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Walka o nową pływalnię w Pruszkowie
prawa ma wymiar społeczny. Z inicjatywy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych
przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie opracowano
projekt i uzyskano zgodę budowlaną (jak wiemy,
ważną tylko dwa lata) na realizację potrzebnej w
naszym mieście pływalni. Pozyskano też znaczą
ilość środków finansowych, lecz nie pokrywającą
całości inwestycji, jaka ma być dokonana. Nowoczesna pływalnia ma być posadowiona na działce
szkoły od strony ul. Jastrzębiej i łączyć się z istniejącą halą sportową. Uzyskano wsparcie Starostwa
Powiatowego i Ministerstwa Sportu i Turystyki jako
zadanie inwestycyjne, m.in. poprzez aktualizację
Planu Rocznego i Wieloletniego. Jednak w grudniu
2018 Powiat Pruszkowski otrzymał pismo z Ministerstwa o przesunięciu inwestycji do Planu Wieloletniego – z powodu nie wystarczających środków własnych oraz zbytniego obciążenie budżetu
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na następne
lata (choć środki na inwestycje zostały zaplanowane wcześniej). Poniżej zamieszczamy rozmowę z
dyrektorem Zespołu Szkół Sportowych Łukaszem
BORKOWSKIM oraz fragmenty zapytania poselskiego wice Marszałka Sejmu RP Stanisława TYSZKI
w tej sprawie.
CIĄG DALSZY NA S. 7

S

Foto - ZSOiS w Pruszkowie.
Na zdjęciu od lewej stoi Łukasz Borkowski obok Stanisław Tyszka
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Felieton

Feridun Erol

Zapiski Eroltomana (69)

Piotr Wilczyński „Profesor”. Fot. Feridun Erol
Feridun Erol reżyser filmowy i telewizyjny
Rys. - Piotr Wilczyński
PIOTR WILCZYŃSKI
rodził się w pechowym dla siebie czasie, kiedy
wszystko zostało już wymyślone. Samolot, samochód i pralka, dlatego nie zdawał na astronomię, fizykę
jądrową czy kosmologię a udał się na ASP, studiując
na wydziale Architektury Wnętrz. Rozpoczął, zgodnie
z kierunkiem, projektować wnętrza, zaczynając od
siebie. Umeblował się, jak można było najlepiej. Znaczy zdobył wiedzę i miał fach w ręku. Lubiłem Go za
to, że zachwycał się tym co było prawdziwie piękne, a
niekoniecznie musiało być funkcjonalne. To była jakaś
choroba. Ogłupiali ludzie w pogoni za nowoczesnością
pozbywali się empirowych biblioteczek, zastępując je
regałami kupionymi w Cedecie.
Pamiętam Go z tamtych czasów, a po prawdzie jego
dziewczynę, śliczną jak laleczka Małgosię, która zadawała szyku, defilując po Krakowskim Przedmieściu
w przepięknościowych ciuchach. Nie pamiętam czy
kreacje były z Mody Polskiej, czy bazaru Różyckiego,
w każdym razie wiem, że dostawała je od Piotra. Dbał
o Małgosię, znaczy… kochał. Odnalazłem ich po latach
przeprowadzając się do Komorowa. Wtedy Piotr był
profesorem ASP i w Białymstoku, na Wydziale Architektury. Studenci przepadali za nim, łączył surowość
Cześnika, z niefrasobliwością Papkina. Wtedy całe pracownie kończyły często zajęcia razem z profesorami w
ulubionej knajpie. To była rodzina.
Piotr własnej rodzinie poświęcał wiele czasu. Pichcił
obiadki, kwasił ogórki, konserwował grzybki, słodził
konfitury i tak do dziś. Nie zapominał też o kolegach…
destylował. A jakie to było dobre! Robił to perfekcyjnie.
Z czasów młodości pozostał w nim bunt do wszystkiego, co było byle jakie. Nie ważne, czy dotyczyło to architektury, garnka do gotowania, czy przeciwsłonecznych
okularów. Sam nosił się z wyszukaną elegancją. Na głowie czarny kapelusz, spod którego opadały na ramiona włosy, jak lameta na świątecznej choince, do tego
srebrne wąsiska, upodabniające Go do legendarnego
generała Konfederatów, Roberta E. Lee.
Jak amerykański generał z Wojny Secesyjnej, nie
znosił sprzeciwu i niewiele rzeczy akceptował. Wszystko miało być jak w poradniku dla skauta albo dobrej
gospodyni. W Sali bankietowej restauracji „U Waldka”,
upodobał sobie oświetlanepod sufitem szyby i jak Michał Anioł, ślęczał tygodniami, żeby skopiować na nich
sceny z „Pana Tadeusza”. Posłużył się znakomitymi
grafikami Uniechowskiego ale namalował je na trzech
odstawionych od siebie płaszczyznach, uzyskując efekt

Piotr Wilczyński - akwarela pt. „My Europejczycy”

U

Piotr Wilczyński - akwarela pt. „Razem Orły! Razem!!!”
przestrzeni (niemal 3D). Wykonał nikomu niepotrzebną
robotę, dla nielicznej grupy wiernych kibiców i własnej
satysfakcji.
Swojego czasu zelektryzowała mnie wiadomość, że
będzie składał tekturowy model pancernika Bismarck.
Kilka tysięcy elementów. Miało to mu zająć kilka lat. Niestety, skończyło się na wieżyczce baterii dział.
Od kilku lat znaleźliśmy się w jawnej opozycji. U mnie
kończyło się to gadaniem, a Piotr gnał na manifesta-

cje KOD-u. Rozdawał tam swoje grafiki, z cyklu „Lecą
orły”, dął w plastikową trąbkę i unosił w pozdrowieniu
zaciśniętą pięść. Ostatnio, kibicował nauczycielom.
Sam był akademickim belfrem. Wierzył, że tego czego
nie zmogły „czarne parasolki” obali szkolny strajk, jako
wspólne działanie nauczycieli, uczniów i rodziców. W
solidarności całego społeczeństwa oczekiwał siły. Nie
doczekał się. Miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie
będę miał dla Niego dobrą wiadomość.

29 grudnia obchodziliśmy razem urodziny. Widzieliśmy się niemal codziennie. Dlatego, będzie mi GO bardzo brakowało!
Cześć Piotrze. Feridun
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Felieton

Jerzy Antkowiak

Bal w warzywniaku
Jerzy Antkowiak - projektant mody, publicysta
Rys. - Magda Ignar

Dla wyjaśnienia: w pierwszym z brzegu leksykonie przy
słowie: „buduar” takie oto
pojawiają się pieszczoty słowne, jak: strój nieformalny,
szlafroczek, peniuar, szezlong,
zwiewności, falbanki, negliże i
takie inne relikty przeszłości.
Przeszłości? Akurat! Jak Polska
długa i szeroka styl peniuarowo-buduarowo-dancingowokabaretowy to styl „namber
łan”, obowiązujący od maja
do września i dzielnie noszony
przez niewolnice tej filuternej
mody od rana do rana.
NIECH ŻYJE BAL!
iosenny, letni, wczesno - a nawet późnojesienny poranek w naszym pięknym,
wiecznie roztańczonym kraju witamy w cytrynowych szpilkach-potworkach z figlarną amarantową kokardką lub jeszcze lepiej z wisienką.
Wyżej nóżka z mórz południowych, bywa, że kabaretki, a jeszcze wyżej... może stare, poczciwe
mini? Nic podobnego! Fantazyjne, przezroczyste
skosy, dwuwarstwowe koniecznie, dobrze, żeby
chciały być asymetryczne. Pożądane wystrzępienia, zaś złota nitka, im liczniejsza, tym bardziej
jest z rana „en voque”. Pępek matka Polka A.D.
2006 zostawia do zagospodarowania córci, sama
prężąc pierś dumną w cekinach, lureksach, opalizujących „topikach” (ukochane przez fachurów
od mody słowo), nie zapominając ani na chwilę
o przezroczystościach, tak pożądanych między
świtem a „lanczem”.
Wymyślam, stary złośliwiec, jakieś nieprawdy?
Spójrzmy w rozliczne anonse rewii mód, w pisemka pełne hurys i namiotów wezyra, posłuchajmy
dzielnych zuchów od stylizacji, zerknijmy w telewizorek - cóż tam widać i słychać? Bal, niekończący się bal. Dancing trwa i to nic, że czasem coś
załatwiamy, spacerujemy, podróżujemy, pracujemy. Maj. Coroczne korowody małych, wytwornych koczkodanów w białych krynolinach. Siedzę

W

sobie przy piwku, gapię się na te parady i pytam
sam siebie, czy to możliwe, żeby te wszystkie osoby towarzyszące, czyli różne kumy, ciotki, pociotki
i coraz młodsze i coraz bardziej fertyczne babcie,
wszystkie rano wyszły z dancingów, czy może wieczorową porą ozdobią różne „tanc-bary” i stąd ta
gotowość od bladego świtu?
Nie, panie Jerzy, jest pan w błędzie. Tak się teraz
nosi w samo południe, a pan się wziął i zestarzał
i pan już nie nadąża. No cóż, gapię się na ten niekończący się festiwal mód nocnych za dnia noszonych i myślę, że Polsce nie autostrad, lecz tysięcy kilometrów czerwonych dywanów brakuje.
Takie nowopolskie i jakże odważne i oryginalne
postrzeganie mód wymaga naprawdę starannej
oprawy.
Czerwiec. W Boże Ciało nosi się jeszcze bardziej skośne skosy (naturalnie w samo południe),
najlepiej w czerniach, dobrze widziane brylanty
Swarovskiego, no a jeśli kolory, to styl oszalałej
hiszpańskiej tancerki. Ciekawo, komu się uda
przemówić do rozumu frywolnym polskim szelmutkom w pewnym wieku?

Ona - wieczorowo już od rana

BUDUARY I MŁODZI GNIEWNI
Taka moda skądś się jednak bierze. Ano właśnie, młodzi gniewni, czyli konkursy, dyplomy i
podyplomowe ekspozycje, szkoły i szkółki, a także
przyspieszone kursy mód, ozdób, stylizacji pępka
i akademie paznokcia. Tutaj również przeważnie
balujemy. Młodzi kochają Jednak bardziej frywolne golizny, epatują kabaretem, a my, jurorzyweterani, z nadzieją wypatrujemy tzw. ludzkiego
przyodziewku. Młodym można i należy wybaczać
wszystko (no, prawie wszystko), bo szukają, czasem błądzą, czasem znajdują, no i są w końcu naszą nadzieją. Damom „od Maxima”, błąkającym
się w samo południe, nie wybaczamy niczego...
BŁYSZCZEĆ JAK GWIAZDA
Siedzę w telewizorze, trochę się mądrzę na temat, co, gdzie i kiedy się nosi. Słucham też rozterek
gwiazd i gwiazdeczek siedzących ze mną w studiu.
Powiadają, że ciągle coś muszą, że są zobligowane, że rankingi, że strach spaść z działki „dobrze
ubrana” do tej potwornej kompromitacji, czyli do
działki „źle ubrana”, że nie wolno w tym samym
przyodziewku dwa razy i że, oczywiście, to cudo
markowej krawicczyzny nie może kosztować mniej
niż... Pytam zatem, jak się mają rozterki gwiazd
do tego, co myślą wierne takim programom telewidzki i czy się aby takimi rozterkami nie frustrują?
Publiczność w studiu (niemal same panie) mówi,
że nie, że telewidzki się nie frustrują. Słyszę - my
kochamy nasze gwiazdy, my chcemy wiedzieć, co
noszę. Mało tego - my wszystkie - powiadają –
chcemy wyglądać jak one...
No i masz babo placek. Gwiazdy noszą te cekiny, lureksy, skosy i falbany w rewiach, kabaretach,

w studiach, na scenach i na chałturach. Jak już
wypoczną po nocnych bojach ze sceną, kostiumem, katem-choreografem, a także czasem z
niedostatkami mizerniutkiego talenciku, zdarza
się, że - w portkach i pepegach, i bez makijażu
- cichcem przemykają do warzywniaka. Zaś zapatrzone w gwiazdorski styl gwiazd i w ogóle wszelki
blichtr, wyzwolone z kompleksów, dzielne polskie
heroiny wnoszą buduar i peniuary, złote szatki i
krogulcze pazury, gdzie? Ano najchętniej w samo
południe, niestety, również do warzywniaka.

P.S.
Tym sarkastycznym felietonikiem musiałem odreagować smutek, który nam sprawił Piotruś Wilczyński. Horacy, przyjaciel Hamleta pożegnał Go
słowami DOBRANOC KSIĄŻE. A zatem dobranoc
mój przyjacielu, do zobaczenia wkrótce.
J.A.

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy naszego przyjaciela
oraz kolegę redakcyjnego, komorowianina

Piotra Wilczyńskiego
„Profesora” - artystę malarza, rysownika, absolwenta i wykładowcę ASP w Warszawie
oraz w Białymstoku, który odszedł w nocy z 21 na 22 kwietnia.
Rodzinie składamy wyrazy żalu i głębokiego współczucia.
Przyjaciele i koledzy Piotra
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Wiadomości

Pruszków

Nowe logo Pruszkowa
Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta
Foto - Tomasz Malczyk

Nasze miasto ma nowe logo,
ściślej – logotyp wielokolorowy. Na przestrzeni ostatnich
20 lat Pruszków posiadał aż 5
takich logotypów – powiązanych z odpowiednim hasłem, a
mianowicie: 1) w latach 19992006 „Pruszków zagraj z nami”,
2) w latach 2006-2013 „Kolej
na Pruszków” z emblematem
zanikającej szosy/kolei, 3) w
r. 2016 miasto wprowadziło
„Pruszków – sto lat” malowane barwami pastelowych
kredek od „St. Majewskiego”
a jednocześnie obowiązywało
logo 4) 2013 – 2019 ze słynnym włącznikiem lub wyłącznikiem.

a poniedziałkowym spotkaniu z prasą w
Urzędzie nieco przejęty prezydent Paweł
Makuch prezentował nowy logotyp opatrzony
tym razem hasłem: „Pruszków – Poznasz – Polubisz”. Oczywiście, była to prezentacja połączona z wyjaśnieniem zebranym całej filozofii
„złożonego procesu, jakim było opracowanie
nowego znaku” – jak stwierdził prezydent. W
procesie opracowywania – a robiła to pracowania Pixel One (nota bene za koszty około 1/3
kosztów opracowania znaków poprzednich) –
poddano analizie z czym kojarzy się aktualnie
miasto: - bezpieczne, - nowoczesne, - ekologiczne, - przyjazne, - kreatywne, - tradycyjne.
Hasła odnoszące się zarówno do tradycji, jak
i do ludzi młodych i dynamicznych, jakich coraz więcej w Pruszkowie. Chodzi też o to, by
nowi mieszkańcy miasta bardziej wiązali się z
miejscem zamieszkania, także poprzez PIT. No i
polubili miejsce, w którym mieszkają. Stąd hasło: „Poznasz – Polubisz”. Jeżeli chodzi o same
logo – znak graficzny to jest odwzorowanie na
pomniejszonej mapie miasta. Obowiązują też
określone kolory – z tym, że do różnych celów
można je stosować dowolnie – nawet jako monochromatyczny wzór – plan. Jeśli można komentować, a sieci społecznościowe aż huczą
od opinii, to wzór i pomysł mapy można uznać
za udany, nowoczesny, także hasło jest przekonywujące, z tym, iż winno być złożone grubszą
czcionką. Pozostaje kwestia marketingu owych
– zgodnie z ideą marketingu miejsca, o jaki zabiega Urząd.

N

Prezydent Pruszkowa Paweł Makuch prezentuje nowe logo miasta

Nowe rondo
w Pruszkowie
im. Tomasza Zana
Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta
Foto - Tomasz Malczyk
o nowe powstałe dwa miesiące temu Stowarzyszenie łączące absolwentów i sympatyków
popularnego Liceum im. T. Zana w Pruszkowie. A
w zasadzie Stowarzyszenie, które nawiązuje do istniejącego w l. 2009-2018 stowarzyszenia o nazwie
„Obrona Lokalizacji i Tradycji Liceum i Gimnazjum
im. T. Zana”. Ponieważ organizacja ta wielce zasłużona w walce o szkołę i posadowienie nowego
budynku na tradycyjnej działce osiągnęła swój cel,
to zostały cele związane z tradycją i historią szkoły.
Pierwsze organizacyjne zebranie Stowarzyszenia
„Krzewienie” połączone ze spotkaniem Wielkanocnym miało miejsce w piątek 12 kwietnia br. w
budynku szkoły. Krótko wyjaśniono cele i zasady
naboru członków (do nowego stowarzyszenia może
wstąpić absolwent szkoły a także jej sympatyk),
odczytano fragmenty regulaminu (wg ustawy o
stowarzyszeniach „Krzewienie…” jest stowarzyszeniem zwykłym o uproszczonym trybie działalności
administracyjnej) i dyskutowano nowe pomysły
programowe. Spośród kilku przestawionych żywe
zainteresowanie wzbudziła propozycja Marka Prędoty ze Żbikowa o nadanie nazwy „imienia Tomasza
Zana” nowej ulicy, ale bodaj Przewodniczący Rady
Powiatu Stanisław Dymura rzucił pomysł budowanego właśnie nowego ronda u zbiegu ul. Stalowej
i Powstańców nazwaniem go imieniem patrona
szkoły. Poparli pomysł wszyscy zebrani, m.in. – od
księdza prałata Marina Mikołajczaka poprzez byłą
dyrektor Zana Krystynę Szydłak (23 lata na stanowisku), sekretarza Powiatu Michała Landowskiego,
radnego Karola Chlewińskiego, absolwenta liceum

T

i wieloletniego rektora Uniwersytetu Medycznego w Warszawie prof. Marka Krawczyka po młodych, niedawnych absolwentów szkoły. Kilka dni
potem Stowarzyszenie złożyło formalne wnioski
do Urzędu Miasta i do Rady Powiatu. Więcej – na
spotkaniu w MZO Komisji Ochrony Środowiska
Rady Miasta przyjęto jednogłośnie wniosek Stowarzyszenia o nadanie dla nowego ronda nazwy
„Imienia Tomasza Zana”. Ta inicjatywa znakomicie
się wpisuje w nadchodzące 100-lecie Szkoły. Samo
spotkanie upłynęło w przyjacielskiej atmosferze i
jak na pierwsze spotkanie z zainteresowanymi w
liczbie ponad 25 osób.

