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MIEJSKI I POWIATOWY MIESIĘCZNIK 
SPOŁECZNO, KULTURALNO, 

INFORMACYJNY - TYTUŁ ISTNIEJE 
OD 1919 ROKUGŁOS 

PRUSZKOWA

Bezoperacyjne leczenie kręgosłupa - Czytaj na str. 4

W numerze:

» Zapiski Eroltomana (67) - s. 2

» Drapieżne kotki czy wytworne... - s. 3

» Solo supremo - s. 5

» Żywa obecność, Nikt nie Będzie - s. 6

» 100-lecie Głosu Pruszkowa - s. 7

» Konrad Kempa - s. 8

» Drogi Mirku (72) - s. 9

» 100 dni Pawła Makucha - s. 10

» Serce i inne narządy Bartosza... - s. 10

» Biuletyn Powiatu Pruszkowskiego  - s. 11

» Z pamięci najemnika (23) - s. 12

» Pat i Patachon - s. 13

» Wyszogrodzki w Pruszkowie - s. 14

» OK Brwinów - s. 14

» Dwa zdjęcia - s. 15

» Do posłuchania i poczytania - s. 16
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Spotkanie z okazji 100-lecia 
istnienia Głosu Pruszkowa 

Oglądaj na s. 7

Od lewej stoją: Bronisław Rumianek uczestnik Powstania Warszawskiego, adiutant Hu-
bert Gontarczyk, Zbigniew Poręcki aktor, Tomasz Suwała rysownik, Wiesław Pośpiech  
redaktor sportowy, Mirosław Kalinowski redaktor naczelny Głosu Pruszkowa, Adam Trąbiń-
ski zastępca redaktora naczelnego Głosu Pruszkowa, Paweł Makuch prezydent Pruszkowa, 
Marcin Grubek przedsiębiorca oraz pułkownik Marek Roguski  były szef wyszkolenia BOR-u

REKLAMA

Rok 1987 - to rok w którym magnetowidy zaczęły po kilkadzie-
siąt razy odtwarzać film „Dirty Dancing”, a magia filmu, w rytm 

utworu „Time of my life”, wybrzmiewa w naszych sercach do dziś.  
Nie zdradzając za dużo, chcemy zaprosić Państwa na spotkanie 
z Baby i Johnnym, którzy powrócą w sposób taneczny do okresu 
z filmu aby jeszcze raz zachwycić tańcem, rozbawić wspaniałym 
dialogiem oraz zatopić nas w brawurowo zaśpiewanych piosenkach 
z kultowego filmu. 
Zapraszamy na PREMIERĘ niezwykłego show do Pruszkowa. 
Wkrótce po niej BABY, Penny, Lisa i Johnny zabiorą nas w podróż 
do innych miast. 

Do zobaczenia wkrótce!!! 

Bilety można nabyć w:
- Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie 
- Online - w serwisie kupbilecik. 
Llink do biletów: 
https://www.kupbilecik.pl/impreza-35278-dirty.po.latach.pruszkow.html
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Zapiski Eroltomana (67)
Feridun Erol - reżyser filmowy i telewizyjny
Rys. - Wikipedia

Nikt tak nie nalatał się w miesiącu lu-
tym, jak ksiądz Jankowski. Z piedestału 

na opony, potem do magazynu rzeczy zbęd-
nych, i apiać z powrotem na cokół. W całej 
Polsce zastanawiano się, co zrobić z pomni-
kiem zhańbionego kaznodziei, który leży 
spokojnie w kościele św. Brygidy. Pogrzeb 
miał godny księcia kościoła. Pod  przewodnic-
twem arcybiskupa Sławoja Głódzia mszę po-
żegnalną koncelebrowało trzech biskupów, 
trzech infułatów, wielu księży z całej Polski 
z dyrektorem radia Maryja, Tadeuszem Ry-
dzykiem, na czele. Przyjechali, żeby poprzeć 
kolegę, głoszącego wprost z ambony, że przy-
stąpienie do Unii Europejskiej jest spiskiem 
zawiązanym w celu zniszczenia Polski. Przez 
długie lata nie mówiło się, że Jankowski jest 
nastojaszczym pedofilem, chociaż wszyscy o 
tym wiedzieli. Wiedział o tym kościół. I nagle, 
bomba w górę. Dziennikarze śledczy ujaw-
nili, że legendarny kapłan „Solidarności” był 
niebezpiecznym drapieżnikiem, który co naj-
mniej od końca lat 60. przez kilka dekad wy-
korzystywał seksualnie dzieci. Nóż się otwie-
ra w kieszeni. Rozumiem, że wobec narasta-
jącej frustracji, najprościej było zabrać się za 
pomnik. Kilku facetów z gorącymi głowami 
i jadem w sercu obaliło prałata. Teraz staną 
przed sądem. Rozgorzała wojna. Piotr Duda 
(z zawodu tokarz) szef  „Solidarności”, znalazł 
dla siebie kilka minut i polecił stoczniowcom 
przywrócić spiż na miejsce. Wszystko odbyło 
się wg. zasad higieny i bezpieczeństwa pracy. 
Koledzy mieli na sobie stosowne kombinezo-
ny a na głowach kaski. Eventowi, że się tak 
wyrażę, towarzyszyły wrzaski i pomówienia, 
zrobił się zgiełk. A prałat Jankowski leży so-
bie spokojnie w bocznej (co prawda) nawie 
kościoła św. Brygidy.

Już raz w Polsce zdarzyło się, że niebosz-
czyk odbywał karę po śmierci. Dotyczy to 
Władysława Sicińskiego, stolnika upickiego, 
który w 1652 roku zerwał sejm, stosując zna-
ne prawo „nie pozwalam”, inaczej mówiąc, 
liberum veto. Była to jedna z najbardziej 
zgubnych zasad organizacji państwa, powo-
dująca zerwanie wielu sejmów, prowadząc 
do upadku kraju. Zwykle za uporem posła 
stała cała grupa. Więcej. Jeżeli jakaś grupa 
sejmujących nie miała odwagi przeforso-
wać swoich nikczemnych planów, wystar-
czyło postarać się o jednego posła, który 
zgodziłby się zrobić użytek z liberum veto, i 
osiągano polityczny sukces. Siciński był zwy-
kłym pieniaczem. Krzyknął „nie pozwalam”, 
a obecne zgromadzenie szlachty podniosło 
jeden okrzyk „Bodajbyś przepadł!” Co po-
skutkowało ostracyzmem. Nawet po śmierci 
nie zaznał spokoju. Nie chciano go nigdzie 
pochować.

Tak to opisuje Staropolska Encyklopedia 
Glogera: „Trup... ciągany dla postrachu 
Żydów po karczmach, umieszczony został 
w r. 1860 przez miejscowego proboszcza 
upickiego w szafie zbudowanej w rogu ko-
ścioła...

Mickiewicz w wierszu „Popas w Upicie” 
tak opisał trupa Sicińskiego przywleczongo 
do karczmy, w której poeta popasał:
Nogi długie i czarne sterczą mu jak szczudła,

Ręce na krzyż złamane, twarz głęboko 
wychudła,

Oblicze wywędzone brud śmiertelny szpeci,
Usta wypsute, przez nie gdzieniegdzie 

świeci,
Zresztą nietknięta ciała zdrowego budo-
wa”.

Horror. Dedykuję go wszystkim majsterko-
wiczom od łamania konstytucji i nie tylko.

Mam też na oku jednego Sicińskego. My tu 
wypruwamy z siebie flaki, dociekając praw-
dy, a prałat Jankowski leży sobie spokojnie w 
bocznej nawie kościoła św. Brygidy.

Broń Boże, żeby ktoś nie pomyślał, że chcę 

wykopać księdza z kościoła. Uważam, że  bu-
rzenie grobów, nagrobków i pomników jest 
rzeczą wysoce naganną. Kiedy Austria była 
pod okupacją sowiecką po II wojnie świato-
wej, na cześć Armii Czerwonej wzniesiono w 
Wiedniu pomnik wątpliwej „wdzięczności”. 
Inna sprawa, że to sami sowieci zafundowali 
sobie taką przyjemność. Należy do jednej z 
sowieckich ohydek rozsianych po całej „wy-
zwolonej” Europie. Można go było łatwo 
rozebrać. Ale nie. Stoi. U nas, żeby sobie 
pofolgować na sowietach, planowano ro-
zebrać Pałac Kultury! Dar ludzi pracujących 
Związku Radzieckiego i towarzysza Stalina... 
Dar przyjaźni. Za sam cynizm tego stwier-
dzenia należało PKiN rozebrać do korzeni. 
Czy mogło się to stać za Gomułki, w czasach 
pierwszej odwilży? Marzenie. Tylko Katowi-
com udało się wrócić do starej nazwy. Po-
dobno, kiedy na starym dworcu kolejowym 
zaczęto wieszać tablice z nazwą Stalinogród, 
część podróżnych zaczęła uciekać, sądząc, że 
Rosjanie wkroczyli do miasta. Po gabineto-

wym przewrocie Gomułki, nazwa Katowice 
powróciła na rogatki, do urzędów i map, a 
miasto powróciło do macierzy.

Jeszcze, co do pomników sowieckich w 
Polsce. Było ich 561, nie licząc cmentarzy. 
Czy w porządku jest, że zabrano się za ich 
„czyszczenie”, skoro podczas wojny, na 
ziemiach polskich padło 600 tys. żołnie-
rzy sowieckich, ponad połowa wszystkich, 
którzy polegli wówczas w Europie? Tak. 
A napad i rozbiór po 17 września 1939 
roku?  Powstanie Warszawskie i przeszło 

pół wieku okupacji. Itd. Nie chcę się ba-
wić w dalsze rozpamiętywania. Na całym 
świecie od Portugali po Łazienki Królew-
skie wzniesiono pomniki upamiętniające 
„wczorajszego wroga”. Tyle tylko, że jest 
on zwykle umieszczony pod końskimi kopy-
tami. Pomnik upamiętniający żołnierzy ra-
dzieckich, wyzwalających Warszawę. Jest 
też czystą kpiną z historii. A ksiądz prałat 
Jankowski leży sobie w bocznej nawie ko-
ścioła św. Brygidy.

Moje pierwsze spotkanie z Armią Czer-
woną nastąpiło w latach chłopięcych. Było 
to w Zamościu. Dokładnie w parku, gdzie 
codziennie urwisowałem a po niedzielnej, 
rannej mszy, jak mały lordzik, w granato-
wym, aksamitnym ubranku, paradowałem 
z Rodzicami i braćmi. Park był położony 
wzdłuż starej fosy. Tam właśnie, przy śluzie, 
zakłócili nasz spacer, rozebrani „do rosołu” 
czerwonoarmiści, obojga płci. Urządzali so-
bie kąpiel i popas. Latałem tam codziennie 
z chłopakami. Chowaliśmy się w krzaczo-

rach. Było co oglądać. Myślę, że Wisłocka 
mogłaby niejednego się nauczyć.  

Harmoszka, elegancja i niemal dekadencki 
nastrój z „Wujaszka Wani”. Chociaż wybu-
chały też karczemne awantury i strzelani-
na. Jak przyjeżdżali chłopcy w niebieskich 
czapkach NKWD, drżeliśmy z przerażenia. 
Sprawę załatwiali krótko wrzucając na pakę 
ludzkie ścierwa. Przeżyłem też chwile stra-
chu, kiedy uzbrojony w nagan Kozak dobijał 
się do drzwi kościoła, krzycząc: Boha niet! 
Trach, trach! Walił w powietrze. Siedzieli-
śmy z kościelnym na dzwonnicy. Baliśmy się, 
że zostawiliśmy otwartą kratę. My tuż przed 
Aniołem Pańskim. Boimy się ruszyć, a co do-
piero rozbujać dzwony. Cisza. Nagle widzi-
my, jak wychodzi z zakrystii ksiądz kanonik 
Zawisza. Nie słyszymy, co mówi. Kozak nagle 
klęka i bije się w piersi, jak skruszony grzesz-
nik. Mogłoby się to zakończyć pięknie, ale 
nagle podjeżdża ciężarówka z chłopakami w 
niebieskich czapkach. Kozak leży na ziemi. 
Wrzucają go na pakę. Widzę, jak z uszu ciek-
nie mu krew. Często ten obraz mam przed 
sobą, nawet widzę to dziś. Surowa szkoła 
kolegi Suworowa!

Dziadek, Stanisław Szyszkowski, moi wujo-
wie Jerzy i Zygmunt byli ministrantami. Teraz 
ja miałem kontynuować tradycję rodzinną 
ze strony Mamy. Szybko opanowałem kilka 
zdań po łacinie i nakładając czerwoną pe-
lerynkę stałem się starszym ministrantem. 
Wobec czego szybko też przyswoiłem sobie 
maksymę: „inter pedes puellarum est vo-
luptas puerorum”. Nie bardzo rozumiałem, 
że ten temat bardzo słodki, może nieść za 
sobą katastrofalne skutki. Niech tam. Nie 
żałuję. W sumie, może było więcej radości  
niż smutku.

Pamiętam, że dziecięcą komżę miałem po 
wuju Zygmuncie. Cieniutka bawełna z apli-
kacjami koronek włoskich, a może śląskich. 
Nie pamiętam. Coś w tym stylu. Przecho-
wywana była od przedwojny. Miałem z niej 
naturalnie wyrosnąć, a w przyszłości miała 
służyć mojemu synkowi. Itd. Co mnie pod-
kusiło, żeby polecieć w niej na dzwonnicę. 
Pamiętam, że tego dnia dałem z chłopaka-
mi gazu. Przywieszony do liny wędrowałem 
w górę i w dół. Unosiłem się do nieba jak 
„młodzianek święty”. Tak mnie nazywał 
ksiądz Pomidor z małego kościółka w No-
wym Mieście, gdzie też dawałem posługę. 
Byłem szczęśliwy. Jeszcze nie ochłonąłem, 
odpoczywając przed mszą, kiedy mój kole-
ga Repulak, widząc wielką dziurę w komży, 
prześmiewał się bezczelnie. Za co go skarci-
łem. Bałem się wracać do domu. Złożyłem 
komżę do szafy, w nadziei, że odłożę w czasie 
egzekucję. Nic z tego. Matka Repulaka przy-
leciała na skargę. Darła się nieprzytomnie, 
potrząsając poobijanym synalkiem.  Pogryzł 
ją pies. Owczarek nizinny, o wdzięcznym 
imieniu Ciapek. Mój Papcio był z mojego 
wyczynu dumny, bo Repulak był kawałem 
grubasa... Przysięgam, że nie zmyśliłem na-
wet jednego słowa.

Wspominam to z rozżewnieniem, a ksiądz 
Jankowski, jak leżał, tak leży w bocznej na-
wie kościoła św. Brygidy.

Wasz Feridun.

Władysław Siciński - kara za liberum vetoKsiądz Jankowski z kościoła św. Brygidy
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DRAPIEŻNE KOTKI czy WYTWORNE DAMY?
Jerzy Antkowiak - projektant mody, publicysta
Rys - ze zbiorów autora

W latach dziwięćdziesiątych ubiegłego 
(niestety) wieku pisywałem różne felie-

toniki lekkie, łatwe i przyjemne, żeby chociaż 
poczytać było miło, a dookoła nas roiło się od 
straganów z tandetnymi ciuchami. Te stragany 
nosiły pieszczotliwą nazwę „szczęki pana Jó-
zia”, czyli takie kufry-szafy na noc zamykanye, 
zaś za dnia to lśniąca mozaika dzikiej mody, 
która uwodziła przechodniów miast i miaste-
czek. Salon centralny tego bukietu mód sta-
nowiło otoczenie Pałacu Kultury. Odnalazłem 
ten felieton w numerze starego modowego pi-
semka MODA SKÓRZANA, pod redakcją Boże-
ny Toeplitz, też oczywiście modelki Mody Pol-
skiej. Przeczytałem retro sprzed trzydziestki, 
moda i modowe rozterki takie same i Święto 
Kobiet w marcu takie samo…

Kotki czy Damy - oto jest pytanie, na które 
nie ma jednoznacznej odpowiedzi zwłaszcza 
teraz, kiedy moda znowu jest na „zakręcie”. 
Jest zresztą jak zawsze, czyli od lat siedem-
dziesiątych, bowiem wcześniej obowiązywał 
dyktat. 32 cm od podłogi, to była długość Dio-
ra, blezery z tweedu z pasmanterią, to była 
Chanel, kostiumiki w pepitkę kazała nosić Nina 
Ricci. Koniec, kropka! Reszta to była konfekcja, 
na Zachodzie taka jak trzeba, u nas triumfował 
wtedy płaszczyk z ortalionu…

Teraz jest wszystko modne, a najbardziej 
„en vogue” jest być nie modnym, ale to tyl-
ko wysoka szkoła jazdy, że nowobagackim nie 
polecam bo i tak nie pojmą o co chodzi (pro-
szę pamiętać, to tekst z lat 90-tych ubiegłego 
stulecia). 

W modzie jest i kosmos i stare koronki, tkani-
ny nowej generacji i pikowane waciaki. Galiano 
u Diora pokazywał obłąkanych kloszardów, (to 
jest prawdziwe szarganie świętości), Lagerfeld 
kostiumy lat 50-tych, Lacroix na muślinach i 
organzach.

Nie sposób wymienić wszystkich „izmów”, co za-
tem zrobić aby nosząc ubiory, czy okrycia ze skóry 

nawiązać do którejś z tych zwariowanych mód. No 
i czy nosić się jak drapieżne kocice, czy nosząc się 
w skórach - damą być!

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że skóra coraz 
rzadziej chcę przypominać tradycyjną skórę. Ma 
być wszystkim: ceratą, papierem, lakierem, folią, 
siatką, czy wręcz koronką, ale broń Boże prawdzi-
wą tradycyjną, dobrze wyprawioną skórą.

Oczywiście, że przesadzam, ale 
mam na myśli wszelkie extreme, 
a te czasem są (nie tylko czasem) 
wizjonerskie i odkurzają zbyt skost-
niałe patrzenie nie tylko na modę. 
Wiadomo, że wytworne i szykowne 
potrafią być zawsze czernie, ale ile 
można nosić czernie? 

Ciemne brązy (odcień zwany po-
wszechnie przez żabojadów „głową 
Negra”), szarości i antracyty, ciemny 
granat, głęboka czerwień angielska 
- to kolory nie tylko modnych tka-
nin. Ubiory ze skór, komponowane 
z elementami tkanin, dzianin, szali, 
chust, nakryć głowy i innych dodat-
ków, to co pozwoli właśnie „DAMĄ 
BYĆ”. Pod warunkiem, że jest to 
komponowane z głową, po prostu 
dobrze, a nie na klęczkach, bo tren-
dy… 

Obecna moda (pamiętajmy 1990-
2000) zaczyna się obracać wokół 
dziwnych, czasem dziwacznych, ale 
jedynych w swoim rodzaju ubiorów 
z lat 40-tych. To lata specyficzne bo 
w Europie wojna z tragicznym fina-
łem, w Ameryce rozkoszne kino i 
jeszcze bardziej rozkoszna moda w 
tym kinie. Stroje gwiazd i kapelusze, 
„stożki i kepi”. Drapowane turbany, 
pantofle na koturnach, pończochy 
z seksownym szwem, fantazyjne 

aplikacje z zamszu, koronki i ocelotów. No 
i kolory ostre: amaranty, żółcie, fiolety, tur-
kusy, błękity i różowe, budyniowe róże. Kino 
lat 40-tych, w przewadze czarno-białe (ko-
chałem zawsze i kocham nadal kino „noir”) 
tu zachwycała forma. Ogromne watowane 
ramiona, fantazyjne rękawy-olbrzymy, sko-
śne duże kraty, torby i torebki i torebeczki, 

małe serduszka i ogromne koperty, woalki 
i lisy z mordką i ząbkami, a dookoła bioder 
obowiązkowo rozkloszowane baskinki. Ta 
moda, to prawdziwy namiot Wezyra pełen 
tych dziwnych, ale pięknych mód tamtych 
lat. Był też oczywiście (wojna w Europie) styl 
militarny, trencze, prochowce, kurtki kana-
dyjki i obowiązkowo furażerka, ale dopiero 
na tym tle błyszczały kreacje gwiazd ówcze-
snego kina.  Nawet nasze poczciwe „Zakazane 
piosenki” były i nadal są rewią mód, jakich 
już później nigdy nie było. Film „Modelka” 
z 1944 roku z Ritą Hayworth i z Genem Kelly 
był już kolorowy i tam jest już to wszystko co 
teraz wraca do mody – kicz, blichtr, tandeta, 
ale tak słodka, przecież moda nie może być 
ciągle śmiertelnie poważna, więc pod takimi 
powrotami podpisuję się oburącz. Ale uwaga, 
jest to moda, którą można się pięknie bawić, 
ale też można się również nieźle wygłupić i 
ośmieszyć.

Całe to szaleństwo oczywiście dotyczy pań, 
mody damskiej, bo panowie nosili się wtedy 
słusznie wszystko było obszerne dwurzędo-
we, śmiertelnie poważne. Na tle takiego męż-
czyzny panie wyglądały jak gwiazdy, coraz 
trudniej o takie tło, a panom jak mi wiadomo 
nie spędzają snu z powiek wybiegi z pokaza-
mi mody męskiej, panowie adorują wybiegi z 
damskimi rewiami mód. To tyle w marcowym 
felietonie, z okazji ósmego marca ukłony dla 
Dam, Pań, Panienek, Dzierlatek, Mam i Babć 
– wszystkim razem pogodnej wiosny życzy jak 
zawsze pogodny 

Rita Hayworth in Gilda 1946
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Tekst & foto - NATURMED

W schorzeniach 
kręgosłupa meto-

dy akademickie są 
mało skuteczne, a 
rutynowe leczenie 
środkami przeciw-

bólowymi, to ryzyko 
działań ubocznych, 
często gorszych niż 
problem z kręgosłu-

pem. Sens leczenia 
kręgosłupa lekami 
jest taki sam, jak 
leczenie bólu zęba 
tabletkami, a nie u 
dentysty.

Zadaliśmy kilka pytań doskonałemu specjali-
ście bezoperacyjnego leczenia, który od 

wielu lat wykonuje zabiegi w ośrodku NATUR-
MED - panu Wojciechowi PAPAJEWSKIEMU.

Jakie kryteria stosuje pan przy podejmowa-

niu decyzji o zabiegu?
- Podstawowe, to zapoznanie się z przyczyną 

bólu, czyli z badaniami RTG lub (i) rezonansem. 
Wtedy dobieram rodzaj czynności: do wieku, 
stopnia dolegliwości, czasu ich trwania. Biorę 
też pod uwagę aktualne i przebyte choroby, 
związane nie tylko z kręgosłupem. Są, bowiem 
takie, które wykluczają zabieg manualny.

Jakie metody zabiegu pan wykonuje?
- Jest ich bardzo dużo, to daje wiele możliwo-

ści pomocy: chiropraktyka ortopedyczna, roz-
luźnianie i rozgrzewania mięśni i powięzi oraz 
więzadeł wzdłuż całego kręgosłupa, ale rów-
nież stawów barkowych, biodrowych i kolano-
wych. Po takim przygotowaniu - „ustawiam”. 
Jest to zmuszanie narządu ruchu do właści-
wego położenia i funkcjonowania, usprawnia 
krążenie. 

Czy zawsze jest taki zabieg bezpieczny i moż-

liwy?
- Bezpieczny musi być zawsze. A możliwy 

po decyzji, która wynika z badań i wywiadu 
z pacjentem. Dlatego często przychodnia pro-
ponuje bezpłatną ze mną rozmowę - kwalifi-
kującą do zabiegu.

