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Zapiski Eroltomana (56)
Feridun Erol - reżyser filmowy i tv, publicysta
Foto - ze strony producenta filmu 

Dworzec Gdański. Do dzisiaj, nie zabrałem się 
stamtąd żadnym pociągiem. W marcu owego 

roku, owszem. Odprowadzałem Henię Rotapel. Wła-
dza ludowa dała jej dowód podróży w jedną stronę. 
Na peronie dopijaliśmy się winem, pisanym patykiem. 
Nastroje wisielcze. Smutek, wściekłość, żal. Łzy, poca-
łunki. Długo patrzyliśmy za odjeżdżającym pociągiem. 
Reszta naszego koleżeństwa, żydowscy przyjaciele, 
rozpłynęli się we mgle, jak za baśniowym dotknięciem 
milicyjnej pałeczki.   

Henia zamieszkała z rodzicami w Kopenhadze na 
Westerbrogade, tuż koło centralnego dworca. Tam też 
udaliśmy się z moim bratem Enverem. Chcieliśmy w 
tym samym składzie, w jakim żegnaliśmy ją przed kil-
koma miesiącami, zobaczyć się na obczyźnie. Korzysta-
łem z przywileju. Miałem turecki paszport w szufladzie 
i mogłem swobodnie opuszczać granice PRL-u. Czułem 
się człowiekiem wolnym, ale też nie do końca. Wyje-
chać było prosto, ale żeby wrócić musiałem mieć wbitą 
w ten paszport wizę powrotną, a z tym wiązały się całe 
mecyje. Trzeba było wypełnić niezliczone formularze. 
Napisać podanie i w odpowiedniej rubryce wpisać cel 
podróży. Wpisałem odwiedzenie rodziny. Turystyczny 
nie wchodził w rachubę. Wtedy nikt nie wyjeżdżał w 
celach turystycznych za granicę. Chyba, że do Złotych 
Piasków. 

Załatwianie formalności trwało tygodniami, ale też 
cóż to była za frajda znaleźć się za „żelazną kurtyną” z 
pięcioma dolarami (taki był limit), które bank wymie-
niał po oficjalnym kursie. Cztery złote, jeden dolar!!! 
Znałem jednego człowieka w Polsce, który mógł do-
konać takiej transakcji bez ograniczeń. To był Andrzej 
Jaroszewicz, syn premiera. Mając odpowiednią buma-
gę wymieniał dolary, po tym zbójeckim kursie, skolko 
ugodno. Inny ausweiss pozwalał mu być poza kontrolą 
drogową. Gnał swoim czerwonym kabrioletem bez 
ograniczeń, ile dawała fabryka. Cysorz. Ten, to miał 
dobre życie… 

Na czarnym rynku, za jednego Washingtona dosta-
wało się sto dwadzieścia złotych.

I odsiadkę dwóch lat za „handel dewizami”! Za dola-
ra, w Spatifie, można było zjeść dobrą kolację z wyszyn-
kiem, dla dwóch osób! Za cztery, można było dostać 
w Peweksie butelkę dobrej whisky, albo zafundować 
sobie dezodorant Old Spice’a, który teraz jest nawet 
droższy, bo kosztuje dwadzieścia parę złotych. 

Nasz wyjazd subsydiował Papcio. W całej swojej 
szczodrości sypnął nam te niebotyczne sto dolarów. 
Co znaczyło, że musiał wyprodukować i sprzedać sześć 
tysięcy pączków. W „Cukierni Tureckiej” był to utarg 
kilku dni. W dodatku nie mogliśmy tych dolarów wsa-
dzić do kieszeni i wywieźć. Za posiadanie złota i dewiz… 
groziła kara więzienia. Niepojęte. 

Papcio zdeponował te pieniądze, na wszelki wypa-
dek, u swojego kumpla, Dolka Isakiewicza, który tylko, 
co, na marcowej fali, wyemigrował do Malme. Musieli 
działać w konspirze, ale mieli to obcykane z czasów 
okupacji. Przewodnim hasłem była wtedy myśl za-
czerpnięta z piosenki. „Dzisiaj jest wojna, kto handluje 
ten żyje. Kto sprzedał kaszankę, słoninę, rąbankę, ten 
bimbru się też napije”. Byliśmy ciągle, jak na wojnie. 

Sto tatusinych dolarów nie wystarczyło, żeby za-
mieszkać w hotelu itd. Trzeba się było zatrzymać ką-
tem, żyć na kredyt, jeść u Chińczyka, a zamiast Coca 
Coli, pić kranwasser. Oczywiście! Przywieźliśmy ze sobą 
gorzałę i wűrst kiełbasiany, z myślą żeby sprzedać ze 
stukrotnym przebiciem, ale na fali patriotycznych unie-
sień i fraternizacji z przyjaciółmi, skonsumowaliśmy te 
dobra, zaraz na powitanie. Jak ta koszerna krakowska 
przypominała im Ojczyznę… Łza się kręci w oku.

Z Enverem zatrzymaliśmy się na parostatku „St. Law-
rence”, gdzie urządzono hotel dla marcowych emigran-
tów. Spotkaliśmy tam całe stada znajomych chłopaków 
i dziewczyn. Wpadłem na jasnowłosą Kasię Brzostow-
ską. Byłem zdumiony, że jest Żydówką, co jej zresztą 
powiedziałem. Wiesz, ja też o tym nie wiedziałam 
- odparła. To nie był żart. Podobnie było z Ewą Har-
ley. Pochodziły z domów, gdzie celebrowało się Boże 
Narodzenie i Święta Wielkiejnocy. Może ich matkami 
były Polki? Nieważne. Ważne, jak się czuły. 

Jeszcze kilka słów o statku parowym St. Lawrence. 
Nie wiem, czy napędzany bocznymi turbinami, zdołał 

o własnych siłach przypłynąć z Missisipi. Był jak wycięty 
z westernu. Kilka pokładów z dziesiątkami kabin. Czer-
wone, drewniane boazerie z mosiężnym secesyjnym 
wystrojem. Bajka.   

Przycumowany do nadbrzeża Kopenhagi, stał się dla 
naszych przyjaciół, „ziemią obiecaną”. To był ich przy-
stanek w dalszej drodze do normalnego życia. Ci, co 
zostawali w Danii otrzymywali przydziały mieszkań, 
inni wyjeżdżali w świat, a jeszcze inni, (spełniając hasła 
robotników z Ursusa), „Syjoniści do Izraela”, właśnie 
tam się udali.   

Z naszych znajomych w kraju zostali nieliczni. Walde-
mar Szapiro (z tej sławnej aktorskiej rodziny) prowadził 
koszerny ubój kur, pozostał też nasz „konkurent”, cu-
kiernik Jakubowicz. Reszta wyjechała. Dolek Isakowicz 
założył sklepik w Malme z „change money” i wymianą 
towarów. Polscy marynarze i kierowcy tirów przywozili 
wódkę, a zabierali do kraju zegarki. Została mi z tych 
czasów „Delbana”.

Na statku spotkałem jeszcze jednego emigranta… 
pana Bigosa. Był niskiego wzrostu brunecikiem. Gdyby 
dokleić mu wąsy… wypisz wymaluj detektyw Herku-
les Poirot z telewizyjnego serialu. Miał przedwojenną 

elegancję i sklep na Piotrkowskiej z luksusowymi, mę-
skimi, koszulami. Były drogie i nie każdy mógł sobie 
na taką ekstrawgancję pozwolić. Księgowy naszej cu-
kierni, kresowiak Mieczysław Rządziński, sprawił sobie 
taką koszulę i paradował z metką BIGOS-a przyszytą do 
mankietu, doprowadzając Mamę do rozpaczy. Wsty-
dziła się powiedzieć, że nie wypada... Można było go 
usprawiedliwić o tyle, że jeżeli wszystko zostawił za Bu-
giem, to teraz cały jego majątek stanowiła ta koszula.

Któregoś dnia, udając się z bratem Enverem do ro-
dziców Henryki Rotapel na Westerbrogade, w mieście 

Kopenhaga, mieliśmy przyjemność wsiąść z panem Bi-
gosem do windy. Czułem do niego coś więcej niż sym-
patię. W jego koszuli przetańczyłem cały bal maturalny 
i występowałem na wszystkich ważniejszych życiowych 
uroczystościach. Miałem nieodpartą chęć, żeby mu to 
powiedzieć.

 - Dzień dobry, panie Bigos. – Zagadnąłem aksamit-
nym głosem. A jego, jakby strzelił piorun. Zachwiał się, 
wymamrotał coś pod nosem. Wysiadł na piętrze i po-
gnał korytarzem. My podążaliśmy za nim. On w lewo, 
w prawo, a my ciągle, w peletonie, za nim. Stanął pod 
drzwiami. My również. Dzwonek. Cisza. Słychać było 

jak zza drzwi dochodzi cykanie ręcznego zegara. Trwało 
kilka minut zanim otworzył nam Michał Rot apel, ojciec 
Henryki. Ucieszony, wykrzyknął mazeł tow! Reszta po-
witania została brutalnie podeptana przez pana Bigo-
sa. O mało go nie przewrócił. Rozpychając się wpadł do 
środka. Staliśmy jeszcze w drzwiach, kiedy rozpętało 
się piekło. Bigos zemdlał. Zrobił się rejwach. Okazało 
się, że to my z Enverem byliśmy winni jego zapaści… 

Opadły emocje. Przy herbacie dowiedzieliśmy się, że 
pan Bigos był pensjonariuszem Butyrek, Leferowa, Łu-
bianki i innych znanych ośrodków rekreacji NKWD.

Przeżył. Bał się sowieckiego cynizmu i własnego 
cienia. Wtedy na Westerbrogade, śmiertelnie się 
przeraził.

Pewnie wszystkiemu była winna sceneria. Secesyjna, 
ciemna kamienica, winda w mroku. Ja z bratem w ko-
miniarkach na głowie, amerykańskie zielone kurtki. Tak 
się wtedy nosiliśmy. I to fatalne powitanie… – „Dzień 
dobry panie Bigos”. 

Inna sprawa, że jak naoglądał się „Klosa”, a w uszach 
zabrzmiała mu muzyka z filmu, to mógł chłop paść 
trupem. 

Propaganda sowiecka głosiła, że każdego wroga ludu 
dosięgnie jej zbrojne ramię.

A znaczyło to, że każdego, bez wyjątku, dosięgną 
„długie ręce KGB”. On burżuj, prywaciarz, właściciel 
sklepu z luksusowymi koszulami, bał się i słusznie. 
Stchórzył. 

I słusznie. Ze starego szmoncesu wiedział, że… „lepiej 
być raz tchórz, niż całe życie trup”. Te największe choj-
raki, co się nie bali i nie zachowali ostrożności, gryzą 
teraz ziemię.

Aleksander Litwinienko, ujawniając gigantyczną 
korupcję rosyjskiej władzy, zbiegł do Londynu. Nie 
zachował ostrożności. Został otruty (2006 r) herbatką 
osłodzoną radioaktywnym izotopem. Teraz, na dniach 
Siergiej Skripal, były pułkownik wywiadu wojskowego 
GRU, też nie zachował ostrożności. Znaleziono go w 
Salisbury. Wraz z córką był w stanie agonalnym. Tym 
razem posłużono się jakimś wymyślnym gazem bojo-
wym. Skripal został skazany w Rosji za przekazywanie 
informacji wywiadowczych brytyjskiej służbie MI6. 
Cztery lata później ułaskawiono go i wymieniono w 
zamian za uwolnienie dziesięciu rosyjskich szpiegów. 
I co? Dosięgnęły go „długie ręce”? 

Sowieci mają jeden z najlepszych wywiadów na 
świecie, no może po Izraelu. Pan Bigos musiał o tym 
wiedzieć i dlatego się bał. Nie wiem? Może luksusowe 
koszule, to była tylko przykrywka? Wszystko jest moż-
liwe. A tak na marginesie… Wspominając pana Bigosa, 
jak mi brak tej polszczyzny z lekką domieszką jidysz. 
Tego już nie ma! 

Henię Rotapel poznałem na zabawie w Wyższej Szko-
le Plastycznej w Łodzi. W dosyć osobliwych okoliczno-
ściach. Jakiś pijany baran krzyknął – „precz z Żydami, 
Żydówki z nami”. Chciałem go utemperować, bo po-
pierałem „wojnę sześciodniową”, wraz z całym ciałem 
pedagogicznym Szkoły Filmowej, gdzie tylko dziekan 
Jerzy Mierzejewski był gojem. Cieszyło nas to, że mały 
Izrael pokonał Arabów, a wielki i niezwyciężony Zwią-
zek Sieradzki poniósł klęskę na Bliskim Wschodzie. 

Awantura w szkole plastycznej rozeszła się po ko-
ściach. Okazało się, że koleżka, nie był antysemitą, lecz 
działał w stanie upojenia. Dostał się na studia za po-
chodzenie. Pochodził z Bedonia. Było po sprawie, ale 
wtedy podeszła do mnie Henryka Rotapel. 

– Jestem Żydówką. – Powiedziała. – Pan zachował się 
szlachetnie. Dziękuję. – Zatrzepotała rzęsami. Jeszcze 
wtedy nie wiedziałem, że jest to „efekt motyla”. W jego 
cieniu potoczyło się dalsze moje życie. Byłem na dwor-
cu Gdańskim, w Kopenhadze, pod „ścianą płaczu” w 
Jerozolimie. 

Takie mam wspomnienia tamtego MARCA. Boję się 
ruszyć rzęsami, żeby nie wywołać tsunami w Patagonii. 
Co mogłoby mieć wpływ na ustawę o IPN. 

Myślę, że kiedyś każdy Polak miał jednego Żyda, któ-
rego kochał. Wszyscy kochaliśmy cymbalistę Jankiela. 
Zapytuję się. Czy nie może tak zostać? Dowidzenia się 
z Państwem. Kończę bilijnym słowem. AMEN.

 
Wasz Feridun Erol 

Jankiel ulubieniec wszystkich Polaków pędzla Maurycego Trębacza
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Jerzy Antkowiak - projektant mody, publicysta
Foto - strona producenta filmu

PRAWO i PIĘŚĆ, czyli W STARYM KINIE

Tak jest, kino i tylko kino, chociaż tytuł felietonu 
jest mocno zbójecko-zaczepny i może, chociaż oczy-
wiście nie musi budzić skojarzenia. Skojarzenia, jak 
diabeł z pudełka wyskakują zewsząd i nas otaczają. 
Mnie już otoczyły. Lubię pisać felietony w zgiełku, 
może już kiedyś o tym pisałem, radio ma grać (słynne 
„mam grac?”), telewizja tańczyć cokolwiek byle nie 
„z gwiazdami”, stary patefon trzeszczące winyle naj-
lepiej jak dają Musorgskiego i „Noc na Łysej Górze”, 
Kluska szczeka i w kuchni gwiżdże czajnik. To lubię, 
to wystarcza abym się poczuł niczym „Orlando Fu-
rioso”, wtedy biorę się ochoczo do dzieła, skojarzeń 
wiruje nade mną nadkomplet, nie znoszę najczęściej 
zresztą urojonej tej ciszy twórczej, natchnienia i in-
nych takich dyrdymał. To ja, ale rozumiem i cenię 
uniesienia twórcze, powagę i skupienie wszystkich, 
którym jest, to niezbędne. Szanuję odmienn¬ości, 
to cecha, którą polecał bym wszystkim myślącym 
pozytywnie. To tyle, koniec patosu. Jakie to, zatem 
mnie otoczyły skojarzenia kiedy zacząłem pisać ten 
felieton. Jest sobota, 24 marca godzina dziewiąta 
rano, siadam do mojej starej, też trzeszczącej ma-
szyny do pisania, jazgot jest już dostatecznie twórczy, 
ale jeszcze nie komplet, włączam telewizornię, a tu 
nie do wiary, na ekranie skacze Charlie Chaplin, film 
Z 1917 roku i tytuł IMIGRANCI. Jest. Skojarzenie? 
Jest jak cholera! Chaplin na dobry początek felie-
tonu może nie świątecznego a raczej odświętnego, 
dzisiaj, bowiem będzie o kinie, a kino jest moim dru-
gim wariactwem po modzie, której już jest we mnie 
coraz mniej i chwała Boru, czasem trzeba odpocząć 
nawet od najdłuższego romansu. 1960 - 2018 to wy-
starczająco długi okres baraszkowania z wachlarzem 
rożnych mód, trzeba kiedyś powiedzieć PAS. Jeszcze 
tylko wystawa w Łodzi w Muzeum Włókiennictwa 
Październik 2018 – Marzec 2019 i potem będę już 
tylko smażył naleśniki dla wnucząt.

Wracany do kina. Starego ma się rozumieć. Rok 
1964 PRAWO i PIĘŚĆ, film Jerzego Hoffmana i 
Edwarda Skórzewskiego - coś na kształt westernu w 
niezwykłej scenerii Ziem Odzyskanych - dla mnie po 
latach obejrzany w telewizji kilkakrotnie okazał się i 
pewnie taki był początku  a r c y d z i e ł e m. 

Boże kochany, jak oni grają - Holoubek, Gołas, Ma-
klakiewicz, młodziutka Ewa Wiśniewska, posagowa 
Zofia Mrozowska i rozkosznie łobuzerska, śpiewająca 

przedwojenne przeboje Hanna Skarżanka. I gwiazdy 
tego kina i tej noweli… Hena: w roli doktora - mor-
dercy Łódzki aktor Jerzy Przybylski i czarny charakter 
w czarnych rękawiczkach Ryszard Pietruski, to mo-
głyby być to role oskarowe gdyby oskarami przed pół 
wiekiem władali kochankowie kina a nie fascynaci 
podłego gustu lubujący się w takich kiczach jak tele-
wizyjny „Taniec z gwiazdami”. To są oczywiście moje 
utopijne fantasmagorie, ja jestem tylko zwariowa-
nym pasjonatem i widzem starego kina, a ludzie kina 
to zupełnie inne ludzie. No to sobie trochę pofan-
tazjowałem. Tytuł tego filmu jest siedmio zbójecki, 

bo PRAWO to PRAWO, ale PRAWO naprawdę lubi 
przywalić PIEŚCIĄ. Wesołych Świat.

P.S.
W dzień oglądam sobie stare polskie kino, w nocy 

Marlenę Dietrich, Gretę Garbo, Lauren Baccall w ra-
mionach Humprey´a Bogarta, a jak dość mam kina 

i samego siebie jeszcze bardziej dość to, co robię? 
Grzebię, u pani Ani przy wukadce w Pruszkowie w 
ciuchach na wagę, zawsze coś ustrzelę za siedem 
albo dziesięć złotych i ubieram swoje manekiny. Zbyt 
długi romans z modą, jednak czasem zamienia się w 
obsesję. Jak moja modopolska moda wyjechała w 
grudni do łódzkie Muzeum Włókiennictwa, a także 
kapelusze, paski, kokardy, szale, słowem - dodatki, to 
tak się trochę czuję jakby mnie moje dzieci porzuciły. 
Ale spokojnie, bez paniki, niech no tylko zakwitnę 
jabłonie…

J. A.

Moda na wagę to nie jest taka zupełnie beznadziejna moda, zwłaszcza, dodam nieskromnie, jak wpadnie w dobre ręce…
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Tekst & foto - NATURMED

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

Zapewnienia najróżniejszych gabine-
tów w prasie, Internecie, prześcigają 

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

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

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

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

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

Zawsze cytujemy kilka wypowiedzi pa-
cjentów, dziś również:

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

(prawnik z Łowicza l. 59)

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

(Waldemar K. l. 71)

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

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

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

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

(Janusz Wrotycz l. 62)

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

(emeryt)

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

(41 lat, pacjent z Sochaczewa)

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

(Andrzej z Warszawy l. 66)

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

Janusz Zwada (l. 56) z Otwocka.

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

Anna Z. (I. 49) z Błonia.

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

Barbara Kunik (I. 69) z Ursusa.

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

Matka 12-letniej Ani G. z Włoch.

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

Marek W. (I. 41) z Warszawy.

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

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

Ośrodek Medycyny Manualnej 
i OSTEOPATII – NATURMED,
Ursus-Gołąbki, ul. Koronacyjna 15
Zapisy: tel.: 22 662 49 07, 604 092 007 
pon. – piąt. w godz. 9.00 – 17.00 
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Na progu wiosny
Maciej Woźniakiewicz - dziennikarz i reżyser
Obraz - ze zbiorów Katarzyny Herbert 

Na progu wiosny jest czas aby nareszcie zrzucić 
z siebie przepocone ociężałą myślą kożuchy 

złych wspomnień, niezrealizowanych planów, klęsk 
osobistych i świństw otrzymanych i wyrządzonych 
innym. Ten nabrzmiały i zatęchły zimowy kokon, 
aby nas nie zadusić musi wreszcie pęknąć i wypu-
ścić na pachnące świeżością łąki motyla nadziei. 

Wiosna!!! Dotyka jej cały Świat, a chrześcijanie 
przeżywają ją co roku wraz z przypływem łagodne-
go powiewu, rozważając w pigułce odbicie z progu 
jakim jest męka Boga – Człowieka do Jego Zmar-
twychwstania i Nowego Życia. Dwie, postawione 
w kontrze postawy: śmierci i nadziei, jak bilans 
zamknięcia i otwarcia. Tylko polityka pozbawiona 
ludzkich uczuć, choć stworzona przez człowieka, 
zdaje się nie dostrzegać jutrzenki swobody. Ale co 
mi tam… Należała zawsze i należy do ludzi, którzy 
niechętnie wystawiają głowy na świeże powietrze 
z obawy, że może im to zaszkodzić. Leży przede 
mną pachnąca wiosną, siedmiostronicowa ulotka, 
podpisana nazwiskiem księdza Dolindo Ruotolo z 
tytułem „Jezu, Ty się tym zajmij”. 

„…Z jakiego powodu wzburzony ulegasz zamęto-
wi – czytam w pierwszym zdaniu – oddaj mi swoje 
sprawy, a wszystko się uspokoi. To twój racjonalizm, 
tok rozumowania, zamartwianie się i chęć, by za 
wszelką cenę zająć się tym co cię trapi, wprowadza 
zamęt i jest powodem trudnego do zniesienia bólu. 
Oddaj mi swoje sprawy, a wszystko się uspokoi. Za-
mknij oczy i daj się ponieść prądowi mojej łaski. 
Zamknij oczy i nie myśl o bieżących sprawach, od-
wróć wzrok od przyszłości jak od pokusy; odpocznij 
we mnie ufając w Moją dobroć…” – wczytuję się w 
słowa, które podyktował mistykowi sam Chrystus. 