Nowe logo Pruszkowa
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Maciej Woźniakiewicz

Przebudzenie
Maciej Woźniakiewicz - dziennikarz i reżyser
Foto - Wikipedia

Profesorowi J.P. poświęcam
Jan Sochoń – „Światło” fragment
Spójrz na rodzący się świt
Na jasny płomień spływający
Z twoich oczu.
Dotykasz, odczuwasz,
Jesteś wypoczęty.
Żadna siła nie zmusza cię
Do rezygnacji z powziętych
Postanowień.
Spójrz na rodzący się świt,
Przyjmij nadzieję,
Obecną przy założeniu
Także twojego świata.

B

ył kwietniowy poniedziałkowy, Wielkanocny
poranek. Delikatny strumień niedogrzanego
jeszcze słońcem wiatru muskał go po twarzy. Szedł
przez park, a drgające na drzewach nowonarodzone
listki wprowadzały dookoła atmosferę łagodności i
przyjemnego zaproszenia do radosnej refleksji nad
pięknem, które go otaczało. Po drodze mijały go
małe grupki uśmiechniętych dzieci w towarzystwie
rodziców, wracających prawdopodobnie po porannej mszy z pobliskiego kościoła, do którego właśnie
zmierzał. Szedł sam ze smutną refleksją, że za parę
godzin musi znaleźć się w szpitalu. Nie potrafił włączyć się w tą delikatną symfonię radości, jaką niosą
Święta Wielkanocne, a którą do tej pory przeżywał
z rodziną. Celowo zresztą wyszedł sam wcześniej,
by nie narzucać swojego przygnębienia najbliższym,
choć z głębi serca pragnął być z nimi blisko. Operacja została wyznaczona na jutro. Wstępna diagnoza
brzmiała – narośl na przysadce mózgowej. Świadomość, że ktoś wkrótce otworzy mu czaszkę, pod
którą teraz kłębiło się mnóstwo pytań bez odpowiedzi, przytłaczała go zupełnie. Tak przygnębiony, idąc
uświadomił sobie, że wokół niego, na tym krótkim
odcinku drogi którą przemierzał, splotło się wiele
ludzkich emocji. To wszystko gromadziło się w pozamaterialnej rzeczywistości i stanowiło znak, że życie
się toczy. Myśl godna wielkanocnej refleksji, zakończona jak to w życiu – dużym znakiem zapytania – została nagle przerwana. Do kościoła pozostało jeszcze
kilkanaście kroków, kiedy z bocznej uliczki wyskoczyła grupa rozbawionych nastolatków i chlusnęła na
niego wiaderkiem śmigusowej wody. Nagłe, wręcz
brutalne wytrącenie z rzeczywistości kreowanej
emocjami, na chwilę go otrzeźwiło wywołując bunt,
po czym znów poczuł się jak cierpiętnik przybity do
krzyża. Bezradny, którego już nie stać na wewnętrzny sprzeciw bo rzeczywistość go przerastała. Stał tak
przez chwilę wystawiony na widok współczujących
mu ludzi, po czym nie widząc miejsca gdzie mógłby
się ukryć, postanowił zawrócić. Mijając rodzinę jakby
tonem usprawiedliwienia zatrzymał się na moment.
Sytuacja nader oczywista nie wymagała komentarzy. „Będę czekał w domu” – powiedział. Nie czekał
długo. W drzwiach pojawiła się żona. „Tam gdzie ty
Kajusie, tam i ja Kaja” – skonstatował w myśli głośno
stwierdzając „…niech przynajmniej dzieci zaśpiewają
Alleluja”. I to na moment wywołało u niego krótki
uzewnętrzniony uśmiech duszy. Pozostało jeszcze
parę godzin na przygotowanie do szpitalnego przyjęcia. Gromadzili więc dokumenty ostatnich przedoperacyjnych badań wypełniając podręczną torbę:
pidżama, szczoteczka do zębów, szlafrok i… nadzieja,

Myśliciel - Auguste Rodin 1902

która została podzielona pół na pół. Tę cząstkę trzymał teraz w ręku. Z różańcem nie rozstawał się od
czasu kiedy zmarł ojciec. „Wtedy też była nadzieja”
– pomyślał. Godzina przebiegła wraz z powrotem
córek. Zamiast obiadu rytualne śniadanie. Wszystko naznaczone było akcentem ostatnich przygotowań. „…Czy tonie głupie ubierać się przed czasem w
czarny garnitur” – pomyślał o własnej hipochondrii.
Napięcie zaczynało znikać ustępując miejsca przygotowaniem do wyjścia.
Siostra była bardzo serdeczna. Pomyślał że
święta na parę dni potrafią zmienić ludzi, a potem
rzeczywistość przywraca kręgosłupy do pierwotnej
formy. Tak bywa z emocjami. Nawet w chwili tak dla
niego istotnej nie potrafił ustrzec się sarkazmu .To
też niekontrolowana emocja, bo później przekonał
się jak bardzo ta opinia była krzywdząca i stało się to
wówczas częścią jego przebudzenia. Ale teraz zbyt
przejęty sobą nie kontrolował swych myśli do końca. Kątem oka dostrzegł profesora przemykającego

w drugiej części korytarza. Widać i jego coś musiało
oderwać od świątecznego fetowania. Miał do niego
duży sentyment. Wyniki badań tomograficznych,
które nie pozostawiały wątpliwości skomentował
z właściwą sobie rubasznością. Wchodząc na ton
poufałości objął go po ojcowsku ramieniem mówiąc „to k…wa nie koniec świata. Patrz! (do każdego zwracał się w tej formie), tu się wytnie, tam się
przytnie i po chorobie” – mówiąc to pokazywał na
radiologicznym zdjęciu operację , którą miał przeprowadzić. Na tym schemacie wyglądało wszystko
bardzo prosto i dało mu poczucie bezpieczeństwa,
no bo komu miał w tej sytuacji zaufać jak nie wybitnemu specjaliście, do którego został po protekcji
skierowany. Zaraz potem dowiedział się, że to jego
styl. W tak bezprecedensowy, rubaszny sposób
zwykł zwracać się nawet do osiemdziesięcioletnich
kobiet, ale nikt nie miał do niego z tego powodu żadnych pretensji. Taki był i wiedział dobrze co robi. To
nie była nonszalancja i brak poszanowania. To był po
prostu zastrzyk psychologicznego wsparcia, pierwsza „kuracja” chorego pacjenta i pierwsze zbliżenie,
by traktować go jak przyjaciela, a nie niedostępnego
profesora, który swoim autorytetem odstrasza maluczkich. Był prostym, zwyczajnym kumplem w interesie którego było wyprowadzić każdego kumpla z
niebezpieczeństwa, a on wiedział jak tego dokonać i
robił to skutecznie. Teraz nie było szans na wspólną
wymianę zdań, zresztą musiałby sprawiedliwie rozmawiać z każdym pacjentem przyjętym na oddział.
Pomyślał, że jutro spotka się z nim sam na sam i nie
wątpił że nie potraktuje go zdawkowo. Tymczasem
postawiono przed nim nowe zadanie. Ze zdziwieniem odkrył, że fryzjer, który go strzygł pracuje nawet w święta, że lewatywę robi się też od święta i że
jedzenie kolacji nie musi być wieczornym rytuałem.
Działo się to wszystko tak nagle, że refleksja o tym co
ma nastąpić jutro, dotarła do niego kiedy ze zmęczenia , wyczerpany dotychczasowymi emocjami, mrużył oczy. Przesłanie z Ogrójca, tak bardzo kojarzone
z tymi Świętami „Nie moja, lecz Twoja wola Panie…”
pozwoliła mu spokojnie zasnąć. Ranek potoczył się
błyskawicznie. Nie było czasu na refleksje. „Głupi
Jaś” i potem wielkie światła i ta kołacząca pod czaszką myśl z którą zasypiał. Zgasły światła.
Przebudzenie ogarnięte było radosną emocją. I ta
pierwsza myśl kartezjańska „Myślę więc jestem”. „A
skoro jestem, to po coś jestem. Nie ma przypadków”
– dzieliła się z nim swoimi myślami siostra, którą
tak niesprawiedliwie oceniłem, - przypadkowo???
Minęło parę godzin, kiedy na szpitalnym korytarzu
zrobiło się zamieszanie. Pielęgniarki prowadziły ożywioną dyskusję. Do sali dotarła wiadomość – aresztowano profesora! Poczuł jakby ktoś nagle odzierał
go z odzyskanej nadziei. „To chyba jakiś makabryczny
żart!!!”. Niestety nie był to żart, tylko smutna rzeczywistość i jak się później okazało, sztucznie wykreowana przez polityków. Pomówienia nie potwierdziły rzeczywistości. Za parę dni ściskał przy pożegnaniu
z wdzięcznością jego rękę, której tak dużo zawdzięczał, pozostawiając nadzieję na przebudzenie ludzi,
którzy kreują naszą rzeczywistość...

Chciałabym podzielić się z Państwem swoją twórczością malarską, dlatego serdecznie zapraszam
na wernisaż i wystawę w dniu 10
maja o godz. 18.00 do Warszawy
na Krakowskie Przedmieście 66.
Wystawa potrwa około trzech tygodni.
Bożena Woźniakiewicz
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Włodzimierz Szpak

Podróż do Włoch
szego lepszego włoskiego rzemieślnika. Cała gama
kolorów Tycjana ma ten sam winny smak, tę samą
chłodną słodycz co żółte grona, z których tłoczą z
lekka pienistą valpolicellę. We Włoszech nic nie jest
liche, prócz tego, co narzucili tu cudzoziemcy…
Słowa: podróż do Włoch – są wiele mówiące,
obejmują bowiem nasze doświadczenie, nasze życie we włoskim żywiole, wyzwolenie nowych sił duchowych, narodziny nowych zdolności, zwiększenie
skali naszych pragnień. Dokonując się w czasie i w
przestrzeni, owa podróż prowadzi także przez głębie naszej istoty i zakreśla na dnie naszej duszy swój
oślepiający krąg”.
Muratow napisał te słowa ponad sto lat temu.
Włochy od tego czasu bardzo się zmieniły, wszakże
to co stanowi esencję włoskiego fenomenu, w zasadzie przetrwało (zmieniły się znacząco relacje męsko
– damskie, pozycja kobiety w społeczeństwie).

Włodzimierz Szpak - reżyser dokumantalista
Foto - autora

Wiosna za oknem, 69. wiosna mego żywota. W tym
przedziwnym czasie ogólnego wzmożenia, gdy wszystko
wzrasta, rozkwita jak oszalałe
i krew pulsuje mocniej, moje
myśli kieruję w stronę Włoch.
eszcze nie wiem, czy w tym roku ujrzę je znowu,
choć bardzo bym chciał. Mój sentyment do tego
skrawka Europy najlepiej tłumaczą słowa Pawła Muratowa, wielkiego miłośnika i znawcy Włoch.
„Włochy nie są ani tragicznym czy sentymentalnym teatrem, ani księgą wspomnień, ani źródłem
egzotycznych doznań, lecz ojczystym domem naszej
duszy, żywą stronicą naszego życia, rytmem naszego serca bijącego mocniej na widok rzeczy zarówno
wielkich, jak i małych; oto czym są Włochy, i pod tym
względem nic się z nimi nie może równać. Ani ich
krajobrazy, ani cuda ich sztuki nie oślepiają nas i nie
ogłuszają. Nikogo nie przytłaczają… Ani przez chwilę nie odczuwamy ich obcości, ów świat, na który
tu patrzymy, choć zdumiewający, nie jest ani cudzy
ani w sobie zamknięty. Szczodre, wspaniałomyślne
Włochy przygarniają nas, z wolna sączą nam w dusze

J

swoją mądrość i piękno, stopniowo i niepostrzeżenie
zmieniają pierwotną tkankę naszego istnienia, toteż
nic o tym nie wiedząc, wzrastamy wraz z nią, dopóki
nie poczujemy dotkliwego bólu rozłąki.
We Włoszech wszystko jest dla nas ważne i cenne. Ten sam rytm rządzi płaskorzeźbami Donatella i

Mozaika w Basilice San Frediano
wieczornym ruchem florenckiej ulicy. Dzwony bijące na Ave Maria rozbrzmiewają zarówno w złotym
malowidle starego mistrza sieneńskiego, jak wśród
blasków słońca, które dziś zachodzi nad wieżami San
Gimignano. Ta sama triumfalna nuta rozbrzmiewa
w genialnych dziełach Palladia i w wyrobach pierw-

Cmentarz w Genui

XXII Przeglą Twórczości Plastycznej
Marek Strójwąs
2 kwietnia o godzinie 18.00 w sali kolumnowej
Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie odbył
się wernisaż wystawy oraz rozstrzygnięcie konkursu
XXII Przeglądu Twórczości Plastycznej „Interpretacje
2019”. Jest to wydarzenie kulturalne o zasięgu ogólnopolskim, posiadające określony prestiż, mające
22-letnią tradycję i cieszące się niesłabnącą popularnością zarówno wśród artystów, jak i miłośników
sztuki. Temat tegorocznej edycji nosił tytuł „Lustro”.
Frekwencja zwyczajowo dopisała. Przy wypełnionej po brzegi sali wystawowej uroczystego otwarcia
ceremonii dokonała dyrektor placówki Wanda Przybylak. Towarzyszyli jej jurorzy oraz przedstawiciele
władz miasta, na czele z jego burmistrzem Grzegorzem Szuplewskim i przewodniczącym miejskich rajców Przemysławem Workiem. Słowo wstępne wygłosił ojciec przedsięwzięcia i przewodniczący jury
konkursowego w jednej osobie, prof. zw. Ryszard
Sekuła, z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a
wyniki ogłosiła instruktorka plastyczna piastowskiego ośrodka kultury i członek jury, mgr sztuki Aneta
Stosio. Do tegorocznej edycji przeglądu przystąpiło
pięćdziesięciu trzech twórców, którzy zgodnie z regulaminem dostarczyli po jednej pracy o wymiarach 40 x 40 cm, wykonanej w dowolnej technice
plastycznej. Znakomitą większość stanowiło malarstwo, choć nie zabrakło też rysunków, fotografii, jak
też technik mieszanych z elementami rzeźby. Poziom artystyczny pokonkursowej wystawy jest dość
zróżnicowany, ale znakomitą większość ekspozycji
stanowią dzieła wyróżniające się niebywałą pomysłowością, polotem, atrakcyjnością i dużą znajomością plastycznego rzemiosła ich autorów. Przyznano
następujące nagrody: I miejsce: Jean Claude Plewniak (Warszawa), II miejsce: Kamil Mąkosza (Warszawa), natomiast wyróżnienia otrzymali: Danuta
Dziadyk-Szczepańska (Warszawa), Radosław Kuźmiński (Piastów), Mieczysław Jędrzejewski (Warsza-

1

wa), Krzysztof Skrętowski (Warszawa), Małgorzata
Charko-Szymańska (Ożarów Mazowiecki), Elżbieta
Ejgin (Warszawa) i Henryk Gaj (Warszawa). Laureaci
uhonorowani zostali okolicznościowymi statuetkami oraz cennymi nagrodami rzeczowymi w postaci
akcesoriów plastycznych. Ponadto każdy uczestnik
otrzymał dyplom udziału oraz drobny artystyczny
upominek. Aktu wręczenia z niezwykłym wdziękiem
dokonywał dr hab. Łukasz Rudnicki z Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie, będący też jednym z konkursowych arbitrów. Atmosfera była wzniosła, a oprawa
uroczystości wyborna. Nie zabrakło gratulacji, błysku
fleszów, oklasków, jak też słodkiego poczęstunku w
wytwornie przyozdobionej na srebrno sali lustrzanej. - A to wszystko działo się przy akompaniamencie
pianina, na którym grał znany instrumentalista i kom-

pozytor Andrzej Seroczyński. To artystyczne święto
sztuk wizualnych, gdzie na oczach obecnych dokonywała się integracja różnych środowisk twórczych
oraz wzajemna artystyczna wymiana doświadczeń,
trwało przeszło dwie godziny.
Organizatorem tego ciekawego cyklicznego zamierzenia kulturalnego jest piastowski MOK, a patronuje mu od samego początku Burmistrz Miasta
Piastowa oraz Starostwo Powiatu Pruszkowskiego.
Pomysłodawcą, koordynatorem oraz głównym arbitrem tego przedsięwzięcia jest Piastowianin, wieloletni dziekan Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie, prof. zw. Ryszard Sekuła.
Wystawę prac konkursowych bez wątpienia warto
jest zobaczyć, a oglądać ją będzie można do końca
maja. Gorąco do tego zachęcam!

Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza zaprasza na uroczysty Finał XVII edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Poetyckiego im. C. K. Norwida.
19 maja 2019 r. godzina 12.00 Sala Koncertowa Pałacu Sokoła, Pruszków.
W programie:
- odczytanie Werdyktu Jury 2019
- wręczenie nagród i wyróżnień
- prezentacja nagrodzonych wierszy w wykonaniu
Laureatów
- promocja antologii, zawierającej tegoroczne wiersze
- spotkanie towarzyskie
To już siedemnasta edycja naszego Konkursu.
Trzysta dwadzieścia sześć zestawów, prawie tysiąc
wierszy… Dużo czy mało? Trzy wiersze dziennie przez
prawie cały rok. To jeden z najlepszych wyników w
siedemnastoletniej historii naszego konkursu. Wiemy, to poezja, nie chodzi o ilość, jednak nie sposób
zlekceważyć rosnącego zainteresowania konkursem. I to w czasach ponoć niezbyt dla poezji życzliwych, pełnych politycznych sporów, waśni, graniczących z obłędem kłótni wszystkich ze wszystkimi.

7

GŁOS PRUSZKOWA NR 05/2019

www.gpr24.pl

Wiadomości

Pruszków

Rozmowa z dyr. Łukaszem Borkowskim
o nowej pływalni w powiecie pruszkowskim
gólnym znaczeniu dla sportu, podając jednocześnie
planowaną kwotę dotacji. Zadaniem naszym było w
określonym czasie uzyskać pozwolenie na budowę,
co wiązało się również z powstaniem projektu budowlanego i szeregu innych dokumentów.
Wszystko zrealizowaliśmy w wyznaczonym terminie,
jednakże z niejasnych przyczyn zostaliśmy przesunięci z
planu rocznego na wieloletni. Czyli - podsumowując z
priorytetu wpadliśmy na listę rezerwową.
AStT - Może projekt pływalni był niefunkcjonalny?
ŁB - Projekt pływalni został uzgodniony z komisją
certyfikacji Polskiego Związku Pływackiego. Jest to jeden nowocześniejszych projektów pływalni w Polsce.
Ośmiotorowa pływalnia z torami o szerokości 2,5 m z
możliwością ustawienia 10 torów po 2 m. Dla porównania pływalnia Kapry w Pruszkowie ma 6 torów 2 m.
Czyli planujemy obiekt o 40 % większy pod względem
dostępności od obecnego. Z moich wyliczeń wynika, iż
40,16 % ogólnego dostępu do pływalni będzie przeznaczone na wejścia indywidualne. Zaznaczając jednocześnie, że przez cały dzień minimum 2 tory dostępne będą
dla wejść indywidualnych. Poza tym obiekt ma zaplanowane trybuny na 240 miejsc oraz szatnie na 160 osób,
jak i rozwiązania dla osób niepełnosprawnych. Obiekt
posiadać będzie certyfikat Światowej Federacji Pływackiej, więc nie ma mowy o niefunkcjonalności.
AStT - Panie dyrektorze spotykaliśmy się przy okazji rozmowy o pływalni z wice Marszałkiem Sejmu
Panem Stanisławem Tyszką…
ŁB - Napisałem wiele listów otwartych do różnych posłów startujących z naszego rejonu. Wiem, że sprawą zainteresowało się dwóch, ale tylko na razie rzeczowo Pan
Stanisław Tyszka z Kukiz 15, który już złożył interpelację w
sprawie planowanej pływalni do Ministra Sportu.

Foto - ZSOiS w Pruszkowie

Poseł na Sejm RP Stanisław Tyszka (KUKIZ 15)
Warszawa 19 kwietnia 2019 do:
Pan Witold Bańka – Min. Sportu i Turystyki (obszerne fragmenty):

Adam St. Trąbiński - O nowej pływalni w powiecie
pruszkowskim mówi się od pewnego czasu. Dlaczego jest to tak ważna inwestycja?

Jednakże, wobec ogromu pilniejszych zadań do
wykonania, plany tych inwestycji odkładane są na
kolejne dziesiątki lat.

Łukasz Borkowski - Powodów jest kilka. Ale najważniejszy to brak powierzchni basenowych. Dziś
pływalnia Kapry w Pruszkowie obsługuje tak naprawdę cały powiat pruszkowski, gminy takie jak: Pruszków, Piastów, Michałowice, Nadarzyn czy Brwinów. Z
pełną odpowiedzialnością nie wspominam o gminie
Raszyn, która posiada własny obiekt.
Z uzyskanych danych statystycznych wynika - pruszkowska pływalnia Kapry średnio miesięcznie sprzedaje 25 000 wejściówek, nie wliczając w to zajęć organizowanych dla szkół. Dzienna liczba uczestników korzystających z pływalni przekracza 1000 osób. Obłożenie
to powoduje praktycznie zamknięcie dostępności do
obiektu dla większej rzeszy mieszkańców. Co pewien
czas poszczególne gminy wspominają o konieczności
budowy pływalni.

AStT - Jak wygląda sytuacja nowej pływalni na dziś?
ŁB - W zeszłym roku przy pełnym zaangażowaniu
wydziału inwestycji powiatu pruszkowskiego udało
się stworzyć koncepcję nowej pływalni, następnie
projekt budowlany a także uzyskać wszelkie uzgodnienia oraz pozwolenie na budowę. Również radni
powiatu zagłosowali za realizacją tej inwestycji.
AStT - Czyli tak naprawdę starostwo powiatowe
posiada wszelkie dokumenty pozwalające na rozpoczęcie inwestycji?
ŁB - Tak i nie. Starostwo Powiatowe od samego początku uzależniało inwestycję od pozyskania dotacji
zewnętrznej. I do pewnego momentu wszystko szło
w dobrym kierunku. Ministerstwo Sportu i Turystyki
wpisało nas do planu rocznego inwestycji o szcze-

Zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem poselskim w sprawie Planu Rocznego i Wieloletniego,
który obejmuje zadanie inwestycyjne pod nazwą
„Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego
w Pruszkowie”, zgłoszone przez Powiat Pruszkowski do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Do mojego
biura poselskiego zgłaszają się przedstawiciele lokalnej społeczności (…) z wnioskiem o interwencję
w ich sprawie. Wspomniane zadanie inwestycyjne
zostało zakwalifikowane przez Ministerstwo (…)
jako Aktualizacja Planu Rocznego i Wieloletniego
(Komisja – 24 maja 2018). Zaplanowano dofinansowanie inwestycji w wysokości 7 mln zł z podziałem na lata: 2018 – do kwoty 2 mln zł; 2019 – do
kwoty 2 mln zł; 2020 – do kwoty 4,8 mln zł (pismo
z dn. 12 czerwca 2018). Celem dalszego procedowania 15 czerwca 2018 Powiat Pruszkowski zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu wniosku
inwestycyjnego do dn. 31 sierpnia 2018. Minister
(…) wyraził zgodę w przedmiotowej sprawie i odpowiedni wniosek został złożony. Ze względu na
harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji i
zabezpieczone środki finansowe w budżecie Powiatu Pruszkowskiego na 2018 w dn. 21 września
2018 złożono do Min. Sportu pismo z prośbą o
przyspieszenie oceny wniosku inwestycyjnego, co
pozwoliłoby na rozpoczęcie zadania budowy pływalni już w 2018 r. (…) W dn. 6 grudnia 2018 Powiat Pruszkowski otrzymał pismo z Ministerstwa,
które informowało, że zadanie budowy pływalni
zostało przeniesione z Planu Rocznego do Planu
Wieloletniego. Jest w nim zawarta informacja, że
powyższa decyzja wynika z faktu niewystarczających środków oraz zbytniego obciążenia budżetu
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na następne
lata. Co innego jednak wynika z pisma Ministerstwa z dn. 12 czerwca 2018 r., wedle którego środki
na tę inwestycję zostały wcześniej zaplanowane.
Mieszkańcy Powiatu Pruszkowskiego wyrażają
zaniepokojenie (tą) decyzją – ich zdaniem przesunięcie zadania budowy pływalni (…) może dopro-

AStT - Panie dyrektorze patrząc na zbliżające się
wybory do Europarlamentu znalazł się pan na listach wyborczych Kukiz 15?
ŁB - Tak, zgadza się. Zaznaczę tylko, iż specjalnie
o to nie zabiegałem, ale działalność społeczna,
także w środowisku sportowym na terenie województwa mazowieckie połączyła mnie w pewnym momencie z innymi organizacjami i efektem
tego jest start z list Kukiz 15. Dodam tylko, iż lista
mazowiecka okręg 4 skupia wielu działaczy społecznych. Być może ten start również zmotywuje
obecnych lub nowych posłów w Europarlamencie,
czy też w Sejmie o to, aby walczyli również o te
ważne, przyziemne rzeczy dla mieszkańców, np.
o infrastrukturę sportową. Ostatnio otrzymałem
od swojej Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Sportowych prezent urodzinowy z grawerowanym napisem: „Rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki a na cuda potrzebuję
trochę czasu”. Patrząc na te hasło i 15 lat wstecz
pracy jako trenera, zdobyłem ponad 80 medali Mistrzostw Polski w pływaniu, nasz zawodnik uzyskał
minimum na Igrzyska Olimpijskie w Londynie, inni
reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Świata i
Europy i ten ostatni sukces Marty Kobeckiej (złoto)
w Pucharze Świata. Czy to cud? Nie, to ciężka wieloletnia praca. Jakby ktoś mi kiedyś powiedział, że
doprowadzę tylu zawodników do takich wyników,
czy też wychowam zawodników, którzy w przyszłości z innymi trenerami sięgną jako reprezentanci
Polski po medale na europejskich i światowych
arenach, to bym nie uwierzył. Ale dziś wiem, że
sukces to ciężka praca.
AStT - Dziękujemy za rozmowę.
wadzić do zaniechania inwestycji, co z kolei będzie
miało szkodliwe skutki dla rozwoju lokalnego, a
także polskiego pływania sportowego. Pływalnia
(…) zgodnie z projektem ma spełniać warunki
obiektu treningowego, jak i obiektu z możliwością
rozgrywania zawodów, a także obiektu otwartego
dla społeczności lokalnej. (…) Realizacja budowy
pływalni przy Zespole Szkół jest istotna również z
punktu widzenia Polskiego Związku Pływackiego.
Klasy mistrzostwa sportowego w pływaniu pozwolą rozszerzyć ofertę szkoleniową Polskiego Związku
Pływackiego. Obiekt będzie stanowić ważny punkt
w strukturach szkoleniowych i organizacyjnych
Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Pływackiego. Okrąg ten zajmujący pierwsze
miejsce we współzawodnictwie młodzieżowym w
Polsce, mógłby organizować zawody, co z racji jego
dynamicznego rozwoju jest bardzo wskazane. (…)
Problemem Powiatu Pruszkowskiego jest ograniczony dostęp do pływalni – jedyna istniejąca dziś
pływalnia Kapry wyklucza możliwość realizowania
treningów na tym szczeblu nauki. Budowa nowej
pływalni (…) wpłynie zatem na dostępność do
obiektów asportowych oraz rozwój powszechnej
nauki pływania, co z kolei zwiększy liczbę dzieci trenujących w lokalnych klubach. Natomiast
większa liczba zawodników trenujących w Szkole
Mistrzostwa Sportowego w Pruszkowie wpłynie
na budowanie potencjału polskiego pływania.
Poza godzinami treningów obiekt może być wykorzystywany przez inne lokalne szkoły, co jest
dodatkowym argumentem przemawiającym za
realizacją inwestycji. (…) W związku z powyższym
proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące
pytania:
- czy decyzja Ministerstwa z dn. 6 grudnia 2018 o
przeniesieniu zadania z Planu Rocznego do planu
Wieloletniego oznacza w praktyce rezygnację z
budowy nowoczesnej pływalni w Powiecie Pruszkowskim? Jaka jest przyczyna tej decyzji wobec
oczywistych korzyści wynikających z budowy
obiektu?
- dlaczego Ministerstwo nie uważa tej inwestycji za priorytetową, skoro przyniesie ona znaczne
pożytki dla polskiego pływania i sportu w ogólności?
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erdecznie zapraszamy do Muzeum Dulag 121 na tegoroczną edycję Nocy Muzeów. 18 maja przestrzeń Muzeum zmieni
się w „Jednodniowe Muzeum Żbikowa”,
a placyk przed naszą siedzibą w kawiarnię
historyczno-literacką „Warsztatowa”. W ten
specjalnym dzień Muzeum czynne będzie
w godzinach od 15.00 do 01.00 w nocy! Na
wszystkie wydarzenia wstęp bezpłatny.
Podczas tegorocznej Nocy Muzeów przestrzeń Muzeum Dulag 121 zamieni się w Jednodniowe Muzeum Żbikowa. Na specjalnie
przygotowanej wspólnie z mieszkańcami
wystawie przedstawimy historię najstarszej
dzielnicy Pruszkowa. Posiłkując się archiwalnymi fotografiami, dokumentami i artefaktami przedstawimy dzieje żbikowskich
zakładów i przedsiębiorstw, parafii, szkół,
organizacji i towarzystw, a także pokażemy
codzienność Żbikowian w kilku ostatnich
dekadach. Na wystawie znajdą się nie tylko
materiały zebrane przez Muzeum Dulag 121
w ramach projektu Pruskoviana oraz fotografie ze zbiorów Książnicy Pruszkowskiej,
która jest partnerem projektu, ale również
z prywatnych zbiorów mieszkańców Pruszkowa i Żbikowa, którzy zgodzili się na udostępnienie swoich rodzinnych albumów.
Podczas zwiedzania wystawy będzie także
można posłuchać opowieści związanych z
udostępnionymi fotografiami.
Wiedzę o historii Żbikowa i Żbikówka uzupełnić będą Państwo mogli także podczas
trzech spacerów historycznych. O godzinie
18:00 spod naszej siedziby przy ul. 3 Maja
8a ruszy spacer po robotniczym Żbikówku,
który poprowadzi badaczka historii Pruszkowa dr. Agata Gołąb. Zaś o godzinie 20:30
i 23:00, również spod Muzeum, wyruszą
dwa nocne spacery po niedostępnych na
co dzień zakamarkach terenu dawnych
Warsztatów Kolejowych, które jak co roku
poprowadzi znawca dziejów Pruszkowa
Szymon Kucharski. Spacery potrwają około
2 godziny. Polecamy zabrać wygodne obuwie i butelkę wody!
Po obejrzeniu wystawy zaprosimy Państwa
przed Muzeum na kawę i coś słodkiego do
kawiarni historyczno-litetrackiej „Warsztatowa”, w której obok ciepłych napojów w
godzinach 16:00-24:00 serwowane będą
opowieści o Żbikowie, literatura autorów
związanych z dzielnicą (mi.n ks. Twardowskiego, Kamińskiego, Zielińskiego, Zarzyckiej) oraz rozmowy z pruszkowskimi autorami. Szczegółowy plan spotkań w kawiarni
„Warsztatowa” wkrótce!
Przy Muzeum nie zabraknie również kącika zabaw dla rodzin z dziećmi, do którego
zapraszamy od 16.00 do 20.00. Animatorzy
z Muzeum Dulag 121 przygotowali dla najmłodszych odwiedzających i ich rodziców
wiele zabaw i atrakcji, przy których spędzą
miło czas, ale też dowiedzą się czegoś ciekawego o historii dzielnicy i miasta.
Serdecznie zapraszamy także do dzielenia
się materiałami z własnych zbiorów. Jeśli posiadają Państwo fotografie, dokumenty czy
obiekty związane z dziejami Żbikowa, prosimy o dostarczenie ich w godzinach otwarcia
Muzeum lub przyniesienie ich 18 maja na
Noc Muzeów. Możemy zeskanować je na
miejscu, a ich kopie od razu dołączymy do
wystawy.
Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej: www.dulag121.pl

Historia
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list od Tadeusza H. Jakubowskiego

Drogi Mirku (74)

Tadeusz Hubert Jakubowski - pisarz i publicysta

a zdjęciu zamieszczonym w Głosie Pruszkowa nr 4/2019 widzimy opuszczony
budynek mieszkalno-usługowy na rogu ulic
Bolesława Prusa (wcześniej Helenowskiej) i
Chemicznej (późniejszej Alei Niepodległości).
Zdjęcie to prawdopodobnie zostało zrobione
w końcu lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Świadczą o tym między innymi dwaj młodociani dresiarze w przykrótkich spodniach i
gołymi kostkami. Wtedy właśnie taka moda
pojawiła się w Pruszkowie.
Fotografia tego samego budynku tylko w
trochę innym ujęciu znalazła się wraz z opisem w albumie „Stary Pruszków” Szymona
Kucharskiego. Drogi Szymonie, nie gniewaj
się na mnie, że nie pytając Ciebie o zgodę
(czas naglił) zmieściłem ten opis prawie w całości w tym liście-artykule.
Ceglany budynek przy ul. Bolesława Prusa
58, narożny z Aleją Niepodległości wzniesiony został w ostatnich latach XIX wieku przez
rodzinę Pawłowskich, posiadających wówczas niewielką cegielnię. Najprawdopodobniej latem 1915 roku przelatujący niemiecki
aeroplan zrzucił bombę - choć chyba raczej
niezamierzenie. Bomba przebiła dach i eksplodowała w mieszkaniu na piętrze wynajmowanym przez Władysława Szymańskiego
- inżyniera pobliskiej Fabryki Ultramaryny.
Z wyposażenia nie ocalał wprawdzie w całości żaden mebel, ale na szczęście żadnych
obrażeń nie odnieśli mieszkańcy domu. Dwadzieścia lat później nie ominęła ich jednak
tragedia - córka właścicieli w przeddzień
swojego ślubu zginęła podczas kąpieli, porażona prądem elektrycznym. Budynek od lat
siedemdziesiątych stojący pusty i niszczejący
wyremontowano i obecnie mieści się w nim
dom handlowy.
Jeszcze dwie informacje dotyczące tego budynku w okresie PRL-u. Na parterze od strony
ul. Bolesława Prusa mieścił się zakład tapicerski (nie wiem, w jakich latach). Informacja
druga. W mieszkaniu z balkonem mieszkała
rodzina właścicieli tego budynku. Rodzina ta
w związku z troską o umacnianie ludowo-demokratycznej praworządności została z tego
budynku wyeksmitowana (wrzucona w majestacie ówczesnego prawa).
Budynek widoczny na fotografii w Głosie
Pruszkowa nr 4/2019 od strony ul. Chemicznej został dobudowany do wcześniejszego
parterowego. Mieszkał w nim mój kolega
gimnazjalny Bogdan Sobolewski „Bodzio”. Po
transformacji ten parterowy budynek został
gruntownie przebudowany.
Analizowany budynek jest niezwykle interesujący pod względem architektonicznym. Rzut
prostokątny (prawie) z niewielkim uskokiem w
ścianie prostopadłej do ul. Chemicznej (na szerokość dojścia i drzwi do piwnicy umieszczonego
pod podestem schodów wewnątrz budynku).