Często słyszy się o zbyt pochopnych decy-

zjach operowania kręgosłupa, a skutki by-

wają różne. Co pan o tym sądzi?
- Opinie osób tych zoperowanych lub tych, 

które nie godzą się na operację - słyszę, na 
co dzień. I powiem krótko: warto walczyć, by 
uchronić się przed skalpelem, bo w tej walce 
bardzo często się wygrywa. Osobiście znam 

Bezoperacyjne leczenie kręgosłupa

wielu takich pacjentów. Choć oczywiście są 
przypadki, w których operacja jest jedynym 
słusznym wyjściem, jest konieczna.

Coraz więcej osób po doświadczeniach szpi-
talnych, sanatoryjnych, braku efektów po le-
kach - wybiera leczenie manualne. Ważne, by 
trafić w odpowiednie ręce.

NATURMED istnieje od 27 lat, a pan Papajew-
ski przyjmuje tu ponad 14 lat. Wpisy w księdze 
Naturmedu są najwiarygodniejszą rekomen-
dacją i jak zwykle - cytujemy kilka z nich:

* „Jest dziś tendencja potępiania tych, którzy 
pomagają manualnie. To moim zdaniem ukry-
ta eutanazja! Odbieranie nadziei! Bo odchodzi 
się od łóżek szpitalnych, zamyka oddziały, od-
ma-wia diagnostyki, a tych, którzy naprawdę 
pomagają - obrzydza! Mam prawie 70 lat, a 
pan Papajewski pomógł rewelacyjnie. Jak nikt 
dotąd! Jest niepodważalnym specjalistą od 
kręgosłupów”. 

(Emerytowana nauczycielka z Warszawy)

* „W Internecie roi się od tego typu spe-
cjalistów. Nigdy takim nie wierzyłem i zarze-
kałem się, że nie skorzystam. Ale kiedy nasz 
proboszcz z parafii namówił mnie, jechałem z 
ufnością.

Dziś stwierdzam: jest genialny, Nie zastąpi go 
żadne urządzenie”.

(Radosław W. z Otwocka 51 lat)

* „Prywatne sanatorium, leki i zabiegi - bólu 
nie zlikwidowały. Jestem informatykiem - 
ostry ból szyi i karku, sztywność, drętwienie 
rąk - uniemożliwiały pracę, wytrzymywałem 
przy kom-puterze najwyżej godzinę. Wiele 
przeszedłem gabinetów - bez poprawy. Do-
piero pan Papajewski zdołał zlikwidować ból, 
nawet powróciłem do gry w tenisa i wycieczek 
rowerowych”.

(Tomasz Warden 41 lat)

* „Po wyciągach szyjnych i lędźwiowych wy-
lądowałam w szpitalu. Kiedy zaproponowano 
operację, zwiałam do domu. Ból narastał, nie 
mogłam unieść czajnika, do jedzenia klękałam, 
bo nie mogłam siedzieć. Niech to zabrzmi jak 
zechce - ale pan Papajewski jest super. Dziś 
funkcjonuję bez bólu! Bez leków i bez opera-
cji”.

(Magdalena lat 47)

* „Kiedy kardiolog zaproponował mi p. Pa-
pajewskiego, myślałam, że robi sobie żarty. 
Przekonywał mnie, że ponieważ z jego badań 
wynika, iż mam serce w porządku, to moja 
arytmia ma na pewno przyczynę w piersio-
wym odcinku kręgosłupa. Moje zdziwienie 
trwa do dziś, bo rzeczywiście arytmia mi zu-
pełnie ustąpiła, nie mam potrzeby brać leków 
przeciwarytmicznych”.

(Barbara Uch lat 39)

* „Odzyskałem sprawności. Chodzę bez ope-
racji i bez kulił”.

(Janusz Dąbrowski lat 71)

* „Poważne problemy z kręgosłupem zapro-
wadziły mnie do wielu gabinetów. Jednak nie 
znalazłem pomocy, czułem się coraz gorzej. 
Rezonans stwierdził kilka przepuklin, wypuklin 

i inne zmiany. Proponowano mi zabieg chirur-
giczny. A mimo to, wybroniłem się przed ope-
racją dzięki panu Wojciechowi Papajewskie-
mu. Jest świetny! Bardzo dziękuję”.

(Elektronik z Warszawy l. 58)

* „Wstydzę się powiedzieć – gdzie i u kogo 
szukałem pomocy przez 7 lat (zanim trafiłem 
do tej przychodni Naturmed). Człowiek w bólu 
chwyta się wszystkich metod. Kiedy lekarz or-
topeda zaproponował mi, bym tu przyszedł 
– myślałem, że chce się może pozbyć. Zrujno-
wałem się lekami, sanatoria nie dawały ulgi. 
Tu jakbym dostał nowe życie, pan Papajewski 
postawił mnie na nogi. Aż żal, że 7 lat błądzi-
łem”.

(Anonimowy)

* „Jestem lekarzem i zawsze byłem nieuf-
ny do takiego leczenia – bez leków. Ale kiedy 

moje dolegliwości nie ustępowały po żadnych 
lekach, robiło się coraz gorzej i nie mogłem 
już pracować (jestem stomatologiem) – zde-
cydowałem się spróbować. Pan, Papajewski 
usprawnił mnie zupełnie, jestem zdumiony 
i wdzięczny, to bardzo rozsądny człowiek, z 
wiedzą i uczciwością. Może być wzorem dla 
różnych specjalistów”.

(Dr J. B. l. 59 Kutno)

Jeśli badania lekarskie wskazują na kręgo-
słup i wykluczają inne choroby – warto zająć 
się takim leczeniem, jakie stosują specjaliści 
w ośrodku medycznym NATURMED. To na-
dzieja dla osób cierpiących, a niemogących 
się operować ani zażywać leków, oraz dla 
tych, którzy chcą uniknąć skalpela.

W związku z dużym zainteresowaniem artykułem publikujemy tekst 
ponownie specjalistycznego Ośrodek Medycyny Manualnej NATUR-
MED. Mimo ogromnego postępu w medycynie, leczenie chorób krę-
gosłupa, to problem. Mamy trudności w uzyskaniu pomocy, terminy 
na diagnostykę i leczenie są wielomiesięczne, choć boli dziś.

Ośrodek Medycyny Manualnej 
i OSTEOPATII – NATURMED,
Ursus-Gołąbki, ul. Koronacyjna 15
Zapisy: tel.: 22 662 49 07, 604 092 007 
pon. – piąt. w godz. 9.00 – 17.00 

Mgr Anna Bzdak

- Bezlekowe usuwanie depresji i nerwic. 
- Likwidowanie szumów uszu, dzwonienia, niedosłuchu somatycznego, zawrotów gło-

wy, migren, (po diagnozie lekarskiej). 
- Oczyszczanie i udrażnianie uszu
- PSYCHOLOGIA rodzinna, partnerska-pomoc w konfliktach, podejmowaniu ważnych 
decyzji życiowych. 
- GRAFOLOGIA profesjonalna - na potrzeby osobiste i sądowe: identyfikacja dokumen-

tów, testamentów, podpisów, anonimów (wykrywanie fałszerstw).
- Ocena predyspozycji człowieka, w kontekście pracy, związku małżeńskiego, innych 
decyzji (np. studiów).
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Solo Supremo?
Maciej Woźniakiewicz - dziennikarz i reżyser
Obrazy - Kazimierz Malewicz Wikipedia

Czy tak w istocie jest? - nie wiem. Wiem nato-
miast, że liczby określały charakter - jak pełnia 

niedoskonałości wyrażona w liczbie 666. To liczba 
szatana, anagram greckiego słowa oznaczającego 
bestię, którą św. Jan pisząc Apokalipsę, użył jako 
symbol przekupstwa i materialistycznego patrze-
nia na świat. Liczba „3”, najczęściej wspominana 
w Piśmie Świętym wyraża pełnię i jedność - Bóg w 
Trzech Osobach po trzykroć święty - to liczba „9”, 
czyli trzy pomnożone przez trzy i oznacza pełnię 
doskonałości i świętości. Dziś doczekaliśmy się 
peselu. Ten numer wprawdzie wyraża konkret-
nego człowieka i poniekąd mówi o człowieku 
wszystko, bo to nie tylko data urodzenia, ale 
wciąż uzupełniające postać wydarzenia mówiące 
o indywidualnej osobie. Ale czy mają one tak ma-
giczne znaczenie w astrologii, kiedy odnotowują 
naszą obecność wśród konkretnej społeczności i 
w konkretnym miejscu? Jedno jest pewne, że my 
go budujemy i powstaje z tworzywa, którym są 
nasze życiowe wybory. Stare przysłowie mówi 
„jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz”. Zacząłem 
futurologicznie patrząc na obrazy Hieronima Bo-
scha „Sąd  Ostateczny”, na którym pojawiają się 
tak jak w „Ogrodzie Rozkoszy Ziemskich”, dziwne 
latające maszyny, pośród których los człowieka 
splata się z przedziwnymi stworami dręczonymi 
ludzkość, skazując ją na cierpienia i męki. To świat 
odkrywany nie przez piękno starożytnej sztuki i 
matematycznie wykreślonej perspektywy, ale 
jak piszą krytycy „Świat oparty na doświadcze-
niu i intuicji, niepodobny do naszych normalnych 
doznań, ale przedstawiający własną wizję czło-
wieka i natury”. Nie wiem pod jakim peselem 
można byłoby dziś zapisać XV wiecznego artystę 
łamiącego dotychczasowe schematy postrzega-
nia świata, tak jak nie sposób zrozumieć - ot tak 
zwyczajnie - wybitnego, polskiego,  XX wiecznego 
artystę malarza Kazimierza Malewicza, o którego 
malarstwie nie słyszał przeciętny zjadacz chleba, 
choć był to Tuz, który pchnął światowe malarstwo 
na nowe tory. W 1922 roku wybitny polski ma-
larz Władysław Strzemiński napisał „…Podstawą 
istnienia nowej sztuki stanowią prace Malewicza. 
Artysty wielkości niezmiernej, olbrzyma, decydu-
jącego o losach sztuki przez całe stulecia. Tam 
gdzie Picasso zaprzestał na samym początku i 
skierował się wstecz, podążał Malewicz i dotarł 
do Suprematyzmu…”. Malarz, filozof, poeta, wi-
zjoner, którego obrazy dzisiaj sięgają na aukcjach 

niebotycznych kwot, o którym Rosjanie mówią że 
był rosyjskim, czołowym awangardzistą, chociaż 
fakt, że urodził się w Kijowie i studia kończył w 
Moskwie nie odbiera mu pochodzenia. Urodzony 
z Matki Polki i Ojca Polaka ze szlachecką tradycją 
sięgającą czasów  Zygmunta III Wazy, był przykła-
dem politycznej rzeczywistości europejskiej, jaka 
w tym okresie przed i porozbiorowym, zmusiła 
rodzinę do wędrówki przez meandry polityki i 
społeczeństwa ze świadomością polskich korze-
ni i czasu historycznego, w którym przyszło mu 
żyć. Tam szukał swojego szczególnego miejsca i 
znalazł. Kiedy w 1927 roku przyjechał z wystawą 
do Polski, prasa polska pisała „…Żal musi ogarnąć 
wszystkich artystów na myśl, że Polak Malewicz 
nie pracuje u ich boku… Malewicz nie powinien 

być naszym gościem”. Nie powinien, ale był. Ów-
czesny przywódca Rosji - car Józef Stalin, nie po-
zwolił mu opuścić kraju swego urodzenia. Kiedy 
wyjechał z kolejną wystawą swoich obrazów do 
Berlina, pod groźbą kary śmierci dla jego rodzi-
ny, kazał mu natychmiast wracać oskarżając go 
przy tym o szpiegostwo na rzecz Polski i Niemiec. 
Takich fenomenów jak Malewicz, którzy dla ów-
czesnej Rosji tworzyli awangardę kultury i sztuki 
nie chciano się pozbywać. 

Na czym polegał fenomen Malewicza? Trudno 
w paru słowach scharakteryzować jego malarską 
twórczość. Suprematyzm – to przede wszystkim 
sposób patrzenia na otaczający nas świat materii, 

pod którą ukryta jest nieodkryta Prawda. Poprzez 
impresjonistyczne i kubistyczne wizje dochodzi 
do „czarnego kwadratu na białym tle”, jako sen-
tencji pod którą ukryta jest rzeczywistość życia. 
Suprematyzm zakładał całkowite odwrócenie 
sztuki  od  otaczającej rzeczywistości; uproszcze-
nie form i położenie nacisku na czyste uczucie, 
na które nie ma wpływu otoczenie. Ten czarny 
kwadrat na białym tle, to manifestacja przeciw 
formom, obrazem wyrażającym skupienie we-
wnętrzne człowieka, które prowadzi do tego, co 
jest czymś najgłębszym w nim samym, do punktu 
jego człowieczeństwa.

„Szukam Boga… szukam w sobie…” - napisał 
tworząc biały kwadrat na białym tle. Na margi-
nesie sztuki pojawia się komercja, która wyce-

nia obraz Malewicza z 1918 r. p.t. „Kompozycja 
Suprematyczna” na 60 mln dolarów. To jedno z 
pierwszych dzieł suprematycznych Malewicza 
wykonane po słynnym „Czarnym Kwadracie”. Ale 
to komercja, która jest zaprzeczeniem jakichkol-
wiek wartości, w tym wartości sztuki i stara się 
robić na ideałach czysty interes. Smutne, kiedy 
ideały zamienia się na pieniądze, ale w tym świe-
cie widocznie tak być musi. Łacińskie słowo „su-
premus”, z którego bierze się suprematyzm, zna-
czy najwyższy, ostateczny, ostatni, tak jak „solo 
supremo” czyli ostatni promień słońca i wątpię 
by 60 mln dolarów mogło wycenić Suprematyzm. 
Jest bezcenny, bo uczucia nie da się wycenić.                                                                                                                                       

Nie wiem czy istnieją w życiu przypadki, ale myślę 
że nieprzypadkowo, podczas pisania felietonu jadę 
zmuszony okolicznościami na Podlasie i trafiam na 
górę Grabarkę, stworzoną z krzyży ludzkich cier-
pień. Tę formę kubistycznego krzyża, przecinają-
cego się w formie dwóch prostokątów, Malewicz 
uczynił jednym z elementów postrzegania świata. 
Dwa przecinające się prostokąty, za którymi ukry-
wa się czyste uczucie miłości i cierpienia Chrystusa,  
złączone z cierpieniem każdego, który przyniósł i 
zostawił tu własny krzyż. Jest ich tak dużo jak drzew 
w lesie. Suprematyzm, kryjący pod warstwą „Czar-
nego Kwadratu” ludzką miłość i ludzkie poniżenie. 
Czyste uczucia pokryte również „Białym Kwadratem 
na Białym tle” jednym z sentencyjnych obrazów 
Malewicza. Kto będzie w stanie odczytać ten obraz, 
z których ułożona jest Góra Uczuć Ludzkiego Życia? 
Sam przyjechałem tu zasadzić swoje drzewo.

               
Kazimierz Malewicz

JAM POCZĄTEK WSZYSTKIEGO, BO W ŚWIADO-
MOŚCI MOJEJ,

TWORZĄ SIĘ ŚWIATY.

JA SZUKAM BOGA JA SZUKAM W SOBIE SIEBIE.

BÓG WSZECHWIDZĄCY WSZECHWIEDZĄCY 
WSZECHMOCNY,

PRZYSZŁA DOSKONAŁOŚĆ INTUICJI JAKO 
WSZECHŚWIATOWEGO

KOSMICZNEGO,

NADROZUMU.

JA SZUKAM BOGA SZUKAM SWOJEGO OBLI-
CZA, JA NARYSOWAŁEMJUŻ JEGO,

SYLWETKĘ,

I STARAM SIĘ WCIELIĆ SIEBIE.

I ROZUM MÓJ JEST MI ŚCIEŻKĄ KU TEMU, CO,

OBRYSOWAŁA INTUICJA.

TWARZ MOJA ŚMIEJE SIĘ A ŚMIECH CIĄŻY MĄ-
DROŚĆ,

KONWULSJĄ TWARZY. TO MNIE DZIELI OD NA-
TURY, BO ONA,

NIE ŚMIEJE SIĘ, NIE MA GRYMASU ŚMIECHU, 
ONA,

JEST DOSKONALSZA.

Kazimierz Malewicz - Kompozycja suprematyczna (1918)

Symbolika od zarania towa-

rzyszyła człowiekowi. Do dziś 
astrolodzy wyrażają pogląd, że 
liczby miały i mają wpływ na 
nasze życie. Wystarczy wpisać 
swój dzień, miesiąc i rok uro-

dzenia, a liczba dla każdego 
człowieka zostanie obliczo-

na i odczytana, w jaki sposób 
wpływa ona na nasze życie, ży-

cie konkretnej osoby. Astrolo-

dzy wierzą, że wszystkie liczby 
od zera do dziewięciu są pod 
wpływem układu słonecznego, 
a więc liczba, którą otrzymuje 
się w wyniku urodzenia o kon-

kretnej godzinie, miejscu i cza-

sie determinuje nasze życie. 

Kazimierz Malewicz - Czarny kwadrat 
na białym tle (1918)
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Włodzimierz Szpak, reżyser dokumantalista
Foto - Wikipedia, Terry Richardson

Żywa obecność

Oglądając różnego rodzaju 
dzieła sztuki doznaję czasem 
szczególnie silnie obecności 
niektórych z nich. Myślę, że 
jest to podstawowe kryte-

rium wartościowania sztuki w 
ogóle (przy założeniu, że oso-

ba dokonująca osądu posiada 
wrażliwość artystyczną).  

www.gpr24.pl      Publicystyka  Włodzimierz Szpak, Tomasz Suwała

Nikt nie będzie... 
Tekst & foto - Tomasz Suwała rysownik i bloger

Obrazy, rzeźby albo fotografie mają war-
tość, jeśli przyciągają nas do siebie, zmu-

szają do przyjrzenia im się, uruchamiają złożony 
proces przeżywania. Jednym słowem:  działają. 
Ogromna większość dzieł sztuki dawnej posiada 
już tylko wartość muzealną. Przekonałem się o 
tym w wielu znanych i mniej znanych galeriach 
europejskich i amerykańskich. Również przytła-
czająca większość dzieł sztuki nowoczesnej jest 
dziś martwa. Są to setki tysięcy, miliony obiektów 
bez znaczenia. Ich podaż rośnie z roku na rok, bo 
rośnie liczba uczelni artystycznych na całym świe-
cie, rośnie liczba artystów, z których tylko niektó-
rzy są tak naprawdę artystami. Bełtanie ludziom 
w głowach przez różnych specjalistów, znawców, 
samozwańcze autorytety nie wychodzi sztuce 
na dobre. Różne -izmy, mody szybko przemijają, 

dzieło musi obronić się samo. A broni się, jeśli 
posiada wartość samoistną. 

Zwiedzając jakiś obiekt muzealny w Rzymie, Pa-
lermo, Wiedniu czy Paryżu, rzadko zwracam uwa-
gę na podpisy co jest czyje i z którego wieku, liczy 
się dla mnie jedno – czy coś, na co patrzę, działa 
na mnie. Idę, uważnie patrzę, czasem zatrzymuję 
na dłużej, bo czuję, że muszę się zatrzymać. Dzie-
ło zaprasza mnie do dialogu, zachwyca, szokuje… 
czuję jego żywą obecność.

Całkiem niedawno odkryłem prace amerykań-
skiego fotografa Terry’ego Richardsona. Kilka z 

nich zrobiło na mnie spore wrażenie. Szczegól-
nie zdjęcie z dwoma cudownymi dziewczyna-
mi pochłaniającymi spaghetti. Siedzą przodem 
obok siebie z talerzami klusek w dłoniach. To, jak 
jedzą i jakie miny przy tym robią, mówi o nich 
wszystko. Uchwycone w najlepszym z możliwych 
momentów, ujawniają w pełni swoje jestestwa, 
promieniejąc przy tym zniewalającą zmysłowo-
ścią. Zdjęcie to skojarzyło mi się z niektórymi 
obrazami Hendricka ter Brugghena, XVII-wiecz-
nego malarza holenderskiego. Jego bachantka z 
małpką zajadającą winogrona, jest równie znie-

walająca. A jak namalowana (jasne fragmenty 
odsłoniętego ciała, oblekające ją cudowne sploty 
różnobarwnej tkaniny, winogrona połyskujące w 
słońcu) - Rubens by się nie powstydził. Ściskając 
kiść winnej latorośli, bachantka uśmiecha się za-
czepnie w kierunku obserwatora. Jej uśmiech i 
uśmiech brunetki ze zdjęcia (oba szczere) mają 
podobny sens. 

Współczesny fotograf amerykański oraz XVII-
wieczny malarz holenderski stworzyli dzieła, 
które oddziałują żywą obecnością prawdziwej 
sztuki. 

Hendrick ter Brugghen - Bachantka z małpą (1627)

Poprzednio ledwo śmierci uciekłem. Staś 
się tak wystraszył, kiedy chciałem scho-

wać się u niego, że przez tydzień drzwi nie 
otwierał, oknem wchodził i wychodził. Ale 
co z tego? Choróbska wszelkie znowu się do 
mnie przyczepiły. Katar niby ustąpił, ale cią-
gle w zakamarkach nosa się czai i wieczorem 
i nad ranem się objawia. Lekarka powiedzia-
ła, że może mi dać antybiotyk. Ale przecież 
ja już brałem, ledwie miesiąc temu. Na za-
ropiałe oczy zamówiłem się do okulisty na 
przyszły tydzień. W przeddzień wizyty oku-
lista zachorował. Powiedziano mi, że mogę 
się zapisać jak wróci z choroby, czyli za dwa 
tygodnie. Zrezygnowałem, bo co to za lekarz, 
który sam siebie nie może uleczyć. Jeszcze by 
mnie wykończył. Z oczami mi się poprawiło i 
bez lekarskiej pomocy. Ale za to padło mi na 
nogę. Jak uciekałem przed przeznaczeniem, 
które okazało się być na szczęście nie moje, 
źle stąpnąłem. Myślałem, że to zwykłe zwich-
nięcie. Ale chyba nie, bo kuleję już miesiąc. 
Wyraźnie widać, ze kostucha nie odpuszcza. 
Wywinąłem się spod kosy, to chce mi życie 
obrzydzić. 

 – A ty mi nawet drzwi nie chciałeś otworzyć 
- zwróciłem się do Stasia z wyrzutem.

 – A ty byś otworzył? – odpowiedział Staś – 
Patrzę przez judasza i widzę pod drzwiami po-

stać w kapturze z zardzewiałą kosą w ręku.
 – Krzyczałem ci, że to ja. 
 – Uwierzyłbyś?
No fakt, przecież ja też nie otworzyłem i też 

bym nie uwierzył. Podałem mu piwo.
Staś przepił i zagadnął:
 – A właściwie to, po co uciekałeś?
 – A z takiego samego powodu, z którego ty 

mi drzwi nie otworzyłeś. – wygarnąłem.
Staś machnął ręką:
 – Nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że i tak 

kiedyś przyjdzie na to czas.
 – To wolę to kiedyś a nie teraz – syknąłem.
 – A co ci to za różnica? I tak nic lepszego cię 

już nie czeka. Tylko chlanie piwa i wegetacja.
Patrzyłem na Stasia zdumiony. 
– I to ty mi wypominasz mi piwo, za które ja 

płacę, bo ty nigdy nie masz pieniędzy. – nie 
mogłem uwierzyć w to, co słyszę – Bo skąd 
masz mieć, przecież ty nigdzie nie pracujesz, 
żresz tylko, wydalasz, pijesz na cudzy koszt i 
nigdy nic nie zrobiłeś dla nikogo... 

 – Piwo ci kiedyś kupiłem – jęknął Staś.
 – Bo ci kasę pożyczyłem!!! Nierobie jeden! 

– wykrzyczałem i dodałem – Przecież ty nic 
nie robisz, wegetujesz jak roślina, przyjdzie 
czas i uschniesz i nawet nikt nie zauważy, że 
cię nie ma.