Kim jest, a raczej kim był o. Ruotolo Dolindo? Św. 
o. Pio, żyjący w tym samym, nam współczesnym 
czasie i w tym samym kraju choć w innej jego czę-
ści, odsyłał pielgrzymów z Neapolu „…Czemu przy-
jeżdżacie do mnie, skoro macie u siebie świętego. 
W trudnych sprawach idźcie do ojca Dolindo!  Nic 
co wychodzi spod jego pióra, ani jedno słowo, nie 
może zostać zaprzepaszczone. Święty to kapłan”. 
Opinia o jego świętości sięgała dziecięcych lat, na-
wet dziecinnych, kiedy wyczuwał zapach Jezusa na 
płaszczu matki gdy wracała ze Mszy. Kiedy wystru-
gał małymi rączkami krzyż i całował go z miłości do 
Męki Chrystusa, a potem w dorosłym życiu prześla-
dowany przez najbliższych, nie pozwolił nic złego 
powiedzieć na Kościół. Jego droga, tak zresztą jak 
o. Pio, nie była usłana różami, a jeżeli już, to róże 
te miały bardzo ostre kolce. Przez dziewiętnaście 
lat był odsunięty od zadań kapłańskich i fałszywie 
oskarżany stawał parokrotnie przed Świętym Ofi-
cjum, które zabraniało czytania jego dzieł, umiesz-
czając je na indeksie „Ksiąg Zakazanych”. Dziś jest 
„Kandydatem na Ołtarze”. Obdarzony darem mi-
stycyzmu i bilokacji (przebywania równocześnie w 
paru miejscach), zostawił po sobie 220 tys. imagi-

O. Ruotolo Dolindo

René Lelong - Radości wiosny (ok. 1890-1900)

nette, to znaczy proroczych słów skierowanych do 
konkretnych osób. Wierny do końca Kościołowi, 
jak i też przez Niego szczególnie doświadczany, 
przepowiedział między innymi zaskakujący ponty-
fikat Karola Wojtyły i ten ważny przekaz Chrystusa, 
który uczy modlitwy do Siebie „Jezu, Ty się tym 
zajmij”. Te słowa w chrześcijaństwie, to prawdzi-
wa wiosna po wiośnie, po jeszcze wcześniejszych 
przekazach św. siostry Faustyny Kowalskiej, które 
wybrzmiały miłosierdziem na całym świecie „Jezu 
ufam Tobie”. 

Rok temu opisywałem przypadek mojego przy-
jaciela, który został zmuszony do niesienia krzyża. 
Wyrok brzmiał wtedy - glejak mózgu. „Czy możesz 
to odkręcić? – zapytało Życie. Wtedy odpowiedź 
brzmiała – nie, nie potrafię! – musiał wziąć ten 

balast na plecy i pokochać go, aby iść dalej, do 
przodu. Książka o ojcu Dolindo i jego przesłaniu 
od Chrystusa pojawiła się w jego rękach jakby 
przypadkiem i poszedł na stół operacyjny właśnie 
z tym przesłaniem. Miał w sercu świeżo wyryte 
akapity. „…Otrzymujesz niewiele łask, kiedy się 
zamartwiasz. Nie zwracasz się do mnie, a jedynie 
chcesz abym dopasował się do twoich potrzeb i 

zamysłów. Nie jesteś chory, skoro prosząc lekarza 
o pomoc sugerujesz mu leczenie… Jeśli powiesz mi 
– Ty się tym zajmij – wkroczę z całą mocą i rozwiążę 
najtrudniejsze sytuacje. Oderwij się od siebie, bo 
twój umysł jest napięty. Zamknij oczy, nie dener-
wuj się i mów – Ty się tym zajmij. Tysiące modlitw 
nie jest wart tyle, co ten jeden akt oddania się”. 
Z tym też przesłaniem, po udanej operacji szedł 
na konsultacje rok po. Rezonans magnetyczny 
wykazał „wszystko czyste”, choć wcześniejszy , też 
pooperacyjny, budził wątpliwości nowymi poja-
wiającymi się guzkami. Zima skończyła się kolejną 
wiosną w jego Życiu! 

A w naszym krajobrazie budzącego życia roz-
kwitają na nowo:  krokusy, przebiśniegi, wierzby 
obsypujące swoje gałęzie kotkami, a przylatujące 

bociany zwiastują , że w kapuście narodzi się nowe 
życie. W silniej grzejącym słońcu lepiej odsłania-
ją się nieporządki. Tradycja wspomina o licznych 
zwyczajach powitania wiosny, takich jak: Gaik, 
w którym uczestniczyły nastoletnie dziewczęta 
i czasem chłopcy obnosząc po okolicy przystro-
jone w kwiaty i wstążeczki gałązki sosny. W tra-
dycję wdarł się też przebojem dzień wiosennych 

wagarów, jeśli wypadają 21 marca, jest nim też 
śmigus dyngus  symbolizujący oczyszczenie ciała 
i duszy, jak i malowanie jajek – symbolu życia, do 
wielkanocnego koszyczka. Ale wraz z budzącym 
się życiem odżywają na nowo demony, które jak 
przez mgłę w malignie zapomniały że wiosna – to 
życie! Zimowe przesilenie, choć zima w tym roku 
była nieszczególna wywołało destrukcję w mó-
zgach niektórych para politycznych ugrupowań, 
które nieprzyzwyczajone do świeżego powie-
trza miast topić marzannę symbolizującą zimę i 
śmierć, podpaliło kukłę Ryszarda Petru. Aż boję 
się pomyśleć kogo jeszcze rozbuchana za rządów 
PiS-u Młodzież Wszechpolska może uczynić pali-
wem za rok, choć optymizmem historycznym po-
wiewa ludowe przysłowie „Nosił wilk razy kilka, 
ponieśli i wilka”. To też może się stać z powiewem 
następnej wiosny. Na razie świeżyzną stała się de-
gradacja trupów w imię nowo otwartej „Wiosny 
Narodu”. Wiosenny wiatr podnosi nas z kolan w 
takt IPN-owskiego marszu. Czujemy się silniejsi i 
nawet zapominamy,  że nadmiar świeżego powie-
trza potrafi  tak samo zamieszać w głowach, jak 
niedotlenienie. W tym roku również przypisany 
tradycją wiosenną Prima Aprilis, którego zwycza-
jem jest robienie żartów wprowadzając w błąd 
znajomych, łączy się nietypowo z najważniejszym 
świętem Chrześcijan, Świętami Wielkiej Nocy – 
Świętami Zmartwychwstania Pańskiego. Wokół 
kościołów przejdą procesje symbolizujące wjazd 
Chrystusa do Jerozolimy. „Hosanna na wysoko-
ści” wołał wtedy tłum rzucając pod Jego stopy 
gałązki palmowe, a za parę godzin, ten sam tłum, 
tylko już podbuntowany przez sanhedryn krzyczał 
już tylko „Na krzyż z nim!”. Wykrzykiwał prawdę 
wtedy, czy później? Tydzień wcześniej, ulicami 
Warszawy przetoczył się pochód zorganizowany 
przez Ogólnopolski Strajk Kobiet sprzeciwiający 
się obywatelskiemu projektowi ustawy „Zatrzy-
mać aborcję”. Idą, idą i końca nie widać – rozpi-
sały się gazety. W Czarny Piątek 55 tysięcy kobiet, 
również mężczyzn, demonstrując wyrażało prawo 
do decydowania o życiu i śmierci nienarodzonych 
dzieci. Cóż powiedziałby na to ojciec Dolindo, któ-
rego życie wisiało na włosku niejeden raz i było 
jednym wielkim cierpieniem, kiedy pobity do krwi 
przez okrutnego ojca i podgryzany przez szczury w 
komórce w której został zamknięty, uczył się mo-
dlić „Jezu, Ty się tym zajmij” wybaczając ojcu. Co 
było wtedy prawdą, a co ją udawało? Pierwszego 
kwietnia w dzień Prima Aprilis wyruszyła proce-
sja „Zwycięstwa Życia nad śmiercią” – największy 
symbol chrześcijaństwa Procesja Zmartwychwsta-
nia Pańskiego – prawda czy Prima Aprilis? 

Wielką radością nadchodzącej wiosny stał się dla 
nas – Polaków Kamil Stoch, który po raz pierwszy, 
tak efektownie przeskoczył zimę wskakując już w 
wiosnę z nadzieją na dalsze sukcesy. Ważne było 
aby wystartować  z dobrej belki i korzystając z przy-
chylności wiatru dobrze odbić się z progu. Wiosna 
– Nadzieją Życia – Prawda to czy fałsz???

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy życzy Państwu 
autor.

Jan Sochoń – WIELKANOC

Z wiosną przychodzą dni
wolne od niepokoju,
jak przęsła mostu, 
jak echo zatrzymane
w pułapce wiatru.

On żyje. To już pewne,
niepodważalne.

Idzie po czerwonym dywanie,
nagrodzony za najlepszą rolę
życia, 

nie do powtórzenia,
nie do uwierzenia,

tak od razu. 
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Nagość

Trudno też zrozumieć, dlaczego jedne czę-
ści ciała zakrywa się (nawet na plaży), a 

innych nie. Kto zdecydował, że piersi kobiety 
mają być zakryte, a męskie niekoniecznie?

Pełną nagość akceptujemy powszechnie je-
dynie w sztuce i to dopiero od czasów Rene-
sansu. To, co przez stulecia było nie do pomy-
ślenia, nagle zyskało niebywałą rangę. Artyści 
dosłownie oszaleli na punkcie nagości (niech 
to będzie ostrzeżenie dla wszystkich zbyt 
gorliwych nadzorców moralności). W Luwrze 
oglądałem niegdyś cykl obrazów Rubensa, po-
kazujących sceny z życia Marii Medycejskiej, 
królowej Francji. Najdłużej zatrzymałem się 
przed płótnem zatytułowanym „Nauczanie 
Marii”. Zgadnij przyjacielu, kto m. in. edukuje 
młodziutką księżniczkę?... Nie domyślisz się, 
jeśli nie widziałeś obrazu… Są to trzy pięk-
ne nagie kobiety - zapewne Gracje,  boginie 
wdzięku, piękna i radości, patronki sztuk pięk-
nych i rękodzieła. Pomyślałem, że współcze-
snym kobietom, próbującym za wszelką cenę 
upodobnić się do mężczyzn, przydałyby się 
czasem takie nauczycielki. W moich spotka-
niach ze sztuką przedstawienia nagich kobiet 
i mężczyzn dostarczyły mi wielu niezwykłych 
doznań. Szczególniej rzeźby – greckie, rzym-
skie, renesansowe, barokowe, klasycystyczne; 
rzeźby świeckie, sakralne i sepulkralne; na pla-
cach, w fontannach, pałacach, kościołach i na 
cmentarzach. Przeżyłem kilka prawdziwych 
olśnień, jak choćby w spotkaniu z „Dawi-
dem” Michała Anioła, z Wenus z Milo i Wenus 
Eskwilińską. Ta druga, mniej znana Wenus, 
dosłownie zagrodziła mi drogę w Muzeum 
Kapitolińskim wiele lat temu podczas jednego 
z pierwszych moich pobytów w Rzymie. Przy-
stanąłem urzeczony i onieśmielony jej pięk-
nem. Czułem, że serce wyskoczy mi z piersi. 
Coś podobnego przeżyłem dwa lata temu na 
cmentarzu Campo Santo w Pizie..Grób Otta-
viano Fabrizio Mossotti wieńczy przepiękna 
rzeźba nagiej kobiety w nieco prowokacyjnej 
pozie, emanująca zmysłowością, siłą swoich 
kobiecych wdzięków. 

Z rzeczy współczesnych wielkie wrażenie 
zrobiła na mnie kompozycja żeliwnych rzeźb 
Antony’ego Gormleya na plaży w Crosby koło 
Liverpoolu. Sto naturalnej wielkości nagich 
postaci ludzkich patrzy w stronę morza, jak-
by w oczekiwaniu na coś. Na cud, znak od 
Boga?...

Rzeźby w Crosby najlepiej kontemplować 
podczas odpływu albo o zachodzie słońca. Sta-
jemy się wówczas uczestnikami wydarzenia o 
charakterze na wskroś religijnym. Zespół rzeźb Antony'ego Gormleya w Crosby koło Liverpoolu

Peter Rubens „Nauczanie Mariiˮ 

Dlaczego w całym świe-
cie zwierząt tylko człowiek 
przejawia niechęć przed 
całkowitym obnażaniem 
się, pokazywaniem w peł-
nej nagości. Jednocześnie 
tę nagość pragnie oglą-
dać, podziwiać, gdy mie-
ści się ona w bliskich mu 
kanonach piękna. Skąd ta 
sprzeczność?

Budżet Obywatelski Pruszkowa

W n u m e r z e 
0 3 / 2 0 1 8 

„GPˮ były naczel-
ny gazety składa 
wniosek od bu-
dżetu obywatel-
skiego Pruszko-
wa, aby zbudo-
wano ławeczlę 
gdyż ze względu 

na wiek idąc na działkę musi odpocząć. Otóż 
chciałbym powiedzieć, że budżet obywatelski 
jest po to aby realizować potrzeby miaszkań-
ców i słusznie. Jednak obowiązkiem Prusz-
kowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (PSM) 
jeśli ta ulica Srebrna do niej należy jest zadbać 
o to, aby były tam ławki, czego nagminnie nie 
ma. Ja miaszkam na osiedlu Staszica i tam też 
żadnych ławek ani koszy na śmieci nie uświad-
czy. O czym to świadczy?, że PSM ma gdzieś 
swoich członków, czyli nas wszystkich. W swo-
im czasie za moim blokiem były 4 Ławki i 1 
kosz na śmieci, ale PSM je zlikwidowała. Gdy 
pytałem dlaczego? usłyszałem, że tam nocą 
pijacy urzędują, co nie było prawdą. No, ale 
ławki trzeba co najmniej raz do roku pomalo-
wać, a kosze wypróżniać ze śmieci. To jest zbyt 
trudne dla PSM. A szkoda, bo wielu mieszkań-
ców blokowisk z wielkiej płyty chętnie skorzy-
stałoby z chwili odpoczynku na świeźym po-
wietrzu. I tego trzeba się domagać. Do mnie 
także budżet obywatelski Pruszkowa przysłał 
zaproszenie do udziału, więc odpisałem, że 
bardzo mnie boli fakt, że ulicę Wojska Pol-
skiego, na której położono nowy asfalt, a nie 
zmieniono starych sprzed 50-ciu lat świateł 
i brak sygnalizacji dla niewidomych zarówno 
na przejściach jak i sygnału dźwiękowego jest 
skandalem. Mało tego posadzono także róże 
przy ulicy, ale jakoś nikt nie wpadł na pomysł, 
aby zrobiścieżkę rowerową. Ta ulica podlega 
Marszałkowi Urzędu Mazowieckiego, którego 
siedziba znajduje się bodajże w Płocku i co oni 
mogą wiedzieć o potrzebach naszego miasta. 
Ten mój wniosek też był bez sensu, ale dosta-
łem odpowiedź, że jest jeszcze jeden dzień na 
budżet i żebym zebrał 30 podpisów i złożył w 
UM. Oczywiście nie mogłem tego zrobić. 

Proponuję przyjrzeć się inwestycjom Urzę-
du Miasta (UM) Pruszkowa. I tak na naszym 
osiedlu jest studnia oligoceńska. Tutaj się 
koncentruje całe życie towarzyskie osiedla, 
gdzyż są tutaj ławki i kosze na śmieci, a więc 
dla mam, babć i dziadków z wnukami wyma-
rzone miejsce i bezpieczne. Także różni inni 
nawet młodzież, bezrobotni i pijaczkowie tam 
sie dobrze czują.

Także wszystkie miejsca gdzie właścicielem 
jest UM (parki, skwey czu ulice) mają ławki i 
kosze na śmieci.

Moja najstarsza córka mieszka w stolicy i tam 
kilka bloków stanowi lokalną społeczność. Gdy 
tylko robią remonty zapytują mieszkańców czy 
chcą żeby im pomalowali balkon, czy założyli 
terakotę przy ich udziale finansowym i oni sie 
często na to godzą. Na klatkach schodowych 
wykładają przeczytane i niepotrzebne gazety i 
kasiążki dla chętnych. Prowadzą nawet własną 
sąsiedzką gazetę, gdzie mieszkańcy mogą się 
wypowiadać w swoich sprawach. Tak mi się to 
spodobało, że wziąłem taką gazetkę i pokaza-
łem w PSM, żeby u nas także można było się 
o naszych sprawach wypowiedzieć. Nawet to 
się spodobało kierownikowi, ale powiedział, 
że musi skontaktować się z Zarządem i da mi 
odpowiedź. Niestety była odmowna. Tak się 
nie buduje społeczeństwa obywattelskiego, 
niestety. Może to się kiedyś zmieni. Natomiast 
z wykładaniem na skrzynkach pocztowych 
gazet w moim bloku się to udało i mam tyle 
gazet do czytania, że nie mogę się wyrobić. 
Pozdrawiam serdecznie p. Leszka Kożuszko, 
życząc dobrego zdrowia i wielu radości na 
Święta Zmartwychwstania, a także dla całej 
redakcji „GPˮ.

Pruszków, kwiecień 2018 r.
Zdzisław Majewski
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www.gpr24.pl      Wiadomości  zapraszamy na festiwal i do kina

Czeka nas znakomity festiwal Beethovenowski
Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta
Plakat ze strony www.beethoven.org.pl

O czym poinformowa-
ła media Elżbieta Pen-
derecka na konferencji 
w PAP. Jest ona szefową 
Festiwalu, ustala daty i 
obsadę imprezy, jaka w 
tym po raz 22 odbędzie 
się w dn. 16 – 30 marca 
w Sali Koncertowej FN, 
salach Zamku Królew-
skiego i Teatru Wielkie-
go, a także w Zachęcie 
i na Okólniku – na Uni-
wersytecie Muzycznym 
im. F. Chopina.  
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Kwiecień w Muzeum Dulag 121

Tadeusz i Andrzej Jackowscy 
na początku października 1944 
trafili do obozu Dulag 121 w 
wyniku łapanki przeprowadzo-
nej w Podkowie Leśnej. Zostali 
wywiezieni na przymusowe 
roboty do Niemiec. Przedsta-
wiamy Państwu kolejny frag-
ment wspomnień T. Jackow-
skiego, w którym opisuje on 
pobyt w niemieckiej cukrowni 
w Malchin. Kontynuacje wspo-
mnień będziemy prezentować 
w następnym numerze „Głosu 
Pruszkowa”.

Tadeusz Jackowski cz. 3

18 października 1944 roku. Po nocnej zmianie po-
budka o 8. i spęd do dużej hali. Dzielą nas na nowe 

grupy robocze, bo po rozruchu rozpoczęła się kampania 
cukrowa. Jędrek w dalszym ciągu pozostał przy ciężkiej, 
dwuzmianowej pracy przy „szynclu”, jak nazywano kra-
jankę, ja natomiast trafiłem do magazynu cukrowego, 
i to z polecenia samego Mullera, który sprawdził moje 
personalia. Jak widać, głupi ma szczęście. Magazyn cu-
krowy to umowna nazwa oddziału cukrowni, w którym 
odbywał się ostatni etap produkcji cukru. Oddział był 
zamknięty, a wyjść można było tylko na przerwę obia-
dową lub z wiadrami po kawę na śniadanie. […]

Szefem w magazynie był Kleiner Meister – Ernst. 
Dostałem od niego kiedyś w zęby, bo spóźniłem się po 
przerwie obiadowej 5 minut do roboty. Naszym bryga-
dzistą był jeniec sowiecki Wasyl. Przy przyjściu do ma-
gazynu zaraz przydzielano nam robotę. Powiedziałem 
Wasylowi, że przecież całą noc pracowałem i należy mi 
się odpoczynek. Odparł: „Właź na worki i śpij, a po prze-

7.04 g. 15. „ Zbrodnia Katyńska 1940” – wykład 
dr. Dariusza Gałaszewskiego (IPN) i pokaz filmu 
dokumentalnego w ramach cyklu „Przystanek 
Historia w Muzeum Dulag 121.

13.04 g. 18. „Archiwum Ringelbluma – twórca 
i jego dziedzictwo” – wykład dr. Bartosza Borysa 
(ŻIH)  w ramach cyklu „Karty Historii”.

21.04 g. 15. „Sue Ryder. Życie dla ludzi” – wy-
kład Anny Kalaty i pokaz filmu dokumentalnego 
w ramach cyklu „Karty Historii”, prezentujący po-
stać znanej na całym świecie działaczki charyta-
tywnej zasłużonej także dla Polski i Polaków.

Zapraszamy serdecznie na spotkania Klubu 
Historyka. 

Dla dzieci 7 – 11 lat zajęcia odbywają się w 
soboty w godz. 10 – 12, natomiast młodzież w 
wieku 12 – 15 lat zapraszamy w czwartki w godz. 
18 - 10.

Więcej informacji na www.dulag121.pl oraz 
pod numerem telefonu: (22) 758 86 63.

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

Tadeusz Jackowski 1948 r.

rwie obiadowej nie przychodź”. Tak rozpoczęła się moja 
robota w magazynie. 

W magazynie pracował również młody Niemiec Karl. 
Nie poszedł do wojska, bo miał potwornego platfu-
sa i chodził jak kaleka. Stemplowałem worki na biały 
cukier. […] Nie mogłem narzekać, bo robota była lek-
ka. Początkowo pracował ze mną jeden chłopak, ale 
pewnego dnia transporter do worków poharatał mu 
łydkę i zabrali go do szpitala. Po wyzdrowieniu już do 
magazynu nie wrócił. Chłopakowi temu dałem kiedyś 
wyniesioną porcję cukru. Nieoczekiwanie zrewanżował 
mi się w jakąś marcową niedzielę przynosząc co naj-
mniej kilogramową porcję pagaja – pieczonego placka 
ziemniaczanego. Z Jędrkiem szybko pochłonęliśmy ten 
przysmak. Pewnego dnia Karl kazał nam czuwać, czy 
nie idzie Ernst, a sam szykował sobie porcję cukru do 
wyniesienia. Po skończeniu chciał odejść, ale wówczas 
my kazaliśmy mu czuwać, bo chcieliśmy zrobić to samo. 
Zaczął się zastanawiać, więc zagroziliśmy mu spokojnie 
Ernstem. Skutek był natychmiastowy i wszystko poszło 
gładko. […]

Pracowałem jakiś czas z Ukraińcem, Włochem, ofice-
rem straży granicznej, a na koniec z Niemką w wieku 
45–50 lat. Pomoc jej była teoretyczna, bo siadała w 
jakimś kącie i pruła nowe worki z tkaniny papierowo-
wiskozowej, wiskozę zawijała w kłębki i wynosiła do 
domu. Pracowała jedynie wtedy, gdy pojawiał się Ernst, 
o czym ją uprzedzałem. Wasyl opowiadał mi o swoich 
losach w niewoli. W jednym z obozów z niedożywie-
nia, zimna i strasznych warunków sanitarnych ledwo 
powłóczył nogami, a cały kark miał pokryty wrzodami. 
Pędzący ich do roboty wartownik zdzielił go korbą kara-
binu w kark i zwalił do rowu. Ledwo żywego wyciągnęli 
go towarzysze i przynieśli do obozu. Tak się złożyło, że 
wkrótce przenieśli ich do innego obozu, gdzie jakoś się 
wylizał. Mówił, że umie prowadzić samochód, traktor, 
parowóz. W końcu spytał mnie o wzór na kwadrat sumy 
i wzory trygonometryczne, o czym nie miałem pojęcia. 
Spytałem więc go o zawód, a on na to, że był pastuchem 
i pasał woły. Każdy z jeńców sowieckich pytany o za-
wód odpowiadał – pastuch. Wasia chciał wiedzieć, skąd 
pochodzę. Wyjaśniłem, że mieszkałem 25 km od War-
szawy. „A ty gdzie mieszkałeś?”. „Pod Moskwą” – od-
powiada. „Daleko?”. „W Gorkim, 600 km na wschód”. 
Zupełnie inna skala odległości.

