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IODICA TOP MARKET MKS Prusz-
ków w elicie basketu polskiej koszy-
kówki kobiet jako aktualnie jedyna 

drużyna sportowa z  naszego miasta będzie 
rywalizowała w elitarnych rozgrywkach. 



Okno na Planty
Andrzej Sikorowski - polski piosenkarz, kompozytor, 
gitarzysta, autor tekstów. 
Od 1977 w krakowskiej grupie Pod Budą. 
Foto - Bogusław Kucharek
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Anegdota

Wśród wielu anegdot dotyczących 
ludzi kultury i sztuki, przytoczę tę 
właśnie, bo stanowi wstęp do dal-

szej opowieści. Wiele lat temu znany polski 
kontrabasista Helmut Nadolski otrzymał pro-
pozycję nagrania ilustracji muzycznej. Przybył 
więc ze swoim okazałym instrumentem do 
studia, rozkazał wystartować rejestrujące 
dźwięk urządzenia, a sam rozpoczął samotną 
wędrówkę po gryfie i strunach. Grał długo, nie 
niepokojony przez nikogo, uchodził bowiem 
za artystę niepokornego, takiego który na 
krytykę czy uwagi może zareagować w sposób 
niekonwencjonalny, a obdarzony przez naturę 
potężną sylwetką budził zrozumiały respekt. 
W końcu zakończył solowy popis, spakował 
kontrabas i na odchodnym rzucił: „Wybierzcie 
sobie coś z tego”.

Parę miesięcy temu spotkany w Zwisie Ka-
zimierz Wiśniak zapytał, czy wyrażę zgodę na 
Jego ilustracje do moich tekstów piosenek. 
Propozycja od legendarnego scenografa, ma-
larza, grafika, współtwórcy Piwnicy była za-
skakująca, ale też, niezwykle miła - zgodziłem 
się bez zastanowienia. Oddałem w Wiśniako-
we ręce gruby plik swoich rymowanek i dalej 
już było trochę jak w początkowej anegdocie. 

Wybór, układ, kształt, format, kolor przy-
szłego wydawnictwa zostawiłem artyście i 
losowi. Po prostu do momentu ukazania się 
książeczki nie kiwnąłem palcem, pieszcząc 
swoje wrodzone lenistwo. W efekcie powstał 
tomik „Budzi się nasze mieszkanie” z rysunka-
mi Pana Kazimierza, który bez mego udziału 
czy jakichkolwiek sugestii zaproponował taką 
a nie inną wizję wspólnego świata. Wybrał 
opcję rodzinną, mieszczańską, z Krakowem w 
tle - tak mnie po prostu widzi. I pewnie nie 
pogniewa się, gdy ten wspólny drobiazg Kra-
kowowi z okazji jego czerwcowych dni zade-
dykujemy.

Za zgodą „Vis á Vis”

DIALOG O SZTUCE

Włodzimierz Szpak - reżyser dokumentalista
Foto - Wikipedia

T
aki oto dialog o sztuce wywiązał się 
całkiem niedawno między mną i Ro-
mualdem B. - moim długoletnim przy-

jacielem od serca.

R. - Włodku, zafrapował mnie obraz nieja-
kiego Gabriela Metsu (w załączeniu) - może 
nie jest to scena tematycznie specjalnie inte-
resująca, ale fotograficzna wierność szczegó-
łów tego olejnego obrazu - zadziwia... :)

W. - Romku, Metsu to jeden z wielu wybitnych 
malarzy holenderskich doby baroku, którzy 
uciekali od tematyki mitologicznej w codzien-

ność, głównie w codzienność coraz bogatszych 
mieszczan z Lejdy, Bredy, Amsterdamu czy Delft. 
Fotograficzna szczegółowość przedstawienia w 
istocie zadziwia. Ten hiperrealizm jednak nie za-
wsze „dobrze robi”. Pozbawia obraz aury tajem-
nicy, intymności, uczestniczenia w czymś bardzo 
osobistym i powszechnym zarazem. Takie są np. 
niektóre obrazy Johannesa Vermeera, np. „Ko-
bieta ważąca perły”, „Mleczarka”.

R. - No ciekawe, co mówisz... dla mnie wła-
śnie ów hiperrealizm przybliża to, co się dzieje 
„na scenie”...

W. - Niewątpliwie jest to wybitny obraz, ale 
nie aż tak, jak niektóre dzieła Vermeera. Bar-
dziej rodzajowy niż metafizyczny. Vermeerowi 
ten „naddatek”, nadwartość w sensie znacze-
niowym, udało się osiągnąć dzięki szczegól-
nemu potraktowaniu światła, które rozmy-
wa kontury i stwarza specyficzną atmosferę 
uczestniczenia w czymś bardzo osobistym, 
jednostkowym i wspólnotowym zarazem. To 
światło nie tylko definiuje ludzi i rzeczy, a więc 
przybliża to, co się dzieje „na scenie” (rodza-
jowość), ale też uwzniośla to coś, sakralizuje 
(metafizyka). A tak pisała o „Mleczarce” Ver-
meera Wisława Szymborska:
Vermeer (wiersz klasyka)
Wisława Szymborska

Dopóki ta kobieta z Rijksmuseum 
w namalowanej ciszy i skupieniu 
mleko z dzbanka do miski 
dzień po dniu przelewa, 
nie zasługuje Świat 
na koniec świata.

R. - Hmm... no to Włodku zabiłeś mi ćwie-
ka... bo DLA MNIE te obrazy Vermeera są DO-
KŁADNIE takie same - artystycznie rzecz biorąc 
- jak Metsu. No cóż... nie jestem fachowcem, 
bazuję jedynie na własnym odczuciu i intuicji.

P. S. A Szymborska, niestety, nie jest dla mnie 
autorytetem... choć niewątpliwie to dusza 
wrażliwa artystycznie...

W. - Jak jest w rzeczywistości można by 
stwierdzić, porównując oba dzieła w orygi-
nale. Niewątpliwie „Mleczarka” Vermeera 
jest jednym z czołowych dzieł malarstwa 
światowego, to taka niderlandzka „Mona 
Lisa”, czego nie można powiedzieć o obra-
zie Gabriela Metsu. Bardzo pięknym ob-
razie!

P. S. Ja też nie zachwycam się zbytnio 
twórczością Wisławy Szymborskiej. Podo-
ba mi się tylko kilka jej najbardziej znanych 
wierszy, np. „Nic nie zdarza się dwa razy”… 
Ale fakt, że Vermeera ceniła najbardziej, o 
czymś świadczy. O innym dziele tego artysty 
(„Dziewczyna z perłą”) powstał wspaniały 
film fabularny ze Scarlett Johansson w roli 
głównej.

R. - I tu Włodku masz pełną rację... ocenić 
w pełni można by było, oglądając te obrazy w 
oryginale. Nawet nie znając się do końca na 
prawidłach sztuki, a bazując tylko na intuicji 
(jak w moim przypadku). Niestety nie będzie 
mi to dane. Zejdę kiedyś z tego świata nie w 
pełni usatysfakcjonowany - czego Ty i Ewa nie 
możecie o sobie powiedzieć... Pozostaje mi 
wyobraźnia, w oparciu o reprodukcje, mniej 
lub bardziej doskonałe.

Kobieta czytająca list autorstwa Gabriela Metsu

Jan Vermeer, Mleczarka



dzi z tym dziadem i obrazem, ale gdyby 
chcieli się dowiedzieć, to muszą nacisnąć 
przycisk z numerem „wiedza i inne niepo-
trzebne słowa”.

Wracając do mód dawno zapomnia-
nych, ale na Boga nie uciekajmy od nich, 
bo w każdej starej modzie jest kawałek, 
albo i duży kawał nieprzewidywalnego 
wizjonerstwa - 1928 nie będzie mógł 
przewidywać, że w najbliższej przyszło-
ści wyskoczą dekolty w kształcie bardzo 
wydłużonego „FAŁ” czyli „V” (kłania się 
Sonia Rykiel) i guziki jak małe deserowe 
talerzyki. 

A skąd ja to wszystko wiem? Ano z tego, 
czym się szczycą, stare chomiki! Otóż 
szczycę się tym, że nie tylko zawzięcie 
chomikuję, ale też sobie to i owo podczy-
tuje, a wszelkie „curiosum” odkładam na 
pewne miejsce, co oznacza, że to „coś” 
poległo na zawsze, ale my chomiki odnaj-
dziemy… lub na pewno nie w dniu, kie-
dy jest rozpaczliwie poszukiwane. Hobby 
przypominające kino noir i kiedy poszu-
kiwałem referatu, z którym było mi po 
drodze do dzisiaj pisanego FELIETONU 
(referat to nie mój „mroczny przedmiot 
pożądania”), ale lubiłem tamten tytuł: 
ŻEBY TWORZYĆ I KOLOROWO ŻYĆ, TRZE-
BA KOCHAĆ I TRZEBA KPIĆ… Kto z czytel-
ników czyta trochę dokładniej to pewnie 
zauważył, że z tytułem mam perturbacje 
od pierwszego słowa tego felietonu któ-
re brzmi… Tytułem…

Referat czytałem w ASP w Łodzi, w 
Mieście Łodzi, gdzie odbierałem pewien 
dokument „czerpany”, ja wyczerpany, 
a dzisiaj, kiedy to piszę 30 MAJA 2022 
(dzień niewątpliwie magiczny) znalazłem 
teczkę z moim modopolskim życiorysem 
i tak zwanymi złotymi myślami i wywia-
dem typu „rzeka” sprzed siedemnastu 
lat. O modzie, jako MODZIE to my wszy-
scy wszystko wiemy. Wiemy, jaka ma być, 
ma być taka, jaka jest każdego z nas wie-
dza, lub niewiedza. Basia Hoff, bez której 
PRZEKRÓJ już nigdy nie był tym czym był 
kiedy błyszczał napisała tak: Może sami 
nie wiemy, czego chcemy? Ależ wiemy. 
Chcemy sklepów z rzeczami modnymi, 
ale umiarkowanie, dobrymi jakościowo, 
tanimi, a przede wszystkim w naszym gu-
ście. W naszym, jedynie słusznym guście.

Producencie, siedź i myśl: czy chcesz 
robić rzeczy pielgrzymkowe, czy imprezo-
we? Czy w twoich wyrobach selekcjoner 
wpuści do klubu, czy uzna je za dość ok. 

A może ludzkość zasiądzie na resztę ży-
cia przy kompie i w ogóle nie będzie po-
trzebować żadnych ubrań prócz starych 
dżinsów i spranej koszuli w kratę.

Tyle Barbara Hoff.

P.S. 
Uff – to była wyprawa w różne zaka-

marki mód wszelakich. 20 czerwca 2022 
w Starej Cukierni w Komorowie przy uli-
cy Bankowej 1 odbędzie się aukcja mo-
dopolskich projektów z lat 1980-1990 a 
także wystawa projektów, szkiców i ry-
sunków projektantów paryskich.

J.A.

www.gpr24.pl      Felieton  Jerzy Antkowiak
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Jerzy Antkowiak - projektant mody, publicysta

„Bez tytułu”
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D
obrze się czyta w dobrym towa-
rzystwie.

Tytułem tego felietonu powi-
nien być tekst słynnego wizjonera pol-
skiej rzeczywistości Wojtka Młynarskie-
go: „co by tu jeszcze spieprzyć panowie, 
co by tu jeszcze…”. W temacie MODA nie 
będziemy tak okrutni, ale jest tu nam też 
blisko, coraz bliżej, zwłaszcza, że licho 
niestety nie śpi… 

MODA nigdy nie była, nie jest i zapew-
ne nie będzie BEZLUDNĄ WYSPĄ i nawet 
najbardziej niszowy modowy majster-
kowicz „dający głos” - jest w chórze 
MIŁOŚNIKÓW MODY - najpiękniejszego 
zjawiska od zawsze, od ADAMA i EWY. 
Jest również chór KONTESTATORÓW i 
jest on bardzo nie niszowy, tam MODA 
zaledwie FIUBŹDZIU, czyli coś, co przy-
pomina „czerwony kapelusik z zielonym 
piórkiem”, ale to jest nam wykrzyczane 
przy akompaniamencie kotłów, bęb-
nów i waltorni, nawet gdyby te instru-
menty zastąpiło złowrogie spojrzenie. 
Ta zaraza to tylko MODA, także MODA 
SZAT SAKRALNYCH, czy precjozów litur-
gicznych tak wielbionych przez naszych 
rodaków. Jest też potężna grupa po tej 
stronie zjawiska: „antyszczepionkowców 
modowych” - nie dadzą sobie zaszczepić 
żadnego romansu z taftą, z welurem, 
szyfonem, koronczarkami z Koniakowa, 
lnem z Żyrardowa, czy wspomnieniem 
na miarę tragedii antycznej, jedwabiu z 
Milanówka! Gdyby nie grupa jeszcze cią-
gle młodych zapaleńców, którzy ze mnę 
pracowali w MODZIE POLSKIEJ i trochę 
starszej młodzieży, w tym ciągle pięknych 
modelek i dziarskich modeli, to lata dzie-
więćdziesiąte i MODA POLSKA tonąca w 
spółkach, córkach, pewnie i w „szwa-
grach cwaniakach” plus karuzela syndy-
ków. Refrenu pana WOJCIECHA, „co by 
tu jeszcze” nie miał by, kto śpiewać.

Młodzi gniewni TWÓRCY MODY niech 
też się dowiedzą, że przed nimi też „się 
działo” - tak grzmiałem przed laty w Ryn-
ku Mody w felietonie CHŁOPCY ZNIKĄD 
- oto fragmenty:

Oczywiście, że nie tylko chłopcy, bo 
dziewczynki wręcz wiodą prym w mo-
dowych igraszkach, (bo o nich będzie 
mowa), jednak tytuł z chłopcami jest 
intrygujący, podczas gdy dziewczynki 
znikąd miałoby łącznie postać dwuznacz-

ności. A poza wszystkim modowi chłop-
cy, często zresztą są to panowie drugiej 
młodości, wymądrzają się dużo bardziej 
irytująco niż często mocno nawiedzone, 
ale bywa i uduchowione panienki. Ktoś 
już przed naszymi szperaczami kiedyś 
wszystko pootwierał, z wyjątkiem oczy-
wiście szeroko pojętej technologii, ale ta 
większości młodych, gniewnych (a jakże 
by inaczej) w porównaniu z parciem na 
udziwniony „dekor”, mało interesuje.

To znikąd, też jest takie nie do końca 
„znikąd”, bo przecież kończą jakieś szko-
ły, kursy, akademie, często niestety nie 
ASP tylko „ap”, czyli akademię paznok-
cia, są oficjalni i samozwańczy, natursz-

czyki z talentem od Boga danym i często 
pretensjonalne młokosy, i mizdrzące się 
panienki. Niech będą, jacy są, też byli-
śmy utrapieniem, zarówno tępej władzy, 
jak również „strasznych mieszczuchów”. 
Władza bała się, że obalimy ustrój przy 
pomocy gołego, osłoniętego szyfonem 
dorodnego biustu modelki, zaś miesz-
czuchy kochały kremplinę, bistor i inne, 
(bo wygodne) sztuczydła, a my pół wie-
ku temu, młodzi i zadziorni, zupełnie nie. 
Czasy były, jakie były, ale ktoś nam w te 
nasze durne młode łby wpakował taką 

Akwarela z kolekcji Louis Feraud. Paryż lata 90

oto wiedzę, że niczego nie odkrywamy, 
że nie jesteśmy żadnymi odkrywcami, że 
czego się nie tkniemy, już było.

Przez ponad pół wieku czepiam się róż-
nych mód, śledzę, mówiąc górnolotnie, 
ich wzloty i omsknięcia, stany wariactwa, 
gorączki, uśpienia i fajerwerków, wiel-
kiej urody i obscenicznych bebechów. 
Tego wszystkiego, a nawet więcej niż 
wszystkiego, używają do zaprezentowa-
nia siebie, swoich fobii i swoich adoracji 
bohaterowie mojego felietonu (i słusznie 
postępujecie moje robaczki boże), ale, 
na Boga niech nie wieszczą, że cokolwiek 
odkryli, użyli lepiej, lub gorzej, ale tylko 
użyli, a nie odkryli. Pewnie, że inne były 

mody i rewie mód w epoce Wortha i Po-
ireta, inny był Dior i jego New Look, inne 
lustrzane schody Coco Chanel i inny per-
wersyjny Jean Paul Gaultier - wszyscy są 
już historią, mogą nas inspirować, ale nie 
udawajmy, proszę młodych i mniej mło-
dych twórców, że cokolwiek odkrywamy, 
odkrywamy dla świata po raz pierwszy. 
Trochę, pokory bym nieśmiało zalecał, 
ale wiem, że to niemodne słowo p o k o 
r a mówię, czyli piszę jak przysłowiowy 
bardzo stary dziad do bardzo starego ob-
razu. Nie wiem, czy młodzi, o co mi cho-
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Grzegorz Zegadło - dyrektor Książnicy Pruszkowskiej
Foto - Tomasz Malczyk

22 maja, w Sali Koncerto-
wej Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Mazowieckiego 
w Pruszkowie odbył się uro-
czysty Finał XX (Jubileuszo-
wej) edycji Ogólnopolskie-
go Konkursu Poetyckiego 
im. C. K. Norwida. 

K
iedy w końcu 2002 lub na początku 
2003 r. p. Grzegorz Zegadło zadzwo-
nił do mnie z propozycją wzięcia 

udziału w pracach jury konkursu poetyc-
kiego, byłem doktorantem w Pracowni 
Słownika Języka Cypriana Norwida Uni-
wersytetu Warszawskiego. I choć wówczas 
już od kilku lat zajmowałem się językiem 
Norwida, zwłaszcza językiem jego tekstów 
poetyckich, nie miałem doświadczenia w 
analizie i ocenianiu wierszy współczesnych. 
Propozycja zostania jurorem – obok takich 
osób, jak prof. Józef Fert, norwidolog z KUL 
i znakomity poeta oraz drugi uznany poeta, 
eseista i kryty literacki Krzysztof Gąsiorow-
ski – bardzo mnie więc zestresowała, po-
traktowałem ją jednak jako jednorazowe 
wyzwanie, będące niejako przedłużeniem 
tego, co działo się w 2001 roku – Roku Nor-
wida Mazowszu, w czasie którego uczest-
niczyłem w wielu różnorodnych przedsię-
wzięciach związanych z patronem. Dobrze 
pamiętam swoją wielodniową lekturę 163 
zestawów wierszy, które wpłynęły wtedy na 
konkurs, ogromne trudności, jakie miałem 
z wyborem utworów do nagrody (wciąż 
zostawało mi ich za dużo…), a potem dłu-
gą dyskusję na zapleczu głównej siedziby 
Książnicy Pruszkowskiej im. H. Sienkiewi-
cza (zwanej wówczas jeszcze Powiatową i 
Miejską Biblioteką Publiczną).

Od tego czasu mija już prawie 20 lat i 
oto trochę niespodziewanie jako weteran 
uczestniczę w pracach jury podczas dwu-
dziestej edycji konkursu… Przez te wszyst-

T
ym sa-
m y m 
W i e l k a 

Historia zato-
czyła koło – w 
tej samej sali 
rodził się nasz 
Konkurs. Lau-
reaci przybyli 
z najodleglej-
szych zakątków 
naszego  kraju 

oraz całkiem z bliska. Słowem – zewsząd.
Po otwierających uroczystość wspomnie-

niowych refleksjach, Przewodniczący Jury 
– profesor Piotr Mitzner odczytał tegorocz-
ny werdykt i nastąpiło wręczenie nagród i 
wyróżnień.

W tym roku Finał upięknił swoim recita-
lem „Do Kraju tego...”  Kuba Michalski wraz 
ze swoją gitarą.

Finał XX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Poetyckiego im. C. K. Norwida

Kwietniowa tradycja...
Tomasz Korpysz

kie lata kwiecień upływał mi pod znakiem 
poezji – szczególnej, ponieważ staranie wy-
bieranej i nadsyłanej z całej Polski (i spoza 
jej granic) na pruszkowski, ale co dla mnie 
najważniejsze – norwidowski konkurs. To 
już zatem całkiem długa, dobrze utrwalona 
tradycja, a przecież jak pisał Norwid: „to 
przez tradycję wyróżniony jest majestat 
człowieka od zwierząt polnych, a ten, co 
od sumienia historii się oderwał, dziczeje 
na wyspie oddalonej i powoli w zwierzę 
zamienia się”.

