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MIEJSKI I POWIATOWY MIESIĘCZNIK 
SPOŁECZNO, KULTURALNO, 

INFORMACYJNY - TYTUŁ ISTNIEJE 
OD 1919 ROKUGŁOS 

PRUSZKOWA

Górny rząd od lewej: Mikołaj SZYMAŃSKI, Michał MICHALAK, Adrian RYBAK, Marcin BOCHENEK, Robert OBST, Piotr MISZTAL, Bartłomiej GRADECKI, Karol NOISZEWSKI, Martin BARAN, Michał WRZESNIEWSKI, Arkadiusz PYRKA. 
Środkowy rząd od lewej: Marcin RACKIEWICZ, Krystian MIANOWICZ, Patryk CZARNOWSKI, Tymon PROCZEK, Kacper FALKOWSKI, Maciej MACHALSKI, Filip WYSOCKI, Dariusz ZJAWIŃSKI, Peter DROBNAK, Bartłomiej FALISZEWSKI, 
Paweł TARNOWSKI. 
Dolny rząd od lewej: Krystian TABARA, Paweł MOSKWIK, Piotr JÓŹWIAK, Andrzej BURAKOWSKI (fizjoterapeuta), Emil ADAMCZUK (asystent trenera), Tomasz MATUSZEWSKI (II trener), Mariusz LIBERDA  (trener bramkarzy), Krzysztof 
SZCZĘSNY (trener przygotowania motorycznego), Hubert HANDZLIK, Mateusz ZAWAL, Jakub ZAGÓRSKI. (Nieobecni: Andrzej PRAWDA - I trener, Bartosz GRALIK, Mateusz DOMŻALSKI, Mateusz KOCISZEWSKI)

SKARB KIBICA MKS ZNICZ PRUSZKÓW
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www.gpr24.pl      Felieton   Maciej Bugajak - Z pamięci najemnika  (28)

Mateusz Morawiecki na swo-
im tweecie napisał: „15 lat 
temu zginął Waldemar Mile-
wicz - jeden z najwybitniej-
szych polskich dziennikarzy i 
reporterów. Pamiętam jego 
wojenne korespondencje z 
Bliskiego Wschodu i Kosowa. 
Wszystkim nam wydawało się 
wtedy, że wojenne kule się go 
nie imają. Niestety nie, do 7 
maja 2004 roku”. 

Maciej Bugajak - operator filmowy, publicysta
Foto - ze zbiorów autora

Zrzęda powraca...

Pewnie znowu się narażę, ale ja też bywałem 
w niebezpiecznych miejscach i co ciekawe 

nigdy go tam nie spotkałem. W Iraku, gdzie zgi-
nął a w którym nie gościłem, moi koledzy, z NBC 
byli ochraniani przez brytyjską firmę, złożoną z 
byłych komandosów, sowicie opłacanych, chy-
ba $1500 za dzień. To oni decydowali, dokąd 
można jechać i którędy. Milewicz zabrał ekipę 
złożoną z operatora, mojego przyjaciela Jurka 
Ernsta i montażysty Mounira Bouamrane, tym 
razem w roli tłumacza. Postanowił pojechać ja-
kąś niestrzeżoną drogą z lokalnym kierowcą, któ-
ry pewnie był wcześniej przystawiony do muru 
przez przyszłych zabójców a po zatrzymaniu auta 
swobodnie się oddalił. W samochód wpakowano 
serie z automatów. Tylko Jurek przeżył, udając, że 
nie żyje. Dla mnie Milewicz to nie bohater tylko 
zabójca niewinnego montażysty! Znam jeszcze 
wielu dziennikarzy, którzy dla sukcesu narazili 
życie innych, sami nie doznając uszczerbku... W 
czasie puczu w 1991 roku, w trakcie ataku na sta-
cję telewizyjną Ostankino w Moskwie straciłem 
serdecznego przyjaciela, francuskiego operato-
ra czeskiego pochodzenia Ivana Skopana. Jego 
korespondent naciskał go na kręcenie prawdo-
podobnego szturmu wojska, podczas gdy inni 
przezorni dziennikarze opuścili to miejsce. Gdy 
rozpoczął się atak Ivan dostał kulę w głowę przez 
wizjer kamery. Korespondent nie ucierpiał... Po-
żar podczas awaryjnego lądowania w Moskwie 
na lotnisku Sheremetyevo. Podobno zginęło 41 
pasażerów. Bardzo współczuję rodzinom ofiar, 
nie mogę się jednak oprzeć wrażeniu, że czegoś 
mi brakowało w nagraniu video z tego lądowania. 
Samochodów straży pożarnej!

Pamiętam, jak oglądałem na żywo kilka lat 
temu lądowanie na Okęciu samolotu kapitana 
Wrony. Specjalnie budowane do szybkiego startu 
wozy strażackie czekały na początku pasa, żeby 
z chwilą pojawienia się Boeinga rozpędzić się i 
natychmiast skierować środek gaszący w stronę 
samolotu, cały czas nie tracąc z nim kontaktu. Tu-
taj tego nie zauważyłem, Sheremetyevo to duży i 
podejrzewam nowoczesny port lotniczy, co robili 
strażacy? Samolot podobno dwa razy podchodził 
do lądowania!

Oglądam Master Chef Junior na TVN, bo fajnie 
robiony. Profesjonalnie, z humorem, problem 
mam z tym, że każdy, skądinąd sympatyczny ju-
ror dostaje chyba z 10000 pln za odcinek, minuta 
reklamy kosztuje pewnie 100000 pln, natomiast 
główna nagroda to 15000 pln plus wycieczka dla 
całej rodziny o wartości 50000 pln. Wstyd!!! A te-
raz uwaga, właśnie był finał, okazało się, że agen-
cja turystyczna obcięła wysokość wycieczkowej 
nagrody do 40000 pln, haha i jeszcze większy 
wstyd...

Koniec polsatowskiego programu „Śpiewajmy 
razem”. Wygrał fantastyczny Rom, a tak się ba-
łem, że wśród 100 jurorów, bo tylu oceniało wy-
konawców znajdą się tacy, którzy wybiorą kogoś 
innego... Trzeba mieć wiarę w Rodaków! 

Swoją drogą kiedyś „Sen o Warszawie”, chyba 
w Szansie na sukces albo w jakimś innym talent 
show też śpiewał Rom, może nawet lepiej niż Nie-
men, ale słuch o nim zaginął. 

Trochę zmienię temat. Szanowny Jerzy Kryszak 
w kabarecie: w każdym bądź razie...

A to mój ulubiony kabareciarz. Pani Pohanke z 
TVN, laureatka wielu nagród, jako najlepsza pre-
zenterka, dziennikarz roku itd. oznajmiła, że śmia-
łek schodził w dół z 13 piętra. Sprawozdawca z 
Canal + mówi „nadzoruje nad wszystkim”. Ogło-
szenie w gazecie: Poszukujemy operatora do we-
binaru z live streamingiem... Pora umierać. Zno-
wu narzekam i przyznaję, że oglądam polsatowski 
program „Twoja twarz brzmi znajomo”, czego się 
nie wstydzę, bo jakość wykonań i charakteryza-
cji na poziomie światowym. Gorzej wypada jury, 
które kiedy po występie „sobowtóra” na scenie 
pojawia się oryginalny wykonawca to wstaje i 
bije brawo. Ale nie w przypadku pana Sławomira 
Świerzyńskiego z zespołu Bayer Full. Brak klasy, 
państwo jurorostwo...

Bal Mistrzów Sportu na Polsacie. Skandalem 
było przerwanie wypowiedzi na żywo Stocha za-
nim zdążył kogoś pozdrowić.

Najpierw Chylewska zachęcała do długich wy-
powiedzi a potem taki wybryk. Burak za konso-
letą a ona posłuszna z nawykami z TVP. Niesmak 
pozostał. Inną wpadką Chylewskiej była rozmowa 
z żoną Stocha. Kiedy próbowała zaliczyć czwarte 
miejsce Mistrza w pierwszym konkursie indywi-
dualnym na Igrzyskach Olimpijskich do nieuda-
nych, na szczęście inteligentniejsza o niebo pani 
Ewa dała sobie radę z przeciętną prezenterką sta-
cji, mówiąc, że czwarte miejsce na Olimpiadzie to 
wielki wyczyn, z którego każdy sportowiec byłby 
dumny! I Kamil też powinien być dumny z mał-
żonki! Najgorsze, że moment zakończenia Gali 
nie miał nic wspólnego z jakimś innym pilnym, na 
żywo prowadzonym programem. Kolejną pozycją 
był film fabularny. Może Solorz albo Terentiew już 
chcieli się napić... 

Szkoda.

P.S. 
Odszczekuję, okazuje się, że kierowca F1 Ricciar-

do, o którym pisałem w zeszłym miesiącu to Au-
stralijczyk włoskiego pochodzenia i sam wymawia 
swoje nazwisko Rikardo a nie tak, jak powinien 
Ricziardo. Piszę to z własnej, nieprzymuszonej 
woli jednocześnie chyląc głowę przed fachowca-
mi z Eurosportu :) 

No cóż, nikt nie jest doskonały…

Izrael

Palestyna

List do redakcji

W numerze 07/2019 pisałem o Prezy-
dencie Pruszkowa p. Pawle Makuchu 

i zgłosiłem kilka propozycji odnośnie działal-

ności miasta, w tym proponowałem zakup 
nowych autobusów firmy Polaris a powinno 
być Solaris. Pragnę napisać więcej o tej fir-
mie. Założycielami i pierwszym właściciela-
mi byli Państwo Solange i Krzysztof Olszew-
scy. On urodzony we Wrocławiu absolwent 
Politechniki Warszawskiej (budowa maszyn) 
po skończeniu studiów prowadził własną 
działalność gospodarczą od 1976. Jednak 
po wprowadzeniu w Polsce stanu wojen-
nego nie wrócił do kraju i został w Berlinie 
Zachodnim, gdzie zatrudnił się w firmie NEO-
PLAN, aby wkrótce zostać tam dyrektorem. 
Po zmianach ustrojowych w Polsce wrócił 
do kraju w r. 1994 i założył w Bolechowie k/
Poznania firmę NEOPLAN POLSKA i zaczął 
budowę autobusów. 

Początek firmy datuje się 22.03.1996 r. kiedy 
to miasto Poznań złożyło zamówienie na nisko-
podłogowe już o nazwie Solaris od słynnej książ-
ki Stanisława Lema pod tym samym tytułem. 

To zamówienie dotyczyło 72. pojazdów i 
tak się zaczęła historia firmy, która nie usta-
je w innowacyjności i ciągle czymś zaskakuje 
wczuwając się w potrzeby współczesności, 
a więc budowę dalszych niskopodłogowych 
pojazdów. Także w kolejnych latach zyskuje 
coraz większą renomę na świecie budując 
w pełni ekologiczne pojazdy zarówno na ko-
łach jak i na szynach. Dlatego bardzo byłoby 
wskazanym zakupić owe pojazdy dla nasze-
go miasta. 

Wszystkich czytelników przepraszam za 
popełnioną gafę. Wprawdzie w momencie, 
gdy zorientowałem się w popełnionym błę-
dzie informowałem Redaktora Naczelnego 
żeby to zmienił, ale widać chochlik drukarski 
jakoś mu umknął.

Pruszków, sierpień 2019 r.
Zdzisław Majewski
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Felieton sentymentalny 
Jerzy Antkowiak - projektant mody, publicysta
Foto - „Burda”

...tak to bywa z sentymentami. Jedni powia-
dają, że to co było odeszło, nie warto maj-
strować przy starych dekoracjach, myślmy o 
przyszłości, nie oglądajmy się za siebie. Myślę 
dokładnie odwrotnie, w sprawach poważnych, 
czyli „wagi ciężkiej” i tak lekkiej jak potyczki z 
nowinkami mody, zaglądam wyłącznie w wy-
płowiałe stare żurnale, wypłowiałe wycinki 
prasowe i wiem, przypominam, porównuję. 
To prawda – odeszło, ale  i  daje  do  myśle-
nia, bo to co było, jakie by nie było, jest con-
stansem, zaś to co nadciąga to samo przyjdzie, 
będzie oczywiście sterowane, manipulowane, 
ulepszane i tak dalej, aż do samego końca. Z 
powodu wakacyjnych wariactw pogodowych 
i nieustającego „en tarda la siesta” grzebię 
w starych piśmidłach i znajduje takie cieka-
wostki, że mogę śmiało powtórzyć słynne 
PIĘKNIE TO JUŻ BYŁO. W starych żurnalach 
opasłych albumach jest tyle pięknej mody i tej 
z zamaszystym rozmachem i tej równie piek-
nie ascetycznej, że sam sobie zadaje pytanie 
typu samobój dla czynnego projektanta, czy 
naprawdę trzeba coś jeszcze projektować. 
Znalazłem album sprzed czterdziesta lat Louis 
Féraud - lata osiemdziesiąte, widziałem wielo-
krotnie i oklaskiwałem te kolekcje w słynnym 
Pavillon Gabriel, to po prostu samo piękno, 
ciekawe czy który z młodych nowych bogów 
mody może znać takie nazwisko? Znam odpo-
wiedź, nie zna, ale bądźmy łaskawi, rozumki 
młodych gniewnych śpią spokojnie w smart-
fonach i innych patefonach, tak, tak to bywa 
z sentymentami – od mody do teatru! Cóż to 
był za niezwykły spektakl w Teatrze na Woli 
„GDY ROZUM ŚPI”, sztuka o GOYI z Łomnickim 
i Korsakówną, przypomniało mi się nagle przy 
„rozumkach”, że jeśli rozum jest tam gdzie być 
powinien, a nie w fetyszach, to nie śpi. 

Dobrze jest, tradycyjnie ulżyłem sobie, ale te-
raz spójrzmy wstecz. Znalazłem mój felietonik 
sierpniowy sprzed dwudziestu lat pod tytułem 
SIERPNIOWE WIEL0RYBY, pisywałem wtedy do 
„Burdy”, co sobie bardzo ceniłem. Ceniły też 
je sobie moje czytelniczki, czego dowody mam 
do dzisiaj albo od moich rówieśniczek, albo od 
ich wnuczek mówiących tak „a moja babcia 
ma w szafie płaszczyk, żakiet i „milanówek” 
z mody polskiej pana felietony z „Burdy”. Tak 
jest, tak było i minęło, ale gdybym nie otaczał 
się rożnymi starociami, poczynając od starej 
maszyny do pisania na której powstaje ten fe-
lietonik, przez tysiące szpargałów wszelakich, 
nie znalazł bym dzisiejszego felietoniku. Proszę 
uważnie przeczytać to nie do wiary, że przed 
dwudziestu laty pisałem tak, jak bym pisał to 
teraz w lipcu 2019 do sierpniowego „GŁOSU 
PRUSZKOWA” 2019.

P.S.
Prosiłem Redaktora Kalinowskiego o za-

mieszczenie kopii tego starego, ale aktualne-
go felietonu, bowiem nie ma tam błędów, tak 
jak i w moim maszynopisie, one się pojawiają, 
kiedy elektronika mnie przepisuje i daje wy-
raźnie sygnały, że ma modne ostatnio „zdanie 
odrębne” na temat mojej polszczyzny. Proszę 
tam gdzie błąd czytać bezbłędnie, czyli tak jak 
każe rozsadek. 

J.A.
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Włodzimierz Szpak - reżyser dokumantalista
Foto - autor

O ciele słów kilka

Na początku lat 90-tych prze-
czytałem w gazecie artykuł Bo-
żeny Kastory „Ani pokory dość 
ani zachwytu’, który otworzył 
mi szeroko oczy na  c i a ł o  c z ł 
o w i e k a, na wzajemne relacje 
między ciałem i duchem. Tekst 
dziennikarki silnie wpłynął na 
mój światopogląd, miał wręcz 
znaczenie formatywne. 

REKLAMA

Wykorzystując go, napisałem szkic sce-
nariusza filmu dokumentalnego, któ-

rego nie udało mi się niestety zrealizować:
„Czasem myślę, że nie zasłużyliśmy na własne 

ciała. Na serce uderzające pracowicie 40 mln 
razy w ciągu jednego tylko roku, na sieć naczyń 
krwionośnych, którymi – gdyby je połączyć – 

można opasać kulę ziemską prawie trzy razy. 
Na nieprawdopodobne ilości czerwonych krwi-
nek – a w każdej z nich jeszcze 300 mln cząstek 
hemoglobiny. Za jakie zasługi przyznano nam 
nerkę zdolną do oczyszczenia 2000 litrów krwi 
w ciągu jednej doby? A wątroba? Ta bierze 
udział w kilkuset reakcjach chemicznych, któ-
re współdecydują o składzie krwi i wpływają 
na pracę innych narządów. Z jakiego powodu 
dano nam tak wspaniałe włókna nerwowe, 
gdzie sygnały pędzą z szybkością 120 m na 
sekundę?... I ten, co wyrafinowaniem zaćmie-
wa wszystko – mózg, zaledwie 2% wagi ciała 
– z 25 miliardami komórek nerwowych? Plus 
wszystkie służby szybkiego reagowania – hor-
monalne, obronne i tyle innych. Ciało ludzkie 
jest fascynującym i zdumiewającym tworem, 
najbardziej złożoną ze znanych nam konstruk-
cji we wszechświecie. Dla chrześcijan w obra-
zie ludzkim zawarty jest obraz boski. Syn Boży 
pojawił się na ziemi w ludzkiej powłoce ciele-
snej i jako człowiek umarł na krzyżu”.

Spotykam się czasem z lekceważącym lub 
wręcz pogardliwym stosunkiem do ciała (oraz 
tego wszystkiego, co z nim związane) ludzi 
głębokiej wiary. Najbliższy w czasie przykład:  
Elżbieta Grocholska - ciekawa kobieta, arysto-

kratka, żona Krzysztofa Zanussiego. W wydanej 
dopiero co książce „Życie rodzinne Zanussich” 
tak mówi:

E.G. – Z: … Gniecie nas ciało, rozum i psy-
chika… Poprzez nie odczuwamy cierpienie, 
zazdrość, nienawiść – to gniazdo os, które 
chce nas zniszczyć… W porównaniu z tym 
do czego dążymy, nasz los tutaj jest wieczną 
tragedią. Więc jak nie tęsknić do najszybsze-
go osiągnięcia prawdziwego piękna, mądro-
ści, miłości, które są już o krok ode mnie?                                                                                                      
- Żeby tak mówić, trzeba mieć wielką wia-
rę.

E.G. – Z:  Nie, raczej pogardę dla swojego 
cielska i całej fizyczności. Wczoraj byłam u 
dentysty. Wyobrażasz sobie w niebie cho-
dzenie do dentysty?...

Wyrażona w taki sposób negacja życia na 
ziemi, jest mi całkowicie obca. N i e b o  to 
tylko jedna z opcji na to, co po śmierci. Może 
być przecież znacznie gorzej, nie można 
przewidzieć bożych wyroków. A  jeśli Boga 
nie ma?

Ciało jest cudem, ciało jest darem, ciało 
daje życie… Chrońmy je.

„Ciało umiera, uroda ciała żyje” (Wallace 
Stevens, poeta amerykański).
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Z góry widzi się lepiej
Maciej Woźniakiewicz - dziennikarz i reżyser
Foto - Wikipedia

Ze snu obudził go dźwięk te-
lefonu. Odklejone powieki po-
woli strząsały z sennej pamięci 
ostatni obraz wzbijającej się ku 
przestworzom duszy. Takie sny 
nawiedzały go ostatnio bardzo 
często. Podnosił w nich ręce 
ku górze i obijając się od zie-
mi wylatywał w przestworza – 
hen wysoko, najpierw ponad 
dachy domów, potem ponad 
telefoniczne druty i jeszcze wy-
żej i wyżej, a potem już płynął 
spokojnie wzdłuż, obserwując 
co dzieje się na dole. 

Było pięknie, miło i niezwykle lirycznie. 
Odpoczywał… potem łagodnym lądowa-

niem wracał na ziemię. Zawsze kiedy czuł się 
zagrożony lub zmęczony, znów wyciągał ręce 
i omijał przeszkody tym niezwykłym lotem, 
zostawiając poza sobą niebezpieczeństwa. W 
ten właśnie senny, liryczny lot, wkomponował 
się dość ostry sygnał telefonu i nagle począł 
spadać w dół, jak ciężki kamień, którego masa 
przytłacza i ściąga bezwzględnie wszystko, co 
stanie jej na drodze. Równocześnie, na jawie, 
jego ręka bezwiednie sięgała po słuchawkę i 
zanim zdążył wypowiedzieć jakiekolwiek słowo 
wylało się z niej z wrzaskiem – zwalniam cię!!! 
– otworzył oczy – słyszysz!? Od dzisiaj już tu 
nie pracujesz!!! Przez moment wydawało mu 
się, że to dalszy ciąg koszmarnego  spadania i, 
że sen się nie skończył, ale skonstatował, że w 
ręce trzyma słuchawkę, w której usłyszał teraz 
trzask odkładanego z drugiej strony telefonu. 

To musiało się naprawdę wydarzyć. Przez 
chwilę wahał się czy nie zadzwonić do sekre-
tariatu swojej firmy, ale w końcu zrezygnował. 
Postanowił pojechać do biura, gdyż nadal nie-
dowierzał, że rzeczywistość może przerastać 
koszmary.  

A jednak. Powodem stał się konkurs na sze-
fa instytucji, w której  pracował jako zastępca. 
Znał swoją firmę jak nikt, wiedział co jej dole-
ga i wiedział też jak ją wyleczyć. Nie mógł tego 
zrobić ze swojej dzisiejszej pozycji, dlatego 
wziął udział w konkursie, w którym jedynym 
konkurentem był jego obecny szef. Rada nad-
zorcza rozstrzygając konkurs podjęła decyzję o 
reelekcji obecnego dyrektora, choć przecieki z 
debaty świadczyły, że jego kompetencja nie ma 
konkurencji. 

Ale stało się, jak się stało. Teraz, kiedy prze-
kraczał drzwi swojego gabinetu postanowił 
podjąć rękawicę. „Tak się tego nie załatwia” – 
pomyślał. Już kiedyś ktoś próbował zwalniać go 
z pracy, ale działo się to w eleganckim stylu, w 
białych rękawiczkach. Co prawda perfidnie, ale 
z zachowaniem pewnych form. Przypomniał 
sobie pewne wydarzenie w swoim pierwszym 
zawodzie dziennikarza telewizyjnego. 

Tuż po „Stanie Wojennym”, kiedy zarządy ko-
misaryczne urzędów centralnych sprawowane 
były przez najwyższych stopniem oficerów 
Wojska Polskiego, trafił na wyjątkowy temat, 
niemal sensacyjny, którego środkowy epizod  

zelektryzował również publicystów „Polityki”, 
na owe czasy bardzo mocno umocowanego 
tygodnika w strukturze mediów. 

Wtedy była to duża sensacja, kiedy komornik 
sądowy spotyka się na schodach kamienicy z 
komornikiem Urzędu Miasta w dwóch rozbież-
nych intencjach. Żeby zrozumieć ten konflikt 
musiał trafić do źródła, a praprzyczyną stała 
się stara kamienica w centrum miasta, na któ-
rą w czasie II Wojny Światowej spadła bomba 

pozostawiając na ostatnim piętrze kamieni-
cy kikut z ocalałym czterdziestometrowym 
mieszkaniem. 

Do tego czasu nikt specjalnie nie intere-
sował się poprawieniem estetyki budynku. 
Właścicielka tego mieszkania, spokrewniona z 
wielkim polskim muzykiem i wychowana w du-
chu poszanowania kultury, wpadła na pomysł, 
który w tym momencie stał się obustronną 
korzyścią dla miasta i dla niej. Miast wpisy-
wać się do spółdzielni mieszkaniowej domów 
jednorodzinnych, postanowiła za zgodą władz 

i pod nadzorem konserwatorskim zrekonstru-
ować zburzoną część przedwojennego budyn-
ku. Przyjęty z entuzjazmem pomysł rozwijał się 
pomyślnie przez rok, a na etapie jego ukończe-
nia, zjawiła się u niej dziwna komisja, niby od 
miasta, niby od rządu?… Machnęli papierka-
mi przed oczami i obejrzawszy nadzorowaną 
przez konserwatora inwestycję, pochwaliwszy 
inwestora, ulotnili się jak kamfora. Za dwa ty-
godnie po epizodzie, kiedy przyszło zawieszać 

wiechę nad zrekonstruowaną częścią budyn-
ku i jej wewnętrznym wykończeniem, dostała 
nagłe wezwanie do Urzędu Dzielnicy z powia-
domieniem, że nie przysługuje jej dodatkowa 
powierzchnia, a  całość 140 m nie może być 
zamieszkiwana tylko przez trzy osoby. 

Udała się więc – bohaterka jego reporta-
żu – do sądu, który w oparciu o dokumenty 
i pozwolenia wydał wyrok stwierdzający, iż 
jest właścicielką wybudowanego przez siebie 
obiektu. Kiedy już go miała w ręku, została 
zaatakowana nagłym pojawieniem się komor-

nika działającego w imieniu Urzędu Dzielnicy, 
który założył plomby na nowo wybudowaną 
część mieszkania. Nie pomogło pokazywanie 
wyroku. Komornik był nieprzejednany. Posta-
nowiła zatem działać w drugą stronę urucha-
miając z kolei komornika sądowego i kiedy ten 
na podstawie wyroku zrywał plomby, nagle 
powiadomiony „przez życzliwych” komornik 
dzielnicy, natychmiast pojawił się z posiłkami 
w budynku. Doszło do walki  na schodach. 
Wszystko w imieniu Prawa! Najbardziej ucier-
piały meble właścicielki rzucane przez jedną ze 
stron na bruk. Nie było wśród nich fortepianu, 
ale jednak… 

Opisał to wszystko felietonem filmowym i 
na drugi dzień po emisji został wezwany do 
Ministerstwa Administracji. „Czy pan popiera 
kurestwo? – z udawanym zdziwieniem zapy-
tał szef gabinetu ministra – to przecież zwykła 
ladacznica – kontynuował – wystarczy popa-
trzeć  jakie samochody stają przed jej domem 
o zmierzchu. I nie są to samochody mieszkań-
ców…”.  „Ale jaką pan z kolei ma pewność, że 
to są jej goście?” – odbił pytanie pytaniem. 
„Nikt poza nią tu nie mieszka, kto mógłby 
przyjmować takich snobów, z takimi wozami” 
– rozzłościł się dyrektor. „Wybaczy pan, ale ten 
argument mnie nie przekonuje” – zripostował 
i jedocześnie poczuł, że ta rozmowa może się 
dla niego źle skończyć i nie zawiódł się bo w 
odpowiedzi usłyszał „A czy przekona pana 
służba dla kraju w mundurze wojskowym?”. 
Na ustach dyrektora – pułkownika pojawił się 
uśmieszek – „Kiedy ostatnio służył pan Ojczyź-
nie – tak naprawdę? – zapytał. „W wojsku?... 
– podczas studiów na poligonie” – odpowie-
dział. „No to pora odświeżyć te czasy”. Z uśmie-
chem na ustach zakończył rozmowę, ale jej 
echo dotarło na szóste piętro do gabinetu pre-
zesa TVP. Został wezwany i kiedy spodziewał 
się najgorszego, usłyszał „Niech pan to nadal 
kontynuuje – musimy popierać prawdę, choć 
musimy też dbać o ludzi, którzy cierpią głód 
mieszkaniowy”. Zrobił więc za przyzwoleniem 
prezesa drugi program, a w tzw. międzyczasie 
służby krążyły wokół, dopytując się o koneksje 
jego i właścicielki mieszkania. Nie doszukały się 
nic, a i program podsumowujący wydarzenie 
też nie ukazał się na antenie. 

Sprawa umarła, bo współprowadzona przez 
Zygmunta Szeligę „Polityka” za jego popar-
ciem wyraźnie dawała rację logice jego ar-
gumentów. Taki był  Zygmunt, który uchronił 
go w tym czasie od dziennikarskiego nieby-
tu. Pomimo wszystko, wówczas próbowano 
zakładać „białe rękawiczki”, których dzisiaj 
przestało się używać. Bo po co, szkoda wysił-
ku. „Zwalniam cię!” – wróciło do niego niczym 
bumerang. Chciał się teraz, jak wcześniej 
wzbić się w górę i ominąć niebezpieczeństwo, 
ale napotkał na głaz który go przytłoczył. Ma-
rzył kiedy wreszcie się położy i zaśnie i znów 
poszybuje nad ziemią, dotknie radośnie szczy-
tów, popłynie by nasycić się pięknem i spoko-
jem i wyląduje lekko, bez przeszkód, aby znów 
nocą pofrunąć w nadzieję. Tak się też stało. 
Nadeszła noc i udało się. Poszybował jak nigdy 
nie zatrzymując się na żadnym przystanku, 
nie obserwując co dzieje się na ziemi, piął się 
wciąż wyżej i wyżej i usłyszał „Wracaj z powro-
tem!”. Lądował miękko i mógł opowiedzieć o 
swoich refleksjach czekającym na dole, któ-
rzy życzyli mu miękkiego lądowania. Do dziś 
nie wie czy to był głos rozsądku ludzkiego, 
czy nakazu płynącego z samej Góry. Czeka na 
rozstrzygnięcie. Jedno jest pewne, że tęskni za 
lotami, które unoszą go ponad ziemią i pozwa-
lają spojrzeć na Świat oczami nie tyle wyobra-
żeń, lecz mądrości. Bo z góry widzi się lepiej.                                                                                                                                          
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Wybrano nowych dyrektorów 
powiatowych jednostek oświatowych
Od nowego roku szkolnego 2019/2020 

dwie jednostki oświatowe prowa-
dzone przez Powiat Pruszkowski – Zespół 
Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie oraz 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie 
będą miały nowych dyrektorów. 

W wyniku przeprowadzonego 13 maja br. 
konkursu – dyrektorem Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana 
Twardowskiego w Pruszkowie została Pani 
Agnieszka Krysińska – nauczyciel dyplomo-
wany pedagogiki specjalnej. W latach: 2015-
2016 wspierała rozwój dzieci i młodzieży 
jako nauczyciel wspomagający w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Piastowie. Od 1999 
roku pracuje jako wychowawca i nauczyciel w 
SOSW. Prowadzi również specjalistyczne zajęcia 
w ramach działań Ośrodka Koordynacyjno-Re-
habilitacyjno-Opiekuńczego w Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej w Pruszkowie.

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespo-
łu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie 
odbył się 14 maja br., a wyłonionym w nim 
zwycięzcą został Pan Jarosław Jakub Stolar-
ski – nauczyciel dyplomowany przedmiotów 
zawodowych. W latach: 2011-2014 był koor-
dynatorem organizacyjnym i wicedyrektorem 
w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych 
nr 3 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie, w któ-
rym pracował również jako nauczyciel od 2008 
do 2018 roku. Obecnie pełni rolę egzami-
natora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
w Warszawie w zawodzie: technik obsługi 
turystycznej i technik logistyk. Jest także 
ekspertem z listy Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej.

W obu przypadkach przedstawione kon-
cepcje funkcjonowania i rozwoju placówek 
oraz odpowiedzi udzielone na zadane pyta-
nia znalazły uznanie członków komisji kon-
kursowych. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego 
zgodnie z procedurą zatwierdził przepro-
wadzone konkursy i 19 czerwca br. podjął 
uchwałę w sprawie powierzenia stanowisk 
dyrektorów wspomnianych placówek.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego ogłasza 
konkurs na kandydata na stanowisko 

dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sporto-
wego w Pruszkowie. Osoby zainteresowane 
zachęcamy do zapoznania się z informacjami 
zamieszczonymi na stronie Powiatu Prusz-
kowskiego: www.powiat.pruszkow.pl

Konkurs 
na kandydata 
na stanowisko 
dyrektora MOS 
w Pruszkowie

KSIĘGA PROTOKOŁÓW RADY MIEJSKIEJ I KSIĘGA PROTOKOŁÓW MAGISTRATU – 1919
 

Kontynuując przywracanie do życia dokumentów z przeszłości Pruszkowa, Książnica 
Pruszkowska wydała kolejny tom akt, będących dotychczas dostępnych jedynie w 

Archiwum Państwowym.

Trzeci tom Protokołów Rady Miejskiej i Magistratu Miasta Pruszkowa z roku 1919 pod 
względem objętości jest niemal dwukrotnie większy od tomu poprzedniego, zawierają-
cego protokoły z roku 1918. Nic dziwnego, obejmuje przecież swą zawartością pierwszy 
pełny rok niepodległej Polski. Rodzi się państwowość, miasto, samorząd lokalny, admini-
stracja…

W protokole Rady Miejskiej z dnia 8 listopada zanotowano wypowiedź radnego Bielaw-
skiego, który miał nadzieję, że: Wydział Wykonawczy Sejmiku po należytym zorjentowaniu 
się, Pruszków, który po Kaliszu najwięcej ucierpiał od działań wojennych, uzna za miasto 
zagrożone i przyjdzie mu z pomocą jak przez udzielenia subsydjum, tak i przez umorzenie 
bieżących podatków, należnych Sejmikowi.  Pan Słowik godząc się w zasadzie z zapatry-
waniem p. Bielawskiego, ostrzega, że na to źródło dużo liczyć nie można, ponieważ Staro-
stwo Warszawskie przy 260.000 ludności ma przeszło 100.000 bezrobotnych i ta właśnie 
okoliczność sprawia, że jest starostwem najbiedniejszym.

W protokole z 27 listopada czytamy, że  ponad szesnastotysięczna ludność m. Pruszkowa 
już od 4 miesięcy nie otrzymuje chleba kartkowego, i dalej, że Rada Miejska zamierza: Gro-
zę położenia , wywołaną głodem chlebowem i opałowem przedstawić w dniu jutrzejszym 
p. Staroście, nadmieniając, że w razie dalszego głodzenia ludności Rada Miejska składa z 
siebie odpowiedzialność za wszelkie wynikające stąd konsekwencje.

Odpowiedzialność – to słowo najlepiej chyba charakteryzuje działania władz miasta. Brak 
chleba, opału, brak innych produktów, wynikające stąd nadużycia – te czynniki uniemoż-
liwiające właściwe funkcjonowanie wielu podstawowych instytucji miejskich  mogłyby 
zniechęcić wielu. Ale nie pruszkowskich entuzjastów…

Doceńmy to dzisiaj, kiedy chleba nie brakuje, a tak naprawdę wiele żywności marnuje-
my, kiedy problemem jest poszukiwanie taniej energii, a nie brak opału; kiedy tyle energii 
ludzkiej zużywamy na jałowe polityczne spory, kiedy bezinteresowna zawiść zabija wszelką 
wrażliwość…
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28 czerwca na cmentarzu Powstańców 
w Pęcicach miała miejsce uroczystość 

upamiętniająca zbliżającą się rocznicę Boju pod 
Pęcicami w którym śmierć poniosło 91 Powstań-
ców Warszawskich wycofujących się 2 września 
z Ochoty do Lasów Sękocińskich. W uroczysto-
ściach brał udział m.in. Minister Obrony Narodo-
wej Mariusz Błaszczak, Wojewoda Mazowiecki 
Zdzisław Sipiera i Starosta Powiatu Pruszkowskie-
go Krzysztof Rymuza. Poniżej publikujemy prze-
mówienie Wójt Gminy Michałowice Małgorzaty 
Pacheckiej.

Szanowni Państwo,
Miałam wielki przywilej poznać Powstańców 

Warszawskich, którzy przybyli (nietłumnie) do 
Pęcic.

Za kilka dni upłynie 75 lat od wydarzeń pod Pę-
cicami. Z tej okazji oraz w 73 rocznicę poświęce-
nia Pomnika – Mauzoleum spotykaliśmy się, aby 
uczcić pamięć poległych 2 sierpnia 1944 roku żoł-
nierzy Armii Krajowej IV Obwodu Ochota. Oddać 
hołd poległym i żyjącym bohaterom.

Nie na darmo mówi się „Pęcickie Termopile”. 
Zginęli tutaj, osłaniając ewakuację swoich towa-
rzyszy broni, młodzi i bardzo młodzi ludzie, żołnie-
rze AK i harcerze Szarych Szeregów. 91 chłopców 
i dziewcząt.

Był piękny sierpniowy dzień. Wczesny poranek. 
Na polach niewiele, gdzieniegdzie słoneczniki. Tyl-
ko one osłaniały przed kulami. Nieskutecznie. Sło-
neczniki wspomina każdy Powstaniec, który prze-
żył Bój pod Pęcicami i z którym rozmawiałam.

A różne są rodzaje pamięci. Pamięć pozwala za-
chować najmilsze i najbardziej słoneczne wspo-
mnienia. Bywa, że pamięć przeszkadza w życiu 
(jest przekleństwem). Ale jest też szczególna pa-
mięć – ta, którą jest wdzięczność. 

Jest przecież takie powiedzenie: Zachować we 
wdzięcznej pamięci….

Mauzoleum Pęcickie jest wyrazem wdzięczności, 
dzisiejsza uroczystość wyrazem pamięci. Pamięć o 
harcerzach i harcerkach, żołnierza i żołnierkach IV 
Obwodu Armii Krajowej zachowaliśmy dzięki ich 
Kolegom, Towarzyszom Broni, Rodzinom, które 
ufundowały Mauzoleum oraz dzięki organizato-
rom „Rajdu po Kamienistej Drodze”, w tym Klubo-
wi PTTK Varsovia. Rajd po raz pierwszy zorganizo-
wano w 1956 roku. Przez wiele lat, często trudnych 
lat i wbrew obowiązującej doktrynie politycznej 
Koledzy, Rodziny, Organizatorzy i Uczestnicy rajdu 

75. rocznica Bitwy Pęcickiej
wspólnie, chciałoby się powiedzieć żołniersko: ra-
mię w ramię, pielęgnowali pamięć o Powstańcach. 
Dzięki nim ta pamięć jest żywa.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Michałowice, 
Droga Sąsiadko, Drogi Sąsiedzie,

Bez względu na to, czy urodziłeś się tutaj, czy 
tutaj osiadłeś i znalazłeś swoje miejsce na ziemi 
- Ty jesteś tutaj najczęściej. Przejeżdżasz samo-
chodem, na rowerze, przechodzisz pieszo. …. za-
chowaj pamięć o Powstańcach. Zarówno o tych, 
którym poświęcone jest to Miejsce, jak i o innych 
młodych ludziach, którzy z okolicznych miejsco-
wości poszli do Powstania, jak sanitariuszka Maja 
Krassowska ps. Kasztan. 

To Twoje Miejsce. I Twoja Historia. Jesteś za nią 
odpowiedzialny.

Jeden z medali był dla Pani Krystyny Serwaczak 
- założycielki i prezes Klubu PTTK „Varsovia”, po-
mysłodawczyni i wieloletniej organizatorki Rajdu 
„Po Kamienistej Drodze” do Pęcic. Medal przeka-
żemy na ręce rodziny.

Autorem projektu medalu „Orzeł Pęcicki” (oraz 
wszystkich okolicznościowych znaczków rajdo-
wych) jest Pan Włodzimierz Majdewicz - wice-
prezes Oddziału Stołecznego PTTK.

Zapraszamy Państwa za rok na Raj „Po kamie-
nistej drodze”. A dziś, jutro i każdego kolejnego 
dnia zapraszamy na spacer ścieżką rowerową 
imienia tego rajdu. Biegnie ona od ronda przy 
Dworze Polskim wzdłuż szosy w stronę przystanku 
w Regułach. Nazwę nadano w czasie nadzwyczaj-
nej sesji Rady Gminy 15 lipca 2019 r. (uchwała 
IX/113/2019).

Małgorzata Pachecka 
Wójt Gminy Michałowice

To taka mała rocznica – w tym roku bę-
dziemy mieli już 15-sty Festiwal „Chopin 

i jego Europa” pod hasłem: „Od Chopina do 
Moniuszki”– tradycyjnie w salach Filharmo-
nii Narodowej, Teatrze Wielkim oraz w Studio 
Koncertowym Polskiego Radia im. Lutosław-
skiego. 

Impreza rozpocznie się 14 bm. (środa) w 
bazylice św. Krzyża o g. 20 Koncertem Orato-
ryjnym, głównie z udziałem artystów czeskich 
– Collegium Vocale 1704 i Collegium 1704 pod 
kierownictwem Vaclava Luksa. W świąteczny 
czwartek 15 niemal ci sami wykonawcy, ale w 
opracowaniu Stefaniego „Cud mniemany, czyli 
Krakowiacy i Górale” w FN. Potem, w piątek o 
g. 18 wersja dla dzieci „Krakowiaków i Górali” 
w Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego. 
Tego samego dnia, ale o g. 20 na scenie Teatru 
Wielkiego Moniuszko – główny bohater tego-

Festiwal Chopin i Jego Europa
Adam St. Trąbiński
Foto - plakat organizatora

rocznego Festiwalu, w operze „Flis” w wersji 
Koncertowej w niemniej świetnym wykona-
niu: Europa Galante, Chór Opery i Filharmonii 
Podlaskiej (Violetta Bielecka) pod dyrekcją Fa-
bio Biondi. W sobotę na wieczornym koncercie 
usłyszymy artystów japońskich występujących 
z Hiroshima Symphony Orchestra, Marthą 
Argerich, Sinfonią Varsovią, Chór Opery i Fil-
harmonii Podlaskiej pod dyrekcją Kazuyoshi 
Akiyama – w programie Beethoven.

Potem, w niedzielę popołudniowy koncert ka-
meralny Kevina Kennera i Quatour Mosaïques 
(Chopin i Beethoven) i na wieczornym Nelson 
Freire z Orkiestrą z Hiroszimy. W poniedziałek 
19 sierpnia – po południu recital Benjamina 
Grosvenora, wieczorem – Tomasz Ritter z Or-
kiestrą Bach Collegium Japan. Obecność arty-
stów japońskich nie powinna dziwić – wszak 
obchodzimy rocznicę nawiązania stosunków 
dyplomatycznych z Cesarstwem Japonii. Dalej 
Nelson Goerner i Sinfonia Varsovia pod batutą 
Tatsuya Shimono; jeszcze raz Bach Collegium 
Japan (środa – 21 sierpnia); znany nam dobrze 
Tobias Koch z (OH!) Orkiestrą Historyczną; 
Apollon Musagete Quartet oraz Vadym Kholo-

denko; potem duet fortepianowy Tobias Koch 
i Janusz Olejniczak; następnie Howard Shelley, 
Eric Lu, Charles Richard-Hamelin z Sinfonią 
Varsovia (piątek 23-ego). Tegoroczny festiwal 
będzie pod znakiem oper – na scenie Teatru 
Wielkiego 24 sierpnia usłyszymy (tak! w wer-
sji koncertowej) operę Verdiego „Korsarz”, 
następną będzie „Straszny Dwór” w Studio 
Koncertowym PR. Będzie też recital Yuliany 
Avdeevaej (26 sierpnia); występ Belcea Qu-
artet i recital Cypriena Katsarisa; skrzypaczkę 
Alena Beavę usłyszymy razem z Orkiestrą XVIII 
Wieku; jeszcze raz Alenę z akompaniamentem 
Vadyma Kholodenki w repertuarze Paderew-
skiego i Szymanowskiego. I jeszcze raz zobaczy-
my Tobias Kocha z Hofkapelle Műnchen pod 
dyrekcją Rűdigiera Lottera (wieczorny koncert 
symfoniczny 31 sierpnia w Studio Koncerto-
wym PR). Festiwal zakończy 1 września Kon-
cert finałowy z udziałem Orkiestry FN pod dy-
rekcją Andreya Boreyko oraz z solistką Alena 
Baevą (w repertuarze Lutosławski, Wajnberg i 
Beethoven). Zapowiada się kolejny udany pod 
każdym względem Festiwal – szczegóły pod 
www.festiwal.nifc.pl 

W trakcie uroczystości przy Mauzoleum 
wręczyłam medale „Orły Pęcickie” osobom 
szczególnym:
1. Panu Bogdanowi Bartnikowskiemu.
2. Księdzu Janowi Gąsiorowskiemu - wielo-
letniemu proboszczowi Parafi Pęcice - za jego 
wkład w utrzymanie pola pamięci w ciagłej 
uprawie.
3. Panu Januszowi Gwarze.
4. Panu Sylwestrowi Kominkowi
5. Panu Stanisławowi Maciejowi Pastewce.
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W czasie okupacji mieszkała 
wraz  z mężem – płk. Tadeuszem 
Różyckim-Kołodziejczykiem, 
żołnierzem AK oraz córkami – 
16-letnią Marią i 12-letnią Te-
resą przy ul. Mochnackiego na 
warszawskim Mokotowie. 

Sierpień w Muzeum Dulag 121

Fragment pamiętnika Krystyny Różyckiej
Krystyna Różycka (1903-2004)

Wybuch Powstania zastał Tadeusza Różyckiego-
Kołodziejczyka poza domem – pierwsze dni 

sierpnia były dla Krystyny Różyckiej czasem lęku, sa-
motności i niepokoju o los męża. Od 8 sierpnia 1944 
roku zaczyna ona prowadzić pamiętnik, w którym 
opisuje przeżycia, wpierw związane z wybuchem Po-
wstania, a następnie – z wypędzeniem z domu oraz 
dalszą tułaczką. Prezentujemy Państwu pierwszą część 
zapisków Pani Krystyny, w których opisuje życie rodziny 
w walczącej Warszawie.

Straszne przeżycia związane z zaaresztowaniem Ta-
deusza (męża) 18.V.1944 do 29.Vll.1944 minęły z jego 
zjawieniem się rano 29-go tj. w sobotę. Nareszcie po-
wrócił, nareszcie będę mieć spokój i radość, że mam go 
przy sobie, że już mu się nic nie może stać, nareszcie 
będę go odżywiać i wróci do swych dawnych sił. Ka-
mień z serca mi spadł!  Mało, czułam się szczęśliwa, 
zadowolona.

Bolszewicy się zbliżają! W mieście popłoch, już nic 
z żywności dostać nie można. Lecę jeszcze na miasto 
szczęśliwa, lekka, jakaś radosna. Pamiętam dostałam 
kawałek mięsa, zdaje się pęczek buraków, jagód i chleb 
w szalonej cenie. Z tym wszystkim wracam do domu. 
Ruch na ulicy niebywały. Pięćsetki nie idą. Trudno je 
rozmienić. Wybiegam jeszcze raz, kupuję jeszcze co 
się tylko da: kapustę, ogórki. Wieczorem byliśmy u 
Zakrzewskich.

Niedziela upłynęła nam spokojnie, byliśmy na spa-
cerze, siedzieliśmy przeważnie w domu. Poniedziałek 
(31.Vll). Uganiam się ciągle za prowiantami. Zostają mi 
same pięćsetki. Już nic dostać nie można. Przynosimy 
z Marysią kartofle, zdaje się 20 kg. Wszędzie sprzedają 
resztki towaru i zamykają budki.

To samo — wtorek (1.Vlll). Deszcz leje od rana. Janusz 
M. przychodzi rano, zawiadamia T. (Tadeusza) o obie-

dzie wyprawianym na cześć uwolnienia go z Pawiaka. 
Obiad zjadamy same o godzinie pierwszej. Koło dru-
giej, trzeciej spodziewam się powrotu T. Niestety nie 
ma go, robi się nieprzyjemnie. Przypomina mi się 18 
maj, gdy go tak daremnie, ze strasznym niepokojem, 
czekałam.

Wreszcie p. Pieniążkowa z wielce tajemniczą miną 
doniosła mi, że właśnie dziś ma wybuchnąć powsta-
nie. Nie uwierzyłam, ale mój niepokój wzrósł. Godzina 
czwarta, szczekaczka, na której zwykle bywał Tadeusz, 
bodaj nieczynna, ale Tadeusza, jak nie ma, tak nie ma. 
Co robić, może osłabł po obiedzie, bo przecie po Pawia-
ku wycieńczony. Telefon nieczynny. Co się z nim stało? 
Zachodzę w głowę. Myślę, może biec do Mieszczań-
skiego, może on co wie, ale zostawiać tak dzieci, a nuż 
to prawda, co mówiła Pieniążkowa o powstaniu.

Wyglądam oknem, czy gdzie z dala nie zobaczę męża. 
I widzę, widzę idących młodych ludzi, przeważnie w dłu-
gich butach z cholewami. Idą pojedynczo, po dwóch, 
trzech, czterech. Idą… za chwilę znów. Piąta się zbliża. 
Tadeusza nie ma, może bierze udział i nie przyjdzie.

Teresa leży. Ma anginę, bo gardło ją boli, ma gorącz-
kę. W razie czego nie zniosę jej do piwnicy, zostaniemy 
w holu.

Piąta się zbliża. Ruch w mieszkaniu. Ludzie się pakują. 
Urszulka wyszła z młodzieńcem. A Tadeusza jak nie ma, 
tak nie ma. Nagle padają strzały. Popłoch na ulicach. 
Strzały gęste. Karabiny i karabiny maszynowe. Jakby 
tuż pod oknem. Porywam Tereskę na ręce i zbiegam 
do piwnicy. Tam przytomnieję. Po co narażać dziecko 
na takie niewygody? Wystarczy przecież hol lub łazien-
ka. Wracamy. Łóżeczko przenoszę do holu. Strzelanina 
mocna, nawet działa. Wygląda mi to jakby na atak na 
Dom Akademicki. Na ulicach pustka. Okna pozamyka-
łam od ulicy, zostawiłam tylko lufcik.

O godz. szóstej odzywa się megafon: „Zarządzam 
stan obłażenia, mieszkańcom nie wolno pokazywać się 
na ulicach miasta, do przechodniów będzie się strzelać. 
Kto by strzelał z mieszkań, dom taki zostanie spalony i 
zrównany z ziemią.” Powtórzono to jeszcze parę razy, 
co godzinę. Strzały były tak gęste, że trudno było poka-
zać się na ulicy, [wychodzili] tylko ci co musieli, bo mieli 
służbę. Tadeusz pewno osłabiony, zmęczony obiadem 
i spacerem po Warszawie, gdzieś dłużej zabawił i nie 
wrócił do domu. Strasznie o niego się bałam. Dlacze-
go w takich chwilach jesteśmy rozdzieleni. Żeby tylko 
nie narażał się teraz na strzały i nie zechciał do nas za 
wszelka cenę dostać się.

Śpimy częściowo w łazience, częściowo w holu. 
Gdzieś pożar, daleko. Nad ranem trochę ciszej. Spać 
nie mogłam. Co się stało z Tadeuszem? Skoro świt 
wstałam. Strzały znowu. Przechodzimy do holu. 
Strzały znowu. Gaz w kuchni działa całe szczęście. Na 
prędko przyrządzam śniadanie. Chleba mam trochę w 
zapasie. Trochę sucharów, zresztą dużo zapasów ka-
szy, mąki, pszenicy, jeszcze kilka kilo cukru. Trzy puszki 
konserw mięsnych. Mleko skondensowane, soków 
owocowych, kilka butelek, konfitur. A co najważniej-
sze tłuszcz: masło świeże i topione, smalec, boczek. 

Całą puszkę jaj w wodzie szklanej, przeszło sto sztuk. 
Dla kanarka i szczygiełka zapas nasionek. W piwnicy 
drzewo i węgiel. Woda w kranie, a gdyby zabrakło, 
jest w podwórzu. Zawsze w nocy można będzie za-
czerpnąć. Jakoś więc musimy przetrwać, nawet gdyby 
trwało to wszystko miesiąc.

Obiad gotujemy jeszcze na gazie. Pamiętam, było 
jeszcze mięso końskie, były ogórki, nawet, pamiętam, 
była jakaś zupa, jednego dnia kapusta, innego bura-
kowa itp.

W środę (3 Vlll), gdy przyrządzałam coś w kuchni, 
widzę pp. Czerwińskich na balkonie, więc wychylam 
się do nich, a oni z uśmiechem do mnie zadowoleni, 
jakby mi chcieli pokazać, że są pełni nadziei, że ot ju-
trzenka wolności świta. Tegoż dnia zaszli do nas młodzi 
ludzie po żywność. Daliśmy na co nas stać było, nawet 
wódka i papierosy się znalazły. Cały dzień strzały, my 
w holu lub w łazience. Przeważnie w łazience. Z da-
leka gdzieś dymy. Co się dzieje poza tym, nie wiemy. 
Telefony już dawno nieczynne. Nikt na ulicę nosa nie 
wytknie, nikt do nas nie zajrzy, chyba że do ogródka. 
Była więc p. Muszka Szonnertowa, doktor. Dochodziły 
nas tylko jakieś niejasne wiadomości, że to na Pradze 
bolszewicy, że mosty w posiadaniu bolszewików, że już 
są na Krakowskim, że lada chwila nasi zwyciężą.

Pożary coraz większe. Co się pali, nikt nie wie. Kto 
podpala, też nie wiemy. Jeden telefon, w którymś 
domu działa, ktoś porozumiewa się z miastem. Do-
chodzą nas przez niego wieści o jakichś Ukraińcach, 
którzy strasznie rabują, zabijają ludność. Strach mro-
wiem przechodzi. Strzały coraz mocniejsze, głośniej-
sze, pożarów coraz więcej, zapowiedzianych wybaw-
ców-bolszewików nie widać.

Wreszcie któregoś dnia słyszymy jakieś dziwne ło-
motanie i głosy rosyjskie. Czyżby bolszewicy? A to ło-
motanie, co to jest? Dymy pożarów coraz bliżej. Nie 
chce się myśleć nic złego, bo włosy stają na głowie. 
Nikt już do nas po żywność nie przychodzi. Nawet są-
siedzi nie zaglądają, ani p. prof. Kolankowski, który się 
raz pokazał, ani Kurnatowski, ani pani Muszka.

Dzień za dniem płynie, ciągle głośno od strzałów. Już 
pp. Czerwińscy nie kłaniają się z radosnym uśmiechem, 
jak to było pierwszego dnia powstania. Smętnie kiwają 
głowami załamując ręce smutnie popatrując na coraz 
więcej dymów i pożarów nas otaczających. Już wie-
my… nie udało się. Oczekiwanych zbawców nie widać. 
Co teraz z nami będzie? Co oni z nami zrobią? Słyszymy 
teraz co dnia okrzyki „Dawaj! Dawaj!”. Coraz bliżej, już 
gdzieś niedaleko. To ludność wysiedlają z mieszkań, 
a sami dzielą się łupem, nie tylko pozostawionymi 
rzeczami w mieszkaniach, nie, raczej opłacało się sa-
mych mieszkańców opuszczających domy często tylko 
z jedną walizką z jednym tobołkiem, ograbić. My sobie 
jeszcze nie zdajemy sprawy, co to jest. Widzimy tylko 
przez ogródek przemykających się łudzi z tobołkami z 
dziećmi, tak ot przechodzących z jednego domu do 
drugiego. Zapytywani dlaczego wyszli odpowiadają: 
„Tam rabują, tam Ukraińcy, palą i grabią, ludność wy-
siedlają”.

Chodziliśmy na strych popatrzeć, co się dzieje. Ko-
ściół św. Jakuba podziurawiony od strzałów armat-
nich, za kościołem domy też jakby puste, bez okien, 
ściany dziurawe. Tam widocznie strzelali. U nas nie 
ma mężczyzn, okna zamknięte, nas to nie może spo-
tkać!

Pewnego dnia samoloty. Schodzimy do schronu, 
podobno zrzucają zapalające bomby. Możliwe. Tak 
nisko latają. To niemieckie. Nareszcie jednego dnia 
tuż koło nas mnóstwo pożarów. Jeden jakby na 
Akademickiej, jeden na Mochnackiego, dom dalej. 
Trzask jeden za drugim: co to może być? Amunicja? 
Nie. Biegnę na strych i oczom mym [ukazuje się] 
straszny widok! Pali się na Mochnackiego dom na-
przeciw Domu Akademickiego, aż trzeszczą pękają-
ce dachówki. Na dole wojsko Własowa z okrzykami 
przypominającymi dzikusów: „Dawaj, dawaj!” grabi 
ludność wysiedlaną z sąsiednich domów. Byłabym 
dalej patrzała, ale gdzieś blisko padł strzał, kule zaczę-
ły świstać, może mnie zobaczyli. Wracam do córek. 
Co będzie z nami? Co oni z nami zrobią? Boże! Boże! 
Czy nas śmierć czeka, czy nas wywiozą gdzie na robo-
ty, co z nami zrobią? Rozumiem, że nas, niewinnych, 
ukarzą za powstanie. Jestem na to przygotowana, 
jednocześnie chciałabym osłonić dzieci. Dzieci niech 
nie cierpią. Co z nimi zrobić? Wyjść gdzie w nocy, ale 
gdzie? Co robić? Co robić? Gdzie mój mąż, czemu go 
tu nie ma w tak ciężkiej dla mnie chwili.

Piękna pogoda cały czas, czasem, gdy [nastaje] ja-
kaś cisza, strzałów mniej, wytykamy nos na podwó-
rze choć na chwilę. Gazu już w kuchni nie ma. Po 
wodę już tylko do piwnicy schodzimy. Kulki coraz rza-
dziej wpadają do mieszkań. Do pokoju p. Kowalczyka 
wpadła jedna, rozbiła zegar.

Nagle dnia 8 (VIII) tj. we wtorek, przyszli i na nasz 
ogródek. Już rano poprzedniego dnia jacyś państwo 
uciekli z Filtrowej róg Mianowskiego i siedzą u nas na 
schodach. Poprosiłam ich do nas na górę. Miałam i 
ja w tym interes: po prostu myślałam o mężu, może 
mi go tam jaka litościwa dusza przytuli do swego 
mieszkania na czas strzelaniny i nakarmią mi go, boć 
przecie strasznie zbiedzony wrócił z Pawiaka. Weszli 
do holu i tak razem siedzimy.

Następnego dnia zaczęło się u nas w ogródku. Krzy-
ki, wrzaski. Wyprowadzają wszystkich z mieszkań. 
Nie patrzę na to wszystko. Wolę się modlić. Klękamy 
z dziećmi w naszym pokoju, pani Wasiljew z nami, i 
mówimy pacierz. A tu w ogródku coraz więcej ludzi: 
i Zakrzewscy i Głowińska i inni. Wchodzą i do naszego 
domu i do doktora. Siedzimy zebrani w holu z tobo-
łami i przygotowani. Wchodzi blady doktor. Wpro-
wadzam go do dziecinnego pokoju, proszę żeby się 
położył, daję wody.

Do nas nie przyszli. Głosy i strzały przycichły. Na 
pewien czas może spokój. Może o nas zapomnieli, 
a może nie opłaca się z małych domków wysiedlać, 
może tych rozwalać nie będą. Z ogródka dochodzą 
jęki. To chory, czy ranny umiera. Kule wciąż świszczą, 
nie można dojść do niego. Naprzeciwko, pod czwór-
ką, leży zabity żołnierz ukraiński.

Domy się palą. Narożny dom [na rogu] Filtrowej i 
Mochnackiego cały w płomieniach, naprzeciw gdzieś 
za ogródkiem też straszny dym i tu, na lewo, to samo. 
Łuny, łuny, gdzie tylko wyjrzeć. Może i nasz dziś tak 
samo. Gdzie my się ukryjemy? Co zrobimy, jeśli o nas 
zapomnieli?

Kładę się przy Tereski łóżku na Tadeuszowym ko-
żuchu choć trochę się przespać. Nie wiem, co mnie 
jutro czeka. Trzeba mieć siły.

(9.Vlll) Skoro świt znów wstaję, przeglądam tobołki, 
jeszcze raz je zmniejszam, żeby można było udźwi-
gnąć. Zabieram wszystkie boczki, konserwy, mleko. 
Jemy jak najwięcej: jaja, konfitury, cukier. Walą od 
rana niemożliwie. Gotuję krupnik dla wszystkich, ale 
ciężko, ciągle do schronu. Już nie mogę, już nie do 
wytrzymania. Dom się chwieje. Rozwalają zdaje się 
nasz dom. Karabiny maszynowe grają. Kule świszczą. 
Zabieram dzieci i schylone schodzimy na dół do dok-
tora, tobołki i płaszcze zabrałyśmy z sobą. Muzyka 
strzałów straszna. Stoimy blisko ścian, dzieci blade. 
Wreszcie rozumiemy, że zaraz przyjdą i po nas, sły-
chać ich wrzaski. Walnęli gdzieś granatem. Na dole 
wreszcie łomotanie do drzwi kolbami. Za chwilę i tu 
do drzwi walenie i okrzyk: „Otwirat”. Skoczyłam szyb-
ko, by otworzyć, nie zniecierpliwić bestii, gdy padły 
strzały: jeden, drugi, trzeci. Dzieci narobiły krzyku: 
„Mamusiu,  Mamusiu!”. Wobec tego cofnęłam się. 
Doktor był odważniejszy; otworzył.

Krystyna Różycka z córkami – Teresą i Marysią, 1939 r. Fot. z pryw. arch.

3.08 (sobota) g. 15.00 - Ludność cywilna w Po-
wstaniu Warszawskim – wykład Rafała Brodackiego 
w ramach obchodów 75. rocznicy Powstania War-
szawskiego. Pokaz polskich i niemieckich kronik po-
wstańczych.

11.08 (sobota) g. 16.00 - Powstańcze Powązki. Spa-
cer historyczny w obchodów 75. rocznicy Powstania 
Warszawskiego. Zbiórka przy głównej bramie Cmen-
tarza Wojskowego od ul. Powązkowskiej.

Tadeusz Różycki-Kołodziejczyk. Fot. z pryw. arch.
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Drogi Mirku (77)

Tadeusz Hubert Jakubowski - pisarz i publicysta

Co? Gdzie? Kiedy? Foto ze zbiorów Mieszkańcy Pruszkowa

Pruszkowskie fotoarchiwum

Ten list - artykuł zacznę od przeprosin. W tym roku 
(2019) kończą 88 lat i moja sprawność zaczyna być 

ograniczona. Coraz częściej łapie się na tym, że na linii gło-
wa - ręka zachodzi do zakłóceń. Zdarza się, że ręka pisze, co 
innego od tego, o czym pomyśli głowa. Tak było w moim 
liście - artykule o czworakach na Ołówkowej opublikowa-
nym w Głosie Pruszkowa nr 7/2019. Napisałem w nim, że 
sąsiad tych czworaków miał trójdzielne okna tak zwane 
szwedzkie. Był to ewidentny błąd z mojej strony, za który 
Czytelniczki i Czytelników mojego pisania serdecznie prze-
praszam. Były to okna nie trójdzielne, a trzyskrzydłowe 
i nie szwedzkie, a tak zwane (od przedwojny) weneckie. 
Określenie „okna szwedzkie” odnosi się nie do podziału 
czy ilości skrzydeł okiennych, lecz do konstrukcji okien. 
Terminem tym określane są okna zespolone. 

Po tej korekcie przystępuję „do ad rem” - jak mawiał 
jeden z moich licznych szefów w biurze projektów - czyli 
do rozwiązania fotozagadki zamieszczonej w Głosie 
Pruszkowa nr 7/2019.

Przy rozwiązywaniu tej fotozagadki o mało, co nie do-
szło do wpadki z mojej strony, w porównaniu, z którą 
Napoleon mógłby Waterloo odtrąbić – oczywiście, gdy-
by umiał grać na trąbce - jako swój wielki sukces. 

Przed wpadką tą uratowało mnie dwóch moich 
przyjaciół Grzegorz Witkowski i Tomek Malczyk. A 
więc od ab ovo.

Po zobaczeniu zdjęcia z fotozagadki w Głosie Prusz-
kowa nr 7/2019 byłem prawie przekonany, że wiem o 
nim wszystko. Że znajdujemy się na rogu ulicy Sprawie-
dliwości i Bolesława Prusa i że zrobione ono zostało po 
rozpoczęciu budowy Osiedla Dwudziestolecia na tere-
nie dawnego placu targowego w Pruszkowie w czasie, 
kiedy nowy na Komorowskiej nie był jeszcze urządzony. 
W tym czasie stragany ze starego targu w Pruszkowie 
„rozpierzchły” się po okolicy i znalazły miejsce na chod-
niku (widać je na tle drzew, po wykarczowaniu, których 
stanie tam przedszkole „Pod Kasztanami”). Jedynie nie-
pokoił mnie pawilon handlowy, który miał na tym zdję-
ciu wygląd inny od „Mody Męskiej” Elżbiety i Wiesława 
Gradkowskich istniejący w tym miejscu obecnie.

Kres moim rozterkom położył mój przyjaciel Grzegorz 
Witkowski, który na zdjęciu zamieszczonym w Głosie 
Pruszkowa nr 7/2019 wypatrzył znak ruchu jednokie-
runkowego. A przecież ul. Bolesława Prusa nigdy nie 
była jednokierunkowa.

Zabawa trwałaby nie wiem jak długo, gdyby nie dru-
gi mój przyjaciel Tomek Malczyk, który skierował ją na 
właściwe tory. 

Chłopaki! Dziękuję wam serdecznie za uratowanie 
mnie może nie przed kompromitacją, ale przed sporą 
wpadką to na pewno.

Po tych przeprosinach przystępują do rozwiązania 
(już po raz drugi) fotozagadki w Głosie Pruszkowa 
nr 7/2019. 

Odpowiadam na pytanie, Co? 
Na zdjęciu widzimy centrum handlowe w Pruszko-

wie jak na centrum przystało zakorzenione w tym 
miejscu od lat. 

Odpowiadam na pytanie Gdzie? 
Znajdujemy się przy zbiegu ul. Bolesława Prusa - 

kiedyś Helenowskiej i Ignacego Kraszewskiego - kie-
dyś Szerokiej. 

Opowiadam na pytanie, Kiedy? 
Duży Polski Fiat z prawej strony zdjęcia (data rozpo-

częcia produkcji 1967 - sprzedaż tylko na talony i dla 
zasłużonych) świadczy o tym, że mogło ono być zro-
bione najwcześniej na początku lat siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku.

Placyk widoczny po lewej stronie zdjęcia cały dzień 
tętnił życiem. Wspomniana strzelnica, niewielki pawilo-
nik z piwem, kiełbaski z rożna, kwiaty, sprzedaż prosto 
z samochodów i naręczna. Szczególnie wzruszyła mnie 
sprzedaż kwaszonej kapusty lub kwaszonych ogórków 
- nie wiem, nie zaglądałem - prosto z beczki ustawionej 
na chodniku! Łza w oku się kręci!

Ciekawostka dotycząca strzelnicy. Mój sąsiad z Topo-
lowej Janek Radyn tak dobrze nauczył się strzelać, że 
zdobywał wszystkie nagrody. W związku z tym właści-
ciel strzelnicy (Janek określał go inaczej) nie dawał mu 
wiatrówki do ręki. 

Wcześniej na terenie tego bazarku (posesja nr 49), 
czyli przed pierwszą i drugą wojną światową, znajdo-
wał się skład materiałów opałowych i budowlanych 
należący do Barucha Głowińskiego, Gutmana Rozen-
bluma, jego syna Mariana i Moszka Hofmana. Mimo 
kryzysu gospodarczego w latach trzydziestych XX wieku 
prosperowali nieźle. 

Obecnie, na rogu Bolesława Prusa i Ignacego Kra-
szewskiego stanął (w 2001 r.) okazały budynek handlo-
wo - biurowy (dzieło moich przyjaciół architektów Jurka 
i Tomka Blancardów). Gratuluję wam chłopaki! 

Tuż za barakiem widać ścianę szczytową budynku na 
posesji 46. Zawsze budynek ten był określany, jako dom 
Pamsa. Były w nim dwa sklepy. Tekstylny Lenartowicza i 
żelazny Pamsa. Nie pamiętam. Może Pams był również 
właścicielem tego budynku? 

Ciekawostka. Podczas okupacji Pan Lenartowicz roz-
kręcił chałupniczą produkcję skarpetek i pończoch. 
Również nadróbek. Nadróbki polegały na przyszywani 
nowych stóp do starych skarpetek i pończoch. W pro-
dukcji tej uczestniczyła nasza mama - miałem jeszcze 
siostrę Wiesię - Cecylia Jakubowska. Później kupiła od 
Pana Lenartowicza maszyny pończosznicze i się usamo-
dzielniła. 

Dom Pamsa (posesja nr 46) na początku XXI wieku 
został podwyższony o jedno piętro.

Przechodzę na drugi róg ulic Ignacego Kraszewskiego 
i Bolesława Prusa. Widzimy na nim bardzo piękny pa-
wilon - sklep spożywczy działający w Pruszkowie od po-
nad stu lat firmy spółdzielczej Społem. Szkoda, że jest to 

stan przed drugą, a może kolejną przebudową. Budynek 
nowoczesny, bardzo przeszklony, z charakterystycznymi 
wspornikowym daszkiem. Po tej przebudowie obecnie 
wygląda zupełnie inaczej. Zmniejszono przeszklenie - to 
małe piwo – szkoda, że wyburzono wspornikowy da-
szek.

W przypadku tego sklepu tą atmosferę tworzą wspa-
niały dziewczyny (przepraszam panie za to określenie, 
ale mam 88 lat i na nie jedno mogę sobie pozwolić). 
Są to; Marzenka Wojnach, Marianna Szmurko, Wiola 
Godlewska i Asia Michta. Od nich i od będącej w skle-
pie klientki Pani Małgosi Poliwka dużo dowiedziałem 
się o tym sklepie i jego okolicy, za co im w tym miejscu 
serdecznie dziękuję. To dzięki nim w tym spożywczaku 
czuję się dobrze. I niech tak zostanie.

Dwa słowa o przeszłości tego miejsca i tego sklepu. 
Powstał na terenie należącym do Gutmana Rozenblu-
ma. Za polskich czasów - tak określała Międzywojnie 
moja ciocia Klara Dzierlińska - był tam prywatny sklep 
spożywczy. W PRL-u awansował i należał do sieci MHD. 
Obecnie jest znowuż normalnie. Jest to sklep Społem. 

Drugim takim samym sklepem, w którym z przyjem-
nością kupuję jest Spółdzielczy Dom Handlowy, czyli 
popularny „Esdeh” na ul. Tadeusza Kościuszki. Takie 
same wspaniałe dziewczyny, taka sama atmosfera i tak 
samo jak ich koleżankom z ul. Ignacego Kraszewskiego 
im dziękuję. 

P.S. Ruch jednokierunkowy na ul. Ignacego Kraszew-
skiego obowiązywał wtedy nie od ul. Bolesława Prusa, 
nie tak jak obecnie. 

T.H.J.
***************************************

List do Pana Tadeusza Huberta Jakubowskiego
Drogi Panie Tadeuszu, 
Od kilku lat ze zmiennym szczęściem usiłuję rozwią-

zywać Pańskie fotozagadki. Z niecierpliwością oczekuję 
na ich rozwiązania z szczegółowymi komentarzami, po-

nieważ jestem rodowitą, niemłodą już pruszkowianką 
i wydawało mi się, że Pruszków znam całkiem nieźle. 
Pruszków jest moim rodzinnym miastem, spędziłam tu 
większość swojego życia, a nawet teraz jako komoro-
wianka czuję z nim silny związek. W moim rodzinnym 
domu zawsze były psy, lubiłam chodzić z nimi na długie 
spacery. Siłą rzeczy poznawałam kolejne zakamarki 
miasta, nierzadko zaniedbane. 

Miasto z okresu przed II Wojną Światową znam z opo-
wieści rodzinnych oraz ze zdjęć, także tych z Pańskiej 
rubryki. Fotografia zamieszczona w ubiegłym numerze 
„GP” sprawiła mi nieco kłopotu. Intuicja podpowiadała 
mi, że znam to miejsce, ale nie potrafiłam go zlokali-
zować. Budynek uwieczniony po prawej stronie zdjęcia 
wydał mi się szczególnie charakterystyczny. Uważam, 
że fotografia przedstawia skrzyżowanie ulic Prusa i Kra-
szewskiego w końcu lat 70-tych. Wspomniany budynek 
po dziś dzień mieści sklep Społem, uległa tylko zmniej-
szeniu jego szklana witryna. Plac naprzeciwko sklepu, 
zapