Doskonała metoda na ból OSTEOPATIA - Czytaj na str. 4

GŁOS
PRUSZKOWA

MIEJSKI I POWIATOWY MIESIĘCZNIK
SPOŁECZNO, KULTURALNO,
INFORMACYJNY - TYTUŁ ISTNIEJE
OD 1919 ROKU

(286) Rok XXIV Nr 10 - PAŹDZIERNIK 2018 CENA 50 gr w tym 8% VAT

www.gpr24.pl redakcja@gpr24.pl

Zapraszamy na urodziny

Więcej informacji na str. 5
PR 11353 ISSN 1897-8789

W numerze:
» Zapiski Eroltomana (62) - s. 2
» Jerzy Antkowiak - Moda Polska... - s. 3
» Porady specjalisty - s. 4
» Z życia wzięte - s. 5
» Erytrea - s. 6
» Gwiazdy zwierzętom za nami - s. 7
» Muzeum Dulag 121 - s. 8
» Drogi Mirku (67) - s. 9
» Home Appliances - s. 10
» Karta Mieszkańca Gminy Michałowice - s. 11
» Koncert Country w PaTaTaj - s. 11
» Do poczytania i posłuchania - s. 12
» Wywiad z Pawłem Makuchem - s. 13
» Z pamięci najemnika (18) - s. 14
» Wnuczek - s. 15
» Na radnego - s. 16
» Konwencja Wyborcza WPR - s. 17
» Sport - s. 18
» Galicja versus Rzym - s. 19
» Sport - s. 20 i 21
» Październik w MOK „KAMYKˮ - s. 22
» Ogłoszenia i inne - s. 23
REKLAMA

2

GŁOS PRUSZKOWA NR 10/2018

www.gpr24.pl

Felieton

Feridun Erol

Zapiski Eroltomana (62)
Feridun Erol - reżyser filmowy i tv

Z

darzyło się i mnie powiedzieć nieprawdę, jak by to ujął premier pisowskiego
(nie) rządu, to znaczy skłamać w żywe oczy.
W poprzednim felietonie podpisałem pod
grafiką Piotra Młodożeńca, nazwisko Wojtka
Cichonia. Obu Panów przepraszam. Robię to

Autor grafiki Piotr Młodożeniec

dla zasady, bo z żadnym nie utrzymuję kontaktu.
Żaden z nich nie prenumeruje naszego
poczytnego pisma. Może nawet nie wie o
jego istnieniu? Chociaż po prawdzie poznałem Cichonia na Festiwalu Himilsbacha w
Mińsku Mazowieckim. Dał mi swój komiks,
który oparty jest na opowiadaniu Janka. Ja
zrewanżowałem się Głosem Pruszkowa z
błędnie podpisaną ilustracją. Podziękował,
owszem. Jako człowiek opanowany nie dał
po sobie poznać. Zjadł żabę. W rewanżu dał
mi kilka swoich prac. Są to oszałamiające KOMIKSY. Żeby je zobaczyć, kliknijcie na Jego
stronę Internetową!
Przypominam sobie, że moim pierwszym
komiksem był WICEK i WACEK. Jeszcze dziś
mogę zarecytować pierwsze wersy tej wspaniałej opowieści. „Furda Wacek rzecze Wicek, wiesz, że trudno żyć nam teraz, trzeba
szkopom nadokuczać i ośmieszyć ich Hitlera.
Śnieg puszysty, aż się prosi by ulepić zeń bałwana, a niech wygląd ma Fűrera, że on bałwan, rzecz to znana…”. Tekst Adam Ochocki. Wacław Drozdowski rysunki. Nalegam
żebyście odwiedzili to arcydzieło (mojego
szczęśliwego dzieciństwa), na You Tubie. Łza
się w oku kręci. W tamtych zamierzchłych
czasach był to istny rarytas. Pierwsza rysunkowa opowieść po polsku.
Wcześniej, wpadł mi w ręce komiks „VAILLANT”. Był tak znakomicie narysowany, że
nie znając francuskiego, wiedziałem o co
chodzi, a właściwie „o co biega”, bo w komiksie wszystko opiera się na ruchu. Mój
Vaillant był egzemplarzem wytartym do
niemożliwości. Wędrował po kolegach. Był
rozrywany. Za wypożyczenie brałem znaczki,
szklane kulki, hacele itp. Rzeczy. Nie przebijał go nawet Winnetou.

Autor komiksu Wojciech „Cichyˮ Cichoń

Strona tytułowa komiksy - Wojciech „Cichyˮ Cichoń

Pochód komiksu trwa niezmiennie od lat.
Sprzedawany w milionach egzemplarzy, z
dziesiątkami tysięcy opowiadań. Teraz, za
sprawą Cichonia, do Spidermana i Batmana
dołączył Jan Himilsbach.
Można autorowi tylko pozazdrościć. Ma
chłop fach w ręku. Umie rysować. Ekspresja
w stylu, „co mi zrobisz jak mnie złapiesz”?
Taki bowiem ma być komiks. Stąd tylko przez
sień do filmów Tarantina. Kill Bill? Osobiście
mnie to nie kręci, ale zachwyt miłośników
gatunku oraz idąca za tym kasa, rzuca na
kolana.
Pozostaje nadzieja, że w dobie kiedy nikomu nie chce się czytać, dzięki komiksowi,
wielkie dzieła naszej literatury mogą trafić
pod strzechy. Już widzę jak Kmicic przepija
do Bohuna w karczmie, co Rzym się nazywa,
a Basia, przed ślubem oddaje się Wołodyjowskiemu. To byłyby te komiksowe nowalijki, przemilczane w literaturze klasycznej. W
komiksie wszystkie chwyty są dozwolone.
Innym przykładem, kiedy obrazki robiły karierę, to czas film niemego, w okresie
wielkiej migracji do Stanów Zjednoczonych.
Wtedy, wielu przybyłych tam ludzi nie tylko
nie umiało czytać, ale też mówić po angielsku. Dzięki temu, że aktorzy odgrywali swoje
role jak w pantominie, a taperzy podkreślali
każdy gest muzyką, wszystko było czytelne i
zrozumiałe. Same historyjki były też niezbyt
skomplikowane, jak w komiksie. Od komiksu
do filmu i od filmu do komiksu jest tylko jeden krok. Jedyny krok nic więcej. Ale w ten
sposób powstał największy przemysł filmowy, Hollywood. Wzruszające są uwagi reżysera, który przez tubę podpowiada aktorom
jak mają grać. Słowem wolna amerykanka.
Dawno skończył się czas dzikiej improwizacji na planie. Dzisiaj kręci się wg. scenopisu,
a właściwie SCENORYSU (ang. Storyboard).
Gdzie obok rozrysowanych ujęć kadr po kadrze - znajdują się wskazówkami dla reżyserów, operatorów, scenografów, aktorów,
montażystów a nawet i charakteryzatorów.
Scenorys jest niczym innym, jak filmem w
obrazkach. To jest nic innego, jak KOMIKS.
Nastały takie czasy, że czuję się tak jakbym
sam został wciągnięty do komiksu S. f. Biorę
udział w jakimś reality show. Jeszcze wszystko jest na swoim miejscu, ale czuję, że coś
musi się stać. Jakie siły zaniosły koszulkę z
napisem KONSTYTUCJA na tors Zygmunta III
Wazy? To wiemy. Jest to temat na przyszły
film patriotyczny. Co myślał prezydent dojnej ojczyzny, stojąc na rogu stołu, z piórem
w ręku? Materiał na dramat historyczny. Czy
profesor Gersdorf, jako prezes i nie prezes,
da się wyrzucić na bruk z SN? Czyż nie jest
komedią w stylu dell’arte? Czy premier (Pinokio), jako notoryczny kłamca, nie widzi, że
rośnie mu nos? Tym się powinni zająć specjaliści od filmów animowanych…
To są, kochani, ostatnie obrazki, jakby wycięte z komiksu, w którym wszyscy bierzemy udział. Godne uwiecznienia przez Wojtka
„Cichego” Cichonia, który nadałby im odpowiedniej dynamiki. Wszystko, wszystko jest
komiksem, a potem? To już biały welon…
Ole!
Wasz Feridun. Dziękuję za liczne listy.
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czy wiecie, że...

Jerzy Antkowiak - Moda Polska - Wernisaż
W

Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, 6 października 2018 r.
o godzinie 18.00, zostanie otwarta wystawa Jerzego Antkowiaka.
Kurator wystawy, projektant Tomasz Ossoliński odkrył w piwnicy domu
Mistrza imponujące archiwum ubrań z metką Mody Polskiej, które stały się
punktem wyjścia do przygotowania przez niego wystawy na 60-lecie powstania marki.
Prezentacja ubrań, dodatków, pamiątek i rysunków ze zbiorów Antkowiaka
oraz kolekcji muzealnych i prywatnych stanowić będzie punkt wyjścia do
szerokiej refleksji nad modą jako zjawiskiem kulturowym i społecznym wraz
z rządzącymi nią uniwersalnymi mechanizmami. Wystawa przybliży sposób
funkcjonowania atelier projektanta, by następnie wprowadzić widza w przestrzeń pokazu mody. Tym samym otworzy pole do namysłu nad związkami między projektowaniem ubioru a sztuką, a co za tym idzie – sposobem
funkcjonowania ubioru w muzeach i statusem mody w obszarze sztuk wizualnych.
Na dwóch piętrach wystawy będzie eksponowanych kilkaset obiektów.
Sześćdziesiąt ubrań – wybranych tak, by pokazać to, co było w „Modzie
Polskiej” najbardziej efektowne i najbardziej charakterystyczne dla marki.
Cenne artefakty, m.in. dyplomowy obraz „Zakonnice”, który Jerzy Antkowiak namalował na zakończenie studiów we wrocławskiej Wyższej Szkole
Sztuk Plastycznych, jego pierwszy projekt dla „Mody Polskiej” – czarno-białe
filiżanki z firmową jaskółką autorstwa Jerzego Treutlera, lustro z gabinetu
Jadwigi Grabowskiej – pierwszej dyrektor artystycznej „Mody Polskiej”, czy
meble z firmowej wzorcowni. Dziesiątki zdjęć z pokazów, ale też zza kulis,
oficjalne dokumenty i kilkaset szkiców, które pozwolą prześledzić zmiany w
modzie i ewolucję kreski Jerzego Antkowiaka. Wystawa przypomni Jadwigę Grabowską oraz sztab projektantek „Mody Polskiej”: Kalinę Paroll, Irenę
Biegańską, Magdę Ignar, Krystynę Dziak, Małgorzatę Zembrzuską, Krystynę
Wasylkowską, Katarzynę Raszyńską.
Ekspozycja będzie czynna do 17 marca 2019 r.
Fashion Biznes (skróty redakcji)

Foto - Magda Wunsche & Aga Samsel miesięcznik Vogue 10/2018
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porady specjalisty

Doskonała metoda na ból - OSTEOPATIA
Tekst & foto - NATURMED

Ponieważ bóle kręgosłupa, to problem wciąż narastający, przedstawiamy
Czytelnikom kolejny raz
Ośrodek wyjątkowo skutecznych metod przeciwbólowych – BEZ LEKÓW
- Naturmed.

Z

apewnienia najróżniejszych gabinetów w prasie, Internecie, prześcigają
się w atrakcyjności, trzeba jednak wiele
wiedzy na ich temat, aby nie narobić sobie
jeszcze większych kłopotów. Do Naturmedu często przychodzą ludzie z uszkodzonymi przez niewykwalifikowanych „specjalistów” kręgosłupami.
Paradoksem jest, że likwiduje się bóle kręgosłupa, 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 każdy objaw bólu należy zdiagnozować odpowiednimi 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 medycyna manualna i osteopatia.
Kiedy żarówka nie świeci, bo jest nie dokręcona, to manipulowanie samym wyłącznikiem nie spowoduje, że zaświeci.
Zawsze cytujemy kilka wypowiedzi pacjentów, dziś również:
* To, co się dzieje w leczeniu, to w ogromnej ilości przypadków nie jest system
ochrony zdrowia, ale system ochrony chorób, 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 zdumiewające. Ustąpiły moje problemy z nogami i
barkiem, lepiej śpię.
(Waldemar K. l. 71)

Bóle ostre, przewlekłe, nagłe, pourazowe, nerwobóle, bóle głowy, kręgosłupa, barku, kolan, bioder. Pierwsza konsultacja jest bezpłatna, aby
ustalić wskazania do zabiegu lub nie. Należy przynieść badania (również 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 trawienie! 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 pleców! Osteopatia, to rewelacyjna metoda! Jestem szczęśliwa! (Anna W. L. 29 z
Błonia)
* Jestem sadownikiem – rolnikiem. Od
dziecka ciężka praca. Już nie było dla
mnie leku. Plecy, bark, lędźwie – niesamowicie bolały. Zaczęły siadać kolana
i biodra. Czego ja nie łykałem?! Strach
mówić! Sanatoria nie pomagały. Załamany i bez nadziei trafiłem do Naturmedu!
Pan Górnicki wyprowadził mnie na spokojne 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 człowiekowi 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 drugim zabiegu chodzę samodzielnie, to po
prostu rewelacja.
(41 lat, pacjent z Sochaczewa)
* Mój kolega ortopeda stwierdził, że nie
ma sensu leczyć mnie lekami, fizykoterapia to za mało i dał mi namiar na Naturmed, do pana mgr Jakuba Górnickiego
lub mgr Wojciecha Papajewskiego. Powiedział: obaj świetni! Stwierdziłem, że
takich, jak oni powinno być chociaż kilku
w każdym mieście! Trzy zabiegi u pana Jakuba 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 niesamowitego!
(Andrzej z Warszawy l. 66)
* „Mgr Górnicki zlikwidował mi ból barku i drętwienie rąk, które było leczone
lekami i fizykoterapią bezskutecznie”.
Gorąco Mu dziękuję!
Janusz Zwada (l. 56) z Otwocka.

Mgr Anna Bzdak
- Bezlekowe usuwanie depresji i nerwic.
- Likwidowanie szumów uszu, dzwonienia, niedosłuchu somatycznego, zawrotów głowy, 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 dokumentów, 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

* „Miałam straszne bóle mięśni nóg i rąk.
Badania najróżniejsze nie były w stanie
stwierdzić przyczyny tego bólu. Nałykałam się mnóstwo leków, ale po Panu Górnickim nie mam zupełnie bólu, nie muszę
brać żadnych leków”.
Anna Z. (I. 49) z Błonia.

* „Mgr Górnicki wyrównał poziom łopatek 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.

* „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.

* „Dziękuję Panu Górnickiemu za zabiegi. Dzięki niemu uniknąłem operacji kręgosłupa i barku. Mogę być znów aktywny
zawodowo i w sporcie”.
Marek W. (I. 41) z Warszawy.

Mgr Jakub Górnicki jest wykładowcą w jednej z warszawskich uczelni na
Wydziale fizjoterapii i Wydziale medycyny osteopatycznej.
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Maciej Woźniakiewicz

Z życia wzięte
być w nich konsekwentnym. Wśród moich
znajomych wydarzyło się wiele dramatów już
w dorosłym życiu wydobywając z nich ukrytą
moc, o którą zresztą sami się nie podejrzewali.
Nie rozumiałem, że dwoje starszych, mądrych
ludzi, może dać się ponieść emocjom do tego
stopnia, że w zimie wyruszą na górski szlak, na
którym ich syn stracił życie. Kozi Wierch owiał
swoją tajemnicą jego prawdziwą tragedię, a
spadający pierwszy, biały śnieg stał się w tej
wędrówce usprawiedliwieniem ich nieroztropności. Podziwiam determinację Basi, podziwiam wielką troskliwość Ani i wielu innych
Kobiet opiekujących się od lat swoimi niepełnosprawnymi mężami. Ich człowieczeństwo
odkrywa się w sposób dość żmudny, żeby nie
powiedzieć banalny i łatwiej efektownie go
opisać, niż go na co dzień przeżywać. Dla nas
zostaje rachunek sumienia.

Maciej Woźniakiewicz - dziennikarz i reżyser
Ilustracja - Danuta Wierzba

K

ażdy ma w życiu taką chwilę, kiedy doświadcza wrażenia, że świat wali mu się
na głowę. Adam takiego wrażenia doświadczył, kiedy pełne miłości i radosnego niepokoju oczekiwanie na mające narodzić się nowe
Życie, zostało zamienione w wielką traumę.
Kładł się spać z nadzieją, a obudził z koszmarem poplątanych myśli, które za chwilę miały
okazać się rzeczywistością. Był pragmatykiem
i nie wierzył w sny, ale ten był wyjątkowy. Ten
sen zakłócał wszystko co za chwilę miało stanowić dla niego największą wartość i w czym
upatrywał swoje kolejne zwycięstwo, bo do
tej pory wszystko w jego życiu rozpieszczonym losem, prowadziło go na szczyty zawodowej kariery. Był świetny w swojej profesji
i pomimo młodego wieku dorobił się dość
licznego grona pochlebców, chcących budować swoją przyszłość u jego boku. Był autorytetem. Teraz ten koszmarny sen podważał
jego życiowy fart, a za chwilę zmienił się w
rzeczywistość. Zadzwonił telefon ze szpitala.
„Proszę przyjechać!...”.
„Czy stało się coś niedobrego?” chciał uprzedzić pytaniem swój przyjazd, ale słuchawka
została odłożona, więc pełen obaw wsiadł pośpiesznie w samochód i pojechał. Usiłował oddalić od siebie złe myśli, ale nie było to łatwe.
Kiedy zjawił się w szpitalu poinformowano go
że żona urodziła dziewczynkę. Pani Ewa jest
zdrowa, ale dziecko urodziło się z przepukliną
oponowo-rdzeniową. W pierwszej chwili nie
do końca zdawał się rozumieć powagę sytuacji. Przecież musi być jakieś wyjście. Tak było
w jego życiu. Był specjalistą od rozwiązywania
trudnych spraw. W rozmowie z lekarzem starał się swym wyjątkowym zmysłem wyłapać
niuanse i znaleźć szczelinę nadziei, przez którą
mógłby się wcisnąć i dzięki której mógłby się
lepiej poczuć. Ale nadziei nie było i stał się nagle najbardziej pokrzywdzonym w życiu, jakby
na ten moment odsuniętym od świata swoich
realistycznych wyobrażeń. Od takich chwil nie
ma odwrotu. Nie można uciec udając że nic
się nie stało. „Chociaż? - przemknęło mu przez
myśl - niektórzy to zrobić potrafią...?”. Teraz
tysiące myśli przebiegało mu przez głowę zanim zrozumiał, że Los postawił przed nim wyjątkowe zadanie. Ale to stało się parę godzin
później. Ze swej natury wszystko przekuwał
w sukces, postanowił i teraz uczynić to samo.
Niesiony ciepłem żony i rodziny, rozpoczął
walkę o godność i miłość dla swojej córeczki,
wciągając w swój świat ludzi dobrej woli. Z
determinacją ojców, którzy nie opuszczają w
nieszczęściu swoich żon i rodzin, starał się budować ich wspólną, choć teraz już nieco inną
przyszłość. Ubi tu, Caius, ibi ego Caia - Tam
gdzie ty Kajusie, tam i ja Kaja - odpowiadała z
równą determinacją Ewa, całkowicie poświęcając swój czas nowonarodzonemu dziecku.
Kiedy po latach spotkałem Adama, miał już
inną, młodą i piękną żonę. Otworzyłem oczy
ze zdziwienia i usłyszałem z jego ust słowa,
które niemal zamurowały mi usta. „Wiesz, nie
chciałem być przeszkodą w życiu Ewy. Ona
tak całkowicie była pochłonięta dzieckiem.
odnalazła swój cel, dziecko stało się jej misją. Usunąłem się dyskretnie. Zostawiłem im
wszystko: mieszkanie, zapewniam im lepszy

Rachunek dla dorosłego - ks. Jan Twardowski

byt. Sam odnalazłem w życiu wielką miłość.
Krystyna stała się dla mnie wszystkim. Jest
piękna i kocha mnie bardzo i pozwala rozwijać skrzydła. To całe moje życieˮ. Potem już
nastąpiła smutna konstatacja. Dowiedziałem
się z mediów, że Adam zmarł. Zaskoczył swoim nagłym odejściem wszystkich, zwłaszcza
tych, którzy pełni podziwu dla jego talentu
nadal próbowali ogrzewać się w cieple jego
aury. Teraz gdy słońce zgasło, ich świat stał
się uboższy do tego stopnia, że nie wszyscy
przyszli na jego pogrzeb. Niektórzy, zwłaszcza
„przyjaciele” z wcześniejszych lat świecili już
własnym światłem, inni nie odczuwali już takiej potrzeby, bo nie było się przy czym ogrzewać. Na wyróżnionym miejscu, obok siebie,
siedziały dwie panie: styrana Ewa wraz z kilkunastoletnią córką na wózku i młoda, pełna
elegancji Krystyna, której czerń podkreślała jej urodę, czyniąc z niej jeszcze bardziej
atrakcyjną kobietę. Ot i koniec opowiadania,
na które skazałem się sam, czekając w radiowym studiu na gości - ojców, którzy nigdy nie
opuszczają swych żon i swoich rodzin. Kolejna,
XII edycja „Tataspartakiady”, mająca zaakcentować więź ojców ze swoimi niepełnosprawnymi dziećmi, miała mieć początek właśnie
przez zaanonsowanie jej w moim programie,
a potem sportowa hala miała dać początek
rywalizacji niepełnosprawnych dzieci - sportowców i ich ojców, w ciepełku rodzinnego
pikniku. Adam nie poznał tej wielkiej imprezy,
a może było już za późno by ją mógł poznać.
Nie znam dnia kiedy napiszę nieodkrytą
dotąd, nawet przeze mnie, prawdę o sobie.
Codziennie odsłania się jej cząstka. Łatwiej
jednak być obserwatorem kogoś, trudniej,
choć do tego jest niepomiernie więcej okazji,
obserwować siebie, a jeszcze trudniej jest siebie osądzać. Dlatego, tak naprawdę nigdy nie
starałem się osądzić Adama. Zdaje mi się, że
czegoś tu zabrakło, a może się mylę, może nie

zabrakło niczego i tak ta historia jednego życia
musiała się potoczyć. Nie jest przecież aż tak
wyjątkowa - jest ludzka. Zaobserwowałem, że
kiedy cios przychodzi w późniejszym wieku,
łatwiej jest dokonywać wyborów i łatwiej jest

Jak daleko odszedłeś
od prostego kubka z jednym uchem
od starego stołu ze zwykłą ceratą
od wzruszenia nie na niby
od sensu
od podziwu nad światem
od tego co nagie a nie rozebrane
od tego co za wielkie nie tylko z daleka ale i
z bliska
od tajemnicy wykładanej na talerz
od matki która patrzyła w oczy żebyś nie
kłamał
od pacierza
od Polski z raną
ty stary koniu
REKLAMA
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Felieton

Włodzimierz Szpak

ERYTREA
Tekst & foto - Włodzimierz Szpak,
reżyser dokumantalista

Przeglądając jakiś czas temu
swoje archiwum fotograficzne
natknąłem się na zdjęcie, które dało mi wiele do myślenia.
Wykonano je na cmentarzu w
Erytrei, niewielkim państwie
w Afryce wschodniej, kontrolowanym do 1941 roku przez
Włochów. Przedstawia dwa
okazałe groby obywateli włoskich z pięknymi figurami kobiet naturalnej wielkości i cyprysami w tle.

O

brazek dobrze mi znany, bo przecież podobne groby pośród cyprysów widziałem
na cmentarzach w Rzymie, Wenecji, Florencji,
Weronie czy Genui.
- Okruch wielkiej kultury w jednym z najbiedniejszych państw świata - skonstatowałem w myślach. Włosi zostawili po sobie w Erytrei nie tylko
okazałe grobowce. Tak o stolicy tego kraju pisze w
„Hebanie” Ryszard Kapuściński: - A widziałeś Tira
Avolo? – spytał mnie kiedyś Aforki. Tak, widziałem
Tira Avolo. To cud świata. Asmara jest pięknym
miastem, o włoskiej śródziemnomorskiej architekturze i wspaniałym klimacie wiecznej, ciepłej
i słonecznej wiosny. Luksusową, rezydencyjką
dzielnicą Asmary jest właśnie Tira Avolo. Wspaniałe wille toną tu w ukwieconych ogrodach. Królewskie palmy, wysokie żywopłoty, baseny, bujne
gazony i ozdobne rabaty, nieustająca parada roślin, barw i zapachów – istny raj na ziemi. Kiedy w
latach wojny Włosi wyjechali z Asmary, dzielnicę
Tira Avolo zajęła etiopska i sowiecka generalicja.
(…) połowa sztabu generalnego Armii Czerwonej,
mając wstęp wzbroniony na Wybrzeże Lazurowe
czy Capri, spędzała wakacje w Asmarze, pomagając jednocześnie wojskom Mengistu (dyktator
etiopski – d.m.) walczyć z partyzantką erytrejską”.
Po najdłuższej w historii kontynentu afrykańskiego wojnie wyzwoleńczej, ten „istny raj na ziemi”
jakim jest Tira Avolo, trafia ostatecznie w ręce

Erytrejczyków czy raczej elit erytrejskich – jak
mniemam - z prezydentem Isajasem Afewerki na
czele. Afewerki jest jeszcze jednym afrykańskim
despotą. Sprawując swoje rządy dyktatorskie
nieprzerwanie od momentu ustanowienia przez
Erytreę niepodległości w 1993 roku, zamienił ją
w jeden wielki obóz wojskowy. W kraju nie ma
niezależnych sądów ani mediów. Ostatni zagraniczny korespondent został wydalony z Erytrei w
2006 roku. Tysiące mieszkańców Erytrei przetrzymuje się w więzieniach bez procesu sądowego i
wyroku. Bezterminowa służba wojskowa od 17
roku życia, prześladowania i bieda sprawiają, iż

wielu młodych ludzi ucieka z tego nieszczęsnego
kraju. Erytrejczycy stanowią obecnie jedną z największych grup uciekinierów, usiłujących dotrzeć
do Europy. Pierwszym przystankiem dla nich są
najczęściej Włochy. (Duże grupy Erytrejczyków
widziałem niedawno w Bari w okolicach dworca
kolejowego. Miałem dosłownie duszę na ramieniu, gdy ostatniego dnia pobytu wczesnym rankiem musiałem przejść tamtędy w towarzystwie
żony, ciągnąc za sobą ciężkie walizki. Tak się porobiło w Europie…).
A teraz pytam: Czy to wybicie się Erytrejczyków na niepodległość było rzeczywiście wyzwo-

leniem czy raczej kolejnym zniewoleniem? Czy
trwająca 30 lat wojna miała w ogóle sens?...
A wracając do Włoch, ich wkładu kulturowego
i cywilizacyjnego w Afryce wschodniej…. Może
władze Erytrei powinny zwrócić się do rządu
włoskiego o pomoc, rzeczywistą, wszechstronną pomoc, porzucając wciąż żywą rasistowską
doktrynę panafrykanizmu (z jej hasłem „Afryka
dla Afrykanów”). Myślę, że Włosi wiedzieni sentymentem, pomogliby we wszystkim, śląc ludzi,
maszyny, technologie… Trzeba tylko okazać chęć,
otworzyć się na świat, pozbywając się zabójczych
doktryn i ideologii.

Nowości wydawnicze

ALBUM BURMISTRZA CICHECKIEGO
LIST DO REDAKCJI
Pan Leszek Kożuszko w nr 09/2018 Głosu Pruszkowa, odnotował z radością fakt, że zainstalowano przy chodnikową ławeczkę w miejscu o którym
pisał w nr 03/2018 „GPˮ, ale zreflektował się, że
to jest szersza sprawa, bo tych ławeczek w innych
miejscach też kilka postawiono. Szkoda, że napisał, kto je postawił, bo na Osiedlach Staszica i
Bolesława Prusa takowych brakuje.
Zachwyca się także faktem, że przy kościele św.
Kazimierza jest wiele takich ławeczek.
To jednak dzieło UM w Pruszkowie, który to
urząd mając pod opieką parki wszędzie instaluje piękne ławeczki, a obok nich także kosze na
śmieci.
Niestety na tym zdjęciu, które zamieścił w „GPˮ
tego nie ma, wiec nie wiem co o tym sądzić?
Pruszków, październik 2018 r.
Zdzisław Majewski

Książnica Pruszkowska z ogromną satysfakcją prezentuje Album burmistrza Cicheckiego.
Nasze najnowsze wydawnictwo, to unikatowa, luksusowa
edycja albumu podarowanego przez pracowników Zarządu
Miejskiego w Pruszkowie burmistrzowi Józefowi Cicheckiemu w dniu Jego ustąpienia ze stanowiska – 15 października
1934 roku. Każdy egzemplarz drukowany pojedynczo i ręcznie
skręcany mosiężnymi śrubami. Album zawiera kilkadziesiąt
w większości nigdy nie publikowanych fotografii ukazujących
rozwój miasta w ciągu piętnastu lat sprawowania funkcji
burmistrza przez Józefa Cicheckiego. Wstęp, znakomicie opisujący problematykę samorządową naszego miasta i dokonania Józefa Cicheckiego, napisał Tomasz Popielicki – wnuk
burmistrza.
Pruszków: Książnica Pruszkowska, 2018
Format: 300x430 mm
Papier kreda 200 g, 70 ilustracji kol. i cz.-b.
Oprawa twarda płócienna, śruby, tłoczenia
Objętość: 80 str.
Nakład: 200 egz.
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Wiadomości

nasz patronat medialny

Doroczna impreza Gwiazdy zwierzętom za nami
Hanna Głowacka, Mirosław Kalinowski
Foto - Tomasz Malczyk

GWIAZDY ZWIERZETOM to impreza charytatywna, której patronujemy od zawsze, przeznaczona dla
właścicieli psów, oraz ich sympatyków. Ta doroczna akcja wspiera
adopcje psiaków ze schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Milanówku, którym opiekowała się aktorka Krystyna Sienkiewicz. Dwa lata
temu, kiedy zmarła, jej koledzy
aktorzy, wokaliści i dziennikarze
TVP2 postanowili swoimi twarzami
wspierać milanowskie schronisko.

W

dniu 9 września w Milanówku na skwerze
przy Poczcie, gwiazdy: Magda Popławska,
Agnieszka Mrozińska, Kasia Moś, Ewelina Ruckgaber,
Małgorzata Potocka, Edyta Folwarska, Tomasz Ciachorowski, Jarosław Kret oraz Sławomir Doliniec zaprezentowali pieski przeznaczone do adopcji. Oprócz
psiaków ze schroniska zaprezentowano również cztery pieski ze Straży dla Zwierząt powiatu grodziskiego. Impreza odbywa się cyklicznie co roku. Imprezę
rozpoczęliśmy od występów dzieci z przedszkola nr 1
i szkoły podstawowej nr 1 w Milanówku. Dzieci śpiewały piosenki o psach.
Przez cały czas odbywały się bezpłatne porady
weterynarza, behawiorysty, tresera. Na pieski i ich
właścicieli czekało mnóstwo konkursów z nagrodami. Na scenie zaprezentowano jak należy się za-

chować przy spotkaniu z nieznajomym psem. Odbył
się pokaz zbierania odchodów podczas spacerów z
własnym pieskiem, weterynarz mówił jak ważne jest
chipowanie zwierząt, a straż miejska o obowiązkach
właścicieli czworonogów. O godz. 12:00 odbyła się
prezentacja piesków przeznaczonych do adopcji.
Wystąpili: Magda Popławska, Agnieszka Mrozińska,

Kasia Moś, Ewelina Ruckgaber, Małgorzata potocka,
Edyta Folwarska, Tomasz Ciachorowski, Jarosław Kret,
Sławomir Doliniec. Na zakończenie zostały ogłoszone
wyniki konkursu rysunkowego i fotograficznego dla
przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Pięcioletni wnuczek Małgorzaty Potockiej wraz z kolega
zbierali pieniądze dla milanowskiego schroniska.

Z dziewięciu przedstawionych piesków pięć ma
szanse na adopcję - zgłosiły się rodziny chcące je adoptować. Dla czterech pozostałych będziemy szukać
domów.
Więcej zdjęć na: https://gpr24.pl/artykul/
zakonczyla-sie-doroczna/507897
REKLAMA
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Historia

Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie

Krzyk, który mnie uratował
Modrzejewska Joanna, urodzona w 1936 roku, podczas
wybuchu Powstania Warszawskiego mieszkała wraz z matką
Zofią Grankowską z d. Konopnicką przy ul. Wspólnej 17.
W pisanym po latach tekście
wspomina wzruszenie, którego doświadczano w pierwszych
dniach Powstania na widok biało-czerwonych flag, a także późniejsze dramatyczne przeżycia
– zasypanie w piwnicy podczas
bombardowań, wypędzenie
wraz z matką do obozu przejściowego w Pruszkowie oraz
brutalną obozową selekcję.

Joanna Modrzejewska

S

ierpień pamiętnego 1944 roku był upalny i słoneczny. Jest połowa miesiąca, od dwóch tygodni na kamienicach Śródmieścia powiewają dumnie
biało-czerwone flagi, po raz pierwszy od 5 lat. I tak
zostanie już do końca Powstania, do dnia podpisania kapitulacji, gdyż Niemcom nigdy nie udało się
zdobyć Śródmieścia. Tutaj teraz była „mała Polska”.
Nasz pan dozorca również wydobył z ukrycia ten
symbol polskości i umocował flagę na bramie naszej kamienicy przy ul. Wspólnej 17. Te flagi niosą
ludziom radość i nadzieję. Patrzymy na nie z otuchą
i wzruszeniem, a niejednemu łza kręci się w oku.
W kilka dni po wybuchu Powstania Niemcy ustawiają na Dworcu Gdańskim, na platformie specjalnego pociągu potężne działo nazywane „gruba
berta”. Z tego działa rozpoczynają systematyczny,
precyzyjny ostrzał Śródmieścia. Olbrzymie pociski
o ogromnej mocy burzącej zaczynają spadać w
regularnych odstępach czasu na kamienice położone na planie kwadratu. Kwadrat po kwadracie
przestają istnieć śródmiejskie domy. Powtarza się
to każdego dnia rano. Nikt z nas nie wie na jakiej
ulicy i które kamienice zostały tego dnia „skazane na
śmierć”. Mieszkałyśmy z mamą w dużym pięknym
mieszkaniu, na trzecim piętrze, w samym „sercu”
Warszawy. Dzisiaj stoi tam „Grand Hotel”. Kiedy

pociski „grubej berty” zaczęły padać coraz bliżej
naszego domu, mama poprosiła sąsiadkę mieszkającą na parterze aby pozwoliła mi nocować u niej.
Uważała że będę tam bezpieczniejsza. Tego dnia, 15
sierpnia, mama jak co dzień zeszła na dół aby mnie
uczesać. I w tym momencie potworny huk wstrząsnął kamienicą a po chwili w mieszkaniu zapanowała kompletna ciemność. Gruz walącej się kamienicy
zasypał okno. Z trudem wydostałyśmy się na klatkę
schodową gdyż drzwi mieszkania były częściowo
zasypane gruzem. Zbiegłyśmy do piwnicy gdzie
już kilkunastu lokatorów schroniło się przed nami.
Każdy miał tam naszykowany tzw. „żelazny zapas”
czyli trochę sucharów, wodę do picia i karbidówkę,
która dawała namiastkę światła w ciemnej piwnicy,
ale śmierdziała obrzydliwie. Tak mija dzień i noc,
nadchodzi kolejny dzień. Skromne zapasy się kończą, karbid również. Wydostać się na podwórko nie
można gdyż drzwi wyjściowe z klatki schodowej są
całkowicie zasypane. Zapada decyzja, że wieczorem
wdrapiemy się po częściowo zasypanych schodach
na resztki pierwszego piętra i stamtąd będziemy
skakać na ulicę. To jedyne wyjście. I wtedy przychodzi najgorsze – nalot bombowy. Jedna z bomb
trafia w resztki naszego domu. Huk, smród sadzy i…
zostajemy pogrzebani żywcem.
Teraz nie ma już żadnych możliwości wydostania
się z piwnicy-pułapki. Dorośli wiedzą co to oznacza.
Wszyscy płaczą i modlą się bo tylko to nam zostało. Ja
nabieram otuchy patrząc na moją mamę. Uśmiecha
się do mnie, choć ma łzy w oczach i powtarza, że
wszystko będzie dobrze, że wkrótce stąd wyjdziemy.
Mówi tak choć sama w to nie wierzy, ale mówi tak
spokojnie i przekonująco, że nawet siedząca obok
nasza sąsiadka przestaje płakać. Znów mija kolejny
dzień i noc. Kończą się suchary, kończy się woda do
picia i kończy się karbid do karbidówek. Kończy się
nadzieja. Aż nagle słyszymy silne, miarowe uderzenia w ścianę piwnicy dobiegające z sąsiedniej kamienicy. Zrywamy się na równe nogi, walimy w tę
ścianę czym się da, krzyczymy. Niech tamci wiedzą,
że żyjemy, że czekamy na pomoc. Wydaje się nam,
że to trwa wieki. Nareszcie w ścianie powstaje otwór,
teraz powiększający się bardzo szybko. Kiedy jest już
dostatecznie duży pojawia się w nim, choć bardzo
brudna, ale wesoło uśmiechnięta twarz młodziutkiego powstańca. Jeszcze chwila i przeciska się on do
naszej piwnicy. A za nim, ku jeszcze większej radości
mamusi i mojej, zjawia się mój kuzyn Sławek Konopnicki, również żołnierz AK. To właśnie On zorganizował tą akcję ratunkową dzięki której ocalił życie nam i
wszystkim uwięzionym pod gruzami. Lokujemy się w
mieszkaniach życzliwych ludzi w kamienicy do której
przedostaliśmy się piwnicami z naszej pułapki. Sławek postanawia przyjść po nas późnym wieczorem
i pod osłoną nocy przeprowadzić mamę i mnie do
mieszkania naszej krewnej. W normalnych warunkach szło by się do niej 15 minut spacerkiem. Nasza
droga trwała ponad dwie godziny. Niemcy nie przerywali nalotów bombowych nawet w nocy. Ponadto
co chwilę trzeba było chować się w bramy domów
aby przeczekać atak pikujących w dół myśliwców. Z
pokładów tych samolotów Niemcy ostrzeliwują z
broni maszynowej wszystko, co porusza się w zasięgu ich wzroku. Pewien odcinek drogi jesteśmy zmuszeni przejść kanałami. Do dziś czuję smród ścieków
zanieczyszczonych fekaliami. Ośmioletniej, niezbyt
wysokiej dziewczynce to paskudztwo sięga powyżej
pasa. Obrzydliwość ! Nareszcie docieramy do mieszkania ciotki Heleny. Możemy się umyć i wysuszyć.
W mieszkaniu ciotki spędzamy pozostałe 6 tygodni
Powstania.
Nadchodzi październik, a z nim koniec bohaterskiej
walki i koniec Powstania. Niemcy zaczynają wyprowadzać z Warszawy ludność cywilną. Robi się zimno
i deszczowo, a my z mamą ciągle nosimy nasze letnie
sandałki i sukienki, które miałyśmy na sobie w dniu
zburzenia naszego domu. Mama dostaje od ciotki
Heleny jakieś półbuty i żakiet. Mnie ubiera w gruby sweter ciotki, ale ciągle paraduję w zniszczonych
sandałkach. Mama jest załamana. Wtedy ciotka
podpowiada mamie, że dozorczyni domu mieszkająca na parterze, ma syna w mniej więcej moim
wieku. Może więc ma jakieś jego stare buty, które
może mi podarować. Przecież i tak nie weźmie ich
ze sobą bo każdemu wolno jest mieć tylko jeden

pakunek. Dozorczyni nie jest chętna do pomocy. W
końcu, widząc łzy w oczach mojej mamy, przynosi
z komórki stare, zniszczone cholewiaki syna, z których on już wyrósł, ale żąda zapłaty. Mama tłumaczy jej, że nie ma pieniędzy, że wszystko straciłyśmy
w zburzonym mieszkaniu na Wspólnej. Dozorczyni
pozostaje niewzruszona. I wtedy jej wzrok pada na
rękę mamy, na której połyskuje piękna ciężka złota
bransoleta, którą dostałam na chrzcie od mojego
bogatego ojca chrzestnego. Jedyna cenna rzecz,
która nam ocalała. Mama waha się przez chwilę, ale
dozorczyni nie ustępuje. Mama odpina bransoletkę
i płaci nią za stare, zniszczone buciory. Ludzie potrafią być bezwzględni, nawet w obliczu całej gehenny
Powstania, przez którą przeszliśmy. A swoją drogą
chciałabym wiedzieć czy moja pamiątkowa (ojciec
chrzestny zginął w Powstaniu) bransoletka przyniosła tej wyrachowanej kobiecie szczęście.
Niemcy ewakuują ludność cywilną ze Śródmieścia,
które do końca, do kapitulacji pozostało w polskich
rękach. Do końca też, na nielicznych ocalałych kamienicach powiewały biało-czerwone flagi. Prowadzą nas kolumnami na Dworzec Zachodni. Ładują
nas do wagonów towarowych tzw. węglarek i wiozą
do Pruszkowa, do obozu przejściowego o nazwie
„Dulag 121”. Obóz mieści się na terenie byłych Kolejowych Zakładów Naprawczych.
Trafiamy z mamą do hali Nr.1. Po koszmarze 63 dni
bombardowań, strzałów, przekradania się kanałami,
siedzenia w piwnicach, teraz znajdujemy się na samym dnie piekła! Olbrzymia hala wypełniona ludźmi. Z trudem znajdujemy jakieś miejsce żeby usiąść.
Betonowa podłoga pokryta błotem, brudnymi

szmatami, zużytymi opatrunkami, ekskrementami.
Potworny odór kału, potu, zgnilizny wprost nie do
wytrzymania! Po kilku dniach tej gehenny Niemcy
wyprowadzają nas na plac przed halą, na którym esesmani przeprowadzają selekcję. Stoimy w długim
szeregu innych wypędzonych z Warszawy. Trójka
esesmanów, dwóch mężczyzn i kobieta, rozdzielają
[więźniów] na dwie kolumny. Osoby wyglądające
na zdolne do pracy kierowane są na lewą stronę.
Pojadą do pracy przymusowej do Rzeszy. Na prawo
zaś kierowani są starcy, kaleki, kobiety w ciąży lub z
niemowlętami. Starsze dzieci, takie mniej więcej w
moim wieku (miałam wówczas 8 lat), odbierane są
matkom i również kierowane na prawą stronę. Ich
matki pojadą na roboty do Niemiec. Dzieci płaczą,
matki błagają o litość. Nic nie pomaga. Esesmani są
nieubłagani. Przychodzi nasza kolej i wówczas następuje coś czego nikt ani moja mama, ani esesmani
nie spodziewał się. Trzymając się kurczowo mamy
zaczynam krzyczeć. To był wrzask tak przerażający,
tak nieludzki, że nawet ta esesmanka zamarła i przestała uderzać się szpicrutą po cholewie wypolerowanych oficerek. Jej towarzysze też z lekka zbaranieli
i po chwili obie z mamą zostałyśmy skierowane na
prawą stronę.
Upchnięto nas jak śledzie do otwartych wagonów
towarowych. Po trzech dniach wleczenia się strugach deszczu pociąg zatrzymał się w Kielcach celem
uzupełnienia wody w lokomotywie. Mamie ze mną
i jeszcze kilku osobom udało się uciec z wagonu. Pędziłyśmy co sił, słysząc za sobą strzały. Schroniłyśmy
się w mijanej bramie i tam pomogli nam dobrzy
ludzie. Ale to już zupełnie inna historia. Dokąd nas
wieźli nigdy nie dowiedziałyśmy się. Tak jak nigdy
moja kochana mama nie mogła zrozumieć jak to
było możliwe, aby chuda, wygłodzona i po ciężkiej
zakaźnej chorobie dziewczynka mogła wydobyć z
siebie tak porażający wrzask, który nawet pokonał
bezlitosnych esesmanów.

Zofia Modrzejewska
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list od Tadeusza H. Jakubowskiego

Drogi Mirku (67)

Tadeusz Hubert Jakubowski - pisarz i publicysta

D

wie odpowiedzi na pytania dotyczące fotozagadki
z Pruszkowskiego fotoarchiwum zamieszczonej w
Głosie Pruszkowa nr 09/2018. Krótka i trochę dłuższa.
Krótsza.
Co? – Na zdjęciu widzimy fragment posesji nr 21, posesji nr 23 i posesji nr 25.
Gdzie? – Na ulicy Narodowej w Pruszkowie.
Kiedy? – Sądząc na podstawie wielkości drzewka na
fotografii i stanu budynku posesji 25 fotografia ta mogła
być zrobiona na początku XXI wieku.
I odpowiedź trochę dłuższa.
Na pierwszym planie (przed ogrodzeniem) widzimy
fragment niezabudowanej posesji nr 21 początkowo
prawdopodobnie należącej do Leopolda i Zofii Głowackich przejętej w 1938 roku na własność przez gminę
Pruszków. Obecnie na tej posesji znajdują się resztki
boiska do koszykówki i ukośny „ciąg pieszy”, czyli ścieżkę do ulicy Głowackiego łączącą Narodową z ulicą Mickiewicza.
Głównym bohaterem tego zdjęcia jest dom wybudowany w 1907 roku przez Leopolda Głowackiego dla
niego i dla jego żony Zofii. Są oni protoplastami wielopokoleniowej rodziny Głowackich. Obecnie mieszka w
nim czwarte i piąte pokolenie tej rodziny. Zofia Głowacka pochodziła z Kalisza, jej mąż Leopold z pobliskiego
Leszna. Ich przeprowadzka do Pruszkowa świadczy o
miastotwórczej roli przemysłu w historii naszego miasta i o jego atrakcyjności po przeniesieniu Warsztatów
Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej z Warszawy do
Pruszkowa.
Leopold Głowacki był budowniczym kilku domów
na ulicy Narodowej. Między innymi domu, w którym
mieszka mój przyjaciel Marian Skwara, autor dzieła p.t.
„Historia Pruszkowa do roku 1945”.
Dom Zofii i Leopolda Głowackich na trwałe wpisał się
do historii Pruszkowa. Od 10.09.1921 roku do 1930 roku
mieściło się w nim Gimnazjum Państwowe im. Tomasza
Zana (później przeniesione do budynku na ulicy Klonowej, późniejszej Daszyńskiego).
Jego uczniem, który był w grupie pierwszych maturzystów Zana (matura 1925) był Ryszard Krygier późniejszy
znany lekarz pediatra i artysta malarz (widziałem go jak
malował zimowy pejzaż z ulicą Zacisze w tle).
W tym miejscu chciałbym zacytować fragmenty wspomnień Władysława Stochlaka też maturzysty z 1925
roku, zamieszczonych w numerze specjalnym Przeglądu
Pruszkowskiego w 2014 roku.
…W 1925 odbył się pierwszy egzamin maturalny,
któremu przewodniczył pierwszy dyrektor Gimnazjum
– pan Woyda.
…Zakończenie roku szkolnego 1924/25 odbyło się
bardzo uroczyście; wręczenie matur (pierwsze w dziejach Pruszkowa) połączono z poświęceniem sztandaru.
Wieczorem odbył się bal maturalny z udziałem władz
miasta.
…W latach 1921-1925 dyrektorem był Jakubowski (nie
jestem z nim spokrewniony – T.H.J.).
Podczas jednej z dwóch wizji lokalnych dowiedziałem się od wnuczki Leopolda Głowackiego, od Pana
Wojciecha Głowackiego, że po 1945 roku mieścił się w
tym domu warsztat naprawy kajaków. Był to w przeciwieństwie do ulicznych wtedy warsztatów naprawy
rowerów, spory interes i dlatego nie był on własnością
prywatną.
Od około połowy ubiegłego wieku w domu o numerze
policyjnym 23 działa Urząd Pocztowy. Dokładnej daty
nie udało mi się ustalić.

Budynek ten ma bardzo interesującą bryłę. Wykonany z cegły wyprodukowanej przez żbikowską cegielnię
braci Hoserów. Składa się z części niższej dwupiętrowej
i z części wyższej trzypiętrowej. Część niższa przykryta
dachem dwuspadowym naczółkowym (ściętym od
góry w elewacji szczytowej) charakterystycznym dla
architektury wiejskiej na Mazowszu. Część wyższa
kryta dachem dwustadowym osłoniętym dwoma tympanonami. Kalenice dachowe części niższej i wyższej
prostopadłe do siebie. Mimo skromnych gzymsów
marco-piano i wieńczących budynek ten wygląda jak
mały zameczek.
Prawdziwe cuda znalazłem na podwórku. Fragmenty
były wybrukowane kamieniami, tak zwanymi „kocimi
łbami”. Jest to dzieło dwóch wnuków Leopolda Głowackiego; Pana Wojciecha Głowackiego i Pana Andrzeja Głowackiego. Jakże banalnie w porównaniu z tymi
fragmentami wyglądają podwórka wybrukowane kostką Bauma. Entuzjaści tej kostki w małej architekturze
„som nowoczesne”.
Kiedyś główne ulice w Pruszkowie były wybrukowane
„kocimi łbami”. Nie ma po nich żadnego śladu. Takim
śladem dla przyszłych pokoleń będzie podwórko w
domu rodziny Głowackich na Narodowej.
Tuż za tym domem widać dom o numerze policyjnym
25. Na zdjęciu wygląda jeszcze nieźle. Obecnie w stanie agonalnym, znajduje się na nim tabliczka, że jest on
przeznaczony do rozbiórki.
Po Wielkiej Wojnie mieściła się w nim żeńska bursa.
Później, prawdopodobnie do 1963 roku działała w tym
budynku najpierw szkoła powszechna, później podstawowa im. Marii Konopnickiej (po cholerę było szkołę
powszechną, czyli przeznaczoną dla wszystkich zmieniać na podstawową, czyli na nazwę urzędowo bezduszną? Ale to moja uwaga na marginesie). Wcześniej
po Wielkiej Wojnie i po likwidacji bursy dla chłopców
szkoła ta działała w budynku na ulicy Szkolnej nr 3.
W dwudziestoleciu międzywojennym – dokładnej
daty nie znam – szkoła powszechna im. Marii Konopnickiej została przeniesiona do budynku na ulicy Narodowej o numerze policyjnym nr 25.
W tym miejscu dwa słowa o moim blamażu. W Głosie
Pruszkowa nr 9/2015 i w książeczce p.t. „Pruszków dawno temu” (na str. 196) podałem informację, że szkoła
powszechna im. Marii Konopnickiej w 1931 roku przeniesiona została na ulicę Narodową do budynku zwolnionego przez Gimnazjum im. Tomasza Zana. Moja
wpadka polegała na tym, że została przeniesiona, ale
do innego budynku, do budynku nr 25, po opuszczeniu
go przez znajdującą się w nim bursę żeńską (Zan opuścił
budynek nr 23) i nie wiem, czy w 1931 roku.

Za pomyłkę tę, błąd, czy wpadkę (właściwe określenie
podkreślić lub zbędne przekreślić) serdecznie przepraszam P.T. Czytelniczki i Czytelników mojego pisania.
Jeszcze dwa słowa o tej szkole. W okresie okupacji
niemieckiej moja szkoła powszechna im. Józefa Piłsudskiego była szkołą wędrującą (w budynku naszej szkoły
były koszary Wehrmachtu). W związku z tym, jako uczeń
tej wędrującej szkoły korzystałem z gościny w budynku
szkoły powszechnej im. Marii Konopnickiej (Marysiu,
dziękuję!).
W 1963 na ul. Pływackiej została oddana do użytku
parterowa, pawilonowa tysiąclatka, czyli szkoła podstawowa nr 10. W 1978 patronem tej szkoły został Janek
Krasicki kolega Hanki Sawickiej (nie mam pewności, ale
chyba się znali).
27.09.1997 – A więc, po transformacji – Maria Konopnicka zdetronizowała Janka Krasickiego i taki stan jest na
dzień dzisiejszy.
Zdjęcie dawnego budynku szkoły powszechnej później
podstawowej im. Marii Konopnickiej z ulicy Narodowej
25 znajduje się na stronie 245 „Historii Pruszkowa do
roku 1945” Mariana Skwary. Był to budynek z cegiełki,
częściowo dwupiętrowy, w części środkowej trzypiętrowy, kryty dachami dwuspadowymi, w części wyższej z
tympanonami. Poszczególne kondygnacje oddzielone
gzymsami marco-piano (markującymi – zaznaczającymi
poziom stropów). Nad częściami niższymi gzyms wieńczący. Szkoda, że doprowadzono ten budynek do stanu
wymuszającego jego rozbiórkę.
Drogi Mirku! Zbliżam się do końca tego 67-dmego już
listu-artykułu. Podczas wizji lokalnych i zbierania materiałów do tych listów zawsze spotykałem się z przyjaznym stosunkiem do mnie moich rozmówców. Z jednym wyjątkiem. Raz potraktowany zostałem jak intruz
zakłócający mir domowy.
Niezwykle przyjaźnie zostałem potraktowany podczas
wizji lokalnej i zbierania materiałów do tego listu. Okazało się, że Pan Wojciech Głowacki – wnuk Leopolda i
Zofii Głowackich – zna mnie z moich spotkań na Hubala
z Czytelniczkami i Czytelnikami mojego pisania. Okazało
się, że znam jego żonę Panią Małgosię Głowacką, która
pracuje w Filii Nr 3 Pruszkowskiej Książnicy w budynku
naprzeciw mojej Topolowej. Mało tego. Pani Małgosia
zaprosiła mnie na rodzinnego grilla.
Na tym grillu poznałem mamę Pani Małgosi Głowackiej, Panią Lidię Barburską. Okazało się, że jako mała
dziewczynka podczas Powstania Warszawskiego uciekła
wraz z rodziną z transportu do Dulagu 121 w Pruszkowie
i dotarła do Krakowa (lub w jego pobliże). Po przejściu
frontu w styczniu 1954 roku wraz z rodziną wróciła do
zburzonej i spalonej Warszawy.

Kilka lat później, jako młoda dziewczyna znalazła
pracę w Pruszkowie (w Warszawie o pracę było bardzo
trudno) w Zakładzie Fryzjerskim Jerzego Barburskiego
na ulicy Tadeusza Kościuszki. Jest to historia romantyczna. Jerzy Barburski został jej mężem a później tatą Pani
Małgosi.
Od Pana Wojciecha Głowackiego usłyszałem kilka
ciekawostek związanych z ulicą Narodową. Między
innymi, okazało się, że ze względu na niewielką szerokość tej ulicy, drewniane słupy napowietrznej linii elektrycznej ustawione były na jezdni tuż za rynsztokiem.
Przejeżdżające Narodową dorożki wystającymi osiami
tylnych kół (przednie miały mniejszy rozstaw) żłobiły w
nich bruzdy. To cud, że ich nie przecięły.
Dowiedziałem się również, że córka Pani Małgosi
i jej męża, Pani Ola Leszczyńska należały do czwartego pokolenia rodziny Głowackich, a jej córka, czyli ich
wnuczka Martusia do piątego. W skali naszego miasta
jest to ewenement, żeby pięć pokoleń tej samej rodziny
mieszkało w tym samym domu, w tym samym gnieździe.
Chyba dobrze użyłem słowa ewenement. Będę miał
pewność, jak mi niektórzy Przyjaciele nie do........ (oczywiście nie dołożą, a nie to, co pomyślałeś – pomyślałeś
przed chwilą).
Kochani. Jeszcze raz Wam dziękuję za grilla i za cudownie spędzony czas. Za wszystko. Pozdrawiam Was
serdecznie.
Kurdelebele! Lubię Was!

PS1. W tym roku kończę 87 lat. Muszę przeskoczyć
najbliższą zimę. Nie mam innego wyjścia. Pani Małgosia zaprosiła mnie na wiosennego rodzinnego grilla w
2019 roku.
PS2. Chochlik i ja. Dotyczy „Drogiego Mirka” 66 z
Głosu Pruszkowa nr 09/2018. Zamiast; …powołanej do
życia 12 grudnia 1015 roku, powinno być …powołanej
do życia 12 grudnia 19015 roku.
Zamiast; aż sześć burs przy ulicy Narodowej, powinno
być; aż siedem burs przy ulicy Narodowej (była jeszcze
w budynku nr 25).
Zamiast; …zniesławiał nie mówiąc, że…, powinno

być; …zniesławiał mnie mówiąc, że….
T.H.J.

Pruszkowskie fotoarchiwum

Co? Gdzie? Kiedy? Foto ze zbiorów Muzeum Dulag 121
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nasza korespondencja z Berlina

Home appliances na Ifa 2018
id robiące fotki-odbitki w niecałą minutę? Kilkanaście modeli pokazano na stoisku Polaroid Classics
– począwszy od historycznego SX-70 (rok 1972) aż
po ostatni Hello Katty (1999).

Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta

U nas powszechnie mówi się
AGD, czyli sprzęt gospodarstwa domowego. Na targach
IFA i innych do niedawna używano „white goods” zastąpione zgodnie z modą zza Oceanu
- Home Appliance, z grubsza
tłumaczonym na: urządzenia, sprzęt domowy. To jedno
z haseł ostatnich berlińskich
targów, obok AI (artificial intelligence) – sztucznej inteligencji.

K

olejne targi/wystawa pn. IFA odbyły się w dn.
31 sierpnia do 5 września br. Impreza narodziła jeszcze 4 grudnia 1924, jako „Niemiecka wystawa
radiowa” (Deutsche Funk-Ausstellung), liczy sobie
niemal 100 lat, lecz samych wystaw, potem targów,
odbyło się niespełna 60. Obecnie to chyba najstarsza i największa tego typu na naszym globie.
TROCHĘ LICZB
Nim do nich przejdziemy na chwilę (wiem, że nie
wszyscy Czytelnicy liczby lubią, ale to niejako konieczność) zostańmy przy klasyfikacji sprzętu domowego. Otóż analitycy, w tym ci z norymberskiego
instytutu GfK, dzielą go na: SDA – Small Domestic
Appliances, czyli mały domowy oraz na MDA, czyli
Major Domestic Appliances, czyli większy, duży.
Otóż tylko w okresie od stycznia do czerwca br. wg
GfK wartość sprzedaży SDA, obliczana oczywiście w
euro, wzrosła o 7% (nie licząc Ameryki Płn.) i sięgnęła 21,8 mld euro. Ową sprzedaż można analizować
w kilku segmentach – najbardziej zaskakującym
jest dział odkurzaczy domowych (obsługiwanych
ręcznie) na terenie Azji-Oceanii, gdzie wzrost sprzedaży sięgnął 51% wartości w porównaniu z rokiem
2017 – 40%. Ogółem w tym regionie w SDA odnotowano wzrost o 13% (9,5 mld euro) rok do roku.
Podobny wzrost w segmencie odkurzaczy odnotowano w Niemczech. Ekspert GfK Norbert Herzog
w zakresie sprzętu domowego zaznacza „duża
cześć konsumentów chce zademonstrować chęć
zaawansowanego lepszego życia i stawia/kupuje
produkty klasy premium, np. tu zastępując odkurzacze ręczne robotami”. Podobnie chęć poprawy
życia skłania konsumentów w Ameryce Płd. i w Chinach do nabywania podobnego sprzętu – od sprzętu fitness, po roboty i urządzenia do oczyszczania
powietrza, szczególnie w Chinach. Drugim dość
wyraźnym trendem jest chęć „connectivity” – sterowania małymi urządzeniami domowymi z pozycji np. komórki. O dużym sprzęcie nie wspominam,
bo to niemal oczywiste. Generalnie ilość (i jakość)
sprzętu, głównie na kuchennych blatach przyrasta
w tempie niemal zastraszającym, co nie dziwi, czasy jednego urządzenia uniwersalnego typu Bartek
(kto go pamięta?) stają się historyczne.
SIEMENS NA SZEŚĆ FAJEREK
Tradycyjnie pokazy rozpoczyna Siemens, w roku
ubiegłym był to koncepcyjny projekt The Wall (pisaliśmy o nim szczegółowo). Teraz podkreślano, że
Siemens na tym polu jest „brand of the future”,
stawiano na indywidualizację stanowisk, nie tylko
kuchennych, connectivity i pełną cyfryzację. I to w
obliczu wyliczonych 70 miast (ponad 100 miast na
świecie liczy ponad 1 mln mieszkańców), gdzie wg
angielskich badań 81% konsumentów deklaruje
chęć zmian w swoich domostwach w zakresie SDA i
MDA („by życie było proste i lepsze”). Wsad do pral-

ki (koniecznie z suszarką!) ma mieć 6 – 7 kg, pralki
mają być mniejsze (takie pokazano) – oszczędność
miejsca, bardziej proste w programowaniu i w pełni
zautomatyzowane, nie ważne, gdzie ona stoi. Obsługa ma być prosta jak uruchamianie smartfona,
tableta czy maszyny do kawy. Lodówki mają mieć
tzw. francuskie drzwi (podwójne – otwierane na
lewo i na prawo), często szklany front z bezwzględnie LED-owym światłem i wskaźnikami. Dużo sprzętu uruchamiane głosem (voice assistant) – w sumie życie ma być proste, gotowanie niestresujące
a tylko przyjemnością. W związku z tym pokazano
kuchenkę indukcyjną „sześciofajerkową” (tzw. cooktop) sterowaną programatorem z 6,2 calowym
kolorowym wyświetlaczem (TFT full-touch) –
główne potrawy mają ustawione programy a także
wspomniane lodówki z francuskimi drzwiami.
POWER-DISK FIRMY MIELE
Nie tania i mało u nas popularna firma Miele zawsze stara się czymś zaskoczyć – tym razem był PowerDisk – automatyczny dozownik do zmywarek.
Rzeczywiście unikalne rozwiązanie, żadna inna firma tego nie zademonstrowała. Na razie owe dyski
przeznaczone są do nowej serii G7000 (w sprzedaży
od listopada) – nie zawierają detergentów w płynie, jest to specjalny proszek w formie granulatu,
zapewnia efektywne czyszczenie nawet w niskiej
temperaturze, naczynia szklane i zastawa srebrna
mają specjalnie zabezpieczenie. Przy temperaturze
60 stp. C jeden PowerDisk wystarcza na 20 cykli
zmywania. W razie potrzeby można w tej samej
zmywarce stosować dotychczasowe, konwencjonalne środki. Oczywiście, Miele także pochwalił się
6-cio pozycyjną kuchnią indukcyjną w wymiarach
60, 80 i 90 cm – będzie ona dostępna dopiero od
kwietnia przyszłego roku. Ponadto udoskonalonymi pralkami serii W1 Passion – zużywającymi o 50%
mniej energii w cyklu 3 godzinnym a także wyśrubowanymi parametrami w cyklu godzinnym. Ale
najbardziej ciekawym okazuje się program SingleWash (60% mniej energii, 51% mniej wody i o 59%
krótszym cyklu) – w sumie 10 l wody w ciągu 39
min. prania. Idealna dla kawalerów. Pokazano też
topowy model CM 7750 kawiarki z nowymi funkcjami oraz pojemnikami na trzy rodzaje kawy.
HAIER
Ten chiński gigant o zasięgu globalnym (wiele
brandów) uraczył dziennikarzy dłuższym wykładem
z którego wynikało, że jest jednym z największych
na świecie, z ambicją pierwszego w Europie, co nie
dziwi, gdyż tu dowodzą nim Francuzi. Co czwarta
lodówka sprzedana na świecie pochodzi z tej firmy
– ma ona 37 mld dolarów obrotu i zatrudnia 85 tys.
pracowników – ponad 50% produktów sprzedaje
poza Chinami. Dwa lata temu zadziwiła demonstrując pralkę z dwoma niezależnymi bębnami napędzaną jednym silnikiem – jest ona w ofercie, nieco
zmodyfikowana. I jeżeli Haier uprzednio wystawiał
się na niewielkim stoisku, teraz zajmował dosłownie pół olbrzymiej hali. Zadziwiał dopracowanym
designem produktów i ekspozycji. Oczywiście,

obowiązuje moda lodówek nawet cztero-drzwiowych, serie Iconic Black i Glass. Szokowała szklana
kuchnia – przezroczysta, utrzymana w modnym
stylu „na szkło”.
PROSTO I ZDROWO - U BOSCHA I W SHARPIE
Znany koncern Bosch od lat stawia proste i zdrowe
gotowanie, choć od dawna lansował szerokie stosowanie kuchni mikrofalowych. Oprócz lansowania stylistyki kuchennej (czarny front) w ubiegłym
roku zaproponował 19 kolorowych (wymiennych)
drzwi do lodówek – w tym roku już 24. Z napisami,
co mnie specjalnie nie zaskoczyło! Moja pierwsza
rodzinna lodówka ponad 30 lat temu była niebieska i szybko pokryła się napisami/nalepkami, nie
mówiąc o swoistej tablicy ogłoszeń dla domowników. Naczynia mają być kolorowe – nawet w 80 wariacjach. Produkty bezwzględnie świeże – najlepiej
z domowego (lub przydomowego) ogródka – tu
Bosch lansował hodowanie np. sałaty i domowych
ziół. Ponadto polecał stosowanie całego rodzajów
pojemników do przetrzymywania produktów w
temperaturze ok. +10 stp. Całość poparta była swoistym wykładem – filozofią „simply relax”.
Natomiast firma Sharp (znana z elektroniki) lansowała jako nieliczna w tej branży zestaw oczyszczaczy powietrza (purifikatorów) zapewniających
zjonizowane powietrze w pomieszczeniu niczym
w najlepszym lesie, czy nad wodą. Co w obliczu
wszechwładnie panującego smogu oraz licznych
alergików jest nad wyraz cenne. Można sobie wybrać urządzenie wg grubości portfela (już od kilkuset złotych) uwalniające nas od pylenia drzew i
traw, alergenów, wirusów, drobin spalinowych, kurzu i odoru, np. papierosów. Wszystko to zbiera się
na pionowej płycie łatwej do wyjęcia i oczyszczenia.
Modeli jest wiele i są zadziwiająco wydajne – do
396 m3 w ciągu godziny. Innym urządzeniem (jakie
widziałem kilka lat temu w firmie Vestel) jest piekarnik wielopoziomowy – np. pięcio, gdzie można
wypiekać/przyrządzać potrawy na kilku poziomach
jednocześnie. Wykorzystuje się tutaj termo-obieg
na zamkniętych poziomach. Dodajmy, że zapachy
z owych poziomów nie przenikają się.
CO U INNYCH?
Dużo innowacyjnych urządzeń u wielu firm, co
brzmi jak truizm, ale tak jest. Zacznę od popularnych hulajnóg firmy Segway – od niemal mikroskopijnych po wypasione, na kołach niemal traktorowych! Gama produktów firmy olbrzymia, ale
nowością (skierowaną do młodzieży) są e-skates
Drift W1 – konkretnie po jednej skates na jedną
nogę. Idąc dalej cała gama urządzeń naręcznych do
fitnessu (zaawansowane sensory z wieloma algorytmami) oraz do pomiaru pracy serca (24 godzinny
monitoring); zasilane z USB, pobierające znikomą
ilość energii podróżne chłodziarki holenderskiej
firmy Duux Inter. Wraz z trendem na slow-food –
wyciskarki soków w trybie slow koreańskiej firmy
Kuvings pracujące cicho i wolno-obrotowo do 60
obr./min. – olbrzymi wybór i nie mniejsze stoisko.
Kończąc: pamiętacie aparaty fotograficzne Polaro-

Wkładka PowerDisk/Miele

Siemens – inteligentne pralki

Haier – szklana kuchnia

Sharp Air Purifier
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Karta Mieszkańca Gminy Michałowice
Od 27 września można
otrzymać Kartę Mieszkańca. Pierwszą korzyścią,
którą uzyskają jej posiadacze, będzie zniżka dla użytkowników systemu Rower
Gminny.

O

d 1 października br. zostanie wprowadzona
kompatybilność michałowickiego systemu Rower Gminny z systemami: warszawskim i
pruszkowskim. W związku z tym ulegnie zmianie
regulamin oraz tabela opłat za korzystanie z wypożyczalni.
Jednak osoby, które są mieszkańcami gminy Michałowice oraz będą posiadały Kartę Mieszkańca, w dalszym ciągu będą mogły korzystać z bezpłatnej formy wypożyczenia rowerów w gminie
Michałowice (do 12 godzin). Aby móc korzystać
ze zwolnienia z opłat jeszcze w tym sezonie (do

30 listopada), Kartę Mieszkańca należy wyrobić
do końca października, czyli do końca trwania
okresu pilotażowego.

życia, a powyżej 18 roku życia pod warunkiem
pozostawania uczniem lub studentem, nie dłużej
jednak niż do ukończenia 26 roku życia.

Kto jest uprawniony
do otrzymania
Karty Mieszkańca?
Do jej otrzymania uprawniony jest każdy mieszkaniec gminy Michałowice, który:
- rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, a
także wskazuje w zeznaniu podatkowym, że jego
miejscem zamieszkania jest gmina Michałowice,
bez względu na to, czy osiąga dochód
albo
- rozlicza podatek rolny z tytułu prowadzonego
gospodarstwa rolnego i zadeklarował w zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego rolników jako
miejsce zamieszkania gminę Michałowice, bez
względu na to, czy osiąga dochód
albo
- korzysta ze świadczeń na podstawie ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
oraz
- dzieci osób, o których mowa w powyżej, wspólnie z nimi zamieszkujące, do ukończenia 18 roku

Jak wyrobić Kartę Mieszkańca?
Należy wypełnić wniosek i złożyć go w urzędzie
gminy – punkt Karta Mieszkańca.
Składając wniosek niezbędne będą:
- dowód osobisty/legitymacja szkolna/legitymacja studencka
oraz
- pierwsza strona formularza rozliczeniowego PIT
za ostatni rok rozliczeniowy z potwierdzeniem złożenia go w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie
- lub w przypadku rozliczania się za pośrednictwem internetu – elektroniczne potwierdzenie
wpłynięcia formularza PIT (UPO)
- lub decyzja o wymiarze podatku rolnego lub
łącznego zobowiązania pieniężnego
- lub zaświadczenie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej Gminy Michałowice o korzystaniu ze
świadczeń z pomocy społecznej
Zapraszamy do wyrobienia Karty Mieszkańca,
która wydawana jest „od ręki” w Urzędzie Gminy
Michałowice - parter Sala Obsługi Interesanta punkt Karta Mieszkańca.

