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Zapiski Eroltomana (61)
Feridun Erol - reżyser filmowy i tv, publicysta
Foto - ze zbiorów autora 

Miałem dać sobie przerwę w pisaniu, 
ale jak tu milczeć, kiedy wokół pano-

rama godna pędzla Styki i Kossaka. Jestem 
uspokojony, że premier Morawiecki oddał 
nas w Częstochowie pod obronę Czarnej 
Madonny. Po tym jak zrezygnowaliśmy z za-
kupu śmigłowców i dozbrojenia armii, jest 
to niewątpliwa gwarancja bezpieczeństwa. 
Wszak, Najświętszą Marię Pannę mamy za-
kodowaną od zarania.  

„Bogurodzica, dziewica, Bogiem sławie-
na Maryja…”.  Musiałem dorosnąć, żeby 
zrozumieć, jak piękna jest to pieśń. Dziś, w 
czasach pełzającego bezhołowia, adoracja 
NMP wydaje mi się szczególnie potrzeb-
na. Przydałby się bat na współczesne cza-
rownice. Szczególne nadzieje pokładam w 
księdzu Rydzyku. To on, jako jedyny, zrugał 
śp. Marię Kaczyńską, opowiadającą się za 
liberalizacją aborcji. „Ty czarownico! Ja ci 
dam! Jak zabijać ludzi, to sama się podstaw 
pierwsza!”. Grzmiał z ambony jak Savona-
rola jakiś. Zamiast postawić klechę przed 
sądem za obrazę pierwszej damy, udawano 
że nic się nie stało. Jak zwykle w takich wy-
padkach zajęto się kwestią ciężkiej niedoli 
kobiet w krajach Islamu. Mogę iść o każdy 
zakład, że w żadnym kraju muzułmańskim 
Wielki Mufti (to coś takiego, jak papież) nie 
śmiałby obrazić żony głowy państwa. 

Co nas jeszcze czeka? Wojna? Inflacja? 
Upadek sądownictwa i trójpodziału wła-
dzy? Zbliżająca się epidemia ospy? Na 
szczęście jesteśmy bezpieczni. Wszystko 
jest bowiem w rękach Czarnej Madonny.  

Inna sprawa, to czekające nas wybory. 
Samorządowe, prezydenckie itd. Kto wy-
gra? My, czy oni? Nie wiem czy jesteśmy 
mocni, ale na pewno ładniejsi. Trzaskowski 
z twarzą liberalnego inteligenta. Mówi roz-
sądnie i cicho. To nasz. Z Onych, to niejaki 
Jaki. Wrzeszczy, wszystko wie lepiej. Kła-
mie. Zresztą to nagminne. Kłamią wszyscy 
od Jakiego do premiera, który 19 sierpnia 
na spotkaniu z wyborcami w Sandomierzu 
oświadczył: „Ja sam negocjowałem przy-
stąpienie do Unii Europejskiej 20 lat temu 
i doskonale wiem, jak w Unii negocjuje się 
najlepsze transakcje”. To wierutna bzdu-
ra, ale małe kłamstwo ubrane w pozory 
prawdy stanie się prawdą. Potem to bę-
dzie constans. Nie będzie Wałęsy. Będzie 
Morawiecki. 

Po latach zbierze się kilku dziadków, uho-
norowanych dyplomami uniwersyteckimi 
i będzie roztrząsało ten problem w pro-
gramie telewizyjnym „prawda czy fałsz”. 
Zarobią redaktorzy, reżyser, operatorzy i 
dźwiękowcy. Wszyscy będą zadowoleni, jak 
w luksusowym burdelu, gdzie każdy klient 
znajdzie dla siebie to czego najbardziej pra-
gnie. 

Prawda obiektywna? Według mnie, nie 
ma takiej. Obserwuję to na przykładzie no-
wej afery. Chodzi o tablicę pamiątkową w 
Stoczni Gdańskiej. Mówiąc skrótem. Mia-
no odsłonić tablicę z inskrypcją: „Śp. Lech 
Kaczyński oraz Jarosław Kaczyński którzy 

PRZEBYWALI w hali nr 26 w czasie strajku 
w 1988 roku”. Zrobiła się afera. Opozycja 
dostała paliwo.

 Okazuje się, że to niejaki Karol Guzikie-
wicz, wiceprzewodniczący zakładowej „So-
lidarności”, wyszedł przed szereg. Intencje 
miał chłop dobre. Chciał dać dupy Kaczyń-
skim, a wypadło odwrotnie.  Wszyscy, na-
wet jego parteigenosse uznali to za skrajne 

wazeliniarstwo. Pytany, dlaczego nikt inny 
nie został wpisany, chociażby Wałęsa,tłu-
maczył, że podczas hali w strajku prze-
bywali Kaczyńscy. Razem z nimi było tam 
pewnie ok. 200. osób. Wieszamy tablicę 
informacyjną akurat o nich, a nie o innych 
znanych osobach, bo na przykład Wałęsa, 
ja i wiele innych osób nocowało wtedy w 

stołówce - argumentował Guzikiewicz. Wa-
zelina. Trzeba będzie go pochować zadkiem 
do góry, żeby się nie porozlewało. 

Zrobił się kabaret. W sieci zawrzało. Dow-
cipnisie zaczęli produkować projekty po-
dobnych tablic. Np. „Pamięci Lecha i Jaro-
sław Kaczyńskich, którzy PRZEBYWALI w 
miejscu gdy Krystian Zimerman wygrał IX 
Konkurs Chopinowski” itd. 

Wyobrażam sobie wściekłość Prezesa. 
Nie cierpię Piotrowiczów i kolejnych Beat 
Kępych, ale mam podziw dla Jarosława 
Kaczyńskiego. Stworzył partię. Wygrał wy-
bory. 

Wyjął z kapelusza prezydenta i premiera. 
Dwa pionki na szachownicy. Żałośni. Mój 
dziadek  doczekał się wolnej Polski. Czy ja 

doczekam się Trybunału Stanu? Tylko ta siła 
każe mi utrzymywać spokój i poczucie, że 
co ma wisieć nie utonie.

Czuję jesień. Jeszcze dni ciepłe i trawa 
zielona a moja Żona już myśli o wietrzeniu 
sobolich futer. Uspakajam. To żart. Jeste-
śmy przeciwni patroszeniu zwierząt futer-
ko-wych. Ale tak sobie myślę, że Mama Ce-
linka miała kołnierz z takiego złotego lisa. 
Fascynował mnie szklanymi ślepiami. Mało 
tego. W pysku miał chwytak ze sprężyna-
mi. Jak się go podpięło do własnego ogona, 
zamieniał się w kołnierz. Jakie to było ład-
ne i miłe w dotyku. Nie uwierzycie mi, ale 
ten lis doczekał się podróży do Stambułu. 
Mógł paść ofiarą kontroli celnej. Przeszedł. 
Nie ukrywałem go na dnie walizki. Był na 
wierzchu. Działałem z pełną premedytacją 
wzorując się na Horsie Buchholzie, bohate-
rze filmu „Wyznania hochsztaplera Feliksa 
Krulla”. Robiłem wszystko, żeby przetrzepa-
ła mnie celniczka.

- Co to jest? Zapytała. 
- To lis mojej Mamy.  
- Mama w Stambule? 
- Tak. To jej przedwojenny lis… 
Wiedziałem, że celniczce zrobiło się żal 

Mamusi. 
- Ja tego nie widziałam – oświadczyła, za-

mykając walizkę, czym przyczyniła się do 
jawnego przemytu. 

Lisy chodziły wtedy w górnych rejestrach 
ceny. U nas były demode. Boże! Jak to 
się zmieniło. Sam jestem za tym, żeby 
nie zabijać futrzaków dla krotochwilnych 
uciech puszących się babsztyli. Pamiętam, 
jak onegdaj, po wjeździe przez bramkę 
na Woronicza, wyrosła przede mną góra 
srebrnych lisów majtających się ogonami 
po bruku. To była Sipińska. Była wtedy ve-
dettą polskiej piosenki. Stała na piedesta-
le i te lisy podbijały jej dętkę. Dziś beee… 

„Baron cygański”. Tak Himilsbacha na-
zywał Kofta. W Spatifie odbył się wieczo-
rek gdzie Wojtek Cichoń zaprezentował 
komiks poświęcony Jaśkowi. Okazało 
się, że zostałem, jedynym człowiekiem 
na sali, który obcował z tą rogatą duszą. 
Prowadzący spotkanie, miły człowiek, z 
czerwonymi sznurówkami w parze butów, 
opowiedział anegdotę, jak to „znany reży-
ser” przyprowadził do Spatifu kobietę. W 
szatni potknęli się o leżącego w pijanym 
widzie Himilsbacha. „No wiesz, gdzie mnie 
ty przyprowadziłeś? To jakaś speluna. A 
to jakiś degenerat!”. Zawołała oburzona.  
Ten że „znany reżyser” wytłumaczył jej, że 
ma przed sobą literata, bohatera licznych 
anegdot. Aktora z filmu „Rejs”. „Aaa!  Po-
znaję. To pan Himilsbach”- Powiedziała.  
„Nie wstyd ci teraz… stara lampucero?” - 
odezwał się Jasiek. 

Tym „znanym reżyserem” byłem ja. No, 
jak już stałem się bohaterem anegdoty… 
pomyślałem, że czas odpocząć. 

KONSTYTUCJA. To słowo, nabrało szcze-
gólnej mocy. Nie da się wytrzeć gumką. 
Wałęsy też… Cześć pracy. Wasz Feridun.

Jasiek Himilsbach - grafika Wojtek „Cichyˮ Cichoń
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Jerzy Antkowiak - projektant mody, publicysta
Foto - prywatne zbiory Jerzego Antkowiaka

Minął sierpień - zwiastun dziwów...

Okładka wrześniowego Vogue z modopolską jaskółką

Kasia Młodzikowska, modelka Mody Polskiej w 
kolekcji Domu Mody Christian Dior w Paryżu, 

projektant Marc Boman

A dziwy, jak to bywa we zwyczaju bywają …
dziwne. Miłe i zupełnie niemiłe, tragiczne, 

makabryczne i rozkoszne, pełne wspomnień i 
zupełnie niestety nie fajnych prognoz, ale i ocze-
kiwań z biciem serca. „Wot żizń” - powiedział ro-
syjski poeta, albo kawalarz. Sierpień bywa piękny, 
ale najpiękniejszy był w 1939 roku wieku ubiegłe-
go, a w co się to piękno zamieniło wszyscy wiemy. 
Sierpień piękny i senny, albo cisza przed burzą i 
z piorunami, taki to miesiąc z fanaberiami. Krop-
ka. Kończymy greckie żale, greckie wspomnienia, 
a zatem jakich emocji dostarczył Sierpień 2018 i 
czego był zwiastunem? Po kolei: zwiastun groź-
nej głupoty nadciągnął z Krakowskiego niestety 
Przedmieścia, Chopin i Jego Europa zwiastował 
Warszawie wielkie piękno, ale to nie koniec. Do-
brych rumieńców, bez sztucznej pomady nabrał 
kształt i atmosfera wokół Wystawy w Muzeum 
Włókiennictwa w Łodzi, wystawy spod znaku mo-
dopolskiej JASKÓŁKI i na koniec sierpniowych tur-
bulencji popadłem w nastroje wspomnień wielce 
romantycznych. Ponieważ jednak, (o czym często 
pisuję) licho nie śpi, euforia euforią - kropla dzieg-
ciu musi być.

GROŹNA GŁUPOTA 
Pałac na Krakowskim postanowił (powiada-

ją wygumkować), a ja powiadam wykastrować 
PRZEDWIOŚNIE Stefana Żeromskiego, jaki by nie 
był cel tego bezeceństwa, nie mieści się w mojej 
starej łepetynie żeby wymyślać taki idiotyczny

Wandalizm. To, co? Matejce (już niech będzie) 
wygumkujemy kawałek HOŁDU PRUSKIEGO Cho-
pinowi coś z ETIUDY REWOLUCYJNEJ pisanej na 
emigracji (o zgrozo w Paryżu) a Panufnika całego, 
bo uciekinier i polski lud z polski takiej muzyki 
nie zna i nie lubi, lubi inną. I w tym paranoicznym 
przedsięwzięciu poczciwy stary Andrzej Dobosz, 
który sam jest ikoną starej,  dobrej polszczyzny. 
Pamiętam pana Andrzeja z lat 60-tych ub. w. bo 
się kumplował z moimi (no, trochę i z moimi, 
ale to były modelki ze „stajni” Madame Jadwigi 
Grabowskiej, Sylwią Deresz, Małgosią Blikle, Ewą 
Fiehner, Lucyną Witkowską i in.). W słynnym 
REJSIE grając staroświeckiego dziwaka zupełnie 
nie z bajki PRL-u powiada z wielką empatią taki 
tekst „chodzę na pokazy Mody Polskiej! Gdyby 
„mój Fellini” od wystawy, pomysłodawca tego 
zmartwychwstania JASKÓŁKI, która wyzionęła 
ducha wraz z MODĄ P0LSKĄ (w moich ramionach, 
grzmiałem patetycznie dwadzieścia lat temu), 
czyli Tomek Ossoliński, reżyser, producent, kura-
tor i uparciuch większy niż Fellini pożeniony z Vi-
scontim - zechciał, ale nie zechce, to tekst z REJSU 
Dobosz by mówił między muzyką jak mantrę na 
wystawie, ale nie powie...

SIERPNi0WY CH0PIN 
Sierpniowy Chopin i Jego Europa, a odwiedzam 

festiwal FRYDERYKA od 2010 roku, w tym roku 
inny, piękny czymś, co Polacy zawsze potrafią 
brawurowa spaprać, a mianowicie piękny PA-
TRIOTYCZNIE, bo Stulecie. Wszyscy, którzy maj-
strują przy 

patriotycznym świętowaniu, a zwykłej gazetki 
ściennej też nie oszczędzą żeby jej nie okrasić 
szpetna tandeta, od muzyków, od czubka góry lo-
dowej, czyli od NARODOWEGO INSTYTUTU FRY-
DERYKA CHOPINA po smyki, waltornie i stroiciela 
fortepianów uczyć się powinni jak można pięknie 
i mądrze i kulturalnie świętować NARODOWO. 
Koncertowa HALKA Moniuszki po włosku, Fabio 
Biondi – czarodziej jak zawsze.

EUROPA GALANTE
I panie Duczmal dyrygentki z AMADEUSEM 

Z Poznania i dyrygent, Karłowicz i Paderewski i 
londyńczyk Edward Elgar komponuje „ku pokrze-

pieniu serc” wzruszające preludium POLONIA z 
1915 roku ub. w. z motywami Mazurka Dąbrow-
skiego i warszawianki. Tyle dobra patriotycznego 
i narodowego, wspaniali wykonawcy, publiczność 
wiwatująca, po prostu wzruszające piękno. Jakoś 
nie zauważyłem patriotycznych pupili i krzepkich 
sylwetek kochanków Niepodległej, a tu tyle naro-
dowego świętowania, muzyczna euforia patrio-
tyczna prawdziwych melomanów, a prawdziwych 
patriotów ani śladu, ale prawda, race w OPERZE 
raczej nie mile widziane…

   
WIELKI POWRÓT JASKÓŁKI 

Prawdziwie romantyczny i tylko taki JASKÓŁCE 
przystoi. Jest on oczywiście powrotem wirtual-
nym, marka nie wraca - nie ta epoka, ale na tej 
legendzie, na MODZIE POLSKIEJ i JASKÓŁCE wy-
chowały się ze dwa pokolenia.

Zwłaszcza tym wszystkie, co tak zwanie „robią 
w modzie” Wystawa w Muzeum Włókiennictwa 
powinna uzmysłowić, że moda jako MODA nie 
powstała w Polsce wraz ich urodzeniem, cokol-
wiek by to miało znaczyć. Kiedy robiliśmy tę, mo-
dopolską modę, mówiąc poetycko „w okowach 
PRL-u”, to moda, której niemal nie było znaczyła 
tyle, co nieobecna kochanka, do której się wzdy-
cha, teraz, kiedy mód jest tyle, to mogę je wszyst-
kie spokojnie nazwać „klęską urodzaju”, teraz nikt 
już do niczego nie wzdycha, ŚWIAT MODY SIEDZI 
NA KARUZELI, KTÓRA SIĘ KOMERCJA… Koniec stę-
kania stary Antosiu. Teraz WYSTAWA! Wystawę 
robi świetna ekipa ostrych jak lancety, młodych 
zadziornych lekko postrzelonych dam od wysta-
wiennictwa, coś jakby fan klub powracającej, 
sponiewieranej ale jednak dzielnej  J  A  S  K  Ó  Ł  
K  I.  Bravo, bravissimo.

Wzruszyła mnie w sierpniu przeogromnie czar-
no - biała okładka wrześniowego VOGUE z posą-
gowo pięk¬ną ikonę modelek CHRISTY TURLIG-
TON, która przyleciała z Nowego Jorku na sesję 
zdjęciowe, do VOGUE i na okładce zaprezentowa-
ła... J A S K Ó Ł K I, pożenione z płaszczem firmy 

JACQUEMUS. To piękny gest, taki świat mody to 
jest świat bliski mojemu sercu, takiego świata 
mody uczyłem się od mojej Mentorki - Jadwigi 
Grabowskiej, nie do wiary, w zatęchłym PRL-u, 
takie cuda się zdarzały. 

P o r a  k o ń c z y ć, zatem jest pora na sierpniowe 
wspomnienia.

SIERPNIOWE TURBULENCJE
Sierpień minął, ale rozterki pozostały, czyli owe 

turbulencje we wrześniowe noce, słowiki Hanki 
Ordonówny „spać nie dają”! Ponieważ cały je-
stem zatopiony w starych żurnalach, zdjęciach, 

szkicach, projektach, ciągle jakieś dziwo zapo-
mniane wyskakuje ze starych pudeł – wszystko w 
związku z wystawą, co chwila przypominają się 
postaci, pokazy, sytuacje, głupoty, wpadki i takie 
różne. Ale i sentymenty! Oto jest! Gwiazda kilku 
pięknych twórczo lat 70 i 80 ub. w. najpierw w 
MODZIE POLSKIEJ, a potem w Paryżu – DIOR, YVES 
SAINT LAURENT, BALMAIN, LAROCHE, CARDIN, 
GIVENCHY i wielu innych, których już po latach 
nie pomnę – KASIA MŁODZIKOWSKA. Piękna, po-
sągowa, prywatnie chichotka, razem z RAFAŁEM 
MŁODZIKOWSKIM i córeczką w koszyczku, ma-
lutką Natalką wpadli do MODY jak burza, oboje 
po AWF-ie wprost na wybiegi, wnosząc wariacką 
młodość i talent, co się zowie. Rafał model „de 
luxe” i trener kolejnych młodzików, kandydatów 
na modeli z „łapanki”, zgrywus i „kabareciarz”. 

Kasia delikatna jak madonna, uwodziła gracją, 
a Paryż uwiodła tak, jak tylko potrafią Słowian-
ki uwodzić. Zanim jednak zaistniał Paryż, trochę 
przed, trochę po stanie wojennym (takie czasy 
też były) to Kasia po miarach na Kubusia Puchat-
ka przyjeżdżała na Wolską tramwajem, niańczyć 
roczną moją wnuczkę Weronisię, potem wnuczek 
i Park Sowińskiego, a potem na Koło do Natalki – 
też bywało nawet w życiorysach gwiazd. Kasia, 
kochana przez wszystkich i teraz, kiedy modowe 
demony w związku z wystawą budzą się, nie moż-
na nie pamiętać, pamiętając o wielu znakomitych 
modopolskich gwiazdach, nazwiska, uroku i po-

sągowej sylwetki KASI MŁODZKOWSKIEJ. Kasiu! 
Do miasta Łodzi z państwa Monaco chyżo przy-
bywajmy! 

