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Od lewej stoją: Łukasz SZYMAŃSKI - trener przygotowania motorycznego, Kasjan WROTNIEWSKI, Piotr NIEMYJSKI, Kacper FRELICH, Bartłomiej GRUDZIŃSKI, Hubert SOBIERAJ, 
Tymon PROCZEK, Aleksy WIŚNIEWSKI, Aleksander  CZARNECKI, Hubert KOZŁOWSKI,  Władysław WŁODEK, Robert KOCHAŃSKI - trener. Klęczą od lewej: - Jakub WŁOSTOW-
SKI - kapitan, Korneliusz KRASUSKI, Michał ŚMIECIŃSKI, Arkadiusz PYRKA, Szymon RÓZYCKI, Kacper FALKOWSKI, i Hubert HANDZLIK. Nieobecni: Emil ADAMCZUK - II  trener, 
Rafał JOŃCZYK - asystent trenera a oraz :Mateusz JELIŃSKI, Jakub ROKICKI, Adam ZIÓŁKOWSKI, Wojciech DANIELAK, Kacper KAMIŃSKI, Przemysław OGONOWSKI, Wiktor 
ZAKRZEWSKI, Dominik KWIECIEŃ  i Adrian KLIMEK.

Juniorzy Znicza w elicie polskiego futbolu
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Upały ostatnio straszne, 
ale zdarzało mi się bywać 
w gorszych okolicznościach 
przyrody, Malezja, Katar, 
Gaza…

Na szczęście w każdym z 
tych krajów obowiązuje za-

kaz sprzedaży samochodów 
bez klimatyzacji (no może 
nie w Gazie).
W moim kabriolecie z lat 

młodości z pewnością takiej 
nie było. Ostatnio zauważy-

łem modę na kończenie każ-

dego zdania słowem „tak?”, 
ze znakiem zapytania. Robią 
to politycy, dziennikarze, 
właściwie wszyscy wypo-

wiadający się w mediach.

Maciej Bugajak - operator filmowy, publicysta
Foto - autor tekstu w dzieciństwie

Zrzęda powraca...

Według mnie jest to arogancka forma 
akceptacji treści, które głoszą, tak jak-

by nie było możliwości zaprzeczenia temu, 
co mówią. Kiedyś, w moich młodych latach, 
kiedy nie było Internetu i GPS w czasie podró-
ży często trzeba było się zatrzymać i spytać 
miejscowych o kierunek. Mogę się mylić co 
do regionu ale na przykład w Wielkopolsce 
usłyszelibyśmy, że trzeba pojechać w lewo, 
nie?, potem w prawo, nie? i na końcu drogi 
znowu w prawo, nie? Natomiast na Mazu-
rach usłyszelibyśmy, że trzeba pojechać w 
lewo, tak?, potem w prawo, tak? i na końcu 
drogi w prawo, tak? Albo może na odwrót. 
Zawsze mnie korciło, żeby im przekornie od-
powiadać albo nie albo tak… Byłem jednak 
grzeczny i nigdy tego nie zrobiłem. Dzisiaj 
tym, którzy na końcu zdania mówią tak? 
odpowiadałbym nie! Z innej beczki. Jestem 
kibicem sportowym od dziecka, czyli od pra-
wie 60 lat. Oglądałem wszystkie transmisje 
najpierw u sąsiadów, a od 1963 roku na 
naszym telewizorze Agat, polskiej produk-
cji, Warszawskich Zakładów Telewizyjnych, 
w skrócie WZT. Skoki narciarskie, Wyścig 
Pokoju, Igrzyska Olimpijskie były moim ży-
wiołem, który pozostał do dziś. Niedawno 
mój przyjaciel zapytał mnie, jakich zawodów 
mógłbym nie oglądać. 

Odpowiedziałem, że curlingu, chociaż po 
chwili przyznałem, że kiedyś oglądałem i 
było ciekawie.

Właśnie obejrzałem transmisję na żywo 
nowej dyscypliny z Rygi na Łotwie. Nazywa 
się to boks z każdym możliwym nielegalnym 
uderzeniem, kto pierwszy ten oczywiście 
wygrywa. W walce z Polakiem wygrał Ło-
tysz, atakując już po czasie łokciem z obrotu 
szczękę Polaka, który nie dość, że nie doszedł 
do siebie po tym ciosie a sędzia mu w tym 
nie pomógł, pozwalając na oddech jak w 

przypadku uderzenia poniżej pasa to dzięki 
osłabionemu słuchowi podobno doświad-
czonego amerykańskiego sędziego musiał 
przez kolejne 8 -10 sekund po dzwonku, 
kończącym rundę pozwolić się jeszcze obijać 
Łotyszowi. Od dzisiaj nie lubię Łotyszy!

Kolejna runda była tylko formalnością, nasz 
został wyliczony. Miejscowy, w swojej stolicy 
wygrał poprzez: rzadki faul, po którym powi-
nien zostać zdyskwalifikowany, głuchotę sę-
dziego, który ogłuszonego po faulu pięścia-
rza pozwolił obijać przez kolejne 10 sekund. 
W życiu nie widziałem ciosu w szczękę, wy-
mierzonego łokciem. Mam nadzieję, że nasi 
się odwołają a Ci co mają wpływy zauważą 
skandal! A teraz o biegu naszych pań na 400 
metrów w Memoriale im. Ireny Szewińskiej. 
Ktoś wygrał ten bieg. Nazywa się Amina Sey-
ni. W Internecie ani słowa o nim. Z Nigru. 
Tylko, że on biegł z naszymi paniami! Tylko, 
że to podobno kobieta.

Dzisiaj wyszły na jaw nowe fakty dotyczą-
ce innej biegaczki-biegacza Caster Semenyi. 
Wewnętrzne jądra, bardzo wysoki poziom 
testosteronu, jak u mężczyzn, chromosomy 
XY jak u mężczyzn… Co tu jeszcze dodać.

Podobno jesteśmy blisko zniesienia wiz do 
USA. Tylko że to nie Trump o tym decyduje! 
Chodzi o procent odmów na granicy.

A tam zależy to tylko od Hindusa i Haitań-
czyka, którzy są oficerami imigracyjnymi na 
lotnisku i decydują, kto może wjechać a kto 
nie.

Jak mu Polak z sąsiedztwa podskoczył to 
może się zrewanżować. Ostatnio Polska wy-
grała z Izraelem 4:0 w czwartej kolejce elimi-
nacji do Mistrzostw Europy 2020. W meczu 
jedną z bramek strzelił zawodnik AC Milan 
Krzysztof Piątek, który wyjątkowo zrezygno-
wał ze swojej cieszynki. (Dla niewtajemni-
czonych - udaje, że strzela z pistoletów). Na-

pastnik na kanale „Łączy Nas Piłka” wyjawił, 
że nie zrobił jej, ze względu na szacunek dla 
rywala. Brawo za inteligencję. Natomiast nie 
wiem co miał na myśli kapitan reprezentacji 
Izraela, mówiąc przed meczem: Pochodzę z 
rodziny, która wie, co to zagłada. Jesteśmy 
świadomi przeszłości i będziemy starali się 
wygrać to spotkanie… Może ktoś, coś bo ja 
głupi chyba jestem... Holocaust i piłka nożna 
w eliminacjach do Mistrzostw Europy?

Znowu dyskusja o sandałach i skarpetach. 
A ja się po raz kolejny nie zgodzę. Wolę oglą-
dać, nie żebym się specjalnie przyglądał, co 
jak widać nie jest obce tym, którym odpo-
wiadam, stopę w skarpecie niż stopę bez 
z zaawansowaną grzybicą... I może być w 
sandale!

Przez lata wmawiali nam, że do drobiu tyl-
ko białe wino a do czerwonego mięsa tylko 
czerwone.

Teraz się okazuje, że to nie ma znaczenia. 
Nie mam grzybicy ale jak będę chciał to za-
łożę sandały do skarpet i mam w dupie co o 
tym pomyślą... Pan Mateusz Borek niezmor-
dowany w komentowaniu meczu zespołu z 
UK, Menczesteru City. Sprawdziłem, żeby 
nie było, wszyscy angielskojęzyczni mówią 
Manczester. Dzisiaj Roman Kołtoń, mój 
nieulubiony komentator Polsatu komentu-
je mecz Ligi Europy i jak zwykle jest to ko-
mentarz „internetowy”. Chwila, jego kolega 
właśnie powiedział, że zawodnik jest pod 
formą!!! 

A pan Kołtoń, że dokończę, mówi: ezawod-
nik, estara, esię, estrzelić, ebramkę. Eale, 
emu, eto, esię, enie, udaje... Może mu płacą 
za każde „e”? Naprawdę zachęcam wszyst-
kich do posłuchania Kołtonia, on „e” wsadza 
prawie przed każdym słowem.

Redaktor Kurzajewski w wielkim teście o 
podatkach wymawia nazwisko siedzącego 

wśród gości Włocha Paolo Cozzy jako Cozza 
przez z. Poprawnie we włoskim języku zz 
wymawia się jak cc. Czyli Cocca. No, cóż, 
niedouczony. I jeszcze mówi Paulo a on 
nazywa się Paolo.  Ciekawe, że partneru-
jąca mu redaktorka wymawia to nazwisko 
poprawnie... A teraz pan na Polsacie mówi 
Tottenham gdy prawidłowo powinno być 
„Totnam”. Kiedyś nawet robili żarty, to ten 
ham, to tamten ham, w domyśle cham.

Ale skoro wymawiamy nazwy zespołów w 
oryginalnej wersji to jednak „Totnam”. Sami 
Anglicy przyznają, że niektóre wyrazy czyta 
się bez logicznego wytłumaczenia, jak na 
przykład sos worcestershire, czyli „wuster”, 
Leicester square czyli „Lester square” itd.

A w transmisji z tragedii w Paryżu redaktor 
wymawia: NOTER Dam... Panowie z Polsa-
tu, komentując mecz wymawiają nazwisko 
francuskiego bramkarza Lloris, a on pisany 
przez dwa l wymawia się Lioris. Wystarczy 
komputer i trochę zawodowego szacunku 
do (dla?) siebie i do (dla?) widza. Boks na 
żywo w TVP Sport, walczy Polak z Niemcem 
ale dla redaktora oboje walczą... Miłośnik 
instrumentów? Reklama stacji benzynowej, 
lektor stara się po angielsku wymówić jej 
nazwę: Sirkul.kej. 

Akurat jest tak jak z wymową nazwy an-
gielskiego miasta Birmingham. Dla komen-
tatorów to „Birmingam” podczas gdy za-
równo Circle.K jak i nazwę miasta wymawia 
się według tego samego schematu: „Serkl.
Kej” i „Bermingam”. Reklama Therapy ale 
w naszej reklamie to Terapi, nie Ferapi, tak 
łatwe do wymówienia… Eksperci Formuły 1 
na Eleven Sports  wymawiają nazwisko wło-
skiego kierowcy Rikardo, podczas gdy jego 
nazwisko pisze się Ricciardo. Tknięty prze-
czuciem sprawdzam w internecie, oczywi-
ście to Ricziardo… Jeszcze ponarzekam!



jej długiej modowej posługi miasto. Po prostu  M I A 
S T O   Ł Ó D Ź. Od 1961 do 2011 aktywnie (jakby nie 
liczyć pół wieku), ale przecież nie tylko pogoń za tkani-
nami, bo i pokazy i Dyplomy w ASP i Złote Nitki, a tu raz 
trofea, raz jurorowanie, zebrałoby się tego sporo. I wła-
śnie Łódź, moja filmowo-modowa Łódź mnie przytuliła 
z moim modopolskim dobytkiem, który od dwudziestu 
lat 1998-2018 czekał w mojej piwnicy na coś. 

Tomek Ossoliński od majowej hucznej 80-siątki w 
2015 zdumiony, że „toto” jeszcze żyje, a w kartonach 
stosy zdjęć, projektów, grafik, plakatów, ruszył ostro do 
boju, znalazł jakieś nieznane mi miejsce w okolicy Sta-
rych Powązek, ale na Powązki jakoś nie było mi jeszcze 
zbyt śpieszno… Powązki, zatem odłożyliśmy ad acta, po 
roku w 2017 Tomek wraca triumfalnie z Łodzi z okrzy-
kiem „panie Jureczku robimy wystawę w Centralnym 
Muzeum Włókiennictwa”, no i co? No i się zaczęło, pew-
nie już o tym całym ambarasie artystycznym pisałem, 
po prostu wyfruwają z mojej piwnicy suknie, płaszcze, 
tuniki i cocktail - party razem z balowymi kreacjami, 
wszystko to zamieniło się ku mojemu zdziwieniu w 
(uwaga!)  o b i e k t y. Latające?, pytam ekipy muzealni-
ków w białych rękawiczkach. Nie proszę pana, to będą  
o b i e k t y  m u z e a l n e.  Później się okaże, że obiekty 
zamieniły się w (też uwaga!)  d o b r o   n a r o d o w e.  
Zwariować można, zwłaszcza, że w to nieszczęsne do-
bro narodowe zaplątała się moja jedwabna marynarka, 
w której zresztą paradowałem na otwarciu Wystawy… 

A niech tam, mea culpa jokom bałaganiarz, ale skoro 
dobrnęliśmy do (to prawda po trochę przydługim pro-
logu) OTWARCIA WYSTAWY to czas najwyższy na moje   
G W I A Z D Y  Z   M I A S T A   Ł O D Z I. 

Pełna artystycznych pasji ale i zadziornego uroku 
ANETA DALBIAK - DYREKTOR MUZEUM zamaszyście 
kroi wernisażowy tort, ale zanim to zrobi wyraża zgo-
dę na organizację wystawy i pisze piękny tekst, rasowy 
wstępniak o modzie jako takiej, a także o wielkich eks-
pozycjach Beatona i Balanciaga. 

Pani Aneto, dziękuję za tę wystawę i za wszystko. 
Uwertura z tortem na wernisażu wystawy to dzienni-
karze, artyści, moje modopolskie modelki, następnego 
dnia czeka na otwarcie „pół Łodzi”, na muzealnej es-
tradzie Prezydent Miasta Łodzi HANNA ZDANOWSKA 
w towarzystwie Rektor Akademii Sztuk Pięknych Jej 
Magnificencji JOLANTY RUDZKIEJ - HABISIAK ogłaszają: 
WYSTAWA OTWARTA! Rany boskie, euforia, zamiesza-
nie, z kimś się ściskam, coś podpisuję i teraz pisząc ten 
felieton wiem, że niemal nic z tego wydarzenia nie pa-
miętam. Magnificencja ogłasza DOKTORAT HONORIS 
CAUSA, a ja (i to pamiętam) krzyczę, może nieeleganc-
ko, żeby dać doktorat Tomkowi. Ja wiem, że moje emo-
cje bywają często ryzykowne, za co przepraszam pury-
stów i nie tylko, ale staram się jak powiada młodzież 
„nie przeginać”. Dziękuje Łodzi za Wystawę, za to, że 
przez półtora roku Łódź była moim artystycznym przy-
tuliskiem i gdzie spotkałem tyle serdeczności. Akademii 
za piękne Wydawnictwo, piękne graficznie, a teksty w 
mim wzruszające, to dzieło oprócz Jej Magnificencji peł-
nej pogody ducha i niebywałego dowcipu prof. dr hab. 
Jolanty Rudzkiej – Habisiak również następnych gwiazd 
mojej łódzkiej przygody życia. Cierpliwej do bez granic 
Dziekan Wydziału Tkaniny i Ubioru dr hab. Małgorzacie 
Dobrzynieckiej – Kojder, dr hab. Małgorzacie Czudak, z 
figielkami w oczach od zawsze, tajemniczej i posągowej 
prof. dr hab. Małgorzatcie Garda, oraz dyskutującej ze 
swadą i piszącą nie tylko o mni i krynolinach prof. dr 
hab. Irmie Kozina z ASP Katowice oraz całej w błękitach 
peruwiańskiej królowej, czyli Jej niezwykłości prof. dr 
hab. Barbarze Hanuszkiewicz. Dzięki za kolorowe sło-
wa, same Jesteście jak Kolorowe Ptaki. Tę plejadę moich 
łódzkich gwiazd zamyka Marta Galik, kurator Wystawy, 
ale także szefowa od białych rękawiczek i obiektów, czyli 
dóbr narodowych. Amen!

J.A.

P.S. Pani Prezydent i Panu Prezydentowi (jest jeden 
rodzynek w śród łódzkich gwiazd) dziękuję za piękne 
teksty i serdeczne gratulacje. Jest to niezwykle piękne 
jak prezydynci miast doceniają artystów. A ja przez 
wszystkie lata moich pielgrzymek do Łodzi pisywałem 
namiętnie wierszyki o Łodzi, o konkursach, Złotych Nit-
kach, o nas, o kochankach mody. Resztki tej „poezji” 
widać na obrazkach. 

POZDRAWIAM WSZYSTKIE MOJE GWIAZDY!!!

www.gpr24.pl      Felieton   Jerzy Antkowiak
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MOJE GWIAZDY Z MIASTA ŁODZI... 
Jerzy Antkowiak - projektant mody, publicysta
Wierszyki - autora felietonu

Dlaczego z miasta Łodzi? Dla-

czego nie z miasta Poznania? 
Dlaczego nie z miasta Wro-

cławia? Dlaczego nie z miasta 
Krakowa, a przede wszystkim 
ze „Zwisu” na rynku. Dlacze-

go nie z… i tak dalej. Dlaczego 
nie? Poznań, Wrocław i Kraków 
kocham szczególnie, kto mnie 
trochę zna to wie. 

Ale miasto Łódź, pardon MIASTO ŁÓDŹ - osobliwie 
się zapisało w moim życiorysie. Lata takie oto jak 

1940, 1961 ubiegłego wieku i właściwie aż do dzisiaj są 
pełne najróżniejszych odsłon mojego jestestwa z mia-
stem ŁÓDŹ w roli głównej. 1940 to wywózka z poznań-
skiego Wolsztyna do Generalnej Guberni i miesiąc kwa-
rantanny w łódzkiej fabryce (może w białej). W 1961 
jako zupełnie nieopierzony modopolski szczeniak i do 
tego ceramik jadę na pierwszą giełdę tkanin do Łodzi 
(zwrot „do miasta Łodzi” jest uroczy plebejski i histo-
ryczny, ale nie chcę być irytująco manieryczny, a zatem 
basta). I tak się to proszę miłych pań i panów potoczyło. 
Młodzież artystyczna nie chcę słyszeć, że nie było nie-
mal nic, giełdy z przemysłowego „rozdzielnika”, zaopa-
trzeniowcy plus plastyk przypominali bardziej żebraczą 
pielgrzymkę, ale bywało też wesoło, bo tylko poczucie 
humoru i beczka dowcipów pozwalały odczarować ten 
smutek tropików.

Ale Łódź to nie tylko pogoń za tkaninami, to pokazy 
mód wszelakich, Targi i ich metamorfozy, Rzemieślnicy 
na Moniuszki, Honoratka (też na Moniuszki) z dziewczę-
tami z PWSSP, później jak Pan Bóg przykazał ASP imienia 
Władysława Strzemińskiego, Złote Nitki  i inne przeróż-
ne insygnia i precjoza zacne. Barwne i mądre spotkania 
z Woolmarkiem - pokazy i szkolenia. Secrétariat de la 
laine, czyli paryska filia Woolmarku organizowała swoje 
rewie o charakterze czysto poznawczym (formy, propor-
cje, tkaniny i nowoczesność, wielkie nazwiska: Cardin, 
Cerruti, Balmain), ale robiła to z wielkim rozmachem na 
przykład w łódzkiej Operze. Paryż nas wtedy zapraszał 
gdzie? Do właśnie do Paryża, mimo, że siedziba Wool-
marku mieściła się, o zgrozo w Brukseli, miałem radość 
niekłamaną towarzyszyć łódzkim gwiazdom mody try-
skającej energią kolażance Bryszewskiej, romantycznej 
Magdzie Druri i niepoprawnie młodzieńczej Ani Skur-
skiej. Bardzo były piękne „pojezdki”, bo i pracowite i 
towarzysko rozkoszne. To tyle wspomnień barwnych 
„z dawnych latków” jak mówił będąc pacholęciem mój 
syn Kayo, teraz pomkniemy ku współczesności; bo to 
Łódź najczęściej odwiedzane przeze mnie w czasie mo-
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Włodzimierz Szpak - reżyser dokumantalista
Foto - autora

Pamięć zmysłów

Przed 1989 rokiem sfera 
zmysłów, ciało, ludzka seksu-

alność podlegały w Polsce sil-
nym ograniczeniom, stanowi-
ły właściwie temat tabu. Życie 
obywateli regulowały dwa ka-

techizmy - partii komunistycz-

nej oraz kościoła katolickiego, 
oba równie rygorystyczne wo-

bec ciała (z jego zmysłowo-

ścią), jakby ciało było czymś 
gorszym, wstydliwym, podej-
rzanym, niegodnym zaintere-

sowania.

REKLAMA

Transformacja ustrojowa niewiele w tym 
względzie zmieniła. Zmysłowy, cielesny, 

erotyczny, seksualny to wyrażenia wciąż bu-

dzące w naszym kraju przeważnie niezdrowe 
emocje, jakoś niewygodne. 