Tradycją jest odbieranie paczek z ksero-
kopiami, wyczekiwana pierwsza lektura 
wszystkich zestawów, a potem mozolne 
dzielenie ich na różne stosiki („zestawy do 
nagrody”, „zestawy do wyróżnień”, „wątpli-
wości”, „zestawy z dobrymi pojedynczymi 
wierszami”, „zestawy odrzucone”…), nie-
ustanne przekładanie kartek z jednego na 
drugi, wielokrotne powroty do niektórych 
zestawów; kolejne zachwyty, kolejne zdzi-
wienia, kolejne rozczarowania… Tradycją 
jest zawsze ta sama obawa – czy kogoś 
nie skrzywdziłem nieuważną, pospieszną, 
powierzchowną lekturą, czy nie okazałem 
się głuchy na czyjś poetycki język, czy po-
trafiłem przezwyciężyć oczywiste ograni-
czenia własnych upodobań literackich, czy 
wreszcie nie pominąłem jakichś subtelnych 
nawiązań do Norwida. Tradycją są też póź-
niejsze, nierzadko wielogodzinne dyskusje 
w gronie jurorów i rokroczne zaskoczenie, 
że z jednej strony spora część wybranych 
wierszy się powtarza, a z drugiej są takie, 
które ktoś typuje do nagrody, a ktoś inny 
odrzucił już podczas pierwszego czytania. 
Tradycją jest w związku z tym także wspól-

na ponowna lektura (często głośna) części 
wierszy oraz przekonywanie do nich i siebie, 
i pozostałych jurorów. Tradycją jest wresz-
cie rozszyfrowywanie godeł nagrodzonych 
i wyróżnionych poetów oraz odnajdywanie 
wśród nich dobrze znanych, stałych uczest-
ników konkursu, ale też twórców nam zu-
pełnie nieznanych.

W tym miejscu zgodnie z konwencją tego 
typu tekstów powinna się pojawić jakaś 
refleksja o trwaniu tej pięknej tradycji, o 
przyszłości konkursu, a także zachęta do 
nadsyłania na niego wierszy przez kolej-
nych poetów. Jednak jako językoznawca i 
leksykograf od takich rozważań wolę twar-
de dane, na koniec więc trochę liczb. W do-
tychczasowych dziewiętnastu edycjach ju-

rorami było w sumie 10 osób: Przemysław 
Dakowicz (1 raz), Józef Fert (1), Krzysztof 
Gąsiorowski (1), Wojciech Kass (3), Krzysz-
tof Kuczkowski (2), Piotr Mitzner (18), Le-
szek Szaruga (10), Ewa Szczeglacka (4), Pa-
weł Szydeł (1) oraz piszący te słowa (19). Na 
wszystkie konkursy nadesłano łącznie 4 431 
zestawów, czyli 13 293 wiersze; najmniej – 
132 na druga edycję w roku 2004, najwię-
cej – 358 na trzecią edycję w roku 2005. 
Nagrodzono i wyróżniono 127 zestawów, a 
drukiem wyróżniono kilkaset pojedynczych 
wierszy. Czy zawsze były one najlepsze? 
Czy przetrwały próbę czasu? Niech nową 
poetycką tradycją stanie się zaglądanie do 
kolejnych pokonkursowych tomików i we-
ryfikowanie jurorskich wyborów.

Laureaci konkursu

Przewodniczący Jury – profesor Piotr Mitzner oraz 
Grzegorz Zegadło dyrektor Książnicy Pruszkowskiej
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Zbigniew Poręcki - aktor, publicysta
Obraz - Salvador Dali Trwałość pamięci 1931 r. 

CZAS

T
IK, TAK, tik, tak. Tak zegar tika i nie wiem 
czy kłaść się spać, czy wstawać. Ten nie-
szczęsny wynalazek datuje się na ok. 

połowę XVII w. Dawniej też odmierzano czas w 
rożny sposób, ale nie będę wchodził w szczegó-
ły. Bez tikania. Ale nie o to się rozchodzi. Szanow-
ni Państwo piszę dla Was już kilka lat, starając 
się przekazać coś, co udało mi się, zdobyć, jako 
wiedzę tajemną lub (takie cóś) od serca, czym 
chciałbym się z Wami podzielić. Czas, czas, i 
jeszcze raz czas.
Choć czas jak rzeka, jak rzeka płynie,
Unosząc w przeszłość tamte dni.
(Tak śpiewał Czesław Niemen)
To było trochę nostalgoniczno-pesymistyczne. 
Inaczej śpiewał mój ulubieniec z lat trzydzie-
stych ubiegłego wieku Eugeniusz Bodo, który 
odliczał czas do spotkania z ukochaną.
Jak ten czas powoli leci,
Pierwsza, druga, w pół do trzeciej.
Do dziewiątej jeszcze, tyle, tyle godzin.
Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary,
By dziewiąta była już.
No i właśnie! Ten cholerny czas! Przy goleniu 
patrzę w lustro i gościa nie poznaję, aczkol-
wiek, skądś gębę znam. No tak, to ja, pomyłka 
niewielka, poznałem po szelkach.
To ten czas, zmienia ludzi nie do poznania! Znaczy 
wszystko, przez te cholerne zegary. Tik tak!
Ten zegar stary gdyby świat,
Kuranty ciął jak z nut. 
Zepsuty wszakże od stu lat,
Nakręcać próżny trud.
Lecz jeśli niespodzianie
Ktoś obcy tutaj stanie,
Pan zegar, gdy zapieje kur,
Dmie w rząd przydętych rur
Dziś zbudzi cię, 
Koncercik taki. 
Boisz się
Nie!
Zażyj tabaki. 

(Aria Skołuby Straszny dwór, St. Moniuszko, 
libretto - Jan Chęciński). 

No i zgubiłem wątek… A już wiem. Muszę 
to zobrazować, obrazem. Fajnie się piszę. 

W 
niedzielę 22 maja w Domu 
Parafialnym na Żbikowie  
w pięknie urządzonej sali 

widowiskowej odbył się koncert ze-
społu „Trapiści” – Grupa Pruszków 
dedykowany wszystkim mamom.

 
Organizatorem głównym przed-

sięwzięcia było Pruszkowskie Sto-

Zobrazować obrazem. Co na to prof. Bral-
czyk? (Serdecznie pozdrawiam)

No, a ten obraz to: Miękkie zegary, obraz 
tytułowany również, jako Trwałość pamię-
ci lub Uporczywość pamięci. Mając 14 lat 
sądziłem, że ten obraz namalował jakiś de-
bil. Chcąc być w zgodzie z prawem ogła-
szam: ten epitet nie jest obraźliwy. Potem 
pomyślałem, że ja mogę lepiej namalować 
I, i, i, nie dało się. Jednak Salwador Dali, 
to mistrz, dobrze, że nieleczony, bo gdyby 
był zdrowy na umyśle, (chyba zbyt surowy 
osąd) nie namalował był tego arcydzieła. 
(Przepraszam, napisałem to w afekcie) To 
są tylko moje teorie, nie znam się na ma-
larstwie.

Arcydzieło surrealizmu (nie będę robił 
wykładu o stylach w malarstwie, dzwoń-
cie do redakcji, pytajcie o p. Bożenę Woź-
niakiewicz). Surrealizm to spontan, co ci 
przyjdzie do łba, to bierz pędzel i chlastaj 
po płótnie. Precz z klasyką! Zburzyć usta-
lony porządek! Ten atrakcyjniejszy, kto 

ma głupszy pomysł! Ludzie i tak to kupią. 
Ważna jest reklama. Najlepiej stanąć nad 
głupotą i okazywać głęboką zadumę. Ale 
muszę niestety kilka słów, skoro przywo-
łałem ten obraz.

Tytuł Felietonu to: Czas. No właśnie - 
czas. Czas ucieka, czas jest bezlitosny. Czy 
zrobiłeś w swoim życiu wszystko to, co 
zamierzałeś? Niestety nie! A czasu może 
zabraknąć.

Czas to pieniądz. Pamiętacie to stare 
przysłowie. Figa z makiem. Inflacja tak 
zapycha…, że nie nadążamy. Ceny do 
góry. Człowiek chce ryczeć jak ranny 
zwierz. Ale przecież podobno czas leczy 
rany. Więc zwierz niech zamknie paszczę! 
Pierwszy zegar na obrazie, oblazły mrów-
ki. Mało optymistyczny widok. Każdego 
zjedzą kiedyś robale. Jak patrzę na ten 
pierwszy zegar, to cytując słowa poety 
„robak smutku mię toczy”. Przenoszę 
wzrok na zegar niebieski, który zwisa 
jak stara szmata z tego katafalku. Lepiej 

nie podchodzić do niego, bo pokaże nam 
zmarnowany czas w życiu, lub znajdzie-
my w nim swoje odbicie, jak w krzywym 
zwierciadle. Ten wiszący na suchej gałęzi 
rozciągnięty jak stare gacie, to może być 
nasze zmarnowane życie, na ten przykład, 
albo i nie! Ostatni zegar… no tak gdyby 
mistrz jeszcze żył kazałbym go zakuć w 
dyby, 10 batów na gołe dupsko i sam by 
wyśpiewał, o co mu chodziło. Kolory tego 
dzieła, mimo wszystko są optymistyczne. 
Obraz w swej bezdennej głupocie, jakoś 
do mnie przemawia. Ale dlaczego? Nie 
wiem. Porozmawiam o tym ze swoim 
lekarzem. A Wy moi drodzy czytelnicy 
nie marnujcie czasu! Realizujcie się w 
każdym miejscu i w każdym czasie. Nie 
marnujcie żadnej szansy. Ktoś kiedyś mi 
opowiadał o wiejskiej dziewczynie, która 
jak się skończyło wojna to miała iść do 
szkoły. Ale nie poszła, bo zaraz wybuch-
nie następna wojna, tak jej wszyscy mó-
wili. No i nie poszła do szkoły, a skończyła 
jak ta panna z przedwojennego kupletu 
„Jeszcze czytać nie umiała, w elementarz 
zaglądała. Jak się czytać nauczyła, to trzy 
razy matką była”.

Jeszcze tylko coś na zakończenie, bo 
tym czasem kładę się do łóżka. Piękne 
słowa, szkoda, że nie moje „Jutro nie jest 
zagwarantowane nikomu, ani młodemu, 
ani staremu. Być może, że dzisiaj patrzysz 
po raz ostatni na tych, których kochasz. 
Dlatego nie zwlekaj, uczyń to dzisiaj, bo 
jeśli się okaże, że nie doczekasz jutra, bę-
dziesz żałował dnia, w którym zabrakło ci 
czasu na jeden uśmiech, na jeden poca-
łunek, że byłeś zbyt zajęty, by przekazać 
im ostatnie życzenia”. 

Gabriel Garcia Marquez.

Pozdrawiam Państwa Serdecznie 
Zbyszek Poręcki

Pisane 23.05.2022, skończone o 23:00. 

Dobranoc, dobranoc mężczyzno 
Zbiegany za groszem jak mrówka.
Dobranoc niech sny Ci się przyśnią,
Porosłe drzewami w złotówkach…

Sami nie wiecie co posiadacie...
warzyszenie Rodzin Abstynenckich 
„Socjus”. Sala zapełniała się szybko, 
a widownię stanowili przede wszyst-
kim goście przybywający z podob-
nych klubów z okolicy Warszawy  i 
województwa mazowieckiego.  

Gospodarzem miejsca występu był 
aktywny działacz kultury, grający i 
śpiewający proboszcz Parafii Żbikow-
skiej – ks. kanonik Bogdan Przegaliń-
ski. Jak zwykle, serdecznie powitał 
gości i razem z całą widownią odmó-
wił modlitwę  „Ojcze Nasz”  dedyku-
jąc koncert wszystkim matkom, tym 
na sali ale też tym, które już tylko 
wspominamy.  Informacje o prezen-
towanych piosenkach przekazywali 
widowni Ewa Szostek – dusza zespołu 
i Bogdan Urban – menadżer zespołu. 

Na scenie sześcioosobowy zespół 
muzyczny wykonywał piękne piosen-
ki polskich kompozytorów. O każdej z 
nich padały szczegółowe informacje, 
a publiczność w ich rytm klaskała. 

Czas pokazać występujących na 
scenie. Śpiewali: Beata Wilgucka jed-
nocześnie grając na flecie i Marcin 
Korzeniewski – klawiszowiec.  Grali: 
Tomasz Mańkowski – gitara baso-
wa, Piotr Celmer-Domański – gitara 
i wokal, Jerzy Dybowski – perkusja i 
Michał Śniadowski – fortepian – lider 
zespołu.  Obsługę techniczną koncer-
tu sprawował Maciej Filipowicz i Ka-
mil Wilgucki. 

Trzeba dodać, że scena zyskała nową 
oprawę świetlną i zgodnie z trenda-
mi telewizyjnymi  - klikały wszystkie 
kolory. Scena żyła, ale moim zdaniem 
przesadzamy z efektami światła i ko-
loru. To przeszkadza w skupieniu na 
treści piosenek i umykają efekty wy-
konawców grających i śpiewających. 

W programie znalazło się 16 pio-
senek , w tym „O ludzką twarz” do 
której słowa napisała Ewa Szostek a 
muzykę skomponował Marcin Korze-
niewski. Ten utwór stał się hymnem 

PSA „Socjus”. Ostatnią w programie 
piosenkę „Matko moja ja wiem” na 
scenie z towarzyszeniem zespołu i 
swojej gitary wykonał ks. Bogdan 
Przegaliński – wzruszając całą wiwa-
tującą widownię. 

Po koncercie wszyscy  widzowie, 
poczęstowani zostali smakowitymi 
kanapkami, kawą i herbatą. Goście 
serdecznie dziękowali, a ja mam 
pretensje do gospodarzy miasta.  Nie 
było nikogo z władz, a przecież one 
muszą wiedzieć czym to miasto się 
szczyci. Wiemy, ile kosztują koncerty 
sprowadzane na imprezy, a pod bo-
kiem jest i działa grupa utrzymująca 
dobry poziom i absolutnie nie wy-
korzystana w mieście. Namawiam – 
to oszczędność i chwała dla miasta. 
Może wreszcie zaczniemy cenić co 
nasze i dobre. Tego życzę zespołowi, 
działaczom i sobie. 

                                                                                 
Gerard Położyński
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Elżbieta Suchta - „Nadszedł rok 1944” cz. 1

Celina Zboińska, babcia Elżbiety Suchty. 
Ze zbiorów prywatnych

E
lżbieta Suchta (1935-2022) w czasie oku-
pacji hitlerowskiej mieszkała w Ożaro-
wie Mazowieckim. Tuż przed wybuchem 

Powstania Warszawskiego wraz z matką, Anną 
Kamińską, oraz trzymiesięczną siostrą Joanną 
przyjechała do Warszawy, gdzie zatrzymała się 
w domu swojej babci przy ul. Hożej, skąd w 
pierwszych dniach października 1944 r. rodzi-
na została pognana do obozu przejściowego 
w Pruszkowie. W pierwszej części wspomnień 
spisanych w 2021 r. Pani Elżbieta opowiada o 
czasie okupacji oraz przeżyciach z dwóch mie-
sięcy spędzonych w walczącej stolicy.

CZERWIEC W MUZEUM DULAG 121
4.06 (sobota) g. 17.00 – Pokaz doku-

mentu fabularyzowanego „Pilecki” z 2015 
r. w reżyserii Mirosława Krzyszkowskiego. 
Pokazowi filmu będzie towarzyszyć prelek-
cja dr. Dariusza Gałaszewskiego „Rotmistrz 
Witold Pilecki” (IPN Oddział w Warszawie).

Karta tymczasowego pobytu wystawiona na nazwisko Anny Kamińskiej, 
matki Elżbiety Suchty. Ze zbiorów prywatnych

Elżbieta Suchta, wówczas Kamińska, ok. 
1944 r. Ze zbiorów prywatnych

Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku zastał 
mnie w Warszawie na ulicy Kopernika 11, gdzie 
wraz z mamą i przyrodnim bratem schroniliśmy 
się przed pierwszymi działaniami wojennymi. W 
pamięci czteroletniego dziecka, którym wówczas 
byłam, zapisały się obrazy nadlatujących nad sto-
licę niemieckich samolotów i złowróżbny warkot 
ich silników, ludzi próbujących gasić kubłami 
wody wybuchające wokół pożary budynków. Ale 
o dziwo zachowały się też inne obrazy, np. pani 
w zielonym kapeluszu, która przykuła moją uwa-
gę w tłumie ludzi zgromadzonych w holu naszej 
kamienicy, służącym wtedy za schron. Alarmy 
bombowe stały się wówczas nowym i częstym 
elementem wojennej codzienności. 

Nastała okupacja niemiecka i trudne dla mnie 
i moich rodziców lata spędzone w Ożarowie 
koło Warszawy. Dom, w którym mieszkaliśmy, 
należał do ówczesnego volksdeutscha, niejakie-
go Lejbranta. Nasz kontakt z nim ograniczał się 
do okazjonalnych spotkań związanych z odbio-
rem czynszu za mieszkanie. Pojawiał się zwykle 
z karabinem i to był powód, dla którego bardzo 
się go bałam (już wtedy rozumiałam, że karabin 
symbolizuje zło).

W tych ciężkich czasach mój ojciec pracował 
nieregularnie. Dochody były więc niewystar-
czające. Jadaliśmy skromnie. Pamiętam jakieś 
dziwne potrawy z brukwi i smalec ze skwarkami 
rozcieńczony mlekiem, który piliśmy, bo podobno 
miał nas wzmocnić.

Codziennie nękał nas warkot nadlatujących 
bombowców, natrętny, dudniący, wwiercający 
się w czaszkę. Dźwięk ten prześladował mnie jesz-
cze długo po wojnie, wywołując od razu niepokój 
i skojarzenie z wojną.

Nastąpił trudny dla wszystkich okres okupacji 
– pięć lat wyrzeczeń i pięć lat upokorzeń. Aż nad-
szedł rok 1944. Polacy poderwali się do walki, siły 
niemieckie na wielu frontach słabły, a do Polski 
zbliżał się front wschodni. Moi rodzice uznali, 
iż Ożarów jest miejscem mało bezpiecznym w 
czasie działań wojennych, podjęli więc decyzję o 
wyjeździe do Warszawy.

31 lipca 1944 roku wyjechaliśmy konnym wo-
zem do stolicy na ulicę Hożą 39, gdzie mieszkali 
rodzice mamy. Właścicielką lokalu była moja 
babcia (zwana Babulką). Dziadka już wówczas 
nie było, ponieważ zmarł w grudniu 1943 roku. 
Rodzice liczyli się z tym, że działania wojenne 
mogą potrwać dłużej i że przyjdzie nam spędzić 

dłuższy czas w Warszawie, dlatego wieźliśmy ze 
sobą sporą aprowizację: mąkę, kaszę jęczmien-
ną, okupacyjną marmoladę i jajka (w słoju ze 
szkłem wodnym). Mój ojciec miał dołączyć do 
nas następnego dnia. Tak się jednak nie stało, 
gdyż 1 sierpnia 1944 roku wybuchło powstanie 
warszawskie i dojazd do stolicy stał się niemożli-
wy. Tego dnia mama, wracająca z miasta, ledwo 
zdążyła dotrzeć na Hożą 39 przed ostatecznym 
zamknięciem bramy. To była godzina 17.00 i 
początek powstania. Pozostałyśmy zatem same, 
tj. mama z moją 3-miesięczną siostrą Joanną, ja 
oraz Babulka, jako właścicielka mieszkania, które 
miało nam odtąd służyć, o ironio, za bezpieczne 
lokum.

Już wkrótce okazało się jak naiwne było nasze 
myślenie o bezpiecznym schronieniu na Hożej. 
Mieszkanie mieściło się bowiem na IV piętrze, 
łatwo je zatem było obserwować, a co za tym 
idzie – ostrzeliwać z poczty przy ulicy Poznańskiej 
(budynek ten stoi do dziś, pełniąc dalej tę samą 
funkcję; podobnie jak kamienica przy ulicy Hożej 
39, która również pozostała w stanie prawie nie-
naruszonym). Kule wpadały do pokoju przy naj-

mniejszym ruchu dostrzeżonym przez snajpera 
z dachu. W pomieszczeniu tym, dokąd był prąd, 
można było przygotować posiłek na maszynce 
elektrycznej. Pierwsza próba skorzystania z tej 
możliwości zakończyła się fiaskiem, gdyż nasze 
pojawienie się w salonie babci spowodowało 
natychmiastowe wystrzelenie w naszym kierun-
ku kilku pocisków karabinowych i zmusiło nas do 
wyczołgania się stamtąd dosłownie na kolanach. 
Ryzyko było zbyt duże.

Nie pozostało nam więc nic innego, jak prze-
niesienie się do piwnicy, na co zdecydowała się 
również większość lokatorów mieszkających na 
wyższych piętrach. Na składach węgla przykry-
tych deskami, papierami, kapami zorganizowano 
legowiska do spania i całość przystosowano do 
wykonywania codziennych czynności życiowych, 
jak jedzenie i higiena osobista. Tak więc niemal 
całe życie codzienne koncentrowało się w piw-
nicy. W taki sposób wegetowaliśmy do końca 
powstania.

Nie mam pojęcia, w jaki sposób mamusia z 
babcią przygotowywały posiłki. Z racji posiada-
nia tylko czterech produktów, było one straszliwie 
monotonne, na zmianę: kluski, kasza jęczmienna, 
okupacyjna marmolada, czasami – jajko. Po woj-
nie długo nie mogłam patrzeć na kaszę. Maleńką 
Joannę mama początkowo karmiła piersią. Po-
tem pokarm straciła, więc skorzystała z pomocy 
znajomej pielęgniarki, która, od czasu do czasu, 
ze szpitala przy ulicy Hożej 63 dostarczała mleko 
w proszku. Potem i to się kończyło i, jak opowia-
dała mama, Joannę karmiono kluskami z olejem. 
Czasem znalazł się ktoś, kto ofiarował kawałek 
koniny lub warzywo, np. marchewkę, dla mojej 
siostry. Wydarzeniem, które sprawiło nam – dzie-
ciom z podwórka (a było nas troje) wielką radość 
w tym smutnym okresie głodu, było jedzenie 
bezowych bananów (po pół banana określonego 
dnia) pochodzących z zapasów jednego z loka-
torów oficyny Hoża 39, który wypiekł je jeszcze 
przed powstaniem. Uznał on, że należy je rozdać 
dzieciom. Te ówczesne rarytasy jedliśmy przez za-
ledwie kilka dni, ale cóż to musiała być za rozkosz 

dla spragnionego słodyczy i łaknącego odmiany 
podniebienia, skoro tak zapadły mi w pamięć!

Na początku powstania miało miejsce nie-
codzienne zdarzenie, czyli chrzest Joanny. Ktoś 
udostępnił pokój na parterze, znalazł się ksiądz, 
natomiast w zastępstwie ojca chrzestnego, przy-
był z ulicy Pięknej, przejściami podziemnymi, 
mój dziadek (ojciec mojego taty), co wtedy było 
jeszcze możliwe, bowiem większość Śródmieścia 
znajdowała się w rękach Polaków, a stanowiska 
ich – w miarę ustabilizowane. Nieświadomi dłu-
gości trwania powstania staraliśmy się żyć nor-
malnie w tych anormalnych warunkach.

To cud, że prawie do końca powstania mieli-
śmy dostęp do wody oraz elektryczność. Filtry 
warszawskie działały, z niewielkimi przerwami 
spowodowanymi zwykle zniszczeniem sieci 
przez pociski armatnie. Pamiętam wyprawę z 
mamą po wodę, której ujęcie znajdowało się na 
terenie szpitala przy ulicy Poznańskiej. Natural-
nie wiązało się to z dużym ryzykiem. Najpierw 
musiałyśmy dotrzeć przebitymi przejściami pod 
budynkami i ulicami do niebezpiecznego miej-
sca przy ulicy Poznańskiej; następnie trzeba było 

przebiec (przeskoczyć) błyskawicznie i chyłkiem, 
pod ostrzałem, otwarty odcinek trasy między 
ulicami Hożą a Poznańską, aby dotrzeć do źródła 
wody (kranu wychodzącego z ziemi), nabrać ją, 
a potem w ten sam sposób wrócić. Ten odcinek 
był szczególnie ostrzeliwany przez Niemców i wy-
magał wielkiej zręczności, szybkości decyzji oraz 
odwagi, aby w odpowiednim momencie skoczyć 
i nie dać się zabić.

Okupanci używali kilku rodzajów broni dalekie-
go zasięgu. Były to krowy, berty i szafy. Strzelali z 
nich przynajmniej kilka razy dziennie, a wszystkie 
wydawały charakterystyczne dźwięki w momen-
cie ich uruchamiania, np. ryku krów, skrzypienia 
czy zgrzytu. Na tej podstawie orientowaliśmy się, 
jak daleko są ustawione, po jakim czasie nastąpi 
wybuch oraz w jakim kierunku polecą pociski. 
Liczyliśmy czas od momentu ostatniego dźwięku 
do wybuchu. Dla własnego dobra bezpieczniej 
było się wtedy schronić w piwnicy. Pod koniec 
powstania taki pocisk z berty trafił niespodzie-
wanie w kamienicę obok, przy ul. Hożej 37. Nasz 
budynek zadrżał, w korytarzu piwnic zakotłowa-
ło się od pyłu rozbitych murów ścian, aż trudno 
było oddychać. Byliśmy przekonani, że trafiono 
w nas, ale na szczęście nie. Wszyscy musieliśmy 
zakryć nosy i usta mokrymi chustkami, aby się nie 
udusić.

Niebezpiecznie było również na podwórku, na 
którym często bawiliśmy się my, dzieci. Ciągle 
spadały tam odłamki pocisków (które namiętnie 
zbierałam), przelatywały zabłąkane kule karabi-
nowe, na dachach grasowali snajperzy. Pod tym 
względem nie byłam zbyt posłuszną córką i wy-
mykałam się często spod kontroli mamy. Nie mo-
głam bowiem pogodzić się z brakiem swobody.  

Jako dziewięcioletnia dziewczynka nie znałam 
uczucia lęku przed utratą życia. Mogę nawet po-
wiedzieć, że pojawiał się u mnie rodzaj brawury. 
My, dzieci, przeżywaliśmy powstańcze zdarzenia 
na swój sposób i często pałaliśmy chęcią doko-
nania czegoś nadzwyczajnego, wierząc, że jeśli 
to uczynimy, upodobnimy się do walczących po-
wstańców. Takim bohaterskim wyczynem była w 

naszym mniemaniu wyprawa na strych kamieni-
cy przy Hożej 39 w poszukiwaniu snajpera, który z 
dachu strzelał do ludzi. Z duszą na ramieniu prze-
wertowaliśmy zakamarki strychu, nikogo jednak 
nie znajdując. O tych zabawach mama nigdy się 
nie dowiedziała.

Walcząca Warszawa broniła się zaciekle, żeby 
jednak osiągać zwycięstwa potrzebowała pomo-
cy z zewnątrz. Mniej więcej od połowy powsta-
nia kilkakrotnie nad stolicą pojawiały się eskadry 
angielskich samolotów (mówiono, że to alianci) 
dokonujących zrzutów. Witane były zawsze bar-
dzo entuzjastycznie. Potem okazało się, że ta po-
moc nie zawsze była skuteczna, bo część zrzutów 
spadała na stronę niemiecką. Dawała jednak 
nadzieję, że inne kraje o nas nie zapomniały. Po-
dziwiałam te wysoko lecące maszyny, urzeczona 
miarowym dźwiękiem ich silników, ale przede 
wszystkim misją, którą wykonywały, wszak broni 
wciąż brakowało. Było to o tyle ważne, że obszar 
kontrolowany przez powstańców zacieśniał się. 
Walki o każdy kawałek ulicy czy domu stawały 
się coraz bardziej zaciekłe. Budynki przechodziły 
z rąk do rąk, kurczyły się również dzielnice będące 
w rękach Polaków.

Chyba na przełomie sierpnia i września ogłoszo-
no pierwszy termin opuszczenia Warszawy przez 
mieszkańców. Ludzie jednak byli nieufni, krążyły 
różne niepokojące opowieści na temat zacho-
wania Niemców. Mama i babcia także rozważały 
tę możliwość. Przeczuwając coś złego, panicznie 
bałam się tego wyjścia. Mój gwałtowny i rozpacz-
liwy protest doprowadził do odstąpienia od tego 
zamiaru. Stało się więc jasne, że zostaniemy na 
Hożej i przyjmiemy niepewny los, jaki nas czekał. 
(Potem dowiedziałyśmy się, że podobno trans-
port tych wychodźców do Pruszkowa, odbył się 
w urągających warunkach i że Niemcy strzelali 
do ludzi).

W drugiej połowie powstania coraz więcej 
ludności cywilnej musiało opuszczać swoje do-
tychczasowe dzielnice mieszkalne z powodu ich 
zrujnowania. Przybywało więc ludzi w dzielnicach 
znajdujących się w rękach Polaków. Do nas dołą-
czyła rodzina z Czerniakowa, która wydostała się 
dosłownie spod gruzów zawalonego domu. Od 
tej chwili dzieliliśmy z nimi naszą niewielką piwni-
cę, legowiska i zmniejszające się zapasy żywności.

Wszyscy zdawali sobie sprawę, że powstanie 
upada. Dochodziły do nas makabryczne relacje 
o tym, jak Niemcy źle traktują ludność zastaną 
w zdobytych kamienicach. Coraz częściej zada-
wano sobie pytania, jak długo wytrzymamy, czy 
przeżyjemy? Nie było złudzeń co do tego, że siły 
powstańców są na wyczerpaniu.

CDN.
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Cmentarz żydowski w Pruszkowie 

Tekst & foto - Marian Skwara pisarz, historyk

Chropowata faktura - artykulacja i ozdoba

J
eśli przyjrzeć się dokładnie się 
powierzchniom pruszkowskich 
macew to można zauważyć, że mi-

strzowie kamieniarscy wykuwali w tech-
nice wklęsłej lub wypukłej nie tylko zna-
ki inskrypcji i różne motywy figuratyw-
ne, ale przy tym duże fragmenty wolnej 
powierzchni nie pozostawiali gładkimi, 
ale nadawali im chropowatą fakturę. 
W przyczółkach większości stel chropo-
wate pole tworzy kontrastowe tło dla 
wykonanych w płaskim reliefie moty-
wów figuratywnych, a jeszcze częściej 
dla dwu wstępnych znaków inskrypcji, 
liter Pe i Nun, to jest inicjałów formuły 
Po nitman/a, co znaczy Tu pochowany/a 
[patrz foto 1 i 2]. Poza tym, w ten sposób 
fakturowane są listwy, pionowe i pozio-
me, a także powierzchnie o innej geo-
metrii, których funkcją jest obramianie i 

Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 4

Nr 5

Nr 6

Nr 7

Nr 8

formowanie kształtu pola inskrypcyjne-
go, jak to widać na macewie Felicji Hirsz-
kornówny [foto 3]. Badacze nazywają 
to artykulacją lica, to jest zaznaczanie 
granic i podziałów pola inskrypcyjnego.
Na kilkunastu innych macewach chropo-
wata faktura została nałożona na duże 
powierzchnie poza frontem macewy, co 
jest już zabiegiem czysto dekoracyjnym. 
Zostało to zastosowane na pionowych 
ścianach czterech nagrobków pozio-
mych oraz na kilku nietypowych nagrob-
kach pionowych [foto 4 i 5].

Można wyróżnić kilka rodzajów chro-
powatej faktury, które sprowadzają do 
dwu podstawowych. Jeden to regularnie 
rozrzucone punktowe wgłębienia i wy-
pukłości osiągane przez odbijania zwane 
groszkowaniem. Drugi rodzaj ma postać 
drobnych gęstych rowków wykuwanych 
metodą zwaną gradzinowaniem. Oby-
dwa rodzaje chropowatości są często 
stosowane w kombinacjach, z reguły 
na licu macew groszkowane są większe 
pola, a pasy obramień gradzinowane, 
natomiast nielicowe powierzchnie, boki 
(stel i tumb) oraz tylne ściany najwięk-
szych stel, są gradzinowane. Dobrze jest 
to widoczne na bokach tumby Heleny 
Galewskie [foto 4]. Na największych tak 
fakturowanych powierzchniach gradzi-
nowane pola tworzą wzór 7-centyme-
trowych rowków ułożonych w kolum-
nach, jeśli pionowo, bądź w szeregach 
jeśli poziomo [foto 5]. Jest to rezultat 
stosowania określonego szablonu w 
mechanicznej obróbce.

Na niektórych z pruszkowskich stel 
mistrz kamieniarski przygotowując pole 
dla znaków Pe i Nun zastosował zabieg 
skrzyżowania rowków poziomych z pio-
nowymi i w rezultacie powstała efek-
towna siatka. Jedna z takich stel należy 
do Dawida Dawidowicza, której przyczó-
łek widzimy na zdjęciu nr 6. 

Mindel i Tauba
Najwyższy kunszt w wykonaniu tech-

niki fakturowania kamienia, wręcz jubi-
lerską precyzję mistrza kamieniarskie-
go, możemy podziwiać na dwu stelach 
przedstawionych na zdjęciach nr 7 i 8. 
Jest to jeszcze inny rodzaj gradzinowania 
polegający na wykonywaniu wiązek zu-
pełnie krótkich i bardzo drobnych row-
ków ułożonych w różnych kierunkach. 
Stele te zostały wyprodukowane w któ-
rymś z warszawskich zakładów kamie-

niarskich i wyglądają, jakby wyszły spod 
jednej ręki, choć dzieli je siedem lat.

Są to nagrobki kobiet, które z Pruszko-
wem nie miały nic wspólnego poza tym, 
że tu zakończyły życie. Mindel Rojza Dan-
kowicz [foto7], wdowa, zmarła w twor-
kowskim szpitalu w 1930 roku w wieku 
52 lat według nagrobkowej inskrypcji, 
ale według aktu zgonu miała 55 lat. W 
pierwszym wersie inskrypcji, na łuku 
przyczółka, widnieją jej imiona i nazwi-
sko, a pod przyczółkiem dużymi znakami 
skąd pochodziła „z miasta Przedbórz”. W 
przyczółku widzimy trzy piękne przed-
stawienia plastyczne – trójramienny 
lichtarz flankowany przez puszkę ofiarną 
z monetą oraz książkę z napisem Sidur, 
co dosłownie znaczy porządek, ale tu 
chodzi o porządek modlitw. Jest to mo-
dlitewnik ułożony specjalnie dla kobiet. 
Wszystkie te motywy umieszczone są na 
właśnie drobno rowkowanym tle. Row-
kowanie widzimy jeszcze poniżej, nad 
głównym polem inskrypcyjnym, oraz na 
bocznych listwach.

Na steli drugiej kobiety, zmarłej w za-
kładzie dr Steffena w 1923 roku w wie-
ku 30 lat, także już w pierwszym wier-
szu inskrypcji jest pełna identyfikacja 
osoby: Pani Tauba Markiewicz z Kutna. 
Według aktu zgonu zostawiła męża Jo-
ela i jednorocznego syna. W przyczółku 
jest przedstawione złamane drzewo, 
symbolizujące odejście młodej osoby, 
książka ze znakiem tożsamym z łacińską 
literą S, więc być może inicjał wyrazu 
Sidur, czyli modlitewnik, jak już było 
wyżej powiedziane. Do tego po bokach 
dwa motywy roślinne, a u góry udrapo-
wane zasłony. Nad polem inskrypcyjnym 
para ornamentów kwalifikowanych jako 
liście akantu. Po bokach, nad zarysem pi-
lastrów, para rozet kwiatowych. Warto 
zauważyć, że obecność motywu złama-
nego drzewa na tym nagrobku przeko-
nuje nas, że jego symbolika nie była za-
rezerwowana dla bezżennej młodzieży, 
ale takie oznaczanie bywało umieszcza-
ne także nagrobkach młodych mężatek 
i matek.

Stele obydwu kobiet należą do naj-
bardziej urodziwych na pruszkowskim 
kirkucie, ale wyróżniają się nie tylko 
urodą, ale także układem inskrypcji od-
biegającym od  konwencji tradycyjnych 
hebrajskojęzycznych inskrypcji. Jeśli na 
takim tradycyjnym kobiecym nagrobku 
widzimy nazwisko, to jest ono zapisane 

nie jako nazwisko pochowanej, ale jej 
ojca lub męża. To samo dotyczy miejsco-
wości pochodzenia. Przykład: Miriam, 
córka Jerachmiela, żona Jaakowa Lacha 
z Ożarowa. Na tym tle inskrypcje Mindel 
Dankowicz i Tauby Markiewicz można 
interpretować jako przejaw emancypa-
cji, odejście od odwiecznego paternali-
stycznego wzorca w inskrypcjach.
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Tekst & foto - Elżbieta Foryszewska-Wojt-
-Lindley, Emila Foryszewska-Kowalczyk

                  
Koszykarki, siostry Foryszewskie wspominają L.O. im. T. Zana

Wstęp do wspomnień sióstr Foryszewskich

O
kazuje się, że „Głos” dociera 
daleko, nawet do Kanady. Rze-
czywiście wysyłamy do Toronto 

co miesiąc dwa egzemplarze. Starzy Czy-
telnicy zapewne pamiętają siostry Elż-
bietę i Emilię Foryszewskie ze Żbikowa 
jakie odnosiły znaczne sukcesy w koszy-
kówce w LO im. T. Zana oraz potem na 
arenie ogólnopolskiej, także za granicą 
kraju. Nadesłane przez nie wspomnie-
nia, co prawda bardzo lakoniczne, będą 
uzupełnieniem do pozycji książkowych: 
wydanej jeszcze w 2013 Jerzego Kwasi-
borskiego „80 lat pruszkowskiej koszy-
kówki” oraz „Opowieść o szkole” Izabeli 
i Roberta Szewczyków. Ilustracje – foto-
grafia nadesłała p. Elżbieta.     

Nie będzie to historia pruszkowskiej 
koszykowki, lecz powiazania  LO im. T. 
Zana z koszykówką w Pruszkowie. Począt-
ki sukcesów koszykówki kobiecej zaczęły 
się w połowie lat sześćdziesiątych, a jej 
głównym ośrodkiem było Liceum Ogól-
nokształcące im. T. Zana w Pruszkowie. 
Tam też wychowano grupę koszykarek, 
ktorych talent w powiazaniu z prawidlo-
wym sportowym szkoleniem i współpra-
ca ze szkołą zaczął przynosić znakomite 
wyniki. 

Wiele z nas rozpoczęło swoją bogatą i 
zawierającą wiele osiągnięć karierę w LO 
im. T. Zana.

Jednym z moich największych osią-
gnięć jako uczennicy LO im. T. Zana był:

• awans do 10-tki Najlepszych Sportow-
ców Mazowsza 

• wejscie w skład reprezentacji Polski 
Juniorek w koszykówce z udziałem w 
Mistrzostwach Europy w Jugosławii w 
1971r. 

• awans do reprezentacji Polski senio-
rek

• awans do 10 najlepszych koszykarek 
w Polsce

• otrzymanie srebrnej odznaki PZKosz 
za osiągniecia sportowe

Moja siostra Emilia Foryszewska-Ko-
walczyk, także uczennica LO im. T. Zana, 
nie byla gorsza będąc:

• kapitanem drużyny juniorek, która 
zdobyla Mistrzostwo Polski  

• kapitanem Reprezentacji Poski Junio-
rek biorac udzial w Mistrzostwach Euro-
py we Włoszech w 1973 r.

• reprezentantka Polski seniorek przy-
gotowujacej się do turnieju kwalifikacyj-
nego na Olimpiadę letnią w Montrealu, 
Kanada w 1976 r.

Droga do sukcesów była długa i pełna 
wybojów.

Pruszkowskie koszykarki wyłącznie 
z „ZANA”

W skład pruszkowskiego zespołu ko-
szykówki kobiet wchodziły wyłącznie 
wychowanki, głównie z Liceum im. T. 
Zana. Od ligi międzywojewódzkiej do II 
ligi i ekstraklasy koszykówki kobiet oraz 
zdobycia Pucharu Polski. Byla to długa 
droga zapoczątkowana  w Liceum Ogól-
nokształcącym im. T. Zana.

Sport, współpraca klubu ze szkołą i 
wspaniała edukacja w Liceum im. T. Zana 
umożliwiła wielu z nas ukończenie stu-
diów wyższych. Kilka lat po ukończeniu 
studiów powróciłam do Liceum im. T. 
Zana jako nauczyciel zdobywajac z mo-
imi uczenicami, a jednoczesnie koleżan-
kami z klubu Mistrzostwo Szkół Średnich 

w Warszawskiej Olimpiadzie Mlodziezy.
Moja siostra Emila po ukończeniu stu-

diow wyższych powrocila także do Prusz-
kowa kontynujac pełną sukcesów karierę 
sportową z tytułem jednej z najlepszych 
rozgrywających zawodniczek w Polsce. 

Powiązanie kariery sportowej z pracą w 
szkole umożliwiło także Emily osiągnię-
cie wielu sukcesów jako trenera z Mi-
strzostwem Polski Młodziczek  na czele. 
Wszystko było możliwe dzięki owocnej 
pracy wielu trenerów: Ryszarda Woź-
niaka, Zygmunta Wojta, Cezarego Grze-
laka-aboslwenta LO im T. Zana, Henryka 
Jaworskiego, Krzysztofa Kowalczyka i nie 
kończącej się współpracy z Dyrekcją LO 
im. T. Zana.

Nauka i sport – razem
Nauka i sport musiały iść w parze z tym 

samym naciskiem na osiągnięcie naj-
lepszych wyników. Zakończenie kariery 
sportowej i emigracja z Polski do Kana-
dy przerwała mój kontakt ze sportem w 
Pruszkowie. Pasja do koszykówki pozo-
stała i umożliwiła mi kontynuowanie ka-
riery sportowej jako zawodniczka i trener 
w Monachium, a także pracę trenera i na-
uczyciela w szkole średniej w Kanadzie.

Emila kontynuowała także pracę tre-
nerską w Kanadzie zdobywając ze swoją 
drużyną juniorek 3. miejsce w Ontario, 
Kanada. Teraz dopingujemy tylko naszą 
NBA drużynę Toronto Raptors, ale pasja, 
ciężka praca i determinacja do wygrywa-
nia po 22 latach uprawiania sportu pozo-
stala jako cecha charakteru.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom i 
trenerom za ich pracę w kształtowaniu 
naszej przyszłości. Z okazji przypadające-
go jubileuszu 100 rocznicy naszej szkoły 
- Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana 
życzymy wszystkim uczniom, absolwen-
tom i obecnym nauczycielom satysfakcji 
z codziennej pracy, wytrwałości w reali-
zowaniu zamierzeń a tym już nieobec-
nym podziękowanie za trud i wychowa-
nie wielu pokoleń.