 – I ty też nie zauważysz? – Staś spojrzał na 
mnie, ale wcale nie błagalnie tylko tak zwy-
czajnie.

Żal mi się go zrobiło, więc spuściłem z 
tonu:

– No ja tak i nikt więcej.
– A widzisz. – Staś się ożywił – Jak ty uschniesz 

to ja nawet nie zauważę.
Spojrzałem na Stasia tak jakbym chciał skręcić 

mu kark i wdeptać w ziemię, ale ugryzłem się w 
język, bo tylko słowa w pospolitej podwórkowej 
łacinie cisnęły mi się na usta. Staś jednak zdawał 
się tego nie zauważać:

– Sam się zastanów, co osiągnąłeś. Nic. Ciągle 
wypominasz mi piwo a przecież, co za różnica, 
kto je wypije, ty czy ja? Efekt będzie ten sam. Jak 
z jedzeniem, przechodzi przez nasz organizm i 
tylko tyle, że je podtrzymuje przy życiu. Jak zwie-
rzę: żyje, żyje, spłodzi następcę i zdycha.

– Ludzie to nie zwierzęta, tworzą cywilizację - 
odpowiedziałem.

– Ale, po co? Przecież i tak kostucha kiedyś 
przyjdzie po ciebie, zabierze cię stąd i nie ma 
znaczenia czy tworzyłeś cywilizację czy nie. 
Zresztą, co ty żeś tam tworzy? Nic. Nikt po tobie 
nie zapłacze i nikt o tobie nigdy nie wspomni. 
Po 20 latach twój grób oczyszczą i będzie leżał 
tam, kto inny.

– Ja przynajmniej coś robiłem…
– I po co? – przerwał Staś – Nikt nawet o to-

bie nie wspomni. Ja nic nie robiłem. Całe życie 
byłem bezrobotny i żyję nie gorzej jak ty i skoń-
czę też nie gorzej jak ty i tak samo po mnie jak 
i po tobie nikt nie zapłacze ani nikt nie będzie 
pamiętał…

Przepiłem piwem.
Komentować można na: http://piorkiem-

tomkas.blogspot.com/
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Mirosław Kalinowski - red. nacz. Głosu Pruszkowa
Foto - Tomasz Malczyk

Spotkanie z okazji 100-lecia Głosu Pruszkowa

To już 100 lat istnienia tytułu! 
Taki wiek osiągnęła pruszkow-

ska gazeta „Głos Pruszkowa”. Ten 
piękny jubileusz został uczczony 
15 lutego 2019 r. na dorocznym 
spotkaniu Przyjaciół gazety. 

Uroczystość rozpoczęła się o 
godzinie 17:00 w pruszkowskim 
hotelu ComfortBiznes w sali 
Londyn.

Sala hotelowa pomieściła po-

nad czterdzieści osób przybyłych 
na uroczystość. Przepraszamy 
pozostałych sympatyków, któ-

rych nie zaprosiliśmy ze wzglę-

du na ograniczoną powierzchnię 
sali. Mam nadzieję, że w tym 
roku jeszcze zorganizujemy ko-

lejną uroczystą galę z okazji 100-
lecia gazety i wtedy nie  zabrak-

nie miejsc dla wszystkich osób 
wspierających Głos Pruszkowa.

Zaszczycili nas swoją obecno-

ścią: prezydent Pruszkowa Pa-

weł Makuch wraz z żoną Małgo-

rzatą oraz córeczkami, Marcin 
Grubek przedsiębiorca, dyrektor 
Muzeum Dulag 121 Małgorzata 
Bojanowska, dyrektor prusz-

kowskiego MOK Ewa Sowa oraz 
Wojtek Maksymiuk, aktor Zby-

szek Poręcki (żaba Monika) wraz 
z kuzynką Bożeną, Feridun Erol 
reżyser, Jerzy Antkowiak projek-

tant mody, Piotr Wilczyński gra-

fik, Witold Kaczanowski artysta 
malarz wraz z osobą towarzy-

szącą, Gerard Położyński anima-

tor pruszkowskiej kultury, Jacek 
Jankowski oraz Maciek Jankow-

ski  wraz z żoną Ewą ze szkoły jaz-

dy konnej PaTaTaj, pułk. Marek 
Roguski były szef wyszkolenia 
BOR, Lechosław Dowgwiłłowicz 
- Nowicki z Multiman, Ewa Pie-

trusińska z Naturmedu, pisarz 
Tadeusz Hubert Jakubowski, To-

masz Malczyk fotograf,  redak-

tor sportowyWiesław Pośpiech, 
Bronisław Rumianek uczestnik 
Powstania Warszawskiego, ad-

iutant  Hubert Gontarczyk, Pa-

weł Cieślak przedsiębiorca, 
pisarz Marian Skwara, dzien-

nikarz Maciek Woźniakiewicz 
wraz z żoną Bożeną, rysownik 
Tomasz Suwała, publicysta Je-

rzy W. Ryll wraz z bratem Hen-

rykiem, Rafał Nowakowski z 
Lder Pruszków.  
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Konrad Kempa, ur. w 1943 
roku, podczas wybuchu Po-

wstania Warszawskiego miesz-

kał wraz z rodzicami – Heleną 
i Stanisławem oraz młodszą 
siostrą Danutą na warszaw-

skiej Ochocie. Około 10 sierp-

nia 1944 roku rodzina została 
wypędzona z domu i pognana 
do punktu zbornego na Ziele-

niaku, a następnie do obozu 
przejściowego w Pruszkowie. 

Konrad Kempa  
W piekle 
i w czepku urodzeni

Marzec w Muzeum Dulag 121

Ja i moja siostra Danuta zostaliśmy urodzeni 
w piekle w czasie okupacji w Warszawie. To 

wyjątkowe narodziny. Rodzice moi przybyli do 
stolicy w latach 30. Ojciec był trzykrotnie w ła-
pankach przez Niemców schwytany, dwukrotnie 
został niestety wywieziony do obozów jeniec-
kich, z których salwował się ucieczką. W dowód 
wdzięczności za umożliwienie ojcu ucieczki z obo-
zu przez wartownika postanowił, że kiedy żona 
urodzi syna, to będzie to Konrad.

 
Wybuch Powstania Warszawskiego

Tak więc ja Konrad, mający 16 miesięcy i moja 
siostra Danuta, mająca zaledwie 3 miesiące, bez 
środków do życia i odzieży, z wózkiem o trzech 
kółkach, doczekaliśmy się wybuchu Powstania 
Warszawskiego. Nie zdając sobie sprawy ze zbli-
żającej się godziny „W”, matka moja udała się z 
dwójką dzieci na spacerek, jak zwykle do parku. 
W przeddzień wybuchu Powstania Warszawskie-
go było tak cicho i spokojnie, że aż przerażają-
co. Żadnych ruchów, akcji, pośpiechu, a że było 
słonecznie, wielu warszawiaków wysypało się do 
tego parku, aby spacerować i upajać się słonecz-
ną sierpniową pogodą.

Na drugi dzień zaczęło się. Około godziny 17-tej 
wybiła ta przygotowywana w konspiracji godzina 
„W”. Powstanie Warszawskie stało się faktem. 
Schronem były zgruzowane domy, piwnice i ka-
nały. Do nierównej walki stanęli wszyscy – dzieci, 
młodzież, dorośli i starcy. Kto czuł w sobie odpo-

wiedzialność za losy Warszawy i Polski i czuł się 
na siłach – pomagał. Ukryci w piwnicach wołali-
śmy jeść i pić, a zamiast mleka musiała wystar-
czyć woda kapiąca ze szczątków ruin lub woda 
deszczowa z kałuży. Pokarmu matka nie miała, bo 
sama nie odżywiała się należycie. W piwnicach 
dużych kamienic tętniło życie. Z opowiadań mojej 
matki dowiedziałem się, że kobiety, w tym pani 
Dygatowa [Państwo Kempa przyjaźnili się z ro-
dziną Dygatów, których syn Stanisław był znanym 
pisarzem – przyp. red.] i moja matka, szyły opaski 
dla powstańców, a mój ojciec wciąż znikał, bo w 
tajemnicy przed żoną roznosił powstańczą pocz-
tę i inne paczki. W beczkach po kapuście rodzice 
trzymali nie wiadomo skąd przybyłe bez rodziców 
żydowskie dzieci. Zapewne w czasie wysiedlenia 
na Umschlagplatzu oni gdzieś zaginęli. Ale każdy 
żywy walczył o przetrwanie, stąd ta determina-
cja ludzi o ocalenie każdego jeszcze żyjącego w 
Warszawie.

Jakie było kiedyś szczęście i prawdziwa uczta, po-
nieważ ojciec nasz trafił na zabitego na ulicy konia 
i z dużą połacią tego świeżego mięsa przybył do 
piwnicy. Wszyscy łapczywie zajadali się tym sma-
kołykiem, a niektórzy co niecierpliwsi zajadali to 
mięso na surowo i w pośpiechu. Mówili, że nawet 
„dobry jest ten powstańczy tatar”. Ojciec wrócił 
się po resztę, ale niestety inni go rozdrapali i tylko 
skóra i krew została. Podobno Niemcy postrzelili 
uciekających i zgłodniałych rabusiów.

Innym razem ojciec przywlókł w worku na wpół 
zeschłe jarzyny i kapustę, z której mieszkań-
cy piwnic ugotowali w kotle przepyszną repetę 
„eintopf” [z j. niem. – potrawa jednogarnkowa 
– przyp. red.], jak mawiali niektórzy. Takie było 
życie. Raz po raz wpadali do piwnicy ranni po-
wstańcy i harcerze, aby odpocząć, nabrać sił i się 
posilić resztkami. Nigdy nie pytano ich skąd są i 
kim są. Spotkania odbywały się bez słów i błyska-
wicznie. Na górze wrzało, bomby spadały, a mio-
tacze ognia pożerały ostatki domów i budowli.

Któregoś dnia wpadli raptem do piwnicy ci z ka-
nałów, ubrudzeni, a fetor roznosił się niemiłosier-
ny, ale wszystko trzeba było znieść, a nieszczęśni-
ków pożywić. Na umycie nie było szans, bo wody 
było brak, nawet dla niemowląt.

Warszawa w ogniu, pożerana miotaczami ognia, 
a bombowce „krowy” burzyły ją z powietrza. Pła-
kał każdy. Taki los spotkał naszą Stolicę.

 
Na Zieleniaku

W kilka dni po wybuchu Powstania Warszaw-
skiego, około 10 sierpnia w nocy, nagle wtargnęli 
Ukraińcy usługujący Niemcom w czasie okupacji 
i wypędzili nas  z piwnic zaspanych i w nocnym 
odzieniu bez obuwia. Wygnali na bruk również 
wszystkich mieszkańców okolicznych domów na 
Ochocie. Z niezwykłą brutalnością i zacietrze-
wieniem obchodzili się z ludnością. Na oczach 
wszystkich bili kolbami, kopali, pluli oraz gwałcili 
bezbronne dziewczyny na podwórkach domów 
lub w klatkach schodowych. Mama w pewnym 
momencie odważyła się użalić przed jednym z 
rozwścieczonych bandytów, a ten uderzając ją w 
twarz i kopiąc wykrzyknął „Chciało się Wam swo-
łocz Polaczki powstania to go macie. Idi do czorta! 
Ubiju kak sobaku, wsje poginiecie. A ty ciesz się, 
że żyjesz!” Zesztywniała ze strachu, zaniemówiła 
natychmiast po takiej ripoście zwyrodnialca.

Tej nocy wszystkich spędzono na Zieleniak. 
W spiekocie sierpniowego słońca bez środków 
do życia i wody wygnańcy trwali kilkanaście 
dni. Na Zieleniaku też nie było co jeść i pić. 
Na środku stała studnia głęboka, prawie wy-
schnięta, nieużywana. Zbliżenie się do tego 
obiektu groziło surowymi sankcjami, a na-
wet zabiciem. Pewnego dnia grupka dzieci 
zbliżyła się do tego zakazanego obiektu, aby 
zaczerpnąć tej brudnej wody. Nagle zjawił się 
żandarm i próbując je rozpędzić, wymachując 
jedną ręką, drugą nacisnął spust rewolweru 
i się postrzelił. W szale, amoku i wściekłości 
pobiegł gdzieś przed siebie, a dzięki temu 
dzieci uniknęły śmierci. Ludzie potem mówili, 
że Anieli z nieba czuwali nad tymi dziećmi i je 
w ten sposób uratowali.

Wołałem ciągle, że jestem głodny. Płakałem, 
ale czy to pomagało? Moja siostra nie płakała, 
bo widocznie nie miała już sił. Przytulona do 
bezmlecznych piersi matki trwała. Na szczę-
ście jeszcze żyła.

To zbiorowisko ludzi bezbronnych i z mały-
mi dziećmi zostało w pewnej chwili otoczone 
przez Ukraińców, którzy oddzielali brutalnie 
mężczyzn od kobiet. Kolbami bito opornych, 
strzelano do uciekających jak do kaczek. Kaza-
no się przygotowywać na wywózkę pociągiem 
z Dworca Zachodniego do obozu przejściowe-
go do Pruszkowa. Kiedy przeprowadzono tą 
brutalną segregację, mojemu ojcu, który mnie 
trzymał na ręku, zarośniętemu od nie golenia i 
z długimi włosami, wpadł genialny pomysł. Po 
prostu włożył suknię i przebrał się za kobie-
tę, a długie włosy przykryły zarośniętą twarz i 
brodę. W tej sytuacji z dzieckiem na ręku jako 
jedyny przedostał się na stronę kobiet, a te 
z zazdrości nie mogły patrzeć na szczęśliwca. 
Kiedy płakałem, z powodu szwabskiego imie-
nia, wołały „udusić bękarta, udusić”. Ukraińcy 
przeprowadzili nas bezbronnych pod lufami 
karabinów na Dworzec Zachodni, a stamtąd 
powieźli nas do obozu w Pruszkowie.

Kiedy znaleźliśmy się w rejonie dworca kole-
jowego i torów, z nasypu i stojącego tam po-
ciągu z samej lokomotywy spadły w pewnej 
chwili dwie poduszki wprost pod nogi moich 
rodziców. Matka podniosła je, ale maszynisty 
już nie zdołała zobaczyć, aby mu podziękować. 
Te dwie poduszki pomogły nam przetrwać ten 
ciężki okres w obozie.

W Pruszkowie
Tam się dla nas zaczęło piekło i beznadzieja. 

Żywność i woda była tylko dla małych dzieci, więc 
ilekroć potrzebna była woda czy placki z trocin i 
obierków pieczone na blasze, to posługiwano się 
mną lub moją siostrą i stawano w długich kolej-
kach. Z tych akcji pozostały u mojej siostry Da-
nusi ślady poparzeń, bo pewnego razu dotknęła 
rączkami o rozżarzone płyty paleniska. Nawet sił 

nie miała, żeby wyrazić swój ból płaczem. Niem-
cy lub Ukraińcy strzelali do tych, którzy czerpali 
wodę z kałuży, z obawy przed epidemią tyfusu. 
Mimo dozoru udawało się niektórym, co odważ-
niejszym, uciec z obozu. Nocą widziało się ich 
cienie przemieszczające się po dachach. 

Zostaliśmy umieszczeni w halach z betonowymi 
i zaoliwionymi posadzkami, na których ułożono 
pokotem wysiedlonych z Warszawy. Nie było 
miejsca, więc o położeniu się nie było mowy. 
Matka tuliła swoją córeczkę siedząc, natomiast 
ojciec, ciągle w przebraniu kobiety, tulił mnie. 
Spałem mu na kolanach i brzuchu, natomiast ple-
cy służyły mu do suszenia pieluch i ciuchów. Innej 
możliwości nie było. Płakałem w nocy, bo byłem 
głodny i tutaj też ludzie domagali się, „udusić 
tego bękarta” itd.

Do naszej obozowej rodzinki, jeszcze na Ziele-
niaku, przytuliła się nieznana osoba – pani Bogu-
lińska. Mama mówiła potem, że to chyba Boga 
posłanka — nasz Anioł Stróż. Nawet w obozie nie 
opuszczała nas na krok. 

 Z Pruszkowa dostaliśmy się z całą rodzinką do 
wsi Małszyce koło Łowicza, do sołtysa Maciasz-
czyka. Niestety ojciec mój nagle zachorował na 
grypę i zapalenie płuc, a matka zmuszona była 
udać się w poszukiwaniu lekarstwa lub lekarza. 
Coś tam zdobyła i tym, co miała leczyła swe-
go chorego męża. W dużej gorączce z dziećmi 
przy sobie, bez szans na wyleczenie trwaliśmy 
u tego sołtysa. Modlitwa i różaniec jako jedyny 
talizman Boży był dla mojej matki lekarstwem 
i sposobem na przetrwanie. To był zresztą je-
dyny przedmiot, jaki matka zdążyła zabrać ze 
sobą tej nocy, w której zostaliśmy z domu przez 
Ukraińców wypędzeni na Zieleniak. Wyszliśmy 
wtedy w nocnych ubiorach i w pośpiechu, zo-
stawiając swój skromny dobytek. Nie zdążyła 
mi matka opowiedzieć, w jaki sposób z Łowi-
cza dostała się na dworzec w Zduńskiej Woli, a 
stamtąd zimą w odkrytych wagonach bydlęcych 
wrócić do swojego rodzinnego Ostrzeszowa w 
Południowej Wielkopolsce. Powrót odbywał się 
w lutym 1945 roku, więc śnieg grubymi płatami 
zasypywał podróżników, a mróz nie pozwalał 
spać. Na stojąco trwał ten powrót. Na dworcu 
w Ostrowie Wlkp. przesiadka do Ostrzeszowa 
i radosne spotkanie z rodziną. Koniec wojny, a 
my znów bez środków do życia, udaliśmy się do 
wujostwa. Tam w spokoju odbyły się wreszcie 
chrzciny mojej siostry Danuty.  

Urodzeni w piekle i w czepku przeżyliśmy tę 
okupację i mimo wszystko całą naszą rodzinką 
szczęśliwie powróciliśmy w swe rodzinne strony. 
Dzięki usilnym moim prośbom, jeszcze za życia 
mojej matki spisana została ta warszawska epo-
peja. W starych albumach natknąłem się na sze-
reg zdjęć z tego okresu i w ten sposób powstało 
to wyjątkowe opowiadanie, oparte na faktach. 
Wspomnienia jednej z wielu szczęśliwie ocala-
łych rodzin.

3.03 g. 15. Rtm. Witold Pilecki „wyklęty”- nie-
złomny w służbie Rzeczypospolitej – wykład 
prof. dr. hab. Wiesława Jana Wysockiego w ra-
mach cyklu Karty Historii.

16.03 g. 15. Wojna polsko- ukraińska 1918-
1919. Orlęta Lwowskie – wykład dr. Piotra 

Szlanty w ramach cyklu Akademia Niepodle-
głości.

23.03 g. 15. Pokaz filmu „Paszporty Paragwa-
ju” oraz spotkanie z reżyserem filmu Robertem 
Kaczmarkiem.

Konrad Kempa, 1944 Fot. z pryw. arch.

Zdjęcie ślubne Heleny i Stanisława Kempy, 1943 rok, Warszawa. Fot z pryw. arch.
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Drogi Mirku (72)

Tadeusz Hubert Jakubowski - pisarz i publicysta

Pruszkowskie fotoarchiwum

Co? Gdzie? Kiedy? Foto ze zbiorów Mieszkańcy Pruszkowa

Na fotografii zamieszczonej w Głosie Prusz-
kowa nr 02/2019 widzimy pałac będący 

najwspanialszym bo jedynym przykładem archi-
tektury klasycystycznej w Pruszkowie. Gdyby fo-
tografię tę zrobiono przed 1892 rokiem byłby to 
pałac bankiera Stanisława Wołowskiego. Od tego 
roku pałac ten jest określany jako pałac Potulic-
kich, ponieważ w roku tym córka bankiera Jadwi-
ga wyszła za mąż za Antoniego hrabiego Potulic-
kiego. Przypuszczam, że autorem tego zdjęcia jest 
fotograf Dawid Abramowicz, najbardziej znany w 
Pruszkowie i jednocześnie sąsiad hrabiego (miał 
zakład przy ul. Bolesława Prusa 21. Zamordowa-
ny podczas drugiej „wizyty” Niemców w Polsce w 
getcie warszawskim lub w obozie zagłady).

Uważam, że pstryknięte ono zostało na począt-
ku XX wieku lub ciut później, już po wybuchu Wiel-

kiej Wojny i po wkroczeniu „Zachodnioeuropejczy-
ków” do Pruszkowa. Bryndza była cholerna. Za tą 
drugą możliwością przemawiają tyczki pomidorów 
rosnących na klombie przed pałacem. O historii 
tego pałacu i zespołu parkowego dotychczas pisa-
łem wielokrotnie, najdokładniej w liście do Ciebie nr 
17 opublikowanym w Głosie Pruszkowa nr 08/2014. 
List ten znalazł się w pierwszym i w drugim wydaniu 
mojej książeczki p.t. „Pruszków dawno temu” (Książ-
nica Pruszkowska wydanie 2016, drugie wydanie 
2018) na stronach od 110 do 117. Byłoby niezręcznie 
gdybym wysłał go do Ciebie powtórnie, lub gdybym 
próbował go w tym liście streścić. 

W związku z tym moje Czytelniczki i moich Czy-
telników odsyłam do książeczki „Pruszków dawno 
temu”. Znajduje się ona we wszystkich filiach Książ-
nicy Pruszkowskiej imienia Henryka Sienkiewicza w 
Pruszkowie, a w siedzibie na Kraszewskiego można 
ją jeszcze kupić (ostatnie egzemplarze drugiego wy-
dania za jedyne 30 zł). 

Prawdziwą zagwozdką jest dla mnie pawilon ogro-
dowy, a zwłaszcza jego górna część, a jeszcze dokład-
niej biały pas nad pulpitowym dachem krytym blachą. 
Gdyby nie lekki skos po jego prawej stronie myślałbym, 
że jest to ściana budynku, do której przytula się ten pa-
wilon. A tak? Może pawilon ogrodowy ma dach łama-
ny z górną połacią z innego materiału? Ale chyba nie? 
Zamęt w mojej głowie powoduje również komin na 
osi poprzecznej pawilonu. A może w tym pawilonie był 
kominek połączony kuchnią węglową na której sma-
żono okonki złowione w dołku wypełnionym przez 
spadającą wody z wodospadu w parku. Takie prosto z 

patelni z chrupiącą skórką są najlepsze. Jak by nie było 
w pawilonie tym odbywały się spotkania towarzyskie 
przy małym lub większym co nie co, czyli biesiady. Pa-
miętać należy, że w końcu XIX wieku i na początku XX 
Pruszków był miejscowością letniskową dla Warszawy. 
Goście Jadwigi i Antoniego hrabiów Potulickich lubili 
brodzić w Utracie z podwiniętymi pantalonami, Utrata 
była wtedy czysta i miała piaszczyste dno. 

W pawilonie do ochrony przed słońcem lub przed 
zacinającym niespodziewanym deszczem, służyły za-
słony, na zdjęciu częściowo zsunięty i zwinięte.

Prawie na prawym skraju zdjęcia widać fragmen-
ty powozowni z oranżerią i wierzą ciśnień, w której 
obecnie mieści się Muzeum Hutnictwa. 

Drogi Mirku! Nie byłbym sobą, gdybym ze zdjęcia 
zamieszczonego w Głosie Pruszkowa nr 02/2019 nie 
próbował czegoś wycisnąć. Zasłonięte dwa skrzydła 
czteroskrzydłowego portfenetru na pięterku pod 
tympanonem i całkowity brak ludzi świadczy o tym, 
że zdjęcie to zostało pstryknięte wczesnym rankiem. 
Głazy okalające klomb też świadczą o tym, że gospo-
darze tego pałacu prowadzili ożywioną działalność 
towarzyską. Te głazy chroniły rośliny na klombie 
przed pojazdami gości. W czasie, kiedy zrobione 
zostało to zdjęcie działalność ta prawie zamarła, po-
nieważ Antoni hrabia Potulicki jako podany Wilusia 
(pochodził z poznańskiego) był internowany przez 
jego żołnierzy w Pikelhaubach.

Brak dojazdu do pałacu od strony ul. Bolesława 
Prusa wynika stąd, że brama do tej posiadłości mie-
ściła się wtedy w murze od strony ulicy Kraszewskie-
go, wcześniejszej Szerokiej. 

Drogi Mirku! Na deser małe sprostowanie. Ostatnio 
ukazały się dwie publikacje ilustrowane fotografiami 
z ćwiczeń Straży Ogniowej przy murze posiadłości 
Antoniego hrabiego Potulickiego przy ul. Kraszew-
skiego w pobliżu tej bramy na teren tej posiadłości 
z widokiem budowy kościoła pod wezwaniem św. 
Kazimierza w tle. W publikacjach tych napisano, że 
w pobliżu tej bramy (lub tuż za bramą) mieściła się 
siedziba Straży Ogniowej. Jest to pomyłka.

Według „Planu Projektowanej Osady Pruszków” 
z 1912 roku, siedziba ta, oznaczona numerem 14, 
zlokalizowana była w głębi tej posiadłości w miejscu, 
które obecnie znajduje się w narożniku ulic Koper-
nika i Hubala, wtedy nieistniejących. Antoni hrabia 
Potulicki udostępnił na potrzeby Straży Ogniowej 
na dwa lata istniejący tam budynek gospodarczy 
(szopę).

Wspomniany „Plan Projektowanej Osady Prusz-
ków” z 1912 roku można zobaczyć na stronach 84 i 85 
dopiero co (w 2018 roku) wydanego przez Muzeum 
Dulag 121 wspaniałego albumu Macieja Boenischa 
p.t. „Samorządność i Niepodległość * Pruszków w 
dobie walki o niepodległość 1844 – 1928”. 

Tadeusz Hubert Jakubowski 
P.S. Czekam na trudniejsze fotozagadki.
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100 dni prezydenta Pawła Makucha
Adam St. Trąbiński - dziennikarz
Foto - Urząd Miasta Pruszkowa

Zgodnie z obietnicą sprzed po-

nad 3 miesięcy Prezydent Pa-

weł Makuch oraz jego zastępy 
Beata Czyżewska oraz Konrad 
Sipiera spotkali się z mediami 
by podsumować pierwsze 100 
dni swej pracy. Wątków, a ści-
ślej – tematów spotkania było 
naprawdę wiele. 

1 marca w Spółdzielczym Domu Kultury, z ini-
cjatywy naszych czytelników odbyło się spo-

Zaczęto od zmian w funkcjonowaniu Urzędu Mia-
sta – zmienią się godziny pracy Urzędu – będą 

dostosowane bardziej do potrzeb mieszkańców. 
Jednocześnie – dosłownie od poniedziałku 4 bm. 
– będzie się zbierać w każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca Komisja Socjalna z udziałem mieszkańców. 
Jeżeli chodzi o sam Urząd to wygospodarowano 
pomieszczenia socjalne dla pracowników, czego 
nie było do tej pory. Następnie obaj prezydenci – 
Makuch i Sipiera poruszyli kwestię otwartego 19 
stycznia,  warunkowo do czerwca br. Parkingu P&R 
przy ul. Sienkiewicza. Warunkowo, gdyż Wojewódzki 
Inspektor Nadzoru Budowlanego ujawnił wiele błę-
dów w dokumentacji technicznej, m. in. brak awa-
ryjnego zasilania elektrycznego. Prezydent Paweł 
Makuch jednocześnie zaapelował do mieszkańców 

do jak najczęstszego korzystania z parkingu, w tro-
sce o ekologię i brak miejsc postojowych w ścisłym 
rejonie stacji. 

Na późniejsze pytanie o płatne parkingi, powtórzył 
swoją koncepcję parkingów rotacyjnych, ale to wy-
maga wprowadzenia w życie. Chwilę zajęła sprawa 
komunikacji miejskiej, będzie ona bezwzględnie 
skorelowana z aktualnymi rozkładami Kolei Mazo-
wieckich, a te z kolei zmieniają swe rozkłady jazdy co 
2 – 3 miesiące. Jeżeli chodzi o utrzymanie komuni-
kacji autobusowej do Warszawy, to obecna umowa 

niedługo wygasa – niemniej Urząd chce utrzymać 
ową komunikację i trwają negocjacje z warszaw-
skim ZTM, jakie winny się zakończyć sukcesem. Tak-
że chwilę zajęła sprawa wiaduktu w ciągu drogi 718, 
Urząd stoi na stanowisku budowy nowej przeprawy 
i nie akceptuje pomysłu Urzędu marszałkowskiego 
remontu dotychczasowej konstrukcji powstałej na 
przełomie lat 50. i 60. nie spełniającej żadnych ak-
tualnych wymogów („nie łączącej żadnej drogi wo-
jewódzkiej”). Prezydent Makuch ma nadzieję, że w 
końcu zwycięży idea „naszego” wiaduktu i sprawa 

pójdzie „pozytywnie, do przodu”. Mówiono także o 
nowej działce o pow. 8600 m2 przy ul. Lipowej 7 i 
jej przeznaczeniu – ma ona służyć miastu i oświa-
cie. Poruszono także stary pomysł otworzenia ul. 
Sienkiewicza w kierunku ul. Sygietyńskiej – która 
ma być poszerzona znacznie i ma otrzymać nowe 
funkcjonalne skrzyżowanie z Al. Wojska Polskiego. 
Przy okazji „wypłynęła” sprawa ul. Działkowej i jej 
funkcji po otwarciu tunelu. Okazuje się druga część 
tej ulicy (nie zbudowana) leży już na terenie gminy 
Brwinów i na dodatek jest własnością dewelopera 
istniejącego tam osiedla. Miasto czekają żmudne 
negocjacje i następny wydatek, oby w miarę szyb-
kie. Poruszono też kwestie dzierżawy wieczystej – 
po szczegółowych analizach finansowych okazało 
się, że miasto stać na bonifikatę 99%, ale muszą to 
zatwierdzić radni – komisja merytoryczna. Istnieją 
ponadto plany zagospodarowania przestrzennego 
– jako nowych miejsc rekreacji, z uwzględnieniem 
ekologii. Natomiast miasto ma nowe pomysły na 
inną, nową formułę imprez miejskich, ale na razie 
„będzie po staremu”, gdyż np. topowych artystów 
kontraktuje się, co, najmniej rok naprzód. Prezydent 
Czyżewska poruszyła kwestię żłobków i przedszkoli, 
np. placówka przy ul. Jarzynowej otrzyma 233 tys. 
zł na realizacje programu Maluch Plus (miejsca dla 
najmłodszych z niepełnosprawnością). Dziennikarze 
zadali mnóstwo pytań, m.in. o działalność meryto-
ryczną – kulturalną w obiekcie pn. Dziedzictwa Naro-
dowego i Kultury. Okazuje się, że na co dzień zarządza 
nim spółka prawa handlowego, która musi się wyka-
zać zyskiem, a jak na razie generuje straty (ponad 
57% jego powierzchni są to powierzchnie wspólne 
użytkowników). Pełny raport o jej działalności będzie 
dostępny w maju, i po jego analizie zapadną decyzje. 
Miasto czeka też zmiana loga i hasła w ramach nowej 
strategii marketingowej, także nowa strona www. A 
ponadto … budowa tężni w Parku Sokoła.

Serce i inne narządy Bartosza Szczygielskiego
Grzegorz Zegadło - dyr. Książnicy Pruszkowskiej
Foto - Tomasz Malczyk/Głos Pruszkowa

tkanie z Bartoszem Szczygielskim, pruszkowskim 
pisarzem, dziennikarzem, autorem opowiadań i 
trzech powieści – tak zwanej trylogii pruszkow-
skiej, na którą składają się: Aorta, Krew i niedaw-
no wydane Serce. Rozmowę z naszym gościem 
prowadziła inicjatorka spotkania – pani Eliza 
Kurzela a wieczór zorganizowała Książnica Prusz-

kowska przy współudziale Spółdzielczego Domu 
Kultury w Pruszkowie.

Licznie zgromadzeni na sali fani Bartosza Szczy-
gielskiego wraz z prezydentem Pruszkowa Pawłem 
Makuchem mieli okazję poznać sekrety kuchni pi-
sarskiej autora, nieznane powszechnie szczegóły 
biografii, meandry jego drogi twórczej oraz sym-

patie literacki. Planów twórczych na najbliższe 
dni, tygodnie i miesiące zdradzić nie chciał, choć 
nie ukrywał, że jego samego napawają dumą i ra-
dością. Znaczy się – optymista. W związku z tym, 
czekamy i my, ponieważ po przeczytaniu „trylogii 
pruszkowskiej” również jesteśmy optymistami. 
To będzie z pewnością świetna książka!
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Obowiązek zgłoszenia 
do rejestru posiadania 
zwierząt objętych ochroną

Zawodniczka UKS Kapry-
Armexim wystartuje 
w Pucharze Świata

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o ochronie 
przyrody posiadacz żywych zwierząt objętych 

ochroną i zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub 
ssaków, a także prowadzący ich hodowlę, jest obo-

wiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru. 
Konieczne do zgłoszenia gatunki zwierząt są wy-

mienione w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 338/97 z 
dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków 
dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.

GDZIE MOŻNA SPRAWDZIĆ LISTĘ GATUNKÓW OB-
JĘTYCH OCHRONĄ?

W celu łatwego zweryfikowania, czy zakupione 
przez Państwa zwierzę podlega pod obowiązek 
zgłoszenia, prosimy zapoznać się ze stroną: www.
peciesplus.net

KTO PROWADZI REJESTRY?
Rejestr posiadania zwierząt objętych ochroną pro-

wadzi starosta właściwy ze względu na miejsce prze-
trzymywania zwierząt, lub prowadzenia ich hodowli.

KIEDY POWSTAJE OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA?
Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z 

rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu 
do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w 
posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wnio-
sek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru po-
winien być złożony właściwemu staroście w terminie 
14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Z dumą informujemy, że Marta Kobecka 
zawodniczka UKS Kapry-Armexim wy-

startuje w zawodach z cyklu Puchar Świata w 

CO GROZI ZA NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKU?
Zgodnie z art. 127 pkt 3 oraz art. 129 pkt 1 i 2 ustawy 

o ochronie przyrody, kto umyślnie nie zgłasza do reje-
stru posiadanych lub hodowanych zwierząt, popełnia 
wykroczenie i podlega karze aresztu lub grzywny.

JAKI JEST KOSZT REJESTRACJI?
Opłata skarbowa za zarejestrowanie jednego gatun-

ku niezależnie od ilości osobników wynosi 26 zł płatne 
na rachunek Urzędu Miasta Pruszkowa.

JAKIE ZWIERZĘTA SĄ NAJCZĘŚCIEJ REJESTRO-
WANE?

Psittacus erithacus – papuga popielata (żako)
Boa constrictor – boa dusiciel
Testudo Hermanni – zółw grecki

pięcioboju nowoczesnym w Kairze, na prze-
łomie lutego i marca. Gratulujemy i życzymy 
powodzenia!



12                                                                                                                                                                            GŁOS PRUSZKOWA NR 03/2019                                                                                                                 

www.gpr24.pl      Felieton  Maciej Bugajak

No cóż, chciałem się poże-

gnać z narzekaniem a tu nowe 
powody. 

Czy zauważyliście, co się dzie-

je w sklepach w piątki i soboty 
przed niehandlową niedzielą? 
To jest amok. Tak jakby nadcią-

gało tsunami tuż przed końcem 
świata, tylko po co wtedy robić 
zapasy? W tym roku tylko jed-

na handlowa niedziela w mie-

siącu więc dolegliwości będą 
jeszcze większe. 

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

Z pamięci najemnika (23) - Narzekania (5)

Ja nie narzekam na brak możliwości zakupów w 
świąteczny dzień tylko na tłok i trudności zwią-

zane z tym już na dwa dni przed. Mam nadzieję, że 
następne wybory to zmienią, nawet nasi bratankowie 
Węgrzy zrezygnowali z tego durnego pomysłu bardzo 
szybko. Dobra zmiana chce im wtórować, zachęcam 
więc do poprawki w tym temacie. 

Chciałbym ponarzekać na spore opady śniegu i co 
za tym idzie konieczność odśnieżania (mieszkam w 
domku) ale to w końcu dla zdrowia! Trzeba się ruszać 
a 64 lata już za mną... 

W telewizji mówią o konieczności zachowania 
ostrożności na przejściach dla pieszych. Według mnie 
ostrożność powinni zachować piesi i rowerzyści! Ile 
razy prawie nie zauważyliście faceta z kapturem na 
łbie, oczywiście ubranego na czarno, wchodzącego 
na pasy bez zwracania uwagi na nadjeżdżający samo-
chód? A rowerzysta, którego nie widzieliście w bocz-
nym lusterku nagle pojawił się przed waszą maska i z 
trudem uniknął zderzenia? Ja jak skręcam w prawo 
to tylko czekam na dzwon! Z prawej po prostu gorzej 
widać. 

Pozostając w aucie, słucham radia ale tam co chwila 
reklamy. Kiedyś policzyłem. Piętnaście suplementów 
diety na sraczkę, wzdęcia i tak dalej. Jak się je wszyst-
kie połknie to nie trzeba już niczego jeść. 

A teraz próbka korespondencji z redakcją WP, cho-
ciaż dość jednostronna bo odpowiedzi się nie do-
czekałem: „Witam, mam 65 lat, od 42 pracuję jako 
operator w telewizji, głównie amerykańskiej. Od 
niedawna zacząłem oglądać Waszą telewizję i jestem 
w szoku! Nie wiem kto układa ramówkę ale to jest 
z pewnością robota osoby niewidomej, szacunek za 
zatrudnienie niepełnosprawnego, ponieważ to jest 
pomieszanie z poplątaniem. Trudno pojąć kolejność 

odcinków, bałagan z czasami rozpoczęcia zapowiada-
nych programów. 

Dzisiaj zaprogramowałem na platformie cyfrowej 
zapowiadany WP film Bulwar Zbawienia. Próbuję 
oglądać z odtworzenia ale pierwszych kilku minut 
nie ma, zaczęliście wcześniej! Kabaretowe programy 
nagrywam bez patrzenia na godziny emisji. To jest 
amatorszczyzna. A szkoda... Pozdrawiam, mając na-
dzieję, że człowiek to przeczyta i poda dalej. Nie, że 
automat odpowie, że dziękujemy za uwagi i prosimy 
o dalsze, jak w skeczu Stanisława Tyma”. 

Ale teraz na wesoło. Moja ukochana małżonka po-
szła do handlowego centrum i zorientowała się, że 
chyba zostawiła swój smartfon w domu. Natychmiast 
rozpoczęła poszukiwania telefonu w przepastnej tor-
bie, żeby zadzwonić i upewnić się, że Samsung jednak 
został w chacie… 

Dzisiaj miałem zdjęcia do programu, planowane-
go do prezentacji przed galą Oscarów. Byliśmy nad 
jeziorkiem pod Zamkiem Ujazdowskim, w pobliskim 
otoczeniu kaczek. Bez skojarzeń :) Kręciliśmy mo-
ment pożegnań naszego prezentera, skądinąd od-
twórcy roli Romana Polańskiego w filmie Quentina 
Tarantino, Rafała Zawieruchy, z Bradem Pitt’em. Ja 
miałem machnąć ręką producentce Krysi Wałajtys 

ale nie uzgodniliśmy schematu machania. Rafał za-
czyna mówić, ja delikatnie podnoszę rękę do mach-
nięcia ale widzę, że Krysia już przepłasza kaczki więc 
macham, słowo kluczowe „macham”! Że nie, że za 
wcześnie! Ale kaczki już poleciały :) Prawie się posi-
kaliśmy ze śmiechu! Z Rafałem kojarzy mi się jeszcze 
jedna historia, tyle że nie do śmiechu. Podczas krę-
cenia programu dla nc+Discovery pod tytułem „Pol-
ska Filmowa” w pewnej, nie próbowanej przedtem 
scenie skoczył na murek na terenie pałacu w Książu. 
Ledwo się zatrzymał a za murkiem było 20. metrów 
przepaści… Zamarłem! 

Ostatnio robiłem wywiady z twórcami „Zimnej 
wojny”. Paweł Pawlikowski na luzie, przedstawia się 
jako Paweł, czyli jesteśmy na Ty :) Bardzo mu życzę 
kolejnego Oscara. Łukasz Żal, operator wielokrotnie 
nagradzanego filmu, niedawno, jako pierwszy Polak 
dostał nagrodę od Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Filmowców. W czasie wywiadu, który robiłem po-
wiedział, że w latach 90. było mu ciężko, robił filmy 
dokumentalne za grosze, była bryndza jak sam po-
wiedział. Wiedział też, że Paweł Pawlikowski nie był 
zachwycony tym, że ma zastąpić Ryszarda Lenczew-
skiego, który będąc pierwszym DP filmu „Ida” zacho-
rował. Po dwóch dniach już się jednak dogadywali 

i powstał świetny film, za który Paweł Pawlikowski 
odebrał Oscara. Podczas zdjęć do „Zimnej wojny” 
spotkał znajomych, którzy spytali go czym się zaj-
muje. Gdy powiedział, że kręci film z Pawlikowskim 
znajomi zapytali go, czy będzie czarno-biały i 4:3? Ze 
śmiechem odparł, że tak ale tak naprawdę to razem 
z reżyserem brali pod uwagę nakręcenie tego filmu 
w kolorze jednak szybko uznali, że zmian nie będzie. 
I bardzo dobrze dla filmu. 

I powrót do narzekań. Pogrzeb premiera Jana Ol-
szewskiego. Kamera dojeżdża do zdjęcia, na którym 
widać plamki w ilości milionowej! Czy nie było ko-
goś stać na tzw. wyplamkowanie! To samo w czasie 
ceremonii wręczania Oskarów, gdzie po raz pierwszy 
byliśmy nominowani w trzech kategoriach. Nie wy-
graliśmy. Ale w czasie prezentacji tych co odeszli w 
2018 roku prawie wszystkie zdjęcia bez retuszu, przy 
czym nie chodzi mi o twarze tylko o tło, na którym 
widać pyłki w postaci kropek… Koszmar. 

Jeszcze ponarzekam!
I z ostatniej chwili, czy pamiętacie kostki masła, 

ważące 250 gramów? Potem wprowadzili 200 gra-
mowe, dzisiaj natomiast miałem w ręku kostkę 170 
gramową! Czy jest jakaś granica? Pewnie samo opa-
kowanie ale za 20 groszy.

Zawierucha w uścisku autora

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

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

Niepełnosprawność intelektualna oznacza osobę, która posiada mniej rozwinięte zasoby poznawcze niż to, co jest powszechnie uznawane za nor-

malne dla ich wieku. Posiada trudności w uczeniu się, porozumiewaniu oraz przestrzeganiu norm społecznych. Niepełnosprawność intelektualna 
nie jest chorobą psychiczną. To zaburzenie w rozwoju. Pamiętajmy wszystkie osoby z tego rodzaju niepełnosprawnością są podobne do nas: mają 
własne marzenia, zainteresowania, upodobania i preferencje. Nie wolno nam ich stygmatyzować oraz wykluczać z życia. 

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

Twojej i ich pomocy mogą pozostać jedynie w sferze marzeń.
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Pat i Patachon
Nie, nie, to absolutnie nie będzie o nich! Ta 

para duńskich komików była bardzo znana 
w Europie w latach 20 i 30. Kinowa publiczność  
zachwycała się nimi, a łzy śmiechu zalewały sale 
kinowe tak, że obsługa latała ze ścierami i nadążyć 
nie mogła z wycieraniem podłóg. Ale Polacy od 
Duńczyków gorsi nie będą, o nie! Na warszawskiej 
Pradze w onych latach mieliśmy swoich komików. 
Konus i Tyka takie mieli ksywy. Dwaj przyjaciele. 
Ale jacy. Kontrast sylwetek i charakterów, że ho, 
ho. Konus – sprytne chłopczysko, cwany i abso-
lutnie nie gapa, lecz wzrostu nikczemnego, coś 
około 1 m i 40 cm. Za to Tyka, chłopisko 2 me-
trowe, dusza człowiek, niemalże Sienkiewiczow-
ski Longinus Podbipięta. Jednym słowem chłop 
Duszeńka. Ach co to była za para. Mieszkali na 
ul. Stalowej, na tyłach kuźni pana Jaromira Bąka, 
któren to człeczyna okazał wielgachne serce i za 
drobne prace pomocnicze gościł ich w komórce 
na tyłach swego interesu, nie szczędząc kilku gro-
sinów dziennie. Nasza para przyjaciół nie stroni-
ła od wyprawiania hucznych przyjęć obficie za-
krapianych alkoholem. Chłopcy chodzili zawsze 
schludnie ubrani, lecz troszkę pomięci, mówmy 
wprost ubranka mieli czyste, lecz nie prasowane. 
A i byle czego nie jedli. Żarcie wprawdzie nie wy-
kwintne, ale zawsze smaczne i co najważniejsze, 
domowej roboty. Tyka był namiętnym kibicem 
walk zapaśniczych, a szczególnie tych w których 
występował nasz wspaniały mistrz Zbyszko Cyga-
niewicz. Właściwie to jemu było Stanisław, a imię 
Zbyszko przybrał od Sienkiewiczowskiego Zbyszka 
z Bogdańca. Najwspanialsze walki swojego ulu-
bieńca oglądał zawsze w Cyrku Braci Staniewskich 
na ul. Ordynackiej. Żeby kupić bilet wstępu ciułał 
chłopczyna cały miesiąc. Żarcie było, ciuchy też, 
ale z mamoną gorzej. Mamona z nieba nie leci, 
wiedzą to nawet małe dzieci, jak głosi starożytne 
przysłowie.

Konus stronił zawsze od mordobicia zapachu 
potu i krwi. Jak ten Byczek Fernando wolał wą-
chać kwiatki i oglądać rzeczy ładne i przyjemne. 

Często chodził za wędrownymi cyrkowcami, da-
jącymi swe występy na podwórkach. Szczególnie 
lubił oglądać akrobatów, ich piramidy, skoki na 
ramiona, salta oraz podrzuty i podskoki. Często 
w swoim komórkowym apartamencie, po małej 
wódeczce, a trzeba zaznaczyć, że byli to chłopcy 
dorośli, a nawet  przerośnięci, ćwiczyli swoje ulu-
bione sporty. Tyka zakładał Konusowi Nelsona, 
Krawat i rzucał go przez biodro. Oj, nie lubił tych 
zabaw nasz niski kolega, oj nie lubił, natomiast 
nasz mały przyjaciel – marzyciel, rozwijał przed 
kolegą wizję wspólnego dostatniego życia. Bez 
pracy, obowiązków mozolnego trudu, a jedynie 
otaczające ich wieczne szczęście i wszelka radość. 
Istny raj na ziemi. Na całe ich szczęście, a może 

i nieszczęście żyli lub wiedli swój niefrasobliwy 
żywot w okolicy Bazaru Różyckiego – konkuren-
cji okrutnej dla Kercelaka na warszawskiej Woli. 
Niestety sielsko anielskie klimaty zakłóciła inter-
wencja policjanta - wywiadowcy działającego 
pod przykryciem na bazarze. Wymieniony wyżej 
w przebraniu handlowca, czyli mówiąc krótko 
sprzedawcy obnośnego, sznurowadeł i pasty do 
butów nakrył naszych przyjaciół, zaaresztował 
i na koszt podatników II RP zawiózł dorożką do 
komisariatu. Do Komisariatu Policji Państwowej 
powstałej na podstawie dekretu Naczelnika Pań-
stwa Marszałka Józefa Piłsudskiego z dnia 9 stycz-
nia 1919 roku.