Marzył mi się kiedyś film, który mógł się 
przyczynić do zmiany tego stanu rzeczy. 
Chciałem opowiedzieć w atrakcyjny i nie-
konwencjonalny sposób o najwspanialszych 
wytworach sztuki europejskiej, w których 
pierwiastek zmysłowy jest szczególnie  sil-
nie obecny (i to często tam, gdzie, jakby się 
wydawało, nie powinno go być, np. w sztuce 
kościelnej i sepulkralnej); pokazać na wybra-
nych przykładach w jaki sposób zaznaczył się 
wpływ skłonności homoseksualnych niektó-
rych artystów na ich dzieło (Leonardo, Michał 
Anioł...).   

Napisałem nawet rodzaj manifestu (podaję 
w skrócie): 

Chciałbym zrealizować ten film, aby przypo-
mnieć, że natury nie da się oszukać. Przemi-
nie, musi przeminąć każda myśl czy ideologia, 
która lekceważy, spycha w kąt  lub potępia 
wszystko, co jest związane z ciałem, sferą 
zmysłów, seksualnością. 

Wszystko co nas łączy z życiem, co jest 
oznakowane dodatnio, posiada wymiar zmy-
słowy…

Chciałbym, żeby o ciele i sprawach wokół 
ciała zaczęto u nas mówić z taką samą powa-
gą jak o sprawach ducha i duszy. Dlatego chcę 
zrobić ten film.



www.gpr24.pl      Felieton   Maciej Woźniakiewicz
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Wspomnienie o moim Przyjacielu Stefanie
Maciej Woźniakiewicz - dziennikarz i reżyser
Foto - Wikipedia

Stefan był człowiekiem moc-

no stojącym na ziemi. Chłop-

skie pochodzenie zahartowało 
go w pokonywaniu proble-

mów, których w młodzień-

czym życiu los mu nie skąpił. 
Klęski stawały się powoli mą-

drością ucząc go analizować 
nawet najmniejsze wydarze-

nia, które miały stanowić o 
jego przyszłym losie. Nawet 
rzeczy, na pierwszy rzut oka 
oczywiste musiały być roze-

brane na czynniki pierwsze. 
Takim się nauczył być i na ogół 
minimalizując klęski, krok po 
kroku, systematycznie osiągał 
od życia to, czego się podjął. 
Owszem zdarzały się w histo-

rii jego życia porażki, lecz któż 
ich nie doznawał, zwłaszcza na 
polu uczuć, które zazwyczaj 
wyłączają swymi emocjami 
racjonalne zachowania. 

Owocem takiej miłosnej porażki był syn, 
którego bardzo kochał, choć małżeństwo 

przestało istnieć. Wśród znajomych panowała 
opinia, że to musiało się tak skończyć kiedy 
błękitna krew jednego ze znanych polskich 
rodów, łączy się ze zwykłą chłopską posoką. 
Ale to stało się dużo później. A w dzieciństwie, 
jako że chłopca ciągnęło do roli i obserwując 
od najmłodszych lat życie na wsi, postanowił 
związać się z nią trwale i stać się rolnikiem. O 
ziemi mógł powiedzieć dużo, a geologia któ-
rą przyszło mu potem studiować, otworzyła 
przed nim całą filozofię jej rodzenia, kiedy po-
znawał procesy zachodzące w jej wnętrzu i na 
powierzchni, dzięki którym ulega przeobraże-
niom. Swoją edukację rozszerzył fakultetem 
z geodezji, gdzie przez pewien okres praco-
wał jako uczelniany asystent do czasu, kiedy 
gierkowska rewolucja - również w rolnictwie 
- próbowała bezskutecznie  udowodnić, że i ta 
dziedzina życia może stać się bardzo dla kraju 
rentowna. Postanowił spróbować swoich sił 
w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, która na 
wzór rosyjskich kołchozów stanowiła wspól-
notę  indywidualnych rolników gospodarują-
cych na wspólnej ziemi. Ale zanim doszło do 
tej decyzji, zdarzył się w jego życiu niezwykły 
incydent. Kiedy pracował jeszcze na uczelni, 
rektor pozwolił mu ze względu na trudne 
warunki materialne, znaleźć kąt do spania 
w jednym z uczelnianych laboratoriów. Tam 
rozkładał polowe łóżko, a wczesnym rankiem 
był gotowy do pracy, do której nie musiał do-
jeżdżać. Zdarzył się moment kiedy wszedł w 
skład delegacji, która świtem miała wyjechać 
do miasta odległego o paręset kilometrów od 
miejsca pracy. Położył się więc wcześniej spać 
nastawiając uprzednio budzik na godzinę pią-
tą. Wydawało mu się, że zasypia, kiedy obok 
niego pojawiło się parę niewielkich, może 40 

centymetrowych stworków. Przyglądały mu 
się bardzo dokładnie ze wszystkich stron, a 
kiedy próbował zrobić ostrożny ruch ręką w 
ich kierunku, przemieszczali się w inny kąt la-
boratorium. Kiedy się podniósł stworki znik-
nęły. Może to jakieś zwidy? - pomyślał przez 
chwilę, lecz zaraz odrzucił tę myśl, bo sytuacja 
była tak realna jak ten fakt, że teraz stał na 
nogach. Jeszcze chwilę pokrzątał się po labo-
ratorium, aż wreszcie postanowił się położyć. 
Zostało mu zaledwie dwie godziny snu i posta-
nowił je wykorzystać. Mimo incydentu twar-
do zasnął. Budzik nie zadzwonił. Obudził się, 

a właściwie go obudzono, kiedy laboratorium 
miało być wykorzystywane przez studentów 
do zajęć. Kiedy wyszedł na korytarz było koło 
dziesiątej, napotkał przestraszony wzrok ko-
legów i zapytanie przez jednego z nich „To ty 
żyjesz?…”.  Na uczelnię dotarła informacja, że 
samochód, który bez niego wyjechał uległ wy-
padkowi i cała piątka nie żyje. Nekrolog został 
podany do gazety również z  jego nazwiskiem. 
Dane niezależnie dostarczyła milicja. Potem 
okazało się, że tą piątą osobą był ktoś inny, 
prawdopodobnie przygodna osoba, ale skąd 
znalazło się na wykazie jego nazwisko?  Dużo 
niejasności i zero odpowiedzi. Ten incydent 
zdeterminował jego dalsze działania. Chciał 
stąd uciec, byle dalej i zapomnieć o całej tej 
dziwnej do końca nie wyjaśnionej sprawie, 
choć  zielone 40 centymetrowe stworki po-
zostały z jego racjonalnej głowy nieusuwalne. 
Przeprowadzka z uczelni do Spółdzielni Pro-
dukcyjnej nabrała tempa. Za chwilę był już jej 
prezesem i wielkim jak na owe czasy reforma-
torem. Od tej pory rozpoczęło się pasmo suk-
cesów. Na tle niedomagających  gospodarstw 
rolnych wyraźnie odstawał od reszty, bo już 
w pierwszym roku prezesowania udziałowcy 
jego RSP doznali szokującej rewolucji finanso-
wej. Wysokie pensje i pod koniec roku nagro-
dy, których wykładnikiem stał się jak na owe 

czasy rarytas - samochód. Pokazywany przez 
media był zaprzeczeniem realnej sytuacji w 
spółdzielniach rolniczych, a zarazem dowo-
dem na to, że kierunek partii jest dobry, tylko 
zawodzi jak zwykle czynnik ludzki. Kiedy py-
tali go o źródło sukcesu  okraszał  odpowiedź 
subtelnym, tajemniczym uśmieszkiem. Pomi-
mo swego talentu i zdolności sam był też nim 
zaskoczony, bo wiedział że wiele czynników w 
odpowiednim czasie musi złożyć się na suk-
ces. Kobiety zaczynały do niego lgnąć, bo jak 
nie kochać człowieka sukcesu, inteligentnego 
gentlemana, który władał biegle francuskim, 

bo też w okresie rozwoju akademickiego był 
stypendystą we Francji. Jedną z nich uczynił 
matką swojego drugiego syna, a potem żoną 
z którą dzielił do końca resztę życia. Kiedy 
spółdzielnie rolnicze  bankrutując wysprze-
dawały swoje hektary, on stanął po drugiej 
stronie kupując od nich ziemię pod przyszły 
zasiew. Tym razem dla siebie. Wiedział czego 
ziemia od niego oczekuje i wiedział jak temu 
sprostać, dlatego zakup był potężny, a że bra-
kowało gotówki zaciągał kredyty. Obiektem 
jego rolniczych westchnień stała się kukury-
dza z której wszyscy żartowali  bo uchodziła za 
główną roślinę ówczesnego ZSRR, a on uważał 
ją za roślinę przyszłości. Kilka setek hektarów, 
które stało się jego własnością obsiał kukury-
dzą, która jego zdaniem wygrywała z ziarnem 
innych gatunków zbóż. Bez ziarna kukurydzy 
nie można sobie wyobrazić produkcji drobiu, 
trzody chlewnej, hodowli bydła, a zatem też 
produkcji mleka. 

Jeden z dzisiejszych członków Izby Rolniczej 
wspomina go jak chronił ją przed chwastami, 
zbierał, suszył ziarno, które tworzyło pięk-
ną „górę złota” – w przenośni i dosłownie. 
Stefan stał się milionerem, a sprzyjało mu 
wszystko. Kiedy susza ogarniała kraj, nad 
jego hektarami deszcz wrabiał 100% normy. 
Cała przyroda mówiła mu, że go kocha. On 

też ją kochał i kochał ludzi. Nie przechodził 
obojętnie obok żebraka, wspomagał swoją 
rodzinną wieś, Ochotnicze Straże Pożarne, 
przyjaciół i tych, w których odkrywał pasje. 
Tak krocząc rozsiewał wokół siebie wdzięcz-
ność i bezpretensjonalne uczucie podziwu i 
miłości. Należałem do tych, których zaliczał 
do swoich przyjaciół. Nasze częste wieczorne 
rozmowy i trochę mniej częste wspólne zagra-
niczne wyjazdy, otwierały przestrzeń dotąd 
intymną. Odnosiłem wrażenie, że ta dziwna 
historia z kosmicznymi stworkami, która tak 
bardzo nie przystawała do jego pragmatycz-

nej w biznesie postawy wbijając się klinem w 
jego życiorys, jednak pomagała mu odnaleźć 
swoje szczególne miejsce wśród otoczenia,  
określić siebie, czego wynikiem była pokora 
wobec rzeczy nieznanych i przekonanie, że 
motorem działania w tym świecie jest poza 
roztropnością – miłość. Miał mocną świado-
mość Boga kierującego ludzkim intelektem 
i odczytywał Go w planach wobec każdego, 
kto Go dostrzegał i słuchał. Roztropność i po-
kora szła w parze z sukcesem.                                                

Był poświąteczny, po wielkanocny wieczór. 
Siedzieliśmy wraz z żoną przy stole rozmawia-
jąc o Stefanie, który właśnie spędzał święta z 
rodziną w Zakopanem. Mieliśmy być razem, 
ale nie wyszło. Koło czwartej nad ranem na-
stępnego dnia Stefan pojawił się w naszej sy-
pialni. Był uśmiechnięty i kiwając ręką zwró-
cił się do żony „Jesteście moimi najlepszymi 
przyjaciółmi. Teraz odchodzę, ale na pewno 
spotkamy się w przyszłości...”. Kierując się w 
stronę drzwi zniknął. Rano dostaliśmy wiado-
mość, że po zasłabnięciu i długiej reanimacji 
w szpitalu zmarł. Pozostało wspomnienie 
człowieka o niezwykle wrażliwej duszy i pięk-
nym życiorysie. Mam nadzieję, że w spadku 
pozostawił swoim synom również swoją 
wrażliwość, bo też niedaleko pada jabłko od 
jabłoni.
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Radni Powiatu Pruszkowskiego udzielili absolutorium Zarządowi 
i wybrali Wicestarostę

Sukces uczniów pruszkowskiej szkoły
Pruszkowska szkoła podstawowa jest w 5% 

najlepszych szkół w Polsce!
40 procent uczniów Szkoły Podstawowej Azymut Fundacji 

STERNIK w Pruszkowie uzyskało z egzaminu ósmoklasisty 
takie wyniki, jak jedynie 1,7 proc. najlepszych uczniów w 
Polsce. Średnie dla poszczególnych przedmiotów różnią się 
o kilkadziesiąt punktów procentowych na korzyść Azymutu.

A kilka dni temu trzecioklasiści Azymutu zajęli 3 miejsce w 
Polsce w Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty.

Centralna Komisja Egzaminacyjna właśnie przekazała 
szkołom średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty. W całej 
Polsce wzięło w nich udział ponad 372 tys. uczniów, a w 
Azymucie - 23.

– Dziewięcioro naszych wychowanków uzyskało średnią 
powyżej 90 proc. Kolejnych sześcioro otrzymało ponad 
80 proc. punktów. To olbrzymi sukces. Przeliczając wyniki 
okazuje się, że aż 40 proc. uczniów Azymutu osiągnęło taki 
wynik, jak jedynie 1,7 proc. najlepszych ósmoklasistów w 
Polsce - mówi Grzegorz Stanio, Dyrektor Zarządzający pla-
cówek Fundacji STERNIK w Pruszkowie.

Jak wyglądały wyniki dla poszczególnych przedmiotów na 
zakończenie ósmej klasy?

- Średnia z języka polskiego w kraju wyniosła 63 proc., a 
w Azymucie 86 proc. W zakresie matematyki wynik ogólno-
polski to 45 proc., natomiast w placówce Sternik Pruszków 
- 79 proc. W przypadku języka angielskiego wartości te wy-
nosiły 59 proc. i 89 proc. na korzyść Azymutu. - relacjonuje 
Monika Świderska, Dyrektor Szkoły Podstawowej.

Placówki Fundacji STERNIK oferują edukację i wychowa-
nie od przedszkola do matury. Kilka dni temu trzecioklasiści 
Azymutu zajęli 3 miejsce w Polsce w rankingu Sprawdzianu 
Kompetencji Trzecioklasisty. Test sprawdzał kompetencje 
czytania i pisania, wiedzę o języku, sprawność rachunko-
wą i praktyczne umiejętności w rozwiązywaniu zadań ma-
tematycznych każdego ucznia. Zmierzyli się przy tym z 36 
tys. dzieci z 2000 szkół z całego kraju! Natomiast w testach 
gimnazjalistów trzech uczniów Azymutu osiągnęło powyżej 
90 proc. średniej ogólnopolskiej, a 14 osób ponad 80 proc. 
wyniku. Wkrótce ruszy liceum Pryzmat przy szkole Azymut 
– średnia ocen rekrutowanych do placówki młodych ludzi 
wynosi 4,8.

- Tak dobre wyniki to dla nas, nauczycieli Azymutu wielka 
radość. Ale najważniejsze w naszych placówkach jest wspie-
ranie uczniów w całościowym rozwoju - dbanie nie tylko o 
ich wiedzę, ale też o wolę, emocje, ducha i ciało. Staramy 
się przekazywać wartości takie jak odpowiedzialność oso-
bista, praca dobrze wykonana, duch służby, prawda, ser-
deczność i spójność postaw. Dojrzałość w tych sferach jest 
dla nas kluczem do sukcesu edukacyjnego – mówi Hanna 
Boguta - Marchel, dyrektor Akademickiego Liceum Pryzmat 
w Pruszkowie.

Więcej informacji o placówkach: 
http://przedszkole.promienie.edu.pl/
http://azymut.edu.pl/
http://lopryzmat.edu.pl/

We wtorek, 18 czerwca 
2019 roku, podczas X se-

sji Rady Powiatu Pruszkow-

skiego przyjęto sprawozdanie 
finansowe wraz ze sprawoz-

daniem z wykonania budżetu 
za rok 2018 oraz udzielono 
absolutorium Zarządowi Po-

wiatu Pruszkowskiego. 

Radni Powiatu Pruszkow-
skiego podjęli również 
uchwałę w sprawie wyboru 
Wicestarosty Pruszkowskie-
go wyznaczając na to stano-
wisko Zdzisławę Zielińską, 
natomiast do grona radnych 
dołączyła Ewa Kubiak.
 

Zdzisława Zielińska Wicesta-

rosta Pruszkowski jest samo-
rządowcem od 1992 roku. Przez 
wszystkie lata działalności była 
bardzo zaangażowana w spra-
wy oświaty i kultury. Wartości, 
które mają dla niej szczególne 
znaczenie to szacunek i dobro 
każdego człowieka. Jest pasjo-

natką historii, uwielbia książki 
o tematyce historycznej i mo-
nografie wielkich ludzi. Swoją 
pasją inspiruje innych opraco-
wując ciekawe, innowacyjne 
projekty o charakterze patrio-
tycznym, które stanowią źródło 
wiedzy dla młodych pokoleń.

Wykształcenie i ścieżka zawo-
dowa:
– Uniwersytet Łódzki, Wydział 

Filozoficzno-Historyczny w za-
kresie pracy oświaty i kultury;
– Uniwersytet Warszawski, Pody-

plomowe Studia Samorządu Tery-
torialnego i Rozwoju Lokalnego;
– w latach: 1993-2010 dyrek-

tor Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Piastowie;
– w latach: 2010-2014 zastępca 

Burmistrza Miasta Piastowa;
– w kadencjach: 1998-2002, 

2006-2010, 2014-2018 i obec-
nej – radna Powiatu Pruszkow-
skiego.
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REKLAMA

tel.: +48 534 317 840
tel.: +48 501 534 623

concertcatering@gmail.com

concert catering

Firma CONCERT CATERING zorganizuje dla Państwa każdego rodzaju impreze: firmową, okolicznościową, świąteczną, pikniki, przerwy kawowe, uroczyste kolacje, warsztaty kulinarne

Pamiętamy Marka
Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta
Foto - Tadeusz Majewski

Sobota, upał jak diabli… W Dolinie Charlotty 
koło Łeby tysiące widzów przebywających na 

Wybrzeżu, przybyłych specjalnie z Polski bierze 
udział w koncercie CCR, czyli Creedence Clear-
water Revival, czyli – Johna Fogerty; na Stadionie 
Narodowym w Warszawie – Phil Collins, w Romie 
– czterech znakomitych wokalistów rockowych… a 
jednak środowisko pamiętało o Marku Karewiczu. 

Odszedł od nas dokładnie rok temu. W praskim 
ośrodku PROMO-KULTURY przy ul Brukselskiej 
wieczorem spotkali się przyjaciele Karewicza i 
wspominali. Grali – m.in. Dymitr Markiewicz, Ana-
tol Wojdyna & JEST SET BAND oraz śpiewała Maria 
Głuchowska; Darek Kozakiewicz (świetnie – stan-
dardy Nalepy); Kasia Nova i Krzysztof Sadowski 
oraz Krzysztof Joachan & Bluestones oraz inni. Była 
okolicznościowa wystawa i wspomnienia – często 
dość pieprzne, gdyż Marek do dosadnych, krytycz-
nych – to za mało! należał: Pawła Brodowskiego, 
Darka Michalskiego i wspomnianego – także orga-
nizatora całości – Anatola Wojdyny. 
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Anna Skorupska z d. Widbek 
urodziła się w 1934 r. 6 sierpnia 
dziesięcioletnią Annę z matką 
Eugenią i młodszym rodzeń-

stwem wypędzono z kamienicy 
na Woli. Rodzina, która cudem 
uniknęła śmierci w ulicznej eg-

zekucji, została popędzona do 
obozu przejściowego w Prusz-

kowie, a następnie wysłana do 
obozu w Breslau. Po pewnym 
czasie dziećmi zaopiekowali się 
polscy gospodarze z okolicznego 
Wieruszowa, ich matka została 
natomiast przewieziona do KL 
Ravensbrück, a następnie do KL 
Auschwitz. Po wyzwoleniu obo-

zu Eugenia Widbek została wy-

słana na rekonwalescencję do 
Szwecji, a po powrocie zdołała 
odnaleźć pozostawione dzieci. 
Prezentujemy Państwu drugą 
część wspomnień Pani Anny 
Skorupskiej przekazanych Mu-

zeum Dulag 121 w 2012 r.  

Anna Skorupska z d. Widbek
Dzieciństwo na wygnaniu cz. 2

Przyszła Wielkanoc. Porządki w całym domu, 
mycie okien, trzepanie i wietrzenie ubrań i 

pościeli. Szorowanie po zimie okiennic, pranie 
chodników. Do tego codzienne obowiązki. Na-
szykowała babcia „święcone”. Inne niż u nas w 
domu: bochen chleba, osełka masła, kiełbasa, 
jajka, chrzan – słowem wszystko, co będzie się 
jadło w święta. Jajka pomalowane cebulową 
łuską, krepiną. Włożyłam trzewiki (na co dzień 
chodziłam w kaloszach cioci i dwóch parach 
skarpet) nowy serdak i w towarzystwie rodziny  
poszłam do kościoła. Na plebanii ksiądz święci 
pokarmy w koszach. Ja, piekąc chleb na świę-
ta, upiekłam kilka małych bułeczek. W środek 
włożyłam suszone śliwki utytłane w miodzie. 
Znalazły miejsce w koszu ze święconką. Ksiądz 
robiąc przegląd koszy mógł sobie wybrać coś 
dla siebie. Zaszczytem było, aby wziął kawałek 
mięsa, serek. Ode mnie wziął dwie bułeczki ze 
śliwką, posypane makiem. Ja byłam dumna z 
tego, a babcia mnie pochwaliła. Cieszyłyśmy 
się, bo ksiądz mówił, że wojna skończy się nie-
bawem, że wie to od Boga. Niczego innego so-
bie nie życzyłyśmy.