„Nie spodziewałyśmy się niczego, jeste-
śmy wdzięczne za wszystko”.

A wszystko zaczęło się w Liceum Ogól-
nokształcącym im. T. Zana w Pruszkowie.

Siostry dwie

Elżbieta szczęśliwa - matura 1971

Elżbieta Wojt (Foryszewska) z wychowankami
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Po miesiącu wojenki na 
Ukrainie, mieliśmy ze Sta-
chem dość. Szczęśliwie nie 
byliśmy na linii frontu, lecz 
w patrolu, który sprawdzał 
tereny po wyparciu ruskich 
wojsk. Trzeba było jednak 
dobrze uważać, teren by-
wał zaminowany a czasami 
trafiał się jakiś zagubiony 
ruski, który ze strachu po-
trafił wystrzelać nawet cały 
magazynek. Przeszukując 
wyzwolone domy trafiały 
się też granaty pod łóżkiem 
czy nawet w zabawkach. 
Tam gdzie walki były naj-
cięższe, praktycznie mia-
steczka zrujnowane, nie 
było domu, który nie byłby 
trafiony pociskiem. Bywało 
często, że ludzie w dolnych 
kondygnacjach mieszkali 
nadal a górne kondygnacje 
zniszczone, spalone…

REKLAMA

Bo gdzie mieli się wyprowadzić? Pod most? 
– zażartował Stach – nawet most zburzo-
ny.

– Ukraińcy sami go wysadzili, żeby utrudnić 
przeprawę ruskim. – odpowiedziałem.

Zgłosiliśmy się do dowódcy. Sergiej, nasz kaman-
dir, to prawdziwy poliglota. Potrafił po angielsku, 
po francusku, po niemiecku i po rosyjsku. Ale po 
polsku nie umiał. Jak powiedział: nigdy nie wpadło 
mu do głowy uczyć się polskiego, był przekonany, 
że na nic mu się to nie przyda.

Sergiej wysłuchał naszej prośby o rezygnację z 
dalszej wojenki i zamiast nas zbesztać i zwyzywać 
od tchórzy, pokiwał tylko głową ze zrozumieniem 
a nawet pochwalił, że i tak długo wytrzymaliśmy 
jak na kompletnych dyletantów, bo prawie mie-
siąc. A byli tu i tacy, którzy już na trzeci dzień a 
nawet na drugi rezygnowali. Powiedział, że nas 
doskonale rozumie i że dla niego i tak jesteśmy 
bohaterami. To w końcu nie nasza wojna a nie każ-
dego stać, żeby narażać swoje życie choćby przez 

tydzień a co mówić cały miesiąc. Podziękował 
nam za służbę, wystawił nam odpowiednie pa-
piery, przepustki i zaświadczenia i zwolnił ze służ-
by. Uścisnęliśmy się bratersko. On ze słowami:

– Niechaj żywyj Polszcza.
– Sława Ukraini, herojom sława – odpowiedzie-

liśmy.
W Kijowie wsiedliśmy w autobus i ruszyliśmy 

do Warszawy. 
W autobusie pusto, teraz więcej ludzi wraca na 

Ukrainę niż stąd ucieka. Na granicy kolejka aut, 
na co najmniej kilkanaście kilometrów. Władze 
ukraińskie zniosły cło na sprowadzane auta, więc 
handlarze samochodów chcą ich sprowadzić do 
Ukrainy jak najwięcej. W stronę Polski ustawiają 
się puste lawety, w drodze powrotnej wypełnio-
ne używanymi samochodami. Wojna wojną, ale 
każdy wie, że najwięcej zarabia się właśnie na 
wojnie. Wystarczy przypomnieć sobie klasykę 
literatury: Wokulski dorobił się fortuny właśnie 
na wojnie. 

Po dwugodzinnym czekaniu wreszcie odprawa 
po ukraińskiej stronie. Kazali wyjąć bagaże i prze-
puścić przez skaner. Celnik zawołał Stacha, kazał 
mu otworzyć torbę. 

– A szto eta? – wskazał na wystającą z torby 
kolbę.

– Stach, wziąłeś ze sobą kałacha??? – niedowie-
rzałem własnym oczom widząc jak celnik wyciąga 
karabin…

– Pamiątkę chciałem mieć – odpowiedział i do-
dał zwracając się do Ukraińca: - Eta suwenir.

W prezenty nikt nam nie uwierzył ani w pa-
miątki. Natychmiast ukraińscy pogranicznicy 
zaprowadzili nas do osobnego pokoju. Tam do-
kładnie nas i nasze torby przeszukali, co chwila 
wykrzykując, że jesteśmy lackimi szpionami, co 
by się tłumaczyło na polski, że jesteśmy polskimi 
szpiegami. Brzmi to absurdalnie, ale jednak. 

– Polska, która wpiera Ukrainę, wysyła swoich 
szpiegów na Ukrainę. Przecież to paranoja – 
krzyknąłem a Stach mi wtórował:

– Walczyliśmy za waszą wolność! Krew za was 
przelewaliśmy a wy tak?

Ale ukraińscy mundurowi zakrzyczeli nas, że w 
Polsce to by nas od razu pod sąd dali a może na-
wet rozstrzelali.

– No gdzie? – jęknął Stach – Przecież w Polsce 
nie ma kary śmierci.

– A waszi pograniczniki ubiwajut bieżieńcjew iz 
Biłorusi! – wygarnął nam jeden z nich.

Stach spojrzał na mnie nic nie rozumiejąc. 
– On mówi, że nasza straż graniczna zabija 

uchodźców z Białorusi – wyjaśniłem Stachowi a 
do mundurowego krzyknąłem: – Kłamstwo!

– Tak skazał wasz sałdat!
– To dezerter i zdrajca był! – wykrzyknął Stach.
Po paru wrzaskach, zamknęli nas skutych kaj-

dankami i powiedzieli, że czekamy na przybycie 
oficera SBU i on zadecyduje, co z nami zrobić.

– Stach, czyś ty zbaraniał? Kałacha brać ze sobą 
przez granicę?

Stach skrzywił się tylko i powtórzył:
– Pamiątkę chciałem mieć…
– Stach, tu nawet kamizelki kuloodpornej nie 

można przewozić, a ty karabin spakowałeś? 

Nawet po polskiej stronie by nas zatrzymali, za-
mknęliby nas za przemyt bronią.

Staś po chwili się odezwał:
– Musimy wezwać ambasadora, niech nas wy-

broni. Zażądajmy rozmowy z naszą ambasadą.
– I co im powiesz? Że karabin chciałeś wywieźć?
Staś zamilkł, ale tylko na chwilę, bo znowu wy-

skoczył z kolejnym pomysłem: 
– Przecież my bohaterowie, walczyliśmy z ruski-

mi, powiemy to ambasadorowi.
– A wiesz, że służba w obcym wojsku jest ka-

ralna?
– Nawet jak się walczy z ruskimi? – Stach nie-

dowierzał. 
Kiwnąłem głową, że nawet. Na służbę w ob-

cym wojsku trzeba mieć specjalne zezwolenie 
MON-u. A my nawet się o takie zezwolenie nie 
zwracaliśmy. 

– Przecież ja byłem pijany, to jak się mogłem 
zwracać? – zapiszczał żałośnie Staś.

Prawie pół dnia czekaliśmy na zapowiadanego 
oficera Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

– Czy żeście zupełnie zgłupieli? – odezwał się 
do nas rzeczony funkcjonariusz ukraińskiego wy-
wiadu.

– To pan po polsku mówi? – zdziwił się Stach.
– Studiowałem w Lublinie. – odpowiedział i dał 

nam jakieś kartki zapisane po ukraińsku mówiąc – 
macie tu i podpiszcie i będzie po sprawie.

– A co to jest?
– Wasze oświadczenie, że karabin został znale-

ziony i chcieliście go oddać ukraińskim władzom 
na granicy.

Stachowi wyraźnie poprawił się humor. Mnie 
też. Zwróciliśmy tylko uwagę, że trzeba nam zdjąć 
kajdanki – łatwiej się wtedy podpisuje.

– A hełm można zabrać na pamiątkę? – spyta-
łem, kiedy już wszystko podpisaliśmy.

– To i hełm mieliście jeszcze? – zdziwił się oficer 
i kazał sobie przynieść nasze bagaże.

Staś zgromił mnie wzrokiem i syknął:
– Zwariowałeś? Przez twój hełm to będziemy na 

kolejnego oficera tutaj czekali.
Ukrainiec wyciągnął mój hełm, obejrzawszy 

skrzywił się:
– Eee, eta szkoleniowyj.
– Na odłamki dobry – wzruszyłem ramionami 

– takie dostaliśmy.
– My tylko w patrolu – dodał Stach.
Oficer oddał hełm i powiedział, że taki to mo-

żemy brać.
W końcu szczęśliwie dotarliśmy do polskiego 

przejścia.
– Hełm? – zdziwił się pogranicznik po polskiej 

stronie – To wojskowy hełm, takich rzeczy nie 
wolno.

– Co nie wolno!? – krzyknął Stach, on przez 
miesiąc walczył z ruskimi najeźdźcami a ty mu 
mówisz, że nie wolno?!

Stach głupolu, będziemy jeszcze za to siedzieć, 
zobaczysz – nie powiedziałem tego, ale wyrazi-
łem to swoim wzrokiem. Stach zamilkł jak rażony. 
Pogranicznik chyba to zauważył, bo spojrzał po-
dejrzliwie na Stacha, potem na mnie i po chwili 
się odezwał:

– A to dla dziecka pewnie, taka zabawka…
– No jasne – podchwycił Staś – Dla wnuka wie-

zie…
Pogranicznik nic się nie odezwał, oddał hełm i 

kazał iść dalej.
Szliśmy na pieszo od granicy, bo autobus dawno 

nam uciekł. Może w najbliższym miasteczku znaj-
dzie się jakiś transport do Warszawy. 

Stach wyraźnie odzyskał humor:
– No, gdyby nie ja, to by cię chyba przez granicę 

nie puścili.

Komentować można na: 
https://piorkiemtomkas.blogspot.com
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Nagrania na 
czerwiec 2022
Adam St. Trąbiński - dziennikarz

Czerwcowe
lektury
Adam St. Trąbiński - dziennikarz

Nowy film o Elvisie

Wydaje się, że filmów o Elvisie Pre-
sley’u powstało wiele, ale to nie-
prawda. Oprócz dokumentów, to 

o ile pamiętam raptem kilka niezbyt udanych 
obrazów w ciągu 45 lat. Nie mówimy tutaj o 
31 obrazach, w których udział wziął jako aktor. 
Nie do wiary, tyle bowiem lat upłynęło od jego 
śmierci. Rośnie już trzecie pokolenie, które 
Jego nie pamięta, pokolenie, dla którego i pio-
senki Elvisa, i legenda są historią. W Australii 
24 czerwca na ekrany kin wchodzi długi - 2 
godz. i 39 minuty – obraz obejmujący 20 lat ak-
tywności artysty. Obraz firmuje Warner Bros. 
Picture, a producentem (reżyserem) jest Baz 
Luhrmann, także współautor scenariusza wraz 
z Samem Bromellem, Craigem Pearce i Jeremy 
Donerem. Ten ostatni oraz reżyser są autora-
mi wymyślonej historii jaka jest kanwą obrazu. 
Austin Butler odtwarza postać piosenkarza, 
Tom Hanks jest managerem – pułkownikiem 
Tomem Parkerem, zaś gitarzysta bluesowy 
Gary Clark Jr. jest tu wokalistą bluesowym Ar-
thurem Crudupem – twórcą pierwszego prze-
boju Elvisa „That’s All Right Mama” (wydanym 
w sierpniu 1954 przez Sun Rec.). Lista artystów 
ścieżki dźwiękowej jest znacznie dłuższa, m.in. 
Eminem, Jack White, Stevie Nicks oraz PANU z 
Australii i Tame Impala. Eminem i Ceelo Green 
promują już obraz  singlem „The King and I” 
(prod. Dr Dre.). W ogóle wypuszczono 5 video 
clipów oraz dwa oficjalne trailery (zwiastuny) 
– po obejrzeniu ich mogę powiedzieć, że gra 
Austina Butlera jest dynamiczna, na granicy 
przerysowania – dynamiczny jest cały obraz. 
Jest dużo wtrętów w postaci zdjęć czarnych 
kilkunastosekundowych, co nadaje charakter 
paradokumentu. Według jednego z naszych 
dystrybutorów film na nasze ekrany ma trafić 
w końcu czerwca br.    

Esperanza Spalding

E
speranza Saplding jest amerykańską 
basistką i wokalistką, jeszcze w ub. roku 
(we wrześniu) wydała swój już ósmy 

album płytowy nakładem wyt. Concord Rec. 
Nosi on tytuł SONGWRIGHTS APOTHECARY 
LAB i można śmiało uznać jest „nietypowym”. 
Zwiera 12 różnej długości od 3 min. do nawet 
12 min. utworów określonych przez artystkę 
jako formwele (w zamyśle formuł muzycznych) 
z rozmaitym przeznaczeniem – rozpisanych 
dość precyzyjnie w dwunastu instrukcjach. Są 
to w znakomitej większości świetne utwory 
muzyczne wyposażone czasami w bełkotliwą 
dydaktykę słowną – czemu dany formwel 
ma służyć. Np. formwela #8 ma „być strefą 
komfortu z której nikt nie każe ci wychodzić”, 
formwela #9 ma chronić słuchacza „przed nar-
cystycznymi osobowościami”, zaś formwela 
#4 ma przypominać, że „nawet w najbardziej 
intymnych sytuacjach towarzysza nam przod-
kowie i sprzyjające siły ziemi”. I tym podobne. 
Oczywiście w nagraniu warstwy muzycznej – w 
trzech miejscach w USA: w Oregonie, w Por-
tland i na dolnym Manhattanie – wzięła cała 
plejada muzyków, ot choćby Corey King, Way-
ne Shorter (nie do poznania jego saksofon) czy 
tenor Aaron Burnett – w duecie z artystką. 

Niemniej koncepcja i wykonanie zostały 
docenione, i płyta znalazła się w dziesiątce 
Współczesnego Jazzu tygodnika Billboard, 
otrzymała też prestiżową nagrodę Amerykań-
skiej Akademii Fonograficznej – GRAMMY.    

WSZYSTKO O FARAONACH   

K
olejna „nietypowa” książka, niezwy-
kła nie tylko ze względu na objętość 
(ponad tysiąc) stron, ale konstrukcję. 

Autor traktuję ją jak poczet, równie może to 
być mini-encyklopedia czy leksykon. „Książka 
opowiada o narodzinach, rozwoju i upadku 
państwowości egipskiej, począwszy od XXXI do 
I wieku p.n.e. W tym czasie państwem egip-
skim rządziło ponad 200 władców” (fragment 
wstępu). Nim przejdziemy do lektury – zapew-
ne wyrywkowej – warto zapoznać się z kilku-
dziesięciostronicowym autorskim wstępem, a 
nawet ze spisem - obszernym wyborem biblio-
grafii. Tutaj tylko w języku polskim. Jest tych 
pozycji naprawdę sporo – przeciętny czytelnik, 
nawet zainteresowany starożytnym Egiptem, 
nie ma pojęcia jak wiele. To bieżące wydanie 
pracy Bogusława Kwiatkowskiego jest drugim 
(poprzednie też w Iskrach niemal 20 l. temu) i 
autor twierdzi, że tego typu pozycja powinna 
być aktualizowana co 5 lat, bowiem przyrost 
wiedzy „egiptologicznej” w związku z nowym 
odkryciami jest olbrzymi.  

Dociekliwy czytelnik zada od razu pytanie 
z jakich źródeł czerpał autor swoją wiedzę. 

Odpowiedź i to dość obszerną znajdziemy we 
wspomnianym wstępie. Do zapisu przekazów 
dla potomnych starożytni Egipcjanie używali 
różnych, lecz z reguły trwałych, „nośników” 
jak byśmy to dziś powiedzieli. Otóż teren kraju 
obfitował w budulec kamienny – od miękkiego 
wapnia po piaskowiec na alabastrze, bazalcie, 
granicie czy na kwarcycie kończąc. Po szczegól-
ne odmiany kamienia wyprawiano się w górę 
Nilu – aż do II katarakty. Oczywiście wspomnia-
ne odmiany kamienia służyły głównie jako bu-
dulec (posągi, piramidy, itp.) ale na szlachetnym 
ryto napisy – hieroglify. Drugim – szerzej stoso-
wanym i łatwiejszym w użyciu – były papirusy, 
zwoje różnej wielkości wyrabiane z trzciny pa-
pirusowej (cibory), jaka powszechnie porastała 
deltę Nilu (obecnie nieosiągalna na tym terenie). 
Nawiasem mówiąc – stosowano cztery sposoby 
zapisu! Nie znano kalendarza – czas odmierza-
no od wielkich wydarzeń (np. nasz kalendarz 
liczy się od narodzin Chrystusa, także do tyłu), 
co archeologom i badaczom znakomicie utrud-
niało poznanie. Wiek XIX charakteryzował się 
pierwszymi wyprawami badawczymi, cenne 
papirusy padały łupem miejscowych rabusiów, 
przewożone w podłych warunkach (np. w 
skórzanej torbie na koniu) ulegały poważnym 
uszkodzeniom, tym bardziej że mokry europej-
ski klimat im nie służył. Tak się stało z Papirusem 
Turyńskim (kupionym od złodzieja grobowca 
w 1820), do dziś zachowane jego fragmenty w 
muzeum w Turynie są podstawą do systematyki 
i chronologii władców egipskich. M.in. wymienia 
niemal pełną listę władców Egiptu – 220, tylko 
53 imiona zapisano w całości, a 73 częściowo. 
Długość panowania każdego władcy zapisa-
no czerwonym tuszem z dokładnością do lat, 
miesięcy a nawet dni niepełnego roku rządów. 
Jednak studia na tym zwojem we fragmentach 
trwają dalej i przynoszą nowe odkrycia. Innym 
wykazem imion władców jest lista wyryta na 
kamieniu ze świątyni Amona w Karnaku, ro-
zebranej i przywiezionej do Francji w 1843 r. 
(obecnie w Luwrze). Z kolei jest Lista Królów z 
Południowej Sakkary (w kamieniu, znacznie 
uszkodzona) znaleziona w grobowcu w 1861. 
Zawierająca w dwu rzędach 58 nazwisk, jaka 
swym zapisem zakłóca dotychczasowe chrono-
logie, bo w zasadzie jest to lista bydła (sporządza-
na co dwa lata) w oparciu o rządzących królów. 
Jeszcze inną jest lista władców znajdująca się w 
Muzeum Brytyjskim w Londynie – także leciwa 
– znaleziona przez kolekcjonera Johna Banksa w 
1818, poprzez Francję trafiła do tego Muzeum 
– królowie wymienieni są w trzech rzędach 
kartuszy. Autor tutaj zaznacza, że te i podobne 
listy-spisy nie mają charakteru historycznego, a 
pełniły funkcje kultową. Z chwilą śmierci danego 
władcy umieszczano nazwiska przodków (często 
w dziwnej kolejności) danej dynastii. W 1904 r. 
znaleziona przez amerykańskiego egiptologa w 
jednym uszkodzonym grobowcu w Gizie lista 
umieszczona na polerowanym drzewie pokry-
tym gipsem zawiera nazwiska faraonów V i VI 
dynastii. Wspólna cechą tych krótszych list jest 
niespójność ze sobą, nawet zawierających ślady 
prowadzące donikąd. Pomocne okazały tzw.  
konkretnego władcy. Chodzi o Kamień z Palermo 
(tam trafił, jest bardzo znany) – bazalt z rycinami-
-zapiskami XII i XVIII dynastii. Jednak zachowany 
monolit (odtworzono jego poprzednie wymia-
ry) stanowi niewielką część całości, brakuje skraj-
nych fragmentów wierszy. 

Znakomitymi źródłami okazały się stele nagrob-
ne oraz ściany świątyń – w zasadzie dobrze za-
chowane – poświęcone konkretnym władcom, 
pełne historycznych wydarzeń, przykładem ste-
le króla Kamose z XVII dynastii - świątynia Amo-
na w Karnaku – tu opisujące zmagania Egipcjan 
z Hyksosami. Innymi ważnymi są papirusy – ich 
zwoje bliższe naszej ery czasowej. Uzupełniają je 
„opracowania historyczne” – przykładem dzieło 
egipskiego duchownego z Heliopolis o imieniu 
Maneton (żył za panowania pierwszych dwóch 
Ptolemeuszy – III w. p.n.e.) wydane w trzech 
księgach „Dzieje Egiptu”. Maneton wprowadził 
systematykę – dzieje starożytne podzielił na 30 
dynastii od chwili połączenia Dolnego i Górne-
go Egiptu. Ale i to opracowanie nie jest wolne 
od usterek, np. wprowadził dynastię VII, jakiej 
przypisał 70 królów panujących przez… 70 dni. 
Z historyków najwcześniej o Egipcie pisał Hero-
dot (V wiek p.n.e.). Tutaj uprzytomniłem sobie, 

że muszę zmierzać do końca w myśl zaleceń 
red. Przybysza; krótko, zwięźle i do końca. Gros 
książki wypełniają biografie faraonów, jedne o 
objętości pół stroniczki, inne na wiele stron, w 
zależności od posiadanych materiałów przez 
autora. Zawsze ciekawie i świetnym stylem na-
pisane – przykładem story o faraonie Necho II (7 
w. p.n.e.), który zorganizował wyprawę Fenicjan 
dookoła Afryki, która trwała 3 lata (płynięto w 
kierunku zachodnim Morza Śródziemnego). Ol-
brzymi tom uzupełniają wykazy: Władców w ko-
lejności chronologicznej (systematyka dynastii) i 
Alfabetycznej oraz bibliografii.

Bogusław Kwiatkowski POCZET FARA-
ONÓW (ŻYCIE, LEGENDA I ODKRYCIA) Wyd. 
Iskry 2021 (wyd. II); str. 1160; ilustracje i gra-
fiki w tekście; obwoluta; cena 84 zł.                         

                
SERGIO RAMELLI JAKO PRZESTROGA

M
usimy się cofnąć do Europy sprzed co 
najmniej 50 laty. Po demonstracjach 
młodzieży w wielu krajach w pamięt-

nym 1968 r. (u nas to był „Marzec” o zupełnie 
innym tle) powstały liczne bojówki o lewicowej 
proweniencji, często jako wysunięte ramię le-
wicowych partii niezwykle silnych we Włoszech 
czy Francji i sponsorowanych przez ZSRR, i nie-
które kraje naszego bloku. Terroryzm polityczny 
w wymienionych krajach narastał z roku na rok. 
Także w zachodnich Niemczech. We Włoszech 
okres dekady (od grudnia 1969 od zamachu na 
bank w Mediolanie) nazwano „latami ołowiu”. 
Czerwone Brygady rozbito dopiero z początkiem 
l.80, wcześniej uprowadziły i zabiły premiera Aldo 
Moro w maju 1978). Historię 18-letniego ucznia 
Sergio Ramelli zabitego przed swoim domem 
przez lewicową bojówkę studentów medycyny 
można dedykować ekstremizmom obu stron 
scen politycznych nie tylko u nas, ale na całym 
świecie, teraz głównie w USA. Dr Sylwia Mazu-
rek jest nie tylko autorką koniecznego wstępu 
– wprowadzenia, ale też weryfikowała i redago-
wała tłumaczenie tej pracy zbiorowej pięciorga 
autorów. Otóż Sergia zabito ciężkimi kluczami 
samochodowymi (w procesie precyzyjnie usta-
lano różnicę pomiędzy Hazet 36 a Beta 35), co 
było standardowym wyposażeniem lewackich 
grup włoskich. I Sergio nie zmarł od razu – został 
wychłodzony w szpitalu (zapalenie płuc) – po 48 
godzinach przez usłużnych lekarzy. Sprawa jego 
śmierci ciągnęła się ponad dekadę: od warty 
przyjaciół, zakazanego pogrzebu, wieloletniego 
ustalania sprawców, tuszowanie sprawy przez 
usłużne media, sądowe sprawy kto w mediach 
tuszował wypadek Sergia, rozpoczęcie procesu 
aż do uzyskania wyroku skazującego a nawet 
apelacje i kasacje wyroku. Nakręcono nawet 
film dokumentalny „Milano Burning” (www.ser-
gioramelli.it) do którego jeden z procesowych 
sędziów wypowiedział się o silnych naciskach 
ugrupowania Demokratyczne Sądownictwo 
(„Magistratura Democratica”). Sprawa Sergia 
stała się międzynarodowa, zaś młode pokolenie 
Włochów niedowierza, iż takie „rzeczy miały 
miejsce”.   

Guido Giraudo/Andrea Arbizzoni/Giovan-
ni Buttini/Francesco Grillo/Paolo Severgnini 
SERGIO RAMELLI HISTORIA NADAL WZBUDZA 
STRACH Wyd. Capital Warszawa 2021; str. 232. 
Oprawa miękka. Dostęp via <CapitalBook.pl>  
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Maciej Bugajak - operator filmowy
Foto - autor

Poznęcam się trochę nad 
Festiwalem Eurowizji. W 
tym roku odbywał się w Tu-
rynie. Po pierwsze, brawo za 
organizację. Szybkość zmian 
dekoracji imponująca a wy-
magania poszczególnych 
wykonawców momentami 
olbrzymie. Jedną z najmniej 
podobających się piosenek 
była z Serbii. Wykonawczy-
ni chyba pobrudziła sobie 
ręce przed występem, bo z 
uporem maniaka kilkakrot-
nie myła w misce ręce, które 
później wycierali jej współ-
towarzysze. Właściwie to 
czekałem tylko na umycie 
stóp, tak jak Papieżowi. Na 
szczęście na to nie wpadli. 

Wpadła natomiast Islandia, któ-
rej trzy panie w kapeluszach fa-
talnie próbowały imitować co-

untry. Co ciekawe, Islandia ma świetnych 
wykonawców i piękne tradycje muzyczne. 
Teraz ich zabrakło. Zabrakło też piosenki 
ekipie Hiszpanii, był tylko świetny skądi-
nąd show z pięknymi pośladkami udającej 
śpiewanie Kubanki. Fatalna Francja. Podo-
bał mi się Szwajcar z pięknym brzmieniem 
głosu, reprezentanci Grecji, Holandii, Bel-
gii i Portugalii. Najtaniej wyszedł występ 
Azerbejdżanu, śpiewający w onucach i 
zgrzebnej koszuli śpiewał na leżąco, więc 
się za bardzo nie zmęczył jak inni, bar-
dzo ożywieni uczestnicy konkursu. Sam 
bym tak chciał. Najbardziej podobał mi 
się oczywiście nasz człowiek, Krystian 
Ochman. Piękny głos i świetna piosenka, 
niestety niedoceniona przez jury Ukrainy. 
Chociaż widzowie z tego kraju dali nam 
najwięcej punktów. Doszło do tego, że 
nieznany z nazwisk skład ukraińskiego jury 
został skrytykowany przez Ambasadora 
Ukrainy w Polsce oraz Przewodniczące-
go Parlamentu naszych sąsiadów. Przeze 
mnie zresztą też. Nie chodzi mi o to, że 
powinni mu przyznać maksymalną liczbę 
punktów ale chociaż zauważyć fantastycz-
ny głos oraz piękną piosenkę, łatwo wpa-
dającą w ucho. Jak widać ukraińskie jury 
ma inny słuch. 

A teraz o poważniejszych sprawach - pie-
skow, rzecznik kremla określił wyklucze-
nie rosyjskich tenisistów z tegorocznego 
Wimbledonu jako nie akceptowalne. Daw-
no się tak nie uśmiałem! Wygląda na to, 
że okręt, wzywany przez obrońców Wyspy 
Węży żeby poszedł na ch.. wybrał jednak 
tę drogę i nawet poszedł dalej, zatonął po 
ataku dwóch rakiet. To na pewno zabola-
ło putlera. Ostatnio rosja obchodziła rocz-
nicę zwycięstwa. Z tej okazji ambasador 
tego kraju chciał złożyć kwiaty na cmen-

tarzu żołnierzy w Warszawie, pomimo 
ostrzeżeń ze strony polskiego rządu, że to 
może się źle skończyć. Myślę, że oblanie 
czerwoną substancją było na rękę same-
mu ambasadorowi. Z dumą prezentował 
twarz, jeżeli ją w ogóle ma, dziennika-
rzom, zadającym pytania po incydencie. 
Wydaje mi się, że sama demonstracja z 
okrzykami i transparentami w czasie skła-
dania kwiatów byłaby lepsza, niż coś co w 
pewnym sensie stawia go w roli ofiary. To, 
że jest ohydną gnidą, powtarzającą kłam-
stwa kremla to jedno. Umożliwienie mu 
pokazania się szczególnie rosjanom jako 
ofiary to błąd. W odwecie polska Ambasa-
da w rosji została oblana czerwoną farbą. 
To za wczorajsze oblanie ambasadora ro-
sji w Polsce. Tylko, że Polacy nie zabijają 

rosjan, tylko rosjanie zabijają Ukraińców. 
Niezależnie od tego, czy było to zaaranżo-
wane przez FSB, dawny KGB czy przez „od-
dolną” inicjatywę poruszonych obywateli 
pokazuje to głupotę tych, którzy wymyśla-
ją takie akcje. Nie chcę podpowiadać FSB, 
w jaki sposób realizować odwet ale ob-
lewanie czerwoną farbą to głupi pomysł. 
Zresztą, czemu mnie to nie dziwi. 

Komentator CANAL+ Sport Bartosz Igna-
cik, którego lubiłem jest jednak kretynem. 
Komentując mecz tenisowy w Rzymie 
podaje wyniki spotkania w piłce nożnej 
o Puchar Włoch, który jest transmitowa-
ny na konkurencyjnym Polsacie Sport. 
Chyba nie wie, że od kilkudziesięciu lat 
mamy możliwość nagrywania programów 
telewizyjnych, czy to na magnetowidzie, 
nagrywarce HDD czy twardych dyskach, 
podłączonych do dekoderów cyfrowych. 
Nie trafiło do jego mózgowia, że właśnie 
nagrywam równolegle dwa mecze, a na 
Cyfrze + mogę nagrywać nawet trzy pro-
gramy oglądając czwarty. Informacje, któ-

re przekazuje w czasie transmisji meczu 
tenisowego na C+ o wyniku meczu piłki 
nożnej na Polsacie świadczą o jego braku 
myślenia, delikatnie mówiąc. A pisząc o 
tenisie, nie mogę nie wspomnieć o fanta-
stycznej passie Igi Świątek! Kolejny, piąty 
już tytuł w tym roku, roznosi rywalki w 
dwóch setach, tracąc niewiele gemów. 
Nasza rakieta numer jeden wygrała już 
trzy mecze, podobnie jak Hubert Hurkacz 
w trakcie Roland Garros, gdzie Iga jest fa-
worytką. Według mnie, gdyby zdarzyło się 
jakieś „omsknięcie” to dalej wierzyłbym, 
że przed nią wielka kariera, a ma tylko 
dwadzieścia lat. 

Będąc przy sporcie, nasi dzielni żużlowcy 
wywalczyli Mistrzostwo Europy. Gratula-
cje. A teraz jak zwykle ponarzekam. Ra-

dosław Majdan - półtorej metra. Marek 
Sierocki - Spiceman mówiąc o tytule pio-
senki, a chodziło o Spaceman. Zresztą nie-
długo później zapowiada utwór „Sirkels” a 
chodzi o „Circles”, czyli „Serkls” wymawia-
ne po polsku. A potem, że będzie śpiewał 
„Rilej” a jego nazwisko wymawia się „Raj-
li”. Chodzi o pana Riley. No cóż, Sierocki 
jest najwyraźniej na bakier z angielskim, 
a od tylu lat zajmuje się muzyką, głównie 
angielskojęzyczną. Właśnie przeczytałem, 
że debiutował w telewizji w latach 80. 
jako ilustrator muzyczny (grając na akor-
deonie) w programie Poligon Naczelnej 
Redakcji Programów Wojskowych PRL. 
Potem studiował polonistykę na UW, nie 
wiadomo czy ukończył. Ale jest Internet i 
jakby chciał to mógłby sprawdzić wymowę 
nazwisk, chyba, że nie wie jak to się robi! 
Michał Wiśniewski w programie tv oznaj-
mia piosenkarce, że ma wielki szarm. A w 
TVN prowadząca donosi o strzelaninie w 
„Bufaloł”, zamiast w „Bafaloł”. A w tenisie 
niejaki Maciej Synówka oznajmia, że trze-

ba nadać piłce odpowiedniego kierunku, 
w tie-breaku, jak wiadomo wszystko jest 
możliwe (!) oraz taka perełka: „Magda 
nie lubi prowadzić gry, to nie jest jej na-
turalny styl, musiała przejąć inicjatywę i 
dlatego to zrobiła”. No i wszystko jasne! 
Radek Majdan - półtorej metra. A w ka-
barecie imitującym teleturniej pytanie o 
wzór kwasu solnego i odpowiedź: H2SO4. 
Ha, ha! Niewtajemniczonym przypomnę, 
że kwas solny to HCL a ten drugi to kwas 
siarkowy. 

Teraz coś poważniejszego. Niedawno 
nasz prezydent pojechał do Ukrainy, gdzie 
wystąpił przed Parlamentem. Po jego 
przemówieniu doszło do dość niezwykłe-
go momentu, w którym Zełeński i Duda 
mocno się objęli. Spowodowało to falę 
dość ohydnych komentarzy na Facebooku. 
Nie jestem zwolennikiem Dudy ani PiS-u 
ale mogę sobie wyobrazić chwilę, w której 
dochodzi do takiego gestu, w ostrzeliwa-
nym podobno wtedy Kijowie. Duda widział 
na własne oczy skalę zniszczeń, komentu-
jący to znają ją tylko w telewizji.”Ten pan 
Duda lansuje sie na wojnie !!! Wstyd !!” 
“On JEST Debilem..Taki pozostanie raczej..
NIC się nie nauczył..” “TĘPY jedank umysł 
,dlugo przyswaja wiedzę! Po co tam poje-
chał ? NIE WIEMY..PO JAKIEGO.........A...,? 
CZY W POLSCE BRAK JEST PROBLEMÓW..
TYPU.INFLACJA NA MAXA..? DROŻYZNA-
....I ETC..!” “Cyrk kabaret a nawet teatr” 
“Pajac ściska komika” “To jest głupota naj-
większa z głupot, nie mogę patrzeć na ten 
idiotyzm” “Mina tego kogoś mówi sama 
za siebie. Bufon skończony. Nie mogę go 
strawić, jego miny doprowadzają mnie do 
odruchu wymiotnego” “Ten to potrafi zro-
bić z siebie głupa. Ślepy przypadek i oszu-
stwo sprawiło że jest tzw. prezy dentem. 
Żenada.” Pisownia oryginalna. Zadano 
mi pytanie, kogo widziałem na tym zdję-
ciu. Odpowiedziałem, że „widzę zdjęcie 
dwóch mężczyzn, w dość dwuznacznym 
objęciu, które całkowicie rozumiem, bio-
rąc pod uwagę okoliczności, wszystkie 
okoliczności, wojnę, naszą pomoc Ukra-
ińcom i wdzięczność Zełeńskiego, atak 
rakietowy na Kijów w tym momencie. To 
mógł być ich ostatni uścisk. Jest to z pew-
nością spontaniczna chwila, to co wypi-
sują na tym poście jest dość obrzydliwe. 
Łatwo się pisze z bezpiecznego miejsca 
za biurkiem, szczególnie zapominając, że 
właśnie minęły ponad dwa lata pandemii, 
kiedy chodziliśmy w maseczkach trzyma-
jąc dystans nawet wobec najbliższych. Być 
może dlatego ten uścisk był tak niezwykły, 
nieprzyjęty w spotkaniach głów Państw. I 
na mnie zrobił wrażenie. 

Na koniec trochę lżej. Finał Miss Polonia, 
prześliczna Klaudia Andrzejewska, będąca 
moją faworytką przegrywa z moim zda-
niem nieciekawej urody panią. Nie wiem 
o co chodzi, wydawało mi się, że mam do-
bry, ukształtowany gust a tu taki niesmak. 

A dzisiaj finał Ligi Mistrzów. Panowie ze-
brani w studio nie wiedzą, dlaczego mecz 
będzie opóźniony, zadają sobie to pytanie 
cały czas a tymczasem na wielkim ekra-
nie nad boczną trybuną, którą pokazuje 
realizator wizji jest wyjaśnienie, że mecz 
jest przesunięty ze względu na opóźniony 
przyjazd kibiców. A wystarczyłoby, żeby 
ktoś ze zgromadzonych w studiu lub eki-
py realizacyjnej znał angielski. Uczcie się 
angielskiego, bardzo się przydaje. 

Thank You!

Polak, Ukrainiec, dwa bratanki. 
Bo już Węgier chyba nie

Dwaj prezydenci
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Pruszkowska mykwa 
Tekst & foto - Marian Skwara pisarz, historyk

Z 
archiwalnego zespołu możemy 
się dowiedzieć, między innymi, 
że aż szesnaście z odebranych 

Żydom nieruchomości znajdowało się 
przy ulicy Prusa. Jedną z nich była po-
sesja należąca do gminy żydowskiej, 
która mieściła się na zapleczu domów 
nr 38 i 40. Dojściem do tej parce-
li o powierzchni 908 m kw. był wąski 
przesmyk między domami nr 36 i 38, 
obecnie zabudowany do parterowej 
wysokości.

Na rzeczonym placu pierwotnie stała 
synagoga, choć to dość dumna nazwa 
dla drewnianego baraku, oraz budy-
nek mykwy. W chwili przejmowania 
nieruchomości przez niemieckiego 
komisarza, a było to 20 grudnia 1940 
roku, synagogi już nie było, została ro-
zebrana przez Żydów w celu przenie-
sienia do getta przy ul. Komorowskiej, 
ale ostatecznie drewno poszło na opał 
we wspólnej kuchni w czasie mroźnej 
zimy 1940/41.

Teczka byłej mykwy liczy ponad 60 
kartek w języku polskim i niemieckim, 
jest to głównie korespondencja mię-
dzy gospodarzem, tj. wymienionym 
Miejskim Zarządem Zabezpieczonych 
Nieruchomości a Zarządem Miasta 
Pruszkowa, urzędem niemieckiego sta-
rostwa i urzędem skarbowym w War-
szawie, Jeden dokument, z lipca 1942 
r., to projekt umowy najmu budynku 
przez Zarząd Miejski w celu urządzenia 
w nim łaźni miejskiej. W innym doku-
mencie jest mowa o przeprowadzeniu 

Częścią ogólnego zbioru 
Akta m. Pruszkowa w Archi-
wum Państwowym w Gro-
dzisku Mazowieckim, jest 
Zespół nr 87, który obejmuje 
około 80 teczek, a w każdej 
od kilku do kilkudziesięciu 
dokumentów wyproduko-
wanych w czasie okupacji 
hitlerowskiej. Dotyczą one 
nieruchomości należących 
do pruszkowian uznanych 
za Żydów. Właściciele zostali 
w listopadzie 1940 roku wy-
siedleni do getta pruszkow-
skiego przy ul. Komorow-
skiej, a ich nieruchomości 
objęte niemieckim zarzą-
dem. W Generalnej Guberni 
utworzono specjalny urząd 
o nazwie Komisaryczny Za-
rząd Zabezpieczonych Nie-
ruchomości. Pruszkowska 
placówka, Miejski Zarząd 
Zabezpieczonych Nieru-
chomości, miała siedzibę 
przy ul. Srebrnej 5 m 1, 
zatrudniała 20 osób, kiero-
wał nią Mieczysław Adam-
czewski.

remontu. Nie wiemy jednak czy fak-
tycznie doszło do podpisania umowy 
i uruchomienia łaźni, ponieważ w tej 
teczce nie znajdujemy potwierdzenia.

Z punktu widzenia historii tego obiek-
tu najcenniejszymi papierami w teczce 
nr 72 są trzy dokumenty – 1) protokół 
przejęcia nieruchomości od powołanej 
przez Niemców Rady Żydowskiej (Ju-

denratu), 2) plan sytuacyjny i 3) spis 
inwentarza mykwy. W tym pierwszym 
widnieje pieczęć Judenratu i jego get-
towy adres: Pęcicka 10. Plan sytuacyj-
ny to kopia planu znajdującego się w 
hipotece warszawskiej, gdzie mamy 
usytuowanie i wymiary placu oraz bu-
dynku oznaczonego tam jako „miejskie 
kąpielisko”. Liczący 28 pozycji spis in-

wentarza jest załącznikiem do proto-
kołu przejęcia budynku przez niemiec-
ki zarząd i daje nam sporo informacji 
na temat nie tylko wyposażenia, ale i 
samej organizacji tego przybytku.

Nie  zostały  do  tej  pory  odnalezione 
zdjęcia mykwy poza niemieckim zdjęciem 
lotniczym Pruszkowa z 1941 roku, gdzie 
wyraźnie widać (patrz zdjęcie powyżej).

Cały plac był ogrodzony murowanym 
parkanem, a wzniesiony w 1910 roku 
budynek mykwy stał przy jego północo-
-wschodnim rogu. Według dokumentu 
firmy ubezpieczeniowej składał się z 
domu, sieni i szopy. Wg protokółu prze-
jęcia w budynku było 6 izb plus izba do-
zorcy. W 1941 r. mieszkał tam Stanisław 
Melon, nie jest jasne, czy był owym do-
zorcą, czy tylko lokatorem, może jednym 
i drugim, płacił 20 zł czynszu miesięcznie.   

W spisie inwentarza najbardziej istotne 
wydają się zbiorniki służące do rytualnej 
kąpieli. W pomieszczeniu oznaczonym 
jako „Kąpielisko” są wymienione trzy 
wanny z kranami oraz oddzielnie „Basen” 
z piętnastoma drabinkami. Owe dra-
binki pewnie służyły do wchodzenia do 
basenu, co może dowodzić, że zbiornik 
ten mieścił się poniżej poziomu gruntu. 
Tak, jak jest to pokazane na schematach 
mykw zamieszczonych w Internecie.

Poniżej najbardziej istotne pozycje ze 
spisu inwentarza. Pominięte zostały wie-
szaki, spluwaczki, wiadra, miotły, elemen-
ty instalacji elektrycznej, okna, drzwi.

KĄPIELISKO: Trzy wanny emaliowane 
z podwójnymi kranami, ścianki drew-
niane działowe.

BASEN: Jedna ławka, piętnaście dra-
binek drewnianych, dwa prysznice.

POCZEKALNIA: Dwie ławki drewniane, 
jeden motor o sile 1 KM w skrzyni drew-
nianej.

KOTŁOWNIA: Jeden kocioł parowy z 
dwoma bojlerami.

KUCHNIA: Jedna kuchnia majolikowa z 
dwoma piecykami, jeden zlew z dwoma 
kranami.

POKÓJ: Jeden piec majolikowy z dwo-
ma drzwiczkami.

Przeglądając przed kilkunastu laty 
dokumenty tej teczki, uszły mojej uwa-
dze wzmianki wskazujące na istnienie 
podziemnej kondygnacji mykwy – mia-
nowicie słowa „piwnica” i „drabina w 
piwnicy”. Zwrócił mi na to niedawno 
uwagę pan Michał Urzykowski, miło-
śnik lokalnej historii, łowca pruskovia-
nów. Zlustrował on teren byłej mykwy 
i odnalazł mały otwór. Po wpuszczeniu 
tam kamerki inspekcyjnej na ekranie 
ukazało się piwniczne pomieszczenie z 
układem rur. Służyły one zapewne do 
przepompowywanie wody, wszak w 
mykwie powinna być woda bieżąca. W 
spisie inwentarza jest wymieniony „mo-
tor o sile 1 KM” i kocioł parowy z dwoma 
bojlerami. Prawdopodobnie służyły one 
do podgrzewania wody. Mykwa obok 
funkcji rytualnej mogła również służyć 
społeczności żydowskiej jako zwykła 
łaźnia.

Źródło: fotopolska.eu



CZERWIEC 2022 
w „KAMYKU”
05.06.2022 (niedziela), 
godz. 12:00.
Spektakl dla dzieci

„Mały Książę” w wykonaniu Teatru Maska 
oraz zespołów „Skaczące Nutki”, „Ka-
myk” i „Metafora” z MOK „Kamyk”.
Miejsce: Sala Widowiskowa CDK, ul. Bo-
haterów Warszawy 4, Pruszków 05-800

Mały Książę to pełna poezji i mądrych re-
fleksji baśniowa opowieść o przyjaźni, miłości 
i przemijaniu. Historia przybysza z malutkiej 
planety, który przypomina nam o tym, że 
„dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze 
jest niewidoczne dla oczu.” Dorośli powrócą 
do krainy dzieciństwa i zobaczą świat na nowo 
wrażliwymi oczami dziecka. Całości towarzy-
szą barwne obrazy i melodyjne piosenki.

Bezpłatne wejściówki dostępne od 23 maja 
2022 od godz. 09:00 na stronie internetowej 
www.mok-kamyk.pl/bilety

Spektakl rekomendowany dzieciom od 7 
roku życia.

06.06.2022 (poniedziałek) godz. 09:00.
Początek zapisów na zajęcia artystyczno-
-edukacyjne w Miejskim Ośrodku Kultury 
im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” na 
sezon 2022/2023.

10.06.2022 (piątek) godz. 18:00.
Artystyczne Pasje i Twórcze Odkrycia - 
wernisaż wystawy malarstwa, rysunku i 
ceramiki pracowni artystycznych „Kamy-
ka”. Miejsce: Foyer CDK.

2.06.2022 (niedziela) godz. 12:00.
Poranek Teatralny dla dzieci. Księżniczka 
na ziarnku grochu - w wykonaniu Teatr Fa-
bryka Kultury. Miejsce: Sala Widowiskowa 
CDK, ul. Bohaterów Warszawy 4, Pruszków 
05-800.

Nowatorska adaptacja Bajki Jana Brzechwy, 
pełna koloru, wzruszenia i dobrej zabawy! 
Poza olbrzymią dawką humoru, którymi na-
cechowane są liczne sytuacje komediowe, 
bajka zawiera w sobie przesłanie, które uczy 
młodego widza wiary we własne możliwości. 
Przedstawienie stawia na akceptację siebie 
oraz dostrzeganie nieograniczonego piękna 
w sobie. Opowiada również o tym, że nasze 
marzenia się spełniają. Trzeba tylko mocno w 
nie wierzyć! Całość oprawiona jest oryginalną 
muzyką, tańcem oraz piosenkami.

Spektakl rekomendowany dzieciom od 3 
roku życia.

Bezpłatne wejściówki dostępne od 30 maja 
2022 od godz. 09:00 na stronie internetowej 
www.mok-kamyk.pl/bilety

Projekt „Świetlica osiedlowa dla mieszkań-
ców - Malichy - Tworki” jest finansowany ze 
środków Miasta Pruszkowa w ramach Budże-
tu Obywatelskiego – VI edycja 2022.

12.06.2022 (niedziela) od godz. 15:00
Koncert „Roztańczeni, Rozśpiewani, Ro-
ześmiani”. Miejsce: Sala Widowiskowa 
CDK, ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 
Pruszków. Prezentacja całorocznej dzia-
łalności zespołów wokalnych, instrumen-
talnych, teatralnych i tanecznych MOK 
„KAMYK”.

18.06.2022 (sobota) godz. 18.00.
Nakręceni na Film! Pruszkowskie Spotka-
nia Filmowe. Miejsce: Sala Audytoryjna 
MOK „Kamyk” - ul. Bohaterów Warszawy 
4, 05-800 Pruszków.

„Lamb” (2021) + dokument o podróży ro-
werowej. Reżyseria: Valdimar Jóhannsson.
Gatunek: Dramat/Sci-Fi/Horror. Produkcja: 
Islandia/Polska/Szwecja. Opis: Debiut islandz-
kiego reżysera rozgrywa się na odizolowanej 
farmie, gdzie młode małżeństwo opiekuje się 
stadem owiec. Ich surowe, wypełnione pra-
cą życie zmienia się gwałtownie, gdy pewnej 
nocy w zagrodzie przychodzi na świat niezwy-
kła istota. Wstęp bezpłatny. Pokaz finansowa-
ny z budżetu Miasta Pruszkowa.
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Bez tematu

Bez tytułu - taki dał tytuł swoim roz-
ważaniom p. Włodzimierz Szpak w 
numerze 04/2022 „GP”. Chciałbym 

podzielić się swoimi uwagami na ten sam 
temat rozumienia naszej rzeczywistości. Ja 
także im więcej mam lat tym mniej pojmuję 
ten świat. Niby jest olbrzymi postęp tech-
niczny, a mamy coraz mniej czasu dla siebie 
i bliźnich. Dlaczego tak jest i skąd to wynika? 
Nie wiem. Tak jak nie rozumiem gdy młody 
człowiek po studiach muzycznych w Bosto-
nie przyjeżdża do kraju i mówi rodzicom, 
chcę Wam coś powiedzieć. Oni są zaskocze-
ni i ciekawi o co chodzi.  On oświadcza, że 
postanowił zostać mnichem i wybrał zakon 
Paulinów i tu rodzi się pytanie dlaczego i 
skąd takie postanowienie. Poszedł więc na 
dalszą edukację w Akademii Teologii Kato-
lickiej w Krakowie i tam po czterech latach 
kolejnych studiów złożył śluby wieczyste w 
Katedrze na Jasnej Górze w Częstochowie z 
zapałem i uśmiechnięty, bo twierdzi, że to 
jest sensem Jego młodego życia. Jak można 
to zrozumieć to dla mnie niezwykle trudna 
sprawa. To się nazywa powołanie, ale skąd 
ono się bierze tego nie wiemy. Mało tego 
ma starszego brata, który jest kompozyto-
rem i jeździ po całym świecie, który mógłby 
być dla Niego dobrym przykładem jak po-
stępować w życiu, zdecydował jednak ina-
czej. Rodzice to zaakceptowali i twierdzą, 
że są szczęśliwi i dumni, będąc obdarzeni 
taką łaską Bożą.

Kolejny przykład tym razem agresji w lu-
dziach, pokazujący, że są oni skłonni zabijać 
jedni drugich bez zmrużenia oka i być z tego 
dumni. Nie mogę tego pojąć jak również 
wielu, wielu innych rzeczy, o których pisze 
p. Włodzimierz Szpak w swoim artykule za 
co bardzo mu dziękuję.

***

W 
Niedzielę Palmową Starosta 
Powiatowy Krzysztof Rymuza 
zaprosił Zespół Tańca Mazowsze 

na koncert Wielkanocny podczas którego 
wykonano „Stabat Mater” G. B. Pergole-
siego. A także śpiewano najstarsze utwory 
jak „Rozmyślajmy dziś” czy „Krzyżu Święty”, 
a także nieco bardziej współczesne takie 
jak „Ach Mój Jezu” i „Ogrodzie Oliwny”. Ze-
społem dyrygował Maestro Jacek Boniecki. 
Koncert odbył się w Kościele św. Józefa Ob-
lubieńca Najświętszej Matki Bożej na Osie-
dlu Staszica w Pruszkowie. Pozdrawiam 
serdecznie.

Pruszków, maj 2022 r.   
Tekst & foto - Zdzisław Majewski

Nie wiadomo jakie rozmiary ma pod-
ziemna kondygnacja byłej mykwy. Czy 
widoczne w jednym miejscu ugięcie 
posadzki, to może ugięcie stropu nad 
piwnicą? W każdym razie istnienie 
kondygnacji podziemnej po pewnym 
czasie niechybnie doprowadzi do za-
padnięciem się tego terenu i ostatecz-
nego zniszczenia posadzki, ostatniego 
trwałego śladu istnienia kultowego 
przybytku. Stąd powinien on być na ra-
zie zabezpieczony, aby go chronić przed 
zbędnym obciążaniem. Co do dalszego 
postępowania, to wydaje się, że naj-
lepiej byłoby gdyby ten teren zbadali 
specjaliści, tj. archeolodzy, i zapropo-
nowali metodę trwałego zabezpiecze-
nia zabytku.

Co to jest mykwa?
Bez tego przybytku nie mogła istnieć 

żadna żydowska wspólnota. Zbudowa-
nie mykwy miało większe znaczenie niż 
synagogi, ponieważ dom modlitwy moż-
na urządzić w zwykłym domu, natomiast 
mykwa musiała spełnić pewne warunki. 
Powinna zawierać wystarczająco dużo 
bieżącej wody, aby mógł się w niej całko-
wicie zanurzyć człowiek średniego wzro-
stu, i woda ta pochodzić z naturalnego 
źródła - strumień, rzeka, jezioro, morze, 
deszczówka lub woda z roztopionego 
lodu. W Pruszkowie woda zapewne po-
chodziła ze studni artezyjskiej, która 
znajdowała się koło budynku, tak wynika 
z ręcznego dopisku w protokóle odbioru 
nieruchomości.

Ablucja, tj. rytualne obmywanie, nie 
jest żydowską specyfiką; w chrześcijań-
stwie mamy chrzest, a także kropienie 
święconą wodą, w hinduizmie kąpiele w 
Gangesie, a kto zwiedzał jakiś meczet, 
to pewnie zauważył znajdujące się na 
zewnątrz umywalnie z kranami, gdzie 
przed wejściem należy umyć ręce, twarz 
i stopy. Żydowskie prawo nakazywało 
kobietom częściej dokonywać ablucji niż 
mężczyznom, były zobowiązane to czynić 
po menstruacji, po połogu, w przededniu 
zaślubin. Dokonywały one także puryfi-
kacji naczyń kuchennych przed ich pierw-
szym użyciem. Mężczyźni korzystali z 
mykwy w ramach przygotowań do sza-
batu i przed większymi świętami, jedynie 
chasydzi czynili to częściej. W większych 
i bogatszych gminach istniały oddzielne 
mykwy dla kobiet i dla mężczyzn, w po-
zostałych, jak w Pruszkowie, były jedynie 
wyznaczone różne pory.

Foto: Michał Urzykowski

Basen we współczesnej mykwie

Pies

P
oniedziałkowe popołudnie, dostaję od 
znajomej na messengera zdjęcie psa z ko-
mentarzem, że leży na posesji i wyje z bólu. 

Dzwonię do niej z pytaniem co się stało?
Powiedziała, że była z dziećmi na spacerze i usły-

szeli wycie. Idąc po głosie znaleźli psa, który leżał w 
dziurze w ziemi na ogólnodostępnej posesji. Właści-
ciela nie było, ale osoba, która tam również miesz-
kała powiedziała, że psa dzień wcześniej przejechał 
na terenie samochód. Właściciel nie zabrał psa do 
weterynarza, bo bał się, że pies go pogryzie, a wete-
rynarz nie chciał przyjechać na miejsce. Dziewczyny 
(ta, która znalazła psa i mama dzieci) zgłosiły sprawę 
na policję oraz do Straży Miejskiej. 

Ponieważ nie przejdę obojętnie obok cierpiącego 
zwierzęcia wsiadłam w auto, zgarnęłam dziewczy-
nę, która znalazła psa i pojechałyśmy na miejsce. 
Widok był okropny. Biedna psina trzęsąca się i leżą-
ca w dole w ziemi. Tylko te oczy patrzyły błagalnie… 

Właściciela nadal nie było. Okazało się że na 
miejsce przyjechała wcześniej Straż Miejska, ale nic 
nie zrobili, bo to teren prywatny. Niewiele myśląc, 
po konsultacji z inną naszą znajomą zwierzolubką, 
wpakowałyśmy psa do auta i pojechałyśmy z nim do 
najbliższej kliniki weterynaryjnej. Nas jakoś pies nie 
pogryzł, ciekawe… 

W lecznicy oczywiście pierwsze pytanie kto ponie-
sie koszty leczenia. Nie zastanawiałyśmy się długo, 
trzeba ratować psa. Jeśli właściciel nie zapłaci, to 
jakoś zorganizujemy pieniądze. Okazało się też, że 
sunia ma kartę w lecznicy, bo właściciel był dwa 
dni temu i wziął dla niej proszki przeciwbólowe (był 
bez psa). Gdy pytałyśmy później osobę, która tam 
mieszka czy pies je dostawał, to powiedziała że mu 
dawała, ale nie wie czy zjadł. Podczas wizyty przy 
nas pies miał m.in. zrobiony rtg. Dobra informacja 
to taka, że miał czucie w łapkach więc była szansa na 
uratowanie. Czekała go jeszcze dalsza diagnostyka 
w postaci tomografii, usg i wizyty u ortopedy. Zde-
cydowałyśmy że zostawimy psa na noc w szpitaliku 
na obserwacji. Lekarz poinformował nas, że dosta-
nie kroplówkę przeciwbólową, zrobią badania krwi 
i poobserwują czy się załatwia sam. W międzyczasie 
skontaktowała się z nami osoba z wyżej wymienio-
nej posesji i powiedziała, że właściciel poniesie kosz-
ty i następnego dnia pojawi się w klinice. 

We wtorek przed południem pojechałam do klini-
ki żeby dowiedzieć się co z psem. Niestety nie udzie-
lono mi żadnej informacji, poza taką, że właściciel 
był i podjął decyzję co do psa. Nie wiedziałam czy 
pies żyje, czy został uśpiony. 

Wcześniej jeszcze zaoferowałyśmy swoją pomoc 
jeśli chodzi o psa tj ewentualnie wożenie na wizy-
ty itp. Powiedziałyśmy o tym mieszkance posesji i 
recepcjonistce w klinice – niestety nie miałyśmy te-
lefonu do właściciela i nikt nie chciał nam go podać. 

W kolejnym dniu dziewczyna, która znalazła psa 
poszła na miejsce, żeby dowiedzieć się co się z nim 
stało. Poinformowano ją, że został uśpiony, bo ope-
racja byłaby kosztowna i nie dawała gwarancji, że 
pies z tego wyjdzie. Ale właściciel ma wyrzuty su-
mienia, że tak się stało.

Opisałam fakty. Nie wiem czy właściciel z preme-
dytacją skazał psa na cierpienie po wypadku czy wy-
nikało to z jego roztargnienia czy innych niekoniecz-
nie złych intencji. Ja osobiście naprawdę jestem w 
stanie dużo zrozumieć - ktoś nie ma pieniędzy na 
leczenie psa, czy ma inną trudną sytuację. Ale tutaj 
osoba znana, bogata i taka znieczulica? Właściciel 
podjął decyzję, że nie będzie leczył psa, bo nie ma 
gwarancji, że z tego wyjdzie. Ale dlaczego nie za-
wiózł go od razu po wypadku do lecznicy i przez to 
skazał na cierpienie? 

Jeśli naprawdę zrobił to nieumyślnie i ma wyrzuty 
sumienia to powinien teraz chociażby wpłacić pie-
niądze na schronisko jako zadośćuczynienie. Wiem, 
że to nie wróci życia psu ale może pomóc innym 
zwierzętom. 

Dane do wiadomości redakcji

Listy do redakcji
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Trochę na przekór
Grażyna Siczek - publicystka
Ilustracja - Mirosław Kalinowski

Cyrk Astoria serdecznie zaprasza na nowe barwne widowisko 2022 pt. „Nowoczesny Cyrk” 

W dniach 5-7 czerwca z okazji Dnia Dziecka w Pruszkowie czeka Was moc cyrkowych wrażeń. Nawet 
dorośli będą mogli poczuć się jak dzieci. 
W programie między innymi: niesamowity Laserman czyli nowoczesne i multimedialne laserowe 
show, żonglerka klasyczna, fire-show, latynoskie hula-hop, lina pionowa, antypody czyli żonglerka 
nogami, balans ze szkłem, człowiek sprężyna oraz Minionki i Elza. Międzynarodowy program w miłej 
atmosferze. 
Bilety w cenie 30, 50 i 60 zł, można będzie kupić w kasie cyrku godzinę przed rozpoczęciem każdego 
przedstawienia. 
Więcej informacji oraz kontakt na Facebooku Cyrku Astoria 
oraz stronie internetowej: https://www.cyrk-astoria.com/ 

Uwaga! W naszym widowisku nie biorą udziału zwierzęta.

PRUSZKÓW  05.06. godz. 16:00 i 18:00 
                           06.06.- 07.06. godz. 18:00Al. Wojska Polskiego

(obok Stacji SHELL)    www.cyrk-astoria.com        

Kasa czynna na godzinę 
przed programem.
Rezerwacja miejsc 
w loży od godziny 12:00
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Tekst & foto - Tomasz Długosz-Trąbiński publicysta

Chyba już większość świadomych 
ludzi widzi, że implementacja No-
wego Porządku Świata weszła w 
nową fazę i wszystko znacznie 
przyspieszyło. Przy okazji epide-
mii koronawirusa uruchomiono 
tak zwany Wielki Reset. Nie jest 
to już żadna teoria spiskowa tylko 
oficjalne stanowisko globalistów 
ze Światowego Forum Ekonomicz-
nego. Co taki reset oznacza dla nas 
wszystkich?

Czy naprawdę chodzi o zdrowie?

RESET BEZ WOJNY

Zwykle takie resety odbywa się za pomocą 
wojny. Tym razem uruchomiono go pod 
pretekstem wirusa. Doprowadzono do 

powstania ogólnoświatowego kryzysu na nie-
znaną dotychczas skalę. A kryzysy przeważnie są 
okazją do zmian i to właśnie czeka nas w najbliż-
szym czasie. Nie ma co liczyć na powrót do nor-
malności, a zapowiadana „nowa normalność”, 
będzie po prostu nienormalnością. Niestety 
świat dookoła nas ulega właśnie gwałtownym 
przeobrażeniom. To co byłoby niewykonalne 
jeszcze kilka miesięcy temu, nagle staje się jak 
najbardziej możliwe i to w stosunkowo krótkim 
czasie.

Nadchodzący Wielki Reset to nie jest już teo-
ria spiskowa z filmów z żółtymi napisami tylko 
realny projekt, który nie jest nawet ukrywany. 
Mało kto wie jeszcze o tym projekcie Światowe-

go Forum Ekonomicznego (WEF), który dotyczy 
odnowy świata po COVID. Dokument opisujący 
plany globalistów ukazał się już 2 października 

2020 roku. Te plany zdefiniują wkrótce na nowo 
naszą teraźniejszość i najbliższa przyszłość.

Po przeczytaniu tego raportu od razu przycho-
dzi na myśl fabuła książki Orwella z 1984 roku – 
która była uważana za ostrzeżenie dla całej ludz-
kości, a tymczasem rządzący uznali ją za instruk-
cję. Jeśli plany globalistów się nie zmienią, ludzie 
na całym świecie stracą swoje najbardziej ludzkie 
cechy i zamienią się w bezduszne automaty, bio-

-roboty. Przestroga Orwella w porównaniu z pro-
jektem WEF wydaje się dziecięcą bajką.

PRZEWODNIK DZIAŁANIA 
Problem w tym, że nie jest to bajka i fantazja 

na ten temat, a przewodnik działania. Termin 
realizacji tego planowanego przeobrażenia to 
dziesięć lat. Plany te mają zostać zrealizowane 
do 2030 roku. Tak się składa, że do tego czasu 
powinna zostać wdrożona tak zwana Agenda 
2030, plan działań ONZ na lata 2021-2030.

Oto planowane działania biznesowe w odpo-
wiedzi na COVID-19 oferowane oficjalnie w ra-
mach inicjatywy The Great Reset postulowanej 
przez WMF:

1. Przyspieszenie cyfryzacji procesów pracy 
(np. wykorzystanie narzędzi cyfrowych, wide-
okonferencje).

2. Planuje się, że ok. 83% osób będzie praco-
wać zdalnie – tj. nie będzie już interakcji między 
współpracownikami – absolutnego dystansu 
społecznego, oddzielenia człowieka od kontak-
tu międzyludzkiego.

3. Planuje się zautomatyzowanie około 50% 
wszystkich zadań – innymi słowy, udział czło-
wieka zostanie znacznie zmniejszony nawet 
przy pracy zdalnej.

4. Zaproponuje się rozwój zawodowy/prze-
kwalifikowanie (np. dostawcy technologii edu-
kacyjnych) – 42% zaawansowanych szkoleń 
czy uczenia się nowych umiejętności zostanie 
zdigitalizowanych, czyli bez kontaktu z ludźmi 
– wszystko na komputerze, z wykorzystaniem 
sztucznej inteligencji (AI), algorytmów.

5. Przyspieszenie realizacji zaawansowanych 
programów szkoleniowych/przekwalifikowują-
cych – 35% umiejętności planowanych jest do 
„ponownego dostosowania” – tj. planowane 
jest porzucenie dotychczasowych umiejętności.

6. Przyspieszenie trwających przekształceń 
organizacyjnych (np. Restrukturyzacja) – 34% 
istniejących struktur organizacyjnych planuje 

się „zrestrukturyzować” – innymi słowy, istnie-
jące struktury organizacyjne zostaną uznane 
za przestarzałe, aby zrobić miejsce na nowe 
zestawy struktur organizacyjnych, struktury cy-
frowe zapewniające maksymalną kontrolę nad 
wszystkimi działaniami…

7. Tymczasowe przeniesienie pracowników 
do innych zadań – oczekuje się, że będzie to 
miało wpływ na 30% siły roboczej. Będzie to 
również oznaczało degradację pod względem 
płac – najprawdopodobniej uniemożliwiają-
cą przeżycie, co sprawi, że planowane będzie 
„powszechne wynagrodzenie podstawowe” lub 
„dochód podstawowy” - płace, które pozwolą 
ledwo związać koniec z końcem sprawią, że 
będziesz całkowicie zależny od systemu cyfro-
wego, nad którym nie będzie absolutnie żadnej 
kontroli.

8. Przewiduje się, że tymczasowe cięcia siły 
roboczej dotkną 28% ludności. Jest to dodatko-
wa stopa bezrobocia w przebraniu, ponieważ 
„tymczasowo bezrobotni” nigdy nie wrócą już 
do pełnego zatrudnienia.

PROGRAM KREDYTOWY (NIEUSTAJĄCY LEASING)
Wielki Reset zapewnia również program kre-

dytowy, który „umorzy” cały dług osobisty – 
pod warunkiem przeniesienia całego majątku 
osobistego do organu administracyjnego lub 
agencji. Planowany jest świat bez własności pry-
watnej, ponieważ wszystko, czego potrzebujesz, 
zostanie dostarczone w takim zakresie, w jakim 
zdecyduje o tym system. Dominującą formą zo-
bowiązań będzie wynajem. Już teraz producenci 
samochodów namawiają do tego, aby płacić za 
użytkowanie auta miesięczną ratę a po okresie 
kilku lat wymieniać auto na nowe wynajmowa-
ne długoterminowo. Wygląda na to, że ten sam 
proces ma spotkać inne formy własności. Tak 
drastycznie nie postąpiono nawet w najbardziej 
brutalnych reżimach komunistycznych.

 
Na podstawie:

1. „Imperium Klausa Schwaba” Magdalena Zię-
tek-Wielomska (2022)

2. https://ordoiuris.pl/rodzina-i-malzenstwo/
agenda-2030-przyszlosc-bez-rodziny
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Polska jako przedmurze zagrożeń
Barbara Gajo - publicystka
Foto - Wikipedia, Barbakan w Warszawie

Historia jest nauczyciel-
ką życia (Cyceron)

Przez stulecia Polska 
była przedmurzem, czyli 
granicą cywilizacyjną mię-
dzy Wschodem a Zacho-
dem, między Bizancjum 
a Rzymem. Jak podaje 
historyk Piotr Małyszko: „ 
Słowianie, lud wysokiego 
wzrostu, w lnianym przy-
odziewku. Nie byliśmy 
wojowniczo nastawieni”. 
Nie znaliśmy żelaza, Za 
oręż służył łuk wyrabiany z 
cisowego drewna i włócz-
nia. O świecie nie wiedzie-
liśmy nic.

D
zięki przyjęciu wiary katolickiej moż-
na było budować państwo polskie.  
Zamknięto w ten sposób lukę dla na-

wracania na wiarę i najazdy obcych. Wtedy od 
woli papieża zależało wszystko.

W czasach średniowiecznych wytworzył się 
etos rycerza; szlachetnego wojownika, który 
ma być wiernym swemu panu, bronić wiary  
katolickiej, dopomagać słabszym. Należało też 
zachować prostotę w ubiorach i pożywieniu 
oraz być sprawiedliwym w działaniu. Znane 
są  liczne eposy rycerskie i sagi sławiące czyny 
rycerzy Króla Artura,” czy „Pieśń o Rolandzie”, 
albo o Zawiszy Czarnym.  

Z Zachodu i południa zagrożeniem dla pań-
stwa Polan byli Mongołowie, Turcy i Tatarzy. 
Najeżdżając nasze ziemie plądrowali i palili 
miasta. Ludzi brali w jasyr przykuwając ich 
do wioseł na galerach, lub sprzedając na 

bazarach krymskich (Bakczysaraj). Znamy to 
też z literatury - trylogia Sienkiewicza, De-
otyma.

Kiedy papież ogłosił rozpoczęcie krucjaty 
przeciwko bisurmanom, ideą wojen krzyżo-
wych nie miało być mordowanie, ani rabowa-
nie bogactw, ani niszczenie dorobku kultury. 
To miało być krzewienie wiary wśród pogan w 
imię miłości drugiego człowieka – bez ognia i 
miecza. Owa wojna sprawiedliwa dotyczyć też 

miała pogańskiej Litwy i Jadźwingów zamiesz-
kujących leśne i bagniste obszary Podlasia. 
Wojna jednak wyzwala złe instynkty i często 
rozbudza ukryte okrucieństwo. Czyż może być 
sprawiedliwa? 

Król Polski i Węgier Władysław zwany po 
śmierci Warneńczykiem jest uważany za ostat-
niego krzyżowca. Za namową nuncjusza pa-
pieskiego wyruszył na wojnę z Turkami mając 
tylko dwadzieścia lat. Chciał okryć się chwałą 
rycerską jako obrońca wiary. Turcy osaczyli go, 
ścięli mu głowę, a ciała  nie odnaleziono. Po 
latach okazało się, że głowa trzymana w słoju 
z miodem przez sułtana nie należała do War-
neńczyka.

Poważne zagrożenie ze strony islamu w XVII 
w. spowodowało walki polskiego rycerstwa   
stoczone pod Cecorą, Chocimiem i innych bi-
twach.

Trzeba przyznać, że mieliśmy wspaniałych 
rycerzy, ale też i dyplomatów, dbających o wi-
zerunek Polski w Europie. 

Kanclerz Jan Łaski wypowiedział się do posłów 
z Wenecji: „Wy, Panowie jak za murem siedzi-
cie, bo Polacy bronią was od Tatar, Turczech i od  
Moskwy”. A mur to bezpieczeństwo, to spokoj-
ny byt narodu, to handel i oracz w polu.

Orszak poselski Jerzego Ossolińskiego do pa-
pieża w sprawie Turcji wywarł niezwykłe wra-

żenie. Konie miały złocone podkowy, a na nich 
jeźdźcy w bogatych szatach ubrani na modłę 
turecką zresztą. Splendor ten uwieczniono na 
czterech obrazach. Umieliśmy się pokazać.

Pod Wiedniem armia chrześcijańska zwarła 
się z armią muzułmańską. Dowodził i zwyciężył 
król Jan III Sobieski. Po Odsieczy Wiedeńskiej 
król Jan III  nie doczekał się honorów należnych 
zwycięzcy, ani podziękowań od cesarza Austrii 
Leopolda I. Jedynie łupy z taboru wezyrów były 
wspaniałe.

W liście do żony król pisał: „Stoimy tu, nad 
brzegami Dunaju, jak kiedyś lud izraelski nad 
babilońską wodą. I na co to się zdało?”. 

W następnym wieku nastał czas „budowania 
murów” przed hegemonią rosyjską. Marne to 
były mury i nie ustrzegły przed ekspansją mo-
skiewską i rozbiorami. Nikt też się o nas nie 
upomniał. Nasz król (choć tak wykształcony nie 

prowadził polityki, wolał szukać pomocy na sa-
lonach carycy. Martin Grimm powiedział: „Nie 
ma mocniejszego muru, niż jednomyślność”. 
Czy śledząc nasze dzieje możemy potwierdzić 
tytułową tezę?

Broniąc cywilizacji zachodniej sami popadali-
śmy w zapóźnienia rozwojowe. Do czasów roz-
biorów nie mieliśmy jeszcze spłaconych długów 
zaciągniętych na poczet wyprawy wiedeńskiej. 
A jednomyślność u sarmatów nie istniała.

W latach dwudziestych XX w. znowu staliśmy 
się przedmurzem. Tym razem przedmurzem 
zrewolucjonizowanego bolszewizmu. Gdy 
głodne i obdarte hordy z czerwoną gwiazdą 
na baszłykach podciągnęły pod Warszawę cała 
Europa wstrzymała oddech. „Czerwona zara-
za” mogła rozlać się dalej na Zachód. 

Brytyjski dyplomata lord d’Abernon stwier-
dził: „Józef Piłsudski wygrał 18-tą decydującą 
bitwę w światowej historii. Tu idea przedmurza 
pozyskała aspekt antysowiecki, antyrewolucyj-
ny. Przeciwny ateizmowi, przeciwny reżimowi”.

Po II wojnie światowej mówiło się „Nigdy 
więcej wojny”. Uznano, że wojna to zagrożenie 
dla stanu naturalnego. Konwencja Genewska 
stanowi, że cywile nie biorący udziału w wojnie 
mają mieć zapewnione miejsca bezpieczne do 
życia. Karta Narodów Zjednoczonych zaś usta-
nowiła „Pokój jest celem nadrzędnym polityki”. 
Wojnę potępiły wszystkie kraje członkowskie.

Walkę z terroryzmem uznano za wojnę spra-
wiedliwą (Osama Bin Laden).

W XXI w. wstąpiliśmy do Unii Europejskiej 
(2004 r.). I znowu staliśmy się stróżami warto-
ści i kultury zjednoczonej Europy. Szczególna 
rola Polski w uszczelnianiu granicy po wstą-
pieniu do strefy Schengen to bezpieczeństwo 
i kontrola pod względem przemytu ludzi i to-
warów na naszą stronę.  

Przyszedł rok 2022. Po Cowidzie-19 chcieli-
śmy nadrobić stracone dwa lata. Znowu woj-
na! Przyszła wbrew oczekiwaniom, z nadzieją, 
że za kilka dni się skończy. Ta wojna to nie u 
nas, a jednak nas dotyka. Ta wojna boli przede 
wszystkim Ukrainę, boli Polskę, boli Europę i 
niemal cały świat. 

A my Polacy znowu czujemy się odpowie-
dzialni. Ofiarnie pomagamy uciekinierom, 
którym zawaliło się spokojne życie. 

Historia nas jednak czegoś nauczyła;  umie-
my być jednomyślni.

R
ady Seniorów zaczęły się pojawiać 
w Polsce po nowelizacji ustawy 
o samorządzie gminnym [paźdz. 

2013 r.].
Wcześniej przy ONZ powstała Konwencja o 

prawach osób niepełnosprawnych ratyfiko-
wana przez Polskę w roku 2006.

Powołany po transformacji Rzecznik Praw 
Obywatelskich stoi na straży poszanowa-
nia Praw Człowieka i dba o równe prawa 
obywateli. Sprawując tę funkcję wspaniałą 
kartę poszanowania prawa zapisała dla po-
tomnych p. profesor Ewa  Łętowska. Te pra-
wa to np.: Każdy ma prawo do szacunku, do  
mieszkania, prawo do nauki, pracy, ochrony 
zdrowia i in.

Europejski Trybunał Praw Człowieka 
z siedzibą w Strasburgu [Francja] może 
przyjmować skargi osób, grup, organizacji, 
które są ofiarami naruszania praw zawar-
tych w Konwencji Praw Człowieka ( 1953).                                                                                                                                        
W W Polsce natomiast w 2015 r. 11 września 
sejm RP przegłosował Uchwałę o Osobach 

Pruszkowska Rada Seniorów jako kreator
Starszych i ogłosił w Dz U Nr 31 bieżącego 
rpku. Jest tam klauzula, iż minister Pracy, Pła-
cy i Spraw Socjalnych ma powołać w każdym 
województwie Ośrodek Polityki Senioralnej 
i spraw socjalnych. Na Mazowszu mieści się 
on w Warszawie przy ul Nowogrodzkiej.

W powstałych gminnych i miejskich Ośrod-
kach Pomocy Społecznej [Mopsy] można 
uzyskać nieodpłatnie pomoc prawną, fi-
nansową i socjalną. Powiatowe Centra Po-
mocy Rodzinie również pomagają ofiarom 
przemocy fizycznej, psychicznej i finanso-
wej i osobom niepełnosprawnym.  Niestety 
– potrzeb jest dużo, skrzywdzonych też, a 
za mało placówek, fachowców od geriatrii, 
dziennych domów pomocy. Za mało, bo na 
to trzeba funduszy, za mało, bo społeczeń-
stwo się starzeje, za mało, bo nie chcą też 
lekarze szkolić się w dziedzinie geriatrii [pra-
ca trudna i niewdzięczna – przeprowadzania 
pacjenta na „drugą stronę” – dając mu mak-
simum ulgi w cierpieniu.

Czym jest rada seniorów w Pruszkowie?
Jest kolegialnym organem doradczo-

-konsultacyjnym w gminie. Ma za zadanie 
wspieranie Rady Miasta w promowaniu i 
prowadzeniu polityki senioralnej.

Czym jest polityka senioralna? 
Jest to ogół działań podjętych w celu integra-

cji Pruszkowskiego środowiska ludzi starszych. 
i przeciwdziała ich marginalizacji w życiu kul-
turalnym i sferze edukacyjnej. Warto zagospo-
darować potencjał w postaci wykształcenia i 
doświadczeń zawodowych emerytów. 

Celem strategicznym jest jak najdłuższa 
samodzielność w życiu społecznym i osobi-
stym. Świadomość obywatelska rozumiana 
jako: Ja – mieszkaniec Pruszkowa. Pobudza-
nie aktywności obywatelskiej i solidarności 
międzypokoleniowej w społeczności lokal-
nej powinno być [i jest] priorytetem dla 
organizacji pozarządowych, UTW, biblio-
tek, CAL-a, Związku Emerytów i Inwalidów, 
Związku Niewidomych i innych. 

Działalność Rady  Seniorów opiera się 
na STRATEGII opracowanej kolegialnie po 
przeprowadzonych ankietach i sondażach 
opiniujących przez przedstawicieli powyż-
szych organów.

Uważając możliwości uczenia się, spotkań 
towarzyskich i korzystania z rozrywek za do-
brostan zachęcamy do korzystania z nich w 
Klubach Seniora. 

Prosimy też: Głosujcie na Fundusz Oby-
watelski.

Barbara Gajo - członek Rady Seniorów
Foto - Tomasz Malczyk

Barbara Gajo



GŁOS PRUSZKOWA NR 06/2022                                                                                                                                                                             17

www.gpr24.pl       Informacje  Pruszków, Brwinów

Niestety epidemia Covida zrobiła swo-
je i dopiero teraz prezydent Miasta 
Pruszkowa Paweł Makuch oraz Sto-

warzyszenie Obrońców Tradycji Liceum im. 
T. Zana zapraszają na spotkanie promocyjne 
książki Tomasza Długosza Trąbińskiego NIE 
ODDAMY ZANA. Szczególnie zapraszamy ak-
tualnych uczniów Liceum jak i Absolwentów 
– wszyscy oni otrzymają egzemplarz książki. 
Spotkanie odbędzie się w piątek 10 czerwca 
o godz. 16:00 w salce Przystanku Pruszków 
(wejście od str. przystanku autobusowego). 

Zaproszenie 
na spotkanie 
promocyjne 
książki

OKOLICZNOŚCIOWE WYDAWNICTWO Z OKAZJI JUBILEUSZU MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „ZNICZ” PRUSZKÓW
Jubileusz 100 - lecia Miejskiego Klubu Sportowego „ZNICZ” Pruszków jest nie powtarzalną okazją, aby ponownie powróciły wydarzenia sportowe w których przed 

laty uczestniczyli nasi pradziadkowie, dziadkowie, rodzice, rodzeństwo  czy najbliżsi. Oczywiście na łamach planowanego wydania jubileuszowego książki. Jestem  
przekonany, że w każdym domu kibica, sympatyka czy fana żółto – czerwonych taka pozycja powinna znaleźć się obowiązkowo na półce z książkami. Aby marzenia 
stały się faktem wszystko zależy tylko i wyłącznie od Was kochani byli sportowcy oraz  potomkowie i spadkobiercy słynnych rodów sportowych naszego miasta. 
Pierwszy etap starań o wydanie wspomnianej książki za nami. W kolejnym, tym najtrudniejszym, ale najwdzięczniejszym etapie powstawania książki angażujemy 

się wszyscy, którym na sercu leży historia NASZEGO JUBILATA. Zapraszam serdecznie do glosowania zgodnie z podanymi poniżej zasadami. Na karcie do glosowania wypełniamy 
dane głosującego imię nazwisko adres zamieszkania ulica nr domu i nr mieszkania. Głosujemy na projekt obszar nr 3 Malichy -Tworki -  pozycja nr 9,  tytuł „Publikacja - okoliczno-
ściowa książka z okazji 100 - lecia Miejskiego Klubu  Sportowego Znicz Pruszków w roku 2023”. Głosujemy  w dniach od 29 maja do 25 czerwca 2022 roku włącznie zapisując 10 
pkt. Kwestionariusze do pobrania znajdują się w Urzędzie Miasta Pruszkowa oraz w czasie imprez miejskich do 25 czerwca. Obowiązkowo  na ostatniej stronie kwestionariusza 
składamy czytelny podpis głosującego, a gotowy kwestionariusz zostawiamy w urnie do głosowania zlokalizowanej w holu na parterze Urzędu Miasta Pruszkowa. Można także 
głosować elektroniczne na stronie:  www.budzetobywatelski.pruszkow.pl  

Szczegółowe informacje dostępne na stronie miasta Pruszkowa w zakładce: Budżet Obywatelski. Serdecznie zapraszamy do udziału, bowiem nic tak nie smakuje jak sukces osiągnięty wspólnie.
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Natychmiastowa pomoc po pandemii Covid-19 
- leczenie bez leków

Mgr Wojciech 
Papajewski wy-
konuje zabiegi w 
przychodni NA-
TURMED od 18 
lat.Efekty jego 
pracy bardzo ce-
nią lekarze.

TERAPIA FIZYKALNO-MANUALNA to doskonała metoda na pozbycie się przyczyn uciążliwych dlegliwości bez leków 
i bardzo często ratująca przed SKOMPLIKOWANYMI I BOLESNYMI operacjami nie zawsze przywracającymi zdrowie.

Nagłe lub przewlekłe bóle sta-
wów (łokciowego, nadgarst-
ka), rąk, nóg, zaburzenia 

czucia, bóle i zawroty głowy, ograni-
czenia ruchomości barku, „piekące” 
plecy i wiele, wiele innych, jak np. 
dyskopatie czy przepukliny - utrud-
niają życie. Nierzadko to właśnie 
chory kręgosłup jest „sprawcą” tych 
dolegliwości.

Mimo postępu medycyny akademic-
kiej - nie wymyślono leku, który by 
„ustawił” wypadnięty dysk we właściwe 
położenie albo „zmusl” więzadła czy też 
mięśnie do „utrzymania” kręgosłupa, 
poszczególnych kręgów, stawów. Aby 
osłabić cierpienie, nierzadko zwiększa-
my częstotliwość stosowania środków 
przeciwbólowych, co w konsekwencji 
powoduje innego rodzaju dolegliwości 

- ze strony układu pokarmowego.
Może to właściwa pora, aby nareszcie 

pomóc sobie w inny, skuteczny sposób.

„Dziękuję Panu Górnickiemu za za-
biegi. Dzięki niemu uniknąłem opera-
cji kręgosłupa i barku. Mogę być znów 
aktywny zawodowo i w sporcie”. 

Marek W. z Warszawy (I. 41)

Ponad cztery miesiące pandemii 
koronawirusa odebrało mi możli-
wość leczenia się w NATURMEDZIE. 
Bałem się, że leki farmakologiczne 
zniszczą mi zdrowie nieodwracal-
nie. Jestem szczęśliwy, że mogę już 
z powrotem leczyć mój kręgosłup u 
Was.

Wojciech K. z Błonia (l. 62)
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Ursus-Gołąbki ul. Koronacyjna 15
Zapisy: tel.: +48 604 092 007, 22 662 49 07 
pon. - pt. w godz. 9:00 - 17:00
Dogodne terminy zabiegów dla osób pracują-

NATURMED Ośrodek Medycyny Manualnej i Osteopatii

Mgr Jakub Górnicki

Mgr JAKUB GÓR-
NICK - Ieczy nagłe, 
ale też i przewlekłe 
zespoły bólowe oraz 
trudne przypadki kli-
niczne bezskutecznie 
leczone metodami 
szpitalnymi, sanato-
ryjnymi lub lekami.

Jest wykładowcą 
w jednej z warszaw-
skich uczelni na 
Wydziale Fizjoterapii 
oraz Medycyny Oste-
opatycznej.

Uzyskał dyplom 
osteopaty w Anglii.

Pierwsza konsul-
tacja jest bezpłat-
na, aby ustalić 
wskazania do za-
biegu lub przeciw-
wskazania. Należy 
przynieść badania 
(również dawne) 
RTG lub rezonans.

RATUJMY PSYCHIKĘ PO COVID-19
SPECJALISTYCZNA POMOC BEZ LEKÓW

Wypowiedzi pacjentów: 
 

„Po żadnej chorobie nie czułem się tak 
podle, jak po Covid. Świat się zawalił, brak 
sił, brak chęci do czegokolwiek. Pani Ania – 
psycholog postawiła mnie na nogi” – Janusz 
lat 51

„To nie było już życie, tylko dziwny sen – ba-
łam się każdej sytuacji, nawet wychodzenia 
z domu. Leki otumaniały jeszcze bardziej. 
Dopiero ta pomoc u psychologa wyprostowa-
ła mi drogi” – Barbara Z. lat 42

„Po wyjściu ze szpitala Covid nie odpusz-
czał! Żadna rehabilitacja nie dawała praw-
dziwego efektu zdrowia. Ratunek znalazłam 
u psychologa! To cud!” – Agnieszka lat 64Mgr psychologii Anna Bzdak

Podobnych wpisów w 
przychodni NATUR-
MED w Gołąbkach 
jest bardzo dużo. 
Takie wypowiedzi to 
nadzieja dla ogrom-
nej liczby ludzi cier-
piących po przecho-

rowaniu Covid-19. 

Mgr Wojciech Papajewski
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WIADOMOŚCI Z PIŁKARSKIEJ MURAWY

Z pożółkłych kart historii
Wiesław Pośpiech - dziennikarz sportowy
Foto - Archiwum MKS ZNICZ Pruszków

P
ytanie konkursowe w majowym Głosie 
Pruszkowa brzmiało: - Fotografia przed-
stawia fragment meczu rozegranego 30 

sierpnia 2008.  Proszę wymienić nazwiska piłkarzy 
z numerami: 10, 9. 17 i 4 oraz podać przeciwnika 
i wynik tego meczu. Otóż świadomie podaliśmy 
błędny termin meczu, licząc, iż fani odkryją pomył-
kę i wymienią prawidłowo zawodników na pre-
zentowanej fotce, następnie przeciwnika i wynik. 
Niestety wielu uczestników zasugerowało się tylko 
i wyłącznie podaną datą, a nie piłkarzami przedsta-
wionymi na fotografii. Prawidłowy opis brzmi: Na-
zwiska zawodników prezentowanych na fotce: Nr 
10 – Paweł ZAWISTOWSKI, Nr 9 – Robert LEWAN-
DOWSKI, Nr 17 – Zbigniew KOWALSKI, Nr 4 – Igor 
LEWCZUK. Mecz ZNICZ – STAL Stalowa Wola 1:1.
Prawidłowe rozwiązanie przysłali: Włodzimierz 
GOLFERT – Warszawa, Krzysztof SAŁEK – Piastów, 
Krzysztof CZAJJKOWSKI – Pruszków. Najbardziej  
spostrzegawczym kibicom serdecznie gratulujemy i 
przekazujemy upominki. Sympatyków żółto – czer-
wonych zachęcamy do udziału w kolejnej edycji. 

Pytanie NR 4: - Na fotografii przedstawiono tre-
nera Tomasza MATUSZEWSKIEGO i jego ekipę. 
Proszę  podać imiona i nazwiska osób przedsta-
wionych na fotce. 

Odpowiedzi należy przesyłać na adres: 
repsport@wp.pl 
O zwycięstwie, tradycyjnie zadecyduje pra-

widłowy  opis i kolejność nadesłanych od-
powiedzi. Serdecznie zapraszam do udziału,  
Atrakcyjne gadżety oraz  uznanie i poważanie  
czytelników czekają.   

Wiesław Pośpiech - dziennikarz sportowy
Foto - MKS ZNICZ Pruszków

Mini Mistrzostwa Świata  w piłce 
nożnej dla dzieci i młodzieży 
z  roczników 2011 – 2016                                                                                      

T
aka informacja obiegła lotem błyska-
wicy nasze miasto i okolice. W nie-
dzielę 29 maja płytą główną stadionu 

piłkarskiego ZNICZ zawładnęły 22 zespoły, 
które po losowaniu reprezentowały w spe-
cjalnie przygotowanych strojach niemal 
wszystkie kontynenty świata.   

Współorganizatorem jednego z turniejów 
eliminacyjnych największej tego typu im-
prezy na Mazowszu w 2022 roku były: mia-
sto Pruszków, CENTRUM KULTURY  i SPOR-
TU  oraz  MIEJSKI KLUB SPORTOWY „ZNICZ”.  

Imprezę, której organizowania po raz 
pierwszy w historii dostąpiło nasze miasto 
rozpoczęła defilada drużyn występujących 
w wylosowanych strojach Reprezenta-
cji Narodowych na czele z Orkiestrą Dętą 

„PRUSZKOWIANKA”. Następnie Konrad SI-
PIERA – zastępca prezydenta Miasta Prusz-
kowa po powitaniu obecnych oficjalnie 
otworzył imprezę. Blisko 5  godzin młodzi 
adepci futbolowego rzemiosła toczyli zacię-
te boje o awans do Wielkiego Finału Mini 
Mistrzostwa Świata  w piłce nożnej dla 
dzieci i młodzieży na legendarnym Stadio-
nie Miejskim Legii Warszawa im. Marszałka 
J. Piłsudskiego w sobotę 11 czerwca 2022 
roku. Ponad 150 bramek obejrzały liczne i 
bardzo aktywne grupy fanów swych ekip. 
Do Wielkiego FINAŁU MINI MISTRZOSTW 
ŚWIATA w piłce nożnej dla dzieci i młodzie-
ży z  roczników 2011 – 2016 awansowały 
drużyny reprezentujące: Argentynę, An-
glię, Holandię, Meksyk, Chorwację, Ukra-
inę, Ghanę i Kanadę w tym jedna z dwóch 
drużyn ZNICZA – reprezentująca wspo-
mnianą Argentynę. 

Dzień pełen emocji i nie zapomnianych 
wrażeń sportowych zakończyło uroczyste 
rozdanie pamiątkowych medali, nagród 
i gadżetów, wspólna fotka z udziałem za-
wodników drużyn AKADEMII PIŁKARSKIEJ 
ZNICZA, oraz niespodzianka w postaci 
uczty dla podniebienia jaką przygotował 
Mateusz SZWED – MASTERCHEF, znany 
i ceniony specjalista kuchni azjatycko – 
wietnamskiej, FOTO – BUDKA, dzięki której 
powstawały pamiątkowe fotografie będące  
pamiątką na długie lata. 

Słowa uznania, szacunku i wdzięczności 

kierujmy do Pana Krzysztofa RUSZCZAKA 
– prezesa firmy KRSPORT, pomysłodawcy 
i głównego  organizatora  tej wspanialej 
imprezy oraz Jego ciężko pracującej ekipie 
organizacyjnej. Z nadzieją że to święto piłki 
wpisze się na stale do kalendarza imprez 
w Pruszkowie – Mieście sportu, wszyscy 
uczestnicy żegnali się tradycyjnym DO ZO-
BACZENIA ZA ROK !!!

TRENER MARIUSZ MISURA 
OCENIA MINIONY SEZON                                                

Fanów, kibiców i sympatyków II ligowego 
ZNICZA Pruszków informujemy i serdecznie 
polecamy rozmowę trenera Mariusza MISU-
RY na antenie TEL – KAB Pruszków. Ocena  
minionego  sezonu, cykl przygotowawczy do 
sezonu 2022/2023, pierwsze ruchy kadrowe 
i wiele innych ciekawostek. Naprawdę warto! 
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Koszykarskie reasumpcje – IODICA TOP MARKET MKS PRUSZKÓW – „MAMY TO”!!!
Wiesław Pośpiech - dziennikarz sportowy
Foto - archiwum Iodica Top Market MKS Pruszków

Na tę chwilę fani, kibice i sympatycy 
koszykówki kobiet czekali blisko 
1100 dni biorąc pod uwagę pierw-

szy mecz rozegrany przez MKS Pruszków, 
prowadzony przez trenera Jacka RYBCZYŃ-
SKJIEGO - postać wyjątkowo zasłużoną dla 
polskiego i pruszkowskiego basketu jako 
zawodnik, a następnie trener. 

Sezon 2019/2020 był bardzo dziwny z 
powodu  epidemii korono wirusa. W kolej-
nym 2020/2021 IODICA TOP MARKET MKS 
Pruszków musiał uznać wyższość lokalnego 
rywala – POLONII Warszawa, która wywal-
czyła awans do ENERGA BASKE LIGI KOBIET. 

„DO TRZECH RAZY SZTUKA” i „NIC NIE 
MOŻE PRZECIEZ WIECZNIE TRWAĆ”, te ha-
sła od pierwszego meczu były priorytetem 
by powrót do elity polskiego basketu kobiet 
stał się faktem. Rezultaty rundy zasadniczej 
sezonu 2021/2022  potwierdziły aspiracje 
pruszkowskiej ekipy. Z rozegranych 24. spo-
tkań,  23 zakończone zwycięstwami w tym 
wszystkie na własnym parkiecie. Ponadto 
Marzena MARCINIAK – wspaniale kierują-
cy kapitan drużyny została wybrana MVP 
grupy A, sezonu zasadniczego 2021/2022  
po raz 4. Magdalena PARYSEK – BOCHNIAK 
wybrana do najlepszej „5.” sezonu zasad-
niczego grupy A, a Jacek RYBCZYŃSKI – po 
raz kolejny uznany za najlepszego trenera  
tym razem grupy A, sezonu zasadniczego 
2021/2022. Wartość przedstawionych wy-
różnień ma wyjątkową wartość bowiem 
przyznane zostały przez trenerów zespo-
łów rywalizujących. Fazę play – off tak 
ćwierć jak i półfinały podopieczne trenera 
RYBCZYŃSKIEGO przechodzą niczym przy-
słowiowa burza  potwierdzając, iż przy-
znane wyróżnienia nie były przypadkiem 
tylko efektem wręcz tytanicznej pracy, 
która nie pozostawiała rywalkom żadnych 
złudzeń kto będzie walczył w finałach. 
Mecz w Pruszkowie zgodnie zakończony 
zwycięstwem. Rewanż w Gdańsku i histo-
ria zatoczyła koło - kolejna porażka. Mecz, 
który miał zadecydować o wszystkim nie 
układał się po myśli trenera, zawodniczek 
i od dawna tak nie wypełnionej pruszkow-
skiej hali. To właśnie kibice dwukrotnie 
wstając dopingowali swe ulubienice, które 
odwzajemniły się imponującym wynikiem 
końcowym 71:48. 

MAMY TO – łzy radości, medale, okazały 
puchar, setki zdjęć w towarzystwie naj-
wierniejszych z wiernych, strugi szampa-
na i szaleństwo trwające jeszcze długo po 
zakończonym meczu. Pierwsze wywiady 

okraszane ogromną radością, wzrusze-
niem oraz faktem IODICA TOP MARKET 
MKS Pruszków jako jedyna w naszym mie-
ście będzie uczestniczyła w elitarnych roz-

grywkach ENERGA BASKET LIGA KOBIET. 
Trener Jacek RYBCZYŃSKI w pierwszym 
wywiadzie stwierdził jednoznacznie, iż 
ten sukces byłby nie możliwy gdyby nie 

wspaniale grono cudownych przyjaciół, 
sponsorów i darczyńców wymienianych 
przez wszystkie przypadki ora towarzyszą-
ce ekipie. Kochani zapisaliście się złotymi 
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JUBILEUSZ MKS ZNICZ PRUSZKÓW 1923-2023 

Koszykarskie reasumpcje – IODICA TOP MARKET MKS PRUSZKÓW – „MAMY TO”!!!
twórcami sukcesów, zapisują się złotymi 
zgłoskami w historię polskiego i pruszkow-
skiego basketu kobiet.

   
WSPÓŁTWORCY AWANSU DO ENERGA ELITA 
BASKET KOBIET

Nr. imię i nazwisko, pozycja, sezon - ilość  
rozegranych meczy, ilość zdobytych punk-
tów, ilość rozegranych meczy i zdobytych 
punktów razem 

13. Magdalena PARYSEK – BOCHNIAK, 
silna skrzydłowa, 2019/2020 - 17/283, 
2020/2021- 26/362, 2021/2022 - 31/410 
-74/1055. 
11. Marzena MARCINIAK, rzucająca, 
niska skrzydłowa, 2019/2020 - 17/79, 
2020/2021- 26/299, 2021/2022 - 33/37- 
76/1558. 
10. Julia TYSZKIEWICZ, niska skrzydłowa, 
2021/2022 - 33/361- 33/361.
15. Katarzyna SZYLLER, środkowa, 2019/2020 
- 18/153, 2020/2021- 25/249, 2021/2022 - 
32/286 -75/688.
20. Pola DMOCHEWICZ, silna skrzydlowa, 
2020/2021 - 22/206, 2021/2022 - 32/268 
-54/474.
3. Katarzyna ŚWIEŻAK, środkowa, 2021/2022 
- 32/252 - 32/252.
7. Karolina ZABORSKA, rozgrywająca/rzuca-
jąca- 2019/2020: 12/27, 2020/2021-19/72,  
2021/2022 - 33/225 - 64 /375.
24. Paulina KUCZYŃSKA, niska skrzydłowa, 
2019/2020 - 17/70, 2020/2021 - 26/158,  
2021/2022 - 32/159 - 80/375. 
8.  Sonia FROJDENTAL, rozgrywająca, 2020/2021 
- 25/101, 2021/2022 - 33/115 -61/217.
2. Karolina OLSZEWSKA, rozgrywająca, 
2021/2022 - 31/67 - 31/67. 
1. Julia ZBUDNIEWEK, rozgrywająca/rzuca-
jąca, 2021/2022 - 20/50 - 20/50. 
4. Wiktoria MAŚLANKA, niska skrzydło-
wa/silna skrzydłowa, 2021/2022 - 18/26 
- 18/26.
5. Kaja GRYGIEL, rozgrywająca, 2019/2020 
- 18/97, 2020/2021 - 25/85, 2021/2022 - 
3/0 - 46/125. 

SZTAB TRENERSKI
Jacek RYBCZYŃSKI – trener, legendarna 

postać polskiego basketu, mistrz i medali-
sta mistrzostw Polski, zdobywca Pucharu i 
Super Pucharu Polski, uczestnik rywalizacji 
w europejskich rozgrywkach pucharowych.

Wojciech ROGOWSKI – II trener, były ko-
szykarz, wielokrotny trener młodzieżowych 
reprezentacji Polski koszykówki.

Wojciech PIELECH – trener przygotowa-
nia motorycznego.

zgłoskami w historii polskiego i prusz-
kowskiego basketu kobiet, zasługujecie 
na szczególne wyrazy szacunku, uznania 
i wdzięczności społeczność pruszkowskiej 

koszykówki kobiet dziękuje Wam za już 
i ...bardzo prosimy o jeszcze. Zwłaszcza 
teraz na salonach polskiej koszykówki ko-
biet. Liczymy na to. Nie! Jesteśmy niemal 

pewni, że nadal Wasze firmy będą gościć 
na największych arenach koszykówki ko-
biet w Polsce, a nazwy Waszych instytucji 
i firm będą znanymi i szanowanymi współ-

MIEJSKI I POWIATOWY MIESIĘCZNIK 
SPOŁECZNO, KULTURALNO, 

INFORMACYJNY - TYTUŁ ISTNIEJE 
OD 1919 ROKUGŁOS 

PRUSZKOWA

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

tel.: (22) 770 20 32/45    http://pruszkow.praca.gov.pl    

1. Kierowca - wykształcenie zawodowe. Praca w Raszynie i okolicy. Oferta nr 784.
2. Magazynier - wykształcenie zasadnicze. Praca w Wypędach. Oferta nr 812.
3. Operator koparko ładowarki - wymagane uprawnienia do obsługi koparko-ładowarki oraz prawo jazdy kat. B. 
Praca w Brwinowie. Oferta nr 851.
4. Specjalista WOD-KAN - wymagane prawo jazdy kat. B.   Praca w Brwinowie. Oferta nr 852.
5. Lakiernik proszkowy - wykształcenie niewymagane. Praca w Płochocinie. Oferta nr 853.
6. Nauczyciel wychowania przedszkolnego - wykształcenie wyższe. Praca w Raszynie. Oferta nr 855.
7. Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne - wykształcenie wyższe. Praca w Raszynie. Oferta nr 857.
8. Serwisant - wykształcenie średnie zawodowe Praca w Michałowicach. Oferta nr 872.
9. Pracownik magazynowo biurowy - wykształcenie średnie zawodowe Praca w Michałowicach. Oferta nr 873.
10. Nauczyciel matematyki - wykształcenie wyższe. Praca w Otrębusach. Oferta nr 890.
11. Konserwator budynków i stany technicznego pomieszczeń - wykształcenie zawodowe. Praca w Otrębusach. 
Oferta nr 891.

Pożegnaliśmy Waldemara Prędotę
20 kwietnia 2022, w wieku 77 lat, odszedł Waldemar Prędota – mieszkaniec Pruszkowa, sportowo związany z miastem po 
przez piłkę nożną oraz również od dawna nieistniejącą już sekcję hokeja na lodzie.
Waldemar Prędota czynnie występował w amatorskich drużynach „Żółtych Koszul”, dla których zdobywał gole i towarzyszył 
w akcji słynnemu Ryszardowi Szymczakowi – (kolega z ławki z dawnej Szkoły Podstawowej nr 5 w Pruszkowie okazał się być 
również złotym medalistą olimpijskim z Monachium na IO 1972). 
Z czasem, prawdziwym hobby Waldemara Prędota okazało się umieszczanie hokejowego krążka w siatkach bramek prze-
ciwników. Wyróżniał się techniką oraz charakterem, ambitnie walczył w barwach Znicza Pruszków w II lidze hokeja w latach 
1963-69 i otrzymał od kibiców pieszczotliwy pseudonim „św. Mikołaj” , gdyż z uwagi na częste faule i przewracanie przez 
obrońców jego strój stawał się jakby oszroniony od tafli lodu. 
W późniejszych latach swojego życia pełnił funkcję hokejowego sędziego oraz nadal towarzyszył klubowi „Znicz” pełniąc 
funkcję kierowcy autokaru.
Nabożeństwo żałobne odbyło się w Kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Pruszkowie, 26 kwietnia o godzinie 12:00. 
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SPAWACZ:
Prace związane z budową,przebudową sieci gazowej, 
prace eksploatacyjne związane z procesem spawania, 
sporządzanie dokumentacji z wykonywanych prac.

Poszukiwane kompetencje:
- wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
- około 3-letnie doświadczenie w pracy o podobnym zakresie obowiąz-
ków, umiejętność wykonania połączeń spawanych w stali,
- uprawnienia spawalnicze – metoda 141 (spawanie doczołowe rur),
- świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji gr. 3 (E3) 
- atutem będzie prawo jazdy kategorii B.

MONTER, OPERATOR:
Prace związane z budową,przebudową sieci gazowej, 
przebudową zewnętrznych sieci wodociągowych.

Poszukiwane kompetencje:
- uprawnienia zgrzewacza,
- uprawnienia operatora koparki jednonaczyniowej,
- prawo jazdy kat. B+E.

SPÓŁKA O PROFILU INŻYNIERYJNO - BUDOWLANYM 
DZIAŁAJĄCA W SEKTORZE ENERGETYCZNYM 

POSZUKUJE NA STANOWISKO SPAWACZA, MONTERA, OPERATORA

Miejsce pracy: Warszawa Ursus
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: kancelaria@tgplus.pl 
Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. 
o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133 poz.883

Informacji również pod numerem telefonu: +48 506 706 920
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