N

Wejście do budynku w ścianie szczytowej
prostopadłej do ul. Bolesława Prusa, poprzedzone podwórzem gospodarczym i sadem.
Budynek dwutraktowy. Trakt od ul. Bolesława Prusa przeznaczony na cele usługowe w parterze. W drugim trakcie mieści się
wspomniane wcześniej wejście do budynku
poprzez sień połączoną z prostopadłymi do
niej schodami na mieszkalne piętro.
Dach prawie „kopertowy” (trzyspadowy).
Budynek z cegły. Być może z cegielni właścicieli. Kompozycja elewacji pozioma, nawiązująca do kompozycji architektury śródziemnomorskiej (włoskiej). Podkreśla ją głównie
gzyms Marco Piano w poziomie stropu nad
parterem, gzyms w poziomie dolnych krawędzi okien na piętrze i gzyms główny - koronujący.
Niezwykle ciekawy detal architektoniczny, głównie misterne żeby nie powiedzieć „koronkowe” przesklepienie cegłą
- również fazowaną, otworów okiennych i
drzwiowych.
Ceglany gzyms koronacyjny wsparty na ceglanych kroksztynach (wspornikach).
Bardzo plastyczne rozwiązanie zaokrąglonego narożnika. Światłocień uzyskany przez
minimalne wycofanie go w stosunku do przylegających do niego ścian. Pierwszy raz spotykam takie rozwiązanie.
Wracam do późniejszej historii tego obiektu. Opustoszał w latach siedemdziesiątych
ubiegłego wieku. Być może z powodu złego
stanu technicznego. Na fotografii tego domu
zamieszczonej w „Starym Pruszkowie” Szymona Kucharskiego widać wyraźnie zabezpieczenie budynku przed pękaniem ścian.
Stanowi je lina stalowa spinająca budynek
w poziomie poniżej górnej krawędzi przesklepień okiennych na piętrze. Być może
pęknięcia te spowodowane były brakiem

fundamentów. Proszę się nie śmiać. Zdarzały
się takie przypadki, kiedy ściany piwnic miały
odpowiednią grubość i były stawiane bezpośrednio na gruncie.
Po stu latach od chwili poczęcia w budynek
na rogu obecnej ulicy Bolesława Prusa i Alei
Niepodległości tchnięto nowe życie. Dokonali
tego Inwestor, Autor projektu przebudowy i
jej Wykonawca. To cudowne zdarzenie prawdopodobnie miało miejsce na początku naszej
transformacji.
Po przebudowie budynek jest równie piękny
jak kiedyś. Wprawdzie ściany zostały ocieplone styropianem i otynkowany, ale nie wygląda on źle. Pozostawiono ceglane przesklepienia otworów okiennych i drzwiowych. Dzięki
temu na zasadzie kontrastu nabrały one nowego blasku. Są one jeszcze piękniejsze niż
przed przebudową. Szkoda, że podobny los
nie spotkał sklepu towarów kolonialnych Stanisława Timme na rogu ul. Bolesława Prusa i
Niecałej.
Podczas wizji lokalnych (było ich trzy) miałem
przyjemność rozmawiać z obecnym użytkownikiem tego domu. Tylko z parteru, ponieważ
mam osiemdziesiąt lat i jak na mnie jednego
na piętro jest za dużo schodów.
Po prawej stronie od wejścia z ulicy Bolesława Prusa, które w ramach przebudowy zostało
przesunięte na środek budynku, by łatwiej go
skomunikować ze schodami w drugim trakcie
budynku, znajduje się pasmanteria. Stoisko
to jest prowadzone przez małżeństwo, przez
Panią Beatę i przez Pana Jerzego. Kilkakrotnie
kupowałem u nich chusteczki do nosa. Zawsze
nie do pary (po trzy) jak kwiaty. Podczas tych
zakupów zawsze czułem się tak jakbym był
dla nich najważniejszym klientem na świecie.
Zupełnie tak, jakbym kupował te chusteczki u
„Braci Jabłkowskich” w Warszawie i to w dodatku przed wojną.

Skarbnicą wiadomości o historii tego budynku okazała się pani Magda z działu tekstylnego. Historię tę miała nagraną w komputerku. Zdrobnienie stąd, że był on nieduży.
Przepisała ją dla mnie nie wiedząc, że mam album „Stary Pruszków” Szymona Kucharskiego. Oprócz pani Magdy w stoisku tekstylnym
pracuje zawsze uśmiechnięta pani Zosia.
Również pan Rafał z punktu usługowego tuż
przy wejściu usiłował mi pomóc. Prowadzi
on serwis telefonów komórkowych. Jak będę
miał kłopoty z „komórką” (jeszcze się na nią
nie zdecydowałem) zawsze będę przychodził
do niego.
Dużo informacji wykorzystanych w tym liście-artykule uzyskałem od pani Heni, prowadzącej zakład fryzjerski dostępny z sieni w
drugim trakcie budynku. Tym wszystkim Osobom w tym miejscu serdecznie dziękuję.
Jako Pruszkowianin i jako architekt równie
serdecznie dziękuję Inwestorowi, Autorowi
i Wykonawcy przebudowy domu, którego
zdjęcie zamieszczono w Głosie Pruszkowa nr
4/2019. Kochani uratowaliśmy od zagłady dla
nas i dla przyszłych pokoleń naszego miasta
perłę architektury. Dom handlowy „Corner”
jest taką perłą.
Jeszcze jedna sprawa. W domu tym panuje
cudowna atmosfera. Dzięki temu, że załoga
„Cornera” identyfikuje się ze swoim miejscem pracy. Wszystkim go polecam. Również
dla przyjemności kupowania.

P.S. Drogi Szymonie, przepraszam Ciebie za
samowolę, ale działałem w dobrej sprawie.
T.H.J.

Pruszkowskie fotoarchiwum

Co? Gdzie? Kiedy? Foto ze zbiorów Mieszkańcy Pruszkowa
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Książnica Pruszkowska

Znakiem tego oskarżony - promocja ksiąki
Grzegorz Zegadło - dyr. Pruszkowskiej Książnicy
Foto - Tomasz Malczyk

26 kwietnia o godzinie 18.00
tradycyjnie już w Spółdzielczym
Domu Kultury przy ulicy Hubala
5 miał miejsce wieczór promocyjny z Tadeuszem Hubertem
Jakubowskim i jego najnowszą
a zarazem najstarszą książką –
ZNAKIEM TEGO OSKARŻONY.

Podziekowanie
Przyjaciołom z Książnicy Pruszkowskiej: Beacie Włodarczyk,
Grzegorzowi Zegadło, Adamowi Rachockiemu, Tomaszowi
Malczykowi i Michałowi Bernaciakowi serdecznie dziękuję za
niezwykle wysoki poziom edytorski drugiego wydania tej książki i jej poprzedniczek.
Pawłowi Ratyńskiemu dziękuję za plakaty i za zaproszenia na
spotkania promocyjne tych książek.
Kurdelebele! Wszystkie, zarówno książki, plakaty i zaproszenia są piękne.
Nisko się Wam kłaniam!

potkanie rozpoczął Marian Skwara, który podzielił się z czytelnikami swoimi refleksjami po przeczytanej książce, posiłkując się specjalnie przygotowaną na ten wieczór prezentacją. Następnie bohater
wieczoru opowiadał o swoich perypetiach związanych
z pierwszym wydaniem książki i wieloletnim poszukiwaniu wydawcy. Mówił również o wpływie tego wydarzenia na jego późniejsze życie, dotychczasowym
dorobku i planach pisarskich na najbliższą przyszłość.
Publiczność żywo i z ogromną sympatią reagowała
na specyficzne poczucie humoru Autora. Jednak lwią
część spotkania Tadeusz Hubert Jakubowski poświęcił
na pieczołowite wpisywanie niezwykle indywidualnych dedykacji. Czytelnicy z pokorą oczekiwali w monstrualnej kolejce po ten cenny autograf, toteż impreza
przeciągnęła się do późnego wieczora.

S

ZAPROSZENIE
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zaproszono nas...

Zakończenie łódzkiej wystawy zbioró
Mirosław Kalinowski - Agencja Profil
Foto - Maciej Goliszewski & Krzysztof Jarosz/Epoka

Jerzy Antkowiak i Tomasz Ossoliński

W

ystawa nie byłaby możliwa bez Jerzego Antkowiaka. To on, objąwszy nieformalne kierownictwo artystyczne około 1967 r. i konsekwentnie zarządzając marką jako dyrektor artystyczny
aż do 1997 r., stopniowo przydawał Modzie Polskiej nonszalancji i niepokornego
stylu.
Ta historia rozpoczęła się ponownie w
piwnicy domu Jerzego Antkowiaka w Komorowie w Jego 80. urodziny. Właśnie tu
projektant mody Tomasz Ossoliński odkrył imponujące archiwum ubrań z metką Mody Polskiej, które stało się punktem
wyjścia do przygotowania przez niego
wystawy na 60-lecie powstania marki.
Efekty spotkania dwóch wybitnych
arbitrów elegancji projektanta Jerzego
Antkowiaka i póżniejszego kuratora wystawy Tomasza Ossolińskiego prezentowało Centralne Muzeum Włókiennictwa
w Łodzi.
Wystawa trwała do 5 maja i odwiedziło
ją tysięce zwiedzających zafascynowanych modą dawnych lat, którą tworzył
Jerzy Antkowiak, a my chcielibyśmy przypomnieć tym którzy ją odowiedzili i przybliżyć tym, którzy nie zdążyli jej zobaczyć,
atmosferę i emocje dnia z otwarcia tej
największej w Polsce wystawy modowej.
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Maciej Bugajak - Z pamięci najemnika (25)

Lokalny MacGyver
Maciej Bugajak - operator filmowy, publicysta
Foto - na zdjęciu autor tekstu

Ostatnio chciałem zasięgnąć
porady w sprawie kupna aparatu fotograficznego dla żony,
wszedłem na internetową stronę renomowanego sklepu, swoją drogą szacunek za obiektywną ocenę! A to wyniki:
estowany aparat jest kolejną iteracją
aparatu z serii „travel-zoom” i na podstawie charakterystyki rozmycia obiektywu
aparat jest w stanie przewidzieć, w którą
stronę należy ostrzyć, dzięki czemu moduł
kontrastowy nabiera cech sprawniejszego układu fazowego. Maksymalne osiągi
urządzenia są o nieco ponad 200 LW/PH
wyższe. Zauważyć można, że wartość funkcji MTF w częstości Nyquista wynosi 16.9%
oraz 14.3% dla, kolejno, profilu poziomego
i pionowego. Przypomnijmy, że w naszej
ocenie wartości aberracji wykraczające
ponad 0.15% są uznawane za bardzo silne i
widoczne na zdjęciach. Wyniki w przedziale 0.08-0.14% uznajemy za umiarkowane,
a te z zakresu 0.04-0.07% za nieznaczące.
Poniżej 0.04% możemy potraktować aberrację jako niezauważalną. Jeżeli spojrzymy
na zdjęcia RAW okaże się, że dla ogniskowej
8.8 mm dystorsja beczkowa jest ogromna
i wynosi aż - 12.6%. Aparat nie ma większych problemów z korygowaniem komy.
Parametr ten definiuje liczbę elektronów
przypadających na jednostkę kwantyzacji przetwornika ADC (tzw. ADU, ang. ADC
unit) . Analiza tych danych pozwala określić
tzw. wzmocnienie jednostkowe, czyli cechę
charakterystyczną każdej matrycy definiującą czułość, dla której współczynnik konwersji jest równy 1 - to znaczy wartość z
przetwornika ADC pokazuje wprost liczbę
przetworzonych elektronów. Dla najniższej fizycznej czułości na jedną jednostkę
kwantyzacji przetwornika ADC przypada 9
elektronów. Przy 12-bitowym przetworniku
i ograniczeniu poziomem saturacji daje to
pojemność studni potencjałów (ang. full
well capacity) na poziomie 37 ke. Taki wynik
należy uznać za całkiem dobry. Z wykresu
odczytać możemy, że punkt wzmocnienia
jednostkowego wypada dla ISO 603 (czyli
niewiele poniżej wartości dla nastawy aparatu ISO 1600). Wyższe czułości są zatem
całkowicie sztucznie wytwarzane na drodze
programowej (na jedną jednostkę kwanty-

T

zacji przypada „ułamek” niepodzielnego
fotonu), w związku z czym nie ma żadnego
zysku ze stosowania takiej obróbki w aparacie. Dokładnie takie same wyniki uzyskamy,
fotografując na niższej czułości i w komputerze odpowiednio zwiększając ekspozycję.
Innymi słowy, czułości wyższe od nastawy
ISO 1600 są użyteczne jedynie dla tych użytkowników, którzy nie poddają zdjęć komputerowej obróbce.
Uff! Jak myślicie? Kupować?
W dzisiejszym świecie coraz trudniej się
odnaleźć w meandrach technicznego języka, coraz trudniej też „wyciągnąć” maksimum możliwości z zakupionego sprzętu,
kiedy nie jesteśmy w stanie przebrnąć przez
instrukcję obsługi. Pamiętam, jak kiedyś
pytano mnie co jest lepsze, NTSC czy VHS.
To akurat wiedziałem a tym co nie wiedzą
wyjaśniam, że NTSC to był system telewizyjny stosowany między innymi w USA,
tak jak SECAM a później PAL w Polsce. A
VHS to oczywiście rodzaj magnetowidów,
które niestety zyskały, przez swoją niską
cenę największą popularność, wypierając
wynalazek firmy SONY o nazwie Betamax
z doskonałą w tamtych czasach jakością.

W walce o rynek brały jeszcze urządzenia
Grundiga, które wykorzystywały kasetę
video tak jak magnetofonową, w obydwu
kierunkach przez co długość nagrania wynosiła 8 godzin. Reasumując, nie da się porównać NTSC z VHS. I szkoda, że najgorszy
pod względem jakości system wygrał, cierpiały na tym nasze oczy. To samo dotyczy
motoryzacji. Pamiętam jak w 1980 roku,
dzień przed wyjazdem w góry pożyczonym
od kumpla Fiatem 126p musiałem zmienić
w nim tarczę sprzęgła. Odbyło się to przy
pomocy innego kolegi w bramie mojego
domu na ul. Elektoralnej, tam była żarówka
na suficie a wiedzieliśmy, że naprawa zajmie nam trochę czasu. Ale udało się! Teraz
szybki rzut oka pod maskę nowoczesnego
auta odsuwa od nas jakiekolwiek nadzieje
o samodzielnej naprawie. Całość silnika
przykryta pokrywą z logo marki naszego
pojazdu, nie ma gdzie włożyć ręki czy nawet śrubokręta. I dobrze. Chociaż z natury
jestem takim MacGyverem. Kiedy byłem
dzieckiem, psułem co się dało ale w szlachetnych celach, chcąc dojść do poznania
wnętrza urządzenia i tego, jak to i dlaczego
działa. Oczywiście kończyło się to tak, jak
w przypadku budzika, z którego po otwar-

ciu pokrywy wyskoczyła jakaś sprężynka.
I to tak złośliwie, że już jej nie odnalazłem
a mechanizm nie zechciał więcej podjąć
mozolnej pracy odmierzania czasu. Zbudowany w NRD, czyli tej „przyjacielskiej”
części Niemiec budzik wylądował w puszce
po kakao, umieszczonej pod starym kredensem w piwnicy. Nazajutrz moja Mama
spytała się, co się stało z zegarkiem. Kłamać potrafiłem od dziecka więc nawet jak
usłyszałem oskarżenia pod adresem pani,
przychodzącej po suchy chleb nie pisnąłem
ani słowa. Wiele lat później w trakcie przeprowadzki, gdy panowie wynosili kredens z
piwnicy zobaczyłem zardzewiałą puszkę na
podłodze. Natychmiast ją schowałem, żeby
później pozbyć się jej rekordowym z pewnością jeżeli chodzi o odległość rzutem do
szczęśliwickich glinek, czyli wypełnionych
wodą pozostałości po kopalni gliny, wtedy
miejscem zarówno rekreacji mieszkańców
Ochoty jak i częstych utopień amatorów
pływania. Przez wiele lat miałem sny, że
kogoś zabiłem i wrzuciłem zwłoki do glinek.
Wiele lat upłynęło też, zanim przyznałem
się mojej Mamie do „przestępstwa”. Ale od
tamtego czasu już nie psułem tylko reperowałem. Widocznie potrzeba było ofiar.
Najbardziej dumny jestem z naprawy nagrywarki Panasonica HDD&DVD. Po tym,
jak się zepsuła zawiozłem ją do serwisu na
Świętojerskiej. Zadzwonili po kilku dniach,
informując, że naprawa jest nieopłacalna
bo padł twardy dysk, który kosztuje 800
pln. Ja na to, że 80GB dysk nie może chyba
tyle kosztować, oni zaś, że to łącznie z oprogramowaniem producenta. Pojechałem
odebrać nagrywarkę, zapłaciłem 50 pln za
„fachową” ocenę i odstawiłem sprzęt na
swoje biurko. Jakoś nie chciałem się z nim
rozstawać, do czego nieprzerwanie namawiała mnie żona. Po kilku miesiącach postanowiłem wpisać w Google w języku angielskim „problem with Panasonic DVR-E85H”.
Natychmiast pojawił się wpis, określający
wyraźnie błąd technologiczny producenta,
który umieścił czuły tranzystor pod nagrzewającym się twardym dyskiem. Tranzystor
obliczony tylko na 4-5 lat pracy! Prowadzący
stronę podał dokładne dane półprzewodnika i ostrzegł przed kosztami naprawy. Trzy
dolary! Na warszawskim Wolumenie zapłaciłem 11 pln. Wylutowałem stary, wlutowałem nowy i… podłączyłem do prądu. Działa
do dziś! Parę lat temu w TVN był program
„Usterka”, w którym można było zobaczyć
„fachowców”, próbujących naprawić sprzęt
i na ogół naciągnąć klienta. Dlatego jeśli to
możliwe, to zasięgnijcie drugiej opinii, jak
to mówią, naprawdę warto ! Szczególnie,
jeśli dotyczy to zdrowia. Moja żona jest
szczęśliwą kobietą po zasięgnięciu drugiej
opinii, jeśli wiecie co mam na myśli…
REKLAMA
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Zbigniew Poręcki