W cukrowni dawali ćwiartkę chleba (250 gramów) i 
około 15 gramów margaryny na dzień oraz dwie łyżki 
stołowe melasy na tydzień. Kto nie pracował w maga-
zynie cukrowym, nie oglądał cukru na oczy. 11 razy w 
tygodniu był kapuśniak – na obiad i kolację. Nocna zmia-
na dostawała jeszcze kapuśniak o północy. W sobotę na 
kolację oraz w niedzielę była inna zupa, lepsza. Pływały 
w niej nawet jakieś mikroskopijne kawałeczki mięsa. 
Kilka razy ugotowano nam zupę z płatków ziemniacza-
nych. Była to nieapetyczna breja. Kapuśniak wydawał 
się wtedy istnym rarytasem.

Jeden z naszych, podający się za lekarza (mówili, że 
był studentem trzeciego roku medycyny) zorganizował 
za zgodą Niemców krankstubę (izbę chorych). Trafiłem 
tam, bo coś mi zaszkodziło i miałem gorączkę. Obmacał 
mi brzuch i plecy. Dla pewności powiedziałem, że boli 
i z przodu, i z tyłu. Przyjął mnie na cztery dni. Było tam 
ciepło, czysto, biała pościel. Towarzystwo: czterech le-
serów towarzyszy „doktora”. Zapowiadała się laba, ale 
po dwóch dniach wpadł Muller, rozpędził bractwo i zli-
kwidował azyl obiboków.

Nasze legowiska w baraku były blisko drzwi wejścio-
wych. Wiało od nich chłodem, ale za to nie dokuczały 
nam pluskwy, bo w cieplejszych rejonach baraku było 
ich zatrzęsienie. Inną „zwierzynę” każdy hodował sam 
we włosach i odzieży. Wszy dawały się łatwo tresować. 
Wystarczyło złapać stworzonko, położyć na papierze 
i narysować przed nim kreskę ołówkiem, a zaczynało 
maszerować po niej. Jeśli stwór nie był pojętny, ginął 

pod paznokciem i łapało się innego, bardziej pojętnego 
osobnika. Po wytresowaniu kilku zawodników można 
było urządzić wyścigi „koni”.

O ilości robactwa świadczy przypadek jednego ze 
współwięźniów. Zostawił sobie na później porcję kapu-
śniaku w puszcze po konserwach. Wieczorem podchodzi 
z tą puszką do starosty i mówi: „Patrzcie, kolego, co mi się 
tu utopiło – dwie wszy i trzy pluskwy. Wyrzucił utopioną 
zwierzynę, a zupę bez obrzydzenia opędzlował.

Walka z robactwem była beznadziejna, dlatego pew-
nego razu starego Schultza dyskretnie obrzucono w 
baraku wszami. Skutek był prawie natychmiastowy. Po 
trzech dniach część odpoczywających w dzień w bara-
ku poprowadzono do parowej odwszalni w mieście. 
Wrócili wyszorowani pod prysznicem, ale wściekli, bo 
pod wpływem wysokiej temperatury cała odzież się 
skurczyła. W barku natychmiast stali się celem zmaso-
wanego ataku robactwa czekającego z utęsknieniem na 
powrót swych żywicieli.

Pod koniec października czterech naszych uciekło. Po 
tygodniu chyba zjawił się w baraku żandarm. Oświad-
czył, że uciekinierzy zostali złapani i wysłani do obozu 
koncentracyjnego w Stutthofie, i dodał: „Kto ma ochotę 
na pobyt w tym obozie, niech nie ucieka, lecz od razu 
zgłosi się na żandarmerię”. W cukrowni było nas począt-
kowo 196. Do grudnia odjechało 46 osób.

Zbieranina straszna: polonista – wybrany na starostę 
barakowego, chemicy, agronom, prawnik, architekt, 
inżynier mechanik, budowlańcy, rzeźnik, chłopaki z po-
prawczaka na Mokotowie, żulia z dolnego Marymon-
tu, sporo mieszkańców Żoliborza. Moim sąsiadem był 
Żydek. Nazywaliśmy go Moniek. Kiedyś Moniuś został 
przyłapany na kradzieży chleba. Mnie też zginęła w nocy 
pajdka, ale nikogo nie złapałem za rękę. Kradzież chleba 
w naszych warunkach była poważnym przestępstwem. 
Groziły za to trzy odsiadki w bunkrze. Załatwiliśmy spra-
wę sami bez udziału Niemców. Po zamknięciu baraku 
przez Schultza odbyła się rozprawa sądowa. Wybrano 
sędziego, dwóch ławników, oskarżyciela i obrońcę. Wi-
downię stanowili pracujący na dzienną zmianę. Mońka 
skazano na 25 pasów. Do wykonania kary zgłosił się ku-

charz, to jest ten, który rozdzielał zupę przyniesioną z 
kuchni jenieckiej. Chłopisko było prawie dwumetrowe 
o szerokich barach. Po dwóch pasach Moniek zaczął się 
drzeć jak zarzynane prosię. Na to porwał się „doktor”: 
„Nie pozwolę go bić, to jest znęcanie się nad człowie-
kiem!”. Konsternacja i cisza, a z tyłu rozlega się głos spo-
kojny i znudzony: „Bij go s…, na co czekasz!”. Dokończo-
no wymiar kary i chleb więcej nie ginął.

W magazynie można było jeść cukier do syta. Wyno-
szenie go jednak było zabronione. Przy wyjściu podda-
wano nas kontroli i za wykrytą próbę wyniesienia do-
stawało się po łbie. Sytuacja z wynoszeniem poprawiła 
się, gdy wpadł jeden z kontrolerów. Muller nakrył go, że 
nie zrewidował jednego z Niemców. Następca owego 
rewidenta sprawdzał tak, aby z daleka wydawało się, 
że jest bardzo służbisty. Uszyłem sobie woreczek, w 
którym mieściło się ponad kilogram cukru. Woreczek 
wiązałem do wewnętrznej strony łydki i tak wynosiłem 
do baraku, gdzie cukrem Jędrek dzielił się z trzema 
kolegami z sąsiednich legowisk. Pochodzili z tej samej 
łapanki w Podkowie, a pracowali przy sypaniu wapna 
palonego do soku buraczanego.

Czasami udało się skombinować trochę parowanych 
ziemniaków albo płatków ziemniaczanych. Płatki mie-
szało się z cukrem i wmawialiśmy w siebie, że smakują 
jak napoleonka.

Z magazynu wychodziło się przez pierwsze piętro. 
Schodząc raz po schodach, czuję, że woreczek mi się 
obluzował, a kilka stopni niżej stoi Muller. Wolno prze-
szedłem obok niego, ukłoniłem się, zdejmując czapkę, 
nawet odpowiedział grzecznie, a po wyjściu z hali mię-
dzy wagonami zdjąłem woreczek i chodu do baraku. 
Udało się, a mogło się skończyć 48 godzinami w bunkrze 
i wyrzuceniem z oddziału cukrowego. […]

W połowie grudnia Niemcy rozkopali jedną z hałd 
węgla i wyciągnęli ukryte tam pasy transmisyjne, pasy 
do transporterów, beczki z kiszoną kapustą i jeszcze 
inne dobra. Wszystko to ukryli jeńcy sowieccy. Po kilku 
dniach wartownik pilnujący obozu jenieckiego znalazł 
na swojej ścieżce między drutami kolczastymi zadźga-
nego nożami jeńca. Był to kapuś, który zdradził miejsce 
ukrycia skradzionych skarbów. Przeprowadzone śledz-
two nie doprowadziło do wykrycia sprawców mordu.

Boże Narodzenie w 1944 roku było w poniedziałek. 
Od południa w niedzielę wszyscy mieli wolne. Na 
obiad była gęsta kartoflanka z mięsem, a na kolację 
krupnik. Wieczorem urządziliśmy wieczerzę wigilijną 
z choinką, opłatkiem, życzeniami, rozdawaniem kore-
spondencji z domu, kolędami i występami artystycz-
nymi. Starego Schultza złapali i podrzucili trzy razy w 
górę. Początkowo miał bardzo przestraszoną minę, 
ale później widać było wyraźnie, że się wzruszył. Pie-
sek nie interweniował. W czasie wigilii, gdy starosta 
trzymając opłatek, powiedział: „Panowie, opłatek 
wprost z kraju”, coś ścisnęło mnie za gardło, łzy sta-
nęły mi w oczach i przypomniałem sobie opis Wigilii 
zesłańców na Syberii ze zbiorku nowel pt. „Srul z Lu-
bartowa”. Czytałem to, mając 12 lat na Boże Narodze-
nie w 1938 roku. Najstarszy z zesłańców powiedział 
to samo co nasz starosta i wszyscy nieszczęśnicy na-
gle się rozpłakali. Miał rację J.W. Goethe, pisząc „Wer 
den Dichter will verstehen, muss in Dichters Lande 
gehen” („Kto chce zrozumieć poetę, musi poznać kraj 
poety”). Po wieczerzy Heniek Młynarczyk, występują-
cy w kawiarniach warszawskich, grał na organkach i 
śpiewał. Z piosenek śpiewanych przez niego częścio-
wo zapamiętałem dwie. Tytuł jednej uleciał gdzieś w 
niepamięć: „Tak widać przeznaczenie chce, że resztę 
dni będę sam, zupełnie sam. Do ciebie prośbę jedną, 

jedyną mam: Ach nie zapomnij mnie i powróć myślą 
choćby w snach. Ach nie zapomnij mnie czy w złych 
czy dobrych szczęścia dniach. Zachowaj to, co w ser-
cu było mem, i nie zapomnij mnie”. Drugą natomiast 
było „Bolero”: „Już nikt nie zatańczy tak jak ty, gdy w 
każdą noc ktoś bolero nam gra. Już nikt tak nie wej-
dzie mi w krew, nikogo już nie przywoła mój śpiew, 
bo ja to tęsknota i łzy, to wspomnienia i sny, to bolero 
i… ty”. Być może, że piosenki te śpiewał Mieczysław 
Fogg po wojnie. Inny z kolegów czytał wierszyk o życiu 
barakowym, z którego też pamiętam dwa fragmenty. 
Jeden o Schultzu: „Dziadek chodzi, piesek smrodzi, 
czasem może jest na odwrót…”; drugi o wieczornym 
śpiewaniu modlitwy: „I ucichnie ludzi kupa, a tu z kąta 
się rozlega…”.

W poniedziałek na 10. poszliśmy do kościoła. Była to 
właściwie kaplica urządzona w dawnej bożnicy. Ksiądz 
Niemiec udzielił ogólnego rozgrzeszenia. Śpiewać kolęd 
nie pozwolił, tylko Heniek Młynarczyk grał je na fishar-
monii. Ludzie płakali jak bobry. Ksiądz ekspresowo – w 
15 minut – odprawił mszę świętą. Wieczorem nocna 
zmiana poszła do roboty.
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Drogi Mirku (61)

Tadeusz Hubert Jakubowski - pisarz i publicysta

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

Pruszkowskie fotoarchiwum
Jestem zafascynowany fotozagadką z prusz-

kowskiego fotoarchiwum zamieszczoną w 
Głosie Pruszkowa nr 03/2018. Pierwsze wraże-
nie. Pomyłka. Myślałem, że zdjęcie to zostało 
zrobione nad Sekwaną, dokładniej w Paryżu a 
jeszcze dokładniej na Montmartre.  Że jest na 
nim kafejka z ogródkiem i z dziewczyną zapra-
szającą do wnętrza. Nastrój tego zdjęcia przy-
pomina atmosferę obrazów Maurice Utrilla. 
Dopiero po przeczytaniu szyldu nad drzwiami, 
że jest to sklep Rady Miejskiej Opiekuńczej w 
Pruszkowie, przeniosłem się z nad Sekwany 
do naszego miasta nad Utratą tuż po Wielkiej 
Wojnie.

Moja pomyłka świadczy – mimo występują-
cych różnic – o uniwersalizmie europejskiej 
śródziemnomorskiej architektury i kultury.

Według Mariana Skwary sklepy Rady Miej-
skiej Opiekuńczej zajmowały się rozdziałem 
odzieży i żywności z amerykańskiej pomocy. 
Ale nie tylko. Cytuję Mariana Skwarę z jego 
„Historii Pruszkowa do roku 1945”.

W styczniu 1924 r. Pruszków za pośrednic-
twem Towarzystwa Aprowizacji Miast Polskich 
i Ziem Wschodnich otrzymał od Nadzwyczaj-
nego Komisarza Zwalczania Drożyzny dwie 
tony cukru kryształy oraz 150 ton węgla „dla 
rozdziału pomiędzy ludność”. Rozdział polegał 
na sprzedaży po urzędowej cenie, dużo niższej 
od wolnorynkowej.

Nie wiem, ile w Pruszkowie było sklepów 
Rady Opiekuńczej Miejskiej. Na pewno były 
dwa. Jeden na rogu ulicy Niecałej i Bolesława 
Prusa należący do Stanisława Timme, w którym 
wcześniej i później mieścił się sklep Towarów 
Kolonialnych i drugi widoczny na fotografii za-
mieszczonej w Głosie Pruszkowa nr 03/2018.

Węgiel sprzedawany był w składzie Bendy 
między ulicą Sienkiewicza (wcześniejszą Brwi-
nowską) a Ołówkową.

Niestety, mimo poszukiwań, nie udało mi 
się dotychczas ustalić adresu tego drugiego 

sklepu. Może, dlatego, że moje nogi się bun-
tują i nie bardzo chcą mnie nosić. Sprawę tę 
zostawiam sobie na deser, a jak mi się nie 
uda, zwrócę się z prośbą o pomoc do moich 
Czytelniczek i Czytelników. Póki, co postaram 
się jak najwięcej wycisnąć z fotografii tego 
drugiego sklepu.

Zacznę od szyldu. Rada Miejscowa Opiekuń-
cza w Pruszkowie oprócz sklepów zajmujących 
się rozdawnictwem prowadziła również bursy 
dla dziewcząt i dla chłopców. Największa dla 
dziewcząt znajdowała się na ulicy Szkolnej i 
mniejsze dla chłopców, ale za to było ich kil-
ka, znajdowały się na ulicy Narodowej i jedna 
na Bursowej. Stąd nazwa tej ulicy. Bursy te 
powstały po Wielkiej Wojnie i były przezna-
czone dla sierot. Rada Miejscowa Opiekuń-
cza w Pruszkowie była kontynuatorką Rady 
Głównej Opiekuńczej powstałej w 1915 roku. 
Siedziba RGO mieściła się przy ulicy Stalowej 
(późniejszy numer policyjny 20).

Pruszkowskim oddziałem kierował Zenon 
Rutkowski, zdolny organizator, były księgowy 
w fabryce pomp strażackich Józefa Troetze-
ra.

Budynek, którego fragment widzimy na fo-
tografii zamieszczonej w Głosie Pruszkowa nr 
03/2018 powstał na przełomie XIX i XX wieku 
przy jednej z głównych ulic Osady Pruszków. 
Początkowo myślałem, że widoczny na zdjęciu 
sklep usytuowany został jak to często wtedy 
bywało w ściętym narożniku budynku. O tym, 
że tak nie było przekonał mnie drewniany 
parkan równoległy do widocznego na zdjęciu 
fragment elewacji. Ten parkan świadczy o tym, 

że widoczny na zdjęciu sklep usytuowany był 
skrajnie w stosunku do długości budynku tuż 
przy jego ściance szczytowej, za którą była wol-
na (niezabudowana) przestrzeń – podwórze lub 
ogród. Poszukując tego budynku na ulicy Stalo-
wej i na ulicy Ołówkowej brałem pod uwagę nie 
tylko jego detal architektoniczny, lecz również 
dopiero co wspomniane uwarunkowania.

Budynek piętrowy z częścią nieużytkowa-
nego (niemieszkalnego) poddasza (dwa małe 
okienka). Piętro – piano mobile – oddzielone 
od parteru gzymsem Marco piano w pozio-
mie stropu nad parterem. Gzyms ten gieruje 
się na pilastrach. Zarówno na piętrze jak i na 
parterze występują profilowane opaski okien-
ne. Również profilowane podokienniki. Okna 
drewniane skrzynkowe otwierane na zewnątrz 
i do wewnątrz. Górne poziome skrzydła uchyl-
ne do wentylowania (przewietrzania) pomiesz-
czeń, tak zwane „oberlufty”. Drzwi do sklepu i 
„okiennice” drzwiowe o konstrukcji drewnia-
nej z wypełnieniem, tak zwane filungowe.

Widoczny na zdjęciu fragment elewacji bu-
dynku w pionie obramowany pilastrami. W 
części parterowej są to pilastry boniowane, na 
piętrze są to pilastry kanelowane. Takie same 
kanele (wyżłobienia) występowały również w 
architekturze śródziemnomorskiej (starożyt-
nej Grecji) w porządku (stylu) doryckim i ko-
rynckim.

Niestety, z planowanego deseru nic nie wyszło. 
Po napisaniu tego tekstu szukałem budynku, o 
którym w nim pisałem. Nie znalazłem go ani na 
Narodowej ani na ulicy 3-go Maja. Ze względu 
na nogi na więcej wędrówek sobie (mam na-

dzieję, że chwilowo) nie mogę sobie pozwolić. 
Dlatego zwracam się do Pruszkowianek i do 
Pruszkowiaków z prośbą o pomoc w jego od-
nalezieniu.

Jeszcze jedno spostrzeżenie. Brak kolejki pod 
sklepem być może ma związek z kartką na szy-
bie lewego skrzydła drzwiowego. Być może jest 
tam informacja o chwilowym lub przejściowym 
braku towaru.

Na zakończenie tego listu-artykułu chciałbym 
się odnieść do jego poprzednika z Głosu Prusz-
kowa nr 03/2018. Dwie sprawy. Drobna i po-
ważniejsza (niestety).

Drobna. Chochlik drukarski mojemu koledze 
Włodkowi Wargenau zmienił imię na Władek. 
Włodka w tym miejscu, – chociaż to nie moja 
wina – serdecznie przepraszam. Melę i Jego 
pozdrawiam.

Poważniejsza. Pisząc o pomniku Naczelnika 
Tadeusza Kościuszki napisałem, że po wyeks-
mitowaniu go do parku „Sokoła” wrócił w 1974 
roku, lecz nie na plac, że wstawiono go we 
wnęce w ogrodzeniu budynków mieszkalnych 
dla kolejarzy.

Mój błąd. Wrócił i postawiony został na placu, 
na którym stoi do dnia dzisiejszego. Natomiast 
we wnęce we wspomnianym ogrodzeniu stał w 
latach 1946 -1962, czyli do czasu jego eksmisji 
do parku „Sokoła”.

Za Bąd ten serdecznie przepraszam Czytel-
niczki i Czytelników mojego pisania.
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Na naukę nigdy nie jest za późno
Tekst & foto - Adam Duda

Kilka lat temu byłem na pew-
nym skromnym koncercie w 
pewnym uzdrowisku. Po nim 
miałem okazję porozmawiać z 
młodym muzykiem grającym 
na klarnecie. Wtedy powiedzia-
łem: „Szkoda że takiej życiowej 
drogi nie wybrałem, że nie je-
stem artystą... Mógłbym lepiej 
zrealizować się w życiu. 

Miałbym szerszy kontakt z gronem ludzi o więk-
szej wrażliwości, poczuciu humoru i kulturze”.  

Po chwili dodałem w myślach: „Właściwie droga nie 
jest jeszcze przede mną zamknięta, choć niewiele bra-
kuje mi do sześćdziesiątki!”  Po powrocie do Prusz-
kowa uczestniczyłem jako widz w kilku imprezach 
między innymi koncertach orkiestry dętej. Na jednej z 
nich wziąłem do rąk ulotkę zachęcającą do wstąpienia 
w muzyczne szeregi. Zachęcający był  brak wymagań 
znajomości nut i zdolności wydobywania dźwięku z 
instrumentu. Moje dotychczasowe umiejętności zo-
stały wypróbowane jeszcze w okresie szkoły średniej, 
kiedy to śpiewałem i grałem na fletach prostych w 
szkolnej kapeli.

Na wstępnym spotkaniu kapelmistrz pomógł mi 
w wyborze instrumentu. Padło na  euphonium. 
Rozpocząłem prywatne lekcje i od razu zacząłem 
uczestniczyć w próbach usiłując rozszyfrować nu-
towy zapis. Po kilku miesiącach kupiłem własny 
instrument, tym razem sakshorn barytonowy, na 

którym gra się bardzo podobnie i który ma podob-
ną skalę dźwięków. Niebawem uczestniczyłem już 
w koncertach. Dziś, po kilku latach uważam, że bar-
dzo służy mi to hobby. A niezależnie od satysfakcji 
– uprawianie muzyki powoduje, że starzejemy się 
wolniej! O tym mogą dowiedzieć się czytelnicy w 
bibliotece lub Sieci.

Teraz napiszę nieco o składzie instrumentalnym. Za-
cznę od tego że instrumenty dęte mogą być blaszane 
albo drewniane. Wysokość dźwięku zależy m.in. od 
długości słupa powietrza jaka bierze udział w danej 
chwili w instrumencie. W puzonie suwakowym dłu-
gość słupa powietrza zmienia się przez wyciągnięcie 
lub wsunięcie suwaka, dzięki ustawieniu go w okre-
ślonych pozycjach. W waltorni, trąbce, puzonie wen-
tylowym, kornecie, euphonium,  sakshornie i tubie 
wielkość słupa powietrza reguluje się za pomocą tak 
zwanych wentyli.

Instrumenty blaszane mają zazwyczaj trzy lub cztery 
wentyle co daje możliwość co najmniej ośmiu kom-
binacji ich ustawienia. Nie koniec na tym, bowiem 
przy każdym ustawieniu wentyli można wydobyć kil-
ka dźwięków ustalając to ułożeniem ust i sposobem 
zadęcia.

W instrumentach dętych drewnianych takich jak 
klarnet czy saksofon elementem drgającym jest tzw. 
stroik - cienka drewniana listewka pobudzana przepły-
wającym powietrzem. Liczba chwytów jest znacznie 
większa niż w większości instrumentów blaszanych.

Flety, niezależnie z jakiego materiału są wykonane, 
zaliczane są do instrumentów drewnianych. Oprócz 
instrumentów dętych składzie Orkiestry jest perkusja, 
instrumenty perkusyjne, dzwonki, ksylofon, bęben 
wielki i gitara basowa.

W składzie naszej orkiestry gra kilka rodzin dwu-, 
trzy- i czteroosobowych, w tym trzypokoleniowe. 

Zdarzyło się np. tak że pewien tata przyprowadzał 
córkę na zajęcia, a nakłoniony przez dyrygenta...żeby 
się nie nudzić, spróbował swoich sił i wkrótce zauwa-
żył, że granie również jemu sprawia przyjemność. 
Rozpiętość wieku uczestników naszego wspólnego 
grania jest znaczna: od lat kilku do 77. Wszystkich 
zaś cechuje jedno - lubimy grać. Tylko nieliczni z nas 
mają muzyczne wykształcenie, są też w składzie obec-
ni uczniowie szkół muzycznych. Pełen skład Orkiestry 
liczy ponad 30 osób, ale jak to w amatorskim zespole, 
każdy z nas związany jest również z innymi zajęciami, 
pracą zawodową, nauką itd. Repertuar mamy bardzo 
urozmaicony: od muzyki poważnej, np. muzyki Bacha 
przez Chopina, jazz, rock, po rozrywkową i filmową 
do sakralnej. Wykonując około 30 koncertów rocznie 
korzystamy zaproszeń Miasta, Starostwa, różnych 
instytucji, szkół, kościołów. Nasza orkiestra działa w 
ramach Stowarzyszenia, z którym związane są także 
grupy dziesięcioosobowego Chóru, szesnastu Mażo-
retek, szóstki Doboszy. Gramy i ćwiczymy także w ma-
łych sekcjach. Niektórzy z nas doskonalą się dodatko-
wo pod okiem instruktorów. Cyklicznie prezentujemy 
swoje umiejętności w trakcie audycji, przeznaczonych 
dla rodzin, znajomych i sympatyków.

A co z finansami? Jako stowarzyszenie możemy po-
zyskiwać środki ze swojego grania, ale nie możemy 
ich dowolnie wydawać. Przeznaczamy je na zakupy 
i konserwację instrumentów, strojów, na dofinanso-
wanie nauki gry czy choćby wyjazdów integracyjnych. 
Te ostatnie są zresztą połączone zwyczajowo z kon-
certami w odleglejszych miejscowościach.

Naszym szefem jest Adam Malcherek, który nie 
szczędzi energii, aby nasza orkiestra się rozwijała i 
sprawnie działała. W jego imieniu i imieniu członków 
Orkiestry zapraszam chętnych do spróbowania swo-
ich sił w muzykowaniu. Nie są potrzebne żadne umie-
jętności, a jedynie minimalne zdolności. Jeśli ktoś umie 
grać na jakimkolwiek instrumencie, będzie mu oczywi-
ście łatwiej. Zgadzam się ze stwierdzeniem Adama, że 
każdy kto  c h c e  się nauczyć grać może to osiągnąć. 
Zainteresowanych kieruję też na stronę Stowarzysze-
nia za pośrednictwem dowolnej wyszukiwarki.
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Tekst & foto - Jerzy W. Ryll
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W niedzielę 11 marca o 
godzinie 10:00 w podwar-
szawskim Aninie odbyło się 
cykliczne wydarzenie w pol-
skim show biznesie, a miano-
wicie Mistrzostwa Polskich 
Aktorów w Pływaniu.

Małgorzata Potocka i Mateusz Banasiuk 
na Mistrzostwach Aktorów w Pływaniu 
Mirosław Kalinowski
Foto - Tomasz Malczyk z Głosu Pruszkowa

Od czasów bohaterskiego prezydenta WAR-
SZAWY Stefana Starzyńskiego miasto czekało 

na metro. Przedwojenne plany udaremnił napad 
sowiecko-hitlerowsko-słowacki na Rzeczpospolitą 
w roku 1939. W PRL-u realizowano wojenną polity-
kę sowiecką, udaremnioną przez generała Ryszarda 
Jerzego Kuklińskiego, wówczas pułkownika, awan-
sowanego pośmiertnie przez prezydenta Andrzeja 
Dudę. Metro zostało realnie zainicjowane przez 
generała Wojciecha Jaruzelskiego. Dziś istnieje już 
pierwsze skrzyżowanie dwu linii M1 & M2. Każda 
stacja jest inna, ale niektóre są szczególne bądź wy-
bitną estetyką, bądź osobliwym decorum. 

Urokliwa jest stacja M1 - Stare Bielany - w któ-
rej użyte zostały panele drewniane, z dóżą dozą 
indywidualnego charakteru dla kameralności tej 
stacji.

Dla odmiany świetlisty kolorami plafon stacji 
M1 - Plac Wilsona - akcentuje przestrzeń kopuły 
świetlnej.

Przesiadkowa stacja M1/M2 - Świętokrzyska - ma 
charakter dwoisty, w sekcji M2 epatując wideo-
panelami, charakterystycznymi dla tej nowszej linii.

Oryginalnie za stacją M2 - Dworzec/Plac Wileński 
- sąsiaduje tak Cerkiew Marii Magdaleny, jak też 

Organizatorem mistrzostw jest HG Film oraz 
Stowarzyszenie Polskich Aktorów Teatru, 

Filmu, Radia i Telewizji. Impreza i tym razem przy-
ciągnęła znane twarze.

W basenie pływały między innymi Małgorzata 
Potocka i Agnieszka Mrozińska. 

Do Pływalni w Aninie przyjechał też zeszłorocz-
ny mistrz aktorów w pływaniu Mateusz Banasiuk 
- tym razem nie brał udziału w zawodach. 

Z trybuny „zmaganiom” gwiazd przyglądała się 
Paulina Drażba.

W tym roku zabrakło stałego bywalca mi-
strzostw, Karola Strasburgera. 

Najlepsi zawodnicy
Mężczyzn, Open 
1. BERNACKI Karol/92/5:12.15/6
2. BIŁKO Krystian/87/6:30.49/6
3. SMARUJ Dominik/92/4:28.96/5
4. KOWALUNAS Igor/92/4:35.76/5
5. BRZOZA Patryk/95/5:21.41/5
6. PICK Dariusz/71/5:33.14/4
7. BOREK Zbigniew/59/2:43.46/3
8. CZEKALSKI Piotr/89/3:12.58/3
9. WRZOSEK Robert /70/3:26.41/3
10. BŁOŃSKI Piotr/99/MĘŻCZYŹNI/1:15.43/2
11. BŁOŃSKI Robert/69/1:24.41/2
12. SISICKI Rafał/66/1:40.59/2
13. MURAKAMI Hiroaki/83/2:13.28/2
14. SOSNA Edward/60/MĘŻCZYŹNI/2:38.16/2
15. EXPEDYT DOMAŃSKI Jacek/41/1:25.80/1

Najlepsze zawodniczki
Kobiety, Open
1. SASINOWSKA Agata/83/3:17.40/6
2. STAWARZ Agata/78/3:23.99/6
3. RADWAN Aleksandra/90/3:40.88/6
4. PLIS Ewelina/83/5:15.83/6
5. HUDZIEC Dominika/94/2:48.45/5
6. EJSMONT Agnieszka/94/2:48.96/5
7. CHRUŚCIEL Kamila/75/3:03.82/5
8. BLOCH Natalia/93/1:20.83 3
9. SOSNA-SARNO Tatiana/54/1:27.97/3
10. MROZIŃSKA Agnieszka/89/1:46.34/3
11. SOSNA Michalina/89/44.20/2
12. KWIECIEŃ Ewa/55/1:02.59/2
13. POTOCKA Małgorzata/60/1:28.08/2

Wię cej zdjęć na: https://gpr24.pl/artykul/mal-
gorzata-potocka-i/401461

Miasto podziemne - Warszawa

katedra z pomnikiem bohaterskiego X. Skorupki.
Mozaika ceramiczna ozdabia na przykład wzo-

rem szachownicy również stację M1 – Słodowiec.
Jednak mozaika na stacji M1 - Politechnika - jest 

malarska, na długim przejściu od strony placu 
Jazdy Polskiej prezentując Stambuł z okolicami 
(photo pokazuje centralną część długiej mozaiki 
Stambułu).
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Książek na „Buchholtzuˮ - 
Pawlik „Bez słówˮ -
Paderewski/Stojewski

Właściwie trzeba zacząć od oryginalnego instrumen-
tu Fryderyka Chopina, który znacznym nakładem 

(finanse – Orlen) sił i środków został nareszcie zrekonstru-
owany. To stary pomysł wice dyrektora NIFC Stanisława 
Leszczyńskiego, bowiem ani Instytut, ani nikt w Polsce nie 
dysponował nawet zniszczonym egzemplarzem tego forte-
pianu. Jak wiemy, młody Fryderyk często zaglądał do zakła-
du Fryderyka Buchholtza przy ul. Mazowieckiej, często tam 
grał swe kompozycję, aż wreszcie rodzice kupili mu instru-
ment z tej wytwórni (gdzieś w l. 1825-1827). To na nim na-
pisał i wykonał swój pierwszy Koncert f-moll op.21 – miało 
to miejsce 17 marca 1830 r. w Teatrze Narodowym (gmach 
Opery był wtedy w budowie – z niemałymi trudnościami), 
towarzyszyła mu Orkiestra pod batutą Karola Krupińskie-
go. Przyjęty entuzjastycznie, został powtórzony 22 marca, 
a sam kompozytor wyjechał z kraju 11 października tego 
samego roku. Natomiast fortepian dostał się w ręce siostry 
Fryderyka Izabelli Barcińskiej, trzydzieści lat potem został 
wyrzucony na bruk i spalony przez rosyjskich sołdatów w 
odwecie na zamach na namiestnika carskiego gen. Berga. 
Fakt ten uwiecznił Norwid w swym poemacie.

Zniszczony egzemplarz Buchholza odnaleziono w da-
lekim Krzemieńcu (teraz Ukraina), niestety nie nadawał 
się do restauracji. Światowej sławy specjalista od starych 
fortepianów, Amerykanin Paul McNulty mający swą pra-
cownię w Czechach, dokonał odpowiednich pomiarów i 
podjął się stworzenia wiernej kopii. Trwało to bodaj 7 lat i w 
końcu ub. roku fortepian był gotów, przyjechał najpierw do 
posiadłości Pendereckich w Lusławicach. Tam dokonano 
testów i oceny, wypadły pomyślnie, z początkiem stycz-
nia, w dn. 6 – 7 przy instrumencie zasiadł młody pianista 
Krzysztof Książek i dokonał nagrań. Towarzyszyła mu stała 
ekipa realizatorów dźwięku NIFC Julita Emanuiłow (także 
mastering) i Joanna Popowicz, w ten sposób mamy kolej-
ną płytę NIFC z serii The Real Chopin „CHOPIN KRZYSZTOF 
KSIĄŻEK (Buchholz 1825-1826)” zwierającą: Fugę i Kodę 
B-dur „Jeszcze Polska nie zginęła...” Kupińskiego; Balladę 
F-dur; Koncert f-moll; 4 Mazurki i Nokturn fis-moll nasze-
go kompozytora. Powstaje pytanie: jak brzmi nowy for-
tepian? Opowiada sam pianista: „W przeciwieństwie do 
dzisiejszych fortepianów dźwięk buchholtza jest o wiele 
dłuższy, o mniejszym ataku i powolniejszym wygasaniu, 
ale zarazem cichszy. Daje możliwość operowania bogatą 
kolorystyką ze względu na obecność aż trzech pedałów…” 

Płyta „PADEREWSKI/STOJOWSKI” (Warner Classics 
Polska) ma wymiar co najmniej edukacyjny, bowiem 

muzyka polska na fortepian i orkiestrę – polskie koncerty 
fortepianowe epoki neoromantyzmu są rzadkie, na doda-
tek większość z nich jest zapomniana. To m.in. na skutek 
braku edycji wykonawczych. Dobrze się stało, że dyrygent 
Łukasz Borowicz, wielokrotnie nagradzany (jego dysko-
grafia to ponad 70 albumów), orkiestra Sinfonia Juven-
tus oraz równie nagradzany pianista Jonathan Plowright 
dogadali się w kwestii wyboru i promocji dzieł naszych 
kompozytorów. Jeżeli Ignacy Jan Paderewski należy do 
znanych kompozytorów, to jego młodzieńczy dorobek już 
nie bardzo. Gorzej jest z zaprzyjaźnionym z nim Zygmun-
tem Stojowskim (1869-1946), który też przebywał na emi-
gracji – ponad cztery dekady pracował w USA. Na płycie 
mamy: Rapsodię Symfoniczną na fortepian i orkiestrę op. 
23 Stojowskiego oraz Koncert Fortepianowy A-moll op. 17 
Paderewskiego.

(magazyn „Beethoven” No 24). Trudno mi ocenić grę na 
żywo, gdyż redakcji nie zaproszono na uroczystą Galę w 
sobotę 17 marca do Teatru Wielkiego, autor niniejszego 
omówienia wysłuchał tylko płyty Książka – dźwięk wydał 
mi zdecydowany, ostry, bardzo zbliżony do współczesnych 
instrumentów. Niektórzy dziennikarze obecni w Teatrze 
Wielkim nie byli zachwyceni brzmieniem nowego Buch-
holtza, w tym Dorota Szwarcman („Polityka”), czemu dała 
wyraz w swoim bogu. Nawiasem mówiąc polecamy wysta-
wę okazjonalną w Salach Redutowych Teatru Wielkiego, 
gdzie z bliska można obejrzeć 9 fortepianów z epoki Cho-
pina – do 8 kwietnia br. 

Pozostańmy przez następną godzinę (dokładnie 65 
min.) przy pianistyce. Włodek Pawlik dokładnie rok 

temu – w lutym i w kwietniu – nagrał w Studio im Luto-
sławskiego, „coś” co chodziło za nim od lat i czemu dawał 
wyraz na niektórych swych koncertach. Mianowicie wybrał 
ze swej kolekcji przez siebie opracowanych 13 standardów 
muzyki popularnej i jazzu. Dobór zaiste jest smakowity – 
rozpoczyna go „The Sounds of Silence”, potem „Somewhe-
re Over the Rainbow”, „Spring” wg Chopina i Witwickiego, 
„Body and Soul”, „Blowin’ In the Wind”, „Georgia On My 
Mind”, „Black Orpheus”, „Imagine” itd. na „Something” 
Harrisona kończąc. Można dyskutować nad owym wybo-
rem i transkrypcjami Pawlika, ale, co by nie powiedzieć – 
gra Mistrza jest przednia.

ŻEBY PISAĆ TRZEBA MYŚLEĆ

To złota myśl wyjęta z Tadziowego wstępu do jego 
najnowszej publikacji „SCRIBO, ERGO SUM”. Ta-

deusz (mówię po imieniu, bo jesteśmy zaprzyjaźnie-
ni) lubi takie wyrażenia, tutaj trawestację łacińskiego 
<cogito, ergo sum> Kartezjusza. Dalej twierdzi: „będę 
pisać, żeby być”. Niemniej w jego sentencji zawarta 
jest myśl, nad którą warto się zastanowić. Autor niniej-
szego omówienia – recenzji jest w kłopotliwej sytuacji, 
wszak z Jakubowskim łączy go głęboka znajomość, 
także z jego przyjaciółmi, ponadto zażyłość z dyrek-
cją pruszkowskiej Biblioteki Publicznej, nie mówiąc o 
władzy zwierzchniej w Redakcji – więc muszę uważać, 
by potem nie przepraszać. Tadeusz nie zwalnia tempa, 
mimo, że nieustannie przypomina nam i sobie o kalen-
darzu, bardziej – liczniku, jak nieustannie mu cyka. I w 
zanadrzu ma wiele publikacji…

Najnowsza jest kontynuacją cyklu, jaki liczy bodaj 
sześć pozycji – mówiąc językiem użytkowników mobili, 
to rodzaj bloga wydawanego w papierze, czyli staro-
świeckiego. W formie, a nie w treści. Mamy zapiski 
aktualne z życia autora i ukochanego miasta, ale mamy 
też sprzed kilku laty, ale bez bałaganu – wszystko upo-
rządkowane jak u sumiennego architekta; mamy zapi-
ski wspominkowe – jak te niewinne z epoki przełomu 
lat 40. i 50., kiedy Tadeusz „studiował” na uczelni przy 
ul. Klonowej (dziś w dalszym ciągu Daszyńskiego). 
Niewinne, bo jak sobie przypomnę nasze/moje kilka-
naście lat potem w tym samym miejscu, to skóra cierp-
nie. Mówiąc prawdę (to słowo tak teraz nadużywane, 
ale chyba dalej znaczy to samo?) niektóre opowiastki 
autor mógłby sobie darować, są po prostu słabe, kosz-
tem innych, przy których ogarnia nas szczery śmiech, 
lub zaduma, lub – podziw. W sumie nie oderwiecie 
się od lektury i tylko szkoda, że przy przepisywaniu 
manuskryptów Tadeusza powstaje tyle literówek, czy 
przeinaczeń, jakie autor pracowicie wyłapuje i umiesz-
cza w następnym swoim tomie.

Tadeusz Hubert Jakubowski SCRIBO, ERGO SUM 
Wyd. Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewi-
cza, marzec 2018. Str. 248; oprawa twarda; liczne ilu-
stracje w tekście. Pozycja dostępna w sieci bibliotek 
pruszkowskich.

PARTIA Z PIOSENKĄ, PIOSENKA Z PARTIĄ 

Przyznam się – nic bardziej stosownego nie przy-
chodziło mi na myśl, jeżeli chodzi o tytuł recenzji, 

niż zacytowanie autorki, dr Katarzyny Bittner. To jej ko-
lejna pozycja poświecona rozrywce – muzyce lekkiej w 
PRL, bodaj najbardziej obszerna. Jak zwykle u autorki 
dobrze udokumentowanej – głównie na pozycjach ar-
chiwalnych PZPR (Polskiej Zjednoczonej Partii Robot-
niczej, jakby ktoś nie wiedział). Napisana z biglem z 
pozycji analizy dokumentacji partyjnej, także ówcze-
snej prasy oraz wypisów z obfitej już literatury na te-
mat rozrywki, głównie – wspominkowej. Autorka ze 
względu na wiek znała z autopsji tylko schyłek PRL i to 
z jednej strony jest minus, a z drugiej – plus. I nie ma w 

tym żadnej sprzeczności. Minusem jest brak osobistej 
konfrontacji z twórczością branży rozrywkowej w cza-
sie realnym, wobec tego osobistego stosunku – prze-
żyć i emocji, w efekcie wspomnień. Pamięta jedynie 
ruch punkowy i fanziny, jakim przypisuje zbytnią rolę. 
Z drugiej strony brak rzeczywistego kontaktu z syste-
mem politycznym, w efekcie – gospodarką centralną 
powoduje inne, świeższe spojrzenie na tamte czasy – 
w sumie inną optykę. Co może też prowadzić badacza 
na manowce – np. zbytnia wiara w dokumenty partyj-
ne, ministerstwa kultury, stowarzyszeń kulturalnych. 
My, ludzie „tamtych lat” wiedzieliśmy, iż znaczna ilość 
dokumentów – różnych pism, itp. była wytwarzana by 
zamydlić oczy towarzyszom partyjnym, lub stworzyć 
im „podkładkę” – by się nie czepiali, lub by coś od 
nich uzyskać. Pamiętajmy, że decyzje podejmowane 
były piętrowo, na zasadzie piramidy. Dam przykład: 
pracując swego czasu w Estradzie Poznańskiej dosta-
łem polecenie dyrekcji, jak by tu zakupić maszynę do 
pisania firmy IBM z wymiennymi czcionkami (główka-
mi). Przedstawiłem dyrektorowi Nowotnemu (który 
NAPRAWDĘ wiele mógł) memorandum 13 punktowe 
(kolejnych akceptacji) po czym jęknął: o, Jezu i moje 
wypracowanie rzucił do kosza. Dr Bittner na spotkaniu 
w IPN zwróciłem uwagę, iż znaczna ilość decyzji par-
tyjnych podejmowana była „na gębę” – bez formalnej 
dokumentacji i wiele biurek w KC czy w KW lśniło czy-
stością, a ważny był kapownik z telefonami. 

Pracę swoją autorka podzieliła na 8 działów – syste-
matyzację, gdzie w każdym stara się wyczerpać temat. 
Niemniej go nie wyczerpuje. Np. w rozdziale <prasa 
muzyczna> analizując periodyki muzyczne myli się 
jej magazyn Jazz Forum z Musicoramą, wydawca był 
ten sam, lecz JF ukazywało się (i ukazuje!) regularnie, 
zaś Musicoramy mieliśmy trzy numery w niewielkim 
nakładzie i ingerencją cenzury (głowa Hendrixa „prze-
szła” na okładkę jako piosenkarki!). Innym brakiem jest 
analiza tzw. rubryk muzycznych w gazetach i periody-
kach (np. „Panorama” śląska) powstałych w końcu lat 
60. i istniejących praktycznie do przełomu lat 70. i 80. 
Inny błąd rzeczowy w pracy autorka popełnia w roz-
dziale Teledyski. Bowiem praformą owych były krótkie 
filmy muzyczne produkowane od II-giej połowy l.60 w 
zasadzie przez WFDiF na Chełmskiej techniką stricte 
filmową i emitowane w TVP jako zapchaj dziury. Te-
ledyski (np. wzorem MTV) produkowane były metodą 
elektroniczną od początku lat 80.  

Interesującym i wiele wnoszącym jest rozdział Cen-
zura wobec piosenki, szczególnie w odniesieniu do 
działalności studenckiej, ale zważmy, że kwestię cen-
zury można by ciągnąć bez końca, tu istotne są przykła-
dy tekstów w jakie ingerowała „Mysia”. Zresztą miedzy 
pragmatyką centrali na Mysiej a tzw. Delegaturami w 
terenie były luki, jakie sprytnie wykorzystywali nie 
tylko twórcy. Autorka daje trafne rozpoznanie roli 
muzyki rockowej, jako konia trojańskiego widzianego 
dwustronnie: raz jako wentyla po r. 1981; dwa – jako 
ruchu rozkładającego system od wewnątrz. Jak się nie 
dało ujarzmić rocka, to lepiej, jak się nim zajmie mło-
dzież, zamiast kontestować system.

 Dla mnie wręcz szokującym jest fakt ilości narad, 
zebrań, konferencji, pism i opracowań na temat pio-

senki, ocen festiwali w Opolu, Sopocie i innych, w 
związku z tym zaleceń. Można powiedzieć, im system 
w PRL był coraz bardziej dychawiczny (wszyscy czekali 
– kiedy padnie? ale rękę po kartki wyciągali) to ilość 
narad różnych gremiów wzrastała. Groteskową była 
rada powstała w połowie lat 80. licząca ok. 50 osób, 
jaka to miała decydować o bieżących zadaniach bran-
ży rozrywkowej i ją „uzdrawiać”. Czytam te nazwiska 
– w połowie kolegów i oczom nie wierzę! Dla kogo jest 
praca dr Bittner? Dla wszystkich, jacy poważnie inte-
resują się historią PRL i rozrywki w tamtym okresie. 

Karolina Bittner PARTIA Z PIOSENKĄ, PIOSENKA 
Z PARTIĄ. PZPR WOBEC MUZYKI ROZRYWKOWEJ 
Wyd. IPN Warszawa 2017. W ramach Centralne-
go Projektu Badawczego IPN partia komunistycz-
na w systemie władzy w Polsce 1944 – 1989; Cykl 
Monografie t.130; str.328; oprawa twarda – bez 
ilustracji; wykaz skrótów; bogata bibliografia; in-
deks; cena 35 zł. 
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Chyba nie ma nic lepsze-
go z tego okresu jak pełne 
niezamierzonego humoru 
hasło na tekturce podczas 
protestu aktywu/oburzonej 
klasy robotniczej na wiecu w 
jednym z zakładów Warsza-
wy. To, że podczas różnych 
protestów w okresie owe-
go przesilenia politycznego 
były podobne „gramotne” 
hasła świadczy dobitnie o 
poziomie politruków partyj-
nych, a i poziomie robotni-
ków, także o gorącej atmos-
ferze spotkań. 

Marzec 68: „Syjoniści do Syjamu”
Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta
Foto - Tomasz Malczyk Głos Pruszkowa

Po cyklu rocznicowych spotkań do Mu-
zeum Dulag 121 13 marca zawitał prof. 

Jerzy Eisler z wykładem na temat Marca. Przy-
było także grono uczestników „marcowych”, 

można powiedzieć – kombatantów, a także 
osób zainteresowanych problematyką. Profe-
sor, już nieco zmęczony spotkaniami (i może 
tematyką?) powtórzył wiele swoich przemy-
śleń. A, że Marzec to sprawa wielowątkowa, 
nie zamknięta, bo sporo, mimo upływu 50 lat, 
jest do wyjaśnienia, np. nieudokumentowane 
roszady na wierchuszkach władzy; że zasięg 
protestów objął cały kraj; że protestowali 
robotnicy (wbrew kłamliwej propagandzie 
partyjnej), czego dowodem była większa ilość 
aresztowanych robotników niż studentów; że 
heca antyżydowska wywołana była decyzją 
Moskwy tuż po klęsce „naszych Arabów” na 
Synaju – już w połowie czerwca 1967; że wojna 
6-cio dniowa była sprowokowana; że Mocza-
rowcy się sprytnie podpięli pod hasła antyse-
mickie; że wtedy system awansów był zablo-
kowany pokoleniowo i trzeba było go „prze-
wietrzyć”; że Moczarowcy nie mieli szans, bo 
Moskwa nie chciała nowego „narodowego” 
układu u swych sojuszników – Rumunia i bun-
tująca się wtedy Czechosłowacja to było dla 
nich więcej niż wystarczająco. Pytań, oczy-
wiście było wiele, dobrze że nie wspomnień. 
Dłuższą chwilę poświęcono wymuszonej emi-
gracji młodzieży pochodzenia żydowskiego (o 
tym, iż są takiego pochodzenia często dowia-
dywali się z napastliwych artykułów w prasie) 
– sprawom technicznym, jak i kiedy wybywali z 
Polski (w minimalnym zakresie do Izraela).  

Wykład prof. Jerzego Eislera 
na temat Marca 68
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Maciej Bugajak - operator filmowy, publicysta
Foto - ze zbiorów autora

Z pamięci najemnika (11) - Smakosz

Mój ostatni pobyt na Igrzyskach w Korei nie był 
niestety udaną przygodą kulinarną. Udało 

mi się za to zaliczyć zdjęcie z naszą Panią Ireną, ab-
solutnie nieplanowany przylot i wylot! Na szczęście 
sam pobyt szybko mi upłynął i mogę o nim chętnie 
zapomnieć, co z pewnością już uczyniła olbrzymia 
większość naszych sportowców. Dlatego postanowi-
łem poświęcić ten artykuł moim najlepszym ucztom 
na przestrzeni lat. 

Zacznę od Szwecji, którą odwiedziłem po raz pierw-
szy w 1976 r. Byłem tam jeszcze kilka razy później, 
ostatni raz cztery lata temu. I to tyle, jeżeli chodzi o 
Szwecję. W 1979 roku pojechałem do Kanady, gdzie 
pracowałem nielegalnie w dwóch restauracjach. 
Pierwsza to Bar B Barn w Montrealu, specjalizująca 
się w kurczakach i żeberkach wieprzowych z grilla. O 
tym, jak wspaniała była to knajpa niech świadczy fakt, 
że stanowiła ulubione miejsce spotkań pomeczowych 
słynnej hokejowej drużyny Montreal Canadiens z jej 
ówczesnym bohaterem, Guy’em Lafleur. Kurczak jak 
kurczak, ale te żeberka! Cudowny sos BBQ, którym 
były wielokrotnie smarowane podczas grillowania 
powodował, że to najlepsze żeberka, jakie kiedykol-
wiek jadłem w życiu. Ciekawe, że ja ten sos przygoto-
wywałem i nigdy nie zapisałem receptury! Po prostu 
idiota… Potem pracowałem w restauracji LaRube 
pod Montrealem, gdzie zasmakowałem w bagietce 
czosnkowej a trzeba powiedzieć, że do tamtej pory, 
jak poczułem czosnek w potrawie to wymiotowałem. 
I do tej bagietki była fantastyczna zupa cebulowa! Po 
prostu bajka. Tam też zaprzyjaźniony barman włoskie-
go pochodzenia miksował mi po pracy Bloody Mary, 
gdzie za mieszadełko robiła łodyga selera naciowego. 
Po powrocie do kraju bezskutecznie szukałem takiego 
warzywa, ale musiało upłynąć wiele lat, zanim weszło 
do sprzedaży w naszych sklepach. Po Kanadzie była 
Praga gdzie menu mnie nie zachwyciło, robili niezłą 
kaczkę z knedliczkami, ale to tyle. Natomiast „Praz-
droj” z kija w ulubionej przez Havla restauracji „U Sta-
re Synagoge” to najlepsze piwo, jakie piłem! Gęsta, 
drobnoperlista piana oraz ten niepowtarzalny, łagod-
ny smak. Sprzedawane pod międzynarodową nazwą, 
jako „Pilsner Urquell”, czy to w butelkach czy puszkach 
to nie to samo, szczególnie nie lubię tej silnej goryczki, 
której nie miało piwo z beczki w Czechosłowacji. Au-
stria, czyli chrupiący sznycel po wiedeńsku, oczywiście 
tylko z cielęciny, dwa razy droższy, ale subtelniejszy w 
smaku, bardziej soczysty i finezyjny. Obowiązkowo 
wielkości talerza! Z Austrii niedaleko do Włoch a tu 
miałem same rozczarowania. Najsmaczniej zjadłem 
w przypadkowej wiejskiej gospodzie w Toskanii, do-
kąd o bardzo późnej porze zawitaliśmy wracając ze 
zdjęć. Nie mieliśmy wielkich oczekiwań a kolacja była 
wspaniała! Lokalne wędliny, sałatki, pyszne, świeżo 
robione pieczywo! Czego chcieć więcej? O Turynie już 
kiedyś niepochlebnie pisałem w przeciwieństwie do 
Bolonii, w której jadłem fantastycznego steka cielęce-
go, mogącego rywalizować tylko z wołowym stekiem 
Fiorentina, którego skonsumowałem w restauracji w 
Perugii. Dla niewtajemniczonych ten stek to faktycznie 
pół wołu! A tak naprawdę to miał 5 cm grubości i wa-
żył kilogram! W międzyczasie zapomniałem o Związ-
ku Radzieckim, który po raz pierwszy odwiedziłem w 
1987 roku. Czarny kawior jedzony stołową łyżką w 
akompaniamencie pysznych, dopiero, co usmażonych 
blinów to niebo w gębie. W dodatku świeżo zrobiony i 
przywieziony mojemu rosyjskiemu przyjacielowi pro-
sto z Astrachania. Pod rosyjską wódeczkę. Czysta de-
kadencja i czysta wódka. Udało mi się też spróbować 
rosyjskiego Igristoje z fabryki w Nowym Świecie na 
Krymie, która robiła szampana głównie dla Komitetu 
Centralnego radzieckiej partii. Wersja brut, leżakowa-
na, kilkuletnia, kupowana na Nowym Arbacie za grosze 
smakowała lepiej od francuskich oryginałów kosztują-
cych $30 i więcej… Ukraina. Dwa wspomnienia, jedno 
z Kijowa gdzie w podobno najlepszej wtedy restaura-
cji podano nam całego suma w warzywach. Sum nie 
świecił (wszyscy bali się wtedy następstw Czarnobyla), 
za to smakował genialnie! A po wielu latach, w małej 
miejscowości Truskawiec zjadłem najlepsze w życiu 
pielemieni, jedne w rosole a drugie ze śmietaną. W 

Autor artykułu z Ireną Szewińską

dodatku znowu za grosze, w przemiłej atmosferze z 
doskonałą obsługą. Z Ukrainy niedaleko do Bułgarii, 
samolotem oczywiście, gdzie jadłem najlepszą jagnię-
cinę! Ale o tym też już kiedyś pisałem. Teraz do Nie-
miec, na wspaniałe golonki i pieczoną gęś! Podawane z 
bardzo wolno toczonym piwem stanowią niezawodną 
gwarancję satysfakcji i smaku. To długie oczekiwanie 
na piwo zawsze denerwowało moich amerykańskich 
przyjaciół, bo w USA piwo z beczki przynoszą po 10. 
sekundach od zamówienia! Oczywiście piszę tu o naj-
lepszych kulinarnych smakach, więc amerykańskiego 
piwa nie będę oceniał.

Z kilku wizyt w USA pamiętam jedynie, steka w jed-
nej z najlepszych restauracji w Nowym Jorku, głównie 
ze względu na cenę, $100 za porcję, chociaż stek był 
wyborny. W innej restauracji genialne sushi z sashimi 
podane na talerzu w formie pięknego drewnianego 
statku. Ale dobre sushi z sashimi można zjeść u mnie 
w domu. Sam przyrządzam! Chociaż smakował mi też 
Papaya hot-dog, sprzedawany przez dwóch Rasta na 
Manhattanie. Z papają i odrobiną kiszonej kapusty. 
Przepyszny. Prawie się z nimi dogadałem, co do otwar-
cia punktu w Warszawie:) Słodka papaja z kiszoną ka-
pustą daje świetne połączenie smakowe. A teraz do 

Izraela! Tam zjadłem najlepsze, smażone w głębokim 
tłuszczu krążki kalmarów, lekko panierowane, super 
świeże, w dodatku podawane 20 metrów od morza! 
Z Izraela blisko do Palestyny. Tam przekonałem się, 
co potrafią zrobić z mięsem. Absolutnie genialnie 
przyrządzone, grillowane kawałki wołowiny i jagnię-
ciny, spożywane z masą pysznych sosów! W dodatku 
świetne, najlepsze na świecie hummus, tabbouleh, 
baba ghanoush i tzw. turkish salad. Wszystko to w 
mieście Gaza, całkowicie odseparowanym od Świata! 
Tak doskonałe mięso z grilla jadłem przedtem tylko w 
Grecji, w towarzystwie pysznych sałat z serem feta, cu-
downymi pomidorami…, chociaż teraz przypomina mi 
się prywatny grill, zrobiony w Moskwie przez mojego 
przyjaciela Maxa na daczy, świetne szaszłyki wieprzo-
we marynowane w cebuli i soli. Często je powtarzam u 
siebie w domu. Japonia, trochę rozczarowania, bo po-
łowa dań w najlepszej restauracji sushi to skorupiaki, 
tak samo smakujące, różniące się tylko „gumowato-
ścią” mięsa a reszta to znane nam ryby! Za to sashimi 
w mieście Yamagata wyborne, grubo krojone i super 
świeże. W dodatku w japońskich restauracjach poda-
ją albo sushi albo sashimi, nigdy razem! Wracamy do 
kraju. Moje najpyszniejsze spotkania z daniami wiążą 

się niestety z restauracją, której już nie ma. Złota Pod-
kowa w Przejazdowie pod Gdańskiem. Najlepsza na 
świecie pieczona kaczka i golonka w warzywach, do-
skonały śledź w kilku odmianach i rewelacyjny barszcz 
czerwony z kołdunami. Innym miejscem, które odwie-
dzałem to Złota Gęś w Siewierzu. Głównie dla żurku, 
jedynego w swoim rodzaju. Mają też pieczony drób, 
ale najsmaczniejszy jest kurczak. Kaczka i gęś ze wzglę-
du na cenę przesiadują długo w lodówce, co niestety 
ma wpływ na smak. Jeśli ktoś mieszka w Warszawie 
to zachęcam do odwiedzenia baru „Thai simple”, przy 
Lazurowej 8A. Tam jadam tylko jedno danie, kaczkę 
po pekińsku. Palce lizać! Ktoś, kto się spodziewa in-
tymnego wieczoru w pięknej restauracji to się roz-
czaruje, zwykła budka, ale z wielkim sercem pary (w 
dosłownym tego słowa sensie) kucharzy. Oczywiście, 
jeśli ktoś ma znajomości to polecam kuchnię szejka 
Kataru z młodym wielbłądem z grilla… Mnie niedane 
było spróbować, czas gonił!

P.S. Z ostatniej chwili! Zapewniam, że to nie jest 
sponsorowany artykuł, ale muszę napisać, że jakość i 
rozmaitość posiłków na pokładzie Dreamlinera LOT-u, 
którym podróżowałem ostatnio między Polską a Ko-
reą i odwrotnie to poziom światowy! Ponownie:)

Scribo, ergo sum
Książnica Pruszkowska w swoim cyklu WSPOMNIENIA PRUSZKOWSKICH ULIC, prezentuje 

najnowsze wydawnictwo – kolejny tom gawęd Tadeusza Huberta Jakubowskiego SCRIBO, 
ERGO SUM.

To szczególna książka w dorobku Tadeusza Huberta Jakubowskiego.
Zawiera mniej humorystycznych „obrazków”, do których Autor zdążył nas przyzwyczaić; 

jest w niej za to więcej dłuższych wspomnień, tematycznie ułożonych rozdziałami: o starym 
Pruszkowie, o pruszkowskich cyklistach, pruszkowskich bohaterach Powstania Warszawskie-
go, harcerzach, „Zaniakach”… Są też rozdziały o Tworkach, o ulicy Topolowej, wspomnienia o 
sąsiadach, znajomych, żyjących i zmarłych... Ponadto wspomnienia z licznych okolicznościo-
wych spotkań, uroczystości i imprez miejskich…

Może jest  nieco mniej humoru, ale za to dużo życzliwego uśmiechu i ciepłych refleksji…
Tytułowe – SCRIBO,  ERGO SUM – to zarazem credo ostatnich lat Tadeusza Jakubowskiego, 

które często powtarza w rozmaitych kombinacjach. Na przykład: „pisanie trzyma mnie przy 
życiu. W przeciwnym razie, dawno bym zdziadział”.

Nikt nie chce, żebyś zdziadział Tadziu – więc pisz, kurdelebele!!! Pisz!!!

 Grzegorz Zegadło

Nowości wydawnicze Książnicy Pruszkowskiej
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Zachariusz Boczek - cz. 6
ŁAWECZKA
Czy pani pozwoli Madame,
Lekko kapelusz uchylę,
Że siądę tu koło pani.
Naprawdę posiedzę chwilę.
Och! Proszę się nie obawiać,
Błogiej nie zakłócę ciszy.
Jak ta myszka siedzieć będę,
Ptaków śpiew Pani usłyszy.
Że jestem gbur? Przepraszam.
Nawet się nie przedstawiłem.
Wstałem i zdjąłem kapelusz,
Nazwisko swe wymówiłem.
A panna główką kiwnęła,
Z lekkim rumieńcem na twarzy,
Zmieniła stronę w książeczce, 
Czekając, co się wydarzy.
Cóż rzec mogłem na początek,
Zachowując konwenanse,
Więc się pytam o lekturę
- Czy pani czyta romance?
Panna książkę swą zamknęła,
I nic nie odpowiedziała.
Zerknęła na mnie z uśmiechem,
A ten jak Gioconda miała.
„Kariera Nikodema Dyz…”,
- To jakby o Panu- rzekła,
 Do końca nie przeczytałem,
Ona wstała i uciekła.
Deja vu to chyba było,
Lecz ta  twarz – tak, skądś znajoma
Była przy mnie, już jej nie ma.
Czy to miłość podświadoma?

Elegancko ubrany Suchar postanowił spędzić 
trochę czasu jak kulturalny człowiek, taki z 

wyższych sfer.
Udał się w niedzielę, dorożką, w ciepły wiosen-

ny dzień do Łazienek Królewskich, żeby popatrzeć 
sobie na ubrane po wiosennemu dziewczęta. Po-
goda tej niedzieli była rzeczywiście piękna. Słoń-
ce świeciło już od rana. Ptaszkowie świergolili, jak 
się patrzy, ciesząc się z życia i kombinując jakby 
tu zagadać z jakąś samiczką w sprawie wspólne-
go gniazdka i ewentualnych jajek. Och! Wiosna 
panie to pora radosna.

Wysiadł z dorożki, rzucił sałacie piątaka, a ten 
nie wiedział jak dziękować Szanownemu  Panu. 
Aleje Ujazdowskie to już inny świat. Przepiękne 
wille i pałace arystokracji, ciągnęły się wzdłuż 
najpiękniejszej warszawskiej ulicy czyniąc z niej 
jakieś bajkowe miejsce pozbawione atrybutów 
zwykłego miasta. Nawet przejeżdżające samo-
chody nie trąbiły tak, jak dajmy na to na Mar-
szałkowskiej. Zero sklepów, kramów i całego tego 
wrzasku. Można było sobie kupić tylko kwiaty u 
kwiaciarek, kolorowego balonika dla dziecka, czy 
loda od sprzedawcy, który nosił je w skrzynce na 
ramieniu pokrzykując reklamowe hasła w stylu 
„…Lody, lody na patyku sama rozkosz na języku”.

Suchar zakupił bukiet tulipanów, ot tak żeby wu-
glądało,iż idzie do parku na spotkanie z dziewczy-
ną. Po spacerku postanowił obdarować kwiatami 
jakąś samotną kobietę, którą spotka przy samej 
bramie, żeby nie targać zieleniny ze sobą. W 
samym parku kupa ludzi. Młodzi, starzy, grubi, 
chudzi. Ładni, brzydcy, ale wszyscy eleganccy. I 
wszyscy mają jakeś inne gęby. Dajmy na to taki 
Zyzol już by się wyróżniał. Albo niech tu się na 
ten przykład, alejką zacznie przechadzać Purcha-
wa. Od razu się jakoś będzie wyróżniać. Po prostu 
morda jakaś inna. Taka jakby bardziej prostacka. 
Każden posterunkowy by go wylegitymował już 
za sam wygląd. No i to ubranie! A czy taki Zyzol, 
Purchawa lub Bocian założy dajmy na to „Gabar-
dynę” albo „Prochowiec”? A na głupi łeb Bor-
salino? W życiu! Albo krawat do koszuli. „A co 
ja jestem bydle jakie żebym miał postronek na 

szyi…”? Zapytałby jeden z drugim. Ot ciemnogród 
i nic więcej. Koniec i kropka!

Suchar żałował tylko, że nie może się przejrzeć 
w lustrze. Wstydzić się nie miał czego. Spacerował 
alejkami rozglądając się na boki i rozdawał dziew-
czetom uśmiechy niczym gwiazdor filmowy. Czuł 
się jak Eugeniusz Bodo albo jak jakiś Żabczyński 
nawet, ech życie jest piękne! W tym momencie 
koło przechodzącego Suchara przeleciała grup-
ka dzieci bawiących się w berka. Mały chłopiec 
biegnąc nie zauważył naszego bohatera, wpadł 

na niego i podeptał mu wypastowane drogie 
półbuty.

- O żesz ty kur! …czaczku malutki! W ostatniej 
chwili zmienił słowo 

– Przepraszam pana ja nie chciałem! 
– Nic się nie stało chłopczyku - powiedział  gło-

śno Suchar i pomyślał – jakby rodzice nie widzieli 
to bym cię tak pier….ł w łeb, że by ci te patrzałki 
spadły, zasrańcu jeden. Chłopczyk się ukłonił i 
pobiegł dalej, a Suchar z jego ojcem wymienili 
uśmiechy i grzecznie uchylili kapelusze. No proszę 
i po sprawie. Tak się zachowują kulturalni ludzie. 
Kulturalni to znaczy ja Zachariusz. No dobra niech 
im będzie Zachariusz Boczek inteligencję wyssał z 
mlekiem matki i tego trza się trzymać. Psia krew 
tylko to nazwisko należało by z czasem zmienić.  
Może na Boczkowitz. Będzie tak po zagranicz-
nemu. Najlepiej by było Zachar von Boczkowitz. 
Tak Szanowny pan Zachar von Boczkowitz - na-
wet nieźle brzmi - pomyślał i usiadł na najbliższej 
ławce. Ten temat trza zostawić na później. Tak 
był pogrążony w rozmyślaniach, że nawet nie za-
uważył, iż na końcu ławki siedzi jak Myszka Ciszka 
młoda kobieta, ubrana skromnie, nie wyzywająco 
aczkolwiek elegancko. Spojrzała na Suchara prze-
lotnie on na pannę tudzież. Odwrócili od siebie 
głowy i powtórnie skierowali na siebie spojrzenia. 
Szeroki uśmiech rozjaśnił rozradowaną gębę Su-

chara. Wstał, zdjął kapelusz ucałował kobietę w 
dłoń i rozpoczął nawijkę.

- Pani Zosiu, czy pani mnie poznaje? Przynosiła 
mi pani książki do tzw. miejscam odosobnienia 
w którem to znajdowałem się równo dwa lata z 
temu z okładem.

Pani Zofia Kępińska z Chrześcijańskiego Towa-
rzystwa Dobroczynności rzeczywiście odwiedza-
ła osadzonych i starała się brać czynny udział w 
resocjalizacji takowych poprzez ich kontakt z li-
teraturą. Po dyskretnym przyjrzeniu się kobiecie 

Suchar pomyślał, iż wolał by mieć kontakt z samą 
panią Zosią i to nawet bliski i bezpośredni,  niż z 
jej książkami. Wstał i wręczył jej bukiet tulipanów 
- to dla pani!

- Jeszcze panna - odparła obdarowana Zofia ob-
lewając się lekkim rumieńcem. Ale czy jest pan 
pewien, że te kwiaty są dla mnie? Czy nie był pan 
z kimś umówiony? Panie…

- Zachariusz. Przypomniał swe imię. Panno Zo-
siu ja wiedziałem, że ją spotkam dzisiaj i to w tym 
miejscu. Łgał bez mrugnięcia okiem nasz cwania-
czek - dlatego zakupiłem te kwiaty, żeby nam tak 
jakoś lepiej poszło na początek.

- Och, dziękuje jest pan naprawdę miły i jestem 
pewna, że potrafi pan oczarować każdą kobie-
tę. Ale proszę mi powiedzieć czym pan się teraz 
zajmuję. Wygląda pan doskonale. Suchar, który 
zwinął ostatnio sześćdziesiąt zegarków kieszon-
kowych i ręcznych, uśmiechając się zalotnie do 
panny odparł.

- W tej chwili prowadzę interes jubilerski, znaczy 
zegarki, jakieś tam złote czy srebrne precjoza, czy 
cóś, znaczy coś (poprawił się szybko). Interesuję 
się też literarurą i literatami. A wódkę to naewt 
piję tylko w literatkach, czyli sto gram jednym 
haustem bez zagrychy. Spodziewał się słów za-
chwytu, ale panna zrobiła minę sowy tzn. wielkie 
oczy i nic nie odpowiedziała. Nastała chwila nie-

zręcznej i kłopotliwej ciszy. Przerwała ją panna 
Zofia.

- A co pan panie Zachariuszu czytał ostatnio? 
- Musi pinda teraz pytać o te zasr… książki, musi! 

Co jej odpowiedzieć? Szukał w głowie jakiejś bły-
skotliwej odpowiedzi.

- Ostatnio panno Zofio to ja czytałem, czytałem, 
ale się wtedy naczytałem ten, tego no już sobie 
przypomniałem. To było menu w Ziemiańskiej, ale 
to było ciekawe, ile tam tych dań przeróżnych. No 
tyle, że aż strach. Nic nie bujam jak tu siedzę!

- Ależ pan ma poczucie humoru, jest pan bardzo 
dowcipny. Może przejdźmy się trochę - zapropo-
nowała panna.

Suchar cholere na babach się nie znał. Nie wie-
dział czy podać jej ramię, czy wziąć ją pod rękę. 
Zaryzykował. Wykonał gest i panna Zofia wzięła 
naszego amanta pod pachę, a w drugiej ręce 
trzymała tulipany. Wyglądali na romantyczną, 
zakochaną parę. Nasz filmowy amant rzeczywi-
ście –nijakiego doświadczenia z kobietam nie 
posiadał. Szedł na sztywnych nogach i jęzora w 
gębie  zupełnie zapomniał. Na siedząco jakoś 
gatka mu wychodziła, w marszu gorzej. Nagle 
i niespodziewanie Suchar wziął się i potknął. 
Lecąc na twarz pociągnął za sobą pannę, gdyż 
nie rozluźnił uścisku pod  pachą. Runęli na twarz 
oboje. Pierwszy wstał Suchar i podnosząc pannę 
nie zauważył, że stoi jej na spudnicy. Energicz-
nym ruchem podniósł ją z ziemi pozbawiając ta-
kowej. Panna została tylko w samych dasusach, 
wielce zabawny prospekt światu tym samym 
dając. Suchar z gębą mocno przeoraną oberwał 
tulipanami po łbie. 

Co było dalej dowiecie się państwo w następ-
nym odcinku. 

Pozdrawiam serdecznie,
Zbyszek Poręcki 
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Nawigacja 
Całkiem niedawno wracałem z pewna damą 

z imprezy autem (nie piłem niestety) dość 
późną porą, grubo po północy, wiedziony gło-
sem Hołowczyca z nawigacji nieaktualizowa-
nej, co najmniej od 2 lat. I jak można było się 
w końcu spodziewać wjechaliśmy na jakieś 
totalne zadupie gdzie rozgwieżdżone niebo z 
jednej strony pokazywało nam las a z drugiej 
pole bez końca. Niestety nasza droga (od pew-
nego czasu już gruntowa) pokazała swój koniec. 
Przed nami była autostrada albo trasa szybkie-
go ruchu, nawet nie wiem. Po prostu widzieli-
śmy ogrodzenie dźwiękochłonne i dobiegał do 
nas szum jadących trasą samochodów. To nic 
– myślę – to nie problem. Wyciągnąłem swój 
telefon komórkowy i włączyłem w nim GPSa i 
czekam aż zaskoczy. Mija minuta, dwie, cztery… 
Towarzyszka podróży oczywiście rozgadała się 
tak, że własnych myśli nie słyszałem: Gdzie my 
jesteśmy? Zgubiliśmy się… Jak wyjechać itp. 
Jakby nie mogła chwile posiedzieć w ciszy te 
kilka minut aż zaskoczy GPS w telefonie… mijała 
8, 9 a nawet już 10 minuta i nic, ciągle szukał 
satelity. Aż spojrzałem w niebo, żadnego tam 
nie ma? Pewnie są, ale wszystkie szpiegowskie 
a telekomunikacyjny schował się gdzieś skuba-
ny.

– To nie wiesz jak jechać? – wyraźnie mnie 
prowokowała, ale przemilczałem.

– To może spytaj kogoś?
– Kogo? – odezwałem się na odczepnego.
– Rób coś, zadzwoń do kogoś.
Spojrzałem na nią pytającym wzrokiem.

– To daj ja zadzwonię do swojego byłego, on na pew-
no będzie wiedział – powiedziała zniecierpliwiona.

– Zostaw – wycharczałem.
Jeszcze tego brakowało żeby jakiś fagas był mądrzej-

szy ode mnie.
– No to nie wiem, może ktoś tu jest, wyjdź, zo-

bacz.

– O drugiej w nocy?! – pękłem – Na tym pust-
kowiu?! Przecież tu nikogo nie ma!!!

Wydarłem się, ale był efekt: ona zamilkła, 
wreszcie mogłem pomyśleć.

A może by tak po gwiazdach? Wyjrzałem jesz-
cze raz spoglądając w niebo. Tylko gdzie jest 
ta Wielka Niedźwiedzica? Albo Mała, bo już 

zapomniałem, w której jest Gwiazda Polarna. 
Żebym, chociaż kompas miał… A może po mchu 
sprawdzić gdzie jest północ? Nieee, to nic nie da. 
Nawet nie wiem czy powinienem jechać na pół-
noc czy na południe. Mapy nie mam też. Bo, po 
co mapa jak jest nawigacja. Ale co mi po mapie 
skoro nawet nie znam swojej pozycji… Najlepiej 
byłoby kogoś spytać. Tylko, kogo? Skoro tu ni-
kogo nie ma…

– Zaraz – doznałem olśnienia i spojrzałem na 
nią znacząco – Przecież nie jestem sam, jest tu 
ktoś...

– Kto? – spytała niepewnie.
– Ty jesteś – uśmiechnąłem się do niej zjadliwie 

– Ciebie spytam: jak możemy stąd wyjechać?
Wiem, zakpiłem z niej. Ale tak grała mi na nerwach, 

że musiałem. Wybałuszyła na mnie oczy ze zdziwie-
nia, po czym wyjęła z torebki swój telefon i włączyła 
mapę. Patrzyłem jak naciska na ekran telefonu i po-
myślałem sobie, że przecież nic nie wskóra. Jednak 
jej telefon jak na zawołanie pokazał naszą pozycję. 
Spojrzałem na swój, niestety ciągle szukał satelity. 
Ciekawe, jakiego satelitę znalazł jej telefon? Wstuka-
ła adres docelowy i jej telefon odezwał się: zawróć. 
Zniszczę cię, jak tylko dojadę do celu – syknąłem do 
swojego telefonu a do niej miałem powiedzieć: nie 
mogłaś tak od razu? Ale ugryzłem się w język, tym 
bardziej, że jak zacząłem zawracać, towarzyszka po-
dróży wróciła do poprzedniego ciągle mówiącego 
stanu, że jej telefon ma zawsze włączoną lokalizację 
i wystarczy tylko włączyć mapę i przycisnąć opcję 
„wyszukaj trasę” i od razu pokazuje, że może ja coś 
robię nie tak, że dziwny ten mój telefon, może się 
aktualizuje i dlatego… Skupiłem się na trasie.

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

Testament X. Romana
KSIĄŻNICA PRUSZKOWSKA oraz SPÓŁDZIELCZY DOM KULTURY zapraszają na niezwykłe przeżycie arty-
styczne. Testament X. Romana, to spektakl wizualny - inspirowany życiem, poezją, historią, pismami 
i drogą duchową Księdza Romana Indrzejczyka (1931 - 2010).

Wykonawcy:
Ryszard Kawalec
Jan Odrowąż Pieniążek
 
6 kwietnia o godzinie 18.00, Spółdzielczy Dom Kultury, ulica Hubala 5 w Pruszkowie.
WSTĘP WOLNY

Ryszard Kawalec
- aktor, reżyser, menedżer kultury, wykładowca akademicki
- początki w szkole i teatrze tradycyjnym (T. Łomnicki, J. Nowicki, K. Swinarski)
- od 1975 roku w Teatrze Jerzego Grotowskiego i Tadeusza Kantora
- związany z teatrami niezależnymi: 8 Dnia, Akademią Ruchu (od 1975 roku)
- aktor i reżyser spektakli na wszystkich kontynentach
- wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie
- menedżer kultury: CE, ON, FMH Bruksela

Jan Odrowąż Pieniążek
- artysta wielu dziedzin sztuki (film, fotografia, muzyka, rzeźba)
- twórca instalacji multimedialnych (połączenia rzeźby, filmu, fotografii, muzyki i aktorstwa)
- muzyk, poeta, aktor, kreator światła, przestrzeni teatralnych i filmowych
- współzałożyciel i współtwórca Teatr Akademia Ruchu 1973 rok)
- prezentował swoje prace na wszystkich kontynentach
- wieloletni współpracownik CSW Zamek Ujazdowski

Ryszard Kawalec i Jan Odrowąż Pieniążek współpracują razem (poza Akademią Ruchu) od dwunastu lat (m. in.):
- Hamlet w Budowie (Warszawa 2006)
- Pod Wulkanem (Warszawa 2008)
- Herbert „Barbarzyńca w Ogrodzieˮ (Warszawa 2008)
- „Znikanieˮ (Warszawa 2010, 2018)
- Frida Kahlo (Podkowa Leśna, Ogród Rzeźb Juana Soriano, 2012)

Zaproszenie
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Wśród surowców skalnych, mają-
cych znaczenie dla rozwoju Prusz-
kowa, znajdują się plioceńskie iły, 
plejstoceńskie gliny lodowcowe i 
holoceńskie rudy darniowe.  

Dr hab. geomorfologii Maria Górska-Zabielska
Dr geologii Ryszard Zabielski
Foto - Maria Górska-Zabielska, Internet

Surowce skalne w mieście 
Część 2

Ruda darniowa

Ruda darniowa to skała osadowa powstała ze 
słabo krystalicznych agregatów mineralnych, w 

których skład wchodzą kwarc, goethyt, syderyt, lepi-
dokryt, skalenie, a także uwodnione tlenki i wodoro-
tlenki żelaza, tlenki manganu, materiały węglanowe 
i fosforanowe. Stanowi ona pospolitą kopalinę, po-
wszechnie występującą na terenie Polski. 

Ruda darniowa charakteryzuje się  porowatą struk-
turą, co jest efektem m. in. zawartej w niej  substancji 
organicznej  pochodzącej ze skamieniałych szczątków 
roślinnych. Niska zawartość żelaza 30-50% w rudach 
darniowych sprawia, że współcześnie pozyskiwanie z 
nich żelaza jest nieopłacalne. Jednakże to eksploatacja 
właśnie tej kopaliny zmieniła ludzką cywilizację – do-
starczyła bowiem żelaza - materiału do wytwarzania 
narzędzi znacznie trwalszego, łatwiej dostępnego niż 
stosowany wcześniej brąz. Wytopienie z niepozornej 
substancji żelaza rozpoczęło na naszych ziemiach nową 
epokę - epokę żelaza.

Czerwono-brunatno zabarwione złoża osiągają zazwy-
czaj miąższość od kilku centymetrów do najwyżej 1 m. W 
Polsce ich występowanie jest dość powszechne na Niżu 
Polskim, szczególnie na Mazowszu, Podlasiu, Mazurach, 
w Wielkopolsce (Ryc. 1). Polskie zasoby rudy darniowej 
ocenia się na 535 tys. ton, co stanowi dość dużą ilość, 
szczególnie w kontekście działania w historii niesprzyja-
jących czynników, takich jak intensywna eksploatacja i 
zniszczenia złóż przez zabiegi melioracyjne.

Warunkiem powstania rud darniowych jest dopływ 
natlenionych wód do osadów podłoża lub wilgotne śro-
dowisko z bezpośrednim dostępem tlenu. Dlatego ich 
tworzeniu sprzyjają tereny podmokłe i bagienne, takie jak 
podmokłe łąki, zakola rzek i jezior, torfowiska itp., gdzie w 
warunkach umiarkowanego klimatu następuje wytrąca-
nie z roztworów związków żelaza i ich osadzanie. 

Źródłem związków żelaza niesionych przez wody są 
gliny lodowcowe, iły, piaski, piaskowce, żwiry i lessy 

zawierające żelazo występujące w postaci związków 
tlenkowych, wodorotlenkowych, siarczków, siarcza-
nów, węglanów itd. Żelazo uwalnia się ze skał w na-
stępstwie m.in. zachodzących w wodzie procesów 
utleniania, hydrolizy i hydratacji, a także adsorpcji jo-
nowymiennej zachodzącej na powierzchni minerałów 
ilastych czy działalności mikroorganizmów. Jony żelaza 
są transportowane przez wody podziemne, a następ-
nie, w odpowiednich warunkach geochemicznych 
i geomorfologicznych, wytrącane w postaci bardzo 
drobnej zawiesiny tlenków i wodorotlenków. Może to 
być podmokła łąka lub inne miejsce, gdzie gromadzi się 
stagnująca woda, bagno, staw, podgórskie torfowisko. 
Takie sprzyjające środowisko zapewniała m. in. płaska 
Równina Łowicko-Błońska. W miarę upływu czasu żela-
zisty osad ulega kolejnym przeobrażeniom. Traci wodę 

i staje się coraz bardziej zbity i twardy - ulega lityfikacji. 
Powstaje ruda darniowa. 

Zinwentaryzowane w badaniach archeologicznych 
stanowiska wytopu żelaza w Polsce pokrywają się w 
dość znacznym stopniu z pokładami rud darniowych, 
które powstały niedawno - w okresach ocieplenia (in-
terglacjałach) między kolejnymi zlodowaceniami. Rudy 
te powstają jednak nadal i tym właśnie się różnią od 
wszystkich znanych kopalin, że odnawiają się bardzo 
szybko. Wystarczy odczekać kilka lat i znów można je 
eksploatować. By było to możliwe, trzeba przeprowa-
dzić rekultywację złoża, tzn. przykryć wyeksploatowane 
złoże darnią, przywrócić przepływ wód, tak by była przy-
wrócona naturalna roślinność i flora bakteryjna gleby. 
Znane są w literaturze dowody na odradzanie się rud 
żelaza w ciągu nawet jednego roku!

Ruda darniowa – podstawa metalurgii
Opracowanie technologii wytopu metalicznego 

żelaza z rud darniowych przypisuje się Hetytom (sta-
rożytny lud zamieszkujący Anatolię, tj. półwysep Azji 
Mniejszej), datując je na połowę II tysiąclecia p.n.e. Na 
terenie Polski rozkwit hutnictwa żelaza nastąpił w I – IV 
w. n.e. W tym czasie znajdowały się tu dwa największe 
centra metalurgii w barbarzyńskiej Europie - święto-
krzyskie i mazowieckie (rejon Milanówka, Brwinowa, 
Pruszkowa).

Wiedza o starożytnej technice wytopu żelaza z rud 
darniowych znana jest głównie na podstawie zbada-
nych przez archeologów stanowisk do wytapiania że-
laza. Jednak sam proces wytopu jest wciąż nieznany. 
Naukowcy, zarówno historycy jak i inżynierowie, na 
drodze eksperymentu naukowego próbują odtworzyć 
podstawy procesu, jednak jak dotąd nie udało się po-
wtórzyć wytopu żelaza w piecu. Wynika to z faktu, że 
badania archeologiczne dają jedynie informacje na 
temat pozostałości poprodukcyjnych, nie zachował się 
natomiast ani jeden piec; były to bowiem konstrukcje 
„jednorazowe” – po zakończeniu wypalania, by wycią-
gnąć łupkę żelaza konieczne było rozbicie pieca.

Obecnie badacze przyjmują, że  wytop rud żelaza 
przebiegał w następujący sposób: nad wykopanym 
w ziemi zagłębieniem (kotlinka), budowano z gliny 
lodowcowej (osadu polodowcowego) zmieszanej z 
igliwiem lub sieczką stożkowy komin z niewielkimi 
otworami dmuchowymi w dolnej części (Ryc. 2). By za-
pewnić dopływ powietrza i możliwość usuwania żużlu 
do kotlinki prowadzono ziemny kanał. Taki piec miał 
wysokość 1-1,5 m i średnicę 0,4-0,60 m i osiągał tem-
peraturę 1200oC. Piec opalany był węglem drzewnym 
umieszczanym w spągu ziemnej kotlinki, do którego 
po osiągnięciu odpowiedniej temperatury dodawano 
wysuszoną rudę darniową z domieszką węgla drzew-
nego. W razie konieczności wdmuchiwano powietrze 
otworami w kominie za pomocą miechów, choć możli-
we, że wystarczała ilość powietrza, która samodzielnie 
docierała do wnętrza komina wspomnianymi otwora-
mi. Wypalanie rudy trwało około doby i w jego wyniku 
powstawało 20-30 kg tzw. żelaza gąbczastego – zanie-
czyszczonej łupy, którą następnie wygrzewano w spe-
cjalnie do tego przygotowanych piecach tzw. piecach 

kopulastych, a potem wielokrotnie przekuwano w celu 
oczyszczenia z resztek rudy i żużlu, aż do otrzymania ko-
walnego kęsa, nadającego się do produkcji narzędzi.

Od kilku lat pruszkowskie Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Mazowieckiego (MSHM) organizuje po-
kazy eksperymentalnych wytopów rudy żelaza w ra-
mach warsztatów i festynów archeologicznych, którym 
przyświeca cel popularyzacji wiedzy na temat kultury 
okresu rozkwitu hutnictwa żelaza. Najbardziej okazały 
odbył się we wrześniu 2016 r. (w rocznicę 100 lecia uzy-
skania przez Pruszków praw miejskich) podczas Prusz-
kowskiego Festiwalu Archeologicznego „ARTEfakty”, 
kiedy skupił uwagę licznej widowni mieszkańców Ma-
zowsza (Fot. 5, 6, 7). W czasie współczesnych ekspe-

Ryc. 1. Występowanie rud darniowych w Polsce, stan 
z początku lat 50. XX w., Źródło: M Rutkowski, 2001

Ryc. 2. Schemat budowy dymarki

Fot. 5. Rekonstrukcja dymarki podczas „ARTEfak-
tów” w 2016 r. Fot. Maria Górska-Zabielska, 2016

rymentalnych wytopów żelaza techniką starożytną, z 
20 kg rudy żelaza i 30 kg węgla drzewnego udaje się 
uzyskać około 2 kg żelaza.

Z tej okazji Dyrektor MSHM Dorota Słowińska-Ka-
masa przybliżyła historię i sposób funkcjonowania na 
terenie obecnego Mazowsza potężnego ośrodka hut-
niczego z przełomu er, w którym do III wieku n.e. pro-
dukowano żelazo na masową skalę. Rozciągał się on na 
powierzchni blisko 300 km2 i sięgał na północy po Krań-
ce Puszczy Kampinoskiej, na wschodzie - po zachodnie 
granice dzisiejszej Warszawy, na wschodzie - okolice 
Sochaczewa, a na południu – do Nadarzyna i Grodziska 
Mazowieckiego. Dzięki wieloletnim badaniom (zwłasz-
cza Stefa Woydy, autora terenowej metody badawczej 
– Archeologicznego Zdjęcia Polski, twórcy MSHM), 
odkryto i zinwentaryzowano istnienie ponad 240 sta-
nowisk archeologicznych, w tym około 60 potężnych, 
świetnie zorganizowanych osad hutniczych, łączących 
funkcje mieszkalne i produkcyjne. 

Zdaniem D. Słowińskiej-Kamasy, funkcjonowanie tak 
wielkiego ośrodka nasuwa hipotezę, że musiały istnieć 
wtedy duże rynki zbytu. Obserwując tamte czasy histo-
ryczne w szerszym aspekcie, okres największej prosperity 
ośrodka przypada na czas intensywnych konfliktów Impe-
rium Rzymskiego z barbarzyńcami. To właśnie na terenach 
pogranicza producenci mogli znajdować popyt na swoje 
towary, czyli mówiąc wprost, dostarczali broń plemionom 
barbarzyńskim toczącym walki z Rzymianami.

Wielka produkcja hutnicza na Mazowszu kończy się 
pod koniec III w n.e. Ludność związana z tzw. kulturą 
przeworską, która była odpowiedzialna za rozkwit sta-
rożytnego hutnictwa, zamieszkiwała te tereny jeszcze 
przez 100 lat. Starożytni mieszkańcy opuścili Mazowsze 
z końcem IV w n.e.; zaczęli przemieszczać się na zachód 
i południe Europy, biorąc udział w wielkiej wędrówce 
ludów, która, przypomnijmy (pisaliśmy o tym w sierpniu 
2017 r. na łamach GP), jest następstwem m. in. pesi-
mum klimatycznego, czyli pogarszających się warun-
ków klimatycznych. 

Gwoli porządku należy tu wspomnieć, że na terenie 
Europy funkcjonowały w tamtych zamierzchłych cza-
sach jeszcze inne ośrodki hutnicze: największy w Gó-
rach Świętokrzyskich i mniejsze na Śląsku, w Czechach, 
Niemczech oraz Skandynawii. 

W kolejnym felietonie zastanowimy się, na ile geolo-
gia w Pruszkowie mogłaby wesprzeć rozwój naszego 
miasta.

Fot. 6, 7. Pruszkowski Festiwal Archeologiczny „ARTEfakty” w 2016 r.
Fot. Maria Górska-Zabielska, 2016
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W dniu 22 kwietnia 1918 
r.  Rada Miejska m. Pruszko-
wa uchwaliła „przyjęcie szkół 
prywatnych przy ul. Tadeusza 
Kościuszki, przy ulicach Szkol-
nej i Głównej w Żbikówku i we 
wsi Żbikowie w ilości 16 od-
działów na rachunek miasta”. 
To był historyczny moment 
wyznaczający początek szkol-
nictwa publicznego w naszym 
mieście, a więc nauki dostęp-
nej bez opłat dla wszystkich 
dzieci. 

Posiedzenie Rady Miejskiej w tym dniu miało 
szczególnie uroczysty i podniosły charakter. 

Stawili się w komplecie nie tylko radni i ławnicy, ale 
sala zapełniła się znakomitymi gośćmi w osobach 
pruszkowskiego duchowieństwa oraz kierownic-
twa miejscowej Rady Głównej Opiekuńczej; przy-
był także hrabia Antoni Potulicki, witany świeżo po 
powrocie z Rosji. Jednakże głównym bohaterem 
tego zgromadzenia był gość z Warszawy, Zygmunt 
Piotrowski, Inspektor Szkolny Okręgu Warszaw-
skiego. Był to tytuł urzędnika Ministerstwa Wy-
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego, które 
zostało powołane w październiku 1917 w ramach 
polskiej administracji organizowanej przez Tym-
czasową Radę Stanu, a potem Radę Regencyjną, 
a więc organów władzy wskrzeszonego przez oku-
pantów Królestwa Polskiego. 

Obradom przewodniczył z urzędu burmistrz Ed-
mund Wargenau. Obecni radni to wg protokółu: 
Troetzer, Wolfram, Augustynowicz, Kurzela, Rodze-
wicz, Olędzki, Rozenowicz, Głowiński, Hichel, Żarski 
i Bielawski; a ławnicy, czyli nieetatowi członkowie 
Magistratu: Gogolewski, Kosiński i Kukliński.

100 lat szkolnictwa publicznego w Pruszkowie

Duchowni przybyli jako członkowie Rady Szkol-
nej w Pruszkowie. Byli to:  ks. prałat Czechowski, 
ks. proboszcz Kęsicki, ks. prefekt Roguski. Pozostali 
członkowie Rady Szkolnej wymienieni w protokóle 
-  Gieze, Więckowski, Rutkowski, Wojciechowski, 
Babicki i  Adamowicz – to pracownicy RGO, w tym 
pedagodzy ze szkół prowadzonych przez tę organi-
zację. 

Według informacji podanej w styczniu 1918 przez 
radnego Żarskiego, szkoły w Pruszkowie i Żbikowie 
posiadały łącznie 18 oddziałów  (klas w dzisiejszym 
rozumieniu), do których było zapisanych 749 dzie-
ci. Radny Żarski podał jeszcze, że opłata za naukę 
wynosiła 8 marek miesięcznie. Dzisiaj trudno jest 
ocenić czy 8 marek to było dużo czy mało, zwłaszcza 
w warunkach galopującej inflacji. Dla porównania, 
wiosną 1918 r. korzec kartofli można było kupić na 
wolnym rynku za 12 do 14 marek. Korzec, miara 

objętości,  mieścił 128 litrów, co też niełatwo prze-
liczyć na kilogramy. Można jedynie powiedzieć, że 
miesięczne czesne stanowiło równowartość dwu 
trzecich koszyka kartofli, które wówczas były pod-
stawowym, obok chleba, artykułem umożliwiają-
cym przeżycie.

Szkoły prowadzone przez RGO z pewnością nie 
mogłyby się utrzymać z samych opłat wnoszonych 
przez rodziców, tym bardziej że dużą cześć uczniów 
stanowiły sieroty wojenne w bursach RGO. Pod 
koniec wojny środki finansowania RGO się wyczer-
pywały. Czytamy o tym w kluczowym fragmencie 
protokółu z posiedzenia.

„Inspektor Piotrowski na wstępie wyjaśnił Radzie 
Miejskiej cel swego przybycia: wobec przejęcia 
szkolnictwa przez Władze Polskie tworzy się samo-
rząd szkolny, powstaje sieć szkół publicznych. Miasto 
Pruszków posiada tylko szkoły prywatne, które wo-

bec braku funduszu dla dalszego ich prowadzenia 
mają być zamknięte. Rada Szkolna w Pruszkowie, 
która utrzymywała te szkoły własnym sumptem, 
zwróciła się do Inspektora szkolnego Zygmunta 
Piotrowskiego z prośbą o natychmiastowe prze-
mianowanie 16 oddziałów szkół początkowych na 
szkoły publiczne, utrzymywane kosztem miejskim. 
Wobec tego Inspektor Z. Piotrowski zwraca się do 
Rady Miejskiej z propozycją przejęcia tych szkół na 
budżet roku 1918 na 1919 i zaznacza, że Minister-
stwo W. R. i O. P. asygnować będzie na każdy oddział 
900 marek rocznie.”

Radni entuzjastycznie odnieśli się do propozycji in-
spektora Piotrowskiego i uchwalili przejęcie prusz-
kowskich i żbikowskich szkół wraz z inwentarzem. 
Rada uchwaliła od razu budżet  oświaty publicznej 
miasta Pruszkowa w pierwszym roku jej funkcjono-
wania - to jest od 1 kwietnia 1918 do 31 marca 1919 
- w wysokości 72 tysiące marek. Wkład Minister-
stwa W.R. i O.P.  Wyniósł 14.400 marek, Rady Szkol-
nej w Pruszkowie 22.400 marek, a miasta Pruszków 
35.200 marek. 

Na tymże posiedzeniu na wniosek inspektora Pio-
trowskiego burmistrz zarządził wybory do dozoru 
szkolnego m. Pruszkowa, czyli organu, który w myśl 
ówczesnych przepisów pełnił rolę jakby rady nad-
zorczej nad miejscową oświatą. Rada Miejska wy-
brała na swych przedstawicieli radnych Józefa Bie-
lawskiego i Karola Olędzkiego, a na ich zastępców 
Jana Augustynowicza i Leszka Wolframa. Na delega-
ta Magistratu został wybrany ławnik Piotr Kukliński, 
a jego zastępce postanowiono wybrać później.

W końcowej części protokółu czytamy: „Poza po-
rządkiem dziennym zebrani uczcili przez powstanie 
ś.p. ministra Antoniego Kaczorowskiego, działacza 
na polu szkolnictwa Pruszkowa i Żbikowa.”  

Warto tu przypomnieć tę postać. Antoni Kaczo-
rowski zmarł 27 lutego 1918 r. w wieku 40 lat nie 
zdążywszy przyjąć teki ministra ministra handlu i 
przemysłu w regencyjnym rządzie Antoniego Po-
nikowskiego. Jako wykształcony w Petersburgu 
inżynier był związany z Pruszkowem i Żbikowem w 
latach 1905 – 12, kiedy był kierownikiem warszta-
tów kolejowych. W tej funkcji miał duże możliwo-
ści wspomagania szkoły kolejowej w Żbikowie. W 
pruszkowsko-żbikowskim środowisku Kaczorowski 
założył koło Narodowego Związku Robotniczego, a 
później należał do kierownictwa tej partii i z jej ra-
mienia wszedł do Tymczasowej Rady Stanu i zaczął 
pełnić funkcje rządowe.

Współczesne zdjęcie budynku przy ul. 3-go Maja, o którym mowa w protokóle RM, 
jako siedzibie szkoły początkowej przy ul. Głównej

Patroni medialni

Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy

Konkurs 
z pożółkłych kart historii

Z okazji zbliżającego się jubileuszu 95 lecia Znicza 
Pruszków w każdym, kolejnym wydaniu GŁOSU  

PRUSZKOWA począwszy od stycznia 2018 roku bę-
dziemy zamieszczać fotkę przedstawiającą grupę za-
wodników reprezentujących dyscyplinę uprawianą 
na przestrzeni minionych lat w Klubie Sportowym 
ZNICZ Pruszków. Wśród czytelników, którzy popraw-
nie opiszą prezentowaną fotkę (jaka to drużyna lub 
wydarzenie) - imiona oraz nazwiska osób) rozlosuje-
my nagrody w postaci zestawu książek związanych 
z naszym miastem wydanych i ufundowanych przez 
Książnicę Pruszkowską. Odpowiedzi należy przesyłać 
na adres: repsport@wp.pl lub telefonicznie: 604 426 
337 z podaniem nazwiska, adresu i telefonu kontak-
towego do ostatniego dnia każdego miesiąca. Ser-
decznie zapraszam do wspólnej zabawy i sentymen-
talnego powrotu do wspomnień. Prawidłowy opis 
fotki zamieszczonej w numerze marcowym: Zdjęcie 
przedstawia drużynę koszykarek Znicza Pruszków w 
okresie walki o pierwszy awans do ekstraklasy. Górny 
rząd od lewej Jolanta DUDEK - JAWORSKA, Jolanta 

SZEWCZYK - SŁONIEWSKA, Ryszard WOŹNIAK - tre-
ner, Małgorzata SMOLIŃSKA - KOWALCZYK, Janina 
CZERWIŃSKA - ZŁOTKOWSKA, Jolanta KONOPKA - 
LEWANDOWSKA, Ewa KALIŃSKA - SITARZ, Danuta 
WALCZAK - BIEDRUNA. Dolny rząd od lewej Irena 
SALA - WOLNY, Elżbieta WIERZBOWSKA - FETRAŚ, 
Jolanta STACHOWICZ - MIERZEJEWSKA, Jolanta 
TROCIŃSKA - GEMBAL, Helena TUREK - DUDA. W 
pozycji leżącej Elżbieta FORYSZEWSKA - WÓJT. Tym 
razem szczęście uśmiechnęło  się do: Włodzimierza 
ZŁOTKOWSKIEGO, Adama SARNACKIEGO i Jacka 
DOBROWOLSKIEGO z Pruszkowa, którym serdecz-
nie gratulujemy i zapraszamy po odbiór zestawów 
książkowych w sekretariacie MKS ZNICZ Pruszków, 
tel.: 516 595 429. Fanów, kibiców i sympatyków żół-
to - czerwonych zapraszamy do kolejnej zabawy. Na 
prawidłowe odpowiedzi czekamy do dnia 30 kwiet-
nia 2018.
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Leszek Kożuszko - dziennikarz, publicysta
Foto - Internet

Byłem dziennikarzem

Byłem prowincjonalnym dziennikarzem. Zdarza mi się 
dzisiaj sięgnąć z sentymentem do zszywek lokalnych 

pism, które redagowałem, do przechowywanych artyku-
łów przed laty, przed wielu laty, publikowanych. Z wyro-
zumiałością dostrzegam ich banalność przypomina mi się 
jednak duże znaczenie dla ludzi i spraw wówczas zapisy-
wanych. Przypominają mi się czasami wydarzenia, ludzie 
z tamtych lat, tamtych odległych czasów, których sytuacje 
robiły wówczas na mnie wielkie wrażenie. Tak wielkie, że 
wręcz w szczegółach je zapamiętałem. Zapamiętałem też, 
iż nie zostały przeze mnie z różnych powodów wówczas 
opublikowane. 

A może więc korzystając z sił i warunków spisać je i pró-
bować opublikować dzisiaj?

W końcu lat jeszcze pięćdziesiątych ubiegłego wieku już 
po śmierci Stalina, ale jeszcze za czasów rządu Chruszczowa 
w ZSRR, zostałem szeregowym dziennikarzem w Gazecie 
Białostockiej organie KW PZPR. Byłem, przypominam, 
dziennikarzem nieporadnym, przesadnie przejętym głoszo-
ną wówczas przez władzę ideologią. Zgodnie z zaleceniem 
przełożonych włóczyłem się namiętnie po Białostocczyźnie 
i raz, przypominam, spisałem sporo spostrzeżeń, z których 
próbowałem uczynić jakiś większy, typowy na owe czasy, 
mój pierwszy artykuł publicystyczny. Ówczesny kierownik 
działu przeczytał i w mojej obecności wyrzucił do kosza na 
śmieci. Zrozumiałem rozżalony, iż mam nadal publikować 
drobne notatki. Po kilku dniach przeczytałem w gazecie 
artykuł publicystyczny tego mego kierownika działu w któ-
rym dostrzegłem bodaj większość, moich wyrzuconych do 
kosza, lokalnych spostrzeżeń. 

Powoli, ale uczyłem się, że aby przeżyć słabszemu trzeba 
przemilczeć, a nawet ukorzyć się przed silniejszym. 

System płac w Gazecie Białostockiej polegał na tym, iż 
mieliśmy jakieś mniejsze lub większe miesięczne pobory. 
Mówiło się „za gotowość do pracy” oraz oddzielnie wylicza-
ne i płacone za publikowane na łamach artykuły i notatki. 
Starczyło mi inteligencji by się zorientować co zdaniem 
przełożonych znajdzie się w druku i coraz lepiej radziłem 
sobie finansowo. Stać mnie było na jadanie obiadów w 
reprezentacyjnej wówczas w Białymstoku restauracji „Lu-
dowa”. W kolejnych tych pierwszych miesiącach pracy 
w gazecie zauważyłem, że jedna ze szkół średnich bywa 
postrzegana jako lepsza od innych. Udałem się więc do 
dyrektora tej szkoły i z miejsca powiedziałem mu, że chcę 
napisać artykuł, że ta jego szkoła jest najlepsza w mieście. 
Przejęty sprawą dyrektor szkoły zaprosił mnie na obiad i 
przedstawił swoją piękną młodą żonę też nauczycielkę tej 
szkoły. Przy drobnym alkoholu wytworzyła się przemiła, 
przyjacielska atmosfera. Państwo dyrektorstwo zwierzyło 
mi się, iż zaledwie przed kilku laty obecny dyrektor został w 
tej szkole młodym nauczycielem po studiach. I jak przepięk-
nie mi się zwierzali wpadła mu w oko uczennica z drugiej 
klasy. W wielkiej tajemnicy zostali kochankami. Szczegóły 
ich ukrywania się z tą miłością, obawy że może skończyć 
się skandalem, robiły na mnie wielkie wrażenie. Ten ich lęk 
przed ciążą, ta aprobata tych którzy się domyślali… 

Artykuł w gazecie był pamiętam dobrze oceniony. Moje 
argumenty dlaczego akurat ta szkoła jest najlepsza przeszły 
bez ingerencji przełożonych co dla mnie, początkującego 
dziennikarza było bardzo ważne.

Po kilku latach dziennikarskich doświadczeń, aż trudno 
mi samemu w to uwierzyć, w innym miejscu, w innym cza-
sie byłem gościem tym razem na kolacji dyrektora szkoły i 
jego żony. Również wysłuchałem opowieści o początkach, 
trwaniu i dramatach ich małżeństwa. Nie tylko je opisałem, 
lecz jednocześnie odczuwałem żal, iż nie jestem utalento-
wanym pisarzem, gdyż ich przeżycia rozpoczęte w okresie 
międzywojennym, przerywane dramatycznie przez wojnę 
i kontynuowane po wojnie, mogły być kanwą wielkiej i 
ciekawej powieści o tych naszych polskich losach poszcze-
gólnych ludzi. […]

W Pruszkowie w latach siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku redagując Głos Mechanika pisałem o bohaterstwie, 
o poświęceniu robotników i inżynierów odbudowujących 
po wyzwoleniu fabrykę obrabiarek. Lokal redakcji spełniał 
też czasami inną rolę: przychodzili tu emeryci by pogadać, 
powspominać. Powtarzali opowieści już opisane o swoim 
poświęceniu i narzekali na młodych, że teraz jak się zgłasza 
który do pracy, to przede wszystkim pyta się „za ile”. Narze-
kali, że teraz to tylko kradną, kombinują. Słuchałem cierpli-
wie z wyrozumiałością tych opowieści. Zapamiętałem jak 
jeden z emerytów w trakcie takiej opowieści powiedział:

- Panie redaktorze, ale jak wtedy kradli, to dzisiejsze zło-
dziejstwo temu nie dorówna!

Te moje pisanie o czasie życia ludzi tuż po wojnie dziś 
wiem ma mniejsze znaczenie w porównaniu z tekstami 
historyków amatorów i profesjonalistów. Ciekawsze, a na-
wet ważniejsze wydają mi się sprawy i ludzie, o których 
z różnych powodów wówczas nie pisałem. Po wybuchu 
Powstania Warszawskiego wśród załogi czynnej elek-

trowni w Pruszkowie odnotowano w historii jakąś próbę 
lokalnego dołączenia do powstania. Inicjatywa wygasła 
bez większych konsekwencji i dramatów. Ujawniła jedynie 
ludzi nawiązujących do idei AK, a nie tego nazwijmy je pro-
radzieckiego podziemia. Jeden z robotników elektrowni 
miał jakieś problemy i kłopoty. Dokładnie nie wiem jakie. 
Wiem natomiast, iż wmówili mu, że te jego kłopoty są przez 
jednego z ujawnionych przywódców AK. Po wyzwoleniu 
przez wojska polskie te walczące ramię w ramię z Armią 
Czerwoną ów pokrzywdzony robotnik rzucił się z pięściami 
na tego ujawnionego akowca. Gdy po wyzwoleniu nowa 
władza zaczęła także instalować w terenie Urząd Bezpie-
czeństwa. Poszukiwano ludzi do pracy w UB. Zatrudniono 
więc w UB robotnika, który z pięściami rzucił się na jednego 
ze znanych załodze akowców czyli przeciwników tej nowej, 
ludowej władzy. 

Zatrudniony w UB ów robotnik elektrowni długo tam nie 
popracował. Jak później z nim o tej jego pracy w UB rozma-
wiałem, po prostu on do tej roboty się nie nadawał. Rozstał 
się zapewne z uczuciem ulgi po obu stronach. 

Pisałem po latach nie tylko w Głosie Mechanika, jak sobie 
świetnie radził w życiu w tamtych czasach. Natomiast nie 
opublikowałem nigdzie tego całego zbiegu okoliczności. 
Nie pisałem o tym, ale wiedziałem dokładnie, że ów ro-
botnik został podpuszczony nieprawdziwie. I o tym co było 
motywem jego bardzo krótkiego zatrudnienia w UB. 

Z niepublikowaną rolą Urzędu Bezpieczeństwa w Prusz-
kowie w latach tuż po wyzwoleniu przypomina mi się 
ciekawy fakt znany mi oczywiście już tylko ze wspomnień 
ludzi w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Miano-
wicie znałem blisko i przyjaźnie Feliksa Knapa – wówczas 
już emeryta – byłego pracownika fabryki obrabiarek. Dwaj 
bracia Knapowie byli w okresie międzywojennym po róż-
nych stronach ówczesnej politycznej barykady. Feliks dzia-
łał aktywnie w lewicowych strukturach zbliżonych ideowo 

z Komunistyczną Partią Polski. Jego brat pracował etatowo 
w przedwojennej „dwójce” czyli ówczesnej policji politycz-
nej. Kiedy w przyjaznej pogawędce z emerytem zapyta-
łem go zaciekawiony jak to było przed wojną między nimi. 
Uśmiechnął się i powiedział tylko, że było ciekawie.

W czasach hitlerowskiej okupacji jak wiem nie tylko z 
jego zwierzeń, Feliks Knap jako ten dobrze zakonspirowa-
ny służył swoim mieszkaniem innym działającym w kon-
spiracji. Działał w środowisku jak byśmy dzisiaj powiedzieli 
w konspiracji komunistycznej.  Każda ewentualna dekon-
spiracja groziła śmiercią całej rodziny czyli również żony 
i dorastającego syna. Tuż po wyzwoleniu Feliksa Knapa z 
Pruszkowa zatrudniono w Urzędzie Bezpieczeństwa. Jak 
mi się zwierzył, (już po przypadkowej śmierci syna – ofi-
cera Wojska Polskiego służącego w Korei jako oficer wojsk 
rozjemczych ONZ rozdzielających Koreańczyków w tej ich 

krwawej wojnie domowej) wręcz zaraz po zatrudnieniu w 
Urzędzie Bezpieczeństwa, na własną prośbę wrócił do pra-
cy w fabryce obrabiarek.

Zwierzał mi się, co zrobiło wówczas na mnie wielkie 
wrażenie: nie mogłem zajmować się aresztowaniami, 
zamykaniem za kraty ludzi, gdyż ciągle przypominało mi 
się, iż prawie całe życie żyłem w lęku, iż przyjdą, aresztują, 
wsadzą za kraty. 

I jeszcze jedna ciekawa sytuacja dotycząca tych pięk-
nych wspaniałych ludzi jakich w tym naszym Pruszkowie 
spotkałem. Rządząca w Polsce Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza w końcu lat siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku, dokładnie dostrzegała tendencję schyłku, w końcu 
upadku ideologii którą reprezentowała. I to nie tylko tam, 
na samej górze. Podejmowano kroki, wręcz w całej Polsce, 
racjonalne, ciekawe. W efekcie przyniosły to pokojowe 
wprowadzenie tego agresywnego, rozsadzanego energią 
ustroju kapitalistycznego, który tak bardzo martwi tych 
co to widzą wielką radochę w składaniu kwiatów i pale-

nia zniczy na grobach poległych. Mianowicie chodziło o to 
aby do grona lokalnych przywódców partyjnych wybierać 
ludzi myślących, cieszących się uznaniem w swoich środo-
wiskach. W załodze fabryki obrabiarek w Pruszkowie taką 
osobą była inż. Połchowska – Grzemowska Przez całe swoje 
późniejsze życie byłem i jestem dumny, że przyjaźnię się z 
inż. Połchowską – Grzemowską. 

Zgodnie z ówczesną zasadą wybrany I sekretarz PZPR 
wyższego szczebla miał napisać własnoręcznie dokładny 
życiorys. Inż. Połchowska – Grzemowska w latach swo-
jego dzieciństwa została wywieziona wraz z całą rodziną 
w roku 1940 w okolice Irkucka. Z przyjaznym zacieka-
wieniem słuchałem nieraz jej wspomnień o tamtejszych 
mroźnych zimach, o szkole średniej i latach studiów w PRL. 
Po tym wielkim lokalnym wydarzenia wybrania inżynier 
Połchowską na I sekretarza Komitetu Zakładowego PZPR 
byłem wręcz świadkiem jak specjalny posłaniec z KW PZPR 
przywiózł i wręczył do rąk inżynier Połchowskiej jej wła-
snoręcznie napisany życiorys z konkretnym zaleceniem: … 
zmienić napisane w życiorysie zdanie „w roku 1940 zosta-
łam wraz z rodziną wywieziona do Irkucka” na zdanie: „W 
roku 1940 znalazłam się w Związku Radzieckim”. Pozostały 
tekst własnoręcznie napisanego życiorysu miał pozostać 
bez zmian. 

Kpiliśmy z inżynier Połchowską z tego nakazanego „zna-
lazłam się w Związku Radzieckim”. 

W trakcie tego swojego partyjnego przywództwa to wła-
śnie inżynier Połchowska zmieniła nazwę „imienia 1 Maja” 
na fabrykę „Mechaników” nawiązując do przedwojennej 
tradycji, że właśnie zawiązane w USA Stowarzyszenie Me-
chaników Polskich uruchomiło w okresie międzywojen-
nym w Pruszkowie, tę nowoczesną, znaną na całym świe-
cie wytwórnię obrabiarek do metali. Przypominam też, że 
uczestniczyła w delegacji ze szczebla centralnego, jak się 
wtedy mówiło, i odwiedziła Irkuck – miejsce swego przy-
musowego pobytu w dzieciństwie. Przeżyłem też jej ból 
po śmierci męża pana Grzemowskiego – jak wspominała 
ciekawego, mądrego człowieka.

Przypominam w szczegółach ów dzień 1981 roku, gdy 
załoga wytwórni „Mechanicy” w Pruszkowie zapisywała 
się gremialnie do „Solidarności”. Oczywiście zdawaliśmy 
sobie sprawę, iż jest to nie tylko Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy lecz jest to także polityczna partia opo-
zycyjna zmierzająca do przejęcia władzy. Nie przypominam 
dokładnie, ale chyba tego dnia nikt nie pracował. Gdzieś 
tam, w jakimś pomieszczeniu Krzysztof Jaworski z kilkoma 
sekretarkami przyjmował wpisywanie się na listę do „So-
lidarności” ludzi stojących w kolejce. Nie byłem przy tym. 
Byłem gdzieś na korytarzu i rozmawialiśmy o tym, kto z za-
kładowego aktywu partyjnego nie poszedł stać w kolejce 
do „Solidarności”. I oto dotarła do nas sensacyjna wieść: 
Inżynier Halina Połchowska _ Grzemowska – I sekretarz Ko-
mitetu Zakładowego PZPR zapisała się do „Solidarności”! 
Wręcz śladem tej sensacji przechodziła obok nas inżynier 
Połchowska w gronie już czołowego aktywu „Solidarności” 
i zagadała do mnie przyjaźnie:

- …Co? Zgłupiała baba?
Nic nie powiedziałem. 
Ale po chwili żałowałem, iż nie powiedziałem pociesza-

jąco:
- Nie, pani Halino, jest pani z narodem!
Przeżywałem też wtedy przygnębienie spowodowane 

wierszem Majakowskiego:
Gdy wieje wiatr historii
Ludziom jak ptakom rosną skrzydła 
Trzęsą się portki pętakom.
Ja zaś odczuwałem lęk, że w każdej chwili zastrajkuje za-

łoga elektrociepłowni, a tu idzie zima. Zwłaszcza, że jeden 
z moich bliskich znajomych powiedział: 

- To nic trudnego, gdybym poszedł do elektrociepłowni i 
zakrzyknął strajk, wszyscy natychmiast by zastrajkowali.

Po ośmiu latach w 1989 prowadziłem liczne rozmowy 
z robotnikami ciągle jeszcze istniejącej fabryki obrabiarek 
w Pruszkowie. Niektóre odnotowałem w „Głosie Pruszko-
wa”.

Najciekawsza wydaje mi się dzisiaj rozmowa z robotni-
kiem – entuzjastą przyjmowania przez Solidarność władzy 
z rąk generała Wojciecha Jaruzelskiego.

- Nie boicie się bezrobocia? – zapytałem.  
Wszyscy wiedzieli, że w miejsce socjalizmu przychodzi 

kapitalizm, taki jak na Zachodzie. 
- A ile ma bezrobotny zasiłku na Zachodzie?
I odpowiedział sam sobie.
- Sto dolarów!
- Panie redaktorze, jeśli mam brać sto dolarów miesięcz-

nie i nic nie robić? Toż to żyć nie umierać!
Podkreślił entuzjastycznie. 
Dla wyjaśnienia: Jeden dolar to było przeszło sto zło-

tych.
Po niewielu latach, już po „Balcerowiczu”, który jednego 

dnia obrabował naród, z wielu, wielu milionów dolarów, 
szukałem tego bezrobotnego, by go zapytać jak mu się żyje 
za czterysta złotych miesięcznie? Nie znalazłem – wyjechał 
za pracą do Niemiec. 

Ale to już inna moja wspomnieniowa bajka. 
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Olivia SZUMEŁDA - KRZYCKA 
to najbardziej utytułowana 
zawodniczka w historii prusz-
kowskiej koszykówki. Wycho-
wanka Uczniowskiego Klubu 
Sportowego LIDER Pruszków 
z którym w roku 2008 zdoby-
ła brązowy medal Mistrzostw 
Polski juniorek, a indywidual-
nie została królem strzelców 
tej imprezy. 

MVP Sezonu 2017/2018 
I Ligowej Grupy Kobiet

Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy
Foto - Rafał Nowakowski PTS LIDER Pruszków

W latach 2005-2008 była uczennicą Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związ-

ku Koszykówki w Łomiankach. W 2006 zadebiu-
towała na mistrzostwach Europy kadetek dywi-
zji A, zdobywając z drużyną szóste miejsce oraz 
została królową strzelców tego turnieju. W tym 
samym roku debiutowała w PLKK. Broniła barw 
LOTOSU Gdynia, MATIZOLU LIDERA Pruszków, 
ARTEGO Bydgoszcz, WIDZEWA Łódź, MKK Siedlce, 
PSZCZUŁKI POLSKIEGO – CUKRU AZS-UMCS Lublin 
i WISŁY CAN – PACK Kraków. Dwukrotna Mistrzyni 
Polski (2009, 2010), dwukrotna Mistrzyni Polski ju-
niorek starszych (2009, 2010), MVP turnieju finało-

Trójka reprezentantów AKADEMII WALKI I 
SPRAWNOSCI - MAZOWIECKIEGO KLUBU 

wego mistrzostw Polski juniorek starszych (2010), 
wicemistrzyni Polski (2017) brązowa medalistka 
mistrzostw Polski (2013), brązowa medalistka 
mistrzostw Polski juniorek (U18 – 2008) pięcio-
krotna zdobywczyni pucharu Polski (2010, 2011, 
2016, 2017), finalistka: pucharu Polski (2008), 
Superpucharu Polski (2008, 2009) i uczestniczka 
rozgrywek Euroligi (2008–2011). Wielokrotna 
reprezentantka Polski niemal we wszystkich ka-
tegoriach wiekowych. Uczestniczka  mistrzostw 
Europy dywizji A w kategoriach U18 (4 miejsce w 
2007 i 8 miejsce w 2008). 2009 oraz mistrzostw 
Europy dywizji A w kategorii U20 (5 miejsce) i w 
2010 mistrzostw Europy U20 (9 miejsce).W sezo-
nie 2017/2018 powróciła do korzeni – I ligowego 
PANATTONI EUROPE LIDER Pruszków, by wspie-
rać swym ogromnym doświadczeniem młodsze 
koleżanki i klub w którym stawiała pierwsze 
kroki, a że czyni to wręcz rewelacyjnie świadczy 
fakt, iż została uznana  najbardziej wartościową 
zawodniczką o czym zadecydowali trenerzy w 
głosowaniu, które odbywa się pod patronatem 
Polskiego Związku Koszykówki. Olivia zebrała 
komplet możliwych do zdobycia punktów tym 
bardziej cennych, że nie można było głosować na 
własne zawodniczki. Z satysfakcją należy podkre-
ślić, że jest to już drugie tego typu wyróżnienie 
dla zawodniczki pruszkowskiego zespołu odkąd  
zainaugurowano  przyznawanie statuetek na 
koniec rundy – pierwszą była Anna DĄBEK w 
sezonie 2015/2016. Swą postawą na parkiecie 
Olivia zdobyła nie tylko uznanie, ale serca sym-
patyków basketu w wykonaniu płci pięknej, któ-
rzy na wieść o urazie zawodniczki, wspierali swą 
ulubienicę specjalnym banerem. Brawo KIBICE 
– Brawo OLIVKA Olivia SZUMEŁDA – KRZYCKA

Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy
Foto - Piotr Tomaszewski

Witamy wiosnę na sportowo

Kolarstwo bez tajemnic

KARATE KYOKUSHIN zaprezentowała posiada-
ne umiejętności, a następnie zaprosiła wszyst-
kich chętnych do niecodziennego  treningu. 
We wspólnej zabawie uczestniczyli niemal 
wszyscy obecni, a najbardziej  odważni toczyli 
pozorowane walki z senseiem Maciejem MIL-
LEREM. 

Po krótkiej przerwie SENSACJA! Na salę 
wjechała para kolarzy torowych na wspania-
łych rowerach. Urszula ŁOŚ - kolarski talent z 
Pruszkowa, jak określają media utytułowana 
zawodniczkę w towarzystwie Mateusza LIPY 
- zawodnika zaliczanego do ścisłej czołówki 
światowej opowiadali bardzo ciekawie o ko-
larstwie torowym, sukcesach, planach i ma-
rzeniach. Następnie niemal każdy uczestnik 
spotkania mógł osobiście zapoznać się z pre-
zentowanym sprzętem. Na zakończenie w mini 
– konkursie, najbardziej uważni uczniowie 
zostali obdarowani akcesoriami kolarskiego 
wyposażenia. Na  pamiątkę  spotkania Urszu-
la ŁÓŚ ofiarowała szkole KOSZULKĘ MISTRZA 
POLSKI W KOLARSTWIE TOROWYM z dedyka-
cją i autografami. Szczególni goście otrzymali 
pamiątkowe podziękowania, oraz książki z 
dedykacjami autora Tadeusza Huberta JAKU-
BOWSKIEGO, absolwenta i przyjaciela „jedy-
neczki”. Kilka godzin niecodziennych emocji na 
zawsze pozostanie w pamięci uczniów i wpisze 
się  do szkolnej historii. DO  ZOBACZENIA ZA 
ROK – żegnali szczególnych gości szczęśliwi 
uczniowie pruszkowskiej „jedyneczki”.

WITAMY PIERWSZY DZIEN 
WIOSNY NA SPORTOWO to 
hasło od kilku lat wprowadza 
w życie, jako jedyna w naszym 
mieście SP NR 1. 

W środę 21 marca do wypeł-
nionej po brzegi szkolnej sali 
sportowej zawitali: Aleksan-
dra MATYSIAK – wice mistrzyni 
świata, Mateusz TURLEJ – brą-
zowy medalista Akademickich 
Mistrzostw Polski oraz Maciej 
MILLER – wielokrotny mistrz i 
medalista mistrzostw Polski i 
triumfator w wielu turniejach 
zagranicznych w karate kyoku-
shin.  
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W poniedziałek 19 marca w sali konferen-
cyjnej Starostwa Powiatowego w Prusz-

kowie odbył się KONGRES  SPORTU POWIATU 
PRUSZKOWSKIEGO. Kongres otworzył gospo-
darz – Maksym GOŁOŚ, Starosta Pruszkowski. 
Następnie Program Rozwoju Sportu Szkolnego 
na terenie Powiatu Pruszkowskiego przedstawił 
Łukasz BORKOWSKI – koordynator sportu w po-
wiecie pruszkowskim oraz dyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie. 

Prezydent Prusz-
kowa – Miasta 

Sportu zgodnie ze 
zwyczajem podej-
muje  sportowca 
związanego z naszym 
miastem (mieszka-
niec, członek klubu 
lub  uczeń szkoły), 
który odniósł spek-
takularny sukces w 
swojej dyscyplinie. 
Tym razem w czwar-

tek 22 marca gościem szczególnym była Urszula 
ŁOŚ – kolarski talent z Pruszkowa, bowiem tak 
określają media 24 – letnią  mieszkankę nasze-
go miasta, gdzie 11 kat temu rozpoczęła  swą  
wspaniałą karierę w PRUSZKOWSKIM  TOWA-
RZYSTWIE  KOLARSKIM . Kolejnym klubem był 
GK (Grupa Kolarska) Żyrardów, gdzie odnosiła 

Kongres Sportu Powiatu Pruszkowskiego
Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy
Foto - Tomasz Malczyk Głos Pruszkowa

Uroczyste podpisanie UMOWY O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY POWIATEM PRUSZKOWSKIM, 
ZSO i WSKFiT im. Heleny KONOPACKIEJ

Znaczenie budowy systemu współzawodnictwa 
sportowego na terenie Powiatu Pruszkowskie-

go przedstawiła Rektor Profesor WSKFiT - dr 
Ewa STRUPIŃSKA – THOR. W dyskusji na temat 

współpracy Powiatu Pruszkowskiego z klubami 
sportowymi zabierali glos przedstawiciele repre-
zentujący gminy, kluby sportowe i placówki zwią-
zane ze sportem. Pierwszym efektem swoistego 
novum był pomysł stworzenia Powiatowej Rady 
Sportu lub Unii Klubów Powiatu Pruszkowskiego 
z udziałem przedstawicieli klubów w ramach któ-
rej będzie można wspólnie pracować, wpływać na 
politykę sportową w gminach i realizować swoje 
pomysły. Podpisano także bardzo cenną umowę o 
współpracy pomiędzy Powiatem Pruszkowskim, 
Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Sportowych 
oraz Wyższą Szkołą Kultury Fizycznej i Turystyki, 
dzięki której w pruszkowskim ZSOiS przy Gomu-
lińskiego będą prowadzić zajęcia wykładowcy 
Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki oraz 
współpracować przy organizacji turniejów spor-
towych. „Dzisiejsze spotkanie ma otworzyć dys-
kusję o tym, jak zorganizować życie sportowe w 
Powiecie Pruszkowskim. Oczywiście nie zaczyna-
my od zera – bardzo dużo jest w sporcie robione. 
Chodzi tylko o to, żebyśmy się zastanowili, w jaki 
sposób można to skoordynować i wypracować 
model, który jeszcze efektywniej zaprocentuje 
na naszym terenie” –  powiedział między innymi 
Starosta Pruszkowski Maksym GOŁOŚ.

Urszula Łoś u Prezydenta Pruszkowa
Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy
Foto - Tomasz Malczyk Głos Pruszkowa

Jan STRARZYŃSKI, Urszula ŁOŚ – kolarski talent z Pruszkowa, 
Wiesław POSPIECH – społeczny doradca prezydenta ds. sportu

pierwsze sukcesy. Aktualnie reprezentuje bar-
wy AUTONOMICZNEGO LUDOWEGO  KLUBU 
SPORTOWEGO  „STAL”  Grudziądz – jednego z 
czołowych ośrodków kolarskich w  naszym kraju. 
Członkini Kadry Narodowej w sprincie. Uczest-
niczka Mistrzostw i Pucharu Świata, 2 – krotna 
medalistka 

Mistrzostw Europy, 20 – krotna mistrzyni Polski 
i wielokrotna medalistka w różnych kategoriach 
wiekowych. Wielokrotna rekordzistka  Polski ma 
pełną  świadomość  wyrzeczeń wiążących się z 
uprawianiem tej trudnej dyscypliny Trenujemy 
sześć dni w tygodniu, dwa razy dziennie. Po-
święciła  się sportowi w całości, bo niezbędna 
jest systematyczność, aby osiągnąć najwyższe 
cele jakimi jest  udział w najbliższych Igrzyskach 
Olimpijskich i medal na mistrzostwach świata. Na 
zakończenie wizyty przekazała Janowi STARZYŃ-
SKIEMU – koszulkę Mistrzyni Polski z dedykacją. 
Prezydent podziękował za promowanie miasta i 
wręczył LIST GRATULACYJNY oraz komplet wy-
dawnictw związanych z Pruszkowem. W spotka-
niu uczestniczyli przedstawiciele pruszkowskich 
mediów, które uwieczniły to wydarzenie. 

Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ ŚWIĄT 
WIELKANOCNYCH PRZESYŁAMY 
WSZYSTKIM LUDZIOM SPORTU 
GARŚĆ REFLEKSJI ZWIĄZANYCH Z 
TYM PEŁNYM ZADUMY, ALE JAKŻE 
RADOSNYM CZASEM. 
NIECHAJ WIELKANOCNE ŻYCZENIA 
PEŁNE NADZIEI I RADOSCI, PRZYNIO-
SĄ NIEUSTAJACE SUKCESY: DZISIAJ I 
W PRZYSZŁOŚCI.

KWIECIEŃ 2018

REDAKCJA „GŁOSU PRUSZKOWA” 

                  Z OKAZJI ŚWIĄT 
                  WIELKIEJ NOCY, 

          DZIAŁACZOM, SPONSOROM, 
          TRENEROM, ZAWODNIKIM, 
               KIBICOM I SYMPATYKOM 

ŻÓŁTO – CZERWONYCH 
ORAZ ICH NAJBLIZSZYM 

SKŁADAMY NAJSERDECZNIEJSZE 
ŻYCZENIA ZDROWYCH, 

POGODNYCH, PEŁNYCH WIARY 
I NADZIEI ŚWIĄT ORAZ SERDECZNYCH SPO-

TKAŃ W GRONIE RODZINY 
I PRZYJACIÓŁ.

ZARZAD MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 
„ZNICZ” W PRUSZKOWIE  

PRUSZKÓW – KWIECIEŃ -2018
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Profil
AGENCJA 
WYDAWNICZO 
REKLAMOWA -
PROFIL MEDIA 

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

Kwiecień w MOK „KAMYK”
Koncert „Radośni z Nie-
podległej” - Warszawska 
Orkiestra Sentymentalna 
(piosenki z czasu Odzy-
skania Niepodległości i 
Dwudziestolecia Między-
wojennego), 8 kwietnia 
2018 roku (niedziela), go-
dzina: 16:00

Warszawska Orkiestra 
Sentymentalna to zespół, 

który sięga do korzeni polskiej przedwojennej 
sceny muzycznej. Grupa wykonuje utwory z re-
pertuaru Adama Astona, Wiery Gran, Mieczysła-
wa Fogga i innych gwiazd teatralnych, kabareto-
wych czy filmowych. Kontynuuje tradycję rewio-
wych wykonań utworów tanecznych i sentymen-
talnych, zachowując naturalny i ponadczasowy 
czar tych piosenek, a jednocześnie dodaje im 
odrobinę współczesnej wrażliwości muzycznej. 
Wstęp wolny!

Koncert „Kuplety Warszawskie – szemrane szla-
giery Międzywojnia”. Olga Avigail Mieleszczuk 
oraz Grzegorz Bożewicz, 15 kwietnia 2018 roku 
(niedziela), godzina: 16:00

Usłyszą Państwo warszawskie szlagiery przed-
wojenne, gorące tanga, apaszowskie ballady, 
skoczne polki i inne szemrane kawałki.

Olga Avigail Mieleszczuk – pieśniarka, akorde-
onistka, badaczka wschodnioeuropejskich trady-
cji muzycznych. Specjalizuje się w muzyce żydow-
skiej, śpiewa w jidysz i po hebrajsku. Występuje 
na prestiżowych scenach i festiwalach w Europie, 
Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Izraelu.

Grzegorz Bożewicz - jeden z nielicznych wirtu-
ozów bandoneonu w Polsce, ale również akor-
deonista, pianista, kompozytor. Utalentowany, 
wszechstronny artysta, współtwórca i członek 
wielu projektów m. in. Tango Attack, Jidisze Tan-
go. Doceniany interpretator muzyki argentyń-
skiej, greckiej, irlandzkiej, francuskiej jak również 
barokowej i współczesnej. Wstęp wolny!

„Wiosenne rytmy” w „Kamyku” – zabawa ta-
neczna dla dorosłych, 21 kwietnia 2018 roku 
(sobota), godzina: 16:00-21:00

Oprawa muzyczna i prowadzenie: Zdzisław Ma-
rzęcki

Przedsprzedaż biletów od 16.04. w recepcji 
MOK. Wstęp 20 zł od osoby.

Zwrotów biletów nie przyjmujemy!

Poranek teatralny dla dzieci. Spektakl pt.: „O 
rybaku i złotej rybce” w wykonaniu Teatru Tup 
Tup, 22 kwietnia 2018 roku (niedziela), godzina: 
10:30 oraz 12:00

Zapraszamy dzieci do magicznego świata, gdzie 
wszelkie marzenia mają szansę się ziścić. Każdy 
może zostać piękną królewną lub dzielnym ry-
cerzem. Wspólnie będziemy szukać szczęścia i 
umiaru i dowiemy się, że nie zawsze trzeba chcieć 
więcej, czasem warto cieszyć się tym, co się ma. 
Przedsprzedaż biletów od 16.04. w recepcji MOK. 
Wstęp 5 zł od osoby. Zwrotów biletów nie przyj-
mujemy !

Miejski Ośrodek Kultury im. A. Kamińskiego 
ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5 
05-800 Pruszków
tel.: (22) 728 39 40, 42, 44 
www.mok-kamyk.pl
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POWIATOWY URZĄD PRACY w PRUSZKOWIE
05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30 wejście C, pokój nr 129 

tel.: (22) 770 20 42/45    http://pruszkow.praca.sov.pl    

ul. Traktorowa 6 w Pruszkowie

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

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Oferuje pełen zakres usług księgowych

BIURO RACHUNKOWE
Renata Pośpiech

POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW
NA STANOWISKO POKOJOWA - personel sprzątający

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

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

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

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

1. Ajent   prowadzący   salonik   prasowy - wykształcenie   minimum   średnie ogólnokształcące, umiejętność obsługi komputera, praca w Brwinowie. Oferta nr 0488.
2. Mechanik samochodów osobowych - wykształcenie zasadnicze zawodowe, minimum 10 lat doświadczenia zawodowego, znajomość diagnostyki komputerowej, elektroniki samochodowej, 
praca w Raszynie. Oferta nr 0490.
3. Kierownik placówki opiekuńczo-wychowawczej/wychowawca - wykształcenie wyższe pedagogiczne, doświadczenie minimum rok w zawodzie, pozytywne nastawienie, empatia, chęć do 
pacy, praca w Pruszkowie. Oferta nr 0509.
4. Sprzedawca - wykształcenie średnie, praca w Brwinowie. Oferta nr 0534.
5. Opiekun - wykształcenie średnie, stała opieka nad Mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej, praca w Czubinie. Oferta nr 0568.
6. Operator maszyn do produkcji wyrobów z gumy - wykształcenie min. zawodowe, znajomość pracy z komputerem, praca w Pruszkowie. Oferta nr 0650.
7. Pomocnik montera - wykształcenie min. zawodowe, umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami pomiarowymi, posługiwanie się elektronarzędziami, zaangażowanie, praca 
w Michałowicach. Oferta nr 0683.
8. Preser tworzyw sztucznych - staż pracy na podobnym stanowisku, praca w Raszynie. Oferta nr 0729.
9. Kierowca betonomieszarki - 5 lat doświadczenia jako kierowca kat. C, prawo jazdy kat. C, praca w Raszynie. Oferta nr 0744.
10. Opiekun Finansowy - wykształcenie średnie ogólnokształcące, praca w Pruszkowie. Oferta nr 0797.
11. Asystentka działu sprzedaży/fakturzystka - wykształcenie wyższe, mile widziany staż pacy, mile widziana znajomość języka angielskiego, praca w Jankach. Oferta nr 0850.

Dziś nie wiele osób wie o tym projekcie?!
Notowanie x12 dwa miesiące temu było 2,89 
euro, (giełda zewnętrzna https://easycoinx.
com/) dziś 5,50 euro a wkrótce poszybuje 
bo wchodzi na jedną z największych giełd, 
mieszczących się w pierwszej dziesiątce ligi 
światowej na HitBTC.
Jest to kolejny ważny krok w światowej 
akceptacji X12. Więcej informacji zostanie 
wkrótce udostępnionych w back office Xpro. 

Prawie każdy kraj na świecie w tym Polska pracuje nad swoją kryptowalutą, którą będzie chciał 
wprowadzić na rynek. Kyptowaluta X12 jest już środkiem płatniczym na świecie.

Teraz trochę matematyki
Wyobraź sobie, że nabywasz jednostkę udziałową za 1000 euro.
Ta jednostka przez okres 20 tygodni będzie generować dla Ciebie coiny X12, tygodniowo 
11 sztuk  czyli miesięcznie 44 coiny.
Wyobraźmy sobie, że w ciągu najbliższych dwóch miesięcy wartość jednego coina X12 
osiągnie poziom 50 euro.
44 coiny x 50 euro = 2200 euro, co ważne w sposób absolutnie pasywny!
Po całym okresie wydobywania (5 miesięcy) będziesz miał do dyspozycji 220 coinów x 
50 euro = 11 000 euro! Za inwestycję 1000 euro!
A co jeżeli kurs coina uzyska poziom 100 euro i więcej, a jestem przekonany, że tak 
będzie. Reasumując. Warto zainwestować i chwycić okazję i w krótkim czasie uzyskać 
wolność finansową.

Poniżej argumentacja
https://www.youtube.com/watch?v=FhirVVGv17w&t=24s

Adres do rejestracji
https://xpro-service.com/register/ref929ca005e4fa7c9e67f3bd51446d67cafe9fd88a

Krótka prezentacja
https://www.youtube.com/watch?v=MgcHe4YDkHc&t=15s

Informacje prawne i nie tylko znajdziesz na stronie kopalni
https://www.xpro-service.com/

Więcej informacji pod tel: +48 604 194 054

ZAINWESTUJ W KRYPTOWALUTY
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APEL O POMOC
Mam na imię Bartuś. Mam 
3,5 roku i każdy dzień zaczy-
nam od paska. Nie, nie tego 
do pupy... Codziennie zaraz 
po przebudzeniu, siusiam do 
pojemniczka i sprawdzam 
paskiem, czy nie pojawiło się 
białko w moim moczu. Choru-
ję na Zespół Nerczycowy, jest 
to przewlekła choroba nerek. 
Niby jestem zdrowy, sprawny, 
rozwijam się jak moi rówieśni-
cy, ale najmniejsza infekcja, 
nowy ząbek czy ukąszenie 
komara mogą pokrzyżować 
mi plany i zabrać mnie do 

szpitala na wiele tygodni. Zbieram pieniążki na leki oraz wizyty u specjalistów, którzy znajdują 
sposoby, by naprawić mi nerki i móc normalnie funkcjonować. Dziękuję wszystkim za okazaną 
mi pomoc.
Wszelkie wpłaty prosimy kierować na konto:
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Alior Bank S.A. 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
Tytułem: 32449 Panfil Bartosz - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia. Można też przekazać 
1% podatku. Wystarczy w rozliczeniu rocznym wpisać: KRS: 0000037904, a w polu „INFORMACJE 
UZUPEŁNIAJĄCE”: 32449 Panfil Bartosz. Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu 
podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.
Dane kontaktowe: magdalena_boron@interia.pl
dzieciom.pl/podopieczni/32449