A jak to się wszystko stało dowiecie się teraz. Co 
lepsze? Sporty walki, czy spryt i marzenia?

Na ul. Brzeskiej idąc sobie całkiem spokojnie 
i rozmawiając o życiu, nasi przyjaciele spotkali 
nieoczekiwanie grupę, zapewne kieszonkowców, 
obywateli przyjezdnych,  z prowincji nieodległej 
od Miasta Stołecznego Warszawy, będących na 
występach gościnnych. Obywatele owi w liczbie 
sześciu nie zamierzali ustąpić miejsca na chodni-
ku naszej  parze przyjaciół, dążąc do spowodo-
wania konfliktu stolicy z przedmieściami. Jednym 
słowem mord wisiał w powietrzu. Prawdopodob-
nie byli pod tak zwanym wpływem i nie zwracali 
uwagi na olbrzymią posturę naszego kolegi, jeno 
rzucił im się w oczy Konus uczesany na jeża, któ-
ren to szedł, coś gadał i mocno gestykulował. 
Obie grupy raptownie się zatrzymały w odległo-
ści około 3 m od siebie. Każda mieliła w ustach 
powiedzenie ….Wasza grupa naszą grupę może 
pocałować w d…ę. Chłopakom z nozdrzy buchała 
para. Przewodnicy stad przednimi kopytami za-
garniali ziemie, pomrukiwanie wydobywało się z 
gardzieli. Dym leciał spod ogonów, wszyscy strzy-
gli uszami. Po prostu dramat. Niech się Szekspir 
schowa, a co!

Tyka wysunął się pół metra i powiedział:
- Zróbcie przejście bo jak nie, to ten mały (tu 

wysunął Konusa przed siebie) spuści wam taki 
wpier…., że was rodzone matki nie poznają. Trze-
ba powiedzieć, że mały nie czuł się komfortowo. 
Patrzył na kolegę zdziwionymi oczami, ruszał 
wąsami jak Wołodyjowski (mówiąc prawdę wą-

sów niestety nie posiadał), a gaciami trząsł jak 
Kopciuszek przed księciem. Mały poczuł się jak 
Harcownik, który na ochotnika wychodzi przed 
szereg chcąc sprowokować obce wojska do bitwy. 
Spojrzał na przyjaciela, oczekując jakowejś otu-
chy, a ten wyrazem twarzy i dumnym wzrokiem 
zdawał się mówić….. damy radę,  jestem przy 
tobie. Nie lękaj się! Cios padł niespodziewanie, 
mały nakrył się nogami i już wiedział, że to był 
tzw. Dyszel – prosty na podbródek.

Tyka wkur….y niemożebnie podniósł kolegę, le-
kuchno otrzepał i powiedział zasranemu bokse-
rowi - spróbuj go uderzyć jeszcze raz, no spróbuj 
– dodał -  a pożałujesz. 

Niestety tamten spróbował i znowu Konus na-
krył się nogami. Koleś podniósł przyjaciela po-
nownie otrzepał i zaciskając ogromne łapska w 
pięści, a szczęki do granic wytrzymałości tak, że 
poliki mało mu nie pękły wydobył z trzewi głos 
– spróbuj tylko ten ostatni raz go uderzyć to zo-
baczysz co będzie.

A ta cholera trzepnął małego trzeci raz robiąc 
mu z gęby pędzel. Na to Tyka podnosząc przy-
jaciela powiedział – chodź mały bo cię tu kur… 
zabiją, idziemy.

I poszli, żegnani śmiechem i gwizdami obywateli 
przyjezdnych.

Minęły dni i tygodnie. Pretensji do siebie nie 
mieli. Konus wziął sprawy w swoje ręce. Chodził 
po dzielnicy i chodził. Obserwował okna i balkony. 
Ludność tubylcza trzymała na balkonach żarcie w 
garach i słoikach. Suszyły się na balkonach ubra-
nia, dywany, makatki i takie tam różne rzeczy. Cza-
sem a i owszem trafiał się i rower. Tuż po zmroku  
przyjaciele wychodzili na łowy. Mały był podrzu-
cany do góry na wysokość pierwszego piętra, 
właził na balkon, rabował co się dało i spuszczał 
po sznurku w worku do czkającego kolegi. Potem 
skakał mu na ramiona i schodził jak po słupie. W 
komórce za kuźnią pana Bąka każdego dnia sły-
chać było wesołą zabawę Pan Jaromir nie kuł już 
koni ponieważ sam chodził codziennie tęgo skuty, 
a skuci w kajdankach Tyka i Konus oczekują teraz 
na spotkanie z panem sędzią. 

Pozdrawiam Państwa serdecznie Zbyszek Po-
ręcki. 

Więcej informacji pod numerem telefonu 

+48 602 522 300

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.

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

FIRMA ZATRUDNI ASYSTENTA PROJEKTANTA

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

- 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.

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.

REKLAMA
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Wyszogrodzki 
w Pruszkowie

To był bardzo udany wieczór 
– czwartek 21 lutego – w Filii 
nr 4 biblioteki Książnicy Prusz-

kowskiej przy ul. Chopina.   

Adam St. Trąbiński - dziennikarz, publicysta
Foto - Tomasz Malczyk

Mo c n o 
spóźnio-

nym gościem 
(przewrócona 
c i ę ż a r ó w k a 
blokowała do-
jazd do nasze-
go miasta) był 
Daniel Wyszo-
grodzki (60 l.), 
warszawiak z 
Pragi, pisarz, 
publicysta i 
tłumacz oraz 

znawca amerykańskiej whiskey, czyli – burbo-
na. Za tą działalność dorobił się honorowego 
obywatelstwa powiatu Moore, gdzie mieści 
się gorzelnia słynnego Jacka Daniel’sa. 

Wyszogrodzki swą przygodę z muzyką za-
czął od licznych publikacji prasowych, udziału 
w radiowych audycjach, a przede wszystkim 
dzięki licznym i długim wyjazdom do Stanów 
Zjednoczonych – głównie Nowego Jorku. To 
tu, mimo rockowych preferencji, zetknął z 
broadway’owskim produkcjami – musicalami. 
Jak sam przyznał przez głowę mu nie prze-
szło, że kiedyś będzie m.in. specjalistą od tłu-
maczeń librett tych mało u nas popularnych 
spektakli muzycznych. Daniel barwnie, szcze-
rze i ze swadą gawędziarza mówił prawie dwie 
godziny o kulisach swej pracy, pierwszych 
nieco przypadkowych zleceniach, a że wyko-
sił niemal konkurencję i zdobył uznanie nie 
tylko polskich pracodawców, ale partnerów 
anglosaskich – to zdobył pozycję nadwornego 
tłumacza musicali granych (przede wszystkim) 
w Romie. Dlaczego tu? Bo jest to jedyna w na-
szym kraju scena, gdzie dzień po dniu wystawia 
się te kosztowne i skomplikowane przedsta-
wienia. Daniel wielokrotnie podkreślał – pra-
ca nad musicalem od pomysłu do premiery, 
od pierwszych taktów do udanego tekstu jest 
pracą wspólną, zespołową. Obowiązuje kilka 
sprawdzonych zasad, iż oprócz udanej muzyki 
szalenie ważna jest fabuła przedstawienia, no 

i w efekcie oprawa scenograficzna – o wyko-
nawcach nie mówiąc. Nieliczna publiczność 
(mała salka biblioteki) słuchała jak zaczarowa-
na i nie obyło bez fachowych pytań. Była też 
uczennica Liceum im. Czackiego, pisząca pracę 
o musicalach, specjalnie przybyła z Warszawy, 
mająca już sporą wiedzę i stawiająca trudne 
pytania. 

Oczywiście Daniel Wyszogrodzki promował w 
ten sposób swoja kolejna książkę, opasły tom 
wydany na specjalnym papierze, mający cha-
rakter leksykonu o musicalach. To bodaj pierw-
sze dzieło takich rozmiarów w naszym kraju 
– poprzednich skromnych Kydryńskiego czy 
Sylwina, nie licząc. Omówimy ją natychmiast 
szerzej, gdy tylko otrzymamy je z wydawnictwa 

Marginesy. Dodamy – gość do ostatniego słu-
chacza (a wykład na uniwersyteckim poziomie 
wart był każde pieniądze) – podpisywał swe 
książki (niżej podpisanemu pierwsze wydanie 
„Satysfakcji”, a ukazało się bodaj sześć!), „Ale 
musicale!”, tłumaczenie poezji Boba Dylana i 
Leonarda Cohena. Spotkanie w sposób niena-
ganny prowadziła Ałbena Grabowska.
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Dwa zdjęcia
Polityka historyczna, czyli ma-

nipulowanie opisem przeszło-

ści pod kątem zapotrzebowa-

nia aktualnie rządzącej klasy, 
jest tak stara jak samo dziejopi-
sarstwo. Stąd wersje oficjalnie 
głoszonej historii zmieniają się 
wraz z politycznymi epokami. 
Narzędziem takiego manipu-

lowania przeszłością jest nie 
tylko opis, ale i obraz.

Marian Skwara - pisarz i publicysta
Foto - ze zbiorów autora

Kogo doklejono w albumowym zdjęciu?

Pewna komplikacja w tej dziedzinie nastąpiła z 
chwilą upowszechnienia się fotografii jako na-

rzędzia dokumentowania historii. O ile dawne teksty 
można zniszczyć, zakazać, ukryć, i napisać nowe wersje, 
to z fotografiami jest większa trudność. Z reguły bywa 
tak, że ci, którzy właśnie znajdują się na szczycie wła-
dzy często woleliby, aby lud nie oglądał ich w ujęciach 
sprzed lat, kiedy pokazywali w towarzystwie dawnych 
kompanów, którzy później zostali ich wrogami, zostali 
zlikwidowani lub wypędzeni, mianowani zdrajcami.

Pokonuje się takie trudności przez wyretuszowanie 
niepożądanych postaci z archiwalnych fotografii. Naj-
bardziej znane przykłady takich manipulacji dotyczą 
bolszewickiej Rosji. Np. Lenin z Trockim, a potem ta 
samo fotografia już bez Trockiego. Podobnie Stalin z 
Jeżowem. Czytelnicy mogą sobie łatwo te przykłady 
znaleźć w internecie.

My w naszej lokalnej, pruszkowskiej historii też 
mamy ciekawy przykład manipulowania dawnym ob-
razem, choć nie miało to nic wspólnego z mrocznymi 
machinacjami wschodnich satrapów. Pruszków jest 
miastem niezwykłym – o czym np. świadczy jedyna w 
Polsce miejska prohibicja - więc i przykład retuszowa-
nia też jest niezwykły. W Pruszkowie nikogo nie wy-
retuszowano z oryginalnej fotografii, ale na odwrót 
– „doretuszowano” jedną postać, aby i ona mogła fi-
gurować się w pamiątkowym albumie, sporządzonym 
dla uhonorowania Józefa Cicheckiego na zakończenie 
jego 15-letniego burmistrzowania w Pruszkowie.

Poniżej widzimy dwie wersje tej samej fotografii, 
oryginalną i poprawioną. Jest to zdjęcie pruszkowskiej 
władzy w roku 1932, ale daleko niekompletne. Brak 
co najmniej 8 radnych, a przynajmniej jedna osoba 
nie jest członkiem rady. Skrajny lewy w najwyższym 
rzędzie, to sekretarz Magistratu, Stanisław Koper. Na 
honorowym miejscu siedzi oczywiście burmistrz Józef 
Cichecki, po jego prawicy ławnik Józef Kwasiborski, a 
między nim a księdzem Edwardem Tyszką nauczyciel 
Eugeniusz Ordysiński. Po lewej burmistrza, dwaj PPS-
owcy, Bronisław Kopp i Antoni Wysocki. Nad Kwasibor-
skim jeszcze jeden PPS-wiec, Zygmunt Zmorzyński, a 
obok niego, to chyba kupiec Krysicki. W górnym rzędzie 
łatwo rozpoznawalny, niewysoki, wąsaty, Piotr Kukliń-
ski ze Żbikowa.

Zagadkową postacią wydaje mi mężczyzna stojący 
jako skrajny prawy w górnym rzędzie, który stoi jak-
by oddzielnie od wszystkich. Moje podejrzenie, że to 
może być radny żydowski Jan Czernecki, ale to tylko 
przypuszczenie. Jeśli to on, to jako jedyny z pozujących 
został ofiarą wojny, zamordowany w 1943 r. w okoli-
cach Radziwiłowa wraz z innymi Żydami, po tym jak 
ktoś doniósł Niemcom o ich kryjówce.

Ze wszystkich tu zgromadzonych moją uwagę najbar-
dziej przykuwa dr Edward Steffen. Stoi z boku z teczką 
i czapką w ręce, jakby tu tylko wpadł na chwilę w prze-
rwie między lekarskimi posługami. Temu człowiekowi 
Pruszków powinien postawić pomnik. Kto interesuje 
się historią miasta, ten w różnych relacjach napotyka 
liczne świadectwa o jego samarytańskiej postawie. 
Jednakże pamięć o nim coraz bardziej się zaciera, tym 
bardziej że doktor nigdy nie pchał się na świecznik i 
świadectwa o nim są słabo utrwalone.

Jedno ze świadectw pojawiło się całkiem niedaw-
no. Spisane w Kanadzie kilkadziesiąt lata po wojnie, 

znajdujemy je w opublikowanym przez Książnicę 
Pruszkowską w 2015 r. polskim przekładu książki Elsy 

Thon „Gdyby to była fikcja...” Autorka (w Pruszkowie 
nazywała się Balbina Synalewicz) napisała, że Steffen 
zgodził się przyjść do getta do jej chorej matki: „Doktor 
orzekł, że mama ma chorą wątrobę, dał jakieś leki i 
zalecił lekką zupę warzywną.”

Tu trzeba wyjaśnić, że na przyjście do getta, gdzie 
panowały koszmarne warunki sanitarne, tyfus i inne 
zarazy były „endemiczne”, decydowali się nieliczni le-
karze, zwłaszcza nie-Żydzi.

Steffen właśnie padł częściowo ofiarą wspomniane-
go „doretuszowania”. Na drugim zdjęciu widzimy tyl-

ko jego popiersie; resztę sylwetki zasłoniła sztucznie 
wklejona sylwetka. Jeśli się przypatrzeć, to widać, że 
na styku z księdzem Tyszką retusz słabo się udał. Po 
drugie, można odnieść wrażenie, że ta postać  jest jak-
by zawieszona w powietrzu razem z krzesłem.

Do tej  pory nie udało mi się zidentyfikować tego 
człowieka. Stąd apel do czytelników Głosu Pruszkowa 
- może ktoś jest w stanie go rozpoznać. Musiał być on 
kim ważnym w strukturze pruszkowskiej władzy, skoro 
autorzy fotograficznego albumu zdecydowali się go w 
ten sposób dołączyć do pamiątkowego zdjęcia. Bardzo 
cenne byłoby oczywiście także zidentyfikowanie pozo-
stałych postaci, niewymienionych przez mnie z braku 
wiedzy o nich. Mój telefon: 535 777 853.
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Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta

Stanisław 
Sojka - 
Krzysztof 
Zalewski - 
Rafał Blechacz/
Bomsori Kim Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta

Historia 

oświaty 
w Pruszkowie 
do roku 1948

Gdyby nie często grana „Ławeczka-bajeczka” 
na antenie radiowej Trójki oraz informacje 

tam o nowej płycie Stanisława Sojki to nie oma-
wiałbym jej w tym miejscu. Artysta długo kazał 
czekać na nowe nagrania, te powstały w trakcie 
oraz po wyjeździe do przyjaciół w górach Cat-
skills, stan Nowy Jork. Wtedy to Staszek ponow-
nie spróbował pisać teksty do swych pomysłów 
muzycznych. Nie jest to jakaś wybitna poezja, 
tylko liryczne teksty mające wiele uroku, osobi-
stych przemyśleń – bardzo jednolite w wyrazie 
muzycznym, też świetnie zaaranżowane i z dużym 
wdziękiem zaśpiewane. Oczywiście, jedne mają 
większy potencjał na przebój, inne – mniejszy. 
Sojce towarzyszą wytrawni koledzy muzycy tacy 
jak: Tomasz Jaśkiewicz i Przemek Greger – gitary 
elektryczne, Antoni Gralak – trąbka, Aleksander 
Korecki – saksofon, Marcin Lamach – git. basowa i 
kontrabas oraz Antek – keyboardy i Kuba – perku-
sja – Sojkowie, ponadto Zbigniew Brysiak – per-
kusjonalia. Miała to być płyta folkowa, a wyszła 
popowa, jak mówi w przedmowie sam artysta, 
płyta jaka przez długi czas nie opuści waszego 
odtwarzacza i o to chodzi. Uzupełnieniem tego 
starannie wydanego albumu „MUZYKA I SŁOWA” 
(Universal) jest druga bonusowa płytka z pięcio-
ma utworami live zanotowana na koncercie w 
Teatrze Kamienica z okazji 60-lecia Telewizyjnego 
Kuriera Warszawskiego. Nagrania studyjne doko-
nano w Studiu Recpublica w Lubrzy we wrześniu 
ub. roku a całość masterowali Michał Wasyl (na-
grania studyjne) i Jacek Gładkowski (live). 

Znana z publikacji książek na temat szkolnictwa 
w Pruszkowie, m.in. monografii Mechaników 

(„95 lat działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych i Sportowych w Pruszkowie”) 2016, „Związek 
Nauczycielstwa Polskiego na terenie Pruszkowa i 
powiatu” 2018 oraz wielu artykułów – Bożena Kęp-
kowska wydała następną pozycję. Jest to jej rozwi-
nięta praca doktorka o dziejach oświaty w naszym 
mieście, ujęta – według autorki – na tle przemian 
oświatowych w Polsce. Autorka – wytrwała badacz-
ka dostępnych źródeł – ma ku temu przygotowanie: 
studia w zakresie historii oraz podyplomowe z geo-
grafii. Jeśli dodamy do tego pracowitość, to mamy 
opasły prawie 500 str. tom, a jest tylko próbą opisa-
nia dziejów oświaty na naszym terenie, jak twierdzi 
Kępkowska. Autorka w rozwoju pruszkowskiego 
szkolnictwa wyróżnia cztery okresy: - działalność 
szkól pod zaborem rosyjskim, wraz z rozwojem 
szkół elementarnych i walką o ich polskość; - okres 
20-lecia międzywojennego, kiedy postawiono na 
upowszechnienie kształcenia podstawowego i 
wprowadzano szkolnictwo średnie i zawodowe; - 
okres II wojny, kiedy prowadzono tajne nauczanie 
w rożnych formach w zależności od lokalnych moż-
liwości; - i krótki okres powojenny, kiedy odbudo-
wano oświatę i ujednolicono ją zgodnie z doktryną 
państwa socjalistycznego.

Wydaje się, że pierwsze rozdziały książki są 
najciekawsze, bowiem mówią one obszernie o 
początkach jakiegokolwiek nauczania na tym te-
renie, a autorka sięgnęła do okresu po Kongresie 
Wiedeńskim, kiedy centralne ziemie polskie uzy-
skały jaką taką autonomię w ramach Cesarstwa 
rosyjskiego. Wcześniej, w czasie krótkiego istnie-
nia Księstwa Warszawskiego (8 lat) powstała Izba 
Edukacyjna, potem – Dyrekcja Edukacji, która 
wprowadziła obowiązek szkolny na wszystkie dzie-
ci („żadne miasteczko, żadna wieś nie może zostać 
bez szkoły”). Łatwo zadekretować, lecz prakty-
ka rozmijała się z ustawą, potrzebne były lokale 
oraz nauczyciele – a brakowało przede wszystkim 
pieniędzy (utrzymanie tych pierwszych szkół było 
na barkach społeczności lokalnej – składki). W 
okresie XIX w. system oświatowy ulegał przemia-
nom, także zahamowaniom po upadku powstań 

Gdyby nie pierwsze miejsce tematu „Kurier” 
(z filmu o Janie Nowaku Jeziorańskim) od kil-

ku tygodni na Liście Przebojów Trójki, a także kon-
cert urodzinowy na cześć Niemena tamże w dn. 
17 lutego br. to pewnie nie zwróciłbym większej 
uwagi na postać Krzysztofa Zalewskiego. Jest on 
współtwórcą tematu do filmu – clip do obejrzenia 
na YouTube. Mimo, że Krzysztof robi karierę od 
ponad dekady, m.in. w zespołach Japota i Muchy, 
także w programie Idol, który wygrał 16 lat temu 
i był też laureatem II edycji. Zalewski-Brejdygant 
(pseudo Zelef) pochodzi z Lublina i ma 34 lata. 
Jego urodzinowy koncert Niemena w Studio im. 
A. Osieckiej był wspaniały, także intersująca była 
rozmowa po - na antenie. Nieco wcześniej uka-
zała się płyta pt. „ZALEWSKI ŚPIEWA NIEMENA” 
(wyt. Kayax/WarnerMusicPoland) zawierająca 11 
niebanalnie dobranych utworów Niemena. Nie-
banalnie – to powiedziane za mało, Zalewski od-
szedł po części od kanonu oklepanych piosenek i 
włączył kompozycje Mistrza naprawdę mało zna-
ne. To pierwsza zaleta tego zbioru nagrań. Inną, 
niemniej cenną jest własna interpretacja klasyki 
niemenowskiej – i nie jest to po raz trzechsetny 
wtórne wykonanie. Niby jest podobne, a jednak 
zupełnie inne. Krzysztof, trzeba przyznać nie bał 
reinterpretacji: „Przyjdź w taką noc”, „Dziwnego 
świata”, „Kwiatów ojczystych” czy „Jednego ser-
ca” lub „Domku bez adresu” czym zyskał uznanie 
wymagających córek Czesława – więcej pełne bło-
gosławieństwo rodziny (słowo od Małgorzaty w 
książęce do CD). Ale interpretacje „Dolaniedola”, 
„Status mojego ja”, „Począwszy od Kaina”, „Piel-
grzym” czy „Spojrzenie za siebie” budzą podziw. 
Nie bez znaczenia jest zespół akompaniujący z 
siostrami Przybysz – Natalią i Pauliną. Wszystko to 
brzmi świeżo i odkrywczo, także realizacja Jurka 
Zagórskiego (ponadto – gitarzysty w zespole oraz 
MPC) bez zarzutu. Album uzupełniają – nowym 
zwyczajem – nagrania live jako bonus: „Dziwny 
jest ten świat”, „Począwszy od Kaina” i „Status 
mojego ja”.   

Gdyby nie pomoc kuzyna Tomka nie byłoby 
powyższych płyt, i gdyby nie Universal – nie 

byłoby „RAFAŁ BLECHACZ-BOMSORI KIM” (DDG/
Universal) – wspaniałego duetu artystów. Poznali 
się podczas Międzynarodowego Konkursu Skrzyp-
cowego im. H. Wieniawskiego w 2016 r. Korean-
ka Bomsori Kim otrzymała wtedy drugą nagrodę. 
Nieco później Blechacz poszukiwał odpowiedniej 
partnerki do duetu fortepian-skrzypce, gdyż ist-
nieje duża literatura tego „tematu” – nosił się z 
zamiarem takiego projektu. Wybór padł na Ko-
reankę – repertuar ustalili wspólnie, bo np. So-
naty Gabriela Faurē były jej ulubionymi. Pomysł 
zatytułowano <Francja-Polska> jako, że wybrano: 
czteroczęściową Sonatę na skrzypce i fortepian Nr 
1 A-dur – G. Faurē; Sonatę na skrzypce i fortepian 
g-Moll – Claude Debussy’ego; Sonatę na skrzypce 
i fortepian d-Moll – Karola Szymanowskiego oraz 
Nokturn Nr 20 cis-Moll – Fryderyka Chopina. Jak-
kolwiek nie jest łatwy technicznie repertuar, to 
oboje grają go z zacięciem i oddaniem. Dodajmy: 
Rafał na Steinwayu model 606 030 a Bomsori na 
wypożyczonych skrzypcach Giovanniego Battisty 
Guadagnini – Turyn 1774 r. (dzięki pomocy Kum-
bo Asiana Cultural Foundation). Nokturn Chopina 
na skrzypce i fortepian zaaranżował Nathan Mill-
stein. Nagrywano (Tobias Lehmann) w berlińskich 
studiach Siemens-Villa w lipcu ub. roku.  

narodowych, kiedy to rosyjski aparat urzędniczy 
stwierdzał, że szkolnictwo na ziemiach polskich 
jest rozsadnikiem dążeń patriotycznych i niepod-
ległościowych. Najgorsze pod tym względem były 
końcowe dekady wieku, a także lata pomiędzy 
strajkami 1905 r. a wybuchem I-szej wojny; szkoły 
wszystkich stopni były zrusyfikowane – nauczano 
tylko w tym języku, dążono do zatrudniania rosyj-
skich wykładowców i administracji. Inaczej było w 
zaborze pruskim, znaczną swobodę (także w dzie-
dzinie kultury) mieli mieszkańcy Galicji. Niemniej 
pod pozorem nauki zawodu powstawały szkoły 
średnie – głownie handlowe (1910 r. – 63, trzy lata 
potem – 89) i rolnicze. Także oświata prywatna ko-
rzystając z innych środków finansowych pozwalała 
na uchylenie drzwi do nauki polskiej. Dodajmy, że 
istniała różnica w poziomie szkół średniego stopnia 
i wyższego – nauka w carskich szkołach na terenie 
Imperium stała na wysokim poziomie, co wiem 
z biografii dalszej i bliżej mojej rodziny. Bożena 
Kępkowska dość szczegółowo analizuje ten okres 
– przytacza dużo przykładów i liczb.   

Odbudowa nauczania w języku polskim nastąpiła 
już w okresie I-szej wojny – podczas okupacji nie-
mieckiej. I tu autorka przechodzi do sytuacji w sa-
mym Pruszkowie, m.in. do działalności Rady Opie-
kuńczej. Pierwsze szkoły na naszym terenie były 
stopnia podstawowego – zawodowego (koniec 
wieku) z inicjatywy właścicieli fabryk i zalążków 
samorządu osady fabrycznej, jakim w zasadzie 
Pruszków. Początkowo liczba uczących się dzieci 
była niewielka, lecz już w okresie wojny na tym te-
renie istniały 22 szkoły (dokładnie 1187 uczniów), 
ochronki, czytelnie i kursy dla dorosłych. Istniały 
też: cheder (szkoła wyznaniowa) i szkoła świecka 
(tzw. Ibryja) – dla miejscowych Izraelitów (ok. 1,5 
tys.). W niepodległej Polsce, po odbudowaniu 
szkolnictwa i jego stopniowym upowszechnianiu 
(np. budowa ze środków społecznych murowa-
nej szkoły w Mosznie, jaką skończyłem) zaistniała 
potrzeba szkół średnich – tu taką pierwszą było 
gimnazjum (potem liceum) im. T. Zana. Dokład-
nym dziejom tej szkoły jest poświęcony znaczny 
fragment, łącznie z nazwiskami pedagogów (część 
z nich mnie też edukowała!), dokładna statystyką 
promowanych i nie – uczniów.  Równie dokładnie 
autorka omawia dzieje „Mechaników” (liczne ta-
belki i szczegóły) oraz dzieje i pra-dzieje „Kościu-
cha”. Ale im dalej wchodzimy w lekturę, tym bar-
dziej staję się ona ciężka – ilość tabelek, statystyka 
i dane robią się mało strawne. No, ale to książka 
nie do poduszki… 

Równie dokładnie Kępkowska omawia oświatę 
w okresie okupacji hitlerowskiej, kiedy szkolnic-
two zredukowano do podstawowego i zawodo-
wego. Równoległe istniało tajne nauczanie, dość 
rozbudowane i z sukcesami – na tle innych ośrod-
ków, takie można odnieść wrażenie. Tu Pruszków 
ma wspaniałą kartę o której nie można zapomi-
nać. Natychmiast po przejściu frontu wznowio-
no naukę, lecz trudności były ogromne. Przede 
wszystkim – lokalowe i zaopatrzeniowe, potem 
z uposażeniami nauczycieli. Więcej – brakowało 
nauczycieli (stąd dużo późniejsze SN-y w obli-
czu wyżu demograficznego). Dosłownie – jak po 
pierwszej wojnie, brakowało wszystkiego a klasy 
były przepełnione rocznikami – dużo uczniów 
„wyrośniętych”, wcześniej nie objętych nauką. 
Np. raport z lipca 1945 mówił o 12 szkołach róż-
nego typu w mieście. Sytuacja się stabilizowała w 
ciągu kilku lat. Władze oświatowe Polski Ludowej 
postanowiły ujednolicić system i instrukcja z 4 
maja 1948 r. zerwała z przedwojennym systemem 
oświatowym z 1932 r. Przyjęto system 7-latki, 4 
letniego liceum i szkolnictwa zawodowego pod-
stawowego  2 – 3 letni oraz szkól 4 – 5 letnich 
zawodowych średnich, jaki utrzymał się przez na-
stępne ponad 40 lat. Pionierska praca dr Kepkow-
skiej będzie służyć jako pierwsze (i szybkie) źródło 
wiedzy na temat oświaty w Pruszkowie. Niestety 
– tylko w naszym mieście, gdyż autorka nie się-
gnęła po rozwój oświaty w miejscowościach w 
pobliżu, przekraczałoby to koncepcję pracy. Tak-
że rok 1948 jest swoistą cezurą, następne 70 lat 
czeka na opracowanie. 

Bogusława Bożena Kępkowska DZIEJE OŚWIA-
TY W PRUSZKOWIE (NA TLE PRZEMIAN OŚWIA-
TOWYCH W POLSCE) Wyd. Książnica Prusz-
kowska 2018; str. 470; oprawa twarda; liczne 
fotografie (starannie dobrane) na wkładkach; 
bogata bibliografia; bez indeksu; dostępna w 
sieci bibliotek pruszkowskich.  
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Od lat istnieje piękny zwyczaj, 
że na promocyjnym spotkaniu 
wydanej właśnie książki do jej 
autora ustawia się kolejka po 
osobisty podpis – dedykację 
na pierwszej stronie zakupio-

nego właśnie dzieła. Powiedz-

my jego śladem, w czasie jakże 
odległej mojej młodości zda-

rzało się iż moi bliscy znajomi – 
koledzy – przyjaciele zostawali 
poczytnymi pisarzami. 

Leszek Kożuszko - dziennikarz i publicysta
Foto - Wikipedia

Ze wspomnień i zwierzeń wielbiciela książek

Mam na myśli Sokrata Janowicza, któremu 
pisane przed kilkoma laty w języku bia-

łoruskim młodzieńcze wiersze przekładałem na 
język polski oraz rewelację czasu „Konopielkę” 
Edwarda Redlińskiego. Mnie – żyjącemu z pisania 
to imponowało. Świadomie więc – celowo stawa-
łem się, mówiąc w dzisiejszym języku, fanem kilku 
kolejnych poczytnych pisarzy. Z racji także mojego 
zawodu – dziennikarza odwdzięczali mi się towa-
rzyską sympatią. Z sentymentem wspominam te 
nasze przyjacielskie kontakty z Aleksandrem Min-
kowskim, Mironem Białoszewskim, Eugeniuszem 
Kabacem i innymi. 

Gdy miasto Pruszków stało się moim miastem, 
pierwszym poznanym lokalnym pisarzem był 
Henryk Krzyczkowski. Jego poczytna „Ulica milio-
nerów” wystarczyła abym został entuzjastą tego 
autora. Gdy wydawca jego następnej książki pod 
tytułem „Inna ojczyzna, inne miasto, inni ludzie” 
zażyczył na okładce zdjęcia charakterystycznego 
dla PRL, z radością dostarczyłem mu do wyboru 
zdjęcia z archiwum „Głosu Pruszkowa”. 

Nasze miasto w tej krajowej fali wydawni-
czej książek o Żydach, też zostało odnotowane. 
„Pruszkowscy Żydzi” Mariana Skwary w tym 
książkowym opisaniem środowiska – części, 
podkreślam,  naszego narodu było i jest wysoko 
odnotowanym wydarzeniem.

Mam w naszej domowej biblioteczce obszer-
ną półkę książek, moich bliskich znajomych. Już 
druga półka zaczyna się zapełniać. Z satysfakcja 
zauważyłem wśród książek także książki autorów 
z naszej rodziny. Mam na myśli książki Krzysztofa 
Czubaszka brata mojego kochanego zięcia An-
drzeja. 

Najpewniej po ukończeniu 90 lat przestałem 
biegać na te promocje nowych wydań książek bli-
skich mi autorów. Ze smutkiem zauważyłem, po 
przeczytaniu artykułu o ciekawym spotkaniu w 
Klubie Księgarza na Starym Mieście, że wieki całe 
nie byłem u Jana Rodzenia i tylko we wspomnie-
niach zostały przeżywane tam przemiłe wydarze-
nia. Z lekkim przygnębieniem zauważyłem też, że 
nie nadążam czytać książek moich bliskich zna-
jomych. Właśnie moja piękna żona udowodniła, 
że jej dawna uczennica Ałbena Grabowska ma w 
dorobku książki, których nie czytałem. Zabrałem 
się więc za czytanie „Alicji w Krainie Czasów”. Przy 
okazji często mi się przypomina sytuacja jak to 
„wszyscy gdzieś wyszli” zostawiając przypadkiem 
mnie samego w mieszkaniu Wolskich w Paryżu. 
Z braku innego pomysłu oglądałem ich domo-
wą obszerną bibliotekę. Natrafiłem na jedną z 
pierwszych książek Ałbeny Grabowskiej, którą 
zacząłem z zainteresowaniem czytać.  

Ałbena Grabowska jest postacią, która swoje 
ludzkie możliwości, zwane także talentem, po-
trafi w pełni wykorzystać. Jest lekarką o wyso-
kiej specjalizacji medycznej, matką trojga dzieci 
i autorką osiemnastu poczytnych książek. Jak to 
bywa w rodzinnych zwyczajach jej książki, jako 
naszej bliskiej znajomej, wysyłamy czasami do 
tych z rodziny, którzy lubią czytać. Z tych charak-

Książkę wydać,  to nie problem, ale...
terystycznych telefonicznych zwierzeń – podzię-
kowań było i takie: ... popłakałam się czytając. 
Chyba chodziło o „Stulecie Winnych” czy też jakąś 
inną piękną powieść. 

Jak wspomniałem, powtarzam, Ałbena Gra-
bowska jest wysoko wyspecjalizowaną medycz-
nie lekarką i poczytną pisarką. Już przed wielu laty 
odkryłem, że nie jest to czymś nadzwyczajnym. W 
czasach tego mego osobistego garnięcia się do 
znajomości z autorami książek, zaprzyjaźniłem 
się, przypominam, z Adamem Baronem już wów-
czas entuzjastą – uczestnikiem – organizacji Świa-
towego Stowarzyszenia Lekarzy Pisarzy. Ruch ten, 
nawet w postaci dwóch organizacji, istnieje i ak-
tywnie działa obecnie. Nic mi bliżej nie wiadomo 
czy Ałbena Grabowska jest tym ruchem zaintere-
sowana. Natomiast z sentymentem wspominam 
niedawne czasy, jak to gdy bywałem pacjentem 
lekarza - kardiologa Krzysztofa Schreyera rozma-
wiałem z nim nie o mojej arytmii serca lecz o jego 
przekładach wielkiej amerykańskiej literatury 
Normana Mailera: „Brzeg barbarzyńców” „Wid-
mo Hitlera” czy „Twardziele nie tańczą”. 

Z czasów pełnej kieszeni i pustych półek mo-
jego minionego PRL przypomina mi się uparcie 
polowania na książki, o których rozmawialiśmy 
w kawiarniach, o których wiedzieliśmy, że są ale 
ich nie było. Właśnie wtedy, w tamtych czasach, 
istniały też książki propagandowe wydawane 
na koszt władz. Nie czytaliśmy ich, nawet w sy-
tuacjach gdy byliśmy zwolennikami poczynań 
władz PRL.

Trzeba wiele zmienić by nic się nie zmieniło. 
Ten powtarzany zwrot przypomina mi się czę-
sto (najpewniej nie tylko mnie), gdy dostrzegam 
nachalną reklamę współcześnie wydawanych 
na koszt władz czyli z naszych podatków propa-
gandowych książek. Różnica tego PRL-owskiego 
a dzisiejszego zjawiska polega na tym, iż dawne 
książki propagandowe były widoczne na pierwszy 
rzut oka. Dzisiaj zaś bywa, podpisywane są przez 
autorów z profesorskimi tytułami, wydawane 
elegancko, nie różnią się wyglądem od książek 
wartościowych. 

Właśnie wtedy również w tamtych czasach,  
mąż mojej starszej córki Iwony Adam Wolski zaj-
mujący się dystrybucją książek przeważnie jako 
wiceprezes francuskich wielkich wydawnictw,  
mawiał: „Książkę wydać to nie problem, ale ją 
sprzedać to dopiero wielki problem”. Jakże nie-
wiele czasu upłynęło by i w naszym kraju zaist-
niała dokładnie taka sytuacja. Stąd też te liczne 
pisane przez wynajętych dziennikarzy książki, ce-
lebrytów, polityków i wszystkich innych którym 
udało się wybić z anonimowości współczesnego 
społeczeństwa. 

Ta współczesna sytuacja książki – świętości 
mojego dzieciństwa, młodości i całej dorosłości 
kojarzy mi się czasami z latami pojawienia się Gu-
tenberga, kiedy to po wynalezieniu druku wła-
śnie książka, istniejąca przecież od starożytności, 
wyszła z pracowni przeważnie klasztornych uczo-
nych i dotarła do rąk masowych odbiorców. Nie 
przyniosła wymarzonych przez poetów czasów 
pokoju, mądrego współżycia narodów, religii, 
idei, a jedynie ten drugi wielki podział chrześci-
jaństwa i krwawe wojny.

Ja niżej podpisany wielbiciel książki jako takiej 
z przygnębieniem przeżywam to mordowanie się 
wzajemne ludzi lecz także niszczenie ich zabytko-
wego dorobku. Z przygnębieniem, wręcz z przera-
żeniem potraktowałem na przykład  to zniszczenie 
bodaj największego na świecie posągu Buddy w 
Afganistanie przez fanatyków muzułmanów. Już 
chciałem pomyśleć, że w naszej części świata, w 
naszym kraju, ta fanatyczna dzikość jest już nie-
możliwa, gdy uświadomiłem sobie to dzisiejsze 
niszczenie pomników po kolejnym przejęciu wła-
dzy by przypodobać się ludowi, który kolejny raz, 
już nie krwawych rewolucji lecz demokratycznych 
wyborów,  spodziewa się naiwnie, iż jego margi-
nalny los tych głupszych, biedniejszych zostanie 
zmieniony na los tych lepszych, mądrzejszych 
bogatszych.

Zaproszenie
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Jerzy Władysław Ryll - publicysta
Foto -  portret Marszałka z archiwum autora

Marszałek republikanin vol. 2

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

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

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

Córka Władysława i Marii Anny de domo Żelskiej.

Arcyksiąże Karol Olbracht Habsburg z Żywca 
Niech wspomnę na tym miejscu piękną i szlachet-

ną postać wizycie arc. Karola Olbrachta Habsburga 
z Żywca u Marszałka. Został on przyjęty przez Mar-
szałka Piłsudskiego w Moszczanicy na dłuższej au-
diencji, z racji swej rangi pułkownika wojsk polskich 
i zaszczytnych odznaczeń bojowych, zdobytych w 
walkach 20-go roku (I on zapisany w księdze pamiąt-
kowej. I jemu nielekki los zgotował okupant). 

Anegdotyczna nieco sytuacja towarzyszyła wspo-
mnianej wizycie arcyksięcia Karola Olbrachta Habs-
burga z Żywca u Marszałka. Pułkownik Strzelecki, 
meldując dwukrotnie przyjazd „arcyksięcia z Żywca”, 
nie otrzymał od swego szefa żadnej odpowiedzi. Do-
myśliwszy się szybko o co chodzi, zameldował po raz 
trzeci: „pułkownik Habsburg przyjechał”. Wówczas 
Marszałek rozpogodził swą twarz i zszedł do gościa 
na dół, do salonu.

Arcyksiąże Karol Olbracht Habsburg, po wkro-
czeniu Niemców w 1939 roku walczył na froncie, 
a następnie zachował godną podziwu postawę. 
I on i cała jego rodzina oświadczyli, że mają oby-
watelstwo polskie i czują się Polakami i odmówili 
przyjęcia obywatelstw niemieckiego. Wiedzieli, że 

tym samym stracą cały ogromny majątek w Ży-
wiecczyźnie (przyłączonej do Rzeszy), oraz narażą 
własne bezpieczeństwo. Tak się tez stało. Majątek 
został skonfiskowany, rodzina wysiedlona, a arcy-
książe Karol Habsburg zaaresztowany (w parę ty-
godni później ten sam los spotkał mojego Ojca) i 
osadzony początkowo w więzieniu w Cieszynie, a 
następnie w ciężkim więzieniu w Berlinie (Moabit), 
gdzie przebywał do końca wojny, mimo wielu inter-
wencji dyplomatycznych. Zmarł niedługo po wojnie 
w Szwecji – w ojczyźnie swojej żony.

Tak więc we wrześniu 1934 roku przez salon mosz-
czanicki przewinęły się najrozmaitsze persony; pro-
wadzone z nimi były przeróżne rozmowy. Minister 
Beck jednakże – nie w salonie został przyjęty przez 
Marszałka, ale na górze w niebieskim gabinecie. 
Do Becka Marszałek nie pofatygował się; na Becka 
gniewał się podobno tym razem, co należało raczej 
do rzadkości. Beck z żoną przyjechali do Żywca z Ge-
newy salonką, przez Wiedeń. Na dworcu w Żywcu 
witał go z honorami starosta Döllinger, który przy 
tej okazji dorósł do rangi wytrawnego dyplomaty, 
gdy to w dniu 29 września 1934 roku przyszło mu 
„pełnić honory domu” na żywieckiej stacyjce wo-
bec ministra spraw zagranicznych i jego żony, czeka-
jących – wg. opowiadań płk. Strzeleckiego – blisko 
trzy godziny na samochód z Moszczanicy. Aż tak 
długo bowiem kazał Marszałek czekać Beckowi za-
nim pozwolił posłać samochód po niego. Gdy Beck 
stanął wreszcie przed obliczem „Dziadka”, w burz-
liwej ponoć wymianie zdań, zdawał sprawozdanie 
z wypełnienia trudnej misji na posiedzeniu Rady 
Ligi Narodów. Panią Beckową, której Marszałek nie 
chciał widzieć, zabawiali panowie z GISZ-u na dole. 
Po zakończeniu pamiętnej dla otoczenia rozmowy 
z ministrem Beckiem, kazał sobie Marszałek zrobić 
z nim zdjęcie na ganku moszczanickim i wysłać to 
do prasy wraz z jak najbardziej pozytywną relacją 
z rozmów genewskich. Polecił również, aby w War-
szawie przyjęto min. Becka z pełnymi honorami i pa-
radą, co miało urobić w opinii publicznej przekona-
nie, że Beck załatwił w Genewie bardzo pomyślnie 
sprawy polskie. Zgryzotę i niepokój pozostawił dla 
siebie i dla ludzi bezpośrednio wówczas za sprawy 
polskie odpowiedzialnych. Wśród tych ludzi – na 
bodaj z pierwszych miejsc – stawiał wtedy Marsza-
łek właśnie tego, trzydziestoparoletniego, wybitnie 
zdolnego ministra spraw zagranicznych Józefa Bec-
ka. O nim to do ostatnich chwil swego życia wyrażał 
się Marszałek: „Kochany Beck”.

       
Minister Józef Beck 

Jako najzupełniej niekompetentna w tej materii 
i mając na uwadze w niniejszej pracy jedynie su-
biektywne wspomnienia, napomknę tylko margi-
nesowo o tym, co doszło do nas po latach na temat 
wizyty Becka w Moszczanicy i jego sprawozdania 
wobec Marszałka z wypełnienia misji w Genewie. 
Mianowicie chodziło podobno o sojusze wojskowe 
Polski z Francją oraz o jednostronnie obciążające 
nas zobowiązania Polski odnośnie mniejszości naro-
dowych niemieckich – narzucone nam w Wersalu.

Sposób potraktowania przez „Dziadka” ministra 
Becka w Moszczanicy, wydawał się ówczesnej świ-
cie nazbyt srogi. Dziś jednakże perspektywa czasu 
uwypukla raczej szarpiący wówczas Marszałka 
niepokój o przyszłe losy Kraju, a także zaufanie do 
ministra Becka, którego obarczył odpowiedzialną 
misją w Genewie.

We wrześniu 1939 roku, ciężko już chory na gruź-
licę min. Beck z temperaturą 40 – stopni, wydzwa-
niał rozpaczliwie z Brześcia do zachodnich Aliantów, 
domagając się gwałtownie obiecanej pomocy. Oso-
bista tragedia tego polityka, polegająca na koniecz-
ności opuszczenia kraju w chwili inwazji, by kołatać 
dalej na Zachodzie o wsparcie militarne dla Polski 
– jest aż nazbyt widoczna. Beck nie dotarł jednak do 
Francji – zmarł w Rumunii w 1944 roku. 

Poza wyżej wymienionymi osobami, Marszałek 
żadnych audiencji nie udzielał; szereg organizacji 
z terenu żywiecczyzny – jak np. Organizacja Kobiet 
czy Związek Legionistów – szukali dróg by dotrzeć 
przed oblicze Marszałka, jednakże wszyscy otrzy-
mywali jednoznaczną odpowiedź: Marszałek jest w 

Moszczanicy dla odpoczynku i lekarze zabronili mu 
stanowczo jakiegokolwiek zmęczenia. Owszem, dla 
urozmaicenia czasu sprowadzano mu parokrotnie 
artystów, śpiewaków, czy też interesujące filmy, na 
które lubił patrzeć. Jedyną zorganizowaną grupą z 
terenu żywiecczyzny, która mogłaby otrzymać po-
zwolenie na przybycie do Moszczanicy, był kilkuset-
osobowy zespół wiejskiej młodzieży żeńskiej z ca-
łego powiatu. Pięknie wypadłby niewątpliwie – na 
gazonie przed domem – zaplanowany śpiew chóral-
ny dziewcząt w strojach góralskich. Byłby Marszałek 
zasłuchał się może w pienia ziemi żywieckiej, byłby 
na chwilę zapomniał o troskach. Projekt ten mojej 
Matki, stojącej wówczas z ramienia Akcji Katolickiej 
na czele ponad dwudziestu kół K.S.M.Ż w powiecie, 
a z aplauzem przyjęty przez płk. Strzeleckiego – nie 
doszedł jednak do skutku – z powodu stanowczego 
sprzeciwu ówczesnego dziekana żywieckiego księ-
dza Sadke, do którego zwracała się Mamusia w tej 
sprawie. 

Kardynał Sapieha
„Trzeba było do mnie z tym przyjechać – a udzie-

liłbym pozwolenia; byłoby to nawet korzystne po-
sunięcie dla całości stosunków między Akcją Kato-
licką a czynnikami rządowymi” – zapewniał potem 
w rozmowie z Matką Kardynał Sapieha.

A oto scena powitania Marszałka w naszym domu 
kończy się niespodziewanie ciepłym akcentem; 
wszyscy obecni poweseleli, widząc nareszcie pół-
uśmiech na twarzy dostojnego gościa. Ten sterany 
walką i życiem żołnierz, targany wielorakimi nie-
pokojami, nieufny i nerwowy – uśmiechał się te-
raz pogodnie na widok daru, wręczonego mu przez 
Mamusię. Artystyczny gobelinek „Tej co w Ostrej 
świeci Bramie” – niestrudzonymi i jakże umiejęt-
nymi rękami ofiarodawczyni wykonany. Obrazek 
w ramce. Jakże rzewne dziś wspomnienie – po 
wszystkim co później, za kilka lat stać się miało. Ta 
chwila i to skojarzenie znów barw z symbolem. Go-
belinek był bowiem – dziwnym zbiegiem okolicz-
ności – także w kolorach „nieba i żałoby”. Madonna 
wileńska – jeszcze nie w złotej sukience, a w tonach 
błękitno - srebrnych; ramka obrazka ze stali w kolo-
rze broni żołnierskiej. Natomiast tło gobelinka było 
ciemne. Na ramce wyryty okolicznościowy napis: 
„Wodzowi Wojska Polskiego”. Marszałek ożywił się 
wyraźnie, gdy moja Matka – wręczając ten dar – 
wspomniała, że wie o przywiązaniu Marszałka do 
Matki Boskiej Ostrobramskiej. „O tak” zapewnił, 
„bo ja sobie wyobrażam, że tam w górze musi być 
wielki porządek. Każdy mieszkaniec nieba ma pew-
nie jakiś swój przydział zajęć. Wyobrażam sobie, że 
Matka Boska ma tam Ministerstwo Dobroci”.

Epilogiem wreszcie, zamykającym relację z dnia 
przyjazdu Marszałka byłaby (pozornie tylko nie na 
temat) – wzmianka o naszym cudownym kominku 
w salonie. Kominek był w kolorze ścian, a więc jasny 
jak kość słoniowa. Nad nim wisiało ogromne lustro, 
sięgające aż do sufitu, oprawne w złote ramy. Na 
kominku zaś stała piękna figura Serca Jezusowego 
również jasna, wśród wazonów z terakoty, zawsze 
tonąca w kwiatach. Szczegóły te dorzucam ku pa-
mięci, gdyż nie wszystkim panom z GISZ-u podo-
bała się taka dekoracja salonu. Z uwagi na oficjalny 
charakter, jaki salon powinien zachować podczas 
pobytu pana Marszałka w Moszczanicy, należałoby 
figurę usunąć, a umieścić raczej Godło Państwowe. 
Moja Matka jednak stanowczo sprzeciwiła się ja-
kimkolwiek zmianom na kominku. Szczęśliwie po-
zytywna i kulturalna interwencja płk. Strzeleckiego 
zniwelowała szybko to – jedyne może przykre na-
pięcie, jakie zaistniało w tamtych dniach – przed 
ósmym września. Strzelecki zapewnił Mamusię, że 
kpt. Smoleń (piechota), który właśnie „ruszył do 
szturmu” na wspomnianą figurę – wypowiadał swe 
własne tylko życzenia – nie będąc do tego upraw-
nionym. Przeprosiwszy Matkę z niemiły incydent 
– zapewnił, że osobiście pilnować będzie, by na ko-
minku w wazonach zawsze były świeże kwiaty. Tak 
też się stało. Gdy wróciliśmy do domu w dniu trze-
cim października, w godzinę po wyjeździe Marszałka 
z Żywca – płk. Strzelecki „zaprosił” moją Matkę do 
salonu i z uśmiechem wskazując kominek przybrany 

kwiatami, powiedział: „no niech Pani patrzy – do-
trzymałem słowa, czy nie dotrzymałem danej obiet-
nicy?”. Nawiasem mówiąc, przez cały czas pobytu 
Marszałka w Moszczanicy ogrodnik z zamku żywiec-
kiego przywoził co dzień świeże kwiaty i pilnował 
– pod nieobecność moich rodziców – dekorowania 
nimi domu i kwietników.

…Babie lato zasuwa siecią ciszy pogodne wciąż 
niebo wrześniowe nad dworem w Moszczanicy. 
Posterunki żandarmerii trzeci już tydzień pełnią-
ce służbę wokół parku, na drogach oraz ścieżkach 
wiodących w tę stronę, czuwają dniem i nocą nad 
bezpieczeństwem i spokojem Marszałka. Niejedną 
godzinę w ciągu dnia przepędza „Dziadek” w par-
ku, spacerując przeważnie samotnie po alejach, lub 
podparty na lasce – kontempluje barwne klomby i 
rabaty kwiatowe. Czasem z głowa w górę podnie-
sioną, stoi długo pod którymś drzewem, słuchając 
świergotu ptaka. Innym razem przemierza trawniki, 
by podejść i z bliska obejrzeć krzew jakiś ozdobny 
lub drzewo, które go szczególnie zainteresowało.

   W czasie spacerów Marszałka – żandarmi szcze-
gólnie czujnie śledzą każdy jego krok i wszystko co 
dzieje się wokół, a zwłaszcza na szosie biegnącej 
za parkiem w kierunku wsi; czuwają by spacer 
niczym nie był zamącony. Są jednak inne godzi-
ny w ciągu dnia, gdy wokół parku musi panować 
idealna cisza – tym razem z innej przyczyny. Żan-
darmi – z jest ich około siedemdziesięciu – stracili 
już z oczu migającą między drzewami sylwetkę. 
Spacer najwidoczniej skończony; Dziadek wszedł 
do domu. Będzie teraz pracować. Owszem, nie-
rzadko rozlega się warkot nadjeżdżających samo-
chodów; wylegitymowane na trasie, zatrzymują 
się przed zamkniętą bramą wjazdową, by przebyć 
ostatnie „bastiony” – budki strażnicze; poczym 
giną w cieniu alei. 

I znów cisza wokół. Nitki babiego lata wiją się, 
lśnią i srebrzą, omotując gąszcze żywopłotów 
okalających ogród. Można by pomyśleć, że to sieć 
przewodów alarmowych – lecz to tylko złudzenie. 
Tamta sieć dobrze jest skryta. … Zawsze to samo 
polskie „babie lato”. Takie dekoracyjne; czemuż 
jednak tak niepoprawnie słabe i nikłe, tak zwiewne 
jego srebrzyste oprzędy?... Poszarpie je niedługo w 
strzępy wiatr zachodni, niosący z sobą echo czyje-
goś krzyku. Nie zdoła opleść naszych granic nić pa-
jęcza „babiego lata” pierścieniem nieprzebytym. 
Syreny alarmowe zawyją wprawdzie – ale już tylko 
na trwogę – gdy nadciągnie niespodziewanie na 
polskie niebo czarna szarańcza swastyk…

Jesienią 1934 roku, ziemia żywiecka pełna słońca 
i spokoju, przezywała swe wielkie dni. Ten „maleńki 
znak na mapie świata” – ta polska „Madera” w mi-
niaturze, ściągała ku sobie wiele oczu i uszu całego 
kraju. Pisano o niej sporo w tych dniach w prasie, 
ale bardziej powściągliwie i dyskretniej niż miało 
to miejsce w roku Madery. W Warszawie  krążyły 
w tym czasie anegdoty – w związku z tym urlopem 
Marszałka w nieznanym nikomu polskim dworze. 
A oto jedna z nich: Ktoś z generalicji, po złożeniu 
swego uszanowania Marszałkowi w Moszczanicy, 
wraca do Warszawy, gdzie opowiada z zachwytem 
co widział i słyszał. Jednego tylko nie mógł zrozu-
mieć i to nie daje mu spokoju: co mianowicie miały 
oznaczać jakieś kabalistyczne litery i znaki, wypi-
sane na drzwiach wejściowych do dworu: K + M 
+ B. Ponieważ nikt z jego otoczenia nie umiał tego 
wytłumaczyć (tu słaby punkt kawału), udano się – 
rada w radę – jak zwykle w takich przypadkach – do 
rabina. Rabin zaś, po dłuższym namyśle orzekł: litera 
„K” – oznacza Kair, miejsce gdzie również Marszałek 
przebywał na urlopie; ponieważ to już było – więc 
należy skreślić, czyli postawić znak „+”; litera “M” 
– oznacza Maderę – też już była, więc znów trzeba 
ją skreślić “+”; pozostała litera „B” – oznacza B e r 
e z ę… Tej jeszcze nie było, więc nie jest skreślona. 
Ot tak i owak plotkowano sobie w Warszawie jesie-
ni 1934 roku, choć zapewne niejeden wiedział, że 
Marszałek jest poważnie chory i szuka odosobnie-
nia, aby naprawdę odpocząć. 

CDN 
Jerzy Władysław Ryll

Arcyksiąże Karol Olbracht Austriacki. 
Foto z albumu „Żywieccy Habsburgowie. Al-

bum rodzinny”, Żywiec 2016, D. Firlej 
i K. Jaworska. Muzeum Miejskie w Żywcu
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List do redakcji

List otwarty do Pana Jerzego Antkowiaka 
Szanowny Panie!

Dziwię się mocno, że Sz.P. tak się zapiera przed 
pisaniem tekstów na komputerze i trzyma kurczo-
wo maszyny do pisania. Otóż to jest błąd. Skąd to 
wiem? Bo sam kiedyś kupiłem elektryczną ma-
szynę do pisania za grosze w swojej firmie, która 
przechodziła na cyfryzację. I też byłem za tym, 
żeby być z daleka do komputerów, które jawiły 
mi się jako coś nie do pojęcia. A jednak moja naj-
starsza córka, która wtedy mieszkała z nami to 
był na przełomie tysiącleci wyjęła ją z tapczanu, 
gdzie była przechowywana i po prostu wyrzuciła. 
Tym sposobem zmusiła mnie do pisania na kom-
puterze. I to była trafna decyzja. My mieszkamy w 
bloku z wielkiej płyty tej gierkowskiej, więc mamy 
trochę większe mieszkanie niż ci z epoki gomuł-
kowskiej, gdzie nie dość, że mieszkania to były 
klitki, ale nie miały przeważnie także balkonów. 
Niemniej jednak nie mamy dużej piwnicy, gdzie 
można by schować niepotrzebne rzeczy. Co inne-
go u Sz.P. (wnioskuję z tekstów zamieszczanych w 
„GP” i innych), gdzie przepastne piwnice pozwa-
lają na upakowanie wszystkich niepotrzebnych 
(do czasu) szpargałów.

A zatem proponuję, aby skorzystał Sz. P. z po-
mocy dzieci lub wnuków i napisał jakiś tekst na 
komputerze. Ponieważ ma Pan wprawę pisania 
na maszynie więc pójdzie to łatwiej, bo klawiatu-
ra komputera też jest podobna. A więc do dzieła. 
Nie warto pisać ani powoływać się na śp. K. Kut-
zu, że się idiocieje, bo On kiedyś w wywiadzie jak 
zamieszkał po sąsiedzku w Kaniach Helenowskich 
powiedział, że przez internet zamawia sobie ko-
niaczek i jak dostarczają go do domu, więc jak 
trafiają się goście to sobie popijają. Taka praca 
jest o tyle łatwiejsza, że można dopisywać jakieś 
nowe myśli, bądź poprawiać tekst bez skreśleń, 
a przy okazji oszczędza się papier. Mało tego ten 
sam tekst można przesłać do różnych nadawców, 
bądź go zmienić w zależności od potrzeb. To jesz-
cze nie koniec. Można także przesyłać zdjęcia, a 
Pan ma wiele wystaw Np. w Łodzi (na najdłuższej 
w Polsce) ulicy handlowej, więc zrobione zdjęcia 
można przesłać w różne miejsca bez posyłania 
listem.

Korzyści jest dużo więcej, gdyż można poprzez 
internet załatwiać różne sprawy. I tak w ubie-
głym roku obchodziliśmy z moją małżonką „złote 
gody”, które trwały prawie cały rok. Jako, że brali-
śmy śłub na Jasnej Górze (Żona Częstochowianka) 
oczywistym było obchodzenie tego wydarzenia 
właśnie tam. Zamówiliśmy odpowiednio wcze-
śnie Mszę Świętą przed obliczem Czarnej Madon-
ny. Oczywiście chcieliśmy naszych zaproszonych 
gości poczęstować obiadem i tu znów pięknie 
sprawdził się internet. Nie tylko załatwiliśmy re-
staurację, ale uzgodniliśmy menu i zamówiliśmy 
tort w cukierni i oni dostarczyli go na miejsce. Po-
nieważ ubiegły rok obfitował w rocznice (w tym 
100-lecie odzyskania niepodległości), ale także 
w rodzinie, gdzie były okrągłe rocznice urodzin 
80, 50, 40 i 18 oraz 25 lecie małżeństwa naszej 
najstarszej córki więc świętowaliśmy cały rok. 
Zamówiliśmy także Mszę Świętą w naszej parafii 
Św. Józefa w Pruszkowie dla rodziny i przyjaciół 
tutejszych. I także chcieliśmy poczęstować ich 
obiadem. W tym celu wybraliśmy Rezydencję 
Zalewskich w Parzniewie. I tym razem internet 
okazał się pomocny, bo ustaliliśmy menu właśnie 
przez sieć. Potem kolejno świętowaliśmy 25-lecie 
ślubu naszej najstarszej córki i 18-kę ich syna w 
hotelu Windsor w Jachrance nad zalewem Ze-
grzyńskim. Na koniec była Msza Święta w Cen-
trum Opatrzności Bożej dla wszystkich jubilatów 
z całej Polski, a było ich kilkuset. Niestety nie 
wziął w niej udziału Kardynał K. Nycz, gdyż zmarł 

Biskup T. Pieronek i musiał jechać na pogrzeb. 
W zastępstwie wystąpił Biskup Rafał Markowski 
(młodszy brat wokalisty Grzegorza z Perfectu).I 
tutaj też internet okazał się niezastąpiony, gdyż 
z kancelarii na ul. Miodowej przysłano nam 450 
zdjęć i między nimi znaleźliśmy swoje. Tak więc 
internet to potężne narzędzie ułatwiające życie, 
ale ma i swoje minusy gdyż obecność SPAM-u i 
hejtu utrudnia życie. Jak mawiał Stanisław Lem 
internet to odzwierciedlenie tego co dobre i złe 
w człowieku.

Tak, więc polecam wykonać próbę wysłania tek-
stu internetem a zapewne stanie się Sz. Pan jego 
zwolennikiem.

Pan Włodzimierz Szpak - Negritude
Pan Włodzimierz Szpak w styczniowym „GP” 

poruszył sprawę budowy Muzeum Czarnoskórych 
Cywilizacji w Dakarze co bardzo Go zbulwersowa-
ło. I ponoć to Chińczycy je budują. Nie pierwsza to 
inicjatywa Chińczyków, którzy prowadzą ekspan-
sję we wszystkich możliwych kierunkach. To chy-
ba dobrze, że tak się dzieje, bo świat przy takim 
jak obecnie rozwoju jakby się skurczył. Za pomocą 
nowych środków technicznych wszędzie jest bli-
sko (internet, telefon komórkowy, samoloty itp.) 
Myślę, że to co łączy wszystkich mieszkańców 
Afryki to jest kolor skóry, a więc czarni ludzie. Gdy 
podbijano RPA to biali okrutnie traktowali murzy-
nów, gdyż mówili, że to kara boska, że mają taki 
kolor skóry. Mieli także przewagę technologiczną 
(broń palną) co umożliwiło im podbicie tego kraju. 
No i potem zaczęła się era kolonializmu, bo ma-
sowo łapano czarnych i wywożono do USA bądź 
Europy. Potem nastąpił podział Czarnego Lądu 
pomiędzy okupantów i dopiero na początku XX 
wieku zaczęła się tam budzić świadomość, że ko-
lor skóry o niczym nie przesądza. Zwieńczeniem 
tego był wybór w USA pierwszego czarnoskórego 
Prezydenta (Barack Obama). Okazuje się, że mają 
oni swoich szamanów, którzy leczą ludzi i są także 
uprzedzeni do albinosów, bo uważają, że to dzieło 
szatana i okrutnie ich traktują. Nasza podróżnicz-
ka Martyna Wojciechowska spotkała albinoskę, 
która tak Ją ujęła swoją bezradnością wobec bliź-
nich, że adoptowała i przywiozła do Polski. Oni 
sami w swoich krajach są mocno podzieleni, ale 
to jest chyba wina białych, bo skąd oni mieliby 
brać pieniądze na kupno broni, a przecież grasuje 
tam mnóstwo band, które nawzajem się zwalcza-

ją. Pięknie o Afryce pisał nasz reporter śp. Ryszard 
Kapuściński, który spędził tam wiele czasu.

Komentarz do tekstu Pana Feriduna Erola
W styczniowym numerze „GP” p. Feridun Erol w 

podsumowaniu mijającego roku 2018 napisał, że 
to był dla niego rok wredny. Uzasadniał to faktem 
śmierci brata (wyrazy współczucia) oraz faktem, że 
sam został uwikłany w szpital onkologiczny i pisze o 
nim bardzo pochlebnie. Otóż miałem znajomą, która 
chorowała na nowotwór i przeżyła  z nim przeszło 
50 lat. Wtedy jednak nie było takiej medycyny jak 
dziś. W wyniku naświetlania uszkodzono Jej nerki 
wskutek czego musiała poddać się dializie, ale żyła. 
Zmarła w ub. roku w wieku 83 lat. Dziś jak piszą „rak 
to nie wyrok”, ale ja dobrze rozumiem p. F.E. 

Jeśli chodzi o pojęcie świat bez granic to nasz 
Prezydent forsuje ideę Trójmorza. Ponieważ w 
ub.r. obchodziliśmy z Żoną „złote gody” to byli-
śmy przez 8 dni w Medjugorie i tam trochę zwie-
dzaliśmy. Byliśmy nad Adriatykiem i bardzo nam 
się tam podobało. Mam nawet propozycję, aby 
wodę z Adriatyku w ramach owego Trójmorza 
przepompować do Bałtyku dając im a zamian 
wodę z Bałtyku i trochę plaży, bo u nich trzeba 
zakładać obuwie bo brzeg jest kamienisty. U nas 
ci piachu nad morzem dostatek. Tak więc idea 
Trójmorza naszego Prezydenta nabrałaby barw, a 
my mielibyśmy gdzie wypoczywać, oczywiście u 
siebie. Pamiętam jak pisał o Chorwacji Stanisław 
Lem, który w latach siedemdziesiątych bywał na 
wakacjach. Jak dziwił go fakt, że pełno jest tam 
Niemców i są traktowani bardzo dobrze mimo, 
że w czasie wojny byli okupantami. Podobnie jest 
dzisiaj, gdzie za euro można kupić wszystko a za 
złotówki nie koniecznie. Mieliśmy tam wspaniałą 
kwaterę bo tamtejszy Chorwat był niezwykłym 
człowiekiem. Mieliśmy tam śniadania i obiado-
kolacje, ale On przynosił świeże figi i winogrona, 
a także ciasteczka i napoje bez ograniczeń jako, że 
temperatury nie spadały poniżej 30.oC. W pokoju 
była klimatyzacja i zawsze w recepcji do dyspozy-
cji gorąca woda, herbata i kawa oraz zimne napo-
je bez limitu. Do tego do obiadu podawał zawsze 
wino białe i czerwone, a na koniec zamówił tort 
dla wszystkich z napisem Polska. To było wzrusza-
jące. Przed zajazdem była weranda i wielkie stoły, 
gdzie wieczorem prowadziliśmy „nocne rozmowy 
Polaków”. Kiedyś usiadła koło mnie młoda osoba 
płci żeńskiej i powiedziałem, że przyjechaliśmy 

tutaj bo obchodzimy „złote gody” i że podbiliśmy 
bezkrwawo Mazowsze, gdyż po 50 latach jest nas 
mendel, chociaż pochodzimy spoza Mazowsza. 
Okazało się, że ta Pani nie wie ile to jest mendel. 
Powiedziała najpierw, że 40, więc zapytałem czy 
nie czytała noweli Marii Konopnickiej „Mendel 
gdański”. Okazało się, że nie ale poprawiła się na 
60 a ja na to, że to jest kopa, a mendel to 1/4 
kopy, więc Ona, że 240. I bądź tu mądry. No, ale 
to już przeszłość. Dla nas rok 2018 był wyjątko-
wo szczęśliwy, bo mieliśmy aż szść jubileuszy no 
i siódmy to stulecie odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Uczciliśmy to tańcząc poloneza w 
Rezydencji Zalewskich w Parzniewie. Mało tego 
otrzymaliśmy medale na wstążce od Prezydenta 
Andrzeja Dudy, które wręczał je w Jego imieniu 
nowo wybrany Prezydent p. Paweł Makuch w 
dniu 19.12.2018 r. To jest dla mnie pierwszy i chy-
ba ostatni medal na wstążce. Dostaliśmy zapro-
szenia z możliwością dowozu w razie niemożliwo-
ści samodzielnego dotarcia. Oczywiście ucieszyła 
nas ta troska, ale nie skorzystaliśmy. Uroczystość 
zaplanowano w oranżerii Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa (MSHM) o godzinie 14-ej. Pan Prezy-
dent nieco się spóźnił i był bez krawata chociaż 
w insygniach prezydenckich. Złożył nam życzenia 
wręczył medale, a paniom jeszcze dodatkowo 
bukiet kwiatów i już Go nie było. Myśleliśmy, że 
będzie wspólne zdjęcia, ale nie było, a było tam 
5 par  jubilatów. Potem był krótki koncert i solist-
ka śpiewała nawet ładne piosenki, aby zakończyć 
niezapomnianym przebojem Hanki Ordonówny 
„Miłość Ci wszystko wyb(p)aczy” po czym zapro-
szono nas i naszych gości do podziemi, gdzie był 
słodki poczęstunek, ale ponieważ to pora obia-
dowa to przydałoby się jakieś ciepłe danie typu 
leczo, gulasz czy coś podobnego. Tam bawiliśmy 
się przez około 1h po czym  wróciliśmy do domu. 
Wszystkie niedociągnięcia nowo mianowanego 
Prezydenta złożyliśmy na fakt, że to był zapewne 
pierwsze publiczne spotkanie. Z tego co czytamy 
w prasie już trochę okrzepł, bo zrobił wspólne 
zdjęcie z wyróżnionymi URBS NOVA i sposobem 
jaki sprawuje urząd, bo jest otwarty na współ-
działanie i nawet rozwiązał bardzo dobrze sprawę 
z opozycją bowiem na w-ce prezydentów wybrał 
konkurentów do prezydentury.

Oby tak dalej realizował swoje hasło z kampanii 
wyborczej „Wspólnie Pruszków Rozwijamy”.

Zdzisław Majewski, marzec, 2019 r.                                         

                        Z GŁĘBOKIM SMUTKIEM  PRZYJELIŚMY WIADOMOŚĆ,                                                                    
                   ŻE 16  LUTEGO  2019 ROKU W  WIEKU  61 LAT ZMARŁ NAGLE 

                          

               Ś+P                                    

                   SŁAWOMIR BORZYM
WSPANIAŁY MĄZ  I  OJCIEC, WIELOLETNI  ZASŁUZONY  CZŁONEK  ZARZĄDU  WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ  „ŻBIKÓW”.

CENIONY PRZYJACIEL I  KOLEGA. MSZA ŚWIĘTA POGRZEBOWA ODBYŁA SIĘ 21 LUTEGO  2019 ROKU W KOSCIELE NIEOPOKLANEGO 
POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, PO CZYM NASTAPIŁO ODPROWADZNIE PROCHÓW ZMARŁEGO NA MIEJSCOWY 

CMENTARZ PARAFIALNY.

                 RODZINIE SKŁADAMY WYRAZY ŻALU  I  GŁEBOKIEGO WSPÓŁCZUCIA                           
                                               

                                                    ZARZĄD WSPÓLNOTY PMIESZKANIOWEJ „ŻBIKÓW”                                                   
   PRZYJACIELE I  KOLEDZY

W daleką podróż zabrał Cię Bóg.                                                                                                             
Jedną nadzieję Nam dając,                                                                                                                               
Że kiedyś przekroczą, też Niebios próg,                                                                                                         
Ci, którzy tutaj w bólu zostali...
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SKARB KIBICA II LIGA RUNDA WIOSENNA - SEZON 2018/2019 

Wiesław Pośpiech
Foto - Tomasz Malczyk

Kadra MKS ZNICZ Pruszków - runda wiosenna - sezon 2018/2019                                              
Górny rząd od lewej: Mikołaj SZYMAŃSKI, Mateusz KINAST, Patryk CZARNOWSKI, Adrian RYBAK, Franciszek RATAJCZYK, Mateusz DOMŻALSKI, Marcin BOCHENEK, Piotr JOŹWIAK, Mateusz DŁUGOŁĘCKI, 
Adrian MAŁACHOWSKI, Dariusz ZJAWIŃSKI Środkowy rząd od lewej: Andrzej BURAKOWSKI  (masażysta), Krystian MIANOWICZ, Paweł TARNOWSKI, Jakub PAWEŁCZYK, Bartłomiej GRADECKI, Kacper 
SMOLEŃ, Marcin STROMECKI, Michał WRZEŚNIEWSKI, Piotr MISZTAL, Filip WYSOCKI, Maciej MACHALSKI, Przemysław KOCOT, Krzysztof SZCZĘSNY  (trener przygotowania motorycznego).Dolny rząd od 
lewej: Marcin RACKIEWICZ, Patryk KUBICKI, Jakub ZAGÓRSKI, Tomasz MATUSZEWSKI (II Trener), Emil ADAMCZUK (Asystent Trenera), Andrzej PRAWDA (I Trener), Mariusz LIBERDA (Trener bramkarzy), 
Marcin SMOLIŃSKI, Bartłomiej FALISZEWSKI, Arkadiusz PYRKA. Na zdjęciu brakuje: Bartłomieja GAJDY, Kacpra FALKOWSKIEGO i Tymona PROCZKA

MKS „ZNICZ” PRUSZKÓW

DANE O KLUBIE 

ADRES: ul. Bohaterów Warszawy 4, 
05-800 Pruszków
TELEFON: (22)  758 88 53
FAKS: (22) 758 88 53
INTERNET: zniczpruszkow.com.pl
E - MAIL: zniczpruszkow@zniczpruszkowq.
home.pl
BIURO PRASOWE: prasa.znicz@gmail.com
BARWY KLUBOWE: żółto - czerwone 
STADION: Centrum Kltury i Sportu Sp. z o.o.
POJEMNOŚC: 2097 – siedzących 1977 
OŚWIETLENIE: 2000 lx
BOISKO: 105x68
WŁADZE KLUBU:  Jacek OCHMAN - prezes, 
Marcin GRUBEK - wiceprezes, Marek ŚLIWIŃ-
KI - skarbnik, Tomasz MATUSZEWSKI - sekre-
tarz, Walery RUM - członek.
ROK ZAŁOŻENIA: 1923
SUKCESY: 5 miejsce w II lidze - 2007/08, 1/4 
finału Pucharu Polski - 2014/15
NAJWYBITNIEJSI ZAWODNICY: Marian 
WYPIJEWSKI, Ryszard KRAJEWSKI, Wie-
sław MATYJEK, Jacek GMOCH, Ryszard 
SZYMCZAK, Zbigniew KAKIETEK, Krzysz-
tof KRAJEWSKI, Marek MILANKIEWICZ, 
Maciej TERLECKI, Radosław MAJEWSKI, 
Tomasz CHAŁAS, Jakub WÓJCICKI, Arka-
diusz  JĘDRYCH, Robert LEWANDOWSKI, 
Adam CHRZANOWSKI, Dominika GRA-
BOWSKA.                                                                                                              

                               
KADRA - MKS ZNICZ PRUSZKÓW II LIGA

RUNDA WIOSENNA SEZON 2018/2019
 
Nr/imię i nazwisko/data ur./wzrost/
waga/ostatni klub/Ekstraklasa

BRAMKARZE: 
23. Bartłomiej GRADECKI/26.12.99/194/91/
WISŁA  Płock/0-0.
12. Piotr MISZTAL/10.07.87/193/97/NAD-
WIŚLANIN Góra/1-0.
1. Jakub PAWEŁCZYK/11.02.20/182/95/
ZNICZ Pruszków/0-0.
? Filip  WYSOCKI/05.02.01/188/80/ZNICZ 
Pruszków/0-0.

OBROŃCY: 
4. Marcin BOCHENEK/28.05.91/185/76/PO-
LONIA Warszawa/0-0.
3. Mateusz DOMŻALSKI/29.07.99/187/82/
SMP UKS BRÓDNO Warszawa/0-0. 
? Piotr JÓŹWIAK/27.05.01/181/74/PAF 
Płońsk/0-0.
15. Przemysław KOCOT/31.01.86/178/65/
ŁKS Łódź/37-1.                            
? Krystian MIANOWICZ/26.08.00/177/71/
ZNICZ Pruszków/0-0.                                                
19. Marcin RACKIEWICZ/04.02.87/176/71/
ELANA Toruń/1-0                  
5. Adrian RYBAK/02.01.99/188/84/UMKS 
Piaseczno/0-0.
6. Michał WRZEŚNIEWSKI/19.09.94/185/80/
GARBARNIA Kraków/1-0. 

8. Mateusz DŁUGOŁĘCKI/12.07.93/185/82/
CHROBRY Głogów/0-0.
? Michał MICHALAK/06.04.99/185/76/
POGOŃ II Siedlce/0-0.
16. Kacper SMOLEŃ/15.02.98/183/72/
SANDECJA Nowy Sącz/0-0.
? Bartłomiej GAJDA/24.06.99/186/76/
Heart of Midlothnian FC (rezerwy). 

POMOCNICY:
17. Bartłomiej FALISZEWSKI/22.01.99/174/71/
LEGIA Warszawa/0-0.
13. Patryk KUBICKI/09.10.93/177/68/SIBIR 
Nowosybirsk/0-0.
10. Maciej MACHALSKI/23.02.90/181/76/
ZNICZ/0-0.
14. Adrian MAŁACHOWSKI/10.03.98/183/76/
POGOŃ Siedlce/0-0.
7. Arkadiusz PYRKA/20.09.02 176/71 BROŃ Ra-
dom/0-0.
11. Marcin SMOLIŃSKI/05.04.85/174/73/
OLIMPIA Grudziądz/97-6.
21. Paweł TARNOWSKI/28.06.90/180/82/RA-
DOMIAK  Radom/29-1.    
? Marcin STROMECKI/06.04.94/182/78 STO-
MIL Olsztyn/0-0.                 
22. Jakub ZAGÓRSKI/17.02.00/170/65/UKS 
SMS Łódź/0-0.

NAPASTNICY:
2. Patryk CZARNOWSKI/19.05.98/180/75/
LEGIA II Warszawa/0-0. 
20. Mateusz KINAST/09.07.99/180/76/
SMP UKS Bródno (Warszawa)/0-0.
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Patroni medialni wydarzeń sportowych

? Franciszek RATAJCZYK/20.01.00/180/75/
ZNICZ Pruszków/0-0.
18. Mikołaj SZYMAŃSKI/22.03.99/183/75/
SZYDŁOWIANKA Szydłowiec/0-0.
9. Dariusz ZJAWIŃSKI/19.08.86/185/73/
POGOŃ Siedlce/85-6.       

PRZYBYLI: Kacper SMOLEŃ (SANDECJA 
Nowy Sącz), Bartłomiej GRADECKI (WI-
SŁA Płock), Filip WYSOCKI (ZNICZ), Ty-
mon PROCZEK (ZNICZ - JUNIOR), Kacper 
FALKOWSKI (ZNICZ - JUNIOR), Aboubacar 
CONDE (SMS Łódź), Michał WRZEŚNIEW-
KI(GARBARNIA Kraków), Marcin STRO-
MECKI (STOMIL Olsztyn), 
ODESZLI: Dominik KALINOWSKI - STAL Rze-
szów, Konrad BUDEK - RUCH Chorzów, Prze-
mysław DWÓRZYŃSKI - AVIA Świdnik, Jakub 
KABALA i Karol PODLIŃSKI - LEGIONOVIA 
Legionowo, Piotr KLEPCZAREK II - rezerwy 

PRZYGOTOWANIA WIOSENNE
W poniedziałek 7 stycznia 2019 roku pił-

karze i kandydaci do gry w II ligowym ZNI-
CZU Pruszków rozpoczęli przygotowania 
do rozgrywek rundy wiosennej - sezonu  
2017/2018. Ponad 40. piłkarzy i kandyda-
tów ubiegających się oprawo reprezento-
wania II ligowego  ZNICZA Pruszków  przy-
gotowywało  się  na własnych obiektach, 
uczestniczyło w kilkudniowym obozie 
szkoleniowo – kondycyjnym w Miętnem  
oraz rozegrało  kolejno  9  meczy  sparin-
gowych: 

1. 19 – 01 - 2019. Pruszków. ZNICZ  Prusz-
ków 2-0 ŚWIT  Nowy Dwór Mazowiecki - 
Alan GAŃKO, Patryk KUBICKI. 

2. 23 – 01 - 2019. Pruszków. ZNICZA  
Pruszków 2-1 KS Łomianki - Marcin SMO-
LIŃSKI, Paweł TARNOWSKI. 

3. 26 – 01 - 2019. Legionowo. LEGIONO-
VIA  Legionowo 3 -1 ZNICZ  Pruszków - 
Dariusz ZJAWIŃSKI.

4. 01 – 02 - 2019. Częstochowa. RAKÓW 
Częstochowa 3-0 ZNICZ  Pruszków. 

5. 06 – 02 - 2019. Miętne. VICTORIA 
Sulejówek 2-4 ZNICZ Pruszków - Marcin 
SMOLIŃSKI, Patryk CZARNOWSKI, Paweł 
TARNOWSKI, Kacper SMOLEŃ. 

6. 06 – 02 – 2019. Miętne. MKS Polo-
nia Warszawa (juniorzy starsi) 2-4 Znicz 
Pruszków - Tymon PROCZEK - 2, Mikołaj 
SZYMAŃSKI – 2. 

7. 12 – 02 - 2019. Sierakowice Lewe. 
ZNICZ Pruszków 2-0 STOMIL Olsztyn - Ma-
ciej MACHALSKI, Mikołaj SZYMAŃSKI. 

8. 16 – 02 - 2019. Pruszków. ZNICZ Prusz-
ków 2-2 UNIA Skierniewice - Arkadiusz 
PYRKA, Maciej MACHALSKI. 

9. 23 – 02 – 2019. Pruszków. ZNICZ Prusz-
ków 2-1 POLONIA Warszawa. Dariusz Zja-
wiński, Patryk KUBICKI.  

W rozegranych 9. sparingach 42. kan-
dydatów ubiegało się o prawo reprezen-
towania II ligowego ZNICZA Pruszków w 
rundzie wiosennej sezonu 2017/2018. Po 
ostatnim meczu sparingowym na wnio-
sek sztabu szkoleniowego, kierownictwo 
klubu obdarzyło zaufaniem i powołało 31. 
osobową kadrę w tym zawodników testo-
wanych oraz wychowanków z  roczników 
2001 – 1998, ufając, iż młodzież wycho-
wana w Akademii Piłkarskiej Znicza, gdy 
otrzyma taką szansę będzie godnie repre-
zentowała żółto - czerwone barwy. 

TAK  BYŁO  JESIENIĄ 
W rundzie jesiennej sezonu 2018/2019  

nasi ulubieńcy rozegrali 21 spotkań (w 
tym 3 na poczet rundy wiosennej). Od-
nieśli 7 zwycięstw, uzyskali 6 remisów i 
ponieśli 8 porażek. Zdobyli 30 bramek: 
Dariusz ZJAWIŃSKI - 6, Marcin BOCHENEK, 
Maciej MACHALSKI i Paweł TARNOW-
SKI po 5. Mateusz DŁUGOŁĘCKI, Patryk 
KUBICKI  i Adrian MAŁACHOWSKI po 2., 
oraz Jakub ZAGÓRSKI, Marcin SMOLIŃSKI 
i Karol PODLIŃSKI po 1. oraz 37 stracili i 
dorobkiem 27. punktów uplasowali się 
na X pozycji w tabeli ze stratą 8. punktów 

do miejsca gwarantującego bezpośredni 
awans  na zaplecze elity polskiego futbo-
lu. Najwyższe zwycięstwo odnieśli w Siedl-
cach pokonując miejscową POGOŃ 3:0, a 
najdotkliwszą porażkę ponieśli w Toruniu, 
ulegając miejscowej ELANIE 1:5. W mi-
nionej rundzie podczas 10. spotkania na 
naszym stadionie pojawiło się 4200 sym-
patyków, najwięcej - 600 na meczu z WI-
DZEWEM Łódź, a najmniej – 300 na meczu 
z RESOVIĄ Rzeszów. Zdecydowanie dużo, 
dużo większym zainteresowaniem cieszy-
ły się mecze wyjazdowe  z udziałem żółto 
- czerwonych, których  obejrzało 27 260 
kibiców. Rekordowa liczba pojawiła się na 
stadionie łódzkiego WIDZEWA - 16 821!!! 
Najmniejsze zainteresowanie wywołał 
mecz w Stargardzie, gdzie było obecnych 
zaledwie 115. widzów. Zaprezentowane 
liczby dają wiele myślenia wszystkim, 
których łączy zespół żółto - czerwonych 
bo przecież nic nie może wiecznie trwać! 
I tym optymistycznym akcentem serdecz-
nie zapraszam wszystkich sympatyków na 
pruszkowski stadion i gorące, aktywne 
wspieranie naszych ulubieńców. Bo jak 
nie MY to KTO, bo jak nie WIOSNĄ to kie-
dy?

TERMINARZ  ROZGRYWEK - II LIGA - RUN-
DA WIOSENNA - SEZON 2018/2019

Kolejka 22 – ZNICZ Pruszków 0-2 POGOŃ 
Siedlce. 

Kolejka 23 – SIARKA Tarnobrzeg - ZNICZ 
Pruszków 09.03. godz. 14.00. 

Kolejka 24 – 17.03. godz. 13.05  ZNICZ  Prusz-
ków - RADOMIAK Radom (transmisja TVP3). 

Kolejka 25 – 23.03. godz. 15.00 SKRA 
Częstochow - ZNICZ  Pruszków. 

Kolejka 26 – 30-31.03. ZNICZ  Pruszków 
- RUCH Chorzów. 

Kolejka 27 – 06.04. godz. 17.00 GKS Beł-
chatów - ZNICZ  Pruszków.  

Kolejka 28 – 13-14 kwietnia  ZNICZ  
Pruszków - OLIMPIA Grudziądz. 

Sztab szkoleniowy od lewej: Andrzej  BURAKOWSKI - masażysta, Emil ADAMCZUK - asystent trenera, 
Tomasz MATUSZEWSKI - II trener, Andrzej PRAWDA - trener, Krzysztof SZCZĘSNY - trener przygoto-
wania motorycznego, Mariusz LIBERDA - trener bramkarzy.

NOWE TWARZE WŚRÓD ŻÓŁTO – CZERWONYCH                                                                                                                                      
Od lewej: Bartłomiej GRADECKI, Kacper SMOLEŃ, Michał WRZEŚNIEWSKI, Marcin STROMECKI (nie-
obecny Bartłomiej GAJDA)

Kolejka 29 – 21.04. godz. 18.00. OLIM-
PIA  Elbląg - ZNICZ  Pruszków. 

Kolejka 30 – 24 kwietnia  ZNICZ  Prusz-
ków - ROZWÓJ Katowice. 

Kolejka 31 – 27-28 kwietnia   ZNICZ 
Pruszków - GÓRNIK Łęczna. 

Kolejka 32 – 04.05. godz. 17.00 STAL  Sta-
lowa Wola - ZNICZ Pruszków.  

Kolejka 33 – 11-12 maja ZNICZ Pruszków 
- GRYF Wejherowo. 

Kolejka 34 – 18-19 maja ROW 1964 Ryb-
nik - ZNICZ Pruszków.                             

SPROSTOWANIE! W numerze lutowym 
GŁOSU PRUSZKOWA złośliwy chochlik 
narobił trochę bałaganu w artykule 
„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA – JERZY 
EJGIEL”. W całym tekście jest błędnie 
pisane nazwisko bohatera artykułu 
które brzmi prawidłowo – Jerzy  EJ-
GEL. Ponadto w dacie śmierci przesta-
wiona cyferka informuje, iż zmarł 29 
czerwca 2018 roku – prawidłowa data 
śmierci to  29 czerwca 2013 roku. Po-
dobno błądzić jest rzeczą ludzką, a nie 
myli się tylko ten co nic nie robi, ale 
za pomyłki serdecznie przepraszam 
zainteresowane osoby. Z poważaniem 
Wiesław Henryk POSPIECH – autor ar-
tykułu.
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Marzec 
w MOK „KAMYK”

Poranek Teatralny dla dzieci. Spektakl pt. „Fra-
nek Włóczęga i legend księga” w wykonaniu 
Teatru w Ruchu, 3 marca 2019 roku (niedziela), 
o godzinie 12:00.
Franek Włóczęga, chłopiec o wielkiej wyobraźni, 
wraz z koleżanką Olą za sprawą magicznej księgi 
trafia do świata polskich legend i baśni. Spoty-
ka Popiela, Bazyliszka, króla Lecha i Pana Twar-
dowskiego, i wraz z widzami przeżywa wspaniałe 
przygody. Dowiaduje się, jak aspiryna pomogła 
krakowskiemu smokowi, skąd król ma miecz i dla-
czego warto zatrzymać czas. Ta niezwykła podróż 
jest źródłem wiedzy o polskiej tradycji i dowodem 
na to, że najpiękniejsze historie tworzymy sami.
Przedsprzedaż biletów od 18.02. w godzinach 
pracy kasy MOK. Wstęp 8 zł od osoby. Zwrotów 
biletów nie przyjmujemy!

Pokaz filmu sensacyjnego pt. „Winni” w reży-
serii Gustava Möllera, produkcji duńskiej z 2018 
roku, 9 marca 2019 roku (sobota), o godzinie 
18:00.
„Winni” to skandynawski dreszczowiec, sensacja 
festiwali w Sundance i Rotterdamie, gdzie zdobył 
nagrody publiczności. Trzymający w napięciu, 
pełen zwrotów akcji thriller, budujący gęstą at-
mosferę z oszczędnych, starannie wyważonych 
środków. W „Winnych” każda sekunda filmu, 
każdy grymas, spojrzenie czy dźwięk, łączą się w 
mistrzowską całość, prowadzącą do zaskakujące-
go zakończenia.
Organizatorem projekcji jest Społeczne Stowarzy-
szenie „Forum Pruszków” we współpracy z Miej-
skim Ośrodkiem Kultury.
Wstęp wolny!

Miejski Ośrodek Kultury im. A. Kamińskiego,
ul. Bohaterów Warszawy 4, 
05-800 Pruszków,
Sala Widowiskowa,
tel.: (22) 728 39 40,
www.mok-kamyk.pl

ZNAKIEM TEGO OSKARŻONY

W 
2008 nakładem wydaw-

nictwa „Świat Książki” 
ukazało się pierwsze wydanie 
więziennych ( i nie tylko) pe-

rypetii Tadeusza Huberta Jaku-

bowskiego.
„Znakiem tego oskarżony”,  

mimo że opisuje czasy ponure i złe, robi to w 
nieczęsto spotykany sposób – daleki od modne-
go dziś upiększania historii i dopisywania zasług 
w stylu znanym z piosenki Wojciecha Młynar-
skiego: 

Czerwone maki, serce, ojczyzna,
Trzaska koszula, tu szwabska kula,
Tu, popatrz, blizna.
Przeciwnie. Tadeusz Jakubowski z ogromną po-

korą i skromnością pisze o swojej konspiracyjnej 
działalności.

[…] Nielegalna organizacja „Wolna Młodzież”, 
do której należałem, za co zostałem aresztowa-
ny i skazany, kontynuowała idee „Szarych Szere-
gów”. Założona została w 1949 roku, istniała do 
czerwca 1953 roku. Istniały dwa jej zgrupowania: 
Mazowsze i Świętokrzyskie. Organizacja miała na 
celu przede wszystkim wychowanie młodzieży w 
duchu wierności niepodległej Polsce. Wszyscy 
członkowie „Wolnej Młodzieży” skazani byli na 
kary więzienia i na kary dodatkowe: utratę praw 
obywatelskich i honorowych oraz przepadek mie-
nia.

Wiele o naszej organizacji w tej książce pisać nie 
będę. […]W latach czterdziestych i na początku lat 
pięćdziesiątych organizacje takie działały prawie 
we wszystkich miastach w Polsce, a nierzadko i 
we wsiach. […]

O swoim kilkuletnim pobycie na Rakowieckiej 
i w Rawiczu, Autor pisze bez cierpiętnictwa, ze 
swadą i humorem. Zamiast przeklinać komunę, 
On ją po prostu obśmiewa.

Od tej niewielkiej książki rozpoczęła się nasza 
wieloletnia przygoda z gawędą Tadeusza Huberta 
Jakubowskiego. Dziś już praktycznie niedostępna, 
zasługuje z pewnością na przypomnienie. Książ-
nica Pruszkowska, swoim drugim – poprawionym 
i uzupełnionym wydaniem –  z przyjemnością wy-
pełnia właśnie tę lukę.
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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    

MIESZKANIE O POWIERZCHNI 25 M2 

W PRUSZKOWIE PRZY ULICY MORSKIEJ 5A

WYNAJMĘ MIESZKANIE!

KONTAKT: Tel.: + 48 604 435 343 

Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt pod numerem telefonu: 

UWAGA PRACA!

+48 798 063 836

1. Zatrudnimy Osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności do 
sprzątania w Kaniach k. Pruszkowa. Zapewniamy transport ze stacji PKP 
Pruszków na obiekt i z powrotem.
2. Zatrudnimy Osoby do sprzątania galerii handlowej w Pruszkowie. Praca 
wg grafiku. Mile widziane Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

1. Serwis sprzątający - wykształcenie nie wymagane. Praca w Raszynie. Oferta nr 0118.
2. Kasjer/sprzedawca - wykształcenie średnie zawodowe. Praca w Wypędach. Oferta nr 0158.
3. Nauczyciel wychowania przedszkolnego - wykształcenie wyższe, nauczyciel wychowania przedszkolnego. Praca w Kaniach. Oferta nr 0197.
4. Pracownik magazynu i produkcji - wykształcenie zasadnicze zawodowe, uprawnienia do obsługi wózka widłowego. Praca w Raszynie. Oferta nr 0218.
5. Monter instalacji elektrycznych - wykształcenie zawodowe średnie. Praca na terenie woj. mazowieckiego. Oferta nr 0220.
6. Pracownik obsługi biura i budowy - wykształcenie średnie zawodowe/wyższe, doświadczenie zawodowe min. 5 lata, prawo jazdy kat. B. znajomość j. angielskiego w 
stopniu podstawowym lub średniozaawansowanym. Praca w Pruszkowie. Ofertanr 0245.
7. Serwisant sprężarek - wykształcenie techniczne elektryczne, staż pracy min. 3 lata, prawo jazdy kat. B, uprawnienia SEP do 1 kV. Praca w Opaczy oraz na terenie całej 
Polski. Oferta nr 0247.
8. Pracownik gospodarczy - wykształcenie zasadnicze zawodowe. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 0266.
9. Pracownik ochrony - wykształcenie zawodowe, podstawowa umiejętność obsługi komputera. Oferta nr 0291.
10. Ślusarz - wykształcenie zawodowe. Praca w Piastowie. Oferta nr 0309.

Ogłoszenie

Wynajmę budynek magazynowo – biurowo – usługowy w Komorowie 
o powierzchni 220 m2. Cena 5500 zł. Telefon: +48 602-783-783
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