Koncert Country w PaTaTaj
Ugla
Foto - Zuzanna Jankowska

W ostatnią sobotę września w
Szkole Jazdy Konnej Patataj w
Kaniach odbył się kolejny koncert Country z cyklu „Wiosna,
Lato, Jesień, Zima”. Inicjatywa,
która wyszła od Stowarzyszenia
Mieszkańców Kań a wspierana
jest aktywnie i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem
zarówno mieszkańców Kań jak
i wielu innych pobliskich miejscowości.

W

tą sobotę scena w Kaniach gościła
zespół z Chorzowa „Whiskey River”.
Zespół rozpoczął swoją działalność w latach
90 i od tamtej pory sukcesywnie udziela się
na scenie country.
Na koncercie nie zabrakło takich piosenek
zespołu jak „Przywiał go jesienny wiatr” czy
„Blues we dwoje”. Nie zabrakło także tańców,
piwa i pięknych kobiet. Bawili się zarówno dorośli jak i młodzież i dzieci. Jak zawsze podczas wiejskich zabaw w SJK Patataj.
Podczas jednej z przerw zostały wręczone
upominki dla zespołu, zasponsorowane i
wręczone przez prof. Ewę Strupińską – Thor,
J.M. Rektor Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej
i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie.
Koncert rozpoczyna serię występów w Sołectwie Kanie. Serdecznie zapraszamy do śledzenia informacji na stronie www.kanie.pl i
do aktywnego udziału we wszystkich imprezach organizowanych przez Sołectwo Kanie.
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Ian Gillan & The Javelins - Lektury na jesień
„Nowyˮ Coltrane Paderewski/Dang Thai Son
Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta

Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta

Sytuację z nowymi nagraniami, jak to się już zdarzało, uratował kuzyn Tomek. Autor pakiet CD z muzyką
poważną przesunął na przyszłe miesiące. Cofnijmy
się zatem do wczesnych lat 60. jakie autor i Ian Gillan
doskonale pamiętają. Nastolatków w Anglii, także w
Polsce, kręciły modne zespoły (wtedy głównie instrumentalne - gitarowe) i soliści – z bardzo różnorodnym
repertuarem – głównie amerykańskim. Jeżeli the Beatles w liverpoolskim Cavern Club grali utwory Chubby Checkera, the Rolling Stones utwory Chucka Berrego w Sali Hotelu Station w Richmond, to the Javelins
utwory Howlin’a Wolfa w Wistowe House w niedalekim Hayes. I jeżeli dwa pierwsze przypadki zostały
opisane/powszechnie znane, to w wypadku Javelins
fakt ten pamiętają jedynie członkowie tej grupy. Na
wyjaśnienie tego trzeba przyjąć inny fakt – takich zespołów na Wyspach było wtedy setki i niełatwo było
się przebić. Nie udało się tego dokonać kapeli Gillana
i jego kolegom. On sam zaistniał na scenie angielskiej i
światowej dopiero jako frontman w Deep Purple z początkiem lat 70., kiedy to ta kapela sięgnęła po własne
kompozycje, pisane – o czym opowiada w opisie na
okładce wydanej 31 sierpnia br. płyty – pod wpływem
czołowych twórców popu i rocka oraz słynnych kompozytorów muzyki poważnej. Sympatyczny krążek zawiera 16 utworów (coverów) – począwszy od „Do You
Love Me” słynnego potem Barry Gordy’ego. Można
polemizować z sposobem propozycji brzmienia oraz
wykonań oryginalnych, zebranych po co najmniej pół
wieku The Javelins (ich reaktywacja sama w sobie jest
wyczynem) – czepiać się głosu Gillana starego jak najlepsze wino, nadużywania stylu honky-tonk przez pianistę Dona Airey’a, aranżacji, itp. – ale po co? Ian i jego
koledzy starają się jak mogą oddać klimat tamtych lat.
I to jest najfajniejsze. Ciekawostką jest nagranie materiału w <kioskstudios> w Hanowerze, z udziałem całej
grupy muzyków sesyjnych i wydanie na CD i LP przez
earMUSIC/EdelGermany w Niemczech. Z okładki straszą nas – niczym w „Blues Brothers” - twarzyczki w
kapeluszach: Iana Gillana, Gordona Fairminera – git.
prowadząca, Tony’ego Tacona – git. rytmiczna, Tony’ego Whitfielda – git. basowa i Keitha Roacha – bębny,
czyli pierwszego, oryginalnego składu.
Wszystko się zgadza: legendarny skład – John Coltrane – saksofony - tenorowy i sopranowy; McCoy
Tyner – fortepian; Jimmy Garrison – kontrabas i Elvin
Jones – perkusja; legendarne studio o niepowtarzalnej akustyce w Englewood Cliffs w Jersey City pod
Nowym Jorkiem; legendarny inżynier dźwięku Rudy
van Gelder. Ale nagrane 6 marca 1963 r. taśmy odnaleziono niedawno i zremasterowano przez Kevina
Reeversa dla Universal Music (producent Bob Thiele)
i wydano jako „JOHN COLTRANE: THE LOST ALBUM
– BOTH DIRECTIONS AT ONCE” (Impulse/Verve/Universal). Oczywiście, nowo-stare nagrania Boga saksofonu tenorowego narobiły odpowiedniego szumu
i kolekcjonerzy Trane’a (niżej podpisany miał kiedyś

niemal wszystkie wydane jego płyty) włączyli je do
swych zbiorów. Tym bardziej, że był to dobry okres
muzyka – ale jeszcze przed nagraniem mistycznego
„Love Supreme”. Coltrane był liderem zespołu już od
trzech lat – muzykiem na tyle podziwianym, co kontrowersyjnym – już po albumie „My Favorite Things”
dla Atlantic, która to wprowadziła go na szczyt czołówki jazzowej. Album zawiera 7 nagrań (rzeczywiście
nigdy nie publikowanych) w wymiarze ok. 50 min, ciekawostką jest „Villa” wg Franza Lehara i tu przypomina
mi się niedawny artykuł – wywiad z muzykiem, gdzie
w pewnym momencie mówi o swych upodobaniach
muzycznych – m.in. do europejskich operetek, w tym
do Lehara. Jeżeli można coś zarzucić nagraniom – ale
to upływ czasu i samego sposobu nagrywania – to
głuche brzmienie perkusji Elvina.
Płyta „Paderewski/Dang Thai Son” wydana tuż
przed sierpniowym Festiwalem Chopin i jego Europa”
jest szczególna ze względu na osoby: kompozytora i
pianisty; zawartość i orkiestrę oraz jej dyrygenta. To
właśnie szczególny dobór repertuaru z dorobku naszego narodowego pianisty i kompozytora. W pamięci
ogółu w kraju i za granicą pokutuje przekonanie o wirtuozerii pianisty Paderewskiego, o jego dopracowa-

nych kompozycjach – wiele za mało. Może dlatego,
że więcej jak dwie dekady czasu poświęcił działalności społecznej, nawet mniej koncertował. Tzw. utwory drobne Jana Ignacego powstały pod wpływem
różnych zdarzeń i w różnych miejscach w latach 80
i 90. dziewiętnastego wieku. Wypełniają one pierwszą część płyty – zarejestrowane w maju ub. roku w
Studio im. Lutosławskiego, natomiast część druga to
Koncert Fortepianowy a-moll op.17 zapisany jeszcze
w sierpniu 2015 r. podczas Festiwalu „Chopin i …”.
Gra go istniejąca od 1945 r. (z siedzibą w Londynie od
1995 – w Royal Festival Hall) Philharmonia Orchestra
– jedna z najsłynniejszych na świecie – dyrygowana
tutaj przez nie mniej utytułowanego pianistę Vladimira Ashkenazego. Jeden z najwybitniejszych muzyków
naszych czasów – zwyciężca Konkursu Chopinowskiego w Warszawie w 1980 – Dang Thai Son daje popis
swoich możliwości. Wydany przez NIFC krążek – marzenie zbieraczy dobrej pianistyki.

MODJESKA CZYLI MODRZEJEWSKA
ak nazwano ją w Ameryce (oprócz USA
występowała w Kanadzie), gdzie w końcu XIX wieku miała status gwiazdy teatralnej,
trudnej do porównania z kimkolwiek obecnie,
w dobie błyskawicznych mediów elektronicznych. Obok zaprzyjaźnionego Ignacego
Paderewskiego (któremu pomagała w „starcie”) czy Henryka Sienkiewicza (szczególnie
po wydaniu „Quo Vadis”) należeli do niewielu
Polaków, których talent sławił imię nieistniejącej formalnie ojczyzny. Modjeski to nazwa
także parowca (o czym aktora prawdopodobnie nie wiedziała), nazwisko synów i wnucząt
oraz niezliczonej ilości kosmetyków: perfum,
pudrów, mydeł, proszku do zębów, mazidła
do ciała, soli trzeźwiących, itp., gadżetów –
zgodnie z całym sposobem utrwalania swej
pozycji marketingowej (i dodatkowej kasy) –
na co zresztą aktorka prywatnie się zżymała.
Dobrze, że Iskry wydały „Na wskroś piękna
– Historia Heleny Modrzejewskiej”, bo postać tej wielkiej Polki, patriotki i darczyńcy
(ilość przedstawień „dla” lub „ku czci”, nie
mówiąc o donacjach, trudna do oszacowania) jest mocno zapomniana. Także ilość i
jakość publikacji książkowych nie oszałamia.
Wspomniane media posługują się głównie
ruchomymi obrazkami i dźwiękiem – a tego o
Modrzejewskiej brakuje. Ale pozostały inne
pamiątki np. – w ukochanym Krakowie dzielnica oparta o domek-willę Modrzejów (podobny miała w Zakopanem), zaś na mapie –
najnowszym atlasie drogowym USA pod Los
Angeles widzimy zaznaczony domek w Arden
– mieszkała tu niemal do śmierci.
Była nieślubnym dzieckiem bogatej wdowy
– Józefy Bendowej-Masiel i Michała Opida,
choć złośliwi, czy może dociekliwi twierdzą, że faktycznym ojcem Heleny Jadwigi
był książę Sanguszko. Twardych dowodów
brak. Zresztą matka późniejszej aktorki miała aż pięcioro dzieci o różnych nazwiskach –
utrzymywała się z wynajmu kamienic jakie
jej pozostały po mężu, krakowskim kupcu.
Aż do momentu tragicznego 10 dniowego pożaru latem 1850 r. jaki strawił niemal

T

całe miasto. Mała Helena miała już wtedy 10
lat i wkrótce po mieszkaniu wraz z rodziną
w wynajmowanych lokalach wylądowała u
zakonnic. Od tamtej pory datuje się jej zainteresowanie aktorstwem – z czasem ujawniony talent rozwinął się w wielką sztukę.
W czym zasługa niejakiego Adolfa Zimajera
– nauczyciela niemieckiego dzieci Bendowej.
On to rozbudził w tej rodzinie zwyczaj czytania głośnego książek – stąd krok do zawodu
aktora (wtedy niepoważanego), więcej, stał
się impresariem młodej Heleny i ojcem jej
syna – Rudolfa. Z Adolfem Helena rozpoczęła
pochód po teatrzykach Galicji, potem Lwowa, Krakowa – nawet Wiednia i Warszawy.
A xże była nieprzeciętnej urody – olbrzymie
oczy, brwi, sylwetka (idealna przez całe życie)
i miała ogromy talent poparty niesamowita
pracą, to wzbudzała naturalne zainteresowanie. Nie sposób wymienić nawet najważniejszych kreacji aktorskich, ma z tym pewien
problem autor/-rka tej „Historii”, jakkolwiek
szokuje czytelnika dziesiątkami szczegółów.
Dobrze, że zwrócił uwagę czytelnika na fascynację Modrzejewskiej Szekspirem – po pracowitym opanowaniu języka aktorka w jego
sztukach, w wersach znajdowała specyficzne
luki do wyrażenie swej niepowtarzalnej interpretacji, czym zasłynęła.
W czerwcu 1866 r, po występach w Poznaniu poznaje ziemianina Karola Chłapowskiego i bierze z nim ślub dwa lata potem. Dokładnie 10 lat od poznania Karola wraz z grupą
przyjaciół (jest i tam Henryk Sienkiewicz,
lecz Stanisław Witkiewicz i późniejszy brat
Adam Chmielowski nie dojeżdżają) emigrują
do Kalifornii, do Anaheim (dziś dzielnica Los
Angeles), aż wreszcie kupują olbrzymie ranczo w dolinie rzeki Santiago u stóp gór Santa
Ana – to Arden (jest tam dziś dom-pamiątka,
muzeum aktorki). Kariera Heleny ma wymiar
światowy – gaża sięga 500 dolarów (wtedy!)
za wieczór, a kontrakty wielotysięczne. Bardzo dobrze oddaje to autorka – trupa aktorów przemieszcza się głównie pociągiem,
Modrzejewska ma własny wagon – potem z
kuchnią i kucharzem, co okazuje się istotne.
Statystyka (odtworzona przez naukowców)
nawet i dziś załamuje – wtedy w USA było
5 tys. teatrów. Artystka objechała kraj (i
Kanadę) 23 razy – tura trwała nierzadko i 8
miesięcy. Wyliczono: przez 46 lat aktorstwa
Helena zagrała 300 ról w 6 tys. przedstawień
(z tego 1700 po polsku) – najczęściej 620
razy była Marią Stuart Schillera, o 100 mniej
– Lady Makbet. Schorowana – przewlekle
zapalenie nerek (zespół Brighta) – przenosi
się pobliskiego Tustin (zadłużony „gospodarstwo-kłopociarstwo” Arden sprzedają za
120 tys.$). Jednak najbardziej odpowiada jej
morski klimat pobliskiego Newport Beach.
Ostatni – charytatywny występ 12 stycznia
1909 na scenie filharmonii LA, i śmierć w
Wielki Czwartek 8 kwietnia. Po angielsku spisała pamiętniki „Memories and Impressions”
(niestety poprawiane przez Karola), zostawiła testament. Katolickie pożegnanie odbyło
się w trzech językach w LA, potem trumna
pojechała do Chicago aż dotarła do Krakowa,
gdzie jej pogrzeb 17 lipca był manifestacja narodową (był Sienkiewicz i Paderewski) i spoczęła na Cmentarzu Rakowickim. Olbrzymia
ilość pamiątek została rozproszona po bibliotekach polskich i amerykańskich, jednak listy
Heleny do Karola, jaki osiadł trafiły z nim do
Żagocina, zniszczone zostały przez niemieckich administratorów w czasie II wojny.
Arael Zurli NA WSKROŚ PIĘKNA HISTORIA
HELENY MODRZEJEWSKIEJ Wyd. Iskry 2018,
str. 244; ilustracje w tekście; kalendarium;
bibliografia oprawa twarda + obwoluta;
cena 39,90 zł.
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Wywiad sponsorowany

czy wiecie, że...

Wspólnie Pruszków Rozwijamy jesteśmy jedną zgraną drużyną

Paweł Makuch jest rodowitym
pruszkowianinem, choć na świat
przyszedł w Warszawie, w maju
1976 r. dziadkowie od strony
mamy mieszkali przy ul. Cedrowej (dziś: Obrońców Pokoju) i
czynnie udzielali się przy budowie kościoła pw. Św. Kazimierza.
Szkoła podstawowa nr 11 im T.
Sygetyńskiego, Liceum im. T. Zana
– matura 1995 – to edukacja podstawowa. Studia prawnicze odbył
na Uniwersytecie Warszawskim –
w latach 1995-2000. Po obronie
pracy magisterskiej, którą pisał
pod kierownictwem naukowym
prof. Tomaszewskiego, rozpoczął
aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych, w
Warszawie. W trakcie trwania
aplikacji, powołany został do obycia zasadniczej służby wojskowej
którą odbył i w chwili obecnej jest
oficerem rezerwy. Już na aplikacji podjął pracę ze studentami w
jednej z warszawskich szkół wyższych, prowadząc zajęcia dydaktyczne. W czasie aplikacji, którą
ukończył i został wpisany na listę
Radców Prawnych w 2004 roku,
pracował w jednej z warszawskich
kancelarii prawnych. Pracował
jako radca prawny w Miejskim
Przedsiębiorstwie Wodociągów
i Kanalizacji w Warszawie S.A. i
w PZU S.A. Następnie otworzył
kancelarię (w Pruszkowie), a potem wraz z partnerką biznesową
w Warszawie, którą prowadzi do
dnia dzisiejszego.
Kocha sport – stąd ponad 10 letnia współpraca z Klubem Sportowym Znicz (od pomocy prawnej,
po udział w Zarządzie), za co dwukrotnie wyróżniono go odznaką
Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. W swojej pracy skupiał się na
szkoleniu dzieci i młodzieży.
Od 10 lat pozostaje w związku
małżeńskim z Małgorzatą, są rodzicami dwóch córek 8 letniej Antoniny i 6 letniej Anieli. Mieszka w
Pruszkowie.

Redakcja – Adam St. Trąbiński - Od ostatniej naszej
rozmowy minął miesiąc, a nawet więcej. Co przez ten
okres działo się w stowarzyszeniu Wspólnie-Pruszków-Rozwijamy i jak przebiega kampania wyborcza?
Dobiegają nas głosy, że jest ona nijaka, bez „pazura”,
nie jest ostra, np. atakująca obecną władzę, jej potknięcia czy też nadużycia?
Paweł Makuch - Długo by opowiadać o Stowarzyszeniu i jego działalności, bo miesiąc to dla nas naprawdę bardzo długi okres czasu, w którym dzieje się
naprawdę dużo. Działamy intensywnie każdego dnia,
a największym ostatnio naszym osiągnięciem była
organizacja imprezy, która odbyła się 16 września w
Parku Potulickich pod nazwą „Chodźcie na kije”. Wraz
z pruszkowskimi Żbikami, zaprosiliśmy mieszkańców
naszego miasta na 5 kilometrowy spacer Nordic Walking, który poprowadził sam Mistrz Polski pan Krzysztof Człapski. Warto podkreślić, że w opinii mistrza, nasze miasto ma ogromny potencjał do organizacji tego
typu imprez o randze wojewódzkiej, a nawet krajowej.
No, ale musi się chcieć. Kolejną rzeczą, o której należy
wspomnieć przy tak zadanym pytaniu, jest rejestracja
Komitetu Wyborczego Wspólnie Pruszków Rozwijamy
i decyzja o starcie w zbliżających się wyborach samorządowych. Zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji i
odpowiedzialności, którą bierzemy na siebie. Zarejestrowaliśmy listy kandydatów we wszystkich okręgach
oraz kandydata na Prezydenta Miasta Pruszkowa w
mojej skromnej osobie.
Mnie nie wypada oceniać kampanii, bo jestem jej
częścią, a to wyklucza obiektywizm. Wydaje mi się, że
jest ona dzięki nam inna i ciekawsza. To my jako pierwsi
i jak do tej pory i jedyni zorganizowaliśmy w Pruszkowie konwencje wyborczą. Rozpoczęliśmy kampanię od
powiedzenia Wyborcom: dzień dobry, przedstawiania
się i prezentacji filarów naszego planu, a nie jak to do
tej pory było - od wrzucenia ulotki do skrzynki pocztowej. W najbliższych dniach rozpoczynamy też cykle
spotkań z mieszkańcami Pruszkowa. Wychodzimy do
ludzi, słuchamy ich potrzeb i sugestii. Ja sam chcę być
dostępny dla każdego mieszkańca zarówno w czasie
kampanii, jak i mam nadzieję jako Prezydent Miasta
Pruszkowa i Pruszkowian. Czy obecną władzę należy
atakować ? Ona doskonale robi to sama, więc po co jej
przeszkadzać. Bilans ich 20 letnich rządów zamknięty
został na kilku kartkach opracowania wydanego z pieniędzy budżetu, a więc naszych. To ludzie widzą i szeroko komentują. Ale proszę nie zapominać, że kampania
trwa więc może być jeszcze ciekawie. Co do pozostałych kandydatów ciężko mi się odnosić, bo walczymy
o urząd Prezydenta, a w naszym gronie tyko jedna
osoba nim była. Polemizować można jedynie z programami, a tych jeszcze na dzień dzisiejszy nie ujawniono.
Wiem, że będą partyjne, a mnie to już nie pasuje. Ideą
samorządu jest samostanowienie, a nie realizowanie
narzuconej przez partię linii. Dla mnie najistotniejsze
są potrzeby mieszkańców i to oni wyznaczają mi cele,
a nie prezes czy przewodniczący jakiejś partii.
R. - Czy mógłby pan krótko skomentować poprawioną Ordynację Wyborczą?
P. M. - - Krótko się nie da. Ja bym słowo poprawioną
zamienił na znowelizowaną. Poprawia się coś, co wymaga naprawy, a co do konieczności przeprowadzonej
nowelizacji mam pewne wątpliwości. Jako radca prawny
oczywiście mogę wejść w polemikę i przedstawić swoje
racje. Mamy takie realia i zasady gry, i musimy się do nich
dostosować. Dla mnie niedopuszczalne jest prowadzenie kampanii wyborczej niezgodnie z obowiązującym
prawem np. rozpoczęcie jej przed czasem, co sprytnie
nazywane zostało „prekampanią”. Mam też pewne
wątpliwości do dwóch komisji, zobaczymy jak takie
rozwiązanie sprawdzi się w praktyce. Na dzień dzisiejszy
moje największe obawy wzbudza kalendarz wyborczy.
Boję się, że lokalne numery list rozlosowane zostaną w
ostatnim momencie (rozlosowano je 1 października -dopisek red.) i na druk materiałów wyborczych pozostanie
niewiele czasu. Sam termin wyborów i ewentualna II
tura wyznaczona na 4 listopada, zaraz po Wszystkich
Świętych może mieć znaczący wpływ na frekwencję.
R. - Jak wygląda zatem udział Komitetu Wyborczego
WPR, ile mamy okręgów, ilu kandydatów – liderów,
czy też „lokomotyw”, czyli kto i dlaczego formalnie
startuje z ramienia KW WPR?
P. M. - Udział Komitetu Wyborczego Wspólnie Pruszków Rozwijamy na terenie Miasta Pruszkowa jest 100
%. Wystawiliśmy w sumie 31 kandydatów do rady miasta, czyli maksymalną dozwoloną przez prawo liczbę

kandydatów. W każdym z czterech okręgów wyborczych na terenie Pruszkowa będzie można głosować na
naszych kandydatów. Średnia wieku kandydatów z KW
WPR wynosi 40 lat. Jesteśmy chyba najmłodszym komitetem, mamy jednak w swoich szeregach seniorów,
których sprawy są dla nas bardzo bliskie. Przeważającą siłą naszego komitetu są jednak ludzie w sile wieku
aktywni zawodowo. Nie można zapomnieć o przedstawicielach młodzieży, których rola w przyszłej radzie
miasta jest istotna. Śmiało mogę stwierdzić, że każda z
osób startujących z naszej listy jest liderem. Skupiliśmy
w naszych szeregach osoby reprezentujące chyba cały
przekrój społeczny naszego miasta. Wiem, że każdy z
naszych przedstawicieli sprawdzi się w roli radnego.
Nie bez znaczenia jest fakt, że wystawiamy również
kandydata na Prezydenta Pruszkowa. To świadczy o
sile i profesjonalizmie naszego komitetu.
R. - Oprócz owych czterech filarów: transport, edukacja, ekologia i rozwój, jak w konkretach wygląda
program wyborczy Komitetu WPR, co jest jego istotą?
A co zgłaszają mieszkańcy na spotkaniach?
P. M. - Zaprezentowany na naszej konwencji program, jest tak naprawdę planem rozwoju. Opracowany on został przy współudziale ekspertów i mieszkańców naszego miasta. Wiem, że odzwierciedla on realne
potrzeby nasze i naszego Miasta i każdy z mieszkańców
może śmiało powiedzieć: to jest mój plan. Hasłem
przewodnim naszej konwencji było Pro Bono Pruszków – Dla Dobra Pruszkowa i te słowa tak naprawdę
odzwierciedlają nasze działania. Pruszków doszedł do
przysłowiowej ściany, konieczna jest zmiana, która da
nadzieję na rozwój. Stanie w miejscu w obecnych czasach to tak naprawdę cofanie się, a na to nie możemy
pozwolić. Nadchodząca kadencja będzie pierwszą pięcioletnią kadencją w historii samorządów i nie może
to być zmarnowany czas. W pytaniu zawarł pan odpowiedź na pytanie dotyczące potrzeb zgłaszanych przez
mieszkańców. To właśnie transport, edukacja, ekologia
i rozwój. Do tego należy jeszcze dodać brak dialogu i
bardzo często wspominana arogancja władzy.
R. - Przykładowo – jaki macie pomysł na efektywne
zagospodarowanie olbrzymiego Centrum Dziedzictwa i Kultury? Są jakieś pomysły na ambitne kino dostępne finansowo? - Jaki jest program dla młodzieży
– szerzej w kontekście całego miasta – np. brakuje
klubów dla niej, nawet kawiarni? Czy więcej – brakuje
np. kręglarni?
P. M. - Centrum Dziedzictwa i Kultury nie ma. Tak
nie ma. Mamy Centrum Kultury i Sportu Sp. z o. o.
Spółkę prawa handlowego, która w mojej ocenie
funkcjonuje fatalnie. Patrząc na ofertę CKiSu zadaje
takie same pytania jak Pan. Spółki miejskie muszą być
zarządzane przez fachowców. To jest bardzo złożony
proces bo z jednej strony jako spółka ma zarabiać bo
po to została powołana, a z drugiej ma służyć mieszkańcom. Proszę mi wierzyć te funkcje można pogodzić. Ja jednak jestem zwolennikiem rozdzielenia
kultury i sportu. Takie przekonanie wynika z mojego
doświadczenia zarówno zawodowego, jak i wynika z
wieloletniej działalności społecznej w MKS ,,Znicz” w
Pruszkowie. Oferta skierowana do dzieci i młodzieży
musi odzwierciedlać ich realne potrzeby. Zacznijmy
rozmawiać z mieszkańcami, musimy słuchać ich sugestii i uwag. Ofertę skierowaną do mieszkańców
należy szyć na miarę ich potrzeb, aby była dla nich
atrakcyjna. Niech każdy z Państwa odpowie sobie na
proste pytanie. Z jakiej oferty CKiSu skorzystałem ? Za
ogromne nasze pieniądze zbudowano obiekt, który
tak naprawdę tylko jest i nie do końca spełnia swoje funkcje. Już sam dojazd czy wyjazd stanowi spory
wyczyn. Mamy centralizację kultury na terenie obiektów sportowych. Ja osobiście jestem zwolennikiem
decentralizacji.
R. - Jak widzi udział seniorów w życiu miasta, w
obliczu prawdopodobnej komercjalizacji części powierzchni Centrum i nie wznowienia działalności
Uniwersytetu III-wieku? Bo obecny prezydent ma
wraz z grupą działaczy-seniorów cały opracowany
program działania? Bo raz do roku bezpłatne badania dla seniorów to zdecydowanie za mało?
P. M. - Bezpłatne badania to tylko przykład rozbudowanego systemu BS (Bezpieczny Senior). Znowu
wracamy do kwestii dialogu i słuchania potrzeb danej
grupy mieszkańców. Seniorzy to bardzo liczna grupa
obywateli naszego miasta, a nie tylko wspomniana
przez pana grupa działaczy. Tak jak w przypadku
dzieci i młodzieży oferta miasta zarówno w sferze

kulturalnej, jak i opiekuńczej musi odzwierciedlać
realne potrzeby społeczne. Rozmawiając z seniorami
najczęściej zwracali oni uwagę na samotność. Proszę
sobie wyobrazić, że starsza osoba mieszkająca np. na
osiedlu Staszica, która niejednokrotnie ma problemy
z poruszaniem ma dotrzeć na zajęcia do wspomnianego CKiS-u. Jak ma to zrobić? Z ofertą do takich osób
należy wyjść, dosłownie przyjść do nich. To jest właśnie ta decentralizacja, o której wspominałem. Pruszkowski Senior powinien mieć możliwość korzystania
np. z basenu czy zajęć dedykowanych za darmo lub
na bardzo preferencyjnych warunkach. Ofertę kierowaną do Seniorów należy rozwijać i poszerzać, a nie
ograniczać.
R. - Mówi się, że program prezydenta Makucha
– in spe – to typowy program „plus” – dodatkowe
świadczenia, dodatkowe badania, dodatkowe przysłowiowe ławki w parku – 4 więcej? Proszę odnieść
się do tych opinii.
P. M. - To jest realny i rzeczowy plan, który można
w ciągu nadchodzącej kadencji zrealizować. Oczywiście nie zrealizuję tego sam, bo wszyscy wiedzą, że
prezydent takich kompetencji i władzy nie ma. Moje
założenia programowe są bliskie kandydatom na
Radnych z komitetu wyborczego Wspólnie Pruszków
Rozwijamy, jako człowiek dialogu, za którego się uważam wiem, że do moich pomysłów przekonam także
inne osoby. Dzisiaj nie wiemy jaki będzie skład rady,
ale poważnie podchodząc do kandydowania, już teraz
myślę o zgodnej współpracy z Radnymi. Taką samą
współpracę chcę wprowadzić między gminami naszego powiatu. Już dzisiaj deklaruję chęć ścisłej współpracy z nowym Starostą. Mój plan na nadchodzącą
kadencję zaspokaja faktyczne potrzeby mieszkańców
i miasta. Nie obiecuję rozdawnictwa bez pokrycia,
wiele moich postulatów nie ma na celu dawania. Pragnę doprowadzić do otwarcia przestrzeni publicznej,
chcę oddać przestrzeń miejską obywatelom miasta.
Wątpliwej urody ogrodzenie Urzędu Miasta, czy targu
musi zniknąć. Niech powstaną otwarte, dobrze zagospodarowane place miejskie, na które nie wpuścimy
deweloperów.
R. - Co zamierzacie zrobić, by w Pruszkowie i w okolicach żyło się łatwiej, lepiej i przyjemniej – chodzi też
o komunikację, a głównie o ograniczenie wpływu
ogromnej masy samochodów, jaki tu mamy. Co ze
starym pomysłem płatnych parkingów – czy ten pomysł rozwiązuje jakieś problemy?
P. M. - Na masy samochodów jest jeden sposób.
Jest nim doskonały transport publiczny, funkcjonujący
zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców.
Transport publiczny ma być dla ludzi, a nie odwrotnie.
Najbardziej optymalnym rozwiązaniem i w mojej ocenie, będzie stworzenie w Pruszkowie naszego, darmowego miejskiego transportu opartego na pojazdach
ekologicznych. I wcale nie upieram się, że mają być to
pojazdy elektryczne. Jestem pewny, że przy dobrym
zarządzaniu, nasze miasto stać będzie na stopniowe
wprowadzenie takiego rozwiązania. Ja jasno deklaruje
się jako przeciwnik płatnych stref parkowania. Uważam, że rotację w parkowaniu możemy osiągnąć dzięki
wprowadzeniu rozwiązań przewidzianych w kodeksie
drogowym, bez dodatkowego obciążania finansowego
mieszkańców.
R. - Kończąc i wracając to samych technik wyborczych – czy przewidujecie jakieś alianse przed I turą
wyborów, czy tylko przed II-gą turą? I dlaczego tak
„mało jest Makucha i KW WPR” w mediach i na ulicach?
P. M. - Przed wyborami nie przewidujemy żadnych
przymierzy. Idziemy do wyborów, aby je wygrać. Pruszków po wyborach będzie lepszym, ładniejszym, czystszym, nowocześniejszym i bardziej przyjaznym miastem. Ja sam chcę być Prezydentem Pruszkowa, który
będzie Prezydentem Pruszkowian. Chcę być między
ludźmi, słuchać ich potrzeb, sugestii i krytyki. Raz jeszcze podkreślę, że nie jesteśmy politykami, za którymi
stoją ogólnopolskie partie, nie możemy też prowadzić
kampanii w ramach pracy, bo taki przywilej ma urzędujący Prezydent. My prowadzenie kampanii łączymy
i godzimy z obowiązkami zawodowymi i domowymi.
Kampania się rozkręca, będzie nas w niej więcej. To
mogę obiecać. Najważniejsze, że w tym intensywnym
okresie wspiera mnie żona, córeczki, rodzice i cała rodzina. Liczyć i ufać mogę także wszystkim kandydatom
KW WPR. Jesteśmy jedną, zgraną drużyną.
Rozmawiał: Adam St. Trąbiński („Głos Pruszkowa”)
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Felieton

Maciej Bugajak

Z pamięci najemnika (18) - Zła karma
Maciej Bugajak - operator filmowy, publicysta
Foto - z archiwum autora

Ostatnio pisałem o tym, co
najlepszego jadłem w życiu,
pora więc ponarzekać. Chronologicznie moje pierwsze
spotkanie z zagraniczną kuchnią wydarzyło się w Szwecji,
podczas pobytu w 1976 r. Byłem biednym studentem trzeciego roku łódzkiej Filmówki
i pojechałem w czasie wakacji za chlebem do naszych
północnych sąsiadów, gdzie
na mocy umowy międzyrządowej młodzi Polacy mogli
podjąć pracę. Z oczywistych
powodów oszczędzanie było
priorytetem, bo ze względu na
przeliczniki walutowe wszystko było potwornie drogie. Litr
mleka kosztował prawie dolara a za takie pieniądze można
było kupić w Polsce kilogram
wędzonej szynki lub pół litra.
Ale do rzeczy.

W

Sztokholmie miałem pierwszy kontakt ze
znaną na całym świecie siecią restauracji
KFC. Po wyczerpaniu się moich puszkowych zapasów, przywiezionych z kraju postanowiłem zapoznać się ze smakiem słynnych kurczaków pułkownika Sandersa. Ku mojemu wielkiemu rozczarowaniu drób, przyrządzany w restauracji miał okropny
smak. Na pierwszy plan wybijał się posmak ryby,
wynikający pewnie z rodzaju używanej paszy, w
dodatku kurczaki zabijano prądem, co powodowało zastyganie krwi wokół kości.
Ohyda! Zresztą wiele lat później zamówiłem
KFC na Oxford Street w Londynie i smak a raczej
jego brak był ten sam. Szwedzkie śledzie w zalewach słodkich albo korzennych nie przypadły mi
do gustu. O wędlinach, też nie mieli pojęcia, chleb
przypominał ligninę, wszechobecna duńska szynka konserwowa nie nadawała się do konsumpcji
chyba, że po flaszce. Na szczęście Szwedzi potrafili robić fantastyczne przetwory mleczne, Filmjölk i Langfil były moimi ulubionymi. Następnym
krajem, z którym kojarzą mi się mieszane wspomnienia kulinarne jest były Związek Radziecki.
Po raz pierwszy pojechałem tam w związku z
filmowaniem koncertów Billy Joela, słynnego
amerykańskiego piosenkarza. Billy podszedł bardzo profesjonalnie do występów, przywożąc kilka
TIR-ów sprzętu i realizując program tak samo, jakby koncerty miały się odbyć w Nowym Jorku czy
Londynie. Pierwszym kontaktem z kuchnią rosyjską było śniadanie w hotelu Kosmos. Sam hotel
olbrzymi, zbudowany na Igrzyska Olimpijskie, w
jego lobby można by urządzić mecz koszykówki. Restauracja też olbrzymia ale wybór potraw
niewielki. Na środku znajdował się metalowy
stół z wielką kupą czegoś brązowego, sięgającą
bez mała pół metra wysokości. Właściwie słowo
kupa jest tu adekwatne bo mogłaby być to kupa
słonia. Okazało się, że jest to pasztet z wołowej
wątroby. Nawet nie próbowałem, odpychał mnie
sam zapach. Oprócz tego były też jaja gotowane
na twardo. Co ciekawe, rosyjskie jaja, które jadałem przez następne kilkadziesiąt lat zawsze miały

żółtka, które tylko z nazwy je przypominały. Były
bowiem prawie tego samego koloru co białka i
oczywiście nie miały żadnego smaku. Nigdy nie
rozszyfrowałem tego ewenementu. Kolejną zagadkę stanowiła ciemnozielona masa, przypominająca gotowany szpinak ale okazała się morską
kapustą. Ostrożna próba smakowa o mało nie
zakończyła się pawiem. Doszedłem do wniosku,
że to co najlepsze w rosyjskiej kuchni to to, co nie
wymaga zbytniej pracy przy przyrządzaniu czyli
kawior. Następnym krajem, w którym miałem
powody do narzekań było Kosowo. Byłem tam
prawie 20 lat temu więc sporo mogło się zmienić
ale wtedy każda restauracja musiała być „włoska”
! Czyli pizza i spaghetti. Dla takiego mięsożernego
jak ja była to gehenna. Znalazłem jedną knajpę
z pstrągiem w menu i jedną z całkiem przyzwoitym stekiem, ale bez rewelacji. Jeszcze gorzej pod
względem gastronomicznym wypadł Tadżykistan,
który odwiedziłem pod koniec lat 90 zeszłego
wieku.Mieszkałem w najlepszym hotelu w Duszanbe, zbudowanym w latach 70 ale stan pokoi
i łazienek wskazywał raczej na pochodzenie z lat
70 XIX wieku. W restauracji dwa dania główne,
obydwa w oparciu o wołowinę i ziemniaki. Problem polegał na tym, że wołowina była twarda jak
z podeszwy a ziemniaki, w zależności od dnia były
albo prawdziwymi, niesmacznymi kartoflami albo
koszmarnym puree z proszku, który z pewnością
był zabrany głodnym krówkom. Za to na rynku
bogatość warzyw i owoców oraz całkiem przyzwoity szaszłyk, tylko nie wiem z jakiego mięsa.
Nie zdziwiłbym się jakby był z kota bo kawałki na
szpadce były wyjątkowo malutkie. Z Tadżykistanu
rzut beretem do Tatarstanu. Tam pełniłem rolę
doradcy d/s operatorskich w czasie jednodniowej
sesji w niezależnej telewizji tatarskiej. W moim
hotelu była pani kucharka, która bardzo chciała
mnie zaspokoić kulinarnie, o innych zaspokojeniach nie było mowy, pani miała prawie 70 lat.
Chociaż…. No nie, żartuję! Moja gospodyni, bo i
gotowała i podawała do stołu któregoś dnia postanowiła zrobić danie regionalne, tzw. „kartofiel-

niki”, które okazały się pierogami z ziemniakami.
Niestety, brak przypraw, grubość ciasta oraz smak
ziemniaków spowodował, że aby nie robić przykrości mojej Pani zaraz po ugryzieniu „kartofielnika” wyplułem go do serwetki i z całą resztą pieroga
schowałem do kieszeni. Potem oczywiście do kosza. A teraz czas na kuchnię włoską. Turyńską, którą musiałem znosić podczas Igrzysk w 2006 roku.
Otóż oni tam nie mają pojęcia o dobrej kuchni.
O pysznym jedzeniu. NBC zapewniła nam catering
ale po pierwszym dniu już wiedziałem, że jestem
skazany na poszukiwania dobrej knajpy. Okazało
się, że dostałem długi wyrok. Przez miesiąc starań
nie udało mi się znaleźć przyzwoitej kuchni w Turynie. Nawet podobno najlepsza restauracja, gdzie
zamówiłem talerz turyńskich specjałów okazała
się niewypałem. Na dużym talerzu były kupki czegoś, z czego jedna trudna dla mnie do identyfikacji okazała się kawałkiem wołowej wątróbki,
polanej czekoladą. Kiedyś już pisałem o wołowej
wątrobie więc ograniczę się tylko do komentarza,
że nigdy więcej do Turynu. Niedługo później poleciałem do Portugalii. Korespondent zachwalał
małe smażone rybki ale ja zdecydowałem się na
„robalo”, który okazał się nie robalem z morza tylko okoniem, oczywiście z morza. Zresztą te rybki
smakowały głównie tranem, więc nie wiem o co
chodzi. Uważam, że najlepsze smażone ryby w restauracji można dostać tylko w Polsce! Sandacz,
szczupak, lin, karp, okoń, miętus, węgorz, pstrąg,
sieja, sielawa…. Coś przeoczyłem? Już wiem co,
narzekam ale w Astrachaniu zjadłem jedną z najlepszych ryb z grilla, sazania. To jest taki dziki karp
ale ma rewelacyjne mięso, jędrne i soczyste. U nas
niestety nie do dostania. Teraz o Finlandii. No cóż,
ich narodowe danie to stek z renifera. Nie chodzi
mi o to, że renifer kojarzy się ze Świętym Mikołajem ale jego mięso jest za słodkie, wolę polędwicę
wołową. W czasie pierwszego pobytu w Szkocji,
gdzie pomagałem przyjacielowi w robieniu zdjęć
poklatkowych przepięknego krajobrazu, z uwagi
na niski budżet nasze dwa noclegi spędziliśmy w
tzw. „bed&breakfast”. Pierwszy dom należał do

skromnej rodziny, śniadanie było jednak obfite i
smaczne. Niestety, zawierało jeden element, przypominający krążek podsmażonej kaszanki, który
wywołał u mnie odruch wymiotny. Podobnie jak
w Kazaniu umieściłem go w serwetce i schowałem
do kieszeni. Następnego dnia, po nocy spędzonej
w bardzo luksusowej rezydencji nasza gospodyni
uraczyła nas równie obfitym i smacznym śniadaniem, z tą jednak różnicą, że „kaszanka” okazała
się całkiem zjadliwa. Pewnie zależało to od odpowiedniego przyprawienia, myślałem wtedy, dalej
nie wiedząc co jem. Później dowiedziałem się, że
był to narodowy szkocki przysmak „haggis”, robiony z owczych podrobów (wątroby, serca i płuc),
wymieszanych z cebulą, mąką owsianą, tłuszczem
i przyprawami, zaszytych i duszonych w owczym
żołądku. Rzyg! Dwa miesiące temu byłem w Glasgow, ale już nie dałem się namówić na ponowną
konsumpcję tej potrawy. I na koniec moich narzekań Nowy Jork. Robiłem tam zdjęcia do filmu
dokumentalnego „System 09” i ze względu na
mały budżet (znowu) mieszkaliśmy w małym hoteliku w chińskiej dzielnicy. Tego dnia mialem dzień
wolny a ponieważ nie mam charakteru rasowego
podróżnika czy chociażby turysty więc gdy reszta
ekipy pojechała zwiedzać Manhattan ja ten czas
spędziłem wylegując się w łóżku. Gdy zgłodniałem
postanowiłem rozejrzeć się po okolicy i mój wybór
padł na jedną z licznych chińskich knajpek. Niestety, menu było tylko po chińsku, takim też językiem
posługiwała się załoga restauracji. Trochę na migi,
trochę onomatopeicznie wybrałem danie, mając
nadzieję, że trafnie rozpoznano moje pragnienie
aby to było danie z kurczaka. I rzeczywiście, było
to coś z kurczaka, chyba same łapki, oblane jakimś
sosem bez smaku. Mięsa na tym właściwie nie było
więc mój pobyt nie trwał długo, zdążyłem jednak
zauważyć niezwykłe zjawisko, polegające na tym,
że do knajpki weszło dużo Chińczyków ale nie po
to, żeby usiąść i zamówić coś tylko po to aby mi
się przyglądać. Pewnie byłem pierwszym białym
człowiekiem, który zamówił to danie. A może mi
się tylko wydawało….
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Wnuczek
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Rysunek - Tomasz Suwała

O

ch! Z tymi wnuczkami całe życie jest
problem. Teraz, oczywiście, wszyscy
to już wiedzą. Do niedawna oprychy rąbały babki na nieszczęście, które przydarzyło
się wnuczkowi i – dajmy na to – trzeba było
wnusia wykupić u sprzedajnych sędziów czy
policjantów. Ale teraz ten numer już nie przechodzi. To już po prostu suchar, czyli staroć.
Na pewno cwaniaczki wymyślą coś nowego,
coś superatrakcyjnego i znowu babki będą
tracić renty, a może nawet oszczędności całego życia. Ale nasz „Wnusio” to coś innego
– prekursor, dinozaur kiwania, ba! Podejrzewam, że nawet Ferdynand Kiepski mógłby się
od niego wiele nauczyć.
Ta kamienica na warszawskiej Woli ocalała
cudem z kataklizmu wojennego, podobnie
jak kilka przedwojennych rodzin zamieszkujących ją po wojnie w latach sześćdziesiątych.
Ot, mieli szczęście. Wyjechali przed powstaniem, wrócili zaraz po przejściu sowieckiej
nawały. Mały remoncik i szacowna pani Tecia
ze swoim ślubnym oraz z sierotą po swojej
siostrze, znaleźli się na starych śmieciach.
Wnusio, rocznik trzydziesty, nie miał szans
zapisać się złotymi zgłoskami w dziejach walk
narodowo-wyzwoleńczych ani nie zapisał się
dobiciem germańskiego gada w jego mateczniku. W czasach szkolnych nie wyróżniał
się specjalnymi zdolnościami ani chęcią do
przyswajania wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. W wieku trzydziestu lat nie posiadał
żadnego wykształcenia, fachu ani niczego
poza prezencją, teoretyczną w samej rzeczy.
Włos zawsze wyszczotkowany, przystrzyżony
i nabrylantowany, garniak czarny (sfatygowany), obuwie znoszone, lecz zawsze wypastowane. Nawet w butonierce (mały otwór
w klapie marynarki, niby do guzika) trzymał
malutką różyczkę, nieco przywiędłą, zerwaną z przydomowego trawnika. Za te różyczki
nasz Wnusio obrywał nieraz opierdaty od
dozorcy. Nie szanował go Wnusio za to, tym
bardziej, że dozorca okazał się obywatelem
przyjezdnym, z prowincji, niewychowanym
kmiotem, „któren to prawdziwemu warszawiakowi powinien się kłaniać z daleka”.
Jedynym zajęciem Wnuczka po zjedzeniu
skromnego śniadanka przygotowanego przez
panią Tecię było wyjście przed bramę i stanie na tzw. „odwachu’’ do wieczora, z małą
przerwą na obiadek. Oczywiście w rachubę
wchodziła również i konsumpcja płynów niekoniecznie obojętnych dla wątroby i błędnika. Wnusio całymi dniami stał i kiwał się pod
domem i często gromkim krzykiem powiadamiał całą ulicę, że kamienica owa, którą
akurat podpierał, wali mu się, dajmy na to,
na łeb i na plecy bez żadnego ostrzeżenia i
przyczyny. Zorientowani w temacie Wnuczka
wiedzieli, że przekroczywszy „barierę dźwięku” on sam walił plecami w ścianę, chwiejąc
się okrutnie i powodując powolną dewastację fasady. Wciąż jednak – i to mu trzeba
przyznać – kłaniał się przy tym grzecznie…
„damom, starcom i młodzieży”. Jednakowoż
nie cierpiał wstrętnych rozwrzeszczanych
wyrostków, które to tałatajstwo, zachowując
stosowny dystans do jegomościa, recytowało
mu ze śmiechem na brudnych, piegowatych
gębach wyjątkowo podłą frazę. Pozwolę sobie zacytować z pamięci: „Wnuczek pijany w

d.pe podpiera chałupe, zawali się chałupa i
z Wnuczka będzie d.pa”. Podłość smarkaczy
nie miała granic. Wnusio, będąc dobrotliwego serca i charakteru łagodnego, odpowiadał
na zaczepki (pozwolę sobie ponownie zacytować z pamięci): „Pier...nąć cię gnoju? Bo
mogę pier...nąć tak, że cię rodzona matka nie
pozna”. Ale co tam, po chłopakach nie było
już ani śladu. Wnuczek zostawał sam, jeno ze
swoją sromotą. I tak dni przelatywały jeden
za drugim a czas leciał.
Drodzy czytelnicy, trzeba jeszcze poruszyć
nietknięty temat finansowania całodziennej
działalności naszego bohatera; z pominięciem wyżywienia, bo jego kosztami obciążyła
siebie i swojego ślubnego pani Tekla zwana
zdrobniale Tecią. Za każdy dobry uczynek
Wnusio był skromnie wynagradzany przez

licznych opiekunów, oczywiście finansowo.
Weźmy przywóz węgla – Wnusio stał, zliczał
kosze, sprawdzał wagę, prowadził całą buchalterię. Raz nawet spróbował znieść jeden
kosz węgla do piwnicy na grzbiecie, ale potknąwszy się, zjechał po schodach na tzw. ryj,
oszpecając się na dni kilka. Przybrana babcia
nie szczędziła grosza w nagrodę za dzielność oraz jako rekompensatę za poniesiony
uszczerbek na zdrowiu. Na przeróżne maści
do smarowania pokancerowanej gęby grosza
nie skąpiła. Opatrzony Wnuczek, jeszcze tego
samego dnia wieczorem rozpoczął sprzedaż
detaliczną babkowego węgla (na wiadra),
oferując znajomym atrakcyjne ceny. Na początku zimy przepiłował był w piwnicy kłódkę, oznajmiając babce, że węgiel został skradziony, prawdopodobnie przez napływową

hołotę. Lata sześćdziesiąte w ubogiej naszej
ojczyźnie nie obfitowały w dobra doczesne.
Brakowało wszystkiego, dosłownie wszystkiego, a wszystko było potrzebne – dajmy na
to zasłony do okien, narzuty na tapczan, pościel itp. Babka jakimś cudem miała jeszcze
zapasy ze starych, dobrych czasów, jak to się
mówiło, sanacyjne. Ale zawsze, po wielkim
praniu, trzeba było udać się do magla. Wnuczuś wyjąwszy z wałka (uprana bielizna zwinięta na kształt wałka i owinięta specjalnym
maglownikiem – szarym paskiem płótna)
wybrane sztuki, jechał na Bazar Różyckiego
i żenił, jak leci. Kasa była.
Babka i przybrany dziadek byli dumni z
przybranego Wnuczka. Muszę tu zaznaczyć,
że chłopak był bardzo religijny. Poza niedzielą jeszcze trzy razy w tygodniu chodził do
kościoła i dawał na tacę, w imieniu swoich
dziadków oraz swoim. Oczywiście nie dawał
a brał. Główka pracuje, co nie? Uczta się
dzieciaki, jak się kombinuje, a co! No i – jak
to się mówi – grosz do grosza a będzie kokosza. I takoż właśnie Wnuczek dawał radę.
Trochę z tacy, troszkę z handelku, czasem z
reszty, której nie rozliczał do końca, przynosząc zakupy, gdyż babcia i dziadek mieli
trudności z chodzeniem. Potrafił nawet w
tamtych czasach napisać list do babki, informując ją, że wkładając do listu pewną sumę
pieniędzy i wysyłając na adres zwrotny, zapewni babunia sobie i rodzinie pomyślność
w interesach i szczęście w życiu osobistym.
Zdumiała się babka, o jakie interesy się rozchodzi. Przecież chyba nie o interes dziadka.
Ale co tam, szczegóły nie są ważne. List wysłała a Wnusio zaniósł do skrzynki. I tak na
ten kieliszek chleba, naszego powszedniego
jakoś się uzbierało.
Chłopisko dawało sobie radę. „Ale zemsta,
choć leniwa, nagnała cię w nasze sieci” i zamiast Mefistofelesa z cyrografem pojawił się
dzielnicowy z nakazem podjęcia pracy. Wnusiowi skoczyło ciśnienie, bo komu by nie skoczyło. Babka informowała sąsiadów, że chłopiec (30 lat skończone) jest chorowity, sierota po przeżyciach, anemiczny i nie rośnie. Na
dodatek ma niedowagę i – co najważniejsze
– szkoły nie ma, „a do gówna nie pójdzie”.
Koniec i kropka. „Dzieciaka na zmarnowanie
nie oddam” – zakończyła buńczucznie pani
Tecia. Dziadek dodał, że jak poszpera w piwnicy to i jakieś żelastwo się znajdzie (jeszcze
wojenne, naoliwione i do wojaczki gotowe,
tylko załadować). Dzieciaka komunistom do
roboty i na zmarnowanie oddać nie pozwoli. Wnuczuś symulował przeróżne choroby
– cierpiał na katar, rozwolnienie, zapalenie
całego ciała, a dzielnicowy przynosił kolejne urzędowe pisma w nadziei na cudowne
uzdrowienie…
Aż któregoś razu naród zauważył, że domu
już nikt nie podpiera. Wnuczek zniknął był
nagle i przepadł bez wieści. Babunia i dziadunio ze łzami w oczach mówili wszystkim,
że Wnuczka chyba diabli wzięli, bo zniknął
jak kamfora. Podobno miał jeszcze rodzinę
na wsi, gdzie, jako małorolny, na kilku morgach gospodarował jego stryj. Nikt się nigdy
nie dowiedział, jakie były jego dalsze losy i
czy się urządził jakoś na prowincji. Chodziły
słuchy, że zapisał się do partii i sekretarzem
jakimś tam nawet został. I że ponoć żył długo
i szczęśliwie…
Czego i sobie i Państwu życzę.
Zbyszek Poręcki

16

www.gpr24.pl

GŁOS PRUSZKOWA NR 10/2018

Publicystyka

Tomasz Suwała

Na radnego
Tekst & foto - Tomasz Suwała rysownik i bloger
– Na radnego będę startował – odezwał się Staś
biorąc ode mnie piwo.
– Staś! Ty????? – zszokował mnie tym wyznaniem.
– A co to ja, gorszy? – obruszył się Staś.
– Nie, no skąd… Ale to trzeba jakieś podpisy
zebrać… - wybąkałem.
– Mam. – oznajmił triumfalnie i przepiwszy piwem wyjaśnił – Kolega kiedyś startował, teraz nie
startuje to mi odstąpił.
– Przecież to trzeba aktualne… - nie posiadałem
się ze zdziwienia.
– Zamieni się daty i będą aktualne.
– A jak któryś już nie żyje?
– Żyje, żyje. – uspokoił mnie – A jeśli nawet to,
co? O zmartwychwstaniu nie słyszałeś?
Byłem pod wrażeniem.
– Widzę Staś, że twoja wiara jest ogromna.
– A jak, trzeba wierzyć w siebie – Staś wyprężył
się jak marmurowy posąg i zastygł w tej pozycji
na kilka sekund, ledwie zerkając na mnie czy już
go podziwiam, czy jeszcze się wstrzymuję. Do podziwu było mi jednak jeszcze daleko.
– Sam startujesz? Czy z jakiegoś ugrupowania?
– spytałem spokojnie.
– Sam. – po chwili dodał: - Ale z ugrupowania.
– Z jakiego? – spytałem nieco kpiąco.
– Jeszcze nie wiem, które wybrać – odpowiedział całkiem poważnie.
– Wybierz takie, żeby ci do programu pasowało.
– No właśnie. – Staś się zafrasował – Nie wiem,
który program wybrać. Chciałbym, żeby był taki
innowacyjny, przebojowy a jednocześnie żebym
za dużo nie musiał nakłamać.
– A to zamierzasz kłamać? – złapałem go za
słówko.
– Właśnie mówię, że nie zamierzam. O! I to będzie moje hasło wyborcze: NIE CHCĘ KŁAMAĆ!!!
– Ale będziesz – skwitowałem.
– Ale nie chcę. – upierał się Staś – Chęci są bardzo ważne.
– To trudne będzie…
– Mam kilka programów i nie wiem, na który
się zdecydować.
Patrzyłem na niego i nie mogłem uwierzyć, Staś
ma kilka programów i nie wie, który wybrać.
– Na przykład – Staś mówił dalej – likwidacja wszystkich podatków. Taki liberał ze mnie,
wiesz.
– To, z czego będą ci płacić dietę radnego jak
podatków nie będzie? – zauważyłem.
– I tu widzisz – Staś znowu się zafrasował – jest
pewien problem, trzeba by jeden podatek zostawić, bo przecież za darmochę radnym nie będę
– rozłożył ręce.
Też wzruszyłem ramionami. Staś jednak, po wypiciu kilku łyków znowu się odezwał:
– No to mam taki bardziej lewicowy program.
500 plus na każde jeszcze nienarodzone dziecko i
na każdego wnuka a nawet na każdą babcię.
Przyznam, że robiło wrażenie. Najwyraźniej było
to widać na mojej twarzy, bo Staś odezwał się:
– A widzisz, tego się nie spodziewałeś.
– I to wszystko z miejskiej kasy? – tym razem
stasiowe 500 plus przerosło moje wyobrażenia.
– No przecież nie z mojej – Staś się roześmiał.
Pokręciłem głową z niedowierzaniem:
– Miejski budżet może tego nie wytrzymać.
– Wytrzyma, wytrzyma. – Staś machnął ręką –
Podatki się podniesie i będzie.
– Rosnące podatki mogą się ludziom nie spodobać – zauważyłem sarkastycznie.
– Przecież dostaną je z powrotem. Oddam im w
500 plus. Nieźle to wymyśliłem, co?
– To 500 plus i podatki masz już obcykane, a
infrastruktura?
– Budować będziemy – oznajmił, a kiedy spotkał mój pytający wzrok dodał: - Metro.

– Eee – machnąłem ręką – Metro to już nawet
w Kielcach obiecują.
– Ale u mnie będzie metro naziemne – i widząc
moje zdziwienie powiedział: A widzisz, tego nikt
przede mną nie wymyślił.
Dopił piwa i sięgnął po następne, moje
oczywiście i zaczął sypać pomysłami jak z
rękawa:

– I te, no… kamienice będziemy odbierać. Od
tych… no… czyścicieli. I jeszcze te… no….
Sądy, żeby sprawiedliwe były i konstytucyjne i
według sumienia, żeby wyroki ferowały. Klauzulę
sumienia wprowadzę dla sędziów….
– Staś! Radni takich rzeczy nie mogą wprowadzać, to tylko posłowie – zaprotestowałem. Staś
zdziwiony szybko się poprawił:

– No to dla policjantów taką klauzulę wprowadzę. – a widząc jak kręcę głową dodał: - strażnicy
miejscy będą taką klauzulę mieli. A widzisz, jak się
chce, to zawsze coś można zmienić. – powiedział
patrząc na moją rozdziawioną gębę – I piwo, żeby
było wszędzie….
– A dzieci? – bo jak to, piwo wszędzie?
– Bezalkoholowe – dokończył Staś oczekując
pochwał.
Parsknąłem mało się nie udławiwszy. Staś zrozumiał mój gest i uzupełnił:
– Zwykłe też, ale za winklem, żeby dzieciaki nie
widziały.
– A in vitro? – spytałem kpiąco.
– O! To też, jak najbardziej!
– Ale to o dzieciach jest…
– Dla dzieci zrobię prawie wszystko – wygarnął
Staś niewiele myśląc.
– Poszedłeś z tymi pomysłami do jakiegoś ugrupowania?
– Byłem u pisiorów, ale mnie wyśmiali. Powiedzieli, że ukradłem im pomysły. – a widząc
mój pytający wzrok, mówił dalej: – U platformiastych też byłem, powiedzieli, że oni obietnice to mają swoje, niespełnione jeszcze z
poprzednich wyborów. U nowoczesnych było
nawet zainteresowanie, postawili jednak warunek, że muszę być kobietą. W lewicy im się nie
spodobało, że niby program był zbyt socjalny
a w skrajnej lewicy, że program za mało rewolucyjny. Za to u tych korwiniastych stwierdzili, że musiałbym jakiegoś kłamcę po mordzie
wytrzaskać. To, co ja sam siebie mam bić? Lokalne ugrupowania zażądały przynależności do
cechu….
– Przecież cechów już nie ma – zdziwiłem się.
– No właśnie, to jak mam należeć? – Staś w teatralnym geście rozłożył ręce – Dlatego zakładam
własne ugrupowanie. Zapiszesz się?
Zatkało mnie a jednocześnie byłem pełen podziwu, Staś zakłada własne ugrupowanie polityczne.
– No… – zacząłem niezdecydowany.
– To dobrze, bo potrzeba mi kogoś, kto składki
będzie płacił.
Jego szczerość poraziła mnie zupełnie a Staś
jak gdyby nigdy nic podał mi piwo ze słowami:
– Pij, nie mam jeszcze kiełbasy wyborczej, ale
piwo wypić możesz. Nie bój nic, za twoje kupione, ku mojej chwale. – sam też sięgnął po kolejną
puszkę, otworzył ją i jednym haustem wybomblował wszystko.
Komentować można na:
http://piorkiemtomkas.blogspot.com/

KOŚCI PROROKA… I NIE TYLKO
K

siążnica Pruszkowska, Wydawnictwo Marginesy oraz Ośrodek Aktywizacji Seniorów
„As” zapraszają na spotkanie z Ałbeną Grabowską oraz promocję jej najnowszej powieści Kości proroka.
Spotkanie upiękni Pruszkowski Miesiąc Aktywnego Seniora, ale zapraszamy nie tylko Seniorów, ponieważ pani Ałbena jest również autorką książek dla dzieci (Julek i Maja w labiryncie, Julek i Maja.
Powrót do gry) jak i dla średnio i całkiem dorosłych czytelniczek i czytelników (m.in. Lot nisko nad
ziemią, Lady M., Coraz mniej olśnień). Pruszkowscy czytelnicy z pewnością zapamiętali Ją, jako autorkę sagi brwinowskiej Stulecie winnych. Właśnie ukazały się Opowiadania, sagę tę dopełniające,
a w Brwinowie i okolicach rozpoczęły się zdjęcia do serialu na niej opartego.
O wszystkich tych pasjonujących tematach usłyszą Państwo podczas spotkania, a po jego zakończeniu umożliwimy zdobycie autografu Autorki.
Zapraszamy 5 października o godzinie 18.00 do Spółdzielczego Domu Kultury przy ulicy Hubala
5 w Pruszkowie.
WSTĘP WOLNY

17

GŁOS PRUSZKOWA NR 10/2018

www.gpr24.pl

Wiadomości

czy wiecie, że...

Konwencja Wyborcza Komitetu Wyborczego
Wspólnie Pruszków Rozwijamy
PRO BONO PRUSZKÓW DLA DOBRA PRUSZKOWA
W piątek 14 września br. w sali PSM przy ulicy Hubala 5 w Pruszkowie odbyła się konwencja wyborcza Komitetu Wyborczego Wspólnie Pruszków Rozwijamy. Było to PIERWSZE tego typu wydarzenie na
terenie Pruszkowa, na którym członkowie KW WPR
przywitali się z mieszkańcami swojego miasta, rozpoczynając jednocześnie kampanię wyborczą.
Prowadząca konwencję przybliżyła informacje na
temat Komitetu Wyborczego Wspólnie Pruszków
Rozwijamy oraz jego współzałożyciela, pełnomocnika wyborczego, pana Pawła Makucha.
Paweł Makuch przez następne trzy kwadranse wyjaśniał założenia Komitetu, motywy jego powstania,
a także program KW WPR, który nazwał planem.
Plan podzielony na cztery główne filary, uzupełniony podpunktami dotyczył Transportu, Edukacji, Ekologii, Rozwoju i okazał się klarowny, dopracowany w
szczegółach, a co najważniejsze realnie możliwy do
zrealizowania w najbliższej przyszłości. Wypowiedź
Pana Makucha słuchana była w absolutnej ciszy i
skupieniu, co dobrze świadczy zarówno o zgromadzonych bardzo licznie mieszkańcach naszego miasta, jak i o charyzmie i zdolnościach przywódczych
lidera komitetu.
Kolejnym mówcą był Jakub Kotelecki ze Stowarzyszenia Moja Ostoja. Przedstawiciele tego Stowarzyszenia znaleźli się jako kandydaci na radnych

na listach KW WPR. Pod koniec konwencji zaprezentowane zostały listy kandydatów KW WPR do
Rady Miasta Pruszkowa. O poparcie mieszkańców
Pruszkowa zabiegać będzie 31 kandydatów w IV
okręgach wyborczych. Po wystąpieniach przez
kolejne dwie godziny trwały rozmowy pana Pawła
Makucha i kandydatów z zebranymi na konwencji
mieszkańcami Pruszkowa, wyjaśnianie niezrozumiałych spraw, odpowiadanie na szereg dociekliwych pytań nurtujących mieszkańców.
Wszyscy obecni na konwencji otrzymali przygotowane przez KW Wspólnie Pruszków Rozwijamy
materiały. W trakcie trwania konwencji na fortepianie grał uczeń I klasy liceum imienia Tomasza Zana
w Pruszkowie Krzysztof Domina, miłymi dla ucha
dźwiękami podkreślając rangę wydarzenia.
Ludzie związani z KW WPR i MOJA OSTOJA zaprezentowali nowatorskie spojrzenie na Pruszków i jego
wizerunek w przyszłości. Jednym słowem – powiało nowym. Po konwencji, stanowiącej rozpoczęcie
kampanii wyborczej KW Wspólnie Pruszków Rozwijamy, nadchodzi czas na spotkania z mieszkańcami,
debaty, rozmowy, odpowiedzi na pytania.
Już po konwencji, dnia 20 września br. pełnomocnik wyborczy komitetu Pan Paweł Makuch został zarejestrowany jako kandydat na Prezydenta Miasta
Pruszkowa.
Redakcja

Remont linii 447 - nie zdążyli na czas
Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta
Foto - Tomasz Malczyk

L

inia nr 447 to 22 km kolejowe połączenie m.in.
pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Włochami obsługiwane przez Koleje Mazowieckie. Zaplanowany generalny remont miał trwać nieco ponad rok. Nie wnikając w jego szczegóły - otwarcie,
ponowne uruchomienie tego odcinka zaplanowano
na 4 września br. – potem na 23, w związku z czym
rozkład jazdy obejmujący KM i SKM opracowano
na nowo i wprowadzono go od poniedziałku 24
września br. W ostatni piątek 21 bm. mediom zorganizowano wycieczkę celem pokazania stanu robót
oraz pochwalenia się nowymi obiektami. Dwiema
oszklonymi drezynami mieliśmy okazję odbyć takową na trasie z Grodziska Maz. do Włoch, gdzie na
peronie odbył się tzw. briefing prasowy. Ale pojazdy
nie zatrzymały się: w Milanówku, gdzie rozebrano
zabytkową konstrukcję wiaty (dachu) peronowej,
nie przebudowano tunelu peronowego (brak obiecanych wind), w ogóle w rejonie dworca nie dzieje
się nic; pasażerowie „po deskach” dostają się na peron, gdy od poniedziałku 24 września ruszyły pociągi
Kolei Mazowieckich w Brwinowie, gdzie jest podobna sytuacja – nie ukończono budowy windy (termin
na październik), nie ukończono schodów – dojście
do peronu to obejście 300 m dalej i dostęp doń przez

wejście tymczasowe drezyny zatrzymały na nowym
przystanku w Parzniewie, gdzie brak zadaszenia na
peronie i jest nieukończony tunel na peron; pasażerowie dostają się na niego wejściem tymczasowym
od strony pobliskiego przejazdu najgorzej wygląda
sytuacja w Pruszkowie. Tutaj abstrahujemy od budowy tunelu w ciągu ulic Działkowa – Błońska oraz
od przebudowy samego zabytkowego dworca – to
osobne inwestycje i tutaj budowa może trwać dłużej, byleby końcowy efekt był satysfakcjonujący. Podróżni na JEDNĄ STRONĘ – tzw. przyjazdową peronu
dostają się specjalną ścieżką pomiędzy barierkami
od strony przejścia tymczasowego przez tory od
strony elektrowni do ścieżki Czarna Droga. Brakuje
ukończenia peronu, wykończenia tunelu, zainstalowania wind oraz toru odjazdowego w kierunku
Warszawy. Ten tor to problem najmniejszy – do
położenia w ciągu kilku dni. SKM-ki przyjeżdżają od
strony Warszawy na prawą stronę części peronu i
odjeżdżają na tory postojowe. Podobnie zatrzymują
się Koleje Mazowieckie. Brakuje jeszcze tablic informacyjnych – elektronicznych, takich jak na WKD czy
w stolicy oraz automatów biletowych. Postawiono
tymczasową kasę biletową (czynną tylko za dnia)
za remontowanym dworcem – przy przystankach
autobusowych. Ten niepełny dostęp do stacji/peronów wmusza dalsze utrzymanie komunikacji autobusowej, którą pasażerowie wręcz polubili. Kursuje
jeszcze linia ZP Pruszków – do Warszawy Zach., PKP
uruchomiły tymczasowo linię autobusową z Prusz-

kowa do Piastowa (do tej stacji miały dojeżdżać SKMki) – czynną od g. 4 rano do g. 24.
Trwają intensywne prace na stacjach – peronach
w Piastowie i w Ursusie. Przebudowana stacja (dwa
perony) we Włochach – jest gotowa na podróżnych.
Mówiąc krótko, rekonstrukcji linii 447 o budżecie

niemal 300 mln zł – wykonawca spółka Intercor
- chodzi o obiekty towarzyszące, nie wykonano w
terminie, co wykrakali nawet optymiści. Jasne, że
obiekty remontowane, czy też budowane od nowa,
będą oddawane sukcesywnie – aż do końca pierwszego kwartału 2019 r.
REKLAMA
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Żegnaj lato - witaj szkoło
Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy
Foto - Tomasz Malczyk

Rodzinny piknik osiedlowy Wspólnoty Mieszkaniowej „ŻBIKÓW”

Wrzesień to miesiąc tradycyjnie urządzanych pikników
żegnających lato. Już po raz
drugi do tej zabawy włączyła
się Wspólnota Mieszkaniowa
„ŻBIKÓW”, przygotowując na
terenie osiedla kilku godzinne
spotkanie dla swych najmłodszych mieszkańców.

K

ażdy uczestnik mógł znaleźć dla siebie coś
ciekawego, łącząc przyjemne z pożytecznym,
spędzić aktywnie i miło czas na świeżym powietrzu w gronie rodzinnym. „Gwoździem” programu były oczywiście zawody i konkursy sportowo
– sprawnościowe do których młodzi mieszkańcy
przygotowywali się niemal profesjonalnie przez
kilkanaście ostatnich dni przed zawodami. Jako
pierwsi wystartowali uczestnicy Osiedlowego Biegu Terenowego. Podzieleni na dwie grupy wiekowe od 3 do 7 lat oraz od 8 do 13 lat rywalizowali
na dwóch dystansach. W grupie 3 – 7 pierwszy
linię mety minął Jurek KUCHARSKI, a w grupie
8 – 14 zwyciężył Mateusz MAZUROWSKI. Najlepsza trójka otrzymała dyplomy oraz zestawy upominkowe, a zwycięzcy „złote wieńce laurowe”. W
konkurencji „Mistrzyni Hula – Hop” „koronę królowej” wywalczyła Daria RUMIŃSKA, „Mistrzynią
skakanki” i zdobywczynią „korony” została Emilia

WÓJCIK. Najlepsza trójka także otrzymała dyplomy oraz zestawy upominkowe. W kolejnych
konkurencjach wydawałoby się „czysto męskich”
dziewczęta nie tylko z powodzeniem rywalizowały,
ale także triumfowały: Konkurs „SUPER SNAJPER”
był tak emocjonujący i wyrównany, że o zwycięstwie zadecydowały dwie dogrywki i triumfowała
Emilia WÓJCIK, zdobywając „złotą statuetkę”. Natomiast piłką najskuteczniej żonglował Mateusz
MAZUROWSKI, który, także otrzymał statuetkę.

Memoriał
Krzysztofa Żolika
Pruszków 2018
Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy

W

dniach 14. – 16 września 2018 roku, miasto Pruszków stało się Stolicą Koszykówki.
Na najważniejszych obiektach: miasta: Hali Sportowej Centrum Kultury i Sportu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportu i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych hołd legendarnemu trenerowi, znakomitemu pedagogowi i współtwórcy
wielu liczących się sukcesów pruszkowskiego basketu oddali najmłodsi koszykarze reprezentujący
wiele liczących się ośrodków koszykówki młodzieżowej w Polsce. W kategorii U – 14 zwyciężyła

Kadra województwa kujawsko – pomorskiego,
przed MUKS Hutnik Warszawa i MKS Pruszków.
Kolejne miejsca wywalczyły: MKK PYRA Poznań,
MKS Polonia Warszawa, MKS Ochota Warszawa,
MOSM Tychy i MUKS Piaseczno. Natomiast w
kategorii U 12 najlepszym zespołem okazał się:
SP5 MUKS PIVOT Piastów przed MKS Grójec i
MUKS Piaseczno. Kolejne miejsca wywalczyły:
MKS I Pruszków, MUKS Hutnik Warszawa i .MKS
II Pruszków. Podczas uroczystego zakończenia Memoriał Krzysztofa ŻOLIKA w koszykówce chłopców w kategorii U12 i U14, uczestnicy
tego szczególnego memoriału tak drużynowo jak
i indywidualnie zostali obsypani pucharami, medalami, statuetkami i nagrodami w kategoriach:
MVP, ALL-STARS, królowie strzelców, najlepsi rozgrywający, najlepsi obrońcy, zwycięzcy konkursu
rzutów za 3 pkt. , zwycięzcy konkursów sprawnościowych, zwycięzcy konkursu rzutów osobistych, najmłodsi zawodnicy turnieju i wyróżnieni
przez trenerów. Nagrody wręczały; żona, córki i
wnuczka trenera Krzysztofa ŻOLIKA oraz oficjele
– prezydent miasta Pruszkowa Jan STARZYŃSKI,
radny Rady Powiatu Pruszkowskiego - Krzysztof
RYMUZA i dyrektor ZSO i S w Pruszkowie Łukasz
BORKOWSKI.

Oczywiście w obu konkurencjach najlepsze trójki otrzymały dyplomy oraz zestawy upominkowe.
Dużo emocji i nie mniejszych trudności sprawił
konkurs „bieg z jajkiem” i tu zwycięzca został Karol
DZIĘGIELEWSKI. Prawdziwe emocje, przerywane
salwami radosnego śmiechu towarzyszyły konkursowi „żarłoków”, polegającym na skonsumowaniu
pączka bez pomocy rąk w którym zwyciężył Mateusz MAZUROWSKI. Niemal przez cały czas trwania
zabawy „tworzyli swoje dzieła” kandydaci na przy-

szłych malarzy artystów, którzy otrzymali dyplomy
i pakiety upominkowe. Komisja sędziowska, podsumowując aktywny udział i wywalczone lokaty
przez startujących, specjalnymi pakietami upominkowymi, uhonorowała Emilię WÓJCIK i Mateusza MAZUROWSKIEGO. Oprócz wymienionych
konkursów i konkurencji zapewniono wszystkim
różne atrakcje na ustawionych stoiskach. Każde
dziecko mogło w specjalnym kąciku pomalować
sobie szczęśliwe buźki, otrzymać kolorowy balon
lub zestaw do mydlanych baniek. Słodycze , napoje oraz wspaniała wata cukrowa były obecne
niemal do ostatnich chwil imprezy. Organizatorzy
z należytym szacunkiem i ogromną wdzięcznością podkreślają hojność sponsorów:prezydenta
miasta Pruszkowa, Biura Promocji i Kultury Miasta,
Wydziału Ochrony Środowiska, Straży Miejskiej,
Miejskiej Krytej Pływalni „KAPRY”, Książnicy Pruszkowskiej, TEL – KAB Pruszków, „GŁOSU PRUSZKOWA” i Baru ŻBIK – KEBAB, który ufundował ogromne, smaczne kebaby wraz z napojami. Szczególne
podziękowania kierują do Pawła KOTLARSKIEGO,
który udostępnił sprzęt konieczny do prawidłowego organizowania konkursów sportowych. Bez tej
szczególnej pomocy nie byłoby ogromnej radości i
szczerych serdecznych uśmiechów naszych dzieci.
Niestety z przyczyn niezależnych nie doszło do
bardzo oczekiwanej przez dzieci wizyty Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie, ale są rzeczy
ważne i ważniejsze i jak mówi popularne przysłowie: „służba nie drużba”. Przy okazji pozdrawiamy
naszych dzielnych strażaków, licząc na odrobinę
szczęścia i ponawiamy zaproszenie. Trzeba także
wspomnieć o grupie rodziców, która wyróżniła się
szczególnym zaangażowaniem, poświęcając bardzo dużo czasu i energii. Teresa SZYMCZUKIEWICZ,
Agnieszka PRZYGODA – PRZASNYSKA, Aleksandra
WITT, Maria KOPEĆ i Paweł DOMAŃSKI w dowód
wdzięczności otrzymali wydawnictwa „Książnicy
Pruszkowskiej” związane z naszym miastem.. Kochani, dzięki Wam wszystkim, przyjaciołom na których zawsze możemy liczyć nasz II RODZINNY PIKNIK OSIEDLOWY ŻEGNAJ LATO – WITAJ SZKOŁO
był szczególny, niepowtarzalny i niezapomniany.
Ogromne dzięki!!! Sprawne przygotowanie sprzętu oraz sprzątanie placu po zabawach wzięły na
siebie dzieci i z tego zadania wywiązały się znakomicie Brawo! Do zobaczenia za rok!

XVI Memoriał
Wacława Dziurgieła
Pruszków 2018
Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy

W

arszawski Okręgowy Związek Koszykówki
Województwa Mazowieckiego oraz Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków zorganizowali

pod Honorowym Patronatem Starosty Pruszkowskiego memoriał upamiętniający wybitnego działacza sportowego, wieloletniego dyrektora Technikum
Mechanicznego(obecnie Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych), współtwórcy wspaniałych sukcesów uczniów i zespołów reprezentujących barwy
szkoły. Przez trzy dni od piątku 21 do niedzieli 23
września w Halach MOS i ZSO i S kadeci reprezentujący: UKS La Basket Warszawa, MKS Polonię Warszawa, UKS Gim92 Ursynów, MKS Ząbki, MKS Grójec,
GKK Grodzisk Mazowiecki, MUKS Piaseczno i MKS
Pruszków(gościnnie) rywalizowali o puchary, medale, statuetki i prestiż w tych wyjątkowych zawodach.
W finale MKS Grojec pokonał POLONIĘ Warszawa,
46 : 33 i został triumfatorem XVI Memoriału Wacława DZIUGIEŁA. Kolejne miejsca wywalczyły UKS La
Basket Warszawa, UKS Gim92 Ursynów, MUKS Piaseczno, GKK Grodzisk Mazowiecki, MKS Ząbki i startujący poza konkursem MKS Pruszków. Najlepszym
zawodnikiem turnieju został wybrany Oliwier SZCZĘSNY – MKS Grójec, a do najlepszej „piątki” turnieju
organizatorzy wybrali: .Dominika STASIAKA - MKS
Grójec, Eryka GĄSIŃSKIEGO - UKS La Basket Warszawa, Oskara CIUPAKA - UKS La Basket Warszawa, Tomasza PLUCIŃSKIEGO - Polonia Warszawa i Marcina
SKŁADANOWSKIEGO - Polonia Warszawa.
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Publicystyka

ocalić od zapomnienia

Galicja versus Rzym
Jerzy Władysław Ryll - publicysta
Foto - zbiory autora oraz Internet

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

T

wierdza Kamieniecka to kamień milowy terenu dziejowego wspomnień „HUSIATYN” z
Podola na przełomie wieków (XIX-XX).
Ich autorką jest Maria Anna Kępińska de
domo Żelska, ur. 2.07.1892 r. w Husiatynie, zm.
26.07.1980 roku; córka Józefa i Klementyny de
domo Brzeskiej).
Marszałek Szlachty Polskiej na Podolu
Żoną marszałka szlachty polskiej na Podolu,
owego „najpiękniejszego mężczyzny”, którym zachwycały się kobiety, została w okresie powstania
w Królestwie, do którego Polacy z kresów starali
się dołączyć. Jej młody mąż, Oleś Sadowski, napisał wtedy sławny adres do cara, który podpisali
wszyscy marszałkowie powiatowi. Ten, bardzo stanowczy w tonie „adres” dotyczył przyłączenia się
kresów do powstania. Skutek był do przewidzenia
– rozkaz aresztowania i osadzenia w twierdzy Petropawłowskiej w Petersburgu. Marszałek Sadowski,
bardzo czynny społecznie i cieszący się ogromnym
zaufaniem wielu rodzin polskich, miał u siebie
w Oryninie różne powierzone mu dokumenty w
celu załatwienia różnych cudzych, często trudnych
spraw majątkowych, zwykle właścicieli drobnych i
mało rentownych posiadłości.
Gdy do Orynina przybyli żandarmi aby go aresztować i wywieźć (zresztą jego końmi i jakim zechce
własnym pojazdem, bo władze carskie zachować
chciały w takich wypadkach wszelkie pozory kulturalnego traktowania swych podsądnych ze sfer
ziemiańskich), wuj wiedział, że nie może wyjechać
bez zwrotu powierzonych mu dokumentów, gdyż
groziło by to ruiną rodzin, które mu zaufały. Jako
człowiek honoru, nie mógł tego zaufania zawieść.
Jego żądanie – parodniowej zwłoki – nie zostało
uwzględnione, więc postanowił uciec się do prawdziwie heroicznego sposobu. Przeszedł ciasnym korytarzem do kredensu, gdzie w skrzyni leżał topór do
rąbania drzewa i zanim towarzyszący mu żandarm
zdołał temu przeszkodzić, silnym uderzeniem topora zranił się poważnie w nogę. Posłano po lekarza,
który opatrzył głęboką ranę i nakazał kilkudniowe
leżenie. Żandarmi byli obowiązani dowieźć swego
więźnia żywego i zdrowego, musieli więc poddać się
konieczności zwłoki. Oleś wyjechał z nimi, z podgojoną raną, po załatwieniu niezbędnych spraw i
korespondencji.
Wszyscy aresztowani wraz z nim marszałkowie
stawili się w Petersburgu, ale przed udaniem się
do twierdzy gdzie mieli pojawić się oznaczonego
dnia, co zagwarantowali słowem honoru, postanowili zadziwić miejscowe towarzystwo wieścią o
tym, że Polacy bez lęku, lecz „z fasonem” udają się
do więzienia, gdzie będą cierpieć za słuszną i dobrą
sprawę.
Zamówili w pierwszorzędnej restauracji wykwintny bankiet, po czym, we frakach i cylindrach udali
się do twierdzy tuż przed północą. Tam, z początku nie chciano ich wpuścić, sądząc, że to jakiś żart
karnawałowy. Oni jednak domagali się wstępu,
wymieniając kolejno swoje nazwiska. I tak zaczął
się okres trwającego szereg miesięcy uwięzienia.
Bezczynność i osamotnienie były dla nich szczególnie ciężką udręką, każdy przebywał w osobnej
celi, nie mieli książek, nie wiedzieli, co dzieje się
w kraju, w rodzinach. Potem zaczęły się przesłuchania. W owym czasie naczelnikiem twierdzy był
książę R, rosyjski arystokrata, bardzo wykształcony i

obyty towarzysko człowiek. Pilnował przestrzegania
regulaminu więziennego, nie sekował jednak specjalnie uwięzionych a nawet potrafił zachować się
elegancko w stosunku do Polaków. Olesia Sadowskiego szczególnie wyróżniał i dał mu nawet dowód
szczerej życzliwości, podczas odwiedzin jego żony,
kiedy to zachował się jak prawdziwy dżentelmen.
Młodziutka wtedy Ewelina udała się do Petersburga
aby odwiedzić uwięzionego męża własnymi końmi,
z towarzyszącą jej matką, pokonując tę dużą odległość w dodatku w kraju objętym wojną, z dzielnością cechującą ówczesne Polki. Twierdza Petropawłowska budziła grozę już samym swym widokiem,
ale jakież było zdumienie obu podróżniczek, gdy
żołnierz pełniący wartę przy bramie wjazdowej skierował ich furmana do oświetlonego rzęsiście domu,
poza więziennymi murami, robiącego wrażenie prywatnej willi. Tam, na werandzie czekała grupa panów, witających z uśmiechem podróżniczki. Wśród
nich był oczywiście mąż Eweliny – Oleś Sadowski.
Gospodarz tego domu, książę R, zaprosił do siebie
tych kilkunastu uwięzionych ziemian i w ich gronie
spędziły obie Polki pierwszy wieczór po przyjeździe
do Petersburga.
Takie postępowanie z więźniami, zwolnionymi na
parę godzin na słowo honoru, dodało otuchy młodej Ewelinie Sadowskiej, ale pobyt ich wszystkich w
twierdzy miał niestety przeciągnąć się bardzo długo.
Mijały miesiące, a najbardziej uciążliwa była dla nich
bezczynność. Dopiero po upadku powstania, każdy z
nich otrzymał wyrok. Aleksander i Ewelina Sadowscy
zostali skazani na banicję i musieli opuścić kraj i wyjechać za granicę, a powrócić do siebie mogli dopiero
przy kolejnej amnestii, za następnego cara. W kraju,
po powrocie zastali duże zmiany. Oleś zajął się swym
gospodarstwem a w szczególności hodowlą koni,
pięknych arabów, których szkoleniem sam kierował.
Jego ulubieńcem był młody prawie dwuletni źrebak,
którego lubił ćwiczyć na lonży do różnych chodów.
Koń ten był pięknej i rzadko spotykanej maści koloru
złotego dukatu. Był bardzo obłaskawiony i na głos
swego pana podchodził do ręki. Ten właśnie faworyt
stał się przyczyną jego tragicznej śmierci. Podczas
codziennych ćwiczeń, Oleś nie trzymał lonży w ręku
tylko miał ją owiniętą wokół pasa. Źrebak, prawdopodobnie czymś spłoszony nagle porwał się do galopu,
a Oleś nie zdążył uchwycić lonży w ręku, został nią
dosłownie zduszony w pasie, zginął na miejscu, zanim stajenny dobiegł na pomoc.
Odtąd Ewelinę widywano tylko w czarnej sukni „a
la Marie Antoinette”, latami również nie wychodziła
do ogrodu, nawet w lecie. Czytała dużo, interesowała
się polityką, na dłużej wyjeżdżała tylko do Husiatyna,
kiedy byliśmy tam z naszą Matką. Ten dom rodzinny
był zawsze bardzo jej drogi. Nigdy nie widzieliśmy jej
smutnej, czy choćby w złym humorze, zawsze była
pełna pogody i myśli o innych. Często tę jej dobroć
wykorzystywała okoliczna ludność, niekoniecznie
zawsze potrzebująca pomocy. Różne sprytne Żydóweczki przychodziły do niej jęcząc, że nie mogą wyjść
za mąż za ukochanego bo nie mają posagu i Ewelina
zawsze je wspierała, nigdy nie sprawdzając rzeczywistego stanu rzeczy. Kiedyś, chcąc sprawić przyjemność pewnemu faktorowi Jasiowi, o którym mówiła,
że „Jaś, choć Żyd, to porządny człowiek”, zarządziła,
by zasadzono od drogi do jego domku w stepie aleję wysokich drzew, by mógł w dniu ślubu uroczyście
przewieźć nią pannę młodą. Nie pomogły sugestie,
że przesadzanie drzew z lasu, przewożenie ich i zasadzenie na nowo będzie sporo kosztować a Jasiowi nie
przyniesie wielkiego pożytku, więc lepiej po prostu
dać mu pieniądze. Ewelina uważała, że skoro pracuje,
to zarabia pieniądze i to jest jego chleb powszedni
a piękna aleja wysadzana drzewami na pewno go
bardziej ucieszy i należy uczyć ludzi, że piękno ma
większą wartość niż pieniądze!
Choć jej punkt widzenia uważany był za dziwactwo,
to otoczona była powszechnym szacunkiem i miłością za swój gorący patriotyzm, wielką inteligencję i
kulturę a także niespotykaną dobroć i pragnienie niesienia pomocy w każdej trosce. Gdy w sąsiedztwie jakaś młoda panna się zaręczyła, to spieszono „do pani
Marszałkowej” przedstawić jej przyszłą młodą parę.
Zasięgano też często jej rady w różnych sprawach,
licząc się bardzo z jej zdaniem. Bardzo zajmowały ją
wszelkie sprawy publiczne, w tym sprawy kościoła

powszechnego. Pamiętam, że bardzo przeżywała
konklawe po śmierci papieża Leona XIII. Wtedy,
chyba jedyny raz, widziałam ją bardzo wzburzoną,
ze łzami w oczach, z powodu krzywdzących sądów,
które spotykały jej ukochanego ciotecznego brata –
kardynała Puzynę (jej matka i matka kardynała – córki generała Dwernickiego, były siostrami).
Pomimo trudności połączonych z wyjazdem „za
granicę”, Jan Puzyna, jeszcze jako młody kleryk często
dojeżdżał do Husiatyna, gdzie był zawsze serdecznie
witanym gościem. Te ziemie kresowe, pełne stepów
i z ludnością wiejską o wiele milszą od ruskiej ludności w Małopolsce, która była demoralizowana i
nastawiana przeciw polskiemu ziemiaństwu, były
mu bardzo bliskie. Ziemia pachnąca akacjami i stepowym kwieciem nie była jeszcze tknięta przerostem
technicznych i przemysłowych zdobyczy, wszystko tu
swobodniej i bujniej wzrastało – zarówno rośliny
jak i ludzie. Piękny husiatyński ogród z cienistą aleją
lipową i drugą – orzechową a także starym sadem
pełnym drzew owocowych, głównie jabłoni doborowych gatunków, przyciągał i zachęcał do wypoczynku
i zadumy. Aleja lipowa, pośrodku której znajdowała
się duża kamienna ława i stół, wznosiła się pod koniec ku wzgórzu, skąd następował spadek gruntu ku
Zbruczowi i miasteczku Husiatyn. Z bramy wjazdowej
zjeżdżało się dość stromo do wodopoju, do którego,
po skończonym dniu roboczym jechali konno fornale,
śpiewając różne pieśni ukraińskie, niosące się w ciszy wieczoru. Często, podczas wieczornego spaceru,
stawaliśmy wtedy w bramie, zasłuchani i urzeczeni
piękną ich melodią.
Stryj Kardynał Puzyna & Papież Pius X
Stryj kardynał już bardzo zapracowany w Krakowie, ale zawsze ogromnie kochający rodzinę, korespondując z ciocią Ewelcią, prosił ją by mu przysłała
kiedyś parę listków z alei lipowej w Husiatynie, bo
nigdzie nie wypoczywał tak dobrze jak tam. I kochana ciocia cierpliwie obchodziła całą aleję, z obu
stron, z każdego drzewa zrywając jeden listek, by
posłać mu do Krakowa. Nas, dzieci to trochę śmieszyło, nie potrafiliśmy wtedy docenić znaczenia i
wartości tego gestu. Ale w świetle tych wspomnień

Stryj kardynał Puzyna
lepiej rozumiem cioci zmartwienie związane z konklawe, które, w rezultacie dokonało wyboru Ojca
Świętego, w osobie Piusa X. Ówczesne gazety polskie i zagraniczne, rozpisywały się o tym, że kardynał Puzyna wykorzystał staroświeckie i dawno przebrzmiałe prawo usunięcia wybranego w ostatnim
głosowaniu kardynała Roncello aby przeprowadzić
kandydaturę swego przyjaciela, Sarto, późniejszego
Piusa X.

Wiadomo było powszechnie, że kardynał Roncello, o rusofilskiej orientacji, przeciwnik powstania, „bo sprzeciwia się władzy”, byłby dla polskiej
sprawy szkodliwy. Z dawien dawna cesarzowi
austriackiemu, który przejął wszystkie przywileje
cesarstwa rzymskiego, przysługiwało prawo protestu w razie wyboru na najwyższy urząd w Kościele, niewygodnego dla niego kandydata. Kardynał
Puzyna skorzystał z nadanego mu przez Franciszka
Józefa przywileju i jako przedstawiciel Kościoła z
monarchii austro-węgierskiej, złożył w imieniu
cesarza veto wobec wyboru Roncellego na papieża. Wobec tego papieżem obrany został kardynał,
który uzyskał największą po Roncellim ilość głosów
i przybrał imię Piusa X. W ten sposób Kościół otrzymał papieża, który za życia otaczany był najwyższą
czcią, a po śmierci, wyniesiony na ołtarze.
Jednak kardynał Puzyna musiał odpokutować
swój heroiczny czyn, znosząc niechęć i krytykę
tych, którzy optowali za wyborem Roncella. Również w paru polskich pismach ukazały się nieżyczliwe i krytyczne wzmianki pod jego adresem. Te
wszystkie trudne sprawy tłumaczyła nam, dzieciom, ciocia Ewelina.
Galicyjska kolej transawersalna
Znałyśmy już stryja kardynała a ja poczuwałam się
do wielkiej dla niego wdzięczności, wspominając
dzień, kiedy mając trzy latka pojechałam z mamą
odwiedzić go w Krakowie na Franciszkańskiej. Była
to moja pierwsza podróż pociągiem. Moja starsza
siostra zabawiała się moim kosztem, opowiadając, że pojedziemy ogromnym koniem, który ciągle sapie i trzaska kopytami a oczy ma wielkie i
świecące jak ogień. Trochę obawiałam się takiego
środka lokomocji, ale na dobre zaprotestowałam,
kiedy znaleźliśmy się na stacji kolejowej w Husiatynie i z daleka zobaczyłam nadjeżdżający pociąg,
który dymił z lokomotywy i rzeczywiście „świecił
dwoma ogromnymi oczyma”. Za nic wsiąść do tego
potwora nie chciałam i Mamusia musiała wnieść
mnie, płaczącą, na rękach. Uspokoiłam się dopiero
w przedziale, na kolanach mamy, która obiecała,
że patrząc przez okno, będę przez całą drogę widziała różne ciekawe rzeczy. Z pobytu w Krakowie
zapamiętałam przede wszystkim dwa zdarzenia,
które wywarły na mnie wielkie wrażenie. Po paru
dniach pobytu w hotelu, nadeszła poczta z Husiatyna a w niej list od rządcy, który donosił Mamusi
o różnych zdarzeniach w gospodarstwie, w tym
o śmierci naszego ukochanego, starego osiołka,
wożącego beczkę z wodą do ogrodu. Gdy zrozumiałam, że nasz ukochany osiołek, na którym tak
lubiliśmy jeździć z Lesiem, nie żyje, zaczęłam płakać i rozpaczać i żadne tłumaczenia nie pomagały.
Tego dnia mieliśmy zaplanowaną wizytę u stryja
kardynała, byłam więc odświętnie wystrojona i
kiedy mój płacz nie ustawał po wyjściu z hotelu,
zostałam surowo upomniana przez Mamusię, co
jeszcze pogłębiło mój smutek. W dużym salonie
na Franciszkańskiej, podzielonym później, za księcia Sapiehy, na poczekalnię i drugi pokój, z którego wychodził ksiądz sekretarz jego eminencji, na
ścianach wisiały liczne portrety a na środku stał
duży stół przykryty obrusem na którym wchodząc,
dojrzałam ogromny półmisek z truskawkami.
Historia zamyka kolejny rozdział Wielkiej Księgi
Dziejów. DALEJ we wspomnieniach teściowej z
Moszczanicy. CDN.
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Mini Skarb Kibica koszykówka kobiet I liga sezon 2018/2019 Panatoni Europa - Lider Pruszków
Rafał Nowakowski
Foto - Lider Pruszków

KADRA PANATONNI EUROPE LIDER PRUSZKÓW
Numer - Imię i Nazwisko - data urodzenia wzrost - pozycja - poprzedni klub
3. Kinga DZIERBICKA - 11.02.1997 - 168 cm - 1
rozgrywający - Mon-Pol Płock.
4. Katarzyna KRAJEWSKA - 11.12.1996 - 172 cm
- 1 rozgrywający, 2 rzucający obrońca - Tęcza
Leszno.
5. Agnieszka MYŚLAK - 04.08.1996 - 170 cm - 1
rozgrywający - UKS Basket SMS Aleksandrów
Łódzki.
6. Marzena MARCINIAK - 02.05.1991 - 183 cm - 2
rzucający obrońca, 3 niski skrzydłowy.
7. Karolina ZABORSKA - 26.10.1999 - 172 cm 2 rzucający obrońca, 3 niski skrzydłowy - MKS
Ósemka Skierniewice.
8. Aleksandra KĘDZIERSKA - 11.04.1996 - 174 cm
- 2 rzucający obrońca - Pszczółka Polski Cukier AZS
UMCS Lublin.
9. Marta MISTYGACZ - 14.04.1991 - 182 cm - 3
niski skrzydłowy.
10. Klaudia SOSNOWSKA - 06.04.1990 - 186 cm - 3
niski skrzydłowy, 4 - silny skrzydłowy - 1KS Ślęza
Wrocław.
11. Monika BIENIEK - 26.10.1992 - 182 cm - 3 niski
skrzydłowy, 4 silny skrzydłowy.
12. Alicja WAWRZYNIAK - 05.04.1990 - 175 cm - 1
rozgrywający, 2 rzucający obrońca.
14. Agata SZCZEPANIK - 13.03.1992 - 193 cm - 4
silny skrzydłowy, 5 środkowy.
15. Katarzyna SZYLLER - 23.08.1996 - 185 cm - 5
środkowy.

Natalia POSMYK - fizjoterapeuta.
Po zakończeniu sezonu 2017/2018 z klubu odeszły:
Kinga PIĘDEL (MUKS Chrobry Basket Głuchołazy),
Weronika DĄBROWSKA, Magdalena WOJDALSKA,
Katarzyna SOBCZYŃSKA.

SZTAB SZKOLENIOWY
Jacek RYBCZYŃSKI - trener.
Wojciech PIELECH - trener przygotowania motorycznego.

TERMINARZ RUNDY ZASADNICZEJ
29.09.2018 - sobota - godz. 17.00 - Panatttoni
Europe LIDER Pruszków/Mon-Pol Płock.
13.10.2018 - sobota - godz. 17.00 - Panattoni Eu-

Górny rząd, od lewej: Marzena MARCINIAK, Monika BIENIEK, Agata SZCZEPANIK, Katarzyna SZYLLER, Klaudia SOSNOWSKA, Marta MISTYGACZ. Dolny
rząd, od lewej: Alicja WAWRZYNIAK, Agnieszka MYŚLAK, Katarzyna KRAJEWSKA, Karolina ZABORSKA, Aleksandra KĘDZIERSKA, Kinga DZIERBICKA
rope LIDER Pruszków/SKK Polonia Warszawa.
28.10.2018 - niedziela - godz. 17.00 - Panattoni
Europe LIDER Pruszków/Arka II Gdynia.
24.11.2018 - sobota - godz. 17.00 - Panattoni
Europe LIDER Pruszków/AZS Uniwersytet Warszawski.
08.12.2018 - sobota - godz. 17.00 - Panattoni Europe LIDER Pruszków/AZS Uniwersytet Gdański.
22.12.2018 - Panattoni Europe LIDER Pruszków/
KKS Olsztyn.

12/13.01.2019 - Panattoni Europe LIDER Pruszków/SMS PZKosz II Łomianki.
26/27.01.2019 - Panattoni Europe LIDER Pruszków/UKS Basket SMS Aleksandrów Łdzki.
09/10.02.2019 - Panattoni Europe LIDER Pruszków/SMS PZKosz Łomianki.
23/24.02.2019 - Panattoni Europe LIDER Pruszków/Politechnika Gdańska II.
UWAGA: terminy meczów mogą ulec zmianom!

60 turniej koszykówki Mazovia Cup - Pruszków 2018
L

egendarna turniej koszykówki, znany nie tylko
w kraju, ale i daleko poza granicami, bowiem
w przeszłości uczestniczyły ekipy liczące się w baskecie europejskim w tym reprezentacja Polski.
Tym razem zaszczytu organizacji jubileuszowego
turnieju z okazji 100 lecia Odzyskania Niepodległości dostąpił Pruszków – Miasto Sportu, a Honorowy Patronat objął prezydent Jan STARZYŃSKI.W
wyjątkowo skromnej obsadzie z udziałem tylko
czterech zespołów i tylko z I ligi uczczono te szczególne jubileusze. W sobotnich meczach SKK Siedlce – pokonał KS SYNTEX KSIĘZAK Łowicz 86 : 62, a
ELEKTROBUD INVESTMENT ZB Pruszków wygrał z

ŻUBRAMI LEO – SPED Białystok 79 : 69.W niedzielę
w meczu o III miejsce KS SYNTEX KSIĘŻAK Łowicz po wyjątkowo emocjonującym meczu uległ
ŻUBROM LEO – SPED Białystok 98 : 100. W finale
spotkały się zespoły ELEKTROBUDU INVESTMENT
ZB Pruszków i SKK Siedlce w meczu, który miał dwa
oblicza. Do przerwy siedlczanie zdeklasowali pruszOrganizatorzy:

kowian, prowadząc 51 : 28! O czym w przerwie rozmawiał trener Andrzej KIELEWICZ pozostanie jego
słodką tajemnicą, ale na parkiecie pojawił się inny
zespół, który wygrał minimalnie III kwartę, ale w
ostatniej niepodzielnie, dzielił i rządził. Niestety do
pełni szczęścia zabrakło 6 punktów. ELEKTROBUDU
INVESTMENT ZB Pruszków - SKK Siedlce 83 : 88!

I …okazały Puchar Prezydenta Miasta Pruszkowa
odjechał do Siedlec. Nagrody wręczali Honorowy
Patron i fundator Jan STARZYŃSKI oraz Michał LESIŃSKI- prezes Warszawskiego Okręgowego Związku Koszykówki Województwa Mazowieckiego.

Patroni medialni wydarzeń sportowych
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Mini Skarb Kibica koszykówka mężczyzn I liga sezon 2018/2019 Elektrobud - Investment ZB Pruszków
Adam Wall
Foto - Znicz Basket Pruszków
Dane o klubie
Adres: ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków
Internet: www.zniczbasket.pl
E-mail: zniczbasket@tlen.pl
Barwy: brak
Prezes Zarządu: Jarosław Jadachowski
Rok założenia: 2005
Klub rozegra: 13. sezon w pierwszej lidze
Media społecznościowe: twitter.com/Znicz_Basket
www.facebook.com/MKSZniczBasketPruszkow/
Hala
Adres: MZOS ul. Bohaterów Warszawy 4,
05-800 Pruszków
Pojemność: 2000 - miejsc siedzących
Powierzchnia parkietu: 2 100 m kw.
Kadra Elektrobud-Investment ZB Pruszków I Liga Runda Sezonu 2017/2018
Elektrobud-Investment ZB Pruszków
Pozostali: Robert Cetnar, Wojciech Hałas, Daniel
Olszewski, Bartłomiej Ornoch, Andrzej Paszkiewicz.
Przybyli: Filip Drewniak (Legia II Warszawa), Karol Kamiński (Asseco Gdynia), Michał Kierlewicz
(BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski), Hubert
Miłak (UKS Gim 92 Ursynów Warszawa), Łukasz
Paul (KSK Noteć Inowrocław), Przemysław Tradecki (Polfarmex Kutno), Marcin Wieluński (KK
Warszawa).
Odeszli: Damian Cechniak (STK Czarni Słupsk),
Mateusz Jarmakowicz (brak klubu), Adrian Kordalski (STK Czarni Słupsk), Tomasz Madziar (AZS
Basket Nysa), Wojciech Rajkowski (MUKS Hutnik
Warszawa), Hubert Stopierzyński (KK Warszawa), Mikołaj Stopierzyński (KS Księżak Syntex
Łowicz).
Trener: Andrzej Kierlewicz, asystent: Jakub Pendrakowski.
Miejsce w poprzednim sezonie: 7 w I Lidze.
Terminarz spotkań w sezonie 2018/2019
Jamalex Polonia 1912 Leszno - ElektrobudInvestment ZB Pruszków 70 : 63.
Elektrobud-Investment ZB Pruszków - FutureNet
Śląsk Wrocław 05.10.2018 godz. 18:00.
GKS Tychy - Elektrobud-Investment ZB Pruszków
13.10.2018 godz. 19:00.
Elektrobud-Investment ZB Pruszków - SKK Siedlce 17.10.2018 godz. 19:00.

Skład: 4. Marcin Wieluński, 6. Karol Kamiński, 7. Przemysław Tradecki, 8. Bartłomiej Ornoch, 10. Wojciech Hałas, 12. Filip Drewniak, 14.Robert Cetnar,
15. Daniel Olszewski, 16. Hubert Miłak, 18. Łukasz Paul, 21. Andrzej Paszkiewicz. Na zdjęciu brakuje Michała Kierlewicza 5, który dołączył do zespołu
na krótko przed startem sezonu
KS Księżak Syntex Łowicz - Elektrobud-Investment
ZB Pruszków 20.10.2018 godz. 18:30
Elektrobud-Investment ZB Pruszków - AZS AGH
Kraków 27.10.2018 godz. 18:00.
Górnik Trans.eu Wałbrzych - ElektrobudInvestment ZB Pruszków 02.11.2018.
Elektrobud-Investment ZB Pruszków - Biofarm
Basket Poznań 07.11.2018 godz. 19:00.
Elektrobud-Investment ZB Pruszków - Energa
Kotwica Kołobrzeg 11.11.2018 godz. 17:00 Elektrobud-Investment ZB Pruszków - Pogoń Prudnik
17.11.2018 godz. 18:00.
STK Czarni Słupsk - Elektrobud-Investment ZB
Pruszków 24.11.2018 godz. 18:00.
Elektrobud-Investment ZB Pruszków - Enea Astoria Bydgoszcz 01.12.2018.
WKK Wrocław - Elektrobud-Investment ZB Pruszków 08.12.2018.

Elektrobud-Investment ZB Pruszków - Rawlplug
Sokół Łańcut 15.12.2018.
Polfarmex Kutno-Elektrobud-Investment ZB
Pruszków 22.12.2018 godz. 17:30.
Elektrobud-Investment ZB Pruszków - Jamalex
Polonia 1912 Leszno 05.01.2018.
FutureNet Śląsk Wrocław
ElektrobudInvestment ZB Pruszków godz. 12.01.2019.
Elektrobud-Investment ZB Pruszków - GKS Tychy
19.01.2019.
SKK Siedlce - Elektrobud-Investment ZB Pruszków
23.01.2019.
Elektrobud-Investment ZB Pruszków - KS Księżak
Syntex Łowicz 26.01.2019.
AZS AGH Kraków - Elektrobud-Investment ZB
Pruszków 02.02.2019.
Elektrobud-Investment ZB Pruszków - Górnik
Trans.eu Wałbrzych 09.02.2019.

Biofarm Basket Poznań - Elektrobud-Investment
ZB Pruszków 13.02.2019 godz. 17:00.
Energa Kotwica Kołobrzeg - ElektrobudInvestment ZB Pruszków 16.02.2019.
Pogoń Prudnik - Elektrobud-Investment ZB Pruszków 23.02.2019 godz. 17:30.
Elektrobud-Investment ZB Pruszków - STK Czarni
Słupsk 02.03.2019.
Enea Astoria Bydgoszcz -Elektrobud-Investment
ZB Pruszków 09.03.2019 godz. 18:00.
Elektrobud-Investment ZB Pruszków - WKK Wrocław 16.03.2019.
Rawlplug Sokół Łańcut - Elektrobud-Investment
ZB Pruszków 23.03.2019 godz. 17:30.
Elektrobud-Investment ZB Pruszków - Polfarmex
Kutno 31.03.2019 godz. 18:00.

Konkurs z pożółkłych kart historii
Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy
Foto - zbiory prywatne Adama Zaboklickiego
Z okazji zbliżającego się jubileuszu 95 lecia Znicza Pruszków w każdym kolejnym wydaniu GŁOSU
PRUSZKOWA począwszy od stycznia 2018 roku zamieszczamy fotkę przedstawiającą grupę zawodników
reprezentujących dyscyplinę uprawianą na przestrzeni minionych lat w Klubie Sportowym ZNICZ Pruszków. Wśród czytelników, którzy poprawnie opiszą
prezentowaną fotkę (jaka to drużyna lub wydarzenie
- imiona oraz nazwiska osób) rozlosujemy 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 kontaktowego do ostatniego dnia każdego miesiąca. Serdecznie zapraszamy do
wspólnej zabawy i sentymentalnego powrotu do
wspomnień. Prawidłowy opis fotki zamieszczonej w

numerze wrześniowym: zdjęcie przedstawia zespół
piłkarski Ligi Okręgowej – sezon 1995/1996. Stoją od
lewej: Józef KASPRZYK( kierownik sekcji piłki nożnej),
Marcin WOJCIECHOWSKI, Tomasz MATUSZEWSKI
(trener), Andrzej LATEK, Radosław ŁODZINSKI, Arkadiusz PIEKUT (Wyższe Seminarium Duchowne Pallotynów w Ołtarzewie, aktualnie proboszcz parafii na
Słowacji), Robert DECZEWSKI, Robert GRABOWSKI,
Robert BONKIEWICZ, Mariusz SOWA, Zbigniew WOJCIECHOWSKI (kierownik drużyny). W przysiadzie od
lewej: Rafał KOWALEWSKI, Paweł GRZESZCZKOWSKI,
Rafał PAJEK, Piotr MOŃKO, Paweł WDOWIARSKI,
Adam STAŃCZAK (kapitan drużyny) i Krzysztof KOTLARSKI. Tym razem szczęście uśmiechnęło się do:
Mateusza KALINY, Krzysztofa SROGOSZA i Tadeusza
KOWALCZYKA z Pruszkowa, którym serdecznie gratulujemy i zapraszamy po odbiór zestawów książkowych
w sekretariacie MKS ZNICZ Pruszków – telefon 516
595 429. Fanów, kibiców i sympatyków żółto – czerwonych zapraszamy do kolejnej zabawy. Na prawidłowe odpowiedzi czekamy do 31 października 2018.
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Październik w MOK „KAMYK”
zaprezentuje nie tylko największe przeboje zespołu muzycznego Genesis, lecz także wspaniały
autorski materiał.
Wejściówki na koncert Genesis będą dostępne
w Miejskim Ośrodku Kultury, w pokoju Instruktorów (0.33), na parterze, od poniedziałku do
piątku w godz. 8:00 – 20:00, od 1 PAŹDZIERNIKA
2018. Pozostałe, niewydane wejściówki, będziemy rozdawać bezpośrednio przed koncertem.
Liczba wejściówek ograniczona.

K

oncert GENESIS CLASSIC – Ray Wilson (50lecie Zespołu Genesis, 7 październik 2018
roku (niedziela), godzina: 18:00, Miejski Ośrodek
Kultury im. A. Kamińskiego, ul. Bohaterów Warszawy 4, Pruszków, Sala Widowiskowa CKiS.
Koncert Raya Wilsona – „Genesis Classic”, jednego z najwybitniejszych wokalistów z Wielkiej
Brytanii, organizowany z okazji 50. urodzin legendarnego artysty cenionego zwłaszcza za sceniczną charyzmę i zawsze wysoką formę koncertową.
Ten utalentowany kompozytor i autor tekstów

XXI Regionalny Przegląd Działalności Artystycznej
Seniorów „Piękna nasza Niepodległa”, 13 październik 2018 roku (sobota), godzina: 12:00 Miejski Ośrodek Kultury im. A. Kamińskiego, ul. Bohaterów Warszawy 4, Pruszków, Sala Widowiskowa CKiS.
Celem Przeglądu jest zaprezentowanie dorobku
amatorskiego ruchu artystycznego środowisk
seniorów oraz pielęgnowanie tradycji działalności zespołów artystycznych, chórów, kabaretów.
Uczestnicy Przeglądu zaprezentują m.in. piosenki i pieśni patriotyczne, legionowskie, żołnierskie, partyzanckie oraz z okresu ruchu oporu. W
ramach „Pruszkowskiego Miesiąca Aktywnego
Seniora”.

Poranek teatralny dla dzieci, spektakl pt.: „Niebrzydkie kaczątko i magiczna szafa” w wykonaniu
Teatru Ptasie Melodie, 14 październik 2018 roku
(niedziela), godzina: 12:00, Miejski Ośrodek Kultury im. A. Kamińskiego, ul. Bohaterów Warszawy 4,
Pruszków, Sala Widowiskowa CKiS.
Bajka powstała z myślą o wskazaniu dzieciom prawidłowych wzorców zachowań w stosunku do drugiego człowieka, o tolerancji oraz o tym jak łatwo
można zranić drugiego człowieka.

Przedsprzedaż biletów od 1.10. w godzinach pracy
kasy MOK: pon. i wt. w godz 8:00-19:00; śr., czw. i pt.
w godz. 8:00–16:00. Wstęp 8 zł od osoby. Zwrotów
biletów nie przyjmujemy!
MOK „Kamyk” w Pruszkowie
ul. Bohaterów Warszawy 4,
05-800 Pruszków
tel.: (22) 728 39 40, 42, 44
www.mok-kamyk.pl
REKLAMA

APEL O POMOC
Mam na imię Bartuś. Mam 3,5 roku i choruję na Zespół Nerczycowy,
jest to przewlekła choroba nerek. 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
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POWIATOWY URZĄD PRACY w PRUSZKOWIE
05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30 wejście C, pokój nr 129
tel.: (22) 770 20 42/45 http://pruszkow.praca.gov.pl
1. Wychowawca świetlicy - wykształcenie wyższe - pedagogika opiekuńczo-wychowawczą I lub II stopnia. Praca w Otrębusach. Oferta nr 2381.
2. Kierowca/zaopatrzeniowiec - wykształcenie min. zawodowe, doświadczenie w kierowaniu autem, prawo jazdy kat. B i C. Praca na terenie całej Polski. Oferta nr 2476.
3. Pomoc do biura handlowego - Wykształcenie min. średnie. Prawo jazdy kat. B. Praca w Raszynie. Oferta nr 2517.
4. Pracownik produkcji - wykształcenie zawodowe, staż pracy min. 2 lata - mile widziane doświadczenie na produkcji farmaceutyków, zdolności manualne. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 2538.
5. Konserwator/elektryk - wykształcenie techniczne: elektryk, elektromechanik lub pokrewni, staż pracy 3 lata, uprawnienia SEP lkV oraz do pracy na wysokościach pow. 3 metrów. Praca w Pruszkowie.
Oferta nr 2547.
6. Pomocnik blacharza/dekarza - wykształcenie zawodowe, mile widziane uzdolnienia techniczne. Praca na terenie woj. Mazowieckiego, głównie na terenie powiatu pruszkowskiego. Oferta nr 2495.
7. Pracownik pralni chemicznej - wykształcenie zawodowe, umiejętność obsługi kasy fiskalnej i obsługi klienta, elastyczność, wysoka motywacja, doświadczenie w pracy z klientem, pracowitość,
staranność, umiejętność pracy w zespole. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 2541.
8. Magazynier - wykształcenie średnie zawodowe. Staż pracy min. rok. Umiejętność obsługi komputera, mile widziana umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, uczciwość,
umiejętność radzenia sobie ze stresem i presją czasu, terminowość. Praca w Sokołowie. Oferta nr 2568.
9. Pracownik sortowni - wykształcenie min. gimnazjalne. Sprawność fizyczna, manualna, obowiązkowość, sumienność, punktualność, umiejętność pracy w zespole. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 2589.
10. Pracownik gospodarczy - wykształcenie min. gimanzjalne. Sprawność fizyczna, manualna, obowiązkowość, sumienność, punktualność, umiejętność pracy w zespole. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 2590.

FIRMA INŻYNIERYJNA
zatrudni

Pracowników fizycznych na umowę o pracę
Więcej informacji pod numerem telefonu

+48 602 522 300
PRACA OD ZARAZ!
Zatrudnimy w Pruszkowie Kontrolera Jakości.
Nie wymagamy doświadczenia.
Osoby zainteresowane proszone są
o kontakt pod numerem telefonu:

+48 517 802 371
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