Ale HRABIA
Zbigniew Poręcki - aktor, felietonista
Rysunek - Tomasz Suwała, rysownik i bloger
„- Mistrz Ulryk – rzekł pierwszy herold – wzywa
twój majestat, panie, i księcia Witolda na bitwę
śmiertelną i aby męstwo wasze, którego wam
widać brakuje, podniecić, śle wam te dwa nagie miecze…”. Scena ta w filmie została bardzo
pięknie pokazana. Zbliżenie na twarz Króla spotęgowało dramatyzm całości, a łza toczącą się
po policzku zamknęła oną, powodując zaszklenie oczu u oglądającego. Widownia zamarła. Z
ekranu biła taka jasność, iż Król wyglądał, nie
przymierzając, jak święty jakowyś. Lecz z końca
sali dał się słyszeć zbolały głos widza : Ludzie!
Zapłaciłem za siedzące, a stoję. Pretensji nie
mam! Ale odwróćcie mnie chociaż twarzą do
ekranu! (Epizod ten gdzieś już został przez kogoś
opisany). Taka to była historia w czasie projekcji
Krzyżaków, w jakimś prowincjonalnym kinie. Po
prostu, na seans weszło dwa razy tyle widzów
niż powinno. Koniki, zapewne przyjezdne, sprzedawały podrobione bilety i na dodatek jeszcze,
za podwójną cenę. Ano, Polak potrafi! Czytających ten felieton, z roczników młodszych, pragnę
poinformować, iż „konik” to nazwa osobnika
sprzedającego pod kinem (bez zarejestrowanej
działalności gospodarczej), trudne do zdobycia
w kasie bilety. Owe, nie koniecznie musiały być
podrobione, osobnicy uprawiający ten niebezpieczny proceder opłacali ze swoich zysków
również, pracowników kina, czyniąc z onych,
wspólników, dostarczających prawdziwych biletów, których to, w kilka chwil po otwarciu kasy,
natychmiast brakowało i naród odchodził z przysłowiowym kwitkiem, złorzecząc na rząd, partię
i aktualnie sprawującego władzę pierwszego
sekretarza. Takie czasy panie dziejku!

Hrabia popijał właśnie popołudniową herbatkę,
gdy usłyszał ciche pukanie do drzwi swojej willi.
– Proszę wejść – krzyknął – Otwarte! Do salonu

wszedł osobnik, w ubłoconych
butach, o fizjonomii gbura i
grubianina, które to cechy miał
wypisane na swojej prostackiej
gębie w sposób oczywisty i nie
budzący żadnych wątpliwości. Siedzący na fotelu hrabia,
przepraszam Pan Hrabia, rzucił
przez zęby – Ile razy ci mówiłem imbecylu, że buty masz
zdjąć w przedpokoju!
- Tak, rzeczywiście, zapomniałem, tego, właśnie. To ja,
tego, te buty. Osobnik wyszedł
i wrócił po chwili, niosąc w ręku
teczkę i ubłocone buty. – Buty
zostaw w przedpokoju i wróć z
teczką – wydał nowe polecenie
Pan Hrabia, rozluźniając pod
szyją fular, który zbyt mocno
uciskał zdenerwowaną szyję,
czyniąc oddech uciążliwym
okrutnie. Osobnik wszedł ponownie, teczkę postawił przy
nogach, na podłodze, skłonił
się układnie i wyrecytował - Jaśnie panie hrabio forsa z utargu
z caluchnej stolicy, z bieżącego
tygodnia, znajduje się w teczce. Stop! Ryknął hrabia – Jak
mówisz do mnie to wyjmij
ręce z kieszeni, prostaku jeden!
I nie forsa tylko, gotówka z tygodniowego obrotu znajduje
się w teczce, i nie brakuje ani
grosza. Powtórz! – Tygodniowa teczka, tego, obrotu, brakuje grosza. Stop!
Kretynie! Jeszcze raz. – Osobnik dukał parę razy,
aż się popłakał i łkając, w końcu wyrecytował

formułkę. Teczka zawierała gotówkę, na którą
pracowali osobnicy zwani konikami, sprzedając
bilety, pod warszawskimi kinami, na atrakcyjne
filmy. Oczywiście Milicja Obywatelska spisywała
takowych, niemiłosiernie, czyniąc ów proceder
niebezpiecznym i zuchwałym. Ale cóż!? Kto nie
ryzykuje ten w pierdlu nie siedzi, no nie? Hrabia
strofował biednego posłańca przeliczając, równiutko przepasane gumkami, banknoty. Osobno
dwudziestki, pięćdziesiątki, stówy i pięćsetki.
Było tego, coś kilkanaście tysięcy. Powtarzająca
się co tydzień procedura, miała swój rytuał. Posłaniec przechodził istne katusze. Miał wykład z
dobrych manier, musiał odpowiadać na trudne
pytania, cały czas stojąc i przestępując z nogi na
nogę. W międzyczasie uczył się historii starożytnej, nowożytnej , prehistorii i takich tam różnych,
nie pomijając zagadnień z marksizmu i leninizmu.
Wszystkie formułki musiał powtarzać po wielokroć i bez omyłki. Hrabia miał cierpliwość do
maluczkich, a powiedzenie „pójdź dziecię, ja cię
uczyć każę” nie było mu obce. Miał chłop cierpliwość i serce. I to hrabia. Żaden tam wyzyskiwacz.
Po wyjściu prostaczka kasa z utargu powędrowała, no gdzie? Oczywiście do kasy pancernej w drugim pokoju służbowego mieszkania, przepraszam
służbowej willi. Hrabia spojrzał na zegarek, była
godzina szósta zero, zero. No już powinien być.
Co jest kur..? Dzwonek zadzwonił w tym momencie. Do pokoju wszedł młody, elegancki, mocno
pachnący mężczyzna i zameldował: Towarzyszu
pułkowniku samochód czeka! Służbową czarną
Wołgą pułkownik UB pseudonimie operacyjnym
Hrabia pojechał do „Firmy‘’. A czy chcecie się dowiedzieć, jak to było z nocnym handlem wódką
na Placu Zbawiciela? Ano tak samo.
Pozdrawiam Państwa Serdecznie.
Zbyszek Poręcki.
REKLAMA
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Antologia
Mazurka Dąbrowskiego

Wiosenne lektury
Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta

Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta
ający ponad 120 wydanych płyt Narodowy
Instytut Fryderyka Chopina wpadł na nowy
pomysł – małą antologię Mazurka Dąbrowskiego. A
wszystko to niejako pokłosie lat 2018 i 2019 – kiedy
obchodziliśmy jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości oraz przypadającą w tym miesiącu 200
rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki. Hymn Polski
w sposób znaczący zaistniał w europejskiej literaturze muzyczne, był opracowywany, cytowany, inspirował najwybitniejszych twórców, którzy sięgali po
frazę Mazurka Dąbrowskiego w wielu dziełach – jako
wyraz solidarności z Polakami i wsparcie dla tych,
którzy walczyli o zachowanie polskości i odrodzenie
państwa. Cykl siedmiu płyt to nagrania zrealizowane
na żywo podczas Festiwalu „Chopin i jego muzyka”
oraz nagrania studyjne – dedykowane – niemal
wszystkie w interpretacjach wybitnych solistów, dyrygentów i znakomitych zespołów, symfonicznych
czy kameralnych. Dziś pierwsze trzy z serii.

M

acek Kaspszyk i Grzegorz Nowak dyrygowali
orkiestrą Sinfonia Varsovia podczas ostatniego 14. Festiwalu „Chopin i jego Europa”. Pierwszy
25 sierpnia ub. roku w Sali Moniuszki Teatru Wielkiego, kiedy zabrzmiało Interludium orkiestrowe
Ferenca Liszta „Salve Polonia” z oratorium „Święty
Stanisław” (1884) oraz Allegro Marciale (razem ok.
16 min.). Natomiast Grzegorz Nowak dyrygował
Sinfonią 18 sierpnia ub. roku na głównej scenie
Teatru Wielkiego, która wykonała ponad 44 min.
Wariacje pt. „Z życia narodu” Zygmunta Noskowskiego. Jak wiemy, Wariacje te mają podtytuł „Obrazy fantazyjne na tle Preludium A-dur Fryderyka
Chopina” (1901) i jest ich dwadzieścia. Dodajmy
– Liszta zainspirowała wizyta na Wawelu, a głównymi motywami Salve Polonia stały się melodie
„Jeszcze Polska nie zginęła” i „Boże, coś Polskę” zaś
Noskowski w swoich Wariacjach składa hołd nie
tylko samemu Chopinowi, ale kulturze polskiej w
ogóle. Niestety, dziś twórczość Noskowskiego jest
mało znana (poza może poematem symfonicznym
„Step”), choć to mistrz instrumentacji – tutaj cykl
otwiera wstęp nawiązujący do muzyki Mazowsza,
potem jest np. temat intonowany przez klarnety a
nawiązujący do Preludium A-dur Chopina. Potem
następuje 16 wariacji, gdzie jak w kalejdoskopie
zmieniają się nastroje, klimaty – i tu – jak zauważa
Stanisław Dybowski – pomysłowość kompozytora
staje się niemal niewyczerpana.

astępna płyta zawiera tylko dwa utwory –
40-stą Symfonię Mozarta oraz Ignacego Feliksa Dobrzańskiego „I Kwintet Smyczkowy F-dur
op.20”. To jedna obok 41 Symfonii „Jowiszowej”
z najbardziej znanych mistrza Wolfganga Amadeusza, zwana też masońską. Na trzy lata przed
śmiercią (a miał wówczas 33 lata) w 1788 r. geniusz muzyczny skomponował trzy symfonie: Esdur, g-moll i C-dur. Symfonia g-moll skodyfikowana jako KV 550 tutaj na płycie jest w formie transkrypcji opracowanej przez wychowanka Mozarta
– Johanna Nepomuka Hummela. Transkrypcja
polegała na rozpisaniu utworu oryginalnego na
mały zespół kameralny – umożliwiało to wykonywanie częstsze, w zależności od warunków i
dostępności muzyków. Natomiast Dobrzyński zaliczał się do grupy wychowanków Józefa Elsnera
– znakomitego pedagoga i nie gorszego kompozytora. Przybył on do Warszawy w wieku lat 17
(Chopin, jako uczeń Elsnera zadebiutował ‘kompozytorsko’ w wieku lat 19) i profesor urzeczony
jego talentem otoczył go szczególna uwagą. Rozwijał jego warsztat kompozytorski, zadawał różne
ćwiczenia z kontrapunktu i harmonii, kazał uczyć
się historii muzyki, poznawać utwory wielkich mistrzów. W lipcu 1827 r., podsumowując rok studiów, w dzienniku szkolnym Elsner napisał: „Chopin Fryderyk – szczególna zdolność; Dobrzyński
Ignacy – zdolność niepospolita”. Nagrany tutaj
studyjnie I Kwintet smyczkowy pochodzi z roku
1831 i grają go: Jakub Jakowicz – skrzypce, Anna
Maria Staśkiewicz – I-sze skrzypce; Katarzyna
Budnik altówka; Andrzej Bauer – I-sza wiolonczela i Marcin Zdunik – wiolonczela. Paweł Wakarecy
– fortepian Steinwaya gra Mozarta (oraz trio).

N

J

rzeci krążek spaja słowo „Polonia” – trzy
utwory Richarda Wagnera, Edwarda Elgara i
Ignacego Jana Paderewskiego. Wagner kilkakrotnie pisał utwory mając na myśli los Polaków i ich
rozgrabionej ojczyzny. Uwerturę C-dur Polonia
op. 39 Wagner napisał w 1836 r. mając w planach
operę „Kościuszko” – wszystko to pod wpływem
powstania listopadowego. Cytuje w niej melodię
„Jeszcze Polska nie zginęła” oraz pieśń patriotyczną „Wionął wiatr błogi na Lechitów ziemię”
czyli tzw. Pieśń Litewską. Natomiast w powstaniu
preludium orkiestrowego „Polonia op. 76” swój
wkład miał jako inspirator Paderewski. Pierwsza
prezentacja tego niemal 14 min. utworu miała
miejsce w londyńskiej Queen’s Hall w lipcu 1915,
gdy trwała wokół wojna światowa – zwana potem
– pierwszą. Była to muzyczna inicjatywa w celu
wsparcia sprawy suwerenności Polski. Te dwie
pozycje na płycie są w wykonaniu Royal Philharmonic Orkiestry pod kierownictwem Grzegorza
Nowaka. Trzecią – „Fantazja polska gis-moll op.
19” Paderewskiego (skomponowana latem 1893
r.) wykonuje Rosyjska Orkiestra Narodowa pod
dyrekcją Mikhaila Pletneva, a przy fortepianie –
Dmitry Shishkin. Nagrania pochodzą z ostatniego
14-tego Festiwalu „Chopin i jego Europa” – nagrano je w dn. 29, 30 i 27 sierpnia 2018 r. w Teatrze
Wielkim – Operze Narodowej. Kolejność dni odpowiada kolejności utworów na płycie.

T

WIERSZE I PIOSENKI MURACKIEGO
ywalcy cyklicznych pruszkowskich „Saloników
z kulturą” doskonale znają – i mam wrażenie –
lubią tego barda ze Żbikowa. Świadczy o tym najlepiej frekwencja na tych spotkaniach, niezależnie od
programu, uczestników – programu, jaki może być
mocniejszy i słabszy. Prawie 6 lat temu nasza Książnica
wydała pierwszy tom „Wierszy i piosenek” Antoniego
Murackiego, nieosiągalny teraz, istny biały kruk. Od
tego czasu płodny i aktywny artysta zebrał materiał i
właśnie ukazał się tom drugi jego twórczości. Bogato
ilustrowany – dzieło rodziny Antoniego: obrazy żony
Teresy i fotografie – syna Bartłomieja. Tom otwiera
sylwetka („O sobie”) Murackiego oraz ciepły szkic
napisany ręką wydawcy. Album jest sensownie podzielony tematycznie. Pierwszym rozdziałem są „Impresje indyjskie”, jako że Muraccy bodaj parokrotnie
odbyli pielgrzymkę na ten kontynent (półwysep jest
jak kontynent!), nie tylko w celach „leczniczych” czy
wypoczynkowych. Widać urzeczenie Indiami – tutaj
w pierwszym wierszu stanem Kerala, kolorami, zapachami, widokiem ulicy, ozdobami kobiet i przede
wszystkimi – kwiatami. Nie wiem, nie byłem – stan
Kerala (długi jak cała Polska) kojarzył mi się w dzieciństwie z przekazów radiowych, gdzie komuniści legalnie doszli do władzy, jak jest teraz? Szerokie plaże nad
oceanem, masę zielonej roślinności, kanałów, wodospadów i zabytkowych świątyń. Jedenaście świetnych
impresji – wspomnień. Następnym rozdziałem jest
„Historia przedmiotów” – tutaj autor zastanawia się
w poetycki sposób nad rolą papieru, drewna, gilotyny
i drzwi, lustra i zwykłego (a może przez to – niezwykłego?) kamienia. Klucza, noża, mydła, piasku, ramy,
sznura, zegarka i żelazka. Poetycko stwierdzając, że te
ostatnie, stare miały duszę, te obecne - jakieś druciki.
Filozofia rzeczy. Potem kilkadziesiąt – wierszy, często
pod wpływem znanych poetów. Ale nie tylko przedmioty mają swoje wiersze – zwierzęta (wszak ich tu
nie za wiele) – takoż. A potem następują piosenki – jak
to u barda – odnoszące się do impresji krajowych, od
Warszawy (Antek jest rodem z ul. Gibalskiego – tuż
obok Cmentarza żydowskiego na bliskiej Woli) po
góry. Album kończy gustowny zestaw piosenek w zapisach nutowych – istna gratka dla tych, którzy grają
– nieważne na jakim instrumencie. A na wkładkach
okładkowych – reprodukcje co ciekawszych plakatów
„Saloniku” przez który bez mała przewinęła się niemal
cała czołówka naszych bardów.
Antoni Muracki WIERSZE I PIOSENKI 2 Wyd. Książnica Pruszkowska 2019; str. 284; oprawa twarda –
format albumowy; ilustracje; książka dostępna w
sieci pruszkowskich bibliotek.

B

ANDRZEJEWSKI – PRYWATNIE
o lektury namówił mnie, a wręcz – zmusił red.
Przybysz. Było niełatwo, bo tom ostatecznie nie
taki gruby, niespełna 700 str. to przyznam się bez bicia, „bujałem” się nad nim kilka miesięcy. Rzecz nie
tylko w drobnej czcionce podstawowej, i to da się
pokonać, ale w olbrzymiej ilości przypisów (zawartych ze względów technicznych na końcu tomu) złożonych jeszcze drobniejszą czcionką. I rzecz w samych
przypisach, bo tam sedno sprawy – a często są one
wielostronicowe. Autorką, trzeba przyznać pracowitą, jest Anna Synoradzka-Demadre (1967) literaturoznawczyni, na co dzień adiunkt w sekcji polskiej Uniwersytetu w Lille, autorka kilkudziesięciu artykułów

D

poświęconych życiu i twórczości Jerzego Andrzejewskiego w języku polskim i francuskim oraz monografii
„Andrzejewski” (wydanej w 1997) i krytycznego wydania „Miazgi” w serii Biblioteki Narodowej (2003).
I jeżeli monografia dotyczyła twórczości pisarza, to
ten tom jest „Przyczynkiem do biografii prywatnej”.
Co zrozumiałe, gdyż życie prywatne i niełatwe losy
pisarza w PRL budziły zainteresowanie, lecz teraz po
prawie 40 latach od jego śmierci, przynajmniej mnie,
wydają się passe. Niemniej pamiętam klasę maturalną i wałkowany na wielu lekcjach „Popiół i diament”,
szczególnie od strony uwarunkowań politycznych,
będący kanwą w sumie znakomitego filmu Wajdy.
No, cóż młodzież nie była wyrobiona politycznie, otumaniona oficjalną propagandą, a nauczyciele sami za
dużo nie wiedzieli.
Książkę otwiera wstęp autorki, gdzie wyjaśnia genezę swej pracy (i przyczyny) wobec zebrania nowych
faktów, dostępu do listów i innych dokumentów, od
osób żyjących oraz i zmarłych – krótko mówiąc dużej
(ale nie wszystkich!) ilości archiwaliów tyczących pisarza. We wstępie przywołuje zapiski pisarza w zeszytach z lat 1943 aż do 1971. Wyjaśnia czemu tak dużo
miejsca poświeciła dziejom rodziny Wertensteinów
i Turczynkowi (owe wspomniane przypisy drobną
czcionką) oraz przywołuje korespondencje Marka
Kellera (ex-Mazowsze) z pisarzem (zdeponowane w
Muzeum Literatury dopiero w 2001), Zygmuntem
Mycielskim oraz żoną Marią Abgarowicz. Potem
następuje obszerne kalendarium – rzeczywiście pomocne przy lekturze tomu. Na tym nie koniec: jest też
aneks a w nim mało znane (czy też nieznane) utwory
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dedykowane Andrzejewskiemu; jest olbrzymia bibliografia; ponad 100
str. wspomnianych przypisów oraz niezbędny indeks
i źródła pochodzenia rzadkich fotografii. Nas tzw. „lokalsów” zaintryguje niemal kompletna historia dwu
willi w Turczynku (po wojnie zamienionych na szpital)
– związana z rodziną Wertensteinów – dzieje Wandy (patrz „Jeden rok wojny”) późniejszej redaktorki
świetnego miesięcznika „Kino” i jej nieślubnego syna
Jerzego (ur. 1947 – zm. 1986) – znanego socjologa
i badacza ruchów młodzieżowych. Miałem go przyjemność poznać (do dziś mam jego pracę drukowaną w Non-Stopie pt. „To tylko Rock’n’Roll”) i niestety
być na jego pogrzebie. Jest też sporo o sąsiadach z
pobliskiego Stawiska oraz Otrębusach - właścicielach
Toeplitzówki. Dużo o Podkowie Leśnej i ówczesnym
Brwinowie. Tutaj należy wymienić Grzegorza Przybysza – autorka dziękuje mu za dokładną historię Żydów
brwinowskich (i okolic) cytując parokrotnie. Kończąc
te dość skrótowe uwagi uważam, że prywatne acz
bogate życie Andrzejewskiego należy poznać – bo to
historia części inteligencji polskiej przeciętej wstęgą
okupacji a potem na tle PRL.
Anna Synoradzka-Demadre JERZY ANDRZEJEWSKI. PRZYCZYNEK DO BIOGRAFII PRYWATNEJ Wyd.
Krytyki Politycznej Warszawa 2016 (pozycja ukazała się jednak w 2018); str. 680; oprawa twarda,
ilustracje w tekście (złożonym krojem Calluna Josa
Buivengi, LFT Etica Leftloft i Contemporary Sans Ludwiga Űbele); cena 69,90 zł.
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Tomasz Suwała

Wielka majówka
Tomasz Suwała - rysownik i bloger

P

oszedłem na majówkę. Okazało się, że to majowy pochód. Po co ten pochód? Kto organizował? Wszystko zaczęło mi się już mylić. Na samym
czele transparent z napisem: proletariusze wszystkich krajów…
– A bogacze, którzy pracować nie muszą?
– Oni już się połączyli w globalizację – usłyszałem
odpowiedź.
– A biedacy, którzy też pracować nie muszą?
Spojrzał na mnie zdziwiony, więc wyjaśniłem:
– No, pięćset plus i takie tam…
– Jak wygramy, to wszystko zabierzemy, żeby
wszyscy mieli tak samo.
– Wszystkim?
– Ewentualnie swoim damy w ramach wyrównywania szans.
– No, ale ten wasz lider powiedział, że to wszystko
utrzyma a nawet da więcej.
– To nie mój lider – zastrzegł i nachylił się do mnie
– ale czy on kiedyś dotrzymał słowa? – wyszeptał
mi do ucha i wybuchł gromkim śmiechem. Zamachał trzymaną szturmówką i zaczął powtarzać hasła
krzyczane z drugiego szpaleru: Precz! Precz! Precz z
fa-szyzmem! Precz! Precz! Precz z na-zizmem!
Obejrzałem się. Drugi szpaler maszerował równo
z rękoma podniesionymi tak jak zwykł je unosić supermen, gdy chciał latać. Dłonie zaciśnięte w pięść,
na głowach kominiarki. Na czarnych koszulkach
napis: ANTIFA. Kiedyś w Niemczech były brunatne
koszule, ale były i czarne… we Włoszech. W Niemczech były czarne mundury.

Podszedłem do jednego z nich.
– Tu chyba faszystów nie ma. – zagadnąłem.
– Tutaj nie. – odparł.
– To gdzie są?
– Wszędzie – wskazał na okoliczne zabudowania.
– A skąd wiecie, że tu są?
– Bo 11 listopada się zbierają. Sto tysięcy faszystów
i nazistów, mówi ci to coś? W tym kraju jest, co najmniej sto tysięcy nazistów i trzeba z nimi walczyć.
– A skąd wiesz, że to naziści? Może to normalni
ludzie, to polskie święto przecież.
– Naziści! – wykrzyczał – To wszystko naziści. Czytałem to wiem.
– Gdzie czytałeś?
– W „Sueddeutsche Zeitung”, w „Tageszeitung”, w
„Der Spiegel”… Wystarczy?
– Znasz niemiecki – pokiwałem głową z uznaniem.

– Kolega tłumaczył. – odparł i poszedł dalej.
Jak już Niemcy szukają u nas nazistów to na pewno
tu są – pomyślałem – przybyli do nas w trzydziestym
dziewiątym to pewnie ci obecni naziści to potomkowie tych, którzy nie zdążyli uciec w czterdziestym
piątym.
W kolejnym szpalerze nauczyciele nieśli szczytne
hasło: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” i dopisane „Strajk”.
– Przecież strajk się skończył. – zagadnąłem protestującą.
– Nie skończył, zawieszony tylko.
– No tak, przerywacie na matury, piękny gest dla
młodzieży.
– Eee tam. – machnęła ręką – Podłe cwaniaki z
rządu i tak by coś wymyśliły i matury by się odbyły. A
potem wakacje przecież i tak mamy wolne to, po co
strajkować? To tak jakby strajkować w czasie urlopu
– roześmiała się.
– No i tak przypadkowo strajk na wybory ogłoszony. – dodałem.
– No skąd, na wybory to my zawiesiliśmy strajk.
– Chyba na matury. – zauważyłem.
– Ale od września strajkujemy dalej. – dodała rozradowana.
– A w październiku kolejne wybory.
– No to może we wrześniu jeszcze trochę ponegocjujemy, ale od października to już na pewno
strajk.
Klepnęła mnie konfidencjonalnie po ramieniu i
pobiegła do swoich. Teraz obok mnie przechodziła
młodzież skandując hasła: Po-pie-ramy!
– Co popieracie? – zatrzymałem jednego z młodych.
– Jak to, co? Strajk nauczycieli – odpowiedział
zdziwiony.

– No to, kto was będzie uczył?
Młody rozejrzał się jak w konspiracji czy nikt nie
słyszy i ściszonym głosem powiedział:
– Ja chciałbym żeby cały czas strajkowali, bo ja
ich tak nienawidzę, że chciałbym żeby ich wszystkich wyrzucili na zbitą mordę.
Tym razem ja spojrzałem na niego zdziwiony,
ale młody odszedł jak gdyby nigdy nic skandując:
po-pie-ramy!
Na końcu szła Solidarność. Zmęczone twarze,
ciężki krok i nawet skandować im się nie chciało.
Tylko szef przez głośnik coś krzyczał, ale niewiele
można było zrozumieć. Ledwie pojedyncze frazy,
że przekop zakopią, że pięćset zabiorą… i żeby
zdrajców i zaprzańców nie wybierać. Chciałem
spytać, którzy to zdrajcy a którzy zaprzańcy, ale
nikt już nie chciał ze mną rozmawiać.
– Panie, majówka jest.
Sięgnąłem daleko wzrokiem i dostrzegłem majówkowy pochód wystrojony w tęczowe barwy,
na święto flagi 2 maja. Wszystkie tam kolory i nawet czarny marsz w tęczy się znalazł. Jeszcze dalej garstka obrońców demokracji święciła 3 maja.
Ledwie garstka, bo to przecież święto królestwa
a nie demokracji. Przecież w konstytucji z 3 maja
1791 roku ograniczono demokrację: zniesiono
wybieralność króla a uchwalono dziedziczność,
zniesiono prawo veta dla wszystkich pozostawiając je tylko przy królu, nałożono dodatkowe
podatki…
Komentować można na:
http://piorkiemtomkas.blogspot.com/
REKLAMA
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przywracanie pamięci

Marszałek republikanin vol. 4
A przedtem jeszcze pożegna go stolica. I my tam
będziemy obie z Inią. Krótki nieśmiały telefon do
płk. Strzeleckiego i wychodzi nam naprzeciw, od
Belwederu – do którego, z powodu tłumów podejść
wprost się nie da – na róg ul. Bagateli. Pułkownik
przeprowadził nas przez to mrowie ludzkie, posuwające się wolno i w milczeniu w stronę Belwederu, by
pożegnać Marszałka Piłsudskiego, spoczywającego
na marach. Pamiętam zmienioną nie do poznania
twarz pierwszego oficera GISZ-u, w tym dniu – po
śmierci Komendanta; ściągnięta – bez kropli krwi,
oczy w czerwonych obwódkach jak martwe, spłakane. Żołnierski milczący, posągowy ból. Bez zbędnych
słów, przeciskamy się przez tłumy, aż do dużej sali
gdzie pułkownik pozostawia nas, wtłoczone w nurt
posuwających się szeregów. Okna kirem zasnute,
sala tonie w światłach elektrycznych; na prawo w
głębi, jakoś strasznie od nas daleko – na czarnych
marach leży Marszałek Józef Piłsudski. Mundur na
nim galowy, strzelecki, błękitno - siwy. Pierś przepasana wielką błękitną wstęgą orderową „Virtuti Militari” I Klasy i Krzyż Wielki z Gwiazdą. Marszałek jawi
się tak tłumom – w tym swoim dniu śmiertelnym,
cały w „kolorach nieba i żałoby”.

Jerzy Władysław Ryll - publicysta
Foto - Wikipedia

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

P

amiętniki z Moszczanicy koło Żywca to most ku
współczesności wspomnień „20-lecie” z ostatnich wakacji Marszałka Piłsudskigo (rok 1934).
Ich autorką jest Maria Morawska de domo Kępińska Córka Władysława i Marii Anny de domo
Żelskiej.
POŻEGNANIE
Marszałek był tego wieczoru, w dniu wyjazdu z
Żywca, ożywiony i rozmowny. Przyciągnął nas obie
z Inią do okien salonki i pokazywał jakie to specjalne
szyby są w tych oknach: „popatrzcie, ja tu stąd widzę
peron i wszystko co się tam dzieje, ale mnie stamtąd
nikt nie widzi”. Potem wziął nas za ręce, podprowadził do wielkiego fotela na biegunach i powiedział:
„no panny, siadajcie na tym fotelu i pobujajcie się
trochę. Moje Wanda i Jagoda, lubią się tak bujać,
jak tylko do mnie przyjdą”. Chcąc nie chcąc bujamy
się z Inią na zmianę, zerkając przy tym z zaciekawieniem na p. Marszałka, rozmawiającego z rodzicami.
„Moja starsza córka Wandzia – powiada – jest tak
uparta jak ja. Ona zawsze wie czego chce. Ja także
byłem zawsze nieznośnym dzieckiem. W zeszłym
roku prosiłem moją siostrę, żeby mi wystawiła
urzędowe świadectwo, że nie widziała w życiu tak
nieznośnego dziecka jakim ja byłem! No i napisała
to na urzędowym papierze. Przystawiliśmy pieczęć
i mam teraz już taki dokument”. Opowiadając to,
Marszałek śmiał się rozradowany.
Jaki dziś inny w tym dniu wyjazdu, niż go widziałyśmy przy powitaniu 8 września; zmieniony na twarzy, z tą lekką opalenizną i wesołym wyrazem oczu.
Nie sądziłam, że w ogóle może być taki… prawdziwy
„Dziadek”. Przecież jeszcze we wrześniu widziałyśmy
go raz z Inią – któregoś wieczoru w salonie moszczanickim, w czasie wyświetlania filmu o „Przygodach
Tarzana”. Byłyśmy tego wieczoru zaproszone (z ojcowskiej leśniczówki, oddalonej o 14 km od domu,
gdzie przebywałyśmy we wrześniu) do domu, aby
obejrzeć film (Marszałek udzielił płk. Strzeleckiemu pozwolenia na nasz przyjazd). Zawarte w mej
pamięci szczegóły tamtego wieczoru; znalazłyśmy
się nagle we własnym domu, jakby gdzieś w obcym
miejscu. Tu gdzie zawsze w salonie było tak jasno,
gwarno i rojno – teraz światła przyćmione, wszyscy
rozmawiają przyciszonymi głosami. Otacza nas grupa oficerów sztabowych. Jakieś skupienia i powaga
wyczekiwania. Nastrój jakby uroczysty i zarazem
nerwowy, znamionuje oczekiwanie na wejście
Marszałka. Coś z tego nastroju było również przy
powitaniu, gdy wszyscy stali na ganku wiedząc, że za
chwilę wyłoni się z pomiędzy drzew nadjeżdżająca
limuzyna. Jakieś zbiorowe nieuchwytne, niewyrażalne zafascynowanie i podniecenie, towarzyszyło
zbliżaniu się Marszałka.
Zjawił się nagle w półświetle przygaszonych lamp,
niewidzący nikogo, obojętny wszystkiemu, blady
i milczący … Mimo tego – ze swoim ujmującym
sposobem bycia – posadził nas obie przy sobie i z
wyraźnym odprężeniem na nerwowej twarzy, śledził treść egzotycznego filmu. Żegnając nas, wręczył
każdej pudełko czekoladek.
Salonka zatrzymała się nagle – widocznie została już przetoczona na właściwe tory. Tymczasem
służący przyniósł podwieczorek i postawił na stole
filiżanki z herbatą i ciasteczka. Rozmowa potoczyła się między innymi o odwiedzających Marszał-

Pomnik Józefa Piłsdskiego stojący w Warszawie przy Belwederze
ka w Moszczanicy. Marszałek mówił z zapałem o
Bajanie i Pokrzywce i o tym, że każdy – kto swym
wyczynem, choćby sportowym – wsławi imię Polski, jest mu drogi i dla Ojczyzny pożyteczny.
Marszałek, chcąc widocznie podkreślić, że traktuje nas jak swych prywatnych gości – odprawił
dwukrotnie w ciągu tej godziny płk. Strzeleckiego, który jak zawsze nie odstępujący na chwilę
Marszałka (pierwszy oficer GISZ-u) z urzędu stanął raz i drugi o parę kroków w progu salonki.
„Pułkownik jest mi niepotrzebny” – rzucił przez
ramię za pierwszym razem Marszałek. Po pięciu
minutach, widząc znów swego wiernego stróża
blisko siebie, powtórzył rozkazująco: „mówiłem,
że pułkownik jest mi niepotrzebny”. Tym razem
Strzelecki zrozumiał, toteż powrócił dopiero by
zameldować: „za pięć minut jest odjazd pociągu”. „To co! roześmiał się Marszałek – pojedziemy wszyscy razem do Suchej! Poślijcie tam zaraz
samochody po nich”. Ojciec jednak zaraz wstał i
zaczął się żegnać, a my z Mamusią za nim. „Nie
będziemy robić tego kłopotu” – powiedział Tatuś. „Ależ to żaden kłopot” – padła wesoła odpowiedź. W chwili pożegnania twarz Marszałka
otwarta, uśmiech pogodny, nawet dobroduszny.
Dobrze mu było u nas w naszym domu. Opuszczając salonkę, widzimy ze zdziwieniem barczystą
postać starosty żywieckiego, stojącą na peronie
„na baczność”. Czyżby tak stał przez całą godzinę?
– a no podobno tego właśnie wymagał ceremoniał! A więc, audiencja pożegnalna skończona.
Pociąg rusza w kierunku Warszawy.
Czyżby to już ostatnia podróż Komendanta? Nie,
nie ostatnia…. Przejedzie raz jeszcze przez Polskę,
nawet zbliżoną trasą, tyle że w przeciwnym kierunku: Warszawa – Kraków – w maju 1935 roku.
Tym razem jednak nie w salonce – lecz w trumnie
na odkrytej lawecie – wśród sztandarów i kwiatów – cały w barwach „Virtuti” wśród zastygłych
tłumów, żegnających go na trasie….