Pisząc ten felietonik znowu się zakochałem w 
tym narkotyku, zwanym przez maluczkich „głu-
pim światkiem mody”, odwołuję com nagrzmiał 
na początku felietonu: „kropla dziegciu musi być”. 
Okazuje się, że nie musi. Nie awanturujmy się cią-
gle panie Antczak, pardon, panie Antkowiak, zbli-
ża się wystawa, szykujmy szaty odświętne, moja 
słynna złote stare pepegi ciągle jeszcze mam…
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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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Słowo - klucz

łej, ale dobrej decyzji zależeć może całe życie. Przywi-
lej wyboru, w którym nie ma gotowych recept, ale za 
to jest jeden wspólny mianownik - przeżyć wszystko 
świadomie przyjmując konsekwencje złych decyzji. 
To wszystko trzeba przeżyć bez ucieczki. Przygląda-

próbują przez zamarznięte, nieczułe zęby przegryzać 
wszystko, co im podsunie konkurencja. Zdalnie stero-
wani przez dealerów, otępieni uczuciowo, w uszczu-
plonym horyzoncie własnej wyobraźni, wciskają nam 
bylejakość z myślą, że „głupi lud to kupi”, wszystko co 

Maciej Woźniakiewicz - dziennikarz i reżyser
Ilustracja - Myśliciel Augusta Rodin

Wojtek stał się mitomanem. Nie był nim od za-
wsze. Po prostu stał się. Był artystą, niezwy-

kle czułym i wrażliwym. Swoje tęsknoty i marzenia 
przenosił na płótna obrazów czerpiąc, najczęściej 
późnymi wieczorami ze swojej wyjątkowo wrażliwej 
wyobraźni. Alkohol, po który sięgał, jak się wydawać 
mogło, wzmacniał doznawane wrażenia. Huśtawka 
uczuć inspirowana wyobraźnią, malowała ręką wy-
bitnie zdolnego artysty - rzemieślnika to, czego nie 
udało się wypowiedzieć słowami. Pojawiające się z 
zewnątrz problemy gasił w wygenerowanym przez 
alkohol świecie, w łatwej miłości i łatwych pienią-
dzach, które bez nadmiernych problemów pozy-
skiwał za swoje obrazy. O swojej pierwszej kobiecie 
życia przestał zupełnie myśleć obdarowując ją, jakby 
od niechcenia dwoma synami, w wychowaniu któ-
rych widział jej macierzyńskie spełnienie. On spełniał 
się w swoim odrealnionym, a zarazem realistycznym 
świecie, bo ceny jego obrazów często kupowanych, 
dawały mu ten luksus. Kolejne kobiety, uwielbiające 
jego artystyczne serce i kolejni spadkobiercy z niefor-
malnych związków czyniły go bardziej atrakcyjnym 
do czasu, kiedy napięta cięciwa urojonej wyobraźni 
zrobiła trach!!!..., pozostawiając go w stanie mito-
maństwa. Kiedy skończyła się koniunktura zaczęły 
pojawiać się problemy. Przychodziły powoli, ale nie-
uchronnie, odciskając swoje piętno coraz to mocniej 
i wyraziściej, pozbawiając szans powrotu do normal-
ności, bo uciekał od normalnego świata, w którym już 
wcześniej przestał funkcjonować, a teraz już nie chciał 
do niego powrotu. Świat, od którego uciekł, to świat 
gdzie ludzie i rzeczy na każdym kroku potwierdzają 
swoją tożsamość spojrzeniem, gestami... Ten świat 
stał się dla niego szary i obcy. Z czasem przyszła ago-
nia intelektu, bo wszystko z czego korzysta niemate-
rialny intelekt przychodzi wyłącznie przez materialne 
wrota zmysłów, a te stępione zostały alkoholem. To 
koniec - pomyślał. Pomyślał tak przypominając sobie 
gorzkie stwierdzenia wybitnego filozofa prof. Leszka 
Kołakowskiego, którego dzieła kontemplował jeszcze 
w czasach studiów, że każdy człowiek skazany jest na 
klęskę. To potwierdzało jeszcze mocniej jego przeko-
nanie i z tą świadomością uciekał w wytworzony świat 

ułudy - bez nadziei, ale też bez realnych problemów. 
Wszystko co mogło sprawiać przykrość, zatapiał 
we własnym egoizmie, gdzie było miejsce tylko dla 
niego, nie było zaś miejsca dla drugiego człowieka. 
Epopea nadal trwa. Jak skończy się ta opowieść też 
chciałbym bardzo poznać i wiem co podpowiedzieć 
zniewolonemu schopenhaerowskim pesymizmem 
przyjacielowi, ale słowo-klucz, które mam na myśli 
nie istnieje teraz w jego świecie. Grunt jeszcze nie 
przeorany, bo ziemia zamarznięta i ziarno -klucz nie 
ma szans wykiełkować. Ale kiedy wzejdzie słońce i 
zmiękczy ziemię jest nadzieja. Czasem od jednej ma-

łem się też historii jednego ze znanych publicystów, 
którego życie obfitowało w niekontrolowane ucieczki 
w alkoholizm i hazard. Kiedy znajdował się na dnie 
bankructwa moralnego, upadły hazardzista, którym 
do tej pory kierowały przypadki i emocje potrafił 
przez jedno słowo-klucz pokonać wszelkie bariery. 
Wiele niezwykłych rzeczy dzieje się ostatnio w oglą-
dzie moich doświadczeń. Jednym z nich jest nagły 
powrót do zdrowia z nieuleczalnego glejaka mózgu. 
Poprzez słowo-klucz polaryzuje się wiele poglądów. 
To samo słowo próbuje otworzyć okno narkotycz-
nym politykom, którzy w zamrożonych sumieniach 

w ich pojęciu własna genialna wyobraźnia wymyśli. 
Wciąż nie mogą znaleźć słowa-klucz, choć o paradok-
sie frymarczą nim na co dzień, bo to słowo naprawdę 
istnieje i czyni cuda kiedy przestaje być brzęczącym 
cymbałem. Puk - puk , puk-puk to Miłość - czy mnie 
słyszysz?! To ta Miłość, która szerokimi źrenicami 
patrzy na drugiego. Widzi jego pragnienia. Ta, która 
mówi „tyle jestem wart ile z siebie mogę dać innym”. 
Ta , z której przyjdzie się kiedyś rozliczyć przed Stwór-
cą, jakkolwiek byś Go nie nazwał, bo żyć tu wiecznie 
nie będziesz, a do Miłości zostałeś stworzony, choć 
nie do końca wiesz co to znaczy.
Hymn o Miłości - fragment, 
autor - św. Paweł z Tarsu
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadł wszelką wiedzę,
i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił,
a miłości bym nie miał -
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic mi nie pomoże.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie jest bezwstydna,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.  
Napisałem o tym, bo zbyt wielu w moim otoczeniu 
przeżywa rozterki i załamania. Zbiorowe oczyszcze-
nie??? i tylko wciąż brakuje lekarstwa... Może jest nią 
właśnie Ona, która wielu już wyleczyła...

REKLAMA
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Tekst & foto - Włodzimierz Szpak, 
reżyser dokumantalista

Kobiety - spojrzenie od tyłu

W oka mgnieniu ściemniło 
się, czarna chmura burzowa 
zakryła niebo. Zeskoczyłem z 
roweru. Apteka była ostatnim 
sklepem, do którego zmuszo-
ny byłem wejść. Stanąłem w 
niedługiej kolejce, która przez 
pierwsze trzy-cztery minuty 
ani drgnęła, jakby ją ktoś za-
mroził. Przysiadłem z boku na 
niskiej ławeczce i z tej pozycji 
patrzyłem na kupujących.  

W niewielkich odstępach od siebie sta-
ły tyłem do mnie trzy stare kobiety. 

Kupowały długo i dużo, więc miałem czas 
im się dokładnie przyjrzeć. Wszystkie wy-
glądały źle, bardzo źle. Miały silnie zdefor-
mowane, powykrzywiane ciała przyodzia-
ne skromnie w proste bluzki i spódnice 
o nieokreślonym kolorze. Zatrzymałem 
wzrok na ich nogach, bladych, opuchnię-
tych, ciastowatych (jakby dopiero co wy-
jęły je z formaliny), ze zgrubieniami, gru-
złami pokaźnej wielkości. Przyglądałem się 
ich nabrzmiałym stopom w rozciągniętych 

sandałach, przydeptanych kapciach nie-
kapciach. Jednej z kobiet wystawał spod 
spódnicy sztywny pas ortopedyczny, do-
datkowo ją deformując. 

I tak patrząc na te stare kobiety pomyśla-
łem o innych kobietach - młodych, atrak-
cyjnych - które fotografowałem poprzed-
niego dnia na ulicach Warszawy. Przypo-
mniałem sobie też „internetowe” zdjęcie 
trzech pięknych kobiet w długich sukniach 
ściśle oblekających ich ciała. Kobiety - sfo-
tografowane od tyłu - stoją ramię w ramię 
na schodku przed szerokimi drzwiami wej-
ściowymi do willi podmiejskiej. 

Czy ich cudowne, diabelsko zmysłowe, 
kwiatowe formy ciał mają coś wspólnego 
z ciałami kobiet, na które teraz patrzę? – 
zapytam w myśli sam siebie... Nic, zupełnie 
nic. 

Dlaczego tak jest? Dlaczego  n a t u r a  
tak nas degraduje, dlaczego degraduje cia-
ła naszych kobiet,  oszpeca je?... Czym jest 
cały ten spektakl bez happy endu, jakim 
jest życie? Spektakl, w którym przyszło 
nam odegrać jedną z wielu ról? Kto nas w 
tej roli obsadził i po co?... Bóg?... Kto to jest 
Bóg?...

Mnożyłem pytania, na które nie znam od-
powiedzi. Nikt nie zna… 

Wyszedłem z apteki z kieszeniami wy-
pchanymi lekami. Czarna chmura zniknę-
ła, znów świeciło słońce. Wskoczyłem na 
rower, nacisnąłem mocno pedały. Jadąc, 
czułem na ciele przez cały czas przyjemny 
powiew wiatru. Było mi dobrze.                                                                                          

Od lewej: Sławomir Modze-
lewski - perkusja i śpiew;  Wi-
told Żuk - gitara basowa, har-
monijka ustna, ukulele i śpiew; 
Lechosław Strug-Kwiatkowski 
muzykujący  menager  gru-
py; Bogdan Roszczyk - gitara 
i śpiew oraz Mariusz Gabrych 
- śpiew, instrumenty klawiszo-
we i gitara. Klęczy Adam Anu-
siewicz - gitara i śpiew.

Serdecznie zapraszamy na koncert pt. „Bardowie Zachodniego Mazowsza 2 ,ˮ który odbędzie w poniedziałek 10 września 2018 r. o godz. 19.00 
na scenie klubowej „Babie Latoˮ Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Spółdzielczej 9.

W koncercie wystąpią:  grupa NASZA PACZKA - country, country rock, bluegrass, ballada i folk,  gościem Bardów  będzie JACEK RUDNICKI - prof. dr 
hab. n. med., grodziszczanin, śpiewający lekarz, kompozytor, autor tekstów piosenek, książek, felietonów, rysunków satyrycznych, muzyki filmowej - 
Bard.MICHAŁ ŚNIADOWSKI - muzyk, kompozytor, pedagog i animator kultury w Pruszkowie, na zachodnim Mazowszu i nie tylko, z zespołem Przyjaciół 
oraz PIOTR MIKS - legenda warszawskiej sceny bigbitowo-rockowej z zespołem Wehikuł Czasu. Michał Śniadowski - muzyk, kompozytor, aranżer, 
akompaniator, instruktor-nauczyciel,  animator kultury, ikona ruchu muzycznego na Zachodnim Mazowszu i nie tylko. Współzałożyciel legendarnych 
zespołów:  Desperaci, Trapiści, Dżwi i Pattern. Inicjator i pomysłodawca licznych imprez i przeglądów muzycznych m.in. ROCK PIKNIK (odkrycie imprezy 
- śląska grupa MYSLOVIC), oraz współtwórca kabaretów i chórów pruszkowskich. Wraz ze swoimi „Przyjaciółmiˮ  będzie snuł muzyczne wspomnienia 
dot. swojej kariery muzycznej. Częścią wspomnień miał okazję dzielić się ze słuchaczami Radia Bogoria w trakcie audycji Bardowie Zachodniego 
Mazowsza w czerwcu 2018 r. W foyer kina CK koncertowi towarzyszyć będzie wystawa prac - portretów muzyków, autorstwa Adama Kalicy.

Bardowie Zachodniego Mazowsza 2

Zaproszenie
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Paweł Makuch - Wspólnie Pruszków Rozwijamy - 
NOWY POMYSŁ NA MIASTO

Rredakcja – Proszę powiedzieć, co było 
bezpośrednią przyczyną zawiązania 

wraz z grupą mieszkańców, Stowarzyszenia 
„Wspólnie Pruszków Rozwijamy”? 

Paweł Makuch – Kiedy na Walnym Zebraniu 
członków Akademii Sportu zgłoszono  moją 
kandydaturę do władz klubu  i zostałem wy-
brany myślałem, że będę miał realny wpływ 
na rozwój Klubu i Akademii. Funkcję członka 
zarządu – sekretarza Klubu, pełniłem społecz-
nie. Czułem pewnego rodzaju niedosyt, widząc 
braki i rzeczy, które można było naprawić, zro-
bić lepiej. Jako prawnik wiem, jakie zagrożenia 
czyhają na młodych ludzi, jak ważne jest odpo-
wiednie ich ukierunkowanie, aby nie zeszli na 
niewłaściwą drogę. W Pruszkowie od zawsze 
magnesem przyciągających młodych był, jest 
i mam nadzieję pozostanie sport. Nie mam tu 
na myśli tylko piłki nożnej, ale także koszyków-
kę, karate, czy pływanie i inne dyscypliny, któ-
re można uprawiać w naszym mieście. Miałem 
przyjemność działać w piłce nożnej, ale w klu-
bie jest także sekcja piłki ręcznej dziewcząt, o 
której niestety mało osób wie. W mojej ocenie 
wizja rozwoju i plany moje, jaki i zarządu, nie 
znalazły żadnego uznania i poparcia,  głównie 
ze strony miasta. Co prawda mamy boiska tre-
ningowe, ale Pruszków do tej pory nie docze-
kał się żadnego boiska, które byłoby przykryte 
balonem, a jest to bardzo ważne, zwłaszcza 
w okresie jesienno-zimowym. Kiedy uznałem, 
że doszedłem do tzw. ściany i nic już więcej 
nie mogłem zrobić dla Klubu, złożyłem rezy-
gnację z funkcji członka zarządu. Nadal jednak, 
znowu mniej oficjalnie, jestem blisko prusz-
kowskiego sportu. Tak więc historia zatoczyła 
koło. Mieszkając tu, działając w Klubie pozna-
łem osoby, które przekonały mnie do zaanga-
żowania się w nowy projekt pod nazwą Sto-
warzyszenie Wspólnie Pruszków Rozwijamy. 
Ideą działalności stowarzyszenia jest szeroko 
rozumiany rozwój miasta i powiatu. Wierzę, 
że ta działalność pozwoli mi zrealizować m.in. 
plany, których nie udało mi się wykonać będąc 
w Zniczu.

 
R – Mówi Pan o programie stowarzyszenia 

WPR?
P. M. – Tak, bo Stowarzyszenie nie zajmuje 

się tylko sportem, lub inną wąską dziedziną 
życia, a globalnie chce podchodzić do kwestii 
rozwoju. Geneza stowarzyszenia sięga przeło-
mu lat 2016/17, kiedy to pojawił się projekt 
tzw. ustawy metropolitalnej. Osobiście pod-
chodziłem do tej ustawy bardzo sceptycznie i 
zebrała się grupa ludzi, myśląca podobnie jak 
ja. Na popularnym profilu społecznościowym 

Paweł Makuch jest rodowitym 
pruszkowianinem, choć na świat 
przyszedł w Warszawie, w maju 
1976 r. dziadkowie od strony 
mamy mieszkali przy ul. Cedro-
wej (dziś: Obrońców Pokoju) i 
czynnie udzielali się przy budo-
wie kościoła pw. Św. Kazimierza. 
Szkoła podstawowa nr 11 im T. 
Sygetyńskiego, Liceum im. T. Zana 
– matura 1995 – to edukacja pod-
stawowa. Studia prawnicze odbył 
na Uniwersytecie Warszawskim – 
w latach 1995-2000. Po obronie 
pracy magisterskiej, którą pisał 
pod kierownictwem naukowym 
prof. Tomaszewskiego, rozpoczął 
aplikację radcowską w Okręgo-
wej Izbie Radców Prawnych, w 
Warszawie. W trakcie trwania 
aplikacji, powołany został do oby-
cia zasadniczej służby wojskowej 
którą odbył i w chwili obecnej jest 
oficerem rezerwy. Już na aplika-
cji podjął pracę ze studentami w 
jednej z warszawskich szkół  wyż-
szych, prowadząc zajęcia dydak-
tyczne. W czasie aplikacji, którą 
ukończył i został wpisany na listę 
Radców Prawnych w 2004 roku, 
pracował w jednej z warszawskich 
kancelarii prawnych. Pracował 
jako radca prawny w Miejskim 
Przedsiębiorstwie Wodociągów 
i Kanalizacji w Warszawie S.A. i 
w PZU S.A. Następnie otworzył 
kancelarię (w Pruszkowie), a po-
tem wraz z partnerką biznesową 
w Warszawie, którą prowadzi do 
dnia dzisiejszego.

 Kocha sport – stąd ponad 10 let-
nia współpraca z Klubem Sporto-
wym  Znicz (od pomocy prawnej, 
po udział w Zarządzie), za co dwu-
krotnie wyróżniono go odznaką 
Mazowieckiego Związku Piłki Noż-
nej. W swojej pracy skupiał się na 
szkoleniu dzieci i młodzieży.

Od 10 lat pozostaje w związku 
małżeńskim z Małgorzatą, są ro-
dzicami dwóch córek 8 letniej An-
toniny i 6 letniej Anieli. Mieszka w 
Pruszkowie.  

Warte odnotowania jest to, że w Pruszkowie powstało nowe stowarzyszenie. 
Jest to ruch społeczny, który przyjął nazwę: Stowarzyszenie Wspólnie Pruszków 
Rozwijamy. Grupa mieszkańców Pruszkowa postanowiła swoją pracą przyczynić 
się do tego, żeby ich rodzinne miasto było piękniejsze, bardziej przyjazne, no-
wocześniejsze. Od chwili powstania stowarzyszenie to działa bardzo aktywnie 
organizując różne akcje na rzecz Pruszkowa, podejmując na jego terenie ciekawe 
inicjatywy. 

Członkom stowarzyszenia należy pozazdrościć fantazji, pomysłowości i dobrej 
organizacji swoich niebanalnych projektów i życzyć dalszej tak  intensywnej dzia-
łalności na terenie Pruszkowa. Myślę, że należy śledzić dalsze poczynania Stowa-
rzyszenia, bo zebrana w nim grupa zapaleńców pewnie jeszcze nie raz zaskoczy 

nas swoimi akcjami. Już teraz swoimi trafnymi opiniami i spostrzeżeniami wyrośli na realną alternatywę. Ich profesjonalizm, błyskotliwość i 
szybkość działania są dużym zaskoczeniem i miłą odmianą w pruszkowskich realiach.

STOWARZYSZENIE WSPÓLNIE PRUSZKÓW ROZWIJAMY

utworzyliśmy stronę  „Wszyscy Pruszków 
Ratujemy”. Mocno przyglądaliśmy się zało-
żeniom ustawy i referendom w okolicy War-
szawy, np. Legionowie. Pomysł ustawy legł 
w gruzach, ale pozostała grupa ludzi, która 
widziała potrzeby miasta, mając na względzie 
chęć jego rozwoju. Teraz już Państwo wiecie 
skąd pomysł nazwy naszego stowarzyszenia. 
Skoro miasto zostało uratowane, w sposób 
naturalny nastąpiła ewolucja nazwy na roz-
wój. Z uwagi na wcześniejsze zobowiązania, 
m.in. działalność w ,,Zniczu”, w ramy organi-
zacyjne stowarzyszenie zostało ujęte na po-
czątku tego roku. Stowarzyszenie Wspólnie 
Pruszków Rozwijamy jest stowarzyszeniem 
zwykłym wpisanym do ewidencji prowadzo-
nej przez Starostę Pruszkowskiego.

R – Z tego wynika, że macie „pomysł na 
miastoˮ? Na czym to polega?

P. M. – Tak, pomysł polega na naszej inno-
wacyjności. W naszej ocenie jesteśmy chyba 
pierwszym stowarzyszeniem, jakie zajmuje 
się szeroko rozumianym <miastem>, a nie tyl-
ko wybraną wąską dziedziną – oczywiście z ca-
łym szacunkiem dla innych mniejszych stowa-
rzyszeń, z którymi współpracujemy i dzięki ich 
wsparciu także możemy działać tak szeroko. 
Wszystkie stowarzyszenia i inicjatywy miesz-
kańców  działające na terenie Pruszkowa, na-
leży  jak najbardziej wspierać i im pomagać, 
bo one nas wszystkich integrują. My jesteśmy 
sporą grupą ludzi, która dzięki temu, że uda-
ło jej się w życiu osiągnąć pewnego rodzaju 
sukces na różnych płaszczyznach, chce i może 
wspierać innych. Ja sam jestem szczęśliwy z 
faktu, że wśród mieszkańców naszego miasta 
i powiatu jest tylu społeczników. 

R. - Właśnie, jak sporą? I jacy ludzie, jakie 
profesje doń wchodzą?

P. M. – Ciężko powiedzieć, jeżeli będzie-
my mówić o sympatykach to mamy cały 
przekrój społeczeństwa i przekrój wiekowy. 
Młodzi ludzie, a także dojrzali oraz seniorzy. 
To właśnie dzięki zaangażowaniu seniorów, 
możemy  korzystać z ich wiedzy wynikają-
cej z  doświadczenia życiowego. Optymizm i 
spontaniczność młodych ludzi jest naszą siłą 
napędową, a to wszystko zrównoważone 
jest chęcią działania i doświadczeniem ludzi 
w sile wieku. Zostałem wybrany na prezesa 
tego stowarzyszenia i wiem, że naszą siłą 
jest właśnie różnorodność. Skupiamy ludzi 
o najróżniejszych przekonaniach, poglądach 
i wartościach ale chęć działania stoi ponad 
podziałami.

R. – A czy ta różnorodność nie przeszka-
dza?  

P. M. – Nie, ponieważ my jesteśmy tu i sta-
nowimy o sobie, jesteśmy w tym miejscu w 
danym czasie. To jest ta przewaga. Nasza dzia-
łalność polega też na promowaniu i pokazy-
waniu dziedzin życia i pewnych osób. Osób, 
które jak nam się wydaje,  do tej pory nie mia-
ły takiej możliwości. Nasza siła przebicia jako 
stowarzyszenia może nie jest jeszcze bardzo 
duża, ale dzięki nam, sporo ludzi na terenie 
miasta i powiatu dowiedziało się o pewnych 
osobach, ich działalności, co możemy uznać 
za sukces. Osoby te, w bardzo fajny sposób 
promują Pruszków na zewnątrz. A nam bardzo 
zależy na tzw. marketingu miejsca. Od samego 
początku naszej działalności staramy się pro-
mować hasło: ,,Moda na Pruszków”

R. – W związku z tym, że zbliżają się wybory 
samorządowe czy stowarzyszenie zamierza 
brać w nich udział, czy prawdą jest, że będzie 
pan kandydatem na prezydenta miasta?

P. M.  – jesteśmy jeszcze przed ogłoszeniem 
daty wyborów (red. rozmowa przeprowa-
dzona 8 sierpnia br.). Pozwoli Pan, że o tej 
kwestii z uwagi na obowiązujące przepisy po-
rozmawiamy we właściwym czasie. Ja jestem 
prawnikiem i dla mnie prowadzenie kampa-
nii przed ogłoszeniem terminu wyborów jest 
niedopuszczalne. Na samym początku kiedy 
stowarzyszenie się zawiązywało, nikt z nas 
nie myślał o wyborach. W trakcie naszej dzia-
łalności, mogę śmiało powiedzieć, że zderzy-
liśmy się z ,,machiną miasta”, dostrzegliśmy 
potrzeby zmian, więc nie mogę wykluczyć, że 
w przyszłości zapadnie decyzja o zaangażowa-
niu się w kwestie samorządowe. Uważamy, że 
ostatnich 20 lat nie możemy uznać za absolut-
nie stracone, zmarnowane, bylibyśmy bardzo 
niesprawiedliwi gdybyśmy w sposób podcho-
dzi do tego wszystkiego. Natomiast wiemy i 
dodatkowo wiele osób wskazuje nam, że pew-
nego rodzaju pomysł na miasto się skończył,  
te siły się wypaliły,  nie ma już świeżości i chęci 
działania. Może to zabrzmi źle, ale Pruszków 
został mentalnie w tyle. Potrzebna jest świeża 
krew. 

O dalszych działaniach i planach na przy-
szłość stowarzyszenia Paweł Makuch będzie 
mówił w numerze październikowym.

Rozmawiał: Adam St. Trąbiński

Pruszków, dnia 8 sierpnia 2018 r.



www.gpr24.pl      Historia  Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie

8                                                                                                                                                                               GŁOS PRUSZKOWA NR 09/2018                                                                                                                 

Z okazji Dnia Pamięci o Ludności 
Cywilnej Powstańczej Warszawy 
Starosta Powiatu Pruszkowskiego i 
Muzeum Dulag 121 serdecznie za-
praszają na coroczne Obchody Dnia 
Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 
i Niosących Im Pomoc pod Patrona-
tem Narodowym Prezydenta RP An-
drzeja Dudy. 30 września rozpocz-
niemy Obchody Marszem Pamięci 
„Tędy Przeszła Warszawa”, na który 
złożą się warszawski X Marsz Nie-
pokonanych i pruszkowski III Marsz 
Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 
i Niosących Im Pomoc.

30 września 2018 r. po raz kolejny ulicami Warsza-
wy i Pruszkowa przejdzie Marsz Pamięci „Tędy 

Przeszła Warszawa” organizowany przez Muzeum 
Dulag 121, Powiat Pruszkowski i Fundację Edukacji Hi-
storycznej, przy współpracy z IPN i Urzędem do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych. Warszaw-
ska część Marszu rozpocznie się o godz. 11. przy po-
mniku Powstania Warszawskiego na placu Krasińskich, 
a pruszkowska o godz. 14. przy kościele św. Kazimierza 
przy ul. Kraszewskiego. 

Organizując Marsz Pamięci pragniemy upamiętnić 
mieszkańców stolicy, którzy między sierpniem a paź-
dziernikiem 1944 roku zginęli w masowych egzeku-
cjach i bombardowaniach oraz tych, którzy przeżyli 
gehennę wypędzenia z walczącego a potem grabio-
nego, burzonego i palonego przez okupanta miasta. 
Większość z nich, szacuje się, że nawet do 650 tysięcy 
osób, trafiła do obozu przejściowego Dulag 121 w 
Pruszkowie. Wypędzani ze swoich domów, zabierali ze 
sobą przeważnie tylko to co było pod ręką. Wygłodzeni 
i przerażeni, niepewni swego jutra byli gnani przez pło-
nące miasto. Po długim, wykańczającym marszu do-
cierali do obozu w Pruszkowie, gdzie w skrajnie trud-
nych warunkach czekali na selekcję, podczas której 
decydowano o ich dalszych losach. 150 tysięcy z nich 
trafiło na przymusowe roboty na terenie III Rzeszy. 
350 tysięcy osób, uznanych za niezdolnych do pracy, 
zostało skazanych na tułaczkę po terenie Generalne-
go Gubernatorstwa, gdzie ich przetrwanie zależało 
od pomocy ze strony mieszkańców miast i wsi udrę-
czonych trwającą 5 lat okupacją. 60 tysięcy więźniów 
obozu przejściowego w Pruszkowie zostało zesłanych 
do obozów koncentracyjnych. W tym trudnym czasie 
z ofiarną pomocą wypędzonym ruszyli mieszkańcy 
Pruszkowa i okolicznych miejscowości. Tysiące osób 
udzielało wówczas wsparcia więźniom, organizując 
pomoc medyczną, finansową i żywnościową na te-
renie obozu i poza jego murami. Dzięki nim z obozu 
w Pruszkowie udało się wyprowadzić – legalnie lub 
nielegalnie – około 100 tysięcy osób.

Podczas Obchodów pragniemy oddać hołd zarówno 
Powstańcom jak i Cywilnej Ludności Warszawy, której 
przyszło żyć w walczącym mieście i przeżyć dramat wy-
gnania, a także tym, którzy często z narażeniem życia, 
nieśli im bezinteresownie i ofiarnie pomoc.
Zostań rekonstruktorem podczas Marszu Pamięci!

Chcielibyśmy, aby w Marszu Pamięci oprócz pro-
fesjonalnych rekonstruktorów wzięli również udział 
mieszkańcy Warszawy, Pruszkowa i okolic. Zachę-
camy wszystkie osoby, które chciałyby wcielić się w 
role wypędzonych warszawiaków bądź osób im po-
magających do zgłoszenia się na warsztaty historycz-
no-rekonstruktorskie organizowane przez Muzeum 
Dulag 121 i Fundację Edukacji Historycznej. 
Terminy warsztatów w Pruszkowie 
Muzeum Dulag 121 (ul. 3 Maja 8A) – 20 i 27 września 
g. 18.00. Zgłoszenia: dulag@dulag121.pl, tel.: (22) 
758 86 63. Więcej informacji na temat Obchodów, 
Marszu i warsztatów na stronie www.dulag121.pl 
oraz pod numerem telefonu: (22) 758 86 63

Tędy Przeszła Warszawa. Marsz Pamięci. 
Warszawa - Pruszków  
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Drogi Mirku (66)

Tadeusz Hubert Jakubowski - pisarz i publicysta

Na fotografii zamieszczonej w Głosie Prusz-
kowa nr 08/2018 widzimy najtragiczniejsze 

ofiary Wielkiej wojny (1914-1918). W pierwszej 
chwili sądząc po ubrankach myślałem, że są to 
dzieci z ochronki, czyli przedszkolacy. O tym, że 
są to dzieci z bursy, czyli z sierocińca przekonały 
mnie smutne oczy tych dzieci. Ani jedno z nich nie 
jest uśmiechnięte.

Jedna sprawa mnie nurtowała. W Pruszkowie 
były oddzielne bursy dla dziewczynek i oddzielne 
bursy dla chłopców, tymczasem na tym zdjęciu 
są dziewczęta i wydaje mi się, że i chłopcy. Moż-
liwości są trzy.

Pierwsza. To nie chłopcy, tylko dziewczynki, któ-
rym ostrzyżono ze względów higienicznych głowy 
i którym dopiero odrastają włosy. 

Druga. Może w drodze wyjątku by nie pogłę-
biać traumy po stracie rodziców nie rozdzielono 
rodzeństwa, sieroty od brata.

Trzecia. Być może po wojnie zmieniły się prze-
pisy. Tego nie wiem.

Bursami w Pruszkowie opiekowała się Rada 
Miejscowa Opiekuńcza mieszcząca się w budynku 
przy ulicy Stalowej 20. Podległa ona Radzie Głów-
nej Opiekuńczej powołanej do życia 12 grudnia 
1015 roku i zatwierdzonej przez „jenerała guber-
natora Warszawskiego” Hansa von Besselerau. 

Dwie najstarsze bursy w Pruszkowie dla dziew-
cząt w „Sierocinie” przy drodze do Duchnic i dla 
chłopców przy ulicy, która obecnie na tę pamiątkę 
jest ulicą Bursową.

Mała dygresja. W międzywojniu w dawnej 
bursie na Bursowej mieściła się ochronka, czyli 
przedszkole. Niewiele brakowało, a byłbym ab-
solwentem tego przedszkola. Na przeszkodzie 
stanął bąk z kleksem. Piszę o nim w „Latach pra-
wie bezgrzesznych”.

Po odzyskaniu niepodległości, a więc już w Nie-
podległej ilość burs w naszym mieście wzrosła. 
Pruszków przyjął czterysta sierot z Wileńszczy-
zny. Dzieci te znalazły schronienie w bursach 
przy ulicy Szkolnej 3, Klonowej (po przebudowuj 
mieściło się w niej gimnazjum i liceum im. Toma-
sza Zana), przy ulicy Cichej 13 i aż sześć burs przy 
ulicy Narodowej (obecne numery policyjne 9, 5, 
11, 15, 18 i 30).

Przy tak dużej ilości tych burs trudno ustalić, 
w której z nich zostało zrobione zdjęcie zamiesz-
czone w Głosie Pruszkowa nr 08/2018. W sposób 
zupełnie irracjonalny przypuszczam, że zrobione 
ono zostało w najstarszej bursie dla dziewcząt, 
czyli w „Sierocinie” przy drodze do Duchnic. Być 
może świadczy o tym sztandar z orłem widoczny 
na fotografii. Otwarcie tej bursy to musiało być 
duże patriotyczno-społeczne wydarzenie. Stąd 
również jednakowe fartuszki (sukienki?) i białe 
kołnierzyki (kołnierze?) dzieci.

Na zdjęciu widzimy dzieci i ich Panią. Prowadzi 
z nimi lekcję. Sądząc po „ruchu” jej ręki pewnie 
im coś tłumaczy. A może opowiada bajkę? W tym 
drugim przypadku byłaby to dla nich najlepsza te-
rapia. Taką samą terapią może być również (chy-
ba) piesek, którego trzyma na kolanach dziew-
czynka na pierwszym planie. Chyba, ponieważ 
zdjęcie jest nieostre.

Jeszcze jedna sprawa. Wychowawczyni tych 
dzieci to „Siłaczka”. Jedna z setek ratujących nasz 
skarb, czyli dzieci, polskie sieroty. Szkoda by było, 
gdyby miała pozostać bezimienna. Nie wiem, 
może żyją jej wnuki lub prawnuki, może któraś z 
czytelniczek lub któryś z czytelników zna jej imię 
i nazwisko. Będę wdzięczny za przekazanie tych 
danych do redakcji Głosu Pruszkowa. Jak Bozia 
pozwoli, być może na moje dziewięćdziesięciole-
cie w 2021 roku ukaże się drugi tom „Pruszkowa 
dawno temu” zawierający między innymi ten ar-
tykuł. Byłbym szczęśliwy, gdybym mógł go o imię 
i nazwisko tej „Siłaczki” uzupełnić.

P.S.1. 
W Głosie Pruszkowa nr 07/2018 w dwóch mo-

ich artykułach chochlik drukarski trochę napsocił 
i przeszkodził w opublikowaniu mojej korekty w 
nr 08/2018. Oto ta korekta:

Drogi Mirku (64) str. 9
Zamiast: gen. Józefa Dowbor-Mościckiego, po-

winno być; gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego.
Zamiast: …dawała schronienie kilka razy dzien-

nie, powinno być; dawała nawet kilkudniowe 
schronienie.

KAWIARNIA NIEPODLEGŁA STR. 11
Zamiast: …Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego, 

powinno być: …Zespołu Przedszkolno-Szkolnego.  
Zamiast: w „Poranku Naszej Ojczyzny”, powinno 
być: u „Poranka Naszej Ojczyzny”. 

Uwaga na marginesie. „Poranek Naszej Ojczy-
zny” to jedna z wielu ksywek Józefa S.

P.S.2. 
W Głosie Pruszkowa nr 08/2018 zamiast: drzwi 

na osi budynku wydawały się wyższe, powinno 
być: drzwi na osi budynku wydawały się węższe. 
Zamiast: do wymienionych nie doszło, powinno 
być: do wymienionych wypraw nie doszło.

T. H. J.

Drogi Mirku!
W tym roku kończę 87 lat. W jednej ze swoich 

opowieści napisałem, że chodząc coraz wolniej 
do mety zbliżam się coraz szybciej. W związku z 
tym mam do Ciebie dużą prośbę.

Jeden z moich Przyjaciół przez kilkanaście lat 
zniesławiał nie mówiąc, że byłem TW. Zwłaszcza 
po opublikowaniu tak zwanej „Listy Wildsteina” 
(aż 10 osób znajdujących się na tej liście miało 
takie samo imię i nazwisko jak ja).

W związku z tym proszę Ciebie o zamieszczenie 
w Głosie Pruszkowa załączonego do tego listu 
pisma z IPN-u wykluczającego moją obecność 
na tej liście (dla zniesławiającego mnie Przyja-
ciela pismo to nie świadczy o tym, że nie byłem 
TW).

Jest to dla mnie bardzo ważne – również, dla-
tego, ponieważ obecnie jestem pisarzem i nie 
chciałbym, żeby moje Czytelniczki miały i moi 
Czytelnicy mieli jakiekolwiek wątpliwości w tej 
sprawie w stosunku do mnie.

Z wyrazami szacunku!
Tadeusz Hubert Jakubowski
Pruszków. 26.08.2018

Co? Gdzie? Kiedy? Foto ze zbiorów Muzeum Dulag 121

Pruszkowskie fotoarchiwum
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Nowe Horyzonty - boso, 
ale wciąż w ostrogach

Z realnych opałów udało się wyjść obronną ręką, za 
cenę m. in. kolejnego uszczuplenia programu, tym 

razem do wymiaru 225 pełnometrażowych filmów, li-
kwidacji części nagród, choć z drugiej strony zwiększyła 
się liczba sal projekcyjnych poprzez powrót do dawne-
go Kina Warszawa, obecnie pięknie wyremontowane-
go, stylizowanego na art deco budynku Dolnośląskiego 
Centrum Filmowego. Wciąż zatem było w czym wybie-
rać, tylko niepotrzebnie organizatorzy uboższy budżet 
maskowali przechwałkami o równościowym parytecie 
płci w doborze tytułów reżyserek i reżyserów. Od kiedy 
to o artystycznej randze dzieła decyduje administracyj-
nie obmyślony zza biurka współczynnik? Doprawdy, 
akurat tą linią argumentacji piszący te słowa poczuł się 
nie tyle rozbawiony, ile wręcz zniesmaczony. By przy-
wołać klasyczną już wypowiedź Jana Kobuszewskiego z 
inscenizacji Olgi Lipińskiej ,,Dam i huzarów” Fredry:  Nie 
uchodzi, nie uchodzi! 

Uchodzi za to wyrazić szczere uznanie twórcom pol-
sko – hiszpańskiej produkcji zatytułowanej ,,Jeszcze 
dzień życia”. Ta animowana ekranizacja książki Ryszar-
da Kapuścińskiego pod tym samym tytułem stanowi 
mieszankę dramatu wojennego, obyczajowego, a nade 
wszystko przyczynek do refleksji nad etosem dziennika-
rza i pisarza. Film opowiada o podróży Kapuścińskiego 
do Angoli w 1975r., w którą nasz bohater wyruszył jako 
dziennikarz, korespondent PAP – u, a powrócił jako 
pisarz, zaangażowany każdą czcionką swego tekstu po 
określonej stronie konfliktu. Niezależnie od tego, jak 
ocenimy moralną wartość wyborów protagonisty, sen-
sowność jego credo ideowego, które rozminęło się zu-
pełnie z realiami (jeden z drugoplanowych bohaterów 
przyznaje, że przez kolejne 27 lat trwania wojny domo-
wej uczestnicy jej zajęci byli niszczeniem wszelkich war-
tości, z którymi wyszli na sztandarach do walki), należy 
dzieło to uznać jako znakomitą ekranizację dylematu 
przewijającego się przez cały film: na ile dziennikarz 
samą swą obecnością zmienia układ odniesienia w da-
nym miejscu, który ma zamiar opisywać? Reżyserowie, 
Damian Nenow i Raul de la Fuente, za co szczególne 
komplementy im się należą, w toku akcji filmu tylko i 
aż raportują nam przebieg rozumowania bohaterów i 
akcji, powstrzymując się od wszelkich komentarzy. Ta 
absolutna rewelacja będzie na Ciebie, Drogi Czytelni-
ku, czekać w repertuarze dobrych kin już od 2 listopada 

Mecenas Wacuś
fotosy - ze stron dystrybutorów filmów

Gdy jesienią ubiegłego roku 
przemknęła wieść o wycofaniu 
się sieci telefonii komórkowej 
T-mobile ze sponsorowania 
Nowych Horyzontów, na ki-
nomanów padł blady strach: 
czy Roman Gutek et consortes 
będą w stanie zapłacić rachun-
ki za artystyczny pejzaż kina, 
jaki od 18 lat roztaczają pod 
koniec lipca, początkowo w 
Cieszynie, a od 2006r. we Wro-
cławiu? W to, że Stowarzysze-
nie Nowe Horyzonty stać na 
wizję, wątpliwości nikt raczej 
prawa nie miał żywić, ale co 
do finansów…  

br. Warto jednak uprzednio przeczytać czy też przypo-
mnieć sobie książkę, wiele bowiem jej fragmentów cy-
towanych jest in extenso w filmie. 

   Z  kolei absolutną porażkę dla powodów dokładnie 
odwrotnych od powyżej zaprezentowanych stanowi 
,,Rozsadnik” - urobek Izraelki Iris Zaki z jej pobytu w 
osiedlu żydowskich osadników na Zachodnim Brzegu 
Jordanu. Cele, dla jakich nasza bohaterka dokumentu, a 
zarazem jego reżyserka wybrała się do Tekoa, są jak naj-
bardziej godne szacunku, natomiast forma ich realizacji 
zupełnie nie. Otóż bywalczyni liberalno lewicowych sa-
lonów Tel Awiwu pragnie dialogu z przedstawicielami 
odmiennej opcji ideowej, zamieszkującymi osiedle o 
profilu, jak na Zachodni Brzeg, nietypowym, gdyż sto-
sunkowo otwartym na życie artystyczne. Przy okazji p. 

Zaki gromadzi materiał do doktoratu, którego temat 
nie może mieć wiele wspólnego z kulturą dialogu czy 
reportażu. Przede wszystkim sama forma nawiązania 
kontaktu z mieszkańcami wydaje się być straceńcza 
– oto autorka filmu  rozstawia stolik z krzesłami przy 
sklepie spożywczym wraz ze sprzętem nagrywającym 
i oświadcza wszem i wobec, iż ona, prezentująca takie 
a nie inne poglądy na obecność klientów sklepu na te-
renach palestyńskich gotowa jest (!) na dialog z nimi. 
Trudno chyba po takim, w gruncie rzeczy wyzywającym, 
a wręcz prowokacyjnym wstępie oczekiwać spokojnej 
rozmowy. Niby dlaczego idąc po przysłowiowe bułki 
dany Żyd miałby mieć chęć na tłumaczenie się z wła-
snej postawy życiowej butnej aktywistce? Dialog, któ-
ry p. Zaki chciała w Tekoa kultywować, zakłada chyba 

przede wszystkim szacunek obustronny i częściowe 
chociażby zainteresowanie interlokutorem. Nie da się 
dialogować na wstępie określając swoje poglądy, z 
którymi nie dopuszcza się dyskusji, oczekując od roz-
mówcy obrony jego, w domyśle głupiego zdania. A jeśli 
już ktokolwiek przysiadł się do stolika, zasypywany był 
serią pytań sugerujących powyższe podejście. P. Zaki, 
jako dokumentalistka, powinna była powstrzymać się 
od afiszowania się na wstępie z własna wizją świata i Za-
chodniego Brzegu, tylko tak mogłaby dać sobie szansę 
na zdobycie szacunku i zainteresowania u gospodarzy. 
Najbardziej jednak w gruncie rzeczy oburzające jest 
to, iż w rozmowie po projekcji filmu przedstawiła się 
ona jako jedna z najbardziej otwartych na dialog lewi-
cowych intelektualistek. Jeśli tak rzeczy się mają nad 
Jordanem z dialogiem, istotnie, nad Wisłą żyjemy w 
dialogicznej, społeczno - politycznej idylli, której żadne 
popisowe utarczki nie są i po wsze czasy nie będą w 
stanie zniszczyć. Smutne to jednak pocieszenie. 

   Kolejną wprawką ze sztuki dialogu była libańska 
,,Zniewaga”. Ten dramat sądowy przeprowadzony kla-
sycznie na sali rozpraw był w gruncie rzeczy zarazem i 
dramatem obyczajowym, ale przede wszystkim próbą 
podsumowania stanu stosunków libańsko palestyń-
skich po ładnych kilku dziesięcioleciach funkcjonowania 
w tym państwie obozów dla Palestyńczyków. Maestria, 
z jaką w tej fabule sportretowano obie społeczności z 
zachowaniem szacunku dla nich, oraz dorozumiane 
wezwanie do ukojenia emocji w próbie dostrzeżenia w 
Drugim człowieka, to niedościgniony wzór dla p. Zaki. 
Twórczość Pedro Costy, Portugalczyka rozmiłowanego 
w portretowaniu Kabowerdeńczyków, zarówno w oj-
czyźnie, jak i w slumsach Lizbony, również warta jest 
zainteresowania, jak zresztą i większość tegorocznego 
repertuaru festiwalowego. Obyśmy i w kolejnych latach 
funkcjonowania Nowych Horyzontów mogli przeko-
nywać się o prawdziwości słów Godarda cytowanych 
przez Costę: ,,najpiękniejsza definicja filmowca: ba-
dacz w muzeum ludzkiego gatunku”. Kolejne ćwiczenia 
w muzeum odbędą się w dniach 25 lipca – 4 sierpnia 
2019r. Zapraszam nieustająco!       

Kadr z filmu pt. Jeszcze dzień życia

Kadr z filmu pt. Zniewaga
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Dziękczynna polowa msza św. 
rozpoczęła w niedzielę, 26 sierp-
nia, tegoroczne święto plonów, 
które jest zwieńczeniem ukoń-
czenia żniw i prac polowych. W 
tym roku gminne uroczystości 
odbyły się w Granicy.

„Plon niesiemy, plon...” - 
Dożynki w gminie Michałowice

Ach! Ten głos! Ten głos!
Tekst & foto - Grażyna Siczek 

„Spotykamy się, jak co roku, by obchodzić dożynki. 
Mimo, że nasza gmina nie jest już typowo rolniczą, 
ale rolnictwo jest elementem naszej tradycji, który 
jest przez nas pielęgnowanyˮ – mówił wójt gminy 
Michałowice, Krzysztof Grabka. Podziękował tak-
że wszystkim rolnikom gminy Michałowice za ich 
trud i pracę.  W imieniu rady gminy podziękowania 
i życzenia dla rolników, sadowników i pszczelarzy 
przekazała jej przewodnicząca, Elżbieta Biczyk.

Po części oficjalnej tegorocznych dożynek, którą 
zakończyło tradycyjne przełamanie się chlebem, 
na scenie zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca 
„Bychlewianka” z Bychlewa. Nie zabrakło tańców 
opoczyńskich, żywieckich, lubelskich czy łowickich, 
a to wszystko przy muzyce na żywo i z udziałem au-
tentycznych strojów ludowych danych regionów.

To na scenie, a wokół niej organizatorzy przygo-
towali masę atrakcji, które mimo deszczowej po-
gody cieszyły się dużym zainteresowaniem. Było 
miasteczko sportowe, kącik lingwistyczno-nau-
kowy, malowanie buziek, warsztaty decoupage, 
quiz wiedzy o gminie, fotobudka, wyścigi dronów, 

mega dmuchańce, kolorowanie czapek i wiele in-
nych atrakcji. 

Niezwykle przepięknie prezentował się wóz, na 
którym znajdowały się kolorowe i niezmiernie 
smaczne owoce i warzywa. Dużym zainteresowa-
niem cieszyło się także stoisko z cieszącymi wzrok 
owocami i warzywami oraz sokiem i miodem.

Bardzo widowiskowo było podczas pokazu 
bikejoringu, czyli wyścigu rowerowego z psim 
zaprzęgiem. Sport, który wymaga wyjątkowej 
koordynacji pomiędzy rowerzystą i psem, tym 
bardziej, że prędkości w trakcie wyścigów nie-
rzadko przekraczają 30 km/h, a czasem nawet 
50 km/h.

Czas powrócić pod scenę, na której najpierw dla 
dzieci wystąpił teatr „Katarynka”, a później artyści 
zaprosili najmłodszych do zabawy z chustą Klanza 
i mega bańkami.

Kolejnymi artystami, których mogliśmy po-
dziwiać na dożynkowej scenie były: kierowane 
przez Renatę Włodarek chór „Czerwone Korale” 
oraz chór „Michałowiczanka” prowadzony przez 
Piotra Gwiazdeckiego. A skoro muzyka i śpiew to 
nie mogło zabraknąć tańca, który zaprezentowali 
zgromadzonej publiczności Jarosław Biernat i Wik-
toria Rutkowska.  

Tradycją gminnych dożynek są konkursy na naj-
ładniejszą kompozycję dożynkową, a także na naj-
piękniejszy kapelusz damski i męski. Jak co roku 
rywalizacja była bardzo zacięta i jak co roku jury 
miało sporo pracy.

Po rozstrzygnięciu konkursów publiczność roz-
grzał Saxandsix. Znane i lubiane przeboje świato-
wych artystów w wykonaniu Saxandsix zapewniły 
bardzo dobre wprowadzenie do wspaniałej zaba-
wy, która na dobre rozpoczęła się z chwilą pojawie-
nia się na scenie Maryli Rodowicz.

Cóż to był za koncert! Blisko dwie godziny 
wspaniałej muzyki, którą jak było widać przed 
sceną znają i kochają wszystkie pokolenia. „To 
już było”, „Kolorowe jarmarki”, „Niech żyje 
bal”, „Małgośka”, „Łatwopalni”, czy „W sumie 
nie jest źle”, to tylko niewielka część z tego, 
co można było usłyszeć podczas niedzielnego 
koncertu. Koncertu, który bez wątpienia był 
dla jego uczestników wyjątkowym przeżyciem, 
a otwartość i zachwycająca relacja Maryli Ro-
dowicz z publicznością były tego dobitnym do-
wodem.

W upalne piątkowe popołudnie trzeciego 
sierpnia tego roku w kawiarni Zapach 

Szczęścia miało miejsce kolejne niezwykłe spo-
tkanie „Wanda Polańska – brylant polskiej ope-
retki” zorganizowane przez Stowarzyszenie 
Wspólnie Pruszków Rozwijamy. Brali w nim udział 
jak zwykle mile widziani i niezawodni mieszkań-
cy Pruszkowa, a zaproszonym gościem był Paweł 
Świętorecki. Gości przywitał i spotkanie popro-
wadził prezes Stowarzyszenia Wspólnie Prusz-
ków Rozwijamy, Paweł Makuch. 

Paweł Świętorecki jest współautorem dwóch 
książek o życiu wielkich gwiazd operetki, napisa-
nych wspólnie z Karoliną Prewęcką. Pierwszą był 
„Uśmiech primadonny” o Elżbiecie Ryl-Górskiej. 
Drugą książką jest wydana w tym roku „Wanda 
Polańska… cudowny czas…”. Obie książki autor 
prezentował na spotkaniu. 

Paweł Świętorecki okazał się świetnym gawę-
dziarzem i jako pasjonat i miłośnik opery i ope-
retki opowiadał niezwykle ciekawe, nieznane 
niewtajemniczonym historie, zdarzenia z życia 
czołowych gwiazd scen polskich teatrów mu-
zycznych. Uzupełniał je prezentowaniem nagrań 
Wandy Polańskiej wykonującej znane i lubiane 
arie operetkowe.

Jednak to nie wszystko!
Największą niespodzianką spotkania była 

Anna Maria Adamiak przez długi czas skromnie 
siedząca przy stoliku. Obdarzona przecudnym 
głosem o aksamitnym brzmieniu zaśpiewała 
kilka arii operetkowych, musicalowych, oraz 
piosenkę z repertuaru Anny Jantar, prezentu-
jąc tym samym bogaty repertuar i skalę swo-
ich możliwości. Artystka pochwaliła akustykę 
kawiarni. 

Pod koniec spotkania pan Paweł Makuch 
wśród obecnych osób  rozlosował prezento-
wane na spotkaniu książki Pawła Świętorec-
kiego uzupełnione dedykacją autora, a sam 
autor wręczył swoje książki osobom biorącym 
najaktywniejszy udział w rozmowach. 

Na spotkaniu nie zabrakło pań reprezentują-
cych Książkowe Wymianki – Pruszków.

Były owacje, były bisy pani Anny Marii Ada-
miak, której śpiewu pragnęli jeszcze posłuchać 
zebrani. Oboje artyści przenieśli nas w czarow-
ny świat operetki z jej migoczącymi gwiazda-
mi, jej wystawnym bogactwem. Sprawili, że 
przez prawie trzy godziny żyliśmy w bajecznej 
iluzji, gdzie panie strojne w wystawne toalety, 
panowie w pelerynach, a konie przy powozach 
czekają, żeby ich powieźć w nieznane. Czasem 
tak trzeba. 
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Lektury na wrzesień  
Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta

Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta

Kevin Kenner - Paderewski 
Martha Argerich - Haydn

Dziś dwie perełki jako pokłosie XIV Festiwa-
lu „Chopin i jego Europa” a w tle obchody 

setnej rocznicy Niepodległości. Przede wszyst-
kim wydawcy i organizatorzy imprez poświęcają 
więcej uwagi muzyce polskiej. Bo jest wspaniała 
i co tego nie ma dwóch zdań. 

„RYCERZ NIEOKIEŁZNANEJ WYOBRAŹNI”

Posłużyłem się tutaj tytułem – cytatą z nie-
zwykłej książki Henryka Wańka „SZALONE 

ŻYCIE MACIEJA Z.” czyli – Macieja Zembatego. 
Niezwykłej, bo jej autor przyjął nietypową, a 
przez to intersującą formę opowieści o przyja-
cielu. Kiedy się poznali? – nieważne, w szkole 
czy na podwórku tych lepszych blokowisk na Żo-
liborzu. Na pewno po przeprowadzce rodziców 
Maćka (prawników) z Katowic do Warszawy. Ob-
szerna garść wspomnień Wańka niby z założenia 
jest chronologiczna, a jednak rozsypana niczym 
talia kart. Niemniej charakteryzuje niełatwą po-
stać Zembatego, niełatwą, bo zmieniającą się w 
czasie. I nie jest to też forma biografii, nic z tych 
rzeczy, i dlatego czyta się książkę, niemal z za-
partym tchem. Postać Zembatego (16 maj 1944 
Tarnów – 27 czerwiec 2011 Warszawa) jest ogól-
nie znana – głównie po przez opolskie wykonanie 
(kilka bisów!) „Ostatniej posługi” (na motywach 
tzw. Marsza Żałobnego Chopina); liczne audycje 
satyryczne w ówczesnym III pr. Polskiego Radia 
(w tym „Zgryz”) oraz przyswajanie społeczności 
twórczości Leonarda Cohena. Osobiście zetkną-
łem się z twórczością Maćka dużo wcześniej 
– wiosną 1968 omawiając dla jednej z gazet LP 
Polan, który to album otwiera „A ty pocałujesz 
mnie” (z oczywiście z okładkę Marka Karewicza 
1967). Analogowa płyta leży przed mną… 

Dość własnych wspomnień, wracajmy do wspo-
mnień przyjaciela. O Zembatym i jego specyficz-
nym poczuciu humoru, jego twórczości napisano 
wiele – także wiele bzdur, co w książce prostuje 
żona Henryka Wańki. Wspomnienia są szczere 
(tak mi się wydaje?), ujawniają wiele ciekawo-
stek z życiorysu – także udane i mniej udane 
wyprawy do Nepalu poprzez Indie, lub poprzez 
Afganistan. I nawyk Maćka do „ziela” i zmiany 
osobowości; także wyprawę (na rok lub dłużej 
do) Stanów z rodziną i japońskie koneksje jed-
nego z synów poety. Z kart wspomnień widać, że 
panowie często i gęsto razem (Waniek – artysta 
plastyk i autor tekstów) pracowali – najczęściej 
dla wspomnianej Trójki, stąd wiele ciekawostek z 
ówczesnej kuchni rozgłośni. Także charakterysty-
ka postawy Zembatego – kochał kapitalizm, ale 
bez wzajemności, jeśli podsumować jego hippi-
sowski stosunek do życia. Absolutna lektura, nie 
tylko „branżowa”.

Henryk Waniek SZALONE ŻYCIE MACIEJA Z. 
Wyd. Iskry 2018; str. 184; oprawa twarda, ob-
woluta – bez indeksu i spisu rzeczy; fotografie w 
tekście; cena 34.90 zł.   

Pochodzący z San Diego (Kalifornia) 55-letni 
Kevin Kenner jest częstym gościem w na-

szym kraju, co nie dziwi, bo jest laureatem głów-
nej nagrody w Konkursie Chopinowskim w 1990 
r., także laureatem wielu innych znaczących kon-
kursów, a przedtem studiował początkowo pod 
kierunkiem pianisty Krzysztofa Brzuzy i następnie 
w Polsce pod kierunkiem Ludwika Stefańskiego. 
Interesuje go oprócz grania - pedagogika, więc 
przez lata wykładał w londyńskim Royal College 
of Music, a od 2015 r. przyjął posadę profesora we 
Frost School of Music na Uniwersytecie w Miami 
(USA). Namówiony przez NIFC w grudniu ub. roku 
w studio PR im. Lutosławskiego nagrał niezwykłą 
płytę poświęconą kompozycjom Ignacego Jana 
Paderewskiego. Kompozycje tego Wielkiego Po-
laka, choć z trudem, ale przebijają się do świado-
mości współczesnych – a wykonania Kennera są 
niejako elementem tego. Krążek zawiera Humo-
reski Koncertowe op. 14 oraz kompozycje z cykle 
Miscellanea. Serie de morceaux op. 16 – w sumie 
ponad 70 min. muzyki. Nasz Mistrz pisał Humore-
ski w okresie 1886 i z wyjątkiem kilku pochodzą 
one z tego roku (Warszawa) i nieco późniejszego. 
Mimo tytułu sugerującego muzyczne „głupstwa” 
do takich nie można je zaliczyć: to dwa trypty-
ki wskazujące na chęć zrównoważenia stylizacji 
utworami o obliczu dość nowoczesnym z tym co 
nieco „antyczne”. Największą popularność (co nie 
zadowoliło Paderewskiego) zdobył Menuet G-dur 
w stylu Mozarta napisany dla dr. Chałubińskiego i 
Aleksandra Świętochowskiego. 

„Cały prawie rok 1903 spędziłem w Morges 
i komponowałem. Najpierw napisałem sonatę 
fortepianowa, jeden z mych najlepszych i najpo9-
ważniejszych utworów” – napisał Paderewski w 
„Pamiętnikach”. Jednak zdania krytyków były nie-
zbyt przychylne, lecz z czasem i oni musieli uznać 
kunszt kompozytorski, bowiem Sonatę (tutaj wy-
pełniającą płytę) porównywano ja z sonatami naj-
lepszych kompozytorów, niemniej w opinii upla-
sowała się zaraz po Chopinie i po Szymanowskim. 
Dodajmy, że dla potrzeb nagrania w Studio im. 
Lutosławskiego wypożyczono z Muzeum Naro-
dowego zabytkowy fortepian Steinwaya D 233Y 
z 1925 na którym grał sam kompozytor! Co do 
wykonania Kevina Kennera jest ono niemal bez 
zarzutu.

Drugim krążkiem jaki polecamy Czytelnikom 
jest „najnowsza” Martha Argerich wraz z 

Michą Maiskym – najnowsza, ciepła i na jaką cze-
kaliśmy… ponad 25 lat, bowiem jest to rejestracja 
koncertów z kwietnia i z listopada 1993 r. w do-
piero, co otwartym Studio S-1 (nie nazywanym 
jeszcze imieniem Lutosławskiego). Wszyscy byli 
zachwyceni dopiero, co otwartym i długo budo-
wanym studiem koncertowym, więc zapraszano 
znakomitości. Niemniej prawa wydawnicze są 
żelazne i dopiero upływ czasu – ćwierć wieku! 
wymusił zgodę. Na płycie mamy:  Haydna Kon-
cert fortepianowy D-dur z bisem w postaci Sona-
ty d-moll Scarlattiego oraz także Haydna Koncert 
wiolonczelowy C-dur z bisami Jana Sebastiana 
Bacha - Sarabandą ze Suity na wiolonczelę nr 2 
d-moll, Bourẻe i Sarabandy ze Suity na wiolon-
czelę nr 5 c-moll. W obu entuzjastycznie przez 
słuchaczy koncertach towarzyszyła Orkiestra Ka-
meralna Polskiego Radia Amadeus dyrygowana 
przez Agnieszkę Duczmal. Nagraniom towarzyszy, 
jak zwykle, okazjonalna książeczka ze szczegóło-
wymi opisami utworów i wykonawców oraz zdję-
cia z tamtego okresu. Właśnie te… zdjęcia, twarze 
te same, a jakby inne.      

H.G. WELLS NA ROWERZE

Ogólnie znamy tego angielskiego pisarza 
(21 września 1866 Bromley-Londyn – 

13 sierpnia 1946 Londyn) jako współtwórcę 
gatunku - książek science-fiction, ot choćby 
„Wehikuł czasu” i „Wojna światów”. A pozo-
stałe powieści, jakich stworzył ok. 70? Po-
dejrzewam – słabo, albo i w ogóle. Bo też nie 
tłumaczono specjalnie jego dorobku i nie wy-
dawano, i jeżeli już, czytali to zaciekli angliści 
w oryginale. Jest okazja by nadrobić braki – 
oto Iskry wydały jedną z jego wcześniejszych 
pozycji „Koła szansy” (1896, już w początko-
wym okresie drugiego małżeństwa), jeszcze 
przed napisaniem słynnej „Wojny światów”.  
Tak więc jest 14 sierpnia 1895 r. i przenosi-
my się do Putney (wielki Londyn) do sklepu z 
materiałami z tkaninami w wielkiej obfitości. 
Tu dwie uwagi: pierwsza coraz częściej zdarza 
się omawiać książki, których akcja dzieje się 
w konkretnej lokalizacji i bez mapy ani rusz – 
nawet tej w GoogleMaps; druga – akcja zawie-
dzie nas na południowe wybrzeże Anglii, aż po 
Kornwalię. Dziś a i wtedy Putney słynne było 
ze startu słynnych ósemek wioślarskich – ry-
walizacji dwu czołowych uniwersytetów bry-
tyjskich, płyną one w górę Tamizy pod prąd. 
Wtedy, za Wellsa Anglia, jak pisze, była Impe-
rium Bławatnym – ze stolicą właśnie w Putney. 
Niech będzie. Mamy za to olbrzymi magazyn 
tkanin wszelakich (a angielskie należały do 
przednich!) i starszego subiekta – sprzedaw-
cę pana Hoopdrivera. Jego namiętnością jest 
rower (samochody będą za jakieś 20 lat) i po 
otrzymaniu 2 tygodniowego urlopu wypoczyn-
kowego rusza na wieloetapową wycieczkę po 
południu kraju. Z dokumentalną dokładnością 
poznajemy drogi i dróżki, pensjonaty i farmy, 
ludzi i obyczaje. Puby i angielskie menu oraz 
napitki. Ludzie – ich wygląd, ubiór i dialogi to 
niesamowita panorama Anglii sprzed stu paru 
lat, oczywiście dla kogoś kto lubi takie opisy. 
Bo trzeba przyznać – dziś już tak nikt nie pisze. 
I to jest jedna z wielu zalet tej książki, jaką się 
czyta z niejakim rozbawieniem, bo autor nie 
szczędzi złośliwości. 

Herbert George Wells KOŁA SZANSY Wyd. 
Iskry 2018; str. 260, oprawa miękka, bez ilu-
stracji; cena 29,90 zł. 

Biuro reklamy
Głosu Pruszkowa
oraz portalu
www.gpr24.pl
pon.-pt. godz.10-18
tel.: (22) 758 11 10
mobil: +48 604 194 054
redakcja@gpr24.pl

REKLAMA



GŁOS PRUSZKOWA NR 09/2018                                                                                                                                                                             13                                                                                                               

www.gpr24.pl      Wiadomości  PaTaTaj informuje

Maciej Zapaśnik
Foto - Joanna Wolska, Wojciech Miecznikowski, 
Markus Perko

Skok Wyskok Z Mostu Na Most

Drugi tydzień sierpnia 2018 
roku był wyjatkowo wymagają-
cy dla Xiążęcej Drużyny. Konna 
grupa rekonstrukcyjna ze stajni 
PaTaTaj z Kań Helenowskich od 
12 do 19 sierpnia wzięła udział 
w calej serii ważnych i wyjąt-
kowych pokazów, które poza 
przygotowaniem historyczne-
go sprzętu i prezentacją umie-
jętności jeździeckich, wymaga-
ły podjęcia wielu skompliko-
wanych logistycznie działań.

Pierwszym ważnym pokazem, który odbył się 12 
sierpnia, był pokaz w Janowie Podlaskim. Obok 

słynnej aukcji koni arabskich w oddzielnej strefie, 
przez cały dzień prezentowali swoje umiejętności 
jeźdźcy z całej Polski. Obok pokazów ujeżdżenia, 
woltyżerki i kadryli, swój program realizowali rów-
nież jeźdźcy z Xiążęcej Drużyny. Nasza grupa stanęła 
przed nie lada wyzwaniem. Do Janowa zabraliśmy 
12 koni, 18 jeźdźców i 12 osób obsługi. Daliśmy w 
sumie 4 pokazy, ktore odbywały się co pół godziny. 
Podczas każdego wyjścia przedstawialiśmy inną 
epokę historyczną. Za każdym razem musieliśmy 
też modyfikować elementy pokazu żeby nic się nie 
powtarzało w kolejnych odsłonach. Nie było łatwo 
w ciągu pół godziny przebrać konie, przezbroić jeźdź-
ców i przygotować tor pokazowy. Po raz kolejny 
okazało się, że nia ma dla nas zadań niemożliwych. 
I tak zebranej w Janowie Podlaskim publiczności 
zaprezentowaliśmy: konnych wojowników z Cza-
sów Bolesława Chrobrego, rycerzy z XIII wieku od 
stóp do głów uzbrojonych w kolczugi, rycerzy z XIV 
i XV wieku, którzy w pełnych zbrojach ściarali się na 
kopie. Na plac wyjechał również szlachecki oddział 
towarzyszy pancerncyh i rajtarzy, czyli jazda autora-
mentu zachodniego – obie formacje z XVII wieku. 
Na końcu zaprezentowaliśmy ułanów z Księstwa 
Warszawskiego i Szwoleżerów Piłusudskiego. Takie-
go pokazu jeszcze nie robiliśmy – 4 wyjścia po pół 
godziny w krótkich odstępach czasu i prezentacja 8 
różnych rodzajów historycznej kawalerii.  Udało się 
nam sprostać wyzwaniu i na pamiątkowym zdjęciu 
pod słynną wieżą zegarową w Janowie Podlaskim 
widać same zadowolone twarze całej ekipy z Xiążę-
cej Drużyny.

Po zaledwie jednym dniu pokazowej przerwy w 
Kaniach Helenowskich zaczęli się zbierać wojowie, 
rycerze i ułani nie tylko z Xiążęcej Drużyny, lecz także 
z wielu grup rekonstrukcyjnych z całej Polski. Ponad 
50 osób przygotowywało się do wielkiej parady z 
okazji Święta Wojska Polskiego, która odbywała się 
15 sierpnia w Warszawie. Jednym zgłównych koordy-
natorów konnej części parady był szef Xiążęcej Dru-
żyny – Łukasz Dutkiewicz. Stajnia PaTaTaj dostarczyła 
40  koni, a z Xiążęcej Drużyny  aż 30 jeźdźców zasiliło 
szeregi uczestników parady. Wystwiliśmy oddział 
20 ułanów z Księstwa Warszawskiego, 6 towarzyszy 
pancernych oraz 5 rycerzy średniowiecznych. Para-
da z okazji Święta Wojska Polskiego tym większa, że 
organizowana w roku obchodów stulecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości, była dla wszystkich ucze-
sników wyjątkowym przeżyciem. Jako członkowie 
Xiążęcej Drużyny mieliśmy okazję paradować, jako 
historyczna kawaleria nie tylko przed Prezydentem 
RP, ale również przed 120.000 widzów, którzy zebrali 
się wzdłuż warszawskiej wisłostrady. Należy również 
dodać, że dwóch z nas dowodziło i prowadziło dwa 
oddziały podczas uroczystego przemarszu. Piotr Ry-

dzewski – Towarzyszy Pancernych z XVII w., a Łukasz 
Dutkiewicz – ułanów Księstwa Warszawskiego. 

Nie opadły jeszcze emocje związane z paradą, gdy 
nastepnego dnia rano czterech rycerzy z Xiążęcej 
Drużyny wraz 6 wiernymi pomocnikami wyruszyło 
w długą drogę ponownie do Finlandii. Po raz kolejny 
bowiem zostaliśmy zaproszeni na jednen z najwięk-
szych festiwali historycznych w mieście Hameelinna, 
który odbywał się od 17 do 19 sierpnia. Pod murami 
potężnego zamku, którego początki sięgają XIII wieku 
dwóch naszych rycerzy z końca XIV i dwóch z połowy 
XV wieku ścierało się na kopie i prezentowało swoje 
umiejętności przed fińską publicznością. Nasze po-
kazy cieszyły się dużym zainteresowaniem i zostały 
wyjątkowo dobrze przyjęte. Na naszą prośbę udało 
się organizatorom zebrać publiczność w czterech 
sektorach, z których każdy miał za zadanie kibicować 
poszczególnym rycerzom. Wprowadzenie elementu 
rywalizacji nie tylko pomiędzy rycerzami, ale także 
między grupami widzów dodatkowo podgrzewało 
atmosferę na trybunach. W sumie daliśmy trzy po-
kazy. Już w piątek, czyli w  dniu przyjazdu  odbył się 
pierwszy. Dwa kolejne miały miejsce w sobotę, dzięki 
czemu pokrzepieni wieczorną fińską sauną mogliśmy 
w niedzielny poranek wyruszyć w drogę powrotną 
do Polski. Wygląda na to, że Xiążęca Drużyna sztur-
mem zdobywa Finlandię. Od zeszłego roku już trzy 
razy stawaliśmy z naszymi końmi na fińskiej ziemi, w 
tym raz na całe dwa tygodnie. I wygląda na, to że za 
rok ponownie tam wrócimy, nieustannie gotowi na 
nowe przygody. 
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www.gpr24.pl      Felieton  Maciej Bugajak

Już po urodzinach, lato się 
skończyło więc coś na poważ-
nie. Ponieważ dużą część mo-
jego życia zajęły mi podróże, 
więc istotnym ich elementem 
były na ogół przypadkowe po-
siłki. Starałem się wybierać jak 
najsmaczniejsze potrawy ale 
często było to kwestią szczę-
ścia. Postanowiłem podzielić 
się z Wami moimi doświadcze-
niami kulinarnymi, nabytymi 
przez te wszystkie lata.  

Maciej Bugajak - operator filmowy, publicysta
Foto - z archiwum autora

Z pamięci najemnika (17) - O kuchnia!

W latach młodości czyli w czasach PRL-u 
najdroższym mięsem był kurczak a najtań-

szym ryba. Teraz jest odwrotnie ale nastąpiła rów-
nież inna zmiana, smakowa. Kurczak już nie nie 
ten jak kiedyś za to większość sprzedawanych ryb 
smakuje fantastycznie. W moim domu pieczony 
drób jadło się tylko w niedzielę, toteż stanowił on 
mój obiekt pożądania. Dlatego kiedy znalazłem 
na ulicy 50 złotych, a dla dwunastolatka była to 
olbrzymia suma, postanowiłem pójść do restau-
racji Raszyńska na warszawskiej Ochocie, gdzie 
zamówiłem połówkę kurczaka z frytkami. Niebo 
w gębie ! Wspomnienie o frytkach uświadomi-
ło mi, że jak na giganta w uprawie ziemniaków 
nie mamy już odmian, z których kiedyś robiono 
genialne frytki. Parę lat temu na moim lokalnym 
rynku tzw. baba sprzedawała białą odmianę kar-
tofli, tzw. Amerykany. I rzeczywiście, frytki  z nich 
robione smakowały tak jak przed laty. Jednak za 
którymś razem coś się zmieniło i na pytanie, cze-
mu już tak nie smakują dowiedziałem się, że upra-
wa została zlana gnojówką! Tylko po co?! Kolejna 
porażka smakowa to dzisiejsze flaki. Gdzie są te z 
bazaru Różyckiego, z Flisa czy SPATiF-u? Jeszcze 
czasem udaje mi się trafić na zbliżone do tych z 
dawnych lat ale coś musiało się zmienić w paszy 
dla krów, bo to już nie to samo. Ktoś powie, że to 
mnie zmienił się smak ale wiem, że to niepraw-
da. Przejdę teraz do najlepszych dań, jakie udało 
mi się kiedykolwiek zjeść. Na początek czarny ka-
wior z blinami i najlepszy rosyjski szampan z No-
wego Świtu na Krymie, skąd cała produkcja szła 
na zaopatrzenie Komitetu Centralnego rosyjskiej 
partii. Taki świeżo zrobiony i przywieziony przez 
znajomego z Astrachania kawior zdarzało mi się 
jeść łyżką od zupy prosto z trzylitrowego słoika. 
A teraz w Polsce sprzedaż jest zabroniona czyli 
muszę żyć wspomnieniami. Kolejnym przeżyciem 
kulinarnym była zupa rybna Bouillabaisse. Mia-
łem przyjemność spożywać ją dwa razy, obowiąz-
kowo z sosem rouille i bagietką czosnkową. Raz w 
Polsce a ostatnio w Brukseli. Tę “polską” jadłem 
na krakowskim Kazimierzu w restauracji, krótko 
prowadzonej przez Francuza, byłego kucharza 
Madonny, Oliviera Boudona. Zresztą w całym 
menu roiło się od pysznych dań, teraz niestety to 
też już historia.

A teraz o baranie. Najlepszą baraninę przyrzą-
dzili kucharze w ośrodku telewizyjnym w Goł-
dapi z okazji noworocznego ogniska w połowie 
lat 80’. Żadnego charakterystycznego posmaku, 
świetnie zamarynowane mięso kręcone nad 
ogniskiem było jak najlepsza polędwica wo-
łowa. Soczyste, delikatne kawałki smakowały 
wyśmienicie na świeżym powietrzu w akompa-
niamencie czerwonego wina. Moją kolejną sła-

bością jest kaczka i gęś. Najlepsze kaczki można 
było kiedyś zjeść w karczmie „Złota Podkowa” 
w Przejazdowie koło Gdańska. Rasa francuska, 
mięsna, przyrządzana w prosty sposób była na-
szym prezentem po ponad czterech godzinach 
jazdy samochodem z Warszawy. Dodatkiem był 
też genialny śledź i czerwony barszcz z uszkami. 
Niestety, knajpy już nie ma… Jeżeli zaś chodzi o 
śledzia to fantastycznego można było zjeść „U 
Wierzynka” w Krakowie. Grube, tłuste filety czy 
to w oleju, czy w śmietanie czy też po japońsku 
nie  miały dużej konkurencji w Polsce. Zresztą 
poza Polską nie jadłem dobrego śledzia. Ostat-
nio pysznego jadłem w warszawskiej restauracji 
Gesslera, „U kucharzy”. Podany z gotowanym 
ziemniakiem był idealnym kompanem schło-
dzonej wódeczki. Jak już jestem przy rybie to 
może o sushi i sashimi. Pierwszy raz zjadłem 
sushi w… Moskwie. Restauracja była autentycz-
nie japońska, z japońskimi kucharzami i kelner-
kami. I z przepysznymi daniami, które od razu 
pokochałem. Do tego stopnia, że od tamtej pory 
czyli od roku 1987 robię je często sam w domu. 
Ale najlepsze jadłem nie w Japonii tylko zeszłej 

jesieni w Nowym Jorku. Danie było kombinacją 
sushi i sashimi, umieszczoną na „drewnianym 
moście”, co byłoby niemożliwe w kraju pocho-
dzenia, gdzie z jakiegoś powodu są restauracje 
tylko z sushi albo tylko z sashimi. Tanio nie było 
ale było warto, duże kawałki super świeżych ryb 
i skorupiaków,  pięknie podane. Na najlepszego 
pstrąga zapraszam zaś nad jezioro Ochrydzkie 
w Macedonii. Nasi gospodarze mocno go rekla-
mowali ale nic nie przesadzili, był świetny, bez 

posmaku mułu, doskonale usmażony. Ostatnio 
byłem w Szkocji, gdzie w pubie koło hotelu co-
dziennie jadłem „fish and chips” i przyznam, 
że tak chrupiącej, świeżej ryby w panierce nie 
jadłem nigdy przedtem. Owszem, te sprzeda-
wane w Londynie nigdy nie były złe ale ociekały 
tłuszczem natomiast te w Glasgow zachwyciłyby 
dietetyka.Również niedawno byłem we Floren-
cji, którą polecam jako miejsce dla smakoszy. 
Po prostu każdy posiłek był ucztą. Udało mi się 
poznać fantastycznego szefa kuchni, Alessan-
dro Garganiego. Każde danie to majstersztyk 
ale najbardziej przypadło mi do gustu spaghetti 
Frutti di Mare. Po prostu orgazm! Dalej w tema-
cie morskim, ubóstwiam ostrygi, najlepsze ja-
dłem w Cannes. Niestety, te  kupowane od cza-
su do czasu w Polsce nigdy nie zbliżyły się sma-
kiem i jakością do tamtych we Francji. Podczas 
pobytu w Grecji w czasie igrzysk po raz pierwszy 
miałem okazję zjeść przepyszną rybę, doradę. 
Prosto z rusztu, jędrne białe mięso z dodatkiem 
wspaniałej sałatki z serem feta, pomidorami itd. 
Wtedy też  przekonałem się, że jedynym kon-
kurentem dla tamtejszych kucharzy w zakresie 

przyrządzania mięsa na grill są kucharze ze 
Strefy Gazy. Zarówno szaszłyki z małej knajpki 
nad morzem jak i te z małej knajpki w Gazie 
były doskonale doprawione i przepysznie zru-
mienione na grillu. Różniły się tylko  rodzajem 
użytego mięsa, w Gazie jagnięcina i wołowina 
zaś w Grecji co tylko dusza a właściwie żołądek 
zapragnie. Chociaż teraz przypomniałem sobie, 
że równie dobrze przyprawiane mięsa jadłem 
na Bałkanach, szczególnie pljeskavicę i ćevapči-

ći. Natomiast najlepszego steka jadłem oczywi-
ście we Florencji, stek Fiorentina! Grubość 7-8 
cm, waga ok. 1,5 kg, grillowany pół godziny i 
tylko posypany na końcu solą z oliwą. Fantasti-
co! Żeby nie było. że ja tylko mięso zapamięta-
łem to parę słów o chlebie. Najlepszy ciemny 
to Borodiński, który kupowałem w Moskwie. 
Bardzo aromatyczny, wystarczyło lekko posma-
rować masłem. Wiejski, żytni chleb o średnicy 
40 cm, prosto z piekarni w Soli koło Żywca, z 
chrupiącą skórką nie potrzebował żadnych do-
datków i dawał radę nawet po tygodniu. Oczy-
wiście skórka już nie była chrupiąca ale smak 
pozostawał ten sam. Bagietka francuska z małej 
piekarni na wprost warszawskich sądów! Nigdy 
nie jadłem pyszniejszej, no może we Francji ale 
te, po które stało się w długiej kolejce można 
było zjeść wracając do domu ! Najlepsze piel-
mieni czyli małe pierożki z mięsem jadłem w 
małej miejscowości Borysław, gdzie kręciłem 
film o i z Szewachem Weissem, późniejszym am-
basadorem Izraela w Polsce. Pielmieni były w 
dwóch wersjach, w pysznym rosole i tradycyjnie 
z gęstą śmietaną. Z kolei na żurek zapraszam do 

Siewierza. W małej knajpce „Złota Gęś” podają 
tylko drób i właśnie wspaniały żurek, jedyny w 
swoim rodzaju, oparty o wywary z pieczonych 
gęsi, kaczek i kurczaków. Na koniec o alkoholu. 
W Gruzji miałem okazję spróbować lokalnego 
samogonu, czaczy. Trzykrotnie destylowany, o 
mocy 70% szybko wprowadzał w świetny na-
strój i pomagał nam przetrwać ciężką pracę w 
czasie wizyty Jana Pawła II. Tu zakończę kulinar-
ne wspomnienia, idę coś zjeść!



GŁOS PRUSZKOWA NR 09/2018                                                                                                                                                                             15                                                                                                               

www.gpr24.pl      Publicystyka  Zbigniew Poręcki

Zbigniew Poręcki - aktor, felietonista
Rysunek - Tomasz Suwała

Spowiedź
Na początku to chciałem powiedzieć, że mia-

łem okrótnie ciężkie dzieciństwo. Szkoła 
niestety bardzo mnie nudziła, a  nauczyciele się 
na mnie uwzięli. Starałem się  schodzić im z drogi, 
a nawet omijałem szerokim łukiem, drogę wiodą-
cą do tej paskudnej  budy. Udawałem się często 
w przeciwną stronę, nie omijając kina, w którym 
oglądałem amerykańskie filmy akcji, gdzie głów-
nemu bohaterowi zawsze wszystko się udawało. 
Chciałem być taki jak on. Przystojny, wysportowa-
ny i mający kupę szmalu oraz ekstra bryki. Jed-
nakże brak postępów w nauce i co za tym idzie 
„zimowanie” w prawie każdej klasie, wydłużyło 
dochodzenie do mojej dorosłości o kilka lat. Mia-
łem w szkole ksywę „Tato”. A ojciec przecież musi 
być poważny i surowy, więc taki byłem. Zbierałem 
z powagą od młodszych kolegów drobne datki, na 
swoje utrzymanie. Znaczy fajki, piwko oraz bilety 
do kina, ot i wszystko. Pazerny nigdy nie byłem, 
a na opornych wpływałem łagodną perswazją, 
pieszczotliwym pociągnięciem za ucho lub zro-
bieniem tzw. „końskiej wargi”, która to zwierzęca 
pieszczota, zostawiała na skórze młodszego kole-
gi, delikatny ślad uszczypnięcia, przypominający 
o obowiązkach względem szkolnego Tatusia. Nie 
będę wspominał, że po kilku latach zostałem od-
delegowany do specjalnej placówki dydaktycz-
nej, którą skończyłem bez wyróżnienia, ale za to 
z wielką satysfakcją. Przynajmniej raz w tygodniu 
przeprowadzał ze mną uczone rozmowy nasz pan 
dzielnicowy. Uroczy człowiek, który każdą dysputę 
rozpoczynał tym, że zgniję w kryminale i że pies z 
kulawą nogą nie będzie na moim pogrzebie. Tytu-
łowałem go pułkownikiem bo wiedziałem, że puł-
kownik ma dwie belki i trzy gwiazdki, a ten osioł 
miał tylko te dwie belczyny, a na trzy gwiazdki 
mógł sobie popatrzeć  w niebo. Ale jakoś zżyliśmy 
się z panem kapralem MO, przepraszam pułow-
nikiem i życie toczyło się dalej. W czasach mojej 
dorosłości, jak to się mówi byłem raz pod wozem, 
raz na wozie. Trudniłem się wymianą walut, drob-
nym handelkiem reglamentowanymi towarami i 
dystrybucją napojów alkoholowych w godzinach 
nocnych, tuż po zamknięciu państwowych pla-
cówek zaopatrzenia narodu. Po „okrągłym sto-
le” wszystko pierdykło. Żeby robić przekręty nie 
trzeba było specjalnego sprytu i odwagi. Każdy 

jeden matoł coś kombinował, byle mieć łóżko 
polowe i rano wstawać. Ot i wszystko! I właśnie 

wtedy się nawróciłem. Zacząłem uczęszczać do 
kościoła. Początkowo chciałem zostać ministran-

tem, ale byłem już chyba za stary. A księdzem? 
Czemu nie. Sutannę nabyłem drogą kupna, a nie 
grabieży, grzechu więc nie posiadałem. Stawałem 
w tej sutannie często przed lustrem i trenowałem 
dobrotliwy wyraz twarzy oraz serdeczny uśmiech. 
Kiwałem  głową często wznoszą oczy do nieba. 
Czułem się jakiś inny, taki uduchowiony, nawet 
święty. Najbardziej w kościele podobało mi się 
to zbieranie na tacę. Każdy dawał bez oporu, bez 
szczypania, wystarczyło podstawić pod nos koszy-
czek i już szmal leciał. Bardzo podobała mi się tzw. 
cicha taca. Bez bilonu. Same banknoty. Ja tam się 
żadnej pracy nie lękam. Mógł bym tak chodzić i 
zbierać od rana do wieczora. No i właśnie diabeł 
mnie podkusił. Wybrałem piękny, słoneczny letni 
dzień. Wierni dopisali jak zawsze. Ponieważ w ko-
ściele była duchota nie do opisania masa narodu 
stała lub siedziała w ławkach w przykościelnym 
ogrodzie. Jak tylko w środku  księżulo rozpoczął 
wyskoczyłem z krzaków przebrany w sutannę z 
koszyczkiem od chleba i dalej zbierać datki. Lu-
dziska dawali chętnie, dzieci ciągnęły mnie za 
rekawy bym troszkę zwolnił i też rzucały bankno-
ciki. Co ja się nagłaskałem po tych główkach, ale 
łapy miałem umyte i pazury wyczyszczone, nawet 
przeleciałem je troche pinikiem. Pamiętam, że 
jeden grubas tak się rozmodlił i udawał, że mnie 
nie widzi. Puknąłem go koszyczkiem w ten wielki 
kałdun i zagaiłem… - bracie bądź hojny. Szepnął 
mi do ucha, że ma tylko stówę. Odpowiedziałem 
mu szeptem… - nic nie szkodzi synu, i wydałem mu 
osiemdziesiąt reszty. Musiałem się śpieszyć Księ-
żulo nacisnął pedał i bałem się, że zaraz wyjdzie z 
tacą ten prawdziwy.

Jak tylko wrzuciłem w krzakach za kościołem forsę 
do torebki schowanej pod sutanna, rozpocząłem 
druga rundę, informując wiernych, że tym razem 
zbieramy na pomoc ofiarom powodzi na Mada-
gaskarze. Trochę ludziska marudzili, ale leciutkie 
puknięcie koszyczkiem czy łagodne pociągnięcie 
za ubranko skutkowało ponownym sięgnięciem 
do kieszeni czy torebki. Pośpiesznie dałem nogę.  
W ten oto sposób bracia chrześcijanie pomogli mi 
spędzić wakacje nad pięknym polskim morzem. Po 
powrocie przypadkowo na ulicy rozpoznał mnie 
ten grubas. Nie zauważyłem, że był na dodatek 
rudy. A rudy – wiadomo wrednym być musi.

- Czy  oskarżony ma coś do powiedzenia?
- Już chyba nie, acha.. proszę Wysoki Sąd o ła-

godny wyrok. Dodam tylko, że jestem człowie-
kiem starszym i schorowanym. Amen.

Chodzi o kładkę – mostek łączący dzielnicę 
Żbików z miastem w ciągu ulicy 3 Maja 

nad torami PKP. Najstarsi ludzie w mieście 
mają kłopoty z przypomnieniem kiedy owe 
kładki pobudowano, a robiono je w miejsce 
sukcesywnie zamykanych przyjazdów. Przy-
pomnę, że istniała taka w Piastowie, następ-
na w ciągu ulic Grunwaldzka – Warszawska 
(na Papierni) oraz najpóźniej pobudowana w 
rejonie dworca PKP łącząca peron z rejonem 
Waryńskiego i z wyjściem na tzw. Czarna Drogę 
– ta ostatnia rozebrana w ciągu jednego dnia 
po uruchomieniu tunelu pod torami. Były to 
inwestycje PKP wymuszone przez komunika-
cyjną sytuację podzielonych miejscowości na 
tej linii. Według mojej pamięci pierwsza taka 
kładka pojawiła się w końcu lat 70. ub. wie-
ku, inni mieszkańcy twierdzą, że w latach 80. 
Konstrukcje były niewygodne dla rowerzystów 

Żbikowska kładka na nowo
Tekst & foto - Adam St. Trąbiński dziennikarz

i matek z wózkami (sam wiele razy wciągałem 
swój ciężki rower, pomagając także matkom) i 
zupełnie nieosiągalne dla niepełnoprawnych. 
Z czasem PKP zaniedbał je zupełnie, a nawet 
– więcej, nie przyznawał się do nich. Włoda-
rzom Pruszkowa cała ta sytuacja objawiła się 
jaskrawo po zamknięciu przejazdu kolejowego 
Błońska – Działkowa. 

Od kilku lat trwały rozmowy z odpowiednią 
spółką PKP w celu przejęcia kładki żbikowskiej. 
Łatwo nie było, bo nagle zniknął właściciel, 
dokumentacja, itd. W końcu w grudniu 2017 
miasto formalnie przejęło kładkę, natychmiast 
też zlecono opracowanie projektu przebu-
dowy – remontu. Dość długo trwa opraco-
wywanie tego projektu (w międzyczasie ze 
względu na tragiczny stan kładki wyłączono ją 
z użytkowania) – w sumie będzie on gotowy 
na koniec bieżącego roku. Tymczasem po gło-
śnych protestach mieszkańców po niewielkich 
przeróbkach będzie ona użytkowana od ok. 
20 września – świadczy to tym jak bardzo jest 
potrzebna. Robiąc kilka zdjęć kładki widziałem 

kilkanaście osób przemykających się po niej. 
Jaka będzie po remoncie jaki zaplanowano na 
przyszły rok? Mówiąc najkrócej – wypasiona! 
Będzie posiadała dwie prawdziwe windy (a 
nie podnośniki) dla rowerzystów, matek z 
wózkami i oczywiście – niepełnosprawnych. 
Stalowy jej szkielet zostanie obudowany, 
m.in. drewnem by wytłumić drgania, odpo-
wiednio oświetlona i równie odpowiednio 
monitorowania. W sumie koszty się zamkną 
w granicach 1,9 mln złotych (aż!), samo za-
mknięcie torowiska dla potrzeb budowy kosz-
tować ma 125 tys. zł. Dodajmy ponadto, co 
ujawniła nam naczelnik od inwestycji Elżbieta 
Korach, miasto poważnie myśli o poprawieniu 
przeprawy „pod rurą” – tuż przy Utracie. Jest 
to ulubione przejście na drugą stronę miasta, 
jeśli nie liczyć fetoru od rzeki. Są pieniądze, 
ale też dwa problemy: - jak rozwiązać sprawę 
wybijającej wody (całe przejście ma być uło-
żone w wodnoszczelnej rynnie) oraz transpor-
tu osób nie pełnosprawnych, co wymuszają i 
przepisy i ludzka przyzwoitość.



16                                                                                                                                                                            GŁOS PRUSZKOWA NR 09/2018                                                                                                        

www.gpr24.pl      Publicystyka Tomasz Suwała

Wyprawka 
Tekst & foto - Tomasz Suwała rysownik i bloger

Obudziłem się rano. Wstałem, umyłem się, 
zjadłem śniadanie, ubrałem mundurek. 

Myślałem, że będzie za mały, ale pasował jak ulał. 
Spakowałem rzeczy do teczki i ruszyłem w drogę. 
Po drodze wstąpiłem do urzędu po wyprawkę. 
Urzędniczka z kwaśną miną wręczała mi trzysta. 
Spojrzałem na nią kpiąco: „I co? Nie podoba się 
wyprawkowe 300+? A mnie się i tak należy jak psu 
buda”. Hardo podniosłem głowę do góry i posze-
dłem dalej. Za trzysta to nawet normalne wino 
będzie można kupić a nie jakąś alpagę i fajki z 
klasą, amerykańskie, do kina pójść na jakiś hicior 
i jeszcze nawet zostanie.

Na korytarzu lekki tłumek, dzwonka jeszcze nie 
było, ale był już Staś.

 – Byłeś w urzędzie? – zagadnąłem.
Staś kiwnął głową bez przekonania. 
 – Trzysta wziąłeś? – spytałem.
 – Mnie nie dali – odpowiedział rozżalony.
 – Jak to? Każdemu się należy jak psu buda.
 – Powiedzieli, że jestem z innej opcji.
 – No to nie mogłeś być z tej?
Staś wzruszył bezradnie ramionami.
 – A jak oni to poznali?
 – Pokazali mi zdjęcia i spytali, który z nich przy-

jaźnie wygląda. Wskazałem na chybił trafił. Po-
wiedzieli, że to lider…

 – No to dobrze chyba.
 – Lider totalnej opozycji, a skoro tak, to żebym 

sobie do niego poszedł.
 – Staś – odezwałem się z wyrzutem – taką gafę 

strzeliłeś?
 – Bo ja wieczny opozycjonista jestem – wygar-

nął z żalem w głosie.
 – A co ma piórnik do lektury? Tu o wyprawkę 

chodzi. Dobra, nie martw się. Po lekcjach prze-
szkolę cię, kto jest zły, kto dobry. Pójdziesz jeszcze 
raz do urzędu, powiesz, że się źle czułeś, że słońce 
takie gorące jak w Peru i mózg ci przegrzało, ale 

teraz już wszystko wiesz. Złożysz samokrytykę, 
wskażesz wichrzycieli…

– Jakich wichrzycieli? – Staś się zdziwił, ale 
nie mogłem już odpowiedzieć, bo dzwonek był 
na lekcję, więc wszyscy pomaszerowaliśmy do 
klasy. 

Powitał nas nawiedzony belfer a za nim pusta jesz-
cze tablica, nad którą wisiały podobizny: Naczelnika 
Państwa pośrodku i nieco wyżej, po prawicy pre-
mier, który negocjował z Unią dobre warunki, ale 
mu ówcześni rządzący przeszkadzali a po lewicy pu-
sta ramka, bo nikt nie chciał być po lewej stronie.

Po standardowym odczytaniu listy obecno-
ści belfer trzymając w zębach ołówek, wybeł-
kotał coś, czego nikt nie zrozumiał, po czym 
zaczął coś rysować na tablicy. Staś siedział 
przede mną, więc puknąłem go by się nieco 
odchylił.

 – Kogo w klasie najbardziej nie lubisz? – szep-
nąłem do Stacha.

Staś odwrócił się do mnie:
 – Siwy, ten z ostatniej ławki, cały czas mnie 

wkurza.
Nagle usłyszeliśmy nad sobą wrzask belfra:

 – Staś!!! I znowu gadasz! I znowu dostaniesz 
pałę!!! – belfer chwycił Stasia za ucho.

 – Ale ja już mam jedna pałę – wybełkotał Staś.
 – To będziesz miał dwie!!! – wydarł się belfer a 

Staś spokojnie odpowiedział:
 – A czy widział pan kogo z dwoma pałami?
Dwuznaczna riposta rozbawiła klasę na tyle, 

że belfer puścił stasiowe ucho, złowrogim spoj-
rzeniem ogarniając klasę. Spojrzenie wyciszyło 
wszystkich tak, że nawet cichy bączek Siwego w 
ostatniej ławce był słyszalny jak grzmot z jasne-
go nieba. Ale tym razem nikt nie śmiał się nawet 
zaśmiać. Wszyscy z trudem wstrzymywali chi-
chot patrząc w puste kajety i bojąc się podnieść 
wzrok.

Tylko ja, hardo patrząc belfrowi w twarz parsk-
nąłem śmiechem. 

Belfer marszcząc brwi nachylił się do mnie:
 – Ty? A cos ty się nagle taki odważny zrobił?
Wlepił we mnie te swoje świdrujące oczy chcąc 

zgnębić mnie swoim wzrokiem. Nie miałem już 
wyjścia, więc hardy byłem do końca:

 – Bo ja wyprawkę szkolną wziąłem.
Tymi słowami poraziłem belfra tak, że aż go od-

rzuciło. Pomruk podziwu przeszedł przez klasę. 
Wstałem i rozejrzawszy się triumfalnie dodałem 
miażdżąco:

 – Byłem uprawniony.
Staś zaczął mnie mocno szarpać za rękaw:
 – Hej, czy ty wiesz, jakie ty głupoty przez sen 

wygadujesz?
W jednej chwili wszystko znikło. Siedzieliśmy 

na murku przed sklepem a Staś szarpał mnie za 
ramię trzymając w drugim ręku piwo.

 – A wyprawka? – wymamrotałem.
 – W tym wieku to już tylko piwo. – usłyszałem 

stasiowy głos – Bezalkoholowe – dokończył i par-
sknął śmiechem.

Komentować można na: 
http://piorkiemtomkas.blogspot.com/
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W dniach 8-15 września Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa Mazo-

wieckiego im. Stefana Woydy w Prusz-
kowie organizuje już drugą edycję wyjąt-
kowego wydarzenia  z pogranicza nauki, 
sztuki oraz rozrywki: Pruszkowski Festi-
wal Archeologiczny ARTEfakty. 

Po raz kolejny nadarzy się okazja, aby po-
znać na nowo jedno z największych odkryć 
archeologii polskiej, czyli sięgający staro-
żytnych czasów, wysoce wyspecjalizowa-
ny w masowej produkcji żelaza, ośrodek 
hutniczy. Stanowiska archeologiczne two-
rzące ośrodek są unikatowym zabytkiem 
europejskiego dziedzictwa kulturowego. 

Muzeum zaprasza - niech Pruszków sta-
nie się miastem archeologii i sztuki!

HARMONOGRAM:
- 8 września, godz. 15:00 – DEBATA ar-

tystów i naukowców dotycząca różnych 
aspektów życia codziennego społeczno-
ści pradziejowych, która będzie również 
okazją do dyskusji na temat popularyza-
cji dziedzictwa. Wystąpienia naukowców 
staną się inspiracją dla procesu twórcze-
go artystów. Debata jest adresowana do 
uczestników warsztatów zamkniętych.

- 9 – 14 września – działania artystycz-
ne inspirowane tematyką Mazowieckiego 
Centrum Metalurgicznego.

- 14 września, godz. 20:00 – (otwarcie 
Festiwalu) SPOTKAĆ PROSPERA – WIDO-
WISKO PLENEROWE (Lwowski Akademicki 
Teatr Woskresinnia – Ukraina) – na fabułę 
spektaklu składają się cztery sztuki Wil-
liama Szekspira: „Burza”, „Romeo i Julia”, 
„Sen nocy letniej” i „Hamlet”. W każdej z 
nich można odnaleźć nawiązania do tek-
stów starożytnych. 

- 15 września, godz. 11:00 – 20:00 – im-
preza skierowana do szerokiej publiczno-
ści - część finałowa (godz. 19:00 – spektakl 
jako zwieńczenie warsztatów teatralnych – 
będzie to forma zakończenia Festiwalu).

W ramach projektu Muzeum planuje kil-
kadziesiąt różnorodnych form aktywności 
skierowanych do odbiorców w każdym 
wieku: 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ 
W ARTEFAKTACH?

Festiwal jest projektem skierowanym za-
równo do osób, które chcą się zaangażo-
wać w wydarzenie przez dłuższy czas (kil-
kudniowe warsztaty), jak i do tych, którzy 
pozostając bardziej obserwatorami, chcą 
korzystać z jednodniowej oferty wypełnio-
nej różnorodnymi propozycjami (stanowi-
ska rekonstrukcyjne, widowisko, wykłady, 
spotkania, warsztaty). Wszystkie działania 
odbywające się w placówkach eduka-
cyjnych, muzeum i przestrzeni miejskiej 
poprowadzą profesjonaliści (edukatorzy 
muzealni, animatorzy, naukowcy oraz ar-
tyści), aby w atrakcyjny i jak najciekawszy 
sposób przybliżyć odbiorcom świat staro-
żytnych mieszkańców dzisiejszych okolic 
Pruszkowa.

Zapisy na wszelkie warsztaty w ramach 
ARTEfaktów rozpoczną się na początku 
sierpnia. Szczegóły już wkrótce!

Muzeum z radością pragnie również poin-
formować, że wydarzenie zostało objęte pa-
tronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa 
Kulturowego 2018 oraz dofinansowane ze 
środków Muzeum Historii Polski w Warsza-
wie w ramach Programu „Patriotyzm Jutraˮ.
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Leszek Kożuszko - dziennikarz

Nasze ławeczki przychodnikowe
Publikując w marcowym nu-

merze „Głosu Pruszkowa” ar-
tykuł o losach ciekawej ulicy 
Srebrnej i naszych działkach, 
po tych historycznych wyro-
biskach gliny odnotowanych 
nawet w literaturze „Starych 
cegielniach”, pisałem o moim 
osobistym wniosku do oby-
watelskiego budżetu miasta 
aby we wskazanym miejscu 
zainstalowano przychodni-
kową ławkę. Ławka już jest! 
Dziękuję. 

Wypoczywam na niej latem prawie co-
dziennie w drodze na działkę. Aby nie 

czuć się przesadnie ważnym mieszkańcem 
Pruszkowa, aby nie przesadzać z miastotwór-

czą rolą Głosu Pruszkowa zauważyłem, iż jed-
nocześnie zbudowano kilka przychodnikowych  
ławek w sąsiednich uliczkach od zmodernizo-
wanej i ruchliwej naszej ulicy Lipowej. Zauwa-

żam też wypoczywających na tych ławkach 
współmieszkańców dzielnicy.

Ta „moja ławeczka” zainstalowana została tuż 
pod żywopłotem działki przemiłego sąsiada Wie-

sława Regulskiego. Zwierzył mi się przypadkiem, 
iż jakaś nieznajoma kobieta, sądząc mylnie, iż on 
własnym kosztem zbudował dla ludzi tę ławeczkę, 
dopytywała się go gdzie on ją zamówił, ile zapłacił. 
Wyjaśniła, gdyż tam gdzie ona mieszka przydała by 
się taka przychodnikowa ławka. Piszę zaś o tym by 
podkreślić jak ważne są te nasze, liczne w Prusz-
kowie, przychodnikowe ławki. Kojarzą mi się też 
częste uwagi już chyba niesłuszne mojej pięknej 
żony iż tych przychodnikowych  ławek w naszym 
mieście jest wciąż za mało.

Przy okazji chcę też podzielić się zauważeniem, 
iż instalowane w naszym mieście przychodnikowe 
ławki są solidne i wygodne. Piszę zaś o tym gdyż i 
w naszym mieście zdarzają się złodzieje naszego 
wspólnego mienia oraz głupawi wandale którzy 
bywa niszczą nawet tak ważne urządzenia jak zna-
ki drogowe. Ze śladów ich mazania po czystych 
ścianach znanych jako „murale” wnioskuję, iż tych 
głupawych wandali jest w naszym mieście o wiele 
mniej aniżeli w innych miastach świata. Wiem to z 
TV oraz licznych na ten temat publikacji. 

Przechodząc jakże często obok naszego śród-
miejskiego kościoła św. Kazimierza zauważam, 
podobnie jak inni, zainstalowane wokół przychod-
nikowe ławki. Pozwólcie przy okazji podzielić się 
filozoficzną refleksją, iż obok praktycznego znacze-
nia tego miejsca, spełnia ono rolę ciekawego ele-
mentu śródmieścia pięknie przyjaznego ludziom 
– mieszkańcom i gościom.
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Jerzy W. Ryll - publicysta
Obraz Józefa Brandta (Atak husarii polskiej 1898) 

Podróże a Podole 

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

Szlachta Polska na Podolu

Szlachta Polska jako ostoja podolskiego 
obszaru dziejowego opisana została w 

sierpniu.   
Dwór w Husiatynie - jego portrety i zegary 

zawierał opis lipcowy niczym Stanisława Mo-
niuszki opera narodowa szlacheckiego gniaz-
da rodowego na ziemi podolskiej - terenie 
dziejowym wspomnień „HUSIATYN” z Podola 
na przełomie wieków (XIX-XX).

Ich autorką jest Maria Anna Kępińska de 
domo Żelska, ur. 2.07.1892 r. w Husiatynie, 
zm. 26.07.1980 roku; córka Józefa i Klemen-
tyny de domo Brzeskiej).

Dzieje kresowego Podola były tak skom-
plikowane, iż w epoce sąsiedztwa Pierwszej 
Rzeczpospolitej z Imperium Osmańskim wraz 
z Chanatem Krymskim upłynęło 27 lat przyna-
leżności Prowincji PODOLIA wraz z Kamieńcem 
Podolskim do Turcji Osmańskiej od pokoju w 
Buczaczu z roku 1672 (ponieważ po wybuchu 
wojny armia turecka zdobyła Kamieniec Podol-
ski) do pokoju w Karłowicach.

Część Podola wprawdzie powróciła do Polski 
w 1673 po bitwie pod Chocimiem i Żurawnem 
(co przypieczętował rozejm w Żurawnie 1676). 
Aliści następnie Polacy pod wodzą królewicza 
Jakuba Ludwika Sobieskiego oblegali Kamieniec 
w 1687 roku, a w roku 1692 z inicjatywy hetma-
na Stanisława Jana Jabłonowskiego rozpoczęto 
budowę twierdzy Okopy Świętej Trójcy. Potem 
w roku 1694 Polacy odnieśli zwycięstwo nad 
liczniejszą armią turecką w bitwie pod Uściecz-
kiem, zaś po pokoju w Karłowicach w 1699 roku 
całe Podole powróciło do Korony. 

Język francuski przed epoką globalnej an-
gielszczyzny

Wszyscy bardzo wcześnie mówiliśmy po fran-
cusku, mając zawsze francuską bonę, która się 
nami opiekowała. Ja nawet wcześniej zaczęłam 
mówić po francusku, niż po polsku, przekręca-
jąc polskie wyrazy, dlatego przeszłam pod opie-
kę polskiej niani a Mamusia ćwiczyła ze mną, 
każąc mi powtarzać niektóre trudniejsze słowa, 
dla szybszego zapamiętania i poprawnego mó-
wienia.

Ciekawość świata&podróże
Bardzo chętnie, od wczesnego dzieciństwa 

uczyłam się wszystkiego i stale zadawałam różne 
pytania, ciekawa otaczającego mnie świata. Le-
sia nie bardzo ciągnęło do nauki, uwielbiał konie 
i kiedy tylko mógł, wymykał się do stajni.

Po śmierci naszego Ojca, w prowadzeniu ma-
jątku pomagał Mamusi dzierżawca, nasz sąsiad 
z Olechowca, Kazimierz Czerwiński. Ponieważ 
Kamieniec oddalony był o 50 wiorst utrzymywa-
no nadal dworskie stajnie, nieco tylko pomniej-
szone. Zawsze były do dyspozycji 2 czwórki bia-
łych półkrwi arabów i podwoda gniadych koni 
roboczych. Jeździliśmy do parafii w Kutkowcach 
na niedzielną mszę świętą dość rzadko bo była 
odległa o 15 wiorst. Zawsze jednak wybierali-
śmy się tam w we wszystkie większe święta i – 
obowiązkowo – 20 sierpnia, w rocznicę śmierci 
Ojca. Zawsze po nabożeństwie chodziliśmy na 

cmentarz, gdzie w rodzinnym grobowcu spo-
czywał Ojciec a także nasi dziadkowie i stryj 
Aleksander. Przed odjazdem szliśmy jeszcze na 
plebanię, gdzie zwykle, szczególnie w dni świą-
teczne, zostawało się w gościnie u proboszcza 
znajome rodziny z sąsiedztwa. Ponieważ wszy-
scy przyjeżdżali z dość daleka, proboszcz zapra-
szał i przyjmował u siebie obfitym śniadaniem.

W niedziele nie jeździliśmy do Kutkowic, ale 
„za granicę”, do galicyjskiego Husiatyna. Kościół 
widać było świetnie z naszego tarasu, w oddale-
niu o niecałe dwa kilometry. Pamiętam żałobną 
flagę na szczycie wieży kościelnej po śmierci 
papieża Leona XIII.

Wyjeżdżaliśmy zaraz po śniadaniu, mijając 
swobodnie komorę celną, ponieważ Mamusia, 
jako właścicielka jej budynków miała specjalne 
przepustki dla nas wszystkich. Przejeżdżaliśmy 
najpierw przez „nasze” miasteczko. Parowem 
za domem zjeżdżało się z góry do drogi pro-
wadzącej pod ogrodem do Zbrucza, a potem w 
górę, do kościoła katolickiego. Była tam także 
cerkiewka unicka, ale pamiętam tylko jeden wy-
padek, kiedy byliśmy w niej na mszy, z powodu 
zmienionej godziny nabożeństwa w kościele 

katolickim. Bardzo podobały mi się śpiewy cer-
kiewne i to, że komunia święta udzielana była 
pod dwiema postaciami. W kościele mieliśmy 
swoją ławkę, a w drugiej, naprzeciwko zasiada-
ła pani Maria Korytkowa z córkami, z którymi 
po latach spotkałyśmy się w szkole u Urszula-
nek. Jedna z nich, Teresa Korytkówna została 
z czasem Karmelitanką i przez 50 lat była prze-
łożoną Karmelu Poznańskiego, z którym, przez 
całe lata, także po jej śmierci, utrzymywałam 
serdeczne kontakty. Kiedy jako 23-letnia mężat-
ka zostałam matką czwartej z kolei córki, mój 
stan zdrowia był bardzo ciężki i wtedy otrzyma-
łam od przełożonej, matki Joanny, tejże właśnie 
dawnej Tereni Korytko – szkaplerzyk św. Teresy 
od dzieciątka Jezus, której kult wtedy właśnie 
dopiero się zaczynał. Szkaplerzyk ten towarzy-
szył mi długie lata.

Wielu jeszcze innych sąsiadów spotykaliśmy 
w kościele, większość z nich jednak posiada-
ła majątki po stronie galicyjskiej. Po „naszej” 
stronie Zbrucza, tj. w guberni Kamienieckiej, 
majątki były mniej liczne, ponieważ nie były 
rozdrobnione i dzielone. Restrykcyjne zarzą-
dzenia, od czasu zaborów, zabraniały Polakom 
nabywania ziemi. Można więc było sprzedać 
ojcowiznę tylko Rosjanom, co jak już wspomi-
nałam wcześniej niezwykle rzadko się zdarzało 
i uważane było za czyn w najwyższym stopniu 
nie patriotyczny. 

Pamiętam, kiedy przed wojną namawiali Ole-
sia Sadowskiego jego galicyjscy krewni i znajomi 
do kupienia Baranowa – dużego majątku i wspa-
niałej rezydencji. Na Podolu rosyjskim miał Oleś 
Huków i Marianówkę, a po śmierci jego matki, 
cioci Ewelci, jeszcze i Orynin. Zamek w Bara-
nowie był drogi i aby go kupić musiałby Oleś 
sprzedać wszystkie swoje dobra. Mimo dużej 
pokusy, zrezygnował jednak stanowczo z tego 
przedsięwzięcia, twierdząc, że „zrobić tego nie 
może”, ponieważ „nie należy z rąk polskich od-
dawać ziemi w nie polskie ręce”, byłaby to zdra-
da dla sprawy polskiej i uchybienie pamięci jego 

rodziców, którzy całe życie byli bardzo odważni 
w wyznawaniu w praktyce swej miłości dla Oj-
czyzny, co zresztą przysporzyło im szacunku w 
rosyjskich wyższych sferach towarzyskich.

Ciocia Ewelcia, siostra mego Ojca, urodziła 
się w Husiatynie i ten dom rodzinny był jej za-
wsze bardzo drogi. Była młodziutką panienką, 
kiedy jej piękny głos i zamiłowanie do muzyki 
skłoniły ojca do sprowadzenia z Włoch reno-
mowanego metra, który udzielał jej lekcji, gdyż 
w owych czasach nie do pomyślenia było, aby 
młoda panienka miała wyjechać z domu, by się 
kształcić.

Robiła duże postępy i często swoim pięknym 
śpiewem uświetniała różne uroczystości rodzin-
ne, budząc powszechny zachwyt. Zdarzyło jej się 
także wystąpić w znanej szwajcarskiej miejsco-
wości kuracyjnej, na pięknym raucie połączonym 

z koncertem na cele dobroczynne, zorganizowa-
nym przez polskie towarzystwo. Dziadkowie moi 
a jej rodzice, pojechali tam na całą zimę wraz 
ze służbą, aby „wprowadzić w świat” ukochaną 
jedynaczkę. Mamusia pokazała mi kiedyś, prze-
chowywaną w kasie pancernej wśród ważnych 
papierów gazetę polską wydawaną w Szwajcarii, 
ze sprawozdaniem z owego koncertu i wydruko-
wany program, gdzie wymieniona była „urocza 
panna Ewelina Żelska”, która swym śpiewem 
wzbudziła zachwyt miłośników muzyki. 

Pomimo trudności połączonych z wyjazdem 
„za granicę”, Jan Puzyna, jeszcze jako młody 
kleryk często dojeżdżał do Husiatyna, gdzie był 
zawsze serdecznie witanym gościem. Te ziemie 
kresowe, pełne stepów i z ludnością wiejską o 
wiele milszą od ruskiej ludności w Małopolsce, 
która była demoralizowana i nastawiana prze-
ciw polskiemu ziemiaństwu, były mu bardzo 
bliskie. Ziemia pachnąca akacjami i stepowym 
kwieciem nie była jeszcze tknięta przerostem 
technicznych i przemysłowych zdobyczy, wszyst-
ko tu swobodniej i bujniej wzrastało – zarówno 
rośliny jak i ludzie. Piękny husiatyński ogród z 
cienistą aleją lipową i drugą – orzechową a także 

starym sadem  pełnym drzew owocowych, głów-
nie jabłoni doborowych gatunków, przyciągał i 
zachęcał do wypoczynku i zadumy. Aleja lipowa, 
pośrodku której znajdowała się duża kamienna 
ława i stół, wznosiła się pod koniec ku wzgórzu, 
skąd następował spadek gruntu ku Zbruczowi i 
miasteczku Husiatyn. Z bramy wjazdowej zjeż-
dżało się dość stromo do wodopoju, do które-
go, po skończonym dniu roboczym jechali konno 
fornale, śpiewając różne pieśni ukraińskie, nio-
sące się w ciszy wieczoru. Często, podczas wie-
czornego spaceru, stawaliśmy wtedy w bramie, 
zasłuchani i urzeczeni piękną ich melodią.

Historia konsekwentnie toczyła się dalej, o 
czym w następnych odcinkach prababcinych 
wspomnień.

CDN 
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Mini Skarb Kibica PKS Piastovia - ZAP Piastów 
- I liga kobiet - sezon 2018/2019

Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy
Foto - Tomasz Malczyk

Sponsorzy

Patroni medialni wydarzeń sportowych

Data założenia klubu: 16.08.2011 r.
Barwy: żółto - niebiesko - czerwone
E – mail: piastovia.piastów@gmail.com
Tel.: 508 151 551 lub 696 699 855
Tel. – fax: (22) 254 21 03
Adres: Stadion MOSiR, Al.Tysiąclecia1, 05-800 
Piastów
Pojemność: 1000 osób
Zarząd: Rafał MALETKA - prezes, Włodzimierz 
GOLDERT - viceprezes, Leopold NIEMIRSKI - vice-
prezes, Jacek GÓRSKI - dyrektor sportowy, Aneta 
DABROWSKA - sekretarz
Sukcesy: awans do II ligi - 2012, awans do I ligi 
- 2018 

I LIGA - KADRA PKS PIASTOVIA - ZAP PIASTÓW 
RUNDA JESIENNA - SEZON 2018/2019 
Nazwisko i imię - data ur. - ostatni klub
BRAMKARZ: ROSŁONEK Kinga - 10.08.1999 - wy-
chowanka, GOŚ Anna - 21.02.1993 - PIASTOVIA 
Piastów.
OBROŃCY: WOJCIECHOWSKA Danuta - 16.02.1986 
- AKS ZŁY Warszawa, DABROWSKA Aneta - 
28.06.1986 - PIASTOVIA Piastów, GRUDZIŃSKA 
Anna - 26.03.1984 - PIASTOVIA Piastów, GOMÓŁKA 
Dominika - 13.12.1998 - niestowarzyszona, JANIEC 

Od lewej stoją: Jacek SĘKOWSKI - trener, Karolina KORNET, Aneta DĄBROWSKA, Liliana SIDŁO, Beata  CABAJ, Wioleta RESZKA, Kinga ROSŁONEK, Dorota MITRUS, ANNA GOŚ, Agnieszka BOĆKOWSKA, Ka-
tarzyna  JANIEC, Dominika GOMÓŁKA, Marcin BLADOWSKI - asystent trenera, Małgorzata DUBIELECKA. Klęczą od lewej: Aleksandra ZUBRZYCKA, Agnieszka  BORDZIAKOWSKA, Iga  ZBRZEŹNIAK, Izabela 

KRÓL, Agata PĘCZEK, Gabriela KUCZYŃSKA, Marta KACZMARCZYK (na zdjęciu nieobecne: KYRLYK Yevheniya, Danuta WOJCIECHOWSKA, Beata CHAPSKA, Anna GRUDZIŃSKA, Rozalia KORYCKA, 
Dominika MROCZEK, Paulina NALEŻYTA, Karolina URBANOWICZ, Daga WACH - kierownik drużyny)

Katarzyna - 31.12.1990 - PIASTOVIA  Piastów, MITRUS  
Dorota  - 20.11. 1986 - PIASTOVIA Piastów, RESZKA 
Wioleta - 04.07.1989 - PIASTOVIA Piastów, ZBRZEŹ-
NIAK Iga - 26.07.1996 - wychowanka.
POMOCNICY: BOĆKOWSKA Agnieszka - 04.12.1991- 
AKS ZŁY Warszawa, BORDZIAKOWSKA  Agnieszka 
- 27.03.1995 - PIASTOVIA  Piastów, CHAPSKA  Beata 
- 24.05.1992 - PIASTOVIA Piastów, KACZMARCZYK 
Marta - 15.09.1994 - AKS ZŁY Warszawa, KUCZYŃSKA  
Gabriela - 26.09.2001 - EKO SPORT Białystok, SIDŁO Li-
liana - 10.11.1986  - PIASTOVIA  Piastów, URBANOWICZ 
Karolina - 15.10.1997 - OLIMPICO Malbork, ZUBRZYC-
KA  Aleksandra - 03.08.1996 - HELIOS Białystok.
NAPASTNICY: KYRLYK Yevheniya - 21.09.1983 - 
FC. LWOWIANKA LWÓW (UKRAINA), MROCZEK 
Dominika - 05.06.2002 - WILGA Garwolin, CABAJ 
Beata - 14.12.1992 - PIASTOVIA Piastów, KORYCKA 
Rozalia - 10.09.1997 - FC CALGARY (Kanada), KORNET 
Karolina - 09.03.1990 - KU AZS UWA Warszawa, KRÓL 
Izabela - 23.02.1984 - PIASTOVIA Piastów, NALEŻYTA 
Karolina - 12.12.1992 - PIASTOVIA Piastów, PĘCZEK 
Agata - 18.01.1993 - START Otwock, skład kadry oraz 
numery zawodników mogą ulec zmianie. 

Trener: Jacek SĘKOWSKI - 11.04.1964. 
Jako piłkarz przez wiele lat bronił barw: POLONII 
Warszawa, GWARDII Warszawa, PIASTA  Piastów, 
NAPRZODU  Zielonki i RYSIA Laski. Pierwszą  sa-
modzielną  pracą trenerską był  RYŚ  Laski. Następ-
nie  PIASTOVIA  Piastów, gdzie swym ogromnym 
zaangażowaniem, pracą i ambicją udowodnił  iż 
potrafi zbudować zespół osiągający sukcesy. Ak-
tualnie jako trener zadebiutuje w I lidze kobiet.
SZTAB SZKOLENIOWY: SĘKOWSKI Jacek - I tre-
ner, BLADOWSKI Marcin - asystent, DUBIELECKA 
Małgorzata - asystent, WACH  Daga - kierownik 
drużyny.
ODESZŁY: WASIL Monika (Reprezentacja Polski w 
Futsalu, WASIL Urszula - WIDOK Lublin, CZARTO-
RYSKA Marta -SMS Łódź, DUNAJEWSKA Karolina 
i FIGAT Katarzyna - zakończyły karierę. 
PRZYBYŁY: KYRLYK Yevheniya, Danuta  WOJCIE-
CHOWSKA - AKS ZŁY Warszawa, BOĆKOWSKA 
Agnieszka, GOMÓŁKA Dominika, KACZMARCZYK 
Marta, KORNET Karolina, KORYCKA Rozalia, KU-
CZYŃSKA  Gabriela, PĘCZEK Agata, URBANOWICZ 
Karolina, ZUBRZYCKA Aleksandra. 

TERMINARZ ROZGRYWEK RUNDA JESIENNA 
- SEZON 2018/2019
1. KOLEJKA - 19.08. - niedziela - godz. 16.00 - PKS PIA-
STOVIA – ZAP Piastów - KS SZTORM AWF i S Gdańsk 
- 6:0 (3:0) Beata CABAJ -3, Marta KACZMARCZYK, 
Izabela KRÓL i Aleksandra BORDZIAKOWSKA,                                                                                                                         
2. KOLEJKA - 26.08. - niedziela - godz. 16.00 - PKS 
PIASTOVIA – ZAP Piastów - KSS KOTWICA Kórnik  5:4 
(1:2) Beata CABAJ - 3, Marta KACZMARCZYK i Wio-
leta RESZKA,                                                                            
3. KOLEJKA - 09.09. - niedziela - godz. 16.00 - PKS 
PIASTOVIA – ZAP Piastów - AKADEMIA PIŁKARSKA 
Gdańsk,                                                                                                 

4. KOLEJKA - 12.09. - środa - godz. 16.30 - PKS 
PIASTOVIA – ZAP Piastów - POLONIA Środa Wiel-
kopolska, 
5. KOLEJKA - 16 09. - niedziela - godz. 11.00 - KKP 
STOMIL Olsztyn - PKS PIASTOVIA – ZAP Piastów, 
6. KOLEJKA - 22.09. - sobota - godz. 16.00 - PKS 
PIASTOVIA – ZAP Piastów - KKP Bydgoszcz, 
7. KOLEJKA - 14.10. - niedziela - godz. 18.00 - 
MUKS PRAGA Warszawa - PKS PIASTOVIA – ZAP 
Piastów,
8. KOLEJKA - 21.10. - niedziela - godz. 15.00 - PKS 
PIASTOVIA – ZAP Piastów - KS Raszyn, 
9. KOLEJKA - 27.10. - sobota - godz. 16.00 - KKPK 
MEDYK II Konin - PKS PIASTOVIA – ZAP Piastów, 
10. KOLEJKA - 03.11. - sobota - godz. 13.30 - PKS PIA-
STOVIA – ZAP Piastów - KS U NIFREEZE Górzno, 
11. KOLEJKA - 11.11. - niedziela - godz. 11.00 - UKS 
SMS II Łódź - PKS  PIASTOVIA – ZAP Piastów.

UWAGA: Z PRZYCZYN NIEZALEZNYCH OD PKS 
PIASTOVIA – ZAP PIASTÓW W TERMINARZU 
MOGĄ NASTAPIĆ ZMIANY.  



Robert Michta gościem 
prezydenta Pruszkowa
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GŁOS PRUSZKOWA NR 09/2018                                                                                                                                                                             21                                                                                                               

Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy
Foto - archiwum Roberta Michty

Trwa znakomita passa prusz-
kowskich sportowców, potwier-
dzająca fakt, iż hasło MIASTO 
PRUSZKOW – MIASTEM  SPOR-
TU nie jest sloganem, ale przy-
jemną  rzeczywistością.  

Konkurs z pożółkłych kart historii

Z okazji zbliżającego się jubileuszu 95 lecia Znicza 
Pruszków w każdym. kolejnym  wydaniu GŁO-

SU  PRUSZKOWA począwszy od stycznia 2018 roku  
zamieszczamy  fotkę przedstawiającą grupę za-
wodników reprezentujących dyscyplinę uprawianą 
na przestrzeni minionych lat w Klubie Sportowym 
ZNICZ Pruszków. Wśród czytelników, którzy popraw-
nie opiszą prezentowaną fotkę (jaka to drużyna lub 
wydarzenie -  imiona oraz nazwiska osób)  rozlosuje-
my nagrody w postaci zestawu książek związanych z 
naszym miastem wydanych i  ufundowanych przez 
Książnicę Pruszkowską. Odpowiedzi  należy przesy-
łać na adres: repsport@wp.pl lub telefonicznie 604 
426 337  z podaniem nazwiska, adresu i telefonu 
kontaktowegodo  ostatniego dnia każdego miesią-
ca. Tym razem prezentujemy kolejną fotkę z pry-
watnych  zbiorów autora konkursu. Fanów, kibiców 

i sympatyków  żółto – czerwonych zapraszamy do 
wspólnej zabawy i sentymentalnego powrotu do  
wspomnień. Na  prawidłowe odpowiedzi czekamy 
do dnia 30 września 2018. Opis fotki zamieszczonej 
w numerze sierpniowym przedstawia zespół  piłki  
nożnej w składzie stoją od lewej: Józef  KASPRZYK – 
kierownik  sekcji piłki nożnej, Piotr  MARGAS, Paweł  
KUĆ, Jacek  TOBIASZ, Tomasz ŻACZKIEWICZ, Jacek 
NOSEK, Piotr MOŃKO, Marcin  ADAMSKI, Andrzej 
LATEK, Grzegorz  TUSZYŃSKI, Mariusz  SOWA, Piotr 
MIĘDZYBŁOCKI, Ryszard  DUMAŁA – trener, Zbi-
gniew WOJCIECHOWSKI – kierownik  drużyny. Od 
lewej  klęczą: Piotr GĄSIŃSKI, Adam ZABOKLICKI, 
Robert DOMAŃSKI, Marcin WOJCIECHOWSKI, 
Adam STAŃCZAK i Rafał KOWALEWSKI.  Tym razem 
szczęście uśmiechnęło  się do: Andrzeja  ŚLIZANKIE-
WICZA, Janusza  NOBISA i Zbigniewa  GDYRY z Prusz-
kowa którym serdecznie gratulujemy i zapraszamy 
po odbiór zestawów książkowych w sekretariacie 
MKS ZNICZ Pruszków po uzgodnieniu  terminu – 
telefon 516 595  429.                                                                                     

Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy
Foto - zbiory prywatne Adama Zaboklickiego

We wtorek 21 sierpnia 2018 roku, prezy-
dent miasta Pruszkowa  Jan STARZYŃSKI 

zgodnie  z  tradycją  gościł kolejnego  wybitne-
go sportowca. Przypomnę, że aby dostąpić za-
szczytu wpisania na listę  najwybitniejszych po-
staci sportu naszego miasta trzeba wywalczyć 
sukces co najmniej na poziomie Mistrzostw 
Polski i spełnić jeden z warunków: być miesz-
kańcem, uczniem szkoły lub członkiem klubu 
w  Pruszkowie. 

Tym razem był to rodowity mieszkaniec 
Pruszkowa co podkreśla z dumą  i satysfakcją, 
absolwent SP.Nr.6  im. Henryka SIENIEWICZA, 
Gimnazjum im. Jana Pawła  II  i LO im. T. Zana 
– Robert  MICHTA. 

Zapaśnik  reprezentant Polski, wielokrotny 
mistrz  i medalista mistrzostw Polski oraz  zwy-
cięzca prestiżowych  turniejów w kraju i zagra-
nicą  w różnych kategoriach wiekowych. Karierę  
w nietypowej  dla  naszego miasta  dyscyplinie   
rozpoczął w  warszawskiej  GWARDII. Aktualnie  
jest członkiem  LKS  MAZOWSZE  Teresin, naj-
silniejszego ośrodka  w Polsce, specjalizującym 
się  w tej dyscyplinie. Wicemistrz  Polski 2018 
– Robert  MICHTA, zaprezentował  z  dumą  me-
dal, który zapewnił  mu  stypendium  sportowe 
oraz powołanie  do  grupy objętej centralnym  
przygotowaniem Reprezentacji  Narodowej  do 
najbliższych i  najważniejszych  wydarzeń spor-
towych w tej dyscyplinie: mistrzostw  Europy, 
mistrzostw świata i Igrzysk Olimpijskich co po-
twierdził  z  satysfakcją  obecny  na  spotkaniu 
były  mieszkaniec naszego miasta i  prezes MKS 

ZNICZ Pruszków, a obecnie  prezes Polskiego 
Związku Zapaśniczego – Andrzej  SUPRON.  

Jeden  z  najwybitniejszych zapaśników świa-
ta, wicemistrz olimpijski, wielokrotny mistrz i 
medalista mistrzostw świata, Europy i Polski, 
trener, sędzia zapaśniczy, komentator sporto-
wy, prezenter  telewizyjny i  działacz PKOL. Na-
stępnie  Robert opowiadał  o przebiegu  swej  
bogatej  kariery  sportowej  i odpowiadał  dłu-
go, cierpliwie, ciekawie oraz bardzo wyczerpu-
jąco na wszystkie  pytania. Przedstawił plany 
i marzenia  sportowe  na  przyszłość z  celem 
numer jeden czyli pójść śladami: Tadeusza TRO-
JANOWSKIEGO, Adama SANDURSKIEGO, Wła-
dysława STECYKA czy Aleksandra CICHONIA.  

Ogromną, ale miłą niespodzianką Roberta 
MICHTY są plany założenia sekcji  zapaśni-
czej w Pruszkowie co zapewne  ucieszy wielu 
entuzjastów tej najstarszej w  historii sportu 
dyscypliny olimpijskiej. Prezydent  zgodnie z 

obyczajem wręczył Robertowi, LIST GRATULA-
CYJNY, zestaw upominkowy związany z naszym 
miastem i złożył serdeczne podziękowania za 
godne reprezentowanie naszego miasta na 
sportowych arenach Polski i po zagranicami 
oraz życzył  realizacji wszystkich planów. 

Robert  dziękując ofiarował  pamiątkową  sta-
tuetkę przedstawiającą zapaśników. Andrzej   
SUPRON dziękując za zaproszenie na szczegól-
ną uroczystość podkreślił bardzo ważną rolę 
Jana STARZYŃSKIEGO w działaniach na rzecz 
sportu i to nie tylko stowarzyszeń i klubów 
funkcjonujących  w  mieście, ale  także docenia-
nie  sukcesów  sportowców, których  dyscypliny 
nigdy nie funkcjonowały w Pruszkowie. Przy-
pomniał iż Polski Związek Zapaśniczy prowadzi  
zakrojoną na cały kraj akcję „ZAPASY SPORTEM 
WSZYSTKICH DZIECI”, bowiem  zapasy jako for-
ma bezkrwawego współzawodnictwa znane 
są z okresów poprzedzających epokę helleni-

styczną, oraz, a  może przede wszystkim w za-
pasach zabronione są wszelkie techniki kopnia, 
duszenia czy dźwignie i  jest co bardzo ważne 
najmniej  podatną  na kontuzję dyscypliną. W 
walkach, które trwają dwie rundy po 3 minuty 
z 30 sekundową  przerwą lub dwie rundy z 30 
sekundową  przerwą dominują:  siła, szybkość 
oraz spryt i instynkt zawodnika. Andrzej  SU-
PRON także  otrzymał  pakiet  podarunkowy. 
Spotkanie, tradycyjnie  zakończyła  seria foto-
grafii, upamiętniająca to szczególne, ale jestem 
przekonany nie ostatnie  wydarzenie  w  roku  
bieżącym.   
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ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Oferuje pełen zakres usług księgowych

BIURO RACHUNKOWE
Renata Pośpiech

PODZIĘKOWANIE
DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE ZA UDZIAŁ W OSIE-
DLOWYM PIKNIKU RODZINNYM, „ŻEGNAJ LATO - WITAJ SZKOŁOˮ, UMOŻLIWIENIE DZIECIOM POZNA-
NIA SPECYFIKI PRACY STRAŻAKA, PREZENTACJE  SPRZĘTU STRAŻACKIEGO ORAZ WSPARCIE INICJATYW 
EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO.
                                   
DRODZY  PRZYJACIELE  STRAŻACY! ŻYCZYMY WAM BEZPIECZNEJ SŁUŻBY, ZAWSZE SZCZĘŚLIWYCH PO-
WROTÓW Z AKCJI ORAZ, ABY WASZA POMOC RATUJĄCA DOBYTEK, ZDROWIE, A, NIE RZADKO I ŻYCIE 
LUDZKIE BYŁA ZAWSZE  ŹRÓDŁEM OSOBISTYCH SATYSFAKCJI I SPOŁECZNEGO UZNANIA.

ORGANIZATORZY, RODZICE I DZIECI
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ „ŻBIKÓWˮ
PRUSZKÓW, WRZESIEŃ 2018
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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    

Więcej informacji pod numerem telefonu 

+48 602 522 300

Pracowników fizycznych na umowę o pracę

FIRMA INŻYNIERYJNA
zatrudni

1. Pracownik biurowy - wykształcenie średnie lub wyższe, staż pracy mile widziany, wymagana znajomość: obsługi komputera, podstaw księgowości, systemu płatnik, języka angielskiego. 
Praca w Kaniach. Oferta nr 2159.
2. Spawacz - 2 lata doświadczenia zawodowego- doświadczenie w spawaniu, sprawność fizyczna i manualna, chęć do pracy, dyspozycyjność (szczególnie w okresie świątecznym). Praca w 
Piastowie. Oferta nr 2227.
3. Magazynier - 2 lata doświadczenia zawodowego, sprawność fizyczna i manualna, chęć do pracy, dyspozycyjność (szczególnie w okresie świątecznym). Praca w Piastowie. Oferta nr 2229.
4. Monter/konserwator instalacji wentylacji i klimatyzacji - prawo jazdy kat. B. Praca na terenie województwa mazowieckiego. Oferta nr 2233.
5. Technik serwisu - kierunek wykształcenia: mechanika, min. 6 miesięczny staż pracy lub praktyka, uprawnienia SEP lkV, UBT, uprawnienia na wózki widłowe mile widziane. Praca na terenie 
powiatu pruszkowskiego i okolic. Oferta nr 2245.
6. Pomoc mechanika - mile widziane doświadczenie zawodowe, wymagana chęć do pracy w zawodzie- mechanika samochodowa. Praca w Żółwinie. Oferta nr 2270.
7. Asystentka/recepcjonistka - wykształcenie średnie lub wyższe, wymagany staż pracy, dobra znajomość pakietu MS OFFICE, organizacja pracy, znajomość języka angielskiego na poziomie 
komunikatywnym. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 2275.
8. Pomoc administracyjna - wykształcenie średnie, umiejętność obsługi urządzeń biurowych. Praca w szkole w Otrębusach. Oferta nr 2283.
9. Specjalista ds. Rekrutacji - wykształcenie średnie lub wyższe, obsługa komputera, praca na umowę zlecenie. Praca w Sokołowie. Oferta nr 2301.
10. Mechanik/serwisant - wykształcenie min. techniczne zawodowe, znajomość zagadnień z zakresu mechaniki, elektryki i elektroniki, mile widziane prawo jazdy kat. B. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 2306.

Z żalem zawiadamiamy, że 20 sierpnia odeszła pani Maria 
Zamaria, wieloletnia działaczka i członek kolejnych zarzą-
dów Pruszkowskiego Towarzystwa Muzycznego im. I. J. 

Paderewskiego. Pogrążonej w żałobie Rodzinie składamy szczere 
kondolencje.
Zarząd Pruszkowskiego Towarzystwa Muzycznego im. I. J. Pade-
rewskiego.

Z GŁEBOKIM SMUTKIEM ZAWIADAMIAMY                                                                   
ŻE 24 SIERPNIA 2018 ROKU W WIEKU 72 LAT ZMARŁ 

Ś+P
WIESŁAW  CEGLIŃSKI 

WYBITNY SPORTOWIEC, WSPANIAŁYCZŁOWIEK I PRZYJACIEL. WIELOLETNI ZNAKOMITY HOKEISTA NA 
LODZIE, REPREZENTANT MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „ZNICZ” W PRUSZKOWIE. MSZA ŚWIĘTA 
POGRZEBOWA ODBYŁA SIĘ 29 SIERPNIA 2018 ROKU W KOSCIELE NIEOPOKLANEGO POCZĘCIA NAJ-
ŚWIETSZEJ MARYI PANNY W ASYŚCIE POCZTU SZTANDAROWEGO MKS ZNICZ PRUSZKOW, PO CZYM 

NASTAPIŁO ODPROWADZNIE NA MIEJSCOWY CMENTARZ PARAFIALNY.
RODZINIE SKŁADAMY WYRAZY ŻALU I GŁEBOKIEGO WSPÓŁCZUCIA        

MIEJSKI KLUB SPORTOWY  ZNICZ PRUSZKOW
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