A na razie trzeba wygnać bydło na zieloną tra-
wę. Ciocia pilnowała Brońcię, a ja szłam rano 
w pole. Miałam pilnować, aby kozy i owce nie 
ogryzały kory młodych drzew przy rowie. Mia-
łam utrapienie, bo jak nie koza to baran robiły 
to na przemian. Wreszcie wpadłam na pomysł, 
uwiązałam na postronku najgorszego kozła do 
krowy. Chodził za nią spokojnie, aż do chwili, gdy 
krowę ukąsił giez. Co ona nie wyprawiała! Ska-
kała, kopała i biegała jak szalona. Kozioł za nią. 
Ledwo ich uspokoiłam i zagnałam do obory. W 
nocy kozioł zdechł, chyba miał naderwany łeb. 
Babcia stwierdziła, że się przeżarł. A mnie było 
go żal.

Aż pięknego poranka zjechało się do nas ruskie 
wojsko. Na wozach. Koniach, gazikach. Rozloko-
wali się prawie we wszystkich chałupach, sto-
dołach – gdzie można było. Byli głodni, brudni 
i zawszeni. U nas było ich sześciu. Najmłodszy z 
harmonią. Babcia nagrzała wody we wszystkich 
saganach. Wyniosła na podwórze balię i kazała 
im się myć, co chętnie zrobili. Ponieważ mieli 
być 3 dni, wyprała im bluzy i gacie. Bluzy miały 
przyszyte do kołnierzy białe kawałki płótna. A 

pod płótnem wszy. Wyprała te kołnierzyki, wy-
prasowała. Ja musiałam je na miejsce przyszyć 
– pokłułam palce igłą, taki twardy był materiał 
na bluzy. Czyści, najedzeni, ogoleni w wypranych 
koszulach wylegiwali się na słońcu. Smażyli na 
patelni kartofle ze słoniną i cebulą, pili dużo 
kwaśnego mleka. Wieczorem długo siedzieli w 
sadzie, grali w karty, na harmonii, palili machor-
kę. Zjedli pół beczki kapusty, jednego barana, 
kilka kur. Na odchodne dostali świeżo upieczony 
chleb, wędzone żeberka, czyste płótno na wszel-
ki wypadek i odjechali. Zaczęłyśmy sprzątać, 
myć wszystko. Spokojnie położyłyśmy się spać. 
Jeszcze dobrze nie odetchnęłyśmy, a tu na drugi 
dzień Niemcy. Szli z lasu polem. Wynędzniali, 
brudni, wystraszeni, głodni. Przyszli i pokornie 
proszą o coś do jedzenia. I znów babcia smaży 
jajka, masło, chleb, mleko. Zasłonięte okienni-
ce. Ciocia Jasia włazi na 
strych i znosi im cywilne 
ubrania swojego męża, 
swetry, spodnie, buty, ka-
poty, czapki. Oni pokazują 
zdjęcia dzieci, mówią że są 
żołnierzami Wermachtu, 
że przegrali wojnę. Zjedli, 
dostali na drogę tytoń i 
bibułkę, chleb. Jak przyszli 
– tak o zmroku poszli. A 
my pomodliliśmy się, żeby 
już nikt nas nie odwiedzał. 
Ciocia dodała: „Jędruś 
(mąż na wojnie) nie gnie-
waj się, że oddałam twoje 
buty. Jak wrócisz kupimy 
nowe.” Babcia potwier-
dziła: „niech tylko wróci 
zdrów”.

Życie toczyło się spokoj-
nie, wojna rzeczywiście 
się skończyła, a to za po-
wrotem drugiej córki, któ-
ra została wywieziona do 
Niemiec na roboty. Przy-
jechała! Radość ogromna. 
Na kuchni gotuje się rosół, 
czysta pościel w gościnnym 
pokoju. Ogień w piecu. Na 
kolację jabłka w cieście. 
I przez całą noc opowia-
danie. No i nareszcie: że 
przyjechała ale musi wra-
cać na zachód. Jest ktoś 
kto na nią bardzo czeka, 
jak na jaskółkę. Obiecała 
mu, że wróci. Babcia mar-
kotna. Jeszcze jedna noc 
przegadana. Walizeczka 
spakowana. Odprowadza-
my Helę do końca drogi. 
Dalej sama: koleją w nie-
znane życie, w nieznany 
los. Obiecała pisać. Miła, 
spokojna, dobra. Życie musi toczyć się dalej. 
Praca, kościół, obowiązki. Mija lato i wiem, że 
się nic nie zmieni. 

Jest jesień: idę z wiaderkiem po wodę do kanał-
ku. Na nogach wielkie kalosze. Nagle na drodze 
widzę jakąś kobietę. Nie jest to ktoś ze wsi. Ma 
ładny śliwkowy płaszcz, niesie dużą torbę. Gdy 
dochodzi do mostku słyszę jak woła „Anula”. Tyl-
ko ona tak mnie wołała. Rzucam wiadro i pędzę 
do niej. Ciągnę do domu i wołam: „Mama! Mama 
przyjechała!”. Porzucone wiadro przynosi ciocia 
Jasia. Mama opowiada: że znalazła nas, bo ksiądz, 
który jechał z nią w pociągu mówił, że tu są ja-
kieś dzieci z powstania z Warszawy. A ponieważ 
p. Kolerski był sołtysem więc tam trafiła do Zosi. 
Zapomniałam napisać, że niedługo po nas, ktoś 
inny trafił do obozu i zabrał Wieśka i Basię. Byli 
w sąsiedniej wsi. Wiesiek pomagał w gospodar-
stwie jak umiał, a Basia cała we wrzodziankach 
kurowała się. Była mała, chora, ale była oczkiem 

w głowie bezdzietnej młodej gospodyni. Tak więc 
Mama nasza jak Niobe, pozbierała nas. Jeszcze 
długo nie mogłam uwierzyć, że jesteśmy znów 
razem. Otwiera mama torbę, dostaję płaszczyk, 
babcia piękną chustkę z kaszmiru. Ciocia piękne 
pończochy, rękawiczki, Brońcia wielką czekoladę. 
Z dumą wkładam płaszcz, cieszę się. Opowiada 
mama, jak oddała dwoje dzieci – została sama, za-
raz zabrali ją do obozu do Ravensbrück, potem za 
jakieś przewinienie – do Oświęcimia. Już straciła 
nadzieję. Gdy skończyła się wojna, z obozu zabrali 
ją do Szwecji na leczenie. Dzięki akcji dr. Berna-
dotte w Szwecji znalazło się dużo kobiet z obozu. 
Wyleczone, wyposażone, niektóre, w tym mama, 
pierwszym rejsem Batorego, wróciły do kraju.

Słuchamy, pijemy herbatę z malin i jest cudow-
nie. Tylko babcia jakaś markotna. Zbiera moje 
klamoty. Wełniane skarpety, druty, wełnę. Te-

raz w mieście będzie zimno. Jak po wojnie, brak 
wszystkiego. Oczami wyobraźni przewidziała, 
jakie to będzie życie. Wpakowałam to wszystko 
do torby, a ciocia poprosiła sąsiada Słominę aby 
nas zawiózł do wsi, gdzie już czeka reszta rodzeń-
stwa. Odwieziono nas do Wieruszewa. Za pół 
godziny będzie pociąg do Warszawy. Stoimy, każ-
de ze swoim węzełkiem i trzęsiemy się z emocji. 
Wreszcie jest lokomotywa, pociąg zatrzymuje się, 
z boku wagonu kartka za siateczką, a na niej napis 
„Warszawa Wileńska”. Wsiadamy i lokujemy się 
w przedziale. Twarde drewniane ławki. Mama 
otwiera torbę i wyjmuje butelkę ze słodką kawą. 
Jemy bułki. Potem pospaliśmy na tych twardych 
ławkach jak koty. Gdy obudziliśmy się pociąg stał 
na stacji. Mama głośno przeczytała: „Warszawa – 
jesteśmy w domu”. Wyszła z wagonu i zestawiała 
nas kolejno na peron. Byliśmy rozespani, oszoło-
mieni hałasem. Podbiegła do nas młoda kobieta i 
dała mamie karteczkę z tekstem piosenki:

Jak uśmiech dziewczyny kochanej
jak wiosny budzącej się zew,
jak świergot jaskółek nad ranem
młodzieńcze uczucia nieznane…

Sama śpiewała, aby zapoznać wysiadających 
z melodią. Wszyscy dostali tekst.

Przy wojskowym kotle stała gruba kobieta i 
wrzeszczała: „do herbaty!” Wszyscy dostaliśmy 
gorącą herbatę i bułkę z kiełbasą – za darmo. 
No i dalej w drogę w kierunku Wisły. Most był 
zburzony, ale przeprawa odbywała się mostem 
pontonowym zbudowanym przez wojsko. We-
szliśmy na ten most – a mnie zdawało się, że on 
płynie. Na drugiej stronie Wisły stały samochody 
ciężarowe. Kierowcy krzyczeli: „Na Ochotę! Na 
Wolę! Na Mokotów!” Mama wybrała „Na Wolę”. 
Kierowca pomógł nam wejść do samochodu, do-
brano jeszcze parę osób i ruszyliśmy. Samochód 
podskakiwał na wybojach, dziurach chwiał się, 
a ludzie obijali się o siebie. Podróż trwała dość 
długo, niektórzy wysiadali wcześniej. Wreszcie 
kierowca krzyknął „Koniec jazdy! Młynarska – 
Wolska.” Wysadzono nas na zupełnie zburzonej 
ulicy. Młynarską wiodła tylko wąska dróżka mię-
dzy minami. Jeden tylko dom stał cały: pierwszy 
z lewej strony nr 7. Ruszyliśmy pieszo. Wszędzie 
gruzy i sterczące kominy. Wreszcie Plac Opolski 
i Tyszkiewicza. Wiesiek bez namysłu wchodzi do 
bramy i na drugie piętro. Kłopotliwa sytuacja, 
bo nasze mieszkanie jest zajęte. Otwiera pan w 
średnim wieku. Wyjaśnia mama, że tu mieszka-
ła, że stoją nasze meble i właśnie wracamy z obo-
zu. Na to on: obowiązuje prawo „kto pierwszy 
ten lepszy”. Ja tu teraz mieszkam. Idźcie na ul. 
Działdowską, tam przydzielą wam mieszkanie.

Mama po powrocie ze Szwecji przyjechała 
do domu, ale nie zastała nikogo. Poszła więc 
do sąsiadki p. Roztkowskiej. Przyjęto mamę, 
przenocowała u nich. Ruszyła na poszukiwanie 
dzieci: znała tylko jedną miejscowość. Zostawi-
ła cały bagaż – wiano ze Szwecji – u sąsiadki. 
Trwało to dość długo zanim nas odnalazła. Część 
produktów, kawa, czekolady, mleko w proszku 
– sąsiadka spożytkowała. Teraz chce pomóc. 
Spać będziemy na podłodze, potem zobaczy-
my. Jakoś się ułożyliśmy, ale najpierw pobie-
gliśmy oglądać stare kąty. Rano mama poszła 
ze mną do kwaterunku, aby wyjaśnić sprawę. 
A tam mówią: może pani zająć każde nadają-
ce się mieszkanie, proszę przyjść i damy nakaz. 
Więc wracamy, oglądamy zburzone, zniszczone 
domy. Jest dom na Młynarskiej 7, ale na bramie 
wisi tablica, że jest spalony i grozi zawaleniem. 
Wchodzimy jednak na podwórze: w niektórych 
oknach palą się świece. Więc ludzie mieszkają. 
Oglądamy puste, zalane wodą pomieszczenia. 
Wreszcie decydujemy się na jeden pokój. Znów 
do kwaterunku po nakaz. Teraz na Tyszkiewicza 
po nasze klamoty. Nasz nowy adres: Młynarska 
7 m 7a. Najlepsza był klatka schodowa. Z jednej 
klatki do drugiej można było przejść przez dziu-
ry w  ścianach. Łaziliśmy po tych mieszkaniach, 
znaleźliśmy jakąś miednicę, trochę drewna z 
połamanych krzeseł. Wiesiek ruszył na dalsze 
poszukiwania. Znalazł zalane wodą małe mate-
race z łóżka. Przyniósł i postawił w przedpokoju. 
Obok wolne były jeszcze dwa pokoje i kuchnia, 
ale zalane wodą. Więc szukaliśmy jakichś na-
czyń, aby woda z sufitu spływała do nich, a nie 
na podłogę. Wszystkim zajmował się 9 letni 
brat. Mama trochę uprzątnęła. Nie było wody, 
światła. Znalazłam w ruinach wiadro, było za-
sypane gruzem, ale całe. Z tym wiadrem cho-
dziłam długo na Wolską do „Franaszka” (dziś 
zakłady fototechniczne), gdzie było jedyne uję-
cie wody. Mama poszła do komitetu BOS [Biuro 
Odbudowy Stolicy – przyp. red.] i dostała jakieś 
pieniądze. Od razu kupiłyśmy świece i węgiel. 
Ale napalić nie było gdzie. W składzie opało-
wych dostałyśmy za grosze „kozę” taki piecyk i 
rury. Wróciłyśmy obładowane, zgrzane. Mama 
poszła szukać gliny. Długo jej nie było, ale zna-
lazła glinę i piasek. Wybiła znalezionym drągiem 
dziurę w szczytowej ścianie (dwa dni kuła). 
Wpuściła tę rurę od piecyka, resztę połączyła 
drutami razem z „kozą”, wszystko uszczelniła gli-
ną z piaskiem. Postanowiła napalić. W tym celu 
połamane krzesło znalazło swój koniec w pie-
cyku. Dymiło się początkowo, ale pomału koza 
się rozpalała i ciepło rozeszło się po mokrym i 
zimnym pokoju.

Ania, Zosia i Basia, 1949 r. Fot. z prywatnego archiwum
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Co? Gdzie? Kiedy? Foto ze zbiorów Mieszkańcy Pruszkowa

Pruszkowskie fotoarchiwum

W pierwszej chwili po zobaczeniu zdję-
cia zamieszczonego w Głosie Prusz-

kowa nr 6/2019 pomyślałem, że znajdują się 
na nim dzieci z jednoklasowej szkoły, przy 
fabryce ołówków na ulicy Ołówkowej. Szkoła 
ta powstała w 1885 roku i działała do roku 
1905, kiedy została przeniesiona na ulicę 
Starowiejską, późniejszą Tadeusza Kościusz-
ki. Przypuszczenie to odrzuciłem, ponieważ 
bezokienna ściana szczytowa budynku po le-
wej stronie należy do budynku wzniesione-
go w międzywojniu. Świadczą o tym również 
trójdzielny okna, tak zwane szwedzkie w tym 
budynku charakterystyczne dla architektury 
tego okresu. 

Pozostała możliwość druga. Na zdjęciu z 
pruszkowskiego fotoarchiwum widzimy dzieci 
wyeksmitowanie z budynku szkoły powszech-
nej imienia Tadeusza Kościuszki przy tej samej 
ulicy. Był rok 1941. Niemcy przygotowywali 
się do ataku na swojego dotychczasowego so-
jusznika na wschodzie i budynek szkoły przy 
ulicy Tadeusza Kościuszki potrzebny był na 
lokum dla Wehrmachtu. 

Zdjęcie to najwcześniej mogło być zrobione 
w 1941 roku. Sądząc na podstawie ubranek 
dzieci (krótkie spodnie chłopców) w końcu 
maja lub tuż przed wakacjami. Na podsta-
wie cieni rzuconych można z dokładnością 
do pół godziny określić czas jego zrobienia. 
Pstryknięte zostało między godziną 12:00 a 
godziną 12:30. 

Parterowy budynek widoczny na fotografii 
to typowy czworak miejski przy ulicy Ołów-
kowej (numer policyjny 4). Miejski, ponieważ 
w Pruszkowie istniały również czworaki wiej-
skie. Podstawowa różnica między nimi to, że 
czworaki miejskie miały w przeciwieństwie 
do wiejskich użytkowe poddasze. O czwora-
kach wiejskich pisałem w Głosie Pruszkowa 
nr 5/2016 (patrz „Pruszków dawno temu”). 
Do niedawna czworaki wiejskie istniały przy 
„Potuliku” na terenie obecnej ulicy Koper-
nika, a miejskie istnieją dotychczas na mojej 
ulicy Topolowej. 

Czworaki na Ołówkowej zbudowana na 
podstawie charakterystycznego dla tego 
rodzaju budynków planu. Budynek z cegły 
dwutraktowy o układzie konstrukcyjnym 
podłużnym (belki stropowe prostopadłe do 
osi podłużnej budynku), z sienią przelotową 
na osi podłużnej budynku. Z sieni dostęp do 
czterech mieszkań na parterze (stąd jego na-
zwa) - pokój z kuchnią każde. W sieni znaj-
dowały się również jednobiegowe schody na 
użytkowe poddasze - dwie facjatki i strych 
do suszenia prania. Pod schodami zejście do 
piwnic. Dwa kominy na ścianie między trak-

towej (podłużnej na osi budynku) zawierają 
po dwa kanały dymne i po dwa kanały wen-
tylacyjne każdy.

Na elewacji od strony ulicy Ołówkowej wi-
dzimy wejście do dwóch mieszkań z zamyka-
nymi na noc drewnianymi okiennicami. Nad 
oknami w poziomie stropu nad parterem 
gzyms marco – piano. Uwaga na marginesie. 
Często po ociepleniu budynków gzyms taki 
staje się niewidoczny, co znacznie zmienia 
(pogarsza) proporcje budynku.

Dach dwuspadowy. W ścianie szczytowej wi-
dać okno do facjatki na poddasze. Ze względu 
na późniejszą dobudowę sąsiada (Ołówkowa 
6) i na granicę działki druga facjatka prawdo-
podobnie oświetlona była „latarnią” w dachu 
składającą się z pionowego okna wraz z jego 
obudową w konstrukcji dachowej.

Mimo poszukiwań nie udało mi się ustalić 
nazwiska pierwszego właściciela tego budyn-
ku ani daty jego powstania. Przypuszczam, 
że wybudowany on został w końcu XIX wieku 
lub na początku XX wieku. Prawdopodobnie 
szopa z dachem pulpitowym przy ścianie 
szczytowej budynku wybudowana została 
później. Świadczy o tym otwór w drewnia-
nym parkanie usztywnionym poziomą deską 
przybitą do słupka przyściennego i do szta-
chet. Być może chodziło o zapewnienie do-
datkowego dostępu dla mieszkańców ulicy 
Ołówkowej do składu opału Bendy, znajdu-
jącego się między budynkami Ołówkowa 4 i 

Ołówkowa 2, dostępnego z ulicy Brwinow-
skie obecnie Henryka Sienkiewicza. 

Drogi Mirku! Jak zawsze przy rozwiązywaniu 
zagadek z Pruszkowskiego fotoarchiwum by-
łem na ulicy Ołówkowej na wizji lokalnej. Ta 
wizja mnie zmartwiła. Budynek z czworaków, 
który mógł być doskonałym kontrapunktem 
dla osiedla „Grafitowe” po drugiej stronie 
ulicy i wspaniale współgrać z architekturą 
tego osiedla zmienił się całkowicie, począw-
szy od zmiany jego funkcji z mieszkaniowej 
na magazynowo-przemysłową. Ta zmiana 
funkcji pociągnęła za sobą jego rozbudowę 
a upodobania estetyczne jego użytkownika 
spowodowały zmiany w wystroju architek-
tonicznym. Obecnie w czworakach przy ulicy 
Ołówkowej mieści się wytwórnia farb. 

Zmiany te, to likwidacja skrajnych otworów 
okiennych, wymiana okien i likwidacja drew-
nianych okiennic. Zamiast tych okiennic za-
fundowano stalowe kraty ze spawanych prę-
tów. Dzięki nim budynek czworaków wygląda 
jak skarbiec bankowy. Nie wiem, może uzna-
no, że rynna jest zbyt staroświecka, dlatego w 
ramach rozbudowy i modernizacji czworaków 
zasłonięto ją wraz z gzymsem marco-piano 
szeroką „dechą” z blachy ryflowanej podłuż-
nie. Wprowadzono również półokrągły daszek 
(plastyk) nad wejściem. Nie zabrakło również 
efektu kolorystycznego. Ten efekt, to cokolik 
(nie cokół, bo bardzo niziutki) z dwóch warstw 
leżących płytek ceramicznych. 

Szkoda mi drewnianego parkanu. Zastą-
piony on został stalową konstrukcją ze szta-
chetami z kątowników. Jakaś dziwna moda. 
Parkan z takimi sztachetami stał się nie tylko 
w Pruszkowie synonimem solidności i bo-
gactwa. Nawet reprezentacyjna część ogro-
dzenia cmentarza Żbikowskiego ma takie 
przeciwpancerny charakter. Pozostała część 
to ścianki nakrapiane cementowym baran-
kiem. Według mnie - jestem architektem - 
drewniane parkany podkreślały również ład 
przestrzenny. 

Jeszcze na moment wracam na Ołówkową. 
Zlikwidowano kominy. Rozebrano drewnia-
ną szopę przy ścianie szczytowej. Na jej 
miejscu postawiono wąski budynek z jed-
nym oknem, rozszerzający się za tą ścianą i 
wydłużający w kierunku ulicy Henryka Sien-
kiewicza. Szczegółów nie znam, ponieważ 
teren był niedostępny, ale w tym przypadku 
nie jest to zbyt ważne. 

Na zakończenie tego listu-artykułu mam zu-
pełnie gratis propozycję dla studenta histo-
rii czy historii sztuki z naszego miasta. Może 
warto byłoby wykonać pracę magisterską 
na temat pruszkowskich czworaków. Jeszcze 
kilka, a może kilkanaście się znajdzie. 
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W 
upalną niedzielę 23 czerwca br. od godzin 
południowych aż do późnego wieczora w 

pruszkowskim Parku Żwirowisko trwał rodzinny 
piknik zorganizowany staraniem stowarzyszenia 
Wspólnie Pruszków Rozwijajmy (WPR). Patronat 
nad nim objął Prezydent miasta Paweł Makuch, 
a celem było  zebranie środków finansowych na 
operacje małej Leny, stąd nazwa pikniku „Pierw-

szy Krok Leny” i liczny udział rodzin. 
Przypomnijmy – na operację Leny potrzebne 

było ok. 380 tys. zł, wg stanu na dzień 28 czerwca 
zebrano 223,4 tys. zł (64,03% potrzebnej sumy) i 
brakowało 125,5 tys. zł. Sprawdzaliśmy w dniu 1 
lipca i brakowało jeszcze 110 907,85 zł.

Oto link do zbiórki internetowej na operację Len-
ki: https://www.siepomaga.pl/nozka-lenki

Operacji podjął się jedyny taki specjalista świato-
wej klasy – dr Dror Paley. 

Mimo „dużego” słońca publiczności przybywało 
i w czasie rozmów jakie przeprowadziła nasza re-
dakcja, okazało się, że udział w Pikniku wzięło dużo 
osób spoza Pruszkowa. Także zaskakiwała znaczna 
ilość straganów i stoisk handlowych – dosłownie 
wszystkie miejsca wolne były zajęte stoiskami! 
Było bardzo dużo stoisk z przekąskami i napojami, 
okazjonalnymi pamiątkami, zabawkami – wiele z 
nich deklarowało przeznaczyć całkowity dochód 
ze sprzedaży na rzecz operacji Leny. Były stoiska 
spoza Pruszkowa, np. Straży pożarnej z Grodziska 
Mazowieckiego, która to z kotła serwowała gro-
chówkę. Odbyła się licytacja koszulki Roberta Le-
wandowskiego, był pokaz kulinarny w wykonaniu 
Master Chiefs Mariusza Szweda.

Po południu na ustawionej z boku pawilonu za-
daszonej estradzie i specjalnie przygotowanym 
„kręgu” tanecznym rozpoczął się koncert – wystę-
py zapowiedzianych artystów: Tarzan Boys, Jess, 
Ewy Czajki, Wesley, Eksperymenciaki, Jamrose 
oraz Soleo i Eyyo – spod znaku disco i disco-polo. 

Rodzinny Piknik dla Leny
Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta
Foto - Tomasz Malczyk
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Byli sobie raz 
O pracy twórczej, rzemiośle i artystycznych zma-

ganiach. O rozterkach w kulturze i jej losach w sieci, 
rozmawiamy z twórcami kultury.

– Po śmierci ojca byłam przybita. Nie miałam sił 
„grzebać” się w tej mojej, naszej przeszłości. Ale 
był mus. Musiałam się za to zabrać – mówi Maria 
Konwicka. Jej książka „Byli sobie raz” jest nie tylko 
historią rodzinną, ale i podróżą w czasie, w emocje, 
w nastroje. Córka zmarłego w 2015 roku pisarza i 
reżysera Tadeusza Konwickiego po raz pierwszy tak 
obszernie i szczerze opowiada o swoim życiu u boku 
słynnego taty i jego wpływie na jej losy.

Maria Konwicka zdecydowała się także na uporząd-
kowanie i zagospodarowanie spuścizny intelektualnej 
po artyście. Rękopisy, notatki i pamiątki związane z 
jego twórczą pracą przekazała do Biblioteki Narodo-
wej, Muzeum Literatury oraz Muzeum Kinematografii 
w Łodzi. W mieszkaniu, zakupionym przez Instytut 
Książki, powstała Rezydencja dla tłumaczy im. Tade-
usza Konwickiego.

„Byli sobie raz” to książka, w której opisała Pani 
świat miniony. Świat, do którego nie ma już wstępu. 
Przyznam się, że właśnie to najbardziej w niej lubię - 
że nie można już wejść do tego świata i go zepsuć.

Moja książka jest trochę niczym kapsuła czasu. Zgo-
dzę się z panem. Nie chciałam, tak do końca, aby ta 
opowieść wybrzmiała smutno czy nostalgicznie. Pod 
hasłem: „Świat, do którego nie można wejść” - jak pan 
powiedział. Dlatego dałam tytuł „Byli sobie raz”. Jak w 
bajkach, które zaczynają się często od słów: Pewnego 
razu, za górami za lasami. Bo przecież to był, a może 
nadal wciąż jest dla mnie bajkowy świat. A jednocze-
śnie przeszłość. Za sprawą tej książki, wierzę, ten świat 
być może choć na moment ożyje. Uczeni twierdzą, że 
żyjemy w rzeczywistości, którą możemy zamknąć w 
hologramie. Mówią również, że każda cząstka zawiera 
cząstkę czegoś innego... Więc może razem z odcho-
dzeniem ludzi, odchodzi kawałek świata, który był 
ich cząstką. Ojciec powtarzał, że „pisze energią”. Był 
przekonany, że w jego zapisie, w zdjęciach jest energia. 
Uważam tak samo, jak on.

Powiedzieliśmy sobie, jeszcze przed rozmową, że 
to, co nas dzisiaj spotyka, to w czym żyjemy, jest w ja-
kimś stopniu obce. Zgodziliśmy się oboje co do tego, 
że zarówno Pani jak i mnie, coraz bardziej odległe. 
Stanisław Lem - pisarz z pokolenia Pani ojca, taką 
właśnie teraźniejszość przewidział już dawno temu?

Zgadza się. Choć był twórcą, który trzymał się z boku 
środowiska. Osobiście go nie poznałam. Jak tych, któ-
rych portretuję w „Byli sobie raz". Ale pamiętam jeden 
z jego ostatnich telewizyjnych wywiadów, a dokładnie 
fragment dostępny w internecie, w którym przyznaje, 
jak bardzo jest rozczarowany rzeczywistością jaka na-
deszła. Dodał, że czytał już wyłącznie pisma naukowe. 
Nic więcej. Powiedział coś takiego: „Rzeczywistość 
przerosła jego najśmielsze oczekiwania”. Czuję po-
dobnie: że żyję i poruszam się w nowym matrixie. On 
już nie jest ani mój, ani nie był Lema, a już na pewno 
mojego ojca.

A wierzy Pani w zmianę?
Nieśmiało przyznam, że obserwuję coś na jej kształt... 

Wspomniany matrix jakby się przetasowuje. Może za-
chodzi zmiana podobna do entropii? System się rozsy-
puje po czym na nowo się scala. Tylko na wyższym po-
ziomie. Wierzę w to, bo z natury pozostaję optymistką. 
Wierzę, że on na nowo się scali. Dla kolejnych pokoleń, 
nowych generacji. Może w coś lepszego?

Interesuje mnie Pani sytuacja z punktu widzenia 
Stanów Zjednoczonych. Gdyby miała Pani powie-
dzieć o tym samym, będąc jednak tam. Mieszkała 
Pani, pracowała, żyła w USA przez 30 lat. To refleksja 
byłaby taka sama?

Dokładnie. Tam jest identycznie. Moja znajoma, któ-
ra żyje w USA, twierdzi, że panuje za oceanem iden-
tyczny nastrój. Jeśli nie gorszy. Nienawiść, podział, 
chaos. Dyktatura fake newsa. „Trump ciągle kłamie” 
- słyszę od niej. „Dobrze” - odpowiadam i dorzucam: 
„Ale wszyscy kłamią”. Tylko dzisiaj kłamstwo uwa-
żane jest za normę. Doskonale pamiętam Amerykę 

Clintonów - kiedy tam jeszcze mieszkałam. Wszystkie 
niemal gazety pisały o pierwszej damie, Hillary „a no-
torious liar” - notoryczna kłamczucha. Piętnowały to. 
Z obrzydzeniem. Dzisiaj kłamstwo już nikogo nie dziwi. 
Zwłaszcza w polityce.

Tadeusz Konwicki, w pewnym momencie, zdecy-
dował się wycofać, wyciszyć wobec tej nowej rze-
czywistości. Poddał się? Czy nie miał siły walczyć? 
Nie chciał walczyć? W książce przytacza Pani słowa 
mamy, która tuż po 1989 roku, na początku transfor-
macji, powiedziała: „My się nie nadajemy”. Ten ko-
niec starego świata dotknął obojga Pani rodziców.

Ojciec nie tylko się wyłączył, ale - podobnie jak przy-
wołany wyżej Lem - przewidział to wszystko. Wielu lu-
dzi pytało: „Dlaczego przestał pisać?”. Mogę odpowie-
dzieć pytaniem na pytanie: „Ale o czym miał pisać?”. 
On patrzył na to co się dzieje z pewnym zdziwieniem. 

Nie tego się spodziewał. Mawiał: „Chcieliście wolno-
ści, to ją macie”.

Przemykał przez ulice, schronił się w legendarnym 
mieszkaniu przy ulicy Górskiego w Warszawie. Stał 
się „niewidoczny”... Taką właśnie jego postawę, aurę 
wycofania, udało się zarejestrować w teatrze telewi-
zji. „Bezdech” miał premierę w 2013 roku. Dwa lata 
przed odejście pisarza. Zagrał tam samego siebie?

To była sztuka Andrzeja Barta. Byłam już wtedy w 
Polsce od 3 lat. Bart napisał ojcu kilka zdań. Ale ojciec 
chciał zagrać „własnymi słowami”. Wypowiedział to, 
co padłoby - przypuszczalnie - w realnym życiu, gdyby 
spotkał Bogusława Lindę, z którym mają wspólną sce-
nę, na ulicy. To był cały on! "Żadnej fikcji". Doświad-
czamy dzisiaj dehumanizacji poprzez kłamstwo. To 
zjawisko jest naszym największym zagrożeniem. Nie-
mal wszyscy coś udają, kłamią. Czytam: „Celebryta 
mieszka na wyspach i jest bardzo szczęśliwy”. A on 
- tak naprawdę - przeżywa gigantyczny kryzys. Po co 
więc karmieni jesteśmy taką iluzją? Dlaczego ludzie 
przestali być autentyczni? Tym, co działo się w ostat-
nich latach, ojciec był raczej zdziwiony, a nie przerażo-
ny. Powtórzę jednak, że być może to wszystko zmierza 
ku rozpadowi po to, aby mogło się to na nowo scalić. 
Aby powstało coś pięknego.

Kiedy zaczęła Pani szperać: w pamięci, w historii, 
w swoich emocjach - przygotowując materiały do 
książki - to co Panią wypełniło: ból, euforia, smutek, 
strach?

Żadna euforia. Po śmierci ojca byłam przybita. Nie 
miałam sił „grzebać” się w tej mojej, naszej przeszło-
ści. Ale był mus. Musiałam się za to zabrać. Przycho-
dzenie do mieszkania ojca ograniczałam na samym 
początku do minimum. Zajmowałam się tym, co było 
konieczne: jakieś sprawy urzędowe, spadkowe, skar-
bowe, bankowe, itd. Tylko to, co nie cierpiało zwłoki. 
Dopiero potem zajęłam się zarówno archiwum ojca 

jak i Leniców - czyli artystów ze strony matki: dziad-
ka Alfreda - malarza, wuja Jana - artysty, wybitnego 
twórcy w dziedzinie animacji filmowej oraz archiwum 
mojej mamy, ilustratorki, Danuty. Było to bolesne, ale 
nieuniknione. Stopniowo zaczęłam sobie zdawać 
sprawę, że jest mi to potrzebne. Po powrocie do Pol-
ski, ponownie zbliżyłam się do ojca i do historii rodzi-
ny. Dopiero po jego śmierci mogłam przejrzeć to, co 
należało do mamy. Kiedy umarła, tata kategorycznie 
nie pozwalał wchodzić do jej pokoju i czegokolwiek 
dotykać. Zmieniać tam choćby drobiazg. Po jego odej-
ściu wyciągałam z jej szuflad kolejno: dokumenty, ry-
sunki, notatki, przedmioty.

Odkryła Pani coś, o czym nie wiedziała?
Wierszyki ojca, które umieściłam w książce.

Zwróciły moją uwagę. Przywołam jeden z nich:
„wiersz to styl przyszłości
wierszem mówił Chrystus
wierszem mówił wnuk Stalina
wierszem będzie mówił ten, co wysadzi świat
we wszechświat”.
Później dopiero dowiedziałam się, że on już je kiedyś 

opublikował. Ale nie wprost...

Ukrył się pod pseudonimem?
Z zasady, programowo, nie czytałam tego, co ojciec 

pisał. Nie chciałam, aby jeszcze bardziej przytłaczał 
mnie swoją energią. Szukałam własnej drogi, chcia-
łam być niezależna. Dopiero teraz, tak naprawdę 
porządnie czytam jego twórczość, „odrabiam” lekcję 
i widzę, jakim był wielkim pisarzem. Wierszyki, o któ-
rych wspomniałam, ojciec użył w „Rzece podziemnej, 
podziemnych ptakach”, cytuje je jeden z bohaterów, 
trochę ironicznie. Zdecydowałam się je wydrukować 
po raz drugi, bo jest w nich energia ojca. Poza tym 
notowane na osobnych karteczkach są akcentem wi-
zualnym i mają swoją energię. Chciałam je zatrzymać, 
aby żyły własnym życiem.

Tym bardziej, że do tej pory nie było nam dane wi-
dzieć tych „karteczek Konwickiego”. To pisarz, który 
był bardzo skryty, nie opowiadał o sobie często, a 
już na pewno nie pokazywał światu tej całej buchal-
terii?

Ojciec chował swoją prywatność. Dlatego, momen-
tami czuję, że może zrobiłam coś, czego on by nie 
chciał? Kiedy udzielam tych wszystkich wywiadów i 
o nim opowiadam... Znajomi mówią do mnie: „Tata 
patrzy na ciebie z góry. Jest dumny”. Nigdy! Ojciec 
często powtarzał, że w Kolonii Wileńskiej, w której 
się wychowywał, ktoś kto się chwalił, był skreślony. 
To było niehonorowe. Tak, że to promowanie ciężko 
mi idzie. Z drugiej strony wiem, że muszę... Bo takie są 
czasy. Jak nie będę pchać tej książki, to nikt się o niej 
nie dowie i „Byli sobie raz” pójdzie na przemiał...

Pisanie tej książki było również konfrontacją dla 
Pani: z własną historią, życiorysem, traumami, 
wspomnieniami?

Dzięki niej - tak sądzę - odnalazłam pewne ślady w 
moim życiorysie, które świadczą o wielkim podobień-
stwie do ojca, do innych krewnych, przodków. Choć, 
przypominam, bardzo chciałam się od Konwickich od-
ciąć. W pewnym momencie byłam nawet pewna, że 
to mi się udało. Sądziłam, że mogę powiedzieć: mam 
swoje życie. A jest inaczej. Wszystko się zazębia. Choć 
nie wiem, jak bardzo bym uciekała do własnych korze-
ni. Odnawiając kościół, myślałam, że to mnie pierwszej 
w naszej rodzinie - było to jedno z moich pierwszych 
zajęć po przyjeździe do USA. A teraz dowiedziałam się, 

że pradziadek Piotr Kubowicz, ze strony matki, robił w 
kościele malowidła ścienne. A pewne trudności, któ-
rej ojciec przeżywał, kiedy debiutował są podobne do 
tych, jakie ja przechodziłam, przy moim debiucie jako 

reżyserka. Genetycy twierdzą, że dziedziczymy nie tyl-
ko cechy psychiczne, fizyczne, ale i zdarzenia.

Nazwisko było dla pani obciążeniem. Nie ukrywa 
Pani tego. Pisze, że kiedy zaczęła studia w Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie, to nikt nie pytał o to, co 
Pani rysuje, tylko co słychać u ojca, dziadka, wuja?

Anthony „Tony” Miłosz, syn Czesława Miłosza po-
wiedział: „Pod wysokim drzewem nic nie wyrośnie”. 
Miałam w rodzinie takich drzew kilka. „Ale to bardzo 
w życiu pomaga” - ktoś pewnie skomentuje. Może jed-
nym pomaga. Należę do tych, którym utrudniało.

Tak bardzo nie chciała Pani stać pod tym wysokim 
drzewem, że wybrała najtrudniejszą z dróg. Mając 
22 lata, bez znajomości języka, bez przyjaciół na miej-
scu i koneksji, wyjechała do Nowego Jorku?

Potrafiłam powiedzieć po angielsku: „Dzień dobry” 
i „Do widzenia”. Kiedy byłam dzieckiem, uczyłam się 
francuskiego. Tak, wybrałam całkowitą, totalną ano-
nimowość. Kiedy wylądowałam w USA pod koniec lat 
70. to szczerze powiedziawszy mało kto interesował 
się Polską. Zmieniło się to dopiero po wyborze pa-
pieża-Polaka i „Solidarności” oraz Noblu dla Lecha 
Wałęsy.

Dyplom malarki nie pomagał?
Ich to kompletnie nie interesowało. Nasze dyplomy 

nic tam nie znaczyły. Dodam, że byłam wtedy chorobli-
we nieśmiała, co wyłącznie utrudniało i tak ryzykowa-
ny start. I te, dzikie wręcz, kompleksy z którymi wtedy 
przyjeżdżaliśmy. Dzisiaj, pańskie pokolenie i młodsze, 
jeździ tam na nieco innych już zasadach.

Czy Pani ojciec miał żal, że Pani wyjechała?
Nie. Był zachwycony, bo jak już mówiliśmy, prze-

widział pewne rzeczy i wiedział co mnie może tutaj 
spotkać. Czuł, że dzięki temu mogę zyskać - otworzą 
się jakieś możliwości, spotkam nowych ludzi. Gdybym 
została w Warszawie, byłabym ciągle w tym samym 
środowisku, tzw. Księstwa Warszawskiego. Kroczyła-
bym po ojca, oraz innych z rodziny, śladach. Nie zapo-
minajmy, że on sam „ruszył się” z Kolonii Wileńskiej. 
Był za tym, aby odnajdywać się w nowym świecie. 
Kiedy słyszał, że chciałam wrócić do Polski, to zdecy-
dowanie się temu pomysłowi sprzeciwiał. Z obawą, 
że wszystko sobie popsuję: miałam świetną pracę 
w Universal Studios, kontakty, stabilizację, wolność. 
Nie spodziewał się, że mogę tutaj coś zrobić - a już 
na pewno, że mogę napisać książkę i współpracować 
przy filmie dokumentalnym.

Ojciec próbował Pani pomagać „na odległość”? 
Uruchamiał jakieś nowojorskie kontakty, chciał prze-
cierać szlaki?

Przede wszystkim to nasz kontakt był utrudniony. Li-
sty szły wtedy przez 6 miesięcy. Nawet, jeśli miałabym 
jakąś sprawę do niego, to już po 6 miesiącach była ona 
nieaktualna. Rozmowy telefoniczne się zamawiało kil-
ka dni na przód. A jak już się zamówiło, to okazywało 
się, że rodzice - na przykład - wyszli z domu. Bo nie 
wiedzieli, że będę dzwonić. W latach 80. - teoretycz-
nie - mógłby mi pomagać. Wtedy zaczęto wydawać 
tam jego książki. Mógł zabiegać u tych redaktorów, 
którzy go wydawali i przez nich próbować coś uzyskać 
dla mnie, ale ani ja tego nie chciałam, a i ojciec by się 
krępował. Nie lubił nepotyzmu.

Danuta Konwicka, z domu Lenica. Pani mama. Ko-
bieta, która pod tym wysokim drzewem została na 
resztę życia. W książce poświęca jej Pani sporo miej-
sca. Pokazuje jej rysunki. Jakby chciała, po czasie, 
oddać jej należną pamięć, to wszystko, co "skradła" 
wielkość Tadeusza Konwickiego - męża?

Po śmierci ojca wzrosło zainteresowanie moją 
mamą oraz jej twórczością. Ukazała się, na przykład, 
książka „Kreatorki. Kobiety, które zmieniły polski styl 
życia” Julii Pańków i Lidii Pańków. Podtytuł brzmi: „Hi-
storia 10 niezwykłych Polek”. Mama jest jedną z nich. 
Przed swoim odejściem tata powiedział: "Jak będą 
pytali o mamę, masz zawsze odpowiedzieć, udzielić 
wywiadu". Zdawał sobie sprawę z faktu, że ten czas 
komuny był zdecydowanie patriarchalny. To mężczyźni 
byli politykami, twórcami, itd. O wiele mniej kobiet 
znajdowało się w tych kręgach. Czy można mówić o 
poczuciu winy? Nie wiem. Ale zdawał sobie sprawę, 
że mógł bardziej interesować się jej sprawami. Mama 
była jednak bardzo skromna. Oboje byli skromni. Tata 
pisał, jak nikt tego nie widział, często na leżąco, mama 
malowała niepostrzeżenie. W ten sposób stworzyła 
setki ilustracji do „Świerszczyka”, „Misia” oraz rysunki 
do 20 książeczek dla dzieci. Chciałabym je wydać, a 
motywem przewodnim będą różne portrety słynnego 
kota Iwana, które przez lata narysowała.

Czy Pani ojciec nie „konkurował”, podświadomie, 
z rodziną wielkich artystów ze strony mamy? Alfred 

Maria Konwicka o ojcu, 
historii i emocjach

Przyjęcie u Dudków. Na zdjęciu Danuta Kon-
wicka, Dudek Dziewoński, Tadeusz Konwicki, 

Irena Dziewońska. Lata 80/90

Chałupy, na tarasie u „Francuza”, koniec lat 
70, Andrzej Łapicki, Danuta Konwicka, Adam 

Hanuszkiewicz
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Lenica - malarz, Jan Lenica - pionier animacji, kariera 
międzynarodowa. Tadeusz Konwicki nie miał mono-
polu w rodzinnym domu?

Oni wszyscy dopiero rozpoczynali karierę, nie byli 
jeszcze znani. Mojego dziadka, Alfreda, odkryto sto-
sunkowo późno. Wuj Jan, zanim stał się twórcą anima-
cji, studiował architekturę, a dopiero potem przerzu-
cił się na plakat i film animowany oraz dał się poznać 
światu. Mój ojciec nie konkurował z nimi ani z kolega-
mi. Wprost przeciwnie, on kolegom bardzo pomagał, 
kibicował.  Kiedy został kierownikiem literackim studia 
filmowego „Kadr”, zaczął łączyć młodych literatów z 
początkującymi reżyserami. Andrzeja Wajdę z Jerzym 
Stefanem Stawińskim - efektem tego spotkania był 
film „Kanał” albo Kazimierza Kutza z Józefem Henem 
- dzięki temu powstał film „Nikt nie woła”, itd. To Ka-
zimierz Kutz powiedział, że prawdopodobnie właśnie 
dzięki ojcu mogła zafunkcjonować polska szkoła fil-
mowa. Wtedy, po wojnie, oni wszyscy, łącznie z moim 
tatą, mieli taki wspaniały entuzjazm. Bardzo mi go 
dzisiaj brakuje. Teraz jesteśmy rozpieszczeni, nasyce-
ni. Siedzimy sobie teraz w pięknym ogródku Cinema 
Paradiso. Ja piję wodę mineralną z cytryną, pan her-
batkę z miodem. A wtedy ruiny dookoła, brakowało 
wszystkiego. Ale entuzjazm był!

Dorastała i kształtowała się Pani pośród osobowości, 
ludzi - kolorowych ptaków. To były naprawdę wielkie 
indywidualności z wielkimi ego?

Otaczało mnie to wszystko, co dla mnie wtedy było 
po prostu codziennością - nie tylko w mieszkaniu rodzi-
ców na Górskiego, ale i w Chałupach, gdzie spędzałam 
wakacje. Łapiccy, Aleksandra Śląska, później Dygat z 
Jędrusik. I wielu, wielu innych. Czułam się, jakbym sie-
działa w teatrze: Andrzej Łapicki opowiadający swoim 
pięknym głosem kolejne dowcipy, Jędrusik, Gołas - każ-
dy coś odgrywał. Dygat, który poprzez swoje szerokie 
kontakty wchodził w posiadanie nieosiągalnych dla 

Od lewej - Maria, Zbyszek Rybczyński, 
Ula Dudziak, Wanda Rybczyńska. Studio Zbysz-

ka w Nowym Jorku - pocz. lat 90.

nas rzeczy. Pamiętam, jak pewnego dnia wyjął z torby 
puszkę Coca-Coli. Egzotyka. Trochę źle się z tym czułam: 
bo, z jednej strony, wszystko było ciekawe, a z drugiej 
moja nieśmiałość i poszukiwanie siebie powodowa-
ło jakiś wewnętrzny sprzeciw, zagubienie. Odnosiłam 
wrażenie, że jestem nimi lekko „przygnieciona”. A kiedy 
pojechałam do USA i zdecydowałam: „Będę sobą”, to 
szybko przykleiłam się do Eli Czyżewskiej. Okazało się, że 
czegoś mi jednak brakuje z polskiego świata, znajomych 
rodziców, wspomnianego przytłoczenia. U niej w miesz-
kaniu, gdzie bywało wielu polskich artystów, odbywał się 
podobny „teatr” jak w Warszawie lub w Chałupach.

Czy ojciec, w sposób zamierzony, kształtował Pani 
intelekt czy to się działo „przy okazji”?

Przez osmozę. Czytałam to, co było w naszej bibliotece. 
Ale i bibliotece Leniców. Poza tym cała rodzina ze strony 
ojca, ale i mamy - aż wstyd to powiedzieć - to byli ludzie 
przyzwoici i szlachetni. Nikt nie kłamał, nie kradł, nie 
spiskował przeciwko drugiemu. To również nie pozosta-
wało obojętne dla mojej dorosłej postawy wobec życia. 
W naszej rodzinie nie przypominam sobie nikogo, kogo 
mogłabym nie lubić, a tym bardziej nienawidzić. Może 
dlatego konfrontacja z prawdziwym, brutalnym życiem 
okazała się dla mnie bolesna.

Powiedziała Pani o powrocie do Polski w 2010 roku: 
„Miękkie lądowanie”. Co to znaczy?

Powiedziałam tak dlatego, że kiedy tutaj wylądo-
wałam, to jeszcze żył mój ojciec. Dzięki temu czułam 
się o wiele bezpieczniej. Nie byłam sama. Tata wciąż 
roztaczał wokół siebie energię tego „starego świata”. 
Bardzo mi to odpowiadało. Obcując z nim nie widzia-
łam jeszcze, że dookoła wszystko się tak zmienia. W 
galopującym tempie.

Wróciła Pani dla ojca?
Tak. W 2008 roku zmarła moja siostra, Anna. Uwa-

żałam, że muszę być z ojcem. To było dramatyczne - 
spakować się po 30 latach życia na innym kontynencie. 
On pożegnał całą rodzinę Leniców oraz swoją córkę. 
Nadeszła moja kolej, aby jego odprowadzić na drugą 
stronę. Chciałam być z nim, skoro został sam. Zrobiłam 
to również dla siebie. Bardzo potrzebowałam nadro-
bić czas, którego nie mieliśmy. Bo wyjechałam. Urodzi-
liśmy się w tym samym dniu. Chciałam, abyśmy jeszcze 
się „dotarli”. Między nami były różne „iskrzenia” - na 
tle światopoglądowym, filozoficznym. Ja czytałam, 
studiowałam różne sprawy, on z kolei mnie lubił przy-
gasić. Zwykle miał rację.

Które z was bardziej chciało, potrzebowało tego 
„dotarcia” i nadrobienia straconego czasu?

No chyba ja...? Wydawało mi się, że ojciec chciał 
mieć syna. A wychował dwie córki.

Dlaczego tak Pani sądziła?
Bo to syn powinien być tym kontynuatorem. W cza-

sach młodości ojca takie myślenie było popularne. W 
niektórych częściach świata nadal ono obowiązuje: 
ojcowie wolą chłopców.

Czy Tadeusz Konwicki otworzył się przed tą Pani 
potrzebą zbliżenia?

Uparłam się i wróciłam do Polski, wbrew jego woli, 
ale potem usłyszałam od niego: „Jak teraz wrócisz do 
Ameryki, to wyskoczę z balkonu”. Takie miewał prowo-
kacyjne powiedzonka. Wiedziałam, że jest zadowolo-
ny, bo jestem obok. Choć specjalnie tego nie okazywał. 
On się bał, że tutaj przepadnę. Niestety, zmarł przed 
premierą mojego filmu o Elżbiecie Czyżewskiej.

W książce publikuje Pani osobisty list ojca do 
Pani. Najbardziej osobisty, jaki od niego dostała? 
„Mam do Ciebie całkowite zaufanie i wierzę, ufam 
Ci we wszystkim, co robisz i co postanawiasz w 
swoim życiu. Ale w sposób naiwny, jak to ojciec, 
chciałbym, żeby Ci w miarę możliwości było naj-
lepiej, najlżej w Twojej własnej samotności” - to 
fragment.

Powstał na prośbę mojej mamy. Napisał go do 
mnie po jej wizycie, u mnie w USA, w latach 80. 
Był to dla mnie wtedy trudny czas. Napiętnowany 
rozczarowaniami ludźmi, zawodami, zdradami. Po 
raz pierwszy zaczęło mi brakować relacji z ojcem. 
Skarżyłam się mamie, że mnie nie rozpieścił.

Co się od tamtego listu zmieniło w Pani, w Pani 
życiu?

Nic. (śmiech) Nie potraktowałam tego listu poważ-
nie, bo wiedziałam, że to mama za nim stała. Dzisiaj 
dopiero zaczynam rozumieć, że on skrywał swoje 

Danuta i Tadeusz Konwiccy w Paryżu. Lata 90

emocje. Powtarzał, że nienawidzi, kiedy w amerykań-
skich filmach ciągle mówią: „I love you”, „I love you”, 
itd. Na okrągło... „A to się powinno inaczej objawiać” 
- twierdził. Ale ja i moja siostra wolałybyśmy słyszeć: 
„I love you” od śniadania do kolacji. A już moja siostra 
z pewnością.

Jaka jest Pani, córki, percepcja Tadeusza Konwic-
kiego dzisiaj?

Uważam, że jego książki są uniwersalne, że wbrew 
opiniom tzw. „ekspertów”, będą czytane prze następ-
ne pokolenia. Przynajmniej powinny być. To doświad-
czenie człowieka, który przeżył 88 lat. W różnych miej-
scach geograficznych, układach politycznych. Dlacze-
go kolejne pokolenia mają się o tym nie dowiadywać? 
Czy faktycznie to, co przeczytamy na Facebooku, jest 
tak bardzo ważne i ciekawsze? Pisał o sprawach po-
nadczasowych. W filmie o nim, który zrobił Andrzej 
Titkow, powiedział: „Nie pisałem o konkretnych wyda-
rzeniach, a o zachowaniach ludzkich. A te zawsze będą 
powtarzalne”. W USA wciąż drukowane są ojca książki: 
„Kompleks Polski” oraz „Mała apokalipsa”. Można je 
dostać w księgarniach, a u nas nie. Ja o „ekspertach” 
nie mam dobrego zdania. Kiedy przyjechałam do USA 
przez 20 lat czytałam wywody amerykańskich eksper-
tów, że dzieci pod wpływem telewizji nie są w stanie 
się skupić na więcej niż trzech stronach i muszą być do 
tego ilustracje. Powtarzano tę diagnozę do znudzenia. 
Co to będzie, myślałam, wtórny analfabetyzm? I nagle 
w 1997 roku ukazuje się „Harry Potter”. Kilkaset stron 
drobnym drukiem. Bez ilustracji. Dzieci czytają po 
dziesięć razy. Wychodzą kolejne tomy, jeszcze dłuższe 
i jest podobnie. Co na to „eksperci”?

Przedłuża Pani pamięć o ojcu i jego epoce nie tyl-
ko poprzez tę książkę. W mieszkaniu na Górskiego 
powstała rezydencja dla tłumaczy z całego świata. 
To jeden z elementów ocalania przez Panią spuści-
zny po jego twórczości. Na początku nie było jednak 
łatwo?

Kiedy niedługo po śmierci wystąpiłam do Biblioteki 
Narodowej z propozycją przekazania jej pamiątek po 
pisarzu, spotkałam się ze „znikomym zainteresowa-
niem”. Tym bardziej mnie to dziwiło, że ta sama in-
stytucja bardzo naciskała mojego tatę do przekazania 
jej 11 tomów jego rękopisów. Minęło trochę czasu, 
musiałam powalczyć i - w rezultacie - trzy instytu-
cje: Biblioteka Narodowa, Muzeum Literatury oraz 
Muzeum Kinematografii w Łodzi zgodziły się przyjąć, 
zarchiwizować i - mam nadzieję - udostępnić w przy-
szłości pamiątki po Tadeuszu Konwickim. Pozwolę so-
bie, za pośrednictwem Legalnej Kultury, zwrócić się do 
Biblioteki Narodowej, która wciąż - a mija 1,5 roku - nie 
przekazała mi wiadomości, jaki jest los tych pamiątek. 
Czy ktoś się tym w końcu zajmie?

Kiedy zdecydowałam się na sprzedaż mieszkania, 
a agent nieruchomości opatrzył ogłoszenie informa-
cją, że wystawione mieszkanie należało do Tadeusza 
Konwickiego - choć prosiłam, aby było anonimowe - 
w mediach społecznościowych rozpętało się piekło. 
Okazało się, że wielbicielom ojca los tego miejsca nie 
jest obojętny. Nie chcieli, aby trafiło ono w prywatne 
ręce. Zaczęli pisać do Ministerstwa Kultury, apelować, 

aby nie komercjalizowano magicznego dla wielu za-
kątka na Górskiego, w którym żył kot Iwan, a z balkonu 
widać Pałac Kultury i Nauki - przywoływany często w 
książkach taty. Oczywiście i mnie się dostało: "Że ro-
dzina nie ma żadnego pomysłu". Pojawiały się różne 
propozycje: aby urządzić tam muzeum, coś na kształt 
izby pamięci, itd., ale to był straszny pomysł. W re-
zultacie, Instytut Książki i Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego kupiło mieszkanie i zamieniło je 
w rezydencję dla tłumaczy literatury z całego świata. 
Obserwuję reakcję i opinię na FB. Wszystkie pozytyw-
ne. Niezależnie od politycznych poglądów. A ja cieszę 
się, że duch i aura tego miejsca ocaleją.

Jaki jest klucz do tego świata, który Pani opisała. 
Jak tam wejść? Gdyby ktoś o to pytał...

Klucz „posiada” każdy, kto ceni sobie autentyczność, 
wolność wewnętrzną - bo jak niektórzy twierdzą - ży-
jemy w czasach postprawdy. I wierzy, że sztuka może 
uzdrawiać. Każda „twórczość” - nawet mały wierszyk 
zapisany na serwetce czy nucenie pod prysznicem.

„Długo wędrowałem, zanim doszedłem do siebie”: 
słowa Tadeusza Różewicza stały się credo książki. W 
jakim momencie tej wędrówki Pani się znajduje?

Myślę, tak mi się wydaję, że dochodzę do celu... 
Mam nadzieję.

Patrzyła Pani dzisiaj w kosmos? Pytam o niego, po-
nieważ wiem, że jest on dla Pani ważny.

Jeszcze nie. Dzisiaj zamglone niebo. Lubię patrzeć z 
mojego mieszkania – pracowni, w której teraz miesz-
kam. Widać przez jej okno katedrę św. Floriana, o 
której dwie wieże „zahaczają się”, od czasu do czasu, 
księżyc oraz gwiazdy. Ojciec, szczególnie pod koniec 
życia, wciąż obserwował niebo. Był mocno związany 
z Księżycem. Wypatrywał go, kiedy szliśmy na spacer. 
Klaskał, kiedy ja pierwsza zobaczyłam, że już wzszedł. 
A tej nocy, kiedy odchodził, była pełnia.

Rozmawiał: Maciej Kędziak 

Wszystkie zdjęcia pochodzą z książki Marii Konwic-
kiej „Byli sobie raz”.

https://legalnakultura.pl/pl/czytelnia-kulturalna/
rozmowy/news/3246,maria-konwicka

Książkę Marii Konwickiej „Byli sobie raz” przeczyta-
cie legalnie w Woblinku.

Film Marii Konwickiej i Kingi Dębskiej "Aktorka" 
obejrzycie bezpłatnie w TVP VOD.

Filmy Tadeusza Konwickiego lub wg jego scenariusza 
obejrzycie w legalnych źródłach, m.in.:

Austeria (1982), reż. Jerzy Kawalerowicz: ipla,
Faraon (1965), reż. Jerzy Kawalerowicz: ipla,
Salto (1965): ipla,
Matka Joanna od aniołów (1961), reż. Jerzy Kawa-

lerowicz: ipla,
Ostatni dzień lata (1958): ipla,
Kurtyna (1954), reż. Wadim Berestowski: Ninateka.
Książki Tadeusza Konwickiego znajdziecie w legal-

nych źródłach, m.in. upolujebooka.
„Małej apokalipsy” w interpretacji Adama Ference-

go posłuchacie bezpłatnie w Ninatece.
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Obcy, czyli swój
Szalony czas całkiem zgrabnie wyhamował i 

zaowocowawszy afrykańskimi upałami spo-
wolnił na tyle, że nie musiałem się martwić sta-
rzeniem. A jednak dotychczasowy upływ czasu 
dał o sobie znać wszechpotężnym lenistwem i 
totalnym nieprzystosowaniem do letniej a raczej 
upalnej kanikuły. 

– Pesel – ktoś dyskretnie szepnął mi do ucha.
Co tam jest w moim peselu to ja doskonale 

wiem i nawet nie muszę patrzeć. Jeszcze dekadę 
temu chciało mi się pojechać gdzieś… a teraz na-
wet tego mi się nie chce…

Obejrzałem się za szepczącym głosem i zoba-
czyłem odchodzącą dziewczynę… albo już kobie-
tę, bo w moim wieku na takie mówi się jeszcze 
dziewczyny a jeszcze 10 lat temu mówiłem ko-
biety. Jej zwiewna mini tańczyła na krągłej pu-
pie ukazując gołe uda… i okazuje się, że choć do 
czytania muszę zakładać okulary to na dalsze od-
ległości wzrok wciąż mam sokoli skoro mogłem 
dojrzeć na jej udach skórkę pomarańczy, czyli 
nazywając prościej cellulit.

Cellulitowa dziewczyna zniknęła gdzieś miedzy 
jachtami przycumowanymi do portowego nad-
brzeża, co przypomniało mi, że czas już wypływać, 
by zdążyć przed zachodem w umówione miejsce. 
Zebrałem załogę i odbiliśmy od brzegu.

Słońce chyliło się już ku zachodowi okraszając 
okoliczne chmurki tęczą swoich barw. Wyjąłem 
aparat i zrobiłem kilka fotek. Zachody zawsze 
wychodzą pięknie. Wschody pewnie też, tylko 
nikomu nie chce się tak rano wstawać. W sumie 
jak odróżnić wschód od zachodu na zdjęciach? Je-
śliby nagrać filmik o zachodzie i puścić od tyłu to 
byłby wschód. Na miejscu były już zaprzyjaźnione 
załogi, które pomogły nam zacumować jacht, a 
ja zacząłem przeglądać zdjęcia, które zrobiłem 
upadającemu słońcu. Kilka z nich mnie zadziwi-
ło. Była na nich żółta kropka otoczona zieloną i 
czerwoną poświatą a po powiększeniu żółta krop-
ka wydawała się kulą mającą jaśniejsze punkty 
jakby światła nawigacyjne i ciemniejsze jakby to 
była jakaś konstrukcja. Stach, który tu przypłynął 
z inną załogą podał mi kieliszek, polał i wypiliśmy. 
Pokazałem zdjęcia. Staś obejrzał, kiwną głową i 
polał jeszcze raz. Pokazałem innym, ale stwier-
dzili, że to jakieś odbicie albo wschodzący księżyc. 
Przecież odbicie nie miałoby jaśniejszych kropek 
a księżyc wzejdzie dopiero za dwie godziny. 

– Może planeta – Staś znowu polał.
– Jaka planeta? – obruszyłem się – Stach to coś 

jest. To statek kosmiczny obcych. Normalnie nie-
widoczny, dopiero widać na zdjęciach. Widzisz 
te otoczki zieloną i czerwoną? To ochronne pola 
siłowe. Staś, to jest albo UFO albo testują tu nową 

broń lub nowe pojazdy z wykorzystaniem pól si-
łowych.

Staś skrzywił się tylko i znowu polał.
– Staś, mówię do ciebie. Zobacz, na kolejnych 

zdjęciach obniża lot i idzie prosto do wody.
– I znika w wodzie – odezwał się wreszcie Staś.
– Widzisz to, prawda?
Staś kiwnął głową i polał.
– Płyniemy tam – zakomenderowałem.
– No, ale jak to jest w wodzie to, co chcesz 

zobaczyć? – zdziwił się Staś, ale ja już odcumo-
wywałem jacht. Staś miał jeszcze wątpliwości, 
bo to noc już jest i ciemno, ale ja wskazałem mu 
na księżyc, który zdążył już wzejść i pięknie nam 
wszystko oświetlał.

Po dwudziestu minutach byliśmy mniej wię-
cej w tym miejscu, w którym nieznany obiekt 
zanurzył się w wodzie. Staś stał przy sterze a ja 
wpatrywałem się w taflę wody licząc na to, że 
coś zobaczę.

– Wracamy? – jęknął zdegustowany Staś.
Uciszyłem go gestem, bo w wodzie coś zabulgo-

tało. Nawet Staś się zainteresował, bo podszedł 
do burty. Z wody wypłynęło coś o metalicznym 

żółtawym połysku i otoczyła nas zielona i czer-
wona aura podobna do tej ze zdjęć. Szarpnąłem 
Stasiem rozradowany:

– Jednak coś tu jest!
– Ja bym się tak nie cieszył – odparł Staś wskazu-

jąc na świetlistą postać, która pojawiła się przed 
nami i która nie spytawszy nas o zgodę weszła 
na pokład.

– Mieliście tu być pół godziny temu – odezwał 
się świetlisty. 

– My??? – odpowiedzieliśmy niemal jed-
nocześnie, wciąż przyglądając się przyby-
szowi, który nie tyle świecił, co miał na 
sobie dziwny kombinezon błyszczący żółtą 
poświatą.

– To wy nie jesteście z YC-4? – odezwał się obcy 
a widząc nasze zdziwione twarze zapytał: – To, 
kto wy jesteście?

– Turyści – odezwał się Staś a ja uzupełniłem:
– I żeglarze.
– Orzesz kur… - chciał zakląć, ale widząc nas 

zreflektował się. – Chcecie wiedzieć, co to jest? 
– zapytał wskazując na swój kombinezon.

Kiwnęliśmy głową.

– To kombinezon żołnierza przyszłości. Działa 
jak czapka niewidka, normalnie nie widać, no 
chyba, że ktoś znajdzie się w tym samym polu 
siłowym, ale i tak jestem bezpieczny. Ty – wskazał 
na Stasia – spróbuj mnie uderzyć.

Staś wzruszył ramionami, ale ponaglony przez 
obcego zamachnął się z pięścią i mimo prób nie 
mógł sięgnąć jego głowy. Obcy uśmiechnął się:

– A widzicie, ręka sama się zatrzymuje. Tak 
samo inne rzeczy: kule, rakiety, wszystko. W tym 
kombinezonie otoczony polem siłowym jestem 
niezniszczalny. 

– Ale to chyba tajne jest? – odezwałem się.
– Bardzo tajne.
– To ja nawet nie wiedziałem, że nasza armia 

takie cuda posiada.
– Na razie testujemy – powiedział obcy, chociaż 

w sumie to już chyba swój.
– To, co? Po kielichu może, za spotkanie – Staś 

sięgnął po flaszkę.
Obcy, czyli swój trochę się wzdrygał, ale Staś 

wsunął mu w dłoń szklaneczkę i polał, nie wypa-
dało mu już wylać.

– No to na drugą nóżkę – Staś znowu polał.
Poprawiliśmy jeszcze jedną kolejką. Obcy, czyli swój 

chciał coś powiedzieć, ale jakoś mu się tylko zabełkota-
ło, przewinął się przez relingi i chlupnął nam za burtę. 
W ostatniej chwili chwyciłem go za dłoń, ale nie był to 
dobry pomysł, bo pociągnął mnie za sobą. Słyszałem 
tylko krzyk Stasia a potem… chyba odpłynąłem.

Kiedy otworzyłem oczy zobaczyłem nad sobą 
Stasia i kilku innych. Leżałem cały mokry na po-
moście przystani. 

– No, dobra, nic mu nie będzie – odezwał się 
jeden z nich.

Spojrzałem na Stasia.
– A ten w żółtym kombinezonie? Co z nim? – 

spytałem.
– Kto? W jakim kombinezonie? – Staś szczerze 

zdziwiony.
– No jak to? Staś, nie pamiętasz? Ten, co wpadł 

do wody a ja go łapałem.
– To ty wpadłeś – Staś wyjaśnił – Chciałeś wyjść 

na pomost a wyszedłeś na wodę. I żadnego w 
żółtym tu nie było. Trochę w czubie już miałeś, 
dobrze, że cię wyciągnąłem.

– Nie dawajcie mu już wódki – odezwał się inny 
– zaczyna bredzić.

Czyli co? To wszystko to pijackie zwidy? Zaczą-
łem się podnosić. Staś mi nawet pomógł. Byłem 
cały mokry. Poczułem, że mam coś w ręku, otwo-
rzyłem dłoń. Guzik, żółty guzik z dziwną poświa-
tą… Spojrzałem na Stasia a ten wzrokiem dał mi 
znać: tajemnica. Już wiedziałem, że do niczego się 
nie przyzna, nikt nie może o tym wiedzieć. Taka 
gratka a ja nie mogę nikomu o tym powiedzieć, 
zresztą i tak by nikt nie uwierzył.

Komentować można na: 
http://piorkiemtomkas.blogspot.com/

O co chodzi z tym 
otwarciem Dwor-
ca PKP

Ostatnio pra-
sa lokalna 

podała, że uro-
czyście otwarto 
dworzec PKP w 
Pruszkowie po 
generalnym re-
moncie, który miał 

trwa 1 rok, a tymczasem do dzisiaj trzeba chodzić 
okrężną drogą na perony, bo prace jeszcze trwa-
ją. Więc jak to jest z tym oficjalnym otwarciem? 
Wydaje mi się, że władze miasta powinny dążyć do 
odszkodowania za niewywiązanie się PKP z umowy. 
Mało tego sam budynek wygląda okazale i jest nie-
wątpliwie perełką wśród starych budowli w mie-
ście, ale to nie wystarczy. Natomiast w środku jest 
wprawdzie toaleta, ale można mieć zastrzeżenia, 

bo w części męskiej umieszczono pisuar i sedes w 
jednym pomieszczeniu (dlaczego?). To bardzo nie-
miła sprawa, natomiast w części damskiej umiesz-
czono także toaletę dla niepełnosprawnych. To też 
dziwne. Szkoda, że nikt nie zareagował na takie 
rozwiązanie, a miejsca tam jest sporo. Cieszy fakt, 
że perony zainstalowano na poziomie podłogi po-
ciągu, ale brak zjazdu dla wózków inwalidzkich bądź 
matek z dziećmi wygląda nieciekawie. Wprawdzie 
będą windy, ale poprzednio kompletnie się nie 
sprawdziły. W ogóle można mieć wiele pretensji 
do PKP za brak rozwiązań pomagających ludziom 
niepełnosprawnym i starszym w przemieszczaniu 
się po peronach, dotyczy to także naszego flago-
wego dworca Centralnego.

Dla pokazania, że można coś wykonać szybko i 
trwale niech posłuży fakt zbudowania ronda im. 
Tomasza Zana na Osiedlu Staszica na skrzyżowaniu 
ul. Powstańców, Plantowej i Stalowej. Wykonano je 
błyskawicznie i to 2 tygodnie przed terminem. Bra-
wo wykonawcy. Nie omieszkał zrobić sobie zdjęcia 

Pan Starosta Krzysztof Rymuza ze współpracowni-
kami i umieścić na faceebooku. 

Nowe porządki w Urzędzie Miejskim

Po ostatnich wyborach zmienił się Prezydent 
Miasta i został nim p. Paweł Makuch. Jako, że 

jak sam deklaruje nigdy nie pracował jako urzędnik 
więc stara się sprostać zadaniu i podpatruje urzędni-
ków i od nich się uczy. Pewnie tak jest, bo jak byłem 
w UM to widziałem jak Prezydent pomagał matce 
z wózkiem znosić go co oczywiście wzbudzało zdu-
mienie, a jednocześnie sympatię. Mało tego stara 
się wsłuchiwać w głos samych obywateli i działać 
według ich życzeń i pomysłów. Pewnie wszystkich 
nie da się zrealizować, ale sam fakt, że to robi daje 
nadzieję.

Widziałem też Prezydenta podczas Nocy Muze-
ów na Placu JP II przy fontannie, gdzie równolegle 
pod Jego patronatem pokazano zdjęcia archiwalne 
"Pruszkowiaków" i najmłodsi zaśpiewali dla widzów. 
Zabrał głos i otrzymał koszulkę firmową zespołu, 

która natychmiast założył. Spacerował także wśród 
uczestników i prowadził z nimi rozmowy.

Osobiście proponowałbym p. Pawłowi Maku-
chowi, aby w tej kadencji zbudował nowy ratusz 
w sensownym miejscu i uruchomił naszą własną 
komunikację w oparciu o polski sprzęt np. firmy Po-
laris, która od wielu lat z powodzeniem sprzedaje 
swoje autobusy na zagranicznych rynkach i już wy-
szła naprzeciw wymaganiom środowiska budując 
nowe nisko emisyjne pojazdy, a także aby nadal 
zabiegał, żeby wszystkie drogi w mieście podlegały 
pod UM, a nie jak dotychczas są drogi wojewódz-
kie, powiatowe, miejskie, spółdzielcze i prywatne. 
W najbliższym czasie, aby wprowadził bezpłatną 
komunikację dla wszystkich mieszkańców i gości 
zamiast mnożyć zniżki, bo jednak druk biletów, za-
trudnianie kontrolerów też coś kosztuje, więc lepiej 
zrezygnować z tego, a kierowca będzie spokojniej-
szy niż kiedy musi sprzedawać bilety.

Zdzisław Majewski, Pruszków, lipiec 2019 r.

List do redakcji
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Był letni lipcowy dzień. Muchy i osy wypić 
spokojnie kufelka, słabo schłodzonego i 

okrutnie mętnego piwa, nie dawały. Owe „siki”, 
zwane piwem i tak nie gasiły pragnienia, ale li-
czyło się towarzystwo, a te było wielkiej zacno-
ści. Można było spotkać pana Waldka, któren to 
osobnik, jak powiadał, nie chwaląc się przy tem 
zupełnie, jednym zamachem szabli, siedem bol-
szewickich łbów ściął, niczym Longinus Podpięta, 
znaczy jeden łeb więcej, ale tamten nie przeżył, 
a pan Waldek owszem. Och, wojna polsko-bol-
szewicka, a zawłaszcza kilka lat po niej rodziła, 
coraz to więcej bohaterów, herosów i… legend. 
Był też i pod budką pan Ziutek, któren a i owszem, 
sam, samiusieńki, wdepnął nocą ciemną, w samo 
piekło, czyli w środek sowieckiej artylerii i nakry-
wając wszystkie armaty czapką wygasił lonty – 
stop wróć, zaszpuntował armaciska, wciskając w 
lufy, cały swój przyodziewek, czyniąc je, znaczy 
armaciska, na drugi dzień, nieprzydatne do boju. 
Kmicic przy panu Ziutku, ze swą kolubryną to Pi-
kuś. Wrócił do oddziału o świtaniu, będąc zgry-
zonym przez komarzyska i całkiem na waleta, po 
prostu na nagusa, śmieszny, swym widoki światu 
prospekt dając. Był też pan Walery Groszek, były 
właściciel piekarni w mieście Radzymin, zasłużo-
ny osobnik wielce, patriota i bohater takowoż, jak 
sam o sobie mówił. On to napiekł chleba w swej 
malutkiej piekarni, dosypując do ciasta, środ-
ka na przeczyszczenie i w ostatniej chwili uciekł 
był, przed ruską szarańczą, zostawiając gorące 
bochenki na łatwy łup wrażych zastępów. Ponoć 
cała armia sowiecka się pos…ła i bitwa hop-siup 
wygraną była. Chwała bohaterom! Zakrzyknął 
sam bohater i odszedł na stronę. Piwko ma nie-
samowite połączenie, najkrótszą drogą wprost z 
pęcherzem, a ten pustym być musi, gdyż dzień 
pański zaczął się dopiero co i trwać jeszcze wie-
le godzin będzie. Dzieciaki z krzykiem leciały do 
parku Dreszera, gdzie można było spotkać, młode 
matki, gimnazjalistki, panienki na wydaniu i mnó-
stwo dzieciarni, która to „szarańcza”, pozostając 
na lato w mieście hasała od rana w parku.

Heniek Pluskota, mieszkaniec kamiennicy przy 
Puławskiej nr 89 golił swój zbójecki ryj mając 
otwarte na oścież okno i słuchając krzyków z 
podwórka. Dało się słyszeć bicie młoteczkiem o 
kawałek żelaznej blachy i recytowany z lekkim 
zaśpiewam wierszyk: „Ostrze noże i nożyczki, 
halabardy i pilniczki, aparat czeski, gwoździe i 
pineski. Sztyki, patyki, dywany, guziki, pompki 
oraz choinkowe bombki. Ostrze Noże!!!”. He-
niek się tak wkur…ł tymi krzykami z samego 
rana, że aż się zaciął. Gotów był gnojowi, krzyka-

czowi jednemu nawet i „sprzedać kosę”, ale się 
był powstrzymał stosując na otwartą ranę ałun, 
któren szczypiąc niemożebnie ostudził emocję 
młodzieniaszka. Potem przyczes na brylanty-
nę, zęby i znowu jazda. Na podwórko wjechał 

szmaciarz. Osobnik poruszający się zaprzęgiem 
końskim i skupujący stare szmaty. „Szmaty sku-
puje, szmaty. Za gotówkę nie na raty. Przyjechał 
wujek z Ameryki przywiózł nowe nocniki, kale-
sony na talony. Za stare szmaty fajans rozdaje, 
bo stary jestem i mi nie staje, szmaty, szmaty, za 

gotówkę nie na raty”. No zlecę i zatłukę gnoja – 
powiedział sam do siebie Heniek, polewając się 
Przemysławkom. Piętkę chleba na szybko i ciach 
w szesnastkę. Jedziem na Wolę. Na Kercelak do 
roboty. Należy tu zaznaczyć, że Henio był mło-

dym cynglem „szefa wszystkich szefów”, który 
nosił ksywkę Tata Tasiemka. Urodzony w Mila-
nówku w roku 1876 Łukasz Siemiątkowski miał 
ładna kartę legionisty, ale niestety w wolnej już 
Polsce wkroczył na drogę bandytyzmu i niepra-
wości. Kontrolował bazar, wszystkich handlarzy i 

straganiarzy, miejscowy hazard oraz prostytucję. 
Pobierał haracze, a opornych karał biciem i zare-
kwirowaniem towaru. Jego prawą ręką był Leon 
Karpiński ps. Pantaleon, okrutny namiestnik sze-
fa, którego ulubionym powiedzeniem było, „kto 
szmalu żałuje kosę zafasuje”. Należałoby rów-
nież powiedzieć słów kilka o dr. chemii Józefie 
Łokietku czyli dawniej zwanym i nazywającym się 
Judel Dan Łokieć ur. w 1890 w Tomaszowie ma-
zowieckim. To polski Al Capone nr 2. Prawdziwy 
naukowiec, który zszedł na złą drogę, czyli wy-
muszenia, haracze a nawet „mokra robota”, ale 
wracajmy do naszego Henia. Dojechał na bazar, i 
zameldował się u swojego przełożonego w ban-
dyckiej hierarchii, u niejakiego Pantaleona. Ten 
zlecił Heniowi pierwszą na dziś robotę - Heniek 
, uważasz, pójdziesz i obtłuczesz ryja Zośce, tej 
wiesz której, bo ta szmata chcę się wybić na nie-
podległość. Załatwione – odpowiedział Heniek 
mając łzy w oczach. Odwrócił się szybko od Zenka 
i odszedł. Wiedział , że Zośka stała w bramie na ul 
Okopowiej 12. przyjmując klientów w dzień i w 
nocy. Interes szedł kiepsko. Popyt może i był ale z 
forsą było krucho. Kryzys panie, oj kryzys. Heniek 
chodził z Zośką do podstawówki na ul. Karolko-
wą 64. Kochał się w niej bez pamięci, ale potem 
wyprowadził się z matką na Mokotów, gdyż ta 
dostała robotę w Instytucie Higieny Psychicznej, 
zwanym Higieną (ul.  Dolna 42, róg Puławskiej), 
jako asystentka Głównej Sprzątaczki . Robota 
mało płatna, ale na czynsz i kiepskie żarcie star-
czało. No i kontakt się urwał na parę lat. Heniek 
szedł i płakał, płakał i szedł. Aż w końcu doszedł. 
Zobaczył Zośkę jak rozmawiała chyba z dozorcą, 
ponieważ ten był w fartuchu i trzymał miotłę. 
Ogólnie starszy człowiek, sterany życiem i robo-
tą. Heniek zastanawiał się czy najpierw walnąć 
starego, ale zrezygnował. Był naprawdę stary i 
niewielkiego wzrostu. Podszedł do nich i rzucił 
przez zęby – spieprzaj dziadu! Ten nie namyślając 
się ani chwili uczynił jak mu polecił Heniek. Spoj-
rzeli sobie długo i przeciągle w oczy. Nie mówili 
nic przez dłuższą chwilę. Jednocześnie otworzyli 
usta, ale pierwszy był Heniek – masz płacić ździro 
bo ci łeb ukręcę, albo twojego bachora posie-
kam w „drobnu kaszku”. Zrozumiano! Uderzył 
ją w twarz na odchodne, obrócił się na pięcie i 
nieśpiesznie, ze łzami w oczach oddalił się. Szedł i 
płakał. „Szmaty skupuje, szmaty. Za gotówkę i na 
raty”. Zadźwięczał mu w uchu wierszyk szmacia-
rza. I kto tu jest szmaciarzem zapytał sam siebie? 
I znowu zapłakał. Przestań chłopaki nie płaczą, 
pomyślał. I zadowolony sam z siebie udał się z 
powrotem na Kercelak po nowe zlecenie. Panta-
leon będzie zadowolony Spisałem się na medal! 
A uczucia? Mam je w d… Poczucie dobrze speł-
nionego obowiązku jest najważniejsze.

Pozdrawiam Państwa Serdecznie Zbyszek Poręcki.

Nasz syn, Oskar, był konsultowany 29 maja w klinice w Aschau. Termin operacji jest wyznaczony na 29 lipca, dlatego mamy bardzo mało czasu! 
Błagamy o pomoc dla naszego dziecka! To nasza jedyna szansa! 
Oskarek urodził się 2 miesiące przed terminem, choć ciąża przebiegała prawidłowo. Wcześniactwo poskutkowało bezdechami i niedotlenieniem, 
a rezonans magnetyczny i obserwacja potwierdziły nasze obawy. Od tego czasu nasz synek zmaga się z mózgowym porażeniem dziecięcym 
czterokończynowym. Od 6 miesiąca życia jego codziennością jest rehabilitacja. Obecnie ma 9 lat, wiele podstawowych czynności nadal jest poza 
zasięgiem jego możliwości ruchowych. Oskarek sam nie siada, nie chodzi, nie ubiera się... My, rodzice dziecka niepełnosprawnego, mamy bardzo 
proste marzenie – marzymy o tym, aby nie było gorzej niż jest i aby w przyszłości, gdy nas już zabraknie, mógł radzić sobie sam. Na drodze w 
pokonywaniu niepełnosprawności pojawiła się bardzo bolesna przeszkoda. Jeden z największych stawów człowieka, czyli staw biodrowy, uległ 
neurogennemu zwichnięciu. Nie jest ono wynikiem urazu, ale poważnym powikłaniem nieprawidłowo pracujących, spastycznych mięśni oraz 
niewykształconej odpowiednio budowy stawu. 
Zwichnięcie wywołuje coraz silniejszy ból i cierpienie. Ratunkiem jest operacja w klinice w Niemczech, w Aschau. Bez operacji Oskarek nie bę-
dzie mógł funkcjonować nawet w takim zakresie, jak dotychczas, dlatego z całego serca prosimy o wsparcie! Do 29 lipca zostało niewiele czasu! 
 
Wesprzyj: https://www.siepomaga.pl/operacja-oskara#cause-verified-modal 
https://www.siepomaga.pl/operacja-oskara 
 

Operacja - jedyna nadzieja Oskara na ratunek od bólu
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Lektury na lato

Narutowicz - Niewiadomski - biografie równoległe

16 grudnia 1922 cztery lata po odzyskaniu niepod-
ległości, po wyborze Gabriela Narutowicza na 

pierwszego prezydenta II RP, przez kraj przechodziły 
fale gwałtownych protestów i zamieszek. Ich finał był 
tragiczny: nowo wybrany prezydent został zastrzelony 
w gmachu warszawskiej Zachęty pięć dni po zaprzysię-
żeniu. Zamachowcem okazał się malarz i wykładowca 
historii sztuki, Eligiusz Niewiadomski, który, mógł po 
tym wydarzeniu natychmiast zbiec (nikt przez długi 
czas nie zwracał na niego uwagi – jednak przekonany o 
słuszności swojego czynu pozostał na miejscu).

Maciej J. Nowak, kreśląc na podstawie wspomnień 
i źródeł z epoki tło wydarzeń z końca 1922 roku udo-
wadnia, jak bardzo historia polityczna wpływa na losy i 
decyzje poszczególnych ludzi.

Maciej J. Nowak wpadł na niezły pomysł, żeby w 
jednej książce przeciwstawić  historię życia Gabriela 
Narutowicza i Eligiusza Niewiadomskiego. Od tragedii 
autor tego tomu wychodzi: przedstawia czytelnikom 
wydarzenia, które funkcjonują w świadomości społe-
czeństwa, chociaż zwykle warto je przypomnieć w deta-
lach. Nawet nie próbuje zrozumieć przeszłości, nie bawi 
się w śledztwa – za to przygląda się kolejno losom obu 
mężczyzn, równoległym i czasami nawet podobnym. 
Już przed zbrodnią atmosfera była niezwykle gorąca. 
Dopiero, co, odbył się pogrzeb socjalistycznego robot-
nika, który zginął w sprowokowanych przez endecję 
rozruchach po wyborze głowy państwa. Przynajmniej 
od roku 1918 Polacy nie byli tak podzieleni. Nowak 
opisuje, jak przebiegała  młodość Narutowicza – i lata 
młodości Niewiadomskiego, jakie studia wybierali i 
gdzie funkcjonowali. Sam autor przyznaje, że nie ma 
możliwości dokonania sensownej oceny prezydentury 
po tak krótkim czasie: może jednak zastanowić się nad 
tym jednak, jakie Narutowicz miał plany, jak przygo-
towywał się do nowego stanowiska i – jak wpasował 
się w dyplomatyczną rzeczywistość. Jako przeciwwagę 
odnotowuje między innymi zamieszki związane z anty-
semickimi hasłami, źródła niechęci do człowieka, który 
jeszcze nie zdążył się w żaden sposób narazić. A skoro 
nie istnieją komentarze dotyczące pracy Narutowicza 
na stanowisku prezydenta, musiał się Maciej J. Nowak 
opierać na wpisach z księgi kondolencyjnej – co au-
tomatycznie przerzuca w inny rodzaj dyskursu, pełen 
ogólników i pochwał płynących z konwencji bardziej niż 
z faktycznej oceny działań. W przypadku Niewiadom-
skiego mógł odszukać opinie osób, które miały z nim 
styczność przed wydarzeniem – i natychmiast po nim 
wyrażały niedowierzanie czy smutek. I w jednym, i w 
drugim przypadku oceny muszą być zafałszowane przez 
okoliczności.

Maciej J. Nowak nie chce tworzyć biografii odręb-
nych: mógłby skupić się najpierw na jednym mężczyź-
nie, zamknąć jego historię i dopiero przejść do drugiej 
sylwetki, woli jednak, kiedy te narracje się przeplatają. 
Wprowadza motywy, które pozwalają na dokonywa-
nie porównań, odwołuje się raz do jednego, raz do 
drugiego bohatera tomu, sprawdza, co robił pierwszy, 
kiedy drugi w coś się angażował. Takie podejście może 

wypadać na pierwszy rzut oka nieco chaotycznie, ale 
pozwala śledzić obraz z dwóch kamer jednocześnie, 
dostrzegać zależności, wpływy i konsekwencje podję-
tych decyzji. W efekcie „Biografie równoległe” to tom, 
który zaczyna interesować ze względu na to specyficz-
ne odbicie, podwojony obraz rzeczywistości. Maciej J. 
Nowak zresztą nie szuka pełnej biografii – zależy mu 
przede wszystkim na ukazywaniu podobieństw, na 
połączeniu losów (nie tylko za sprawą zabójstwa). Co 
zatem spowodowało, że Gabriel Narutowicz zdecydo-
wał się kandydować w wyborach?  Narutowicz miał 
za sobą sławę światową, mit Polaka, któremu się po-
wiodło, człowieka bezinteresownego, który pięknie 
sprawdził się na ważnych posterunkach politycznych. A 
jednak wybór przestraszył go i zaskoczył. - Wiedział, że 
to jest stanowisko zabójcze, trudne - mówił historyk. 
Prawica nie pogodziła się z wyborem Gabriela Naruto-
wicza na prezydenta Polski. Za wszelka cenę nie chciała 
dopuścić do uroczystości zaprzysiężenia. Liczyła tu na 
rozfanatyzowaną warszawską ulicę, która na trasie Bel-
weder – Sejm stawiała barykady. Działo się to wszystko 
11 grudnia 1922. - Prezydent jechał na zaprzysiężenie w 
warunkach upokarzających, rzucano w niego śniegiem, 
zmarzniętym błotem. Wyzywano i szydzono z niego. 
Dzisiaj można by powiedzieć że wylano na Niego falę 
hejtu. Mimo wszystkich przeszkód Gabriel Narutowicz 
złożył przysięgę. Na pewno nie przypuszczał, że pięć dni 
później zginie z ręki zamachowca.

Polecam książkę Macieja J. Nowaka ponieważ autor 
pomaga czytelnikom odebrać tę historię jako splot 
różnych okoliczności i zestaw przemian, które mocno 
wpływają na zwykłe życie jednostek. Maciej J. Nowak 
proponuje po prostu relację na temat przeszłości – bo-
gatą w wiedzę polityczną i historyczną.

Maciej J. Nowak NARUTOWICZ NIEWIADOMSKI 
Wyd. Iskry 2019; str. 216; znaczna bibliografia; indeks; 
nieliczne ilustracji; oprawa twarda + obwoluta; cena 
39,90.

Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta

Lang Lang -  
Hubert Szczęsny - 
Nowy Tymański 

Chyba po raz pierwszy zdarza mi się polecać płytę, 
jakiej nie mogłem przesłuchać. Po prostu została 

uszkodzona przez pocztę, stempel-datownik walnięty z 
siłą uszkodził samą płytę, mimo ochronnej folii i mocnej 
okładki. A ponieważ wykonawcę – chińskiego pianistę 
Lang Langa znam z estrady, kompozycje także – więc 
poddaję się tu wyobraźni muzycznej. Płyta Lang Langa 
nosi tytuł „PIANO BOOK” (DGG) – odnosi się do jego 
dzieciństwa i młodości, kiedy to początkujący pianista 
budował sobie repertuar na bazie małych form mu-
zycznych, praktyka znana z kariery niemal wszystkich 
muzyków, nie tylko pianistów. Różnice występują w 
kolejności przyswajanego repertuaru do ćwiczeń, cza-
sami także w interpretacji. Tutaj i artysta, i wytwórnia 
postanowili wybrać dokładnie 30 miniatur, trzeba przy-
znać, że w niektórych przypadkach dość zaskakujących. 
Wymieńmy choćby kilkanaście: krążek rozpoczynają 
Preludium C-Dur J.S. Bacha (z Das Wohltemperierte 
Clavier, Teil I) i Bagatelle No.25 c-Moll - Beethovena, 
potem mamy Song Without Words in C-Dur - Men-
delssohna i Debussyego – Clair de lune i Doctor Gradus 
ad Parnassum przedzielone utworem Maxa Richtera 
– The Departure. Oczywiście, jest Chopin – Preludium 
Des-Dur („deszczowe”) i Mozart – Allegro z Sonaty For-
tepianowej Nr 16, jest powtórnie Debussy, Schubert, 
Grieg, Schumann, ale największe zdumienie budzą Carl 
Czerny (Presto) oraz nasza Tekla Bądarzewska-Bara-
nowska (1838-1861) – Modlitwa Dziewicy. Nawiasem 
mówiąc największy polski przebój w całej współczesnej 

Trzydziestoletni (ur. 5 lutego 1989) pochodzący z 
Leszna Hubert Szczęsny należy trochę do sceny 

offowej – znany jest głównie z licznych udziałów w 
największych festiwalach bluesowych – od Suwałk, 
Olsztyna, Gdyni czy Jimiway Festival na katowickiej Ra-
wie-Blues kończąc. W zasadzie zadebiutował na V Fe-
stiwalu Las, Woda & Blues w Radzyniu w 2011 r. z grupą 
Nie Strzelać Do Pianisty. Hubert ma charakterystyczny 
głos (niepowtarzalna barwa), gra na gitarze, komponu-
je własne songi do których pisze teksty. I nie należy go 
łączyć ściśle ze sceną bluesową, gdyż jego twórczość 
jest trochę cross-over, poprawny pop, rock, funky… 
Oto mamy najnowszy jego krążek (typowo niezależna 
produkcja) pn. „PRZEKRÓJ”, wprawdzie nie najdłuższy –  
niespełna 30 min. ale wymowny. Przeplatany utworami 
własnymi z ciekawym podejściem do coverów – otwie-
rający „Bad Boy” z udziałem Jana Gałacha, potem „Sexy 
and I Know It” grupy L.M.I.A.O., następnie „Lonely Like 
the Blues” z udziałem Bartosza Łęczyckiego, cover mało 
znanej grupy Dave Mattews Band – „Gravedigger”, jesz-
cze jeden cover z repertuaru Johna Meyera – „Only He-
art” i kończące krążek „The World Can’t Stop Me” oraz 
„Pojutrze”. Polecamy.   

 

WARSZWA DZIKA                 

Niesamowita książka, nie tylko dla mieszkańców 
stolicy. Dla wszystkich, którzy kochają przyrodę 

– florę i faunę. Szczególnie tę ostatnią, ale niewiele 
o niej wiedzą, tam gdzie mieszkają. Nie widzą, choć 
ostatnio – takie mam wrażenie – co, nieco się zmienia. 
Autor Arkadiusz Szafraniec przez ponad 300 str. swej 
pracy strona po stronie im to pokazuje. Zaczyna od tzw. 
patelni – wyjścia z stacji metra Centrum. Pokazuje im 
wróble i gołębie (te może i ludziska widzą, czy słyszą, 
choć nagminnie przeszkadza im bębniarz na krześle stu-
kający weń jak najęty) choć z pobliżu żyją mysikróliki i 
słowiki. Okazuje się, że w bryle Pałacu Kultury żyją nie 
tylko gołębie, kawki, wrony siwe ale i zadomowione so-
koły wędrowne. Skąd tutaj te ptactwo? Ano zgodnie z 
hasłem „ludzie = śmieci = jedzenie” a woda, ta niezbęd-
na do życia – w fontannach. Jest facet jaki na FB przed-
stawia się jako Krzysztof Koper Koperzasty i na swoim 
blogu publikuje setki zdjęć – od kobuzów łapiących w 
locie jerzyki i jaskółki po dostojnego bielika – nie orła! 
(będącym wzorem dla polskiego godła) siadającego na 
drzewach po drugiej stronie Wisły. Skądinąd powinny 
one być na Bielanach – i są tam! Żerują przy kolektorze 
odpływowym właśnie tam. Mieszkając przez ponad 
ćwierć wieku w Warszawie przy ul Inflanckiej z dziećmi 
na spacery i to zimną chodziłem nad Wisłę, podziwiali-

śmy wrony/kruki pływające na krze lodowej a w  rejonie 
mostu Gdańskiego przy kolejnym ujściu ścieków aż roiło 
się od ptactwa. Co mamy na terenie wielkiej Warsza-
wy, co prawda coraz mocnej zabudowanej? Wszystko, 
niemal cała fauna Polski środkowej, która cudownie się 
przystosowała do wielkomiejskiego gwaru, tu ma wiele 
pożywienia. Musimy też zrozumieć, że doliny = prado-
liny wielkich rzek, nie tylko Wisły, ale Bugu, Narwi itd. 
są naturalna autostradą dla wszelkich ptaków (nawet 
zwierząt) wędrownych – wiosną z południa i zachodu, 
jesienią ze wschodu i północy. Wysokie budynki im 
przeszkadzają, tak samo drogi startowe lotnisk – patrz: 
Modlin. Szafraniec pięknie pisze o ptakach i zwierzętach 
– z prawdziwa miłością, cytuje innych, jak np. Ryszarda 
Marka Grońskiego „Kłębuszek snu” – o kotach. Oma-
wia systematycznie to, co się dzieje w Dolinie Wisły, 
w Łazienkach, w Puszczy Kampinoskiej - za miedzą, na 
polach (zalewach) Wilanowa, Lasku Grochowskim i na 
Bemowie. Zwraca uwagę na mieszczuchów – egoistów, 
ruch jaki przybiera na sile. Ale dzikie zwierzęta też są 
niegrzeczne, ot niedaleko od stolicy. Potrafią, jak sarny 
wejść do ogrodu i pobuszować w malinach czy porzecz-
kach, łoś jest grzeczny i najwyżej obgryza gałązki sosny, 
za to matka-dzik na dodatek z małymi to nieszczęście 
dla ogrodu… Wiem co, mówię, bo mnie to dotknęło! 
Tak jak plaga węży (zaskrońce) w stawie lub cicha sój-
ka, prawdziwy ptak-bandyta. „Warszawę dziką” należy 
czytać, głównie dzieciom i wnukom. Zero telefonów i 
podobnych gadżetów.    

Arkadiusz Szafraniec WARSZAWA DZIKA Wyd. Iskry 
2019; str. 322; oprawa twarda + obwoluta; ilustracje 
w tekście. Cena 49,90 zł. 

rozrywce, jaki zrobił karierę światową, niestety jeszcze 
w epoce przed-fonograficznej. Płytę Lang Langa kończy 
12 Wariacji fortepianowych Mozarta i Minuet G-Dur J.S. 
Bacha. Całość nagrano dokładnie rok temu w Pekinie 
pod nadzorem techników/redaktorów DGG a mastero-
wano i poprawiano w Emil Berliner Studios.

Od dawna Tymon Tymański należy do muzyków 
eksperymentatorów z ilością projektów wręcz 

niepoliczalną. Ostatnio dorzucił nowy pn „MU” wydany 
przez Agorę. Tu trzeba wymienić koniecznie jego kole-
gów muzyków, bez których ten krążek by nie zaistniał. 
Michał Jan Ciesielski gra tutaj na saksofonach, synteza-
torach i śpiewa; Szymon Burnos na (koncertowym) for-
tepianie, syntezatorach i śpiewa; Marcin Gałązka – gita-
ry i śpiew; Jacek Prościński – perkusja oraz lider Tymon 
– na git. basowej, kontrabasie, gitarach oraz ponadto 
– śpiew. Ozdobna – graficzna książeczka zawiera wszyst-
kie angielskie teksty – odnoszące się do konkretnych 
zjawisk czy ludzi, jak np. przedostatni na płycie „Eric Do-
lphy” do niestety zapomnianego genialnego skrzypka 
zamarłego jeszcze w 1964 r. Mnie najbardziej poruszył 
utwór „Tesla” – grany z rockowym drivem, nawiązujący 
do dziwnej energii. Oczywiście, w nagrania „wciągamy 
się” – koniecznie po wielokrotnym przesłuchaniu, jak 
to w Tymańskiego.

Tomasz Długosz Trąbiński - publicysta
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BEZPŁATNE
WARSZATATY
DZIENNIKARSKIE 
pod patronatem

Wójta Gminy Michałowice
MAŁGORZATY PACHECKIEJ

ZAPRASZAMY: 
młodzież oraz dorosłych na zajęcia
od 1 września 2019 r. 

Poznasz tu:
świat mediów
tajniki dziennikarstwa

znanych i ciekawych ludzi mediów

Organizatorem warsztatów 
jest Agencja Profil 
wydawca Głosu Pruszkowa

Chętnych do wzięcia udziału w warsztatach dzien-

nikarskich z terenu Gminy Michałowice i nie tylko 
prosimy o kontakt:

tel.: 22 758 11 10
+ 48 604 194 054
redakcja@gpr24.pl

Profil

Wydarzenie odbędzie się w nie-
dzielę, 14 lipca 2019 roku o godz. 

16:00 w XIX-wiecznym zabytkowym par-
ku. Tego dnia będzie można podziwiać 
Warszawską Orkiestrę Sentymentalną, 
która wykona przedwojenne melodie i 
piosenki oraz utwory taneczne.  Ta arty-

ZaPARKuj w MŁOCHOWIE – 
koncert plenerowy

Nadarzyński Ośrodek Kultu-

ry wspólnie z parafią pw. św. 
Michała Archanioła w Mło-

chowie zapraszają na pierw-

szy koncert plenerowy z cyklu 
niedzielnych koncertów muzy-

ki klasycznej, jazzowej i popu-

larnej „zaPARKuj w MŁOCHO-

WIE”.  

styczna propozycja spotyka się od paru 
lat z dużym zainteresowaniem nie tylko 
mieszkańców gminy Nadarzyn, ale także 
całego Powiatu Pruszkowskiego. Zachę-
camy do udziału. Wstęp wolny. 

Patronat honorowy nad cyklem kon-
certów plenerowych objęli: Krzysztof 
Rymuza Starosta Pruszkowski oraz Da-
riusz Zwoliński Wójt Gminy Nadarzyn.

Informacje szczegółowe na temat te-
gorocznych wydarzeń w ramach IV edy-
cji „zaPARKuj w MŁOCHOWIE” znajdą 
Państwo na poniższym plakacie.
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Jerzy Władysław Ryll - publicysta
Foto - ze zbiorów autora 

Saska Kępa - Miasto Ogród

Motto: 
„Piszcie sami swoją historię, bo ina-
czej napiszą ją inni, a do tego źle”. 
Józef Klemens Piłsudski, pierw-
szy marszałek Polski.

„OGNISKO RODZINNE”
Siedzimy przy ognisku. Płomienie strzelają w górę 

snopem złocistych iskier. Ogień się pali równym bla-
skiem, syczy i dmucha wiatrem dymu. Cichy trzask 
gałązek odbija się echem w naszych uszach. Jego po-
świata ogarnia nas opiekuńczo. Świeczka płonie w dło-
niach. Dłonie otaczają krąg. Bliźniaki wspominają.

„MIESZKAŃCY OGRODÓW”
„Skąd przychodził kto go znał
Kto mu rękę podał kiedy  
Nad rowem siadał (…)”
                                                                                      

BABUNIE i DZIADKOWIE
Babcia „Konstancińska” była osobą niosącą spo-

kój. Promieniował on z całej jej osoby. Była trochę 
jak ostoja. Dobre serce czuwające nad domem, 
jego ciepłem, bezpieczeństwem. Ogród natomiast 
był domeną dziadka.

„STRYJEK”
Ale dziadek w dzieciństwie nigdy nie był dla nas 

„Dziadkiem” – to był „Stryjek”. Tak prosił od zawsze 
aby do niego mówić. I tak mówiliśmy, co chyba do-
syć denerwowało naszą mamę. Jednak Dziadek był 
nieprzejednany – chciał być stryjkiem i był w na-
szych oczach stryjkiem. Babcia nie wypowiadała się 
w tej kwestii.  Była osobą pełną jakiejś wyjątkowej 
wewnętrznej godności. To jej opanowanie tempero-
wało w dużym stopniu „ognistą” naturę stryjka. Gdy 
przyjeżdżaliśmy do Konstancina, Stryjek chował się 
w swoim pokoju, lub znikał w ogrodzie – swoim kró-
lestwie, a witała nas głownie babcia. Po przyjeździe 
od razu biegliśmy do ogrodu, jednak babcia zawsze 
szykowała nam coś dobrego do przekąszenia – przy-
nosiła nam kanapki lub jabłka obrane ze skórki i po-
krojone w plasterki.

PRABABCIA Z PODOLA
Piekła również wspaniałą szarlotkę, której smak i 

wygląd pamiętam do dzisiaj. Innym specjałem był 
wyśmienity pasztet. To babcia nauczyła mnie hafto-
wać. Haft był tradycją rodzinną, z której wyłamała się 
tylko moja mama. Moja prababcia ze strony babci, po 
wojnie haftowała piękne ornaty, za co została odzna-
czona medalem papieskim za zasługi dla Kościoła.

WOJENNA SŁAWOJKA
Już pod koniec życia dziadek opowiedział nam 

dwie historie o „cudownym ocaleniu” w czasie 
wojny. Dziadek był oficerem. Polscy oficerowie 
nie mieli hełmów. Pewnego dnia jednak jakiś czas 
przed dziadkiem, jechała ciężarówka z niemieckimi 
hełmami, jeden z nich stoczył się na ziemię… Dzięki 
temu, w czasie nalotu, gdy bomba rozerwała się tuż 
przy nim, ten przeżył, choć raniony. Druga sytuacja 
wiązała się z radzieckim obozem przejściowym dla 
oficerów wywożonych pociągami do Katynia. Pol-
ska harcerka przewidując coś niedobrego pomogła 
dziadkowi uciec. Dała mu cywilne ubranie, mundur 
wrzucił on do „wychodka – sławojki”, a broń zakopał. 
Dzięki temu i ja żyję…

PRAPRADZIADEK DWERNICKI
Zawsze fascynowały mnie „przypadki”, które 

sprawiły, że istnieję, ileż wyjątkowych zbiegów 
okoliczności, które łączyły losy wszystkich moich 
przodków. Od strony babci jest nim król Mieszko 
Pierwszy, oraz generał Dwernicki.

Oczami bliźniaków przedszkolaków

LEŚNIEWO KOŁO GRUDUSKA
Dziadek opowiadał również o swoim dzie-

ciństwie w majątku w Leśniewie, gdzie często 
przyjeżdżał z Ciechanowa do swojej Cioci, która 
była jego właścicielką. Hodowała indyki, które 
trzeba było chronić od deszczu – ptaki nie mo-
gły zmoknąć, bo taka przygoda kosztowałaby 
ich życie. Dziadek jako dziecko pływał po stawie 
znajdującym się na jego terenie drewnianą balią, 
co zawsze denerwowało rozsądną i opiekuńcza 
ciocię.

MOSZCZANICA KOŁO ŻYWCA
Moja babcia urodziła się w majątku Moszczanica 

pod Żywcem. Wyrzucona wraz z rodzicami i sio-
strami ze swojej ziemi przez okupanta zamieszka-
ła w czasie okupacji w Warszawie w akademiku, 

studiując Rolnictwo na SGGW. Podczas praktyk 
przy owieczkach w Chyliczkach, pod Warszawą, 
poznała mojego dziadka, który pracował tam jako 
młody lekarz weterynarii i nauczyciel.

Obok „Babci Konstancińskiej”, mieliśmy także 
„Babcię Warszawską”, od strony Taty. Dziadek 
umarł we wczesnym naszym dzieciństwie – mam 
tylko jedno wspomnienie z udziałem jego osoby. 
Pamiętam jak siedział na fotelu w naszym miesz-
kaniu i czytał nam bajki... Był wyjątkowo spokoj-
nym i opanowanym człowiekiem.

OŚLISKO
Do babci Warszawskiej chodziliśmy czasem po 

lekcjach, w początkach szkoły podstawowej. Nie 
było tam ogrodu, bardzo nam go brakowało, bo 
energia aż nas rozpierała. Za teren do dziecięcych 
harców służył nam jeden z dwóch pokoi. „Pewne 

Autorem rzeźby jest Stanisław Jackowski. Odlew z brązu został wykonany w pracowni ludwisarskiej 
braci Łopieńskich. Mierząca 165 cm wysokości i ważąca 235 kg rzeźba przedstawia młodą tancerkę 

uchwyconą przez rzeźbiarza w chwili ekstatycznego tańca. Jej pierwowzorem była nagrodzony w 
1923 roku na wystawie Towarzystwa Sztuk Pięknych w Paryżu gipsowy model „Tancerki”. Jej uro-

czystego odsłonięcia w dniu 6 sierpnia 1927 roku dokonał prezydent Warszawy Zygmunt Słomiński 
jako pierwszą rzeźbę ustawioną w Parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego

oślisko najgłupsze ze wszystkich oślisk, wpadło 
w poślizg. Oo, ślisko – powiedziało oślisko. I to 
wszystko” – śpiewaliśmy na całe gardło, poczym 
jechaliśmy długim szusem po podłodze, na jed-
nym jedynym chodniczku umiejscowionym na 
środku podłogi…  Babci absolutnie nie  podobały 
się nasze wyczyny. Była osobą cichą i spokojną. 
IUNGOW.

WIKINGOWIE
Rodzina Taty pochodzi ze Skandynawii. Mo-

imi przodkami są Wikingowie którzy osiedlili 
się na południu BAŁTYKU, po jednym z najaz-
dów. Za czasów króla Stefana Batorego, moi 
przodkowie mieszkali na terenie Wielkiego 
Księstwa Litewskiego (po Unii Polsko – Litew-
skiej), a za czasów Władysława Czwartego już 
w Warszawie. Mój prapradziadek miał posia-
dłości na południe od Łazienek, w okolicach 
ulicy Belwederskiej. Początkowo nazwisko 
„Ryll”, miało tylko jedno „l”, jednakże po po-
wstaniu listopadowym, ta część rodziny, która 
brała w nim udział dopisała sobie drugie, dla 
zaznaczenia tego faktu.

PRADZIADEK ROMANTYCZNY
W ramach represji po powstaniu listopadowym 

ziemie warszawskie zostały odebrane i rodzi-
na przeniosła się do Kielc. Najmłodszy z synów 
prapradziadka, czyli mój pradziadek był przezna-
czony przez swojego ojca do stanu duchownego. 
Ponieważ znał już moją prababcię, nie chciał się 
na to zgodzić i uciekł do znajomych do Warszawy. 
Zajął się krawiectwem. Jednak ojciec wytropił go 
i w związku z jego decyzją przysłał mu pieniądze 
przeznaczając je na szkołę. Ale i tym razem Pra-
dziadek nie spełnił tego życzenia.

PRABABCIA SZYMCZAKOWSKA
Wynajął powóz i pojechał na MAZOWSZE POŁU-

DNIOWE do Nowego Miasta nad Pilicą niedaleko 
rzeki Rylki, skąd zabrał prababcię Szymczakowską 
do Warszawy na Ślub i Wesele, które przygotował 
za otrzymane pieniądze. Starczyło ich również na 
rozkręcenie warsztatu krawieckiego, na Czernia-
kowie, w okolicach ulicy Belwederskiej. Jednym 
z Jego synów był właśnie mój dziadek – Włady-
sław.

 
DZIADEK WOJENNY

W roku trzydziestym dziewiątym dziadek wal-
czył w Armii Modlin broniąc okolic Mławy. Pod-
czas odwrotu w kierunku Warszawy trafił do nie-
woli niemieckiej. Z pierwszego obozu jenieckiego 
w Prusach Wschodnich, przenoszony był wiele 
razy do innych, na terenie Niemiec. Pod koniec 
wojny warunki były lepsze – ze Szwajcarii docho-
dziły paczki z kawą i papierosami, które Dziadek 
wymieniał na chleb i dzięki temu przeżył. Obóz 
dziadka wyzwolili Anglicy, jeńcy po uwolnieniu 
długo wracali do Warszawy, prawie rok. Wędro-
wali grupą, przez pewien czas jadąc traktorem.  

WIŚNIEWO KOŁO GRUDUSKA
 Moja babcia urodziła się w Bieżuniu w Ziemi 

Ciechanowskiej. Jest to MAZOWSZE PÓŁNOCNE. 
Tata jako przedszkolak bywał w lecie w Wiśniewie 
koło Gruduska Przed wojną Babcia przyjechała do 
Warszawy i zamieszkała na Saskiej Kępie w kamie-
nicy na ulicy Lipskiej.

BABCINY PIESEK FIGUS
W tamtejszej piwnicy spędziła wojnę i tam też 

straciła swojego ukochanego pieska Figusa, któ-
rego zastrzelili Niemcy. Od tamtej pory już nigdy 
nie chciała mieć psa. Aby uzupełnić skromne ra-
cje żywnościowe w czasie okupacji jeździła do za-
przyjaźnionego gospodarstwa w okolicy Zastowa 
(w okolicach Traktu Lubelskiego) skąd przywoziła 
jedzenie. W tymże Zastowie schroniła się później 
uciekając przed przymusowymi robotami, na któ-
re Niemcy chcieli ją wywieźć.

(JWR)
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Rew elacyjne zabiegi przeciw bólow e BEZ LEKÓW

Ursus-Gołąbki ul. Koronacyjna 15
Zapisy: tel.: 22 662 49 07, +48 604 092 007
pon. - pt. w godz. 9:00 - 17:00

NATURMED Ośrodek Medycyny Manualnej i Osteopatii

LECZYMY

- Bóle ostre, 
- przewlekłe, 
- nagłe, 
- pourazowe, 
- nerwobóle, 
- bóle głowy, 
- kręgosłupa, 
- barku, 
- kolan, 
- bioder. 

Pierwsza konsultacja jest bezpłatna, 
aby ustalić wskazania do zabiegu 
lub przeciwwskazania. 
Należy przynieść badania 
(również dawne) 
RTG lub rezonans.

Mgr Wojciech Papajewski

„Jest dziś tendencja potę-
piania tych, którzy pomagają 
manualnie. To moim zdaniem 
ukryta eutanazja! Odbieranie 
nadziei! Bo odchodzi się od 
łóżek szpitalnych, zamyka od-
działy, odma-wia diagnostyki, 
a tych, którzy naprawdę poma-
gają - obrzydza! Mam prawie 70 
lat, a pan Papajewski pomógł re-
welacyjnie. Jak nikt dotąd! Jest 
niepodważalnym specjalistą od 
kręgosłupów”. 

(Emerytowana nauczycielka z 
Warszawy)

„W Internecie roi się od tego typu specjalistów. Nigdy takim nie wierzyłem i zarzekałem 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)
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Jedna z najlepszych na Mazow-

szu oraz licząca się w Polsce po-

wstała w maju 2011 roku jako 
kontynuatorka drużyn młodzie-

żowych w pruszkowskim klu-

bie. 
Jej celem jest przygotowywa-

nie młodych zawodników do 
gry w zespołach ZNICZA oraz, a 
może przede wszystkim by po-

dążali śladami: Jacka GMOCHA - 
legendarnej postaci futbolu pol-
skiego, greckiego i cypryjskiego, 
Ryszarda SZYMCZAKA - mistrza 
olimpijskiego Monachium 1972, 
Radosława MAJEWSKIEGO - re-

prezentanta polski i klubów pol-
skich, angielskich czy greckich 
oraz Dominiki GRABOWSKIEJ - 
mistrzyni Polski, wielokrotnej, 
aktualnej reprezentantki Polski, 
którzy pierwsze kroki stawiali 
na stadionie NASZEGO ZNICZA, 
a na następnie godnie reprezen-

towali swój klub i Polskę na sta-

dionach niemal całego świata. 

Wiesław Pośpiech
Foto - Tomasz Malczyk

Akademia Piłkarska MKS Znicz Pruszków

Blisko 50 grup 
różnych ka-

tegorii wiekowych 
począwszy od kil-
ku latków do ju-
niora co w sumie 
daje ponad 1000 
przyszłych piłkarzy 
prowadzonych jest 
przez ponad 40 
znakomitych szko-

leniowców, byłych zawodników, absolwentów 
wyższych uczelni sportowych i kursów specjali-
stycznych PZPN. W sobotę 22 czerwca co jest już 
tradycją, przez ponad 6 godzin na  boisku  bocz-
nym, królowała Akademia Piłkarska ZNICZ. Repre-
zentujący ponad  40 drużyn  od najmłodszych 3 
latków, którzy trenują z programem Pierwszy Krok 
aż  po rocznik 2000, którzy  już zasilają drużynę  
II ligową oraz IV ligowe rezerwy, trenerzy  oraz  
rodzice i najbliżsi uczestniczyli w PIKNIKU  SPOR-
TOWYM, kończącym pracowity sezon 2018/2019. 
Po oficjalnym otwarciu imprezy, rozpoczęto pełne 
emocji mecze turniejowe na 6 specjalnie przy-
gotowanych boiskach. W przerwach młodzi za-
wodnicy  posilali   się na  przygotowanym stoisku 
grillowym. Miłą niespodzianką była wizyta Rado-
sława MAJEWSKIEGO, który pracowicie pozował 
do ogromnej ilości pamiątkowych fotek. Kolejną  
niespodzianką był spontanicznie przygotowany i 
rozegrany mecz Trenerzy kontra Rodzice , którzy  z 
zaskoczenia zostali wywołani na boisko! Owacjom 
i okrzykom nie było końca, a kibice  skandowali-
:„RODZICE -  TRENERZY, którzy odnieśli zwycięstwo 
5:1. W międzyczasie najmłodsi sprawdzali swoje 
umiejętności strzeleckie na dmuchanej tarczy i  
korzystali  z innych atrakcji.  Zwieńczeniem kilku 
godzinnej zabawy były nagrody, które wręczali: Pa-
weł MAKUCH - prezydent miasta Pruszkowa, Jacek 
OCHMAN - prezes MKS ZNICZ, Artur WĘSKA - tre-
ner koordynator oraz trenerzy sakademii. 

Pamiątkowe medale, puchary i statuetki  otrzy-
mywali w poszczególnych grupach:  najlepszy 

zawodnik  i najlepszy zawodnik, który osiągnął 
największy progres oraz  najbardziej aktywny ki-
bic mijającego sezonu. Okazałe puchary trafiły do 
6   zwycięskich drużyn turnieju, ale każdy z uczest-
ników dostał medal, koszulkę oraz getry. W sumie 
wyróżnionych nagrodami specjalnymi było ponad 
80 zawodników, reprezentujących  każdą z drużyn 
Akademii. 

Podczas wakacji Akademia organizuje cykl 
obozów sportowych w Kolbuszowej, Grybowie 

i Kaliszu Pomorskim  zapewniając: zakwatero-
wanie, pełne wyżywienie, opiekę trenerów, mi-
nimum dwa treningi piłkarskie dziennie, zajęcia 
dodatkowe poświęcone na gry i zabawy rucho-
we, wycieczki edukacyjne,  konkursy, zabawy i 
wiele innych  atrakcji. Natomiast po wakacjach 
Akademia Znicza będzie kontynuowała realiza-
cję projektu PRZEDSZKOLE ZE ZNICZEM,  mają-
cego  na celu wprowadzenie piłkarskich trenin-
gów do przedszkoli, które  zachęcą  najmłodsze 

dzieci do gry w piłkę i sportowego trybu ży-
ciu. Trenerzy, już  odwiedzili najmłodszych w 
przedszkolu BAVI, gdzie  przeprowadzili mini 
trening piłkarski i zaktywizowali milusińskich 
do wspólnej zabawy poprzez sport jakim jest 
piłka nożna. Jak zapewnia trener koordynator 
- Artur WĘSKA, po wakacjach trenerzy  zjawią 
się w kolejnych  placówkach na terenie Prusz-
kowa i okolic.

 Zatem do zobaczenia!

Wiesław POŚPIECH, Radosław MAJEWSKI i Marcin WOJCIECHOWSKI

Paweł MAKUCH - prezydent miasta Pruszkowa dekoruje najmłodszych
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Akademia Piłkarska MKS Znicz Pruszków

Ni e o b e c -
ni: Emil 

ADAMCZUK - II  
trener, Rafał 
JOŃCZYK - asy-
stent trenera a 
oraz: Mateusz 
JELIŃSKI, Jakub 
ROKICKI, Adam 
ZIÓŁKOWSKI, 
Wojciech DA-
NIELAK, Kac-
per KAMIŃSKI, 

Przemysław OGONOWSKI, Wiktor ZAKRZEW-
SKI, Dominik KWIECIEŃ i Adrian KLIMEK. Łupem 
bramkowym podzieli się: Hubert HANDZLIK 

Juniorzy Znicza w elicie polskiego futbolu
Batalia awans do elity polskie-

go futbolu w kategorii  U - 17  
dobiegła końca. Młodzi prusz-

kowianie w rozegranych 14. 
meczach odnieśli 11 zwycięstw 
i uzyskali 3 remisy. Zdobyli 50 
bramek  tracąc 13 i z dorobkiem 
36 punktów wywalczyli pozycję 
lidera w rozgrywkach B1 - JU-

NIOR MŁODSZY- EKSTRAKLASA 
oraz prawo udziału w barażach 
o awans do Centralnej Ligi Ju-

niorów U - 17. 

i Michał ŚMIECIŃSKI - po 8, Szymon RÓŻYCKI 
- 7, Arkadiusz PYRKA - 6, Kacper FALKOWSKI - 
5,Aleksander CZARNECKI Szymon GRUDZIŃSKI 
i Tymon PROCZEK po 3, Jakub WŁOSTOWSKI - 
2 oraz Wojciech DANIELAK, Mateusz JELIŃSKI, 
Wojciech DANIELAK i Jakub ROKICKI po 1. oraz 
jeden gol samobójczy przeciwnika. W sobotę 22 
czerwca, młodzi  piłkarze MKS ZNICZ Pruszków 
rozegrali w Elblągu z rówieśnikami miejscowej 
OLIMPII - pierwszy mecz barażowy   o awans do 
Centralnej Ligi Juniorów Młodszych U - 17. Mecz 
był wyrównany z przewagą podopiecznych Ro-
berta KOCHAŃSKIEGO, ale do 55. minuty utrzy-
mywał się bezbramkowy remis. Chwilę  później 
gospodarze przeprowadzili skuteczną kontrę 
i zdobyli gola na wagę zwycięstwa. ZKS OLIM-
PIA Elbląg - MKS ZNICZ Pruszków 1:0. W środę 
26 czerwca w Pruszkowie rozgrano rewanżo-
wy  mecz barażowy. Do 62 minuty mimo wie-
lu okazji utrzymywał się bezbramkowy remis, 
który promował zespół gości. Na szczęście w 

Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy
Foto - Tomasz Malczyk

Radek MAJEWSKI z młodymi następcami Emocje na trybunie (Paweł MAKUCH - Wiesław POŚPIECH)

Każdy otrzymał medal, koszulkę i getry Okazałe puchary trafiły do zwycięzców turnieju

62. minucie Arkadiusz PYRKA wykorzystał rzut 
karny, a 10 minut później Michał ŚMIECIŃSKI 
podwyższył prowadzenie. Tuż przed końcowym 
gwizdkiem Hubert HANDZLIK ustanowił rezultat 
końcowy meczu. 

MKS ZNICZ Pruszków - ZKS OLIMPIA Elbląg 3:0 
i młodzi pruszkowianie po rocznej nieobecności 
powrócili do elity polskiego futbolu, gdzie w se-
zonie 2019/2020 w rozgrywkach Centralnej Ligi 
Juniorów U - 17 rywalizować będą 32 zespoły 
podzielone na 4 grupy: A,B.C i D. Pruszkowska 
młodzież zmierzy się  w grupie A z rówieśnikami: 
LEGII, ESKOLI, POLONII i URSUSA Warszawa, AKS 
SMS i UKS SMS  Łódź oraz NAKI Olsztyn. 

Po zakończeniu sezonu zasadniczego liderzy 
poszczególnych grup zagrają w półfinałach, 
a następnie zwycięzcy o Mistrzostwo Polski 
Juniorów U - 17, a przegrani o miejsce III. O 
szczegółach będziemy informowali na bieżąco 
za pośrednictwem TEL - KAB Pruszków. 

POWODZENIA! 
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WYDAWNICZO 
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WYDAWCA GAZETY - 
Głosu Pruszkowa
oraz portalu - www.gpr24.pl 

OSÓB DO POZYSKIWANIA 
REKLAM I OGŁOSZEŃ

POSZUKUJEMY!

KONTAKT: tel.: + 48 604 194 054, 
22 758 11 10, redakcja@gpr24.pl

Naprawy mechaniczne samochodów 
osobowych również u klienta

MECHANIKA SAMOCHODOWA

KONTAKT: DANIEL
tel.: + 48 696 178 838
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Więcej informacji pod numerem telefonu 

+48 602 522 300

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

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

FIRMA ZATRUDNI ASYSTENTA PROJEKTANTA

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

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

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

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRUSZKOWIE
05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30 wejście C, pokój nr 129 

tel.: (22) 770 20 42/45    http://pruszkow.praca.gov.pl    
1. Pracownik produkcji - wykształcenie podstawowe. Praca w Domaniewic Oferta nr 1164.
2. Magazynier - wykształcenie - zasadnicze zawodowe. Staż pracy - min. 6 miesięcy. Uprawnienia/umiejętności - dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, mile widziana książeczka do celów 
sanitarno-epidemiologicznych, kurs obsługi wózków jezdniowych - podnośnikowych kategorii II WJO. Praca w Kostowcu. Oferta nr 1225.
3. Kierowca kategorii C+E - wykształcenie nie wymagane. Prawo jazdy kategorii C+E. Praca na terenie całego kraju. Oferta nr 1232.
4. Monter wentylacji/hydraulik - wykształcenie nie wymagane. Staż pracy min. rok. Uprawnienia/umiejętności - uprawnienia spawalnicze, umiejętność obsługi narzędzi. Praca na terenie woj. mazowiec-
kiego. Oferta nr 1242.
5. Kucharz/kucharka - wykształcenie podstawowe. Staż pracy - min. 3 lata w gastronomii. Uprawnienia/umiejętności - umiejętność przygotowywania potraw kuchni polskiej oraz lepienia pierogów, mile 
widziana książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych. Oferta skierowana zarówno dla osób bezrobotnych jak i posiadających uprawnienia emerytalne. Praca w Michałowicach. Oferta nr 1291.
6. Młodszy specjalista działu administracyjno-finansowego - wykształcenie min. średnie. Uprawnienia/umiejętności - umiejętność obsługi komputera. Znajomośćj. angielskiego w stopniu komunika-
tywnym. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 1303.
7. Sprzedawca - wykształcenie pomaturalne/policealne. Staż pracy - min. 6 miesięcy. Uprawnienia/umiejętności - gotowość do nauki, dyspozycyjność, elastyczność, wysoka motywacja, doświadczenie w 
kontaktach z klientem, dobre maniery, empatia, cierpliwość do specyficznego klienta, obsługa komputera w zakresie podstawowym. Praca w Jankach. Oferta nr 1311.
8. Pracownik w dziale kadr - wykształcenie - średnie. Uprawnienia/umiejętności -prawo jazdy kat. B. Praca w Brwinowie. Oferta nr 1321.
9. Opiekun dzieci dowożonych - wykształcenie średnie zawodowe. Staż pracy - 10 lat. Umiejętność porozumiewania się z dziećmi, odpowiedzialność. Praca w Żółwinie. Oferta nr 1326.
10. Recepcjonistka - wykształcenie minimum średnie. Umiejętność obsługi komputera, prawo jazdy kat. B. Znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 1338.
11. Specjalista ds. likwidacji szkód komunikacyjnych - wykształcenie podstawowe. Staż pracy - min. 5 miesięcy. Uprawnienia/umiejętności - prawo jazdy kat. B, certyfikat obsługi programu 
Audatex. Znajomość języka ukraińskiego w stopniu zaawansowanym. Praca w Sękocinie Nowym. Oferta nr 1342.
12. Pracownik do zabezpieczeń antykorozyjnych- wykształcenie - nie wymagane. Praca w Warszawie. Oferta nr 1355.

„W daleką podróż zabrał Cię Bóg. Jedną nadzieję nam dając, że kiedyś przekroczą też niecios próg, Ci, którzy w bólu zostali…” 

 Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 31 maja 2019 roku, przegrywając z okrutną chorobą odszedł niespodziewanie w wieku zaledwie 46 lat. 

Ś   P                                    

SŁAWOMIR POŚPIECH                 

 Człowiek serdeczny i życzliwy, przyjaciel i kolega o szlachetnym sercu.
Kochał sport ten wielki i ten mały. Kibic Legii Warszawa i klubów pruszkowskich.

Wieloletni uczestnik: rozgrywek Ligi Szostek Piłkarskich Osiedla Staszica, półmaratonów i biegów terenowych oraz kolarskich rajdów.
Msza święta pogrzebowa odbyła się 6 czerwca 2019 roku w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pruszkowie, 

po którym nastąpiło odprowadzenie na miejscowy cmentarz parafialny w Pruszkowie.
„Śliwa” - był, otwartym i lojalnym. nigdy nie zadawał zbędnych pytań.

Po prostu wspierał i pomagał jak tylko potrafił nasze wspólne pasje sportowe.
Odszedł niespodziewanie, nagle i zbyt szybko. Pozostawił po sobie wiele pozytywnych wspomnień.

Teraz pozostała tylko pustka, żal i wspomnienia w których będzie obecny na zawsze.
Rodzinie i bliskim składamy wyrazy żalu i głębokiego współczucia.

                                                                                                                                 Przyjaciele i koledzy
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