Tablica Pamiątkowa
I potem jeszcze tłumy. Tłumy wylegną wzdłuż
trasy konduktu żałobnego między Belwederem a
Katedrą. Długa to trasa…. Marsz żałobny „W mogile
ciemnej” Franciszka Machowskiego – przejmujący
potęgą bólu – będzie wstrząsał powietrzem. Werble
żołnierskie zawtórują. Przez lata potem, ilekroć usłyszałam dźwięki tego marsza – wracały mi w pamięci
tamte chwile. Generał Wieniawa – Długoszowski w
pełnej gali, przy orderach, (w olbrzymich czarnych
rękawicach z wyłogami), na płoszącym się wciąż
nerwowo ogierze czarnej maści – przesunie się tuż
przed trumną, wzdłuż milcząco stojących tłumów,
niczym widmowa jakaś makieta Zawiszy Czarnego.
W roku śmierci Marszałka, w dniu święta narodowego 11- go listopada 1935 roku, staraniem władz
powiatowych żywieckich, została wmurowana w
Moszczanicy, na bocznej ścianie dworu, biała marmurowa tablica pamiątkowa, z takim oto napisem:
PIERWSZY
MARSZAŁEK POLSKI
JÓZEF PIŁSUDSKI
PRZEBYWAŁ
W TYM DOMU
OD 8.9. DO 3.10.1934 r.
Dziś to już wszystko przeszłość. Historia władczym ramieniem zagarnia jakże trudne dzieje
mijających wciąż pokoleń. Osądza. Bądź macierzyńską Historio dla tych, którzy w znoju i męce
– wśród klęsk i zwycięstw – w boju i nie w boju,
mężnie i wiernie, a czasem w słabości, budowali
od nowa powalony przez wrogów gmach ukochanej Ojczyzny … krwią żołnierską wskrzeszony….
I oto dane mi jest dziś, gdy kończę pisać te wspomnienia, stanąć przed trumną Marszałka Piłsudskiego w podziemiach wawelskich. Patrzę z zadumą na
samotny w tej krypcie ciemny sarkofag… cały spowity śnieżnymi kwiatami. Wiązanki ujęte we wstęgi
biało - czerwone. Wstęgi wiją się, spływają po sarkofagu, mienią się na posadzce… dużo tych wstęg.
Podchodzę zupełnie blisko: na wstęgach widnieją
gęściutko usiane podpisy dzieci szkolnych, młodzieży. Dziesiątki, może setki tych podpisów. I tarcze
szkolne z mundurków, przypięte wzdłuż wstęg –
mienią się różnymi kolorami….
…O młodzi! Jakże szlachetny wasz odruch!
…Historio! Okazujesz się jednak macierzyńską!
Odrywam wzrok od tego mirażu. Patrzę po ścianach.
Wysoko na wprost „Madonna Wileńska” – w złocistym
owalu, w złotej sukience, na ciemnym tle. Poniżej, na
ścianach krypty, broń żołnierska, wieńce dębowe, herby pułków, emblematy żołnierskie – wszystko to w brązie i marmurze. I napisy, napisy: Wodzowi … Komendantowi … Naczelnikowi … Wskrzesicielowi Wojska
Polskiego … Żołnierze … Żołnierze … Żołnierze….
I jeszcze jedno: na wprost trumny, na ścianie krypty – niewielka tablica z białego marmuru, a na niej

brązem wypisane słowa Marszałka Piłsudskiego:
„Zwyciężyć i spocząć na laurach – to klęska, być
zwyciężonym i nie ulec – to zwycięstwo”.
Wychodzę z krypty w nastroju podniosłym… pokrzepiona. Nad Wawelem niebo słoneczne, błękitne.
Krakowskie Skrzyżowanie Tras Kolejowych - GalizischeTransversalbahn & Kraków – Lwów Kolei
galicyjskiej im. Karola Ludwika oraz Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej
To właśnie Ziemia Krakowska, gdzie zbiegają się
wzajemnie prostopadłe ich trasy.
Galizische Transversalbahn alias Galicyjska Kolej
Transwersalna to w państwowa linia kolejowa,
otwarta w 1884 w Galicji w Austro-Węgrzech. Linia
przebiega równoleżnikowo z zachodu na wschód
przez górskie obszary Karpat, równolegle do oddanej w roku 1851 drogi 28. Jej łączna długość wynosiła około 800 km. Linia kolejowa przecięła doliny
najważniejszych rzek karpackich, stąd jej nazwa,
od łacińskiego trans versalis - poprzeczna.
Inwestycja ta miała na celu połączenie już istniejących tras o przebiegu równoleżnikowym i
stworzenie nieprzerwanego ciągu komunikacji
kolejowej z zachodu na wschód terytorium. Jej
budowa miała głównie cel militarny – wybudowanie linii alternatywnej wobec głównej Kraków
– Lwów Kolei galicyjskiej im. Karola Ludwika na wypadek wojny z Rosją. Miała również przyczynić się
do zaktywizowania słabo rozwiniętych obszarów
górskich. Stacjami końcowymi były Czadca (obecnie na Słowacji) i Husiatyn (na Ukrainie). Główne
dworce kolejowe znajdowały się w Żywcu, Suchej
Beskidzkiej, Nowym Sączu, Jaśle, Krośnie, Sanoku,
Zagórzu, Chyrowie, Samborze, Drohobyczu, Stryju
i Stanisławowie.
Kolej Warszawsko-Wiedeńska (ВаршавскоВенская железная дорога) to linia kolejowa łącząca Warszawę z granicą zaboru austriackiego
(Galicją), zapewnia w swej kontynuacji link z Galizische Transversalbahn & Kraków – Lwów Koleją
galicyjską im. Karola Ludwika . Byla pierwszą linią
kolejową na ziemiach ówczesnego Królestwa Polskiego i drugą w Imperium Rosyjskim. Pierwszy odcinek wybudowano w 1845 roku, a w 1912 została
upaństwowiona przez władze rosyjskie.
Przed rozpoczęciem projektu Kolei Transwersalnej
istniały już następujące trasy kolejowe:
Zagórz – Krościenko – Chyrów (fragment Pierwszej Węgiersko-Galicyjskiej Kolei Żelaznej Łupków
– Przemyśl, 1872)
Kolej Dniestrzańska Chyrów – Sambor – Stryj
(1872)
Kolej Arcyksięcia Albrechta Stryj – Dolina – Stanisławów (1873).
Nowy Sącz – Stróże (fragment linii Tarnów – Plavec, 1876)
W ramach Kolei Transwersalnej w 1884 otwarto
następujące linie kolejowe o łącznej długości 577
km:
Czadca – Zwardoń – Żywiec – Sucha – Chabówka
– Limanowa – Nowy Sącz, z odgałęzieniami Sucha –
Skawina – Podgórze (obecnie Kraków Płaszów) oraz
Skawina – Oświęcim,
Stróże – Jasło – Sanok – Zagórz, z odgałęzieniem
do Gorlic,
Chryplin (koło Stanisławowa) – Buczacz – Czortków – Husiatyn.
Cały szlak liczył łącznie 768 km[2]
Galicyjska Kolej Transwersalna infrastrukturalnie
połączyła podolski Husiatyn nad Zbruczem ze śląskim Żywcem, którgo dzielnicą stała się Moszczanica.
Historia nieustannie toczy się dalej, ergo XXI jej
wiek spoczywa na fundamentach młodopolskiej
epoki przywołanej we wspomnieniach teściowej z
lat młodzieńczych w Moszczanicy.
CDN
Jerzy Władysław Ryll
Dalej o Warszawie w Powstaniu Styczniowym oraz
o więźniach X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.
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The Animals
od takim tytułem p. Włodzimierz Szpak pisze o
zmianach jakie dokonały się za
naszego życia w świecie. I ma
sporo racji. Rozwija także wątek
stosunku człowieka do naszych mniejszych „młodszych
braci” uległy wielkiej zmianie. Ja jednak byłem na pogrzebie doktora nauk medycznych i zauważyłem w
kościele jeden sztandar. Myślałem, że to jakiś branżowy i ze zdumieniem spostrzegłem, że był to sztandar
Polskiego Związku Łowieckiego, więc po uroczystości
podszedłem i zapytałem jak to się dzieje, że On leczył
ludzi a zabijał zwierzęta. Oni tak się zdenerwowali, że
myślałem, iż mnie pobiją lub zlinczują. Później od córki dowiedziałem się, że polował na cietrzewie. To są
bardzo płochliwe ptaki, ale gdy mają okres godowy to
zupełnie głupieją i bardzo łatwo je podejść. A jednak
podejście wielu osób (w tym wegetarian) rzeczywiście
uległo zmianie. Niektórzy nie jedzą mięsa, a ekolodzy
mocno walczą o prawa zwierząt. Pamiętam jak za prezydentury Lecha Wałęsy przyjechała do Polski była gwiazda filmowa Brigitte Bardot upomnieć się o los wilków,
które miały być odstrzelone w Bieszczadach, bo czyniły
wielkie szkody.
Będąc ostatnio w stolicy dostałem taką ulotkę - Apelujemy do polskich władz o wprowadzenie zakazu wykorzystywania zwierząt dla ludzkiej rozrywki cyrkach w
całej Polsce. Sprzeciwiamy się wykorzystywaniu zwierząt dla ludzkiej rozrywki. Zmuszanie zwierząt do pracy
niezgodnej z ich naturą uważamy za etycznie naganną.
Zachęcamy do podpisania petycji, które mogą Państwo
znaleźć na stronie internetowej Cyrk bez zwierząt.
Podaje adres: http://www.cyrkbezzwierzat.pl/
Gdyby ktoś miał ochotę może poprzeć.

P

O kinie

amy w mieście kilka kin, na które wielu z utęsknieniem czekało. Jednak to się nie przekłada na
ilość widzów na seansach. Nawet w naszym Centrum
Kultury i Sportu (CKiS) w dniu 24.02.2019 r., a więc w
dniu kiedy rozdawano Oscary w Dolby Theatre w Hollywood reklamowano jako dzień Oscarów i wyświetlano
oba filmy nominowane do Oscara. Polski film w reżyserii Pawła Pawlikowskiego „Zimna wojna” i „Romę”
meksykańskiego reżysera Alfonso Cuaróna.
To niebywała rzecz, że w Polsce wyświetla się filmy
nominowane w dniu ogłoszenia werdyktu. Nigdy czegoś takiego nie było.
Tego dnia oglądaliśmy film „Zimna wojna” i bardzo
nam się podobał, bilety po 17 zł. Frekwencja niewielka.
Natomiast film „Roma” oglądałem w kinie Muranów.
Ponieważ był to poniedziałek bilety były w cenie 12 zł.
Sala na około 50-60 osób, a na sali około 10-ciu. Nawet nie wyznaczono mi miejsca, bo każdy mógł siadać
tam gdzie chciał. Niebywałe. Film piękny plastycznie
i według mnie słusznie wygrał z „Zimną wojną”. Oba
filmy to okres młodości obu reżyserów i takie rodzinne
wspomnienia, oba w kolorze czarno-białym. „Roma” to
piękna wzruszająca i nostalgiczna podróż reżysera do
miejsc i czasów dzieciństwa spędzonych w Meksyku.

M

Wiadomości
Kolejnym filmem polskiego reżysera Michała Kondrata był film „Miłość i Miłosierdzie” obejrzany w kinie Cinema City w Arkadii. Cena biletu to 25 zł. Ten
film opowiada o Bożym Miłosierdziu. Reżyser połączył
tutaj konwencję fabularnej biografii Świętej Faustyny
Kowalskiej z filmem dokumentalnym. Siostrę Faustynę
zagrała młoda aktorka Kamila Kamińska. Krótkie, ale
owocne życie św. Faustyny (zmarła w wieku 33 lat) jest
głównym wątkiem filmu. Reżyser przejrzyście pokazuje
powołanie Heleny Kowalskiej prostej dziewczyny ze wsi
do rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia, który 80 lat po
Jej śmierci propagowany jest na całym świecie. Każdy
kościół ma obowiązek mieć obraz Bożego Miłosierdzia
z napisem JEZU UFAM TOBIE.
Papież, Polak św. Jan Paweł II mimo przeciwności
kanonizował Siostrę Faustynę, której Jezus Chrystus
nakazał czcić Boże Miłosierdzie w obrazie namalowanym przez malarza Eugeniusza Kazimirowskiego w roku
1934 według zaleceń Siostry Faustyny. Sam Papież św.
J.P. II podczas kanonizacji mówił: „nic tak nie potrzeba
człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego
słabości ku nieskończonym wyżynom Świętości Boga”.
Jednym z poleceń Siostry Faustyny od Jezusa było
zapisane w dzienniczku namalowanie obrazu Syna Bożego z podpisem JEZU UFAM TOBIE.
W filmie pokazano z jaką niechęcią podchodził malarz
do ciągłych uwag i narzekań, ale ostatecznie wywiązał
się powierzonego mu zadania. Reżyser pokazując powstanie portretu pamięciowego Jezusa zwraca uwagę
na wielką tajemnicę jaka się za nim kryje. Badania naukowe wykazały wielką zgodność oblicza Jezusa z wizerunkiem na całunie turyńskim i śladami na chuście
z Ovideo.
Na tym filmie było raptem 5 osób.
Ostatnim filmem jaki oglądaliśmy z małżonką był „Kafarnaum” w reżyserii Nadine Labaki.
To protest przeciwko wojnie w Syrii, ale można go
odnieść do każdej innej wojny. To historia dwunastoletniego Zejna, na bejruckiej ulicy, który ma tylko jedną
bliską osobę starszą siostrę Sarah, którą rodzice z biedy chcą wydać za dorosłego mężczyznę. Kiedy Rodzice
podejmują ostatecznie decyzję Zejn walczy, aby Jej nie
zabrano z domu, ale nic nie wskóra. Wobec tego ucieka
z domu i dalej żyje na ulicy. Wstrząsające są Jego losy.
Doskonały film, który wzbudza wielkie emocje i trudno
być obojętnym oglądając takie sceny. Szkoda, że na sali
liczącej kilkadziesiąt osób byliśmy tylko my.
Oglądnęliśmy w ostatnim czasie kilka wyśmienitych filmów i zastanawiamy się jak zmienił się świat,
bo przecież dawniej ludzie masowo chodzili do kina,
a nawet kwitł handel u tzw. „konika”, czyli drożej niż
w kasie. O TEMPORA O MORES, jak mawia łacińskie
przysłowie.
PS. Moje gratulacje dla p. Jerzego Antkowiaka za
tytuł doktora „Honoris Causa” ASP w Łodzi. Mój szacun. Proponuję także ten kapelusz, w którym jubilat
odbierał ten zaszczytny tytuł wystawić na aukcję a
pieniążki przekazać na cele charytatywne. Łódź to już
miasto mody, a nie przemysłu włókienniczego, czego
dowodem jest największa galeria handlowa w dawnej
fabryce „Manufaktura”. Brawo jest postęp.
Pruszków, maj 2019 r.
Zdzisław Majewski
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BEZPŁATNE
WARSZATATY

DZIENNIKARSKIE
pod patronatem

Wójta Gminy Michałowice
MAŁGORZATY PACHECKIEJ
Organizatorem warsztatów
jest Agencja Profil
wydawca Głosu Pruszkowa

Profil

ZAPRASZAMY:
młodzież oraz dorosłych na zajęcia

od 1 września 2019 r.

Poznasz tu:
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tajniki dziennikarstwa
znanych i ciekawych ludzi mediów

ZAPROSZENIE
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Triumfalny powrót boksu do Pruszkowa
Wiesław Pośpiech
Foto - Karol Margas

Wiele lat czekali pruszkowscy
sympatycy szermierki na pięści
na to szczególne wydarzenie.
W sobotę 13 kwietnia w gościnnej Hali Sportowej MOS w
Pruszkowie odbył się I PRUSZKOWSKI TURNIEJ BOKSERSKI
będący jednocześnie PUCHAREM MAZOWSZA KADETÓW
POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA
PRUSZKOWA.

O

rganizatorem tego długo oczekiwanego wydarzenia sportowego był KLUB BOKSERSKI
PRUSZKÓW oraz WARSZAWSKO MAZOWIECKI
ZWIĄZEK BOKSERSKI.
Po uroczystym otwarciu zawodów, 32 kadetów,
reprezentujących kluby specjalizujące się w tej
dyscyplinie sportu z: Warszawy, Braniewa, Hajnówki, Marek, Legionowa, Nowego Dworu Mazowieckiego, Radomia i Raszyna, rozpoczęło rywalizację w 16 zaciętych i pełnych emocji walkach.
Trwające 3 rundy po 2 minuty walki toczone w
14 kategoriach wagowych wyłoniło zwycięzców,
którzy oprócz sportowego prestiżu zostali uhonorowani pucharami, medalami i upominkami.
Wyjątkowo młodzi reprezentanci KLUBU BOKSERSKIEGO PRUSZKÓW – adepci bokserscy,
dziewczęta i chłopcy, zaprezentowali już nabyte
umiejętności w walkach pokazowych, a zwycięzcy
zostali także obdarowani pucharami i upominkami.
Turniej zaszczycili, co było ogromnym wydarzeniem dla wszystkich obecnych na imprezie,
niecodzienni goście, elita światowego pięściarstwa: Paweł SKRZECZ – srebrny medalista igrzysk
olimpijskich w Moskwie, wicemistrz świata (Monachium 1982), srebrny i brązowy medalista
mistrzostw Europy; 4-krotny mistrz Polski, zwycięzca turnieju o „Złoty Pas Polusa” i im. Feliksa
STAMMA. Po zakończeniu czynnego uprawiania
boksu został trenerem oraz sędzią bokserskim.
Grzegorz SKRZECZ – brat bliźniak Pawła, olimpijczyk, brązowy medalista mistrzostw świata,
Europy i wielokrotny mistrz i medalista Polski, a
przede wszystkim częsty gość na imprezach sportowych i spotkaniach z młodzieżą szkolną naszego miasta. Po zakończeniu czynnego uprawiania
boksu został trenerem oraz stałym ekspertem w
programie „nSport bez ciśnień” i wystąpił w wielu
filmach.
W podobnej roli jak Paweł, co było ogromnym
zaskoczeniem zwłaszcza dla najmłodszych wystąpiła Patrycja SKZECZ - córka Grzegorza, była
zawodniczka, a obecnie sędzia bokserski.
Jednak prawdziwą wisienką na tym szczególnym
„turniejowym torciku” była obecność Macieja
SULĘCKIEGO – rodowitego warszawianina, który
rozpoczął przygodę z boksem w wieku jedenastu
lat i jako amator stoczył 140 walk, z tego 110
wygrał. Trzykrotnie zdobył tytuł Mistrza Polski
Juniorów oraz m.in. pas Rzeczpospolitej Polskiej.
Na ringu zawodowym stoczył 29 walk, 28 wygrał
z tego 11 przed czasem i poniósł jedną porażkę.
Aktualnie przygotowuje się do zaplanowanej w
USA na 22 lub 29 czerwca 2019 roku walki o tytuł mistrza świata WBO wagi średniej z obrońcą
tego tytułu - Amerykaninem Demetriusem ANDRADE - od marca 2017 zawodowym mistrzem
świata WBA oraz byłym amatorskim świata z
2007 roku.
Oprócz emocji sportowych powróciły sentymentalne wspomnienia, bowiem cała wspomniana
trojka znakomitości ringu była związana z war-

Skład sędziowski: Paweł Skrzecz, Patrycja Skrzecz, Wojciech Nagórny, Przemysław Cichal, Krzysztof Wójcik, Maciej Dąbkowski, Paweł Turowski, Dominik Broda

Od lewej: Paweł Makuch prezydent Pruszkowa i prezes BKS Pruszków Jacek Ćwierta

Kolejny sukces komorowian
W dniach 26 - 28 kwietnia 32
zespoły podzielone na 8 grup
rywalizowały w TURNIEJACH
ĆWIERĆFINAŁOWYCH
MISTRZOSTW POLSKI MŁODZIKÓW U - 14. Po dwa najlepsze
z każdej grupy awansowały
do TURNIEJÓW PÓŁFINAŁOWYCH. Jednym z organizatorów był Komorów, a ściślej
AKADEMIA KOSZYKÓWKI KOMORÓW.

Wiesław Pośpiech
Foto - AK Komorów

W

piątkowy wieczór AKADEMIA KOSZYKÓWKI KOMORÓW pokonała UKS
MOSM Bytom 79:56. Najskuteczniej punktowali: Michał STELMACH i Mikołaj ZAWROTNIAK po 13 punktów. W sobotnim meczu
zdeklasowali BDS INSTAL MOS AZS PR Rzeszów 99:57. Tym razem na parkiecie królował
niepodzielnie Maciej KAROLONEK zdobywca
34 punków. W niedzielę młodzi podopieczni trenera Grzegorza TOMASZEWSKIEWGO
zmierzyli się z faworyzowaną ekipą EXACT
SYSTEMS ŚLĄSK Wrocław, która zaatakowała od pierwszego gwizdka co zapowiadało

szawską GWARDIĄ, klubem w barwach, którego
święcili największe sukcesy związani z naszym
miastem: Paweł KAKIETEK - olimpijczyk z Sydney
2000, uczestnik mistrzostw świata 2001, wielokrotny mistrz Polski i 2 - krotny zwycięzca turnieju im Feliksa STAMMA, Alfred CICHOWLAS i Wojciech ODALSKI, wielokrotni medaliści mistrzostw
Polski oraz nie co starsi, ale także bardzo zasłużeni
dla pruszkowskiego pięściarstwa: Wiesław OLESIŃSKI, Zdzisław DUDEK, Tadeusz FRANCEWICZ,
Stanisław BYLIŃSKI czy Bogdan TOMASIEWICZ,
Janusz MAJSTRZYK, Władysław MICHTA, Sylwin
ZIÓŁKOWSKI, Edward TATAR i wielu, wielu innych, których postacie powróciły tego dnia we
wspomnieniach, będąc jednocześnie szczególną
lekcją historii dla tych którzy chcą podążać ich
śladami, potwierdzając iż hasło: Miasto Pruszków
– Miastem Sportu nie jest sloganem, ale faktem
i rzeczywistością, a przede wszystkim bodźcem
do dalszej pracy dla takich pasjonatów jak Jacek
ĆWIERTA – założyciel, prezes i trener Bokserskiego Klubu Sportowego Pruszków, pomysłodawca i
współorganizator tej wspaniałej imprezy. Czekamy na kolejne imprezy.

ogromne emocje bowiem prowadzenie
przechodziło z rak do rąk, ale kwarta zakończyła się prowadzeniem gospodarzy 22:19.
W drugiej kwarcie miejscowi uspokoili grę
i schodząc na przerwę prowadzili już 43:34.
Po trzeciej kwarcie podwyższyli przewagę
do 15 punktów, potwierdzając swoje aspiracje do trzeciego, kolejnego zwycięstwa w
tym turnieju. W ostatniej kwarcie rządzili
już zdecydowanie na parkiecie deklasując
wrocławian 33:15. EXACT SYSTEMS ŚLĄSK
Wrocław - AKADEMIA KOSZYKÓWKI KOMORÓW 53:92.
Tym razem brylował duet Mikołaj ZAWROTNIAK - 26 i Maciej KAROLONEK - 25
punktów i AKADEMIA KOSZYKÓWKI KOMORÓW awansowała do szesnastki najlepszych zespołów w Polsce w kategorii U - 14
obok renomowanych ekip: Torunia, Zielonej Góry, Włocławka, Dąbrowy Górniczej
czy Stargardu, które powalczą o awans do
finałów i tytuł Mistrza Polski U - 14 co jest
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II zawody pływackie dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Wiesław Pośpiech
Foto - A. Śliwińska oraz starostwo pruszkowskie

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU - to święto
obchodzone corocznie 2 kwietnia z inicjatywy KATARU w
osobie Jej Wysokości MOZAH,
małżonki emira Chalifa as-Sani,
popartej przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ rezolucją z grudnia 2007 roku, a opublikowaną
w styczniu 2008 roku. Obchody
Dnia obejmują zwiększenie potencjału zaspokajania szczególnych potrzeb osób dotkniętych
autyzmem, umożliwienie rozwijania indywidualnych talentów
oraz poprawę dostępu do usług
opiekuńczych i pomocowych
dla społeczności osób dotkniętych autyzmem.
ego szczególnego dnia NIEBIESKI PRUSZT
KÓW już po raz kolejny obchodził wyjątkowo uroczyście Światowy Dzień Autyzmu,

a zaangażowanie i obecność setek uczestników od przedszkolaka do seniora przerosły
najśmielsze oczekiwania organizatorów w
osobach Starosty Powiatu Pruszkowskiego Krzysztofa RYMUZY, Prezydenta Miasta Pruszkowa - Pawła MAKUCHA, cudownej grupy
najwspanialszych pedagogów pruszkowskiej
Szkoły dla Dzieci z Autyzmem „PRZYLĄDEK” z
Joanną WODARSKĄ - LIKOWSKĄ dyrektorem
i Agnieszką ŚLIWIŃSKĄ pedagogiem specjalnym i trenerem.
Zwieńczeniem nie codziennego, budzącego ogromne zainteresowanie marszu ulicami naszego miasta było ogromne niebieskie
serce utworzone na terenie Centrum Kultury
i Sportu przez 715 osób, którym towarzyszył
szczególny utwór pt. „Mój świat, mój Autyzm”
stworzony przez Krystiana PACIEJA - mieszkańca Pruszkowa i ojca dziecka ze spektrum
autyzmu. Całość poprowadziła niezastąpiona Klaudia CARLOS-MACHEJ dziennikarkę,
prezenterkę Telewizji Polskiej, doktor nauk
humanistycznych, wspierającą pruszkowską
Szkołę dla Dzieci z Autyzmem „PRZYLĄDEK”.
Smakowitym zakończeniem tego niezwykłego dnia była słodka niespodzianka przygotoniepodważalnym sukcesem sportowym, ale
także organizacyjnym bowiem AKADEMIA
KOSZYKÓWKI KOMORÓW dostąpiła zaszczytu zorganizowania jednego z czterech TURNIEJÓW PÓŁFINAŁOWYCH MISTRZOSTYWA
POLSKI MŁODZIKÓW U - 14.
Tak więc przez trzy kolejne dni Komorów
ponownie stanie się Stolicą Koszykówki, a
w gościnnej Hala Sportowej rywalizować
będą o awans: 17.05. - piątek - UKS AK Komorów - MKKS Rybnik, Basket Team Suchy
Las - ŁKS AZS UŁ SG Łódź 18.05. - sobota MKKS Rybnik - ŁKS AZS UŁ SG Łódź, UKS AK
Komorów - Basket Team Suchy Las, 19.05.
- niedziela - ŁKS AZS UŁ SG Łódź - UKS AK
Komorów, MKKS Rybnik - BASKET TEAM Suchy Las.
Do finałów awansują dwie najlepsze ekipy,
ale o tym zadecydują wyniki spotkań oraz kibice, których już dzisiaj serdecznie zapraszamy
ufając, iż będą „szóstym”, bardzo ważnym zawodnikiem na miejscowym parkiecie.

wana przez pruszkowskich cukierników, którzy serwowali setki wspaniałych pączków w
niebieskiej polewie.
Kilka dni później, tym razem zmieniła barwę
na niebieską Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY”, gdzie pod Honorowym Patronatem
Starosty Powiatu Pruszkowskiego Krzysztofa
RYMUZY oraz Prezydenta Miasta Pruszkowa
Pawła MAKUCHA, 40 zawodniczek i zawodników reprezentujących: Szkołę dla Dzieci z
Autyzmem „PRZYLĄDEK”, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Szkołę Podstawową Nr 8 w Pruszkowie oraz Zespół Szkół
z Grodziska Mazowieckiego, uczestniczyło
w II ZAWODACH PŁYWACKICH DLA DZIECI Z
ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU i
mottem AUTYZM NA FALI.
Rywalizowano w dwóch kategoriach na
basenie rekreacyjnym i basenie sportowym.
Konkurencje polegały na przepłynięciu stylem dowolnym jednej długości wspomnianych basenów. Najlepsi w poszczególnych
kategoriach wiekowych otrzymali: puchary,
medale, dyplomy i okazale torby wspaniałych upominków, ufundowane przez grona
najwspanialszych przyjaciół - sponsorów i
darczyńców, dzięki którym wszyscy uczestnicy zawodów z ogromnym zadowoleniem i
nie mniejszym trudem dźwigali torby pełne
upominków za które w imieniu obdarowanych kierujemy serdeczne podziękowania
do: prezydenta miasta Pruszkowa Pawła MAKUCHA oraz Biura Promocji i Kultury, Jacka
ELŻANOWSKIEGO dyrektora Miejskiej Krytej Pływalni „KAPRY”, Bożeny SEWERYNIAK
ze sklepu KUBUŚ, który cieszył i bawił swoją
obecnością uczestników, Jarosława KAMELY
RTV Euro AGD, kierownictwa firmy St. Majewski Spółka Akcyjna Sp.k., Łukasza BORKOWSKIEGO prezesa UKS KAPRY - ARMEXIM
Pruszków, Agaty DZWONKOWSKIEJ „MIĘDZY
BABECZKAMI”, Agaty DRAGAN-BABRAJ ze
„SMART MIND - BIOFEREEDBECK” i anonimowych darczyńców.
Patronat medialny, tradycyjnie objęli: TELKAB i „Głos Pruszkowa”. Organizatorów, co
też jest już tradycją, wspierali wolontariusze
- uczniowie LO im. T. Kościuszki z nauczycielem
Rafałem PIORKOWSKIM.
Imprezę uświetnili swoją obecnością panowie z Centrum Nurkowego Omega Diving:
Tomasz TULICKI, Piotr PAŁDYNA, którzy przygotowali niezapomniany pokaz oraz konkurs
dla dzieci. Prowadząca zawody Agnieszka ŚLIWIŃSKA pedagog specjalny i instruktor pływania, podziękowała serdecznie wszystkim,
którzy przyczynili się do ogromnego sukcesu
tego sportowego wydarzenia i pożegnała tradycyjnym.
DO ZOBACZENIA ZA ROK!
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Maj w MOK „KAMYK”

Poranek Teatralny dla dzieci. Spektakl pt.:
„Przygody Kubusia i Ancymona” w wykonaniu
Teatru Bajlandia, 19 maja 2019 roku (niedziela)
godzina: 12:00.
To wesoła, dynamiczna i pełna zawadiackich zwrotów
akcji bajka, przenosząca Dzieci w świat fantazji za sprawą
baśniowej muzyki i barwnej scenografii.
Sprzedaż biletów od 13.05. w godzinach pracy kasy MOK.
Wstęp 8 zł od osoby. Zwrotów biletów nie przyjmujemy!

Profil

AGENCJA
WYDAWNICZO
REKLAMOWA PROFIL MEDIA

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

Pokaz filmu – „Oni”, reżyseria: Paolo Sorrentino, obyczajowy – Włochy, Francja 2018, 11 maja
2019 roku (sobota), godzina: 18:00.
Oni są u władzy. Oni są cyniczni, niemoralni i zachłanni.
Oni chcą uwielbienia. Oni to Silvio Berlusconi, jego świta i
orbitujący wokół nich karierowicze, gotowi zrobić wszystko dla pieniędzy i politycznej chwały. Wstęp wolny!
Miejski Ośrodek Kultury im. A. Kamińskiego
ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków
tel.: (22) 728 39 40
www.mok-kamyk.pl
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POWIATOWY URZĄD PRACY w PRUSZKOWIE
05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30 wejście C, pokój nr 129
tel.: (22) 770 20 42/45 http://pruszkow.praca.gov.pl

1. Pracownik sprzątający - wykształcenie nie wymagane. Praca w Swięcicach. Oferta nr 0647.
2. Ekspert finansowy - wykształcenie średnie ogólnokształcące. Uprawnienia/umiejętności - znajomość produktów finansowych, samodzielność w podejmowaniu decyzji, bardzo wysoka kultura
osobista. Praca w Jankach. Oferta nr 0705.
3. Kasjer/sprzedawca - wykształcenie nie wymagane. Uprawnienia/umiejętności - mile widziana obsługa kasy fiskalnej, mile widziane badania sanitarno - epidemiologiczne. Praca w Nadarzynie. Oferta nr 0738.
4. Handlowiec - wykształcenie średnie biologiczne lub chemiczne. Umiejętność pracy na komputerze. Znajomość j. angielskiego w stopniu średniozaawansowanym. Praca w Piastowie. Oferta nr 0756.
5. Magazynier - wykształcenie minimum średnie. Staż pracy minimum 2 lata. Uprawnienia na wózek widłowy, prawo jazdy kat. B. Praca w Piastowie. Oferta nr 0757.
6. Pracownik warsztatu mechanicznego - wykształcenie średnie zawodowe. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 0766.
7. Opiekun - wykształcenie średnie. Praca w Czubinie. Oferta nr 0768.
8. Pracownik fizyczny/montażysta - chęć do pracy, sprawność manualna. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 0792.
9. Kierowca betoniarki - doświadczenie minimum 3 lata. Prawo jazdy kat. C. Praca w Parzniewie oraz okolicach. Oferta nr 0801.
10. Pomoc produkcji - wykształcenie podstawowe/zawodowe. Staż pracy - powyżej 10 lat. Zdolności manualne. Praca w Domaniewic. Oferta nr 0802.
11. Terapeuta - wykształcenie wyższe pedagogiczne lub psychologiczne. Staż pracy minimum 3 miesiące pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 0821.
12. Pracownik budowlany - Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Staż pracy 5 lat. Umiejętność malowania, tapetowania; wykonywania - prac murarskich, dociepleń budynków. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 0839.

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

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

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

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

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

Więcej informacji pod numerem telefonu

+48 602 522 300

PRACA OD ZARAZ!

POSZUKUJEMY!

Zatrudnimy od zaraz w Duchnicach
operatorów produkcji oraz operatorów
wózka widłowego (z UDT).
Mile widziana książeczka sanepid.

OSOBY DO POZYSKIWANIA
REKLAM I OGŁOSZEŃ

Osoby zainteresowane proszone są
o kontakt pod numerem telefonu:

+48 725 258 529

KONTAKT: tel.: + 48 604 194 054
redakcja@gpr24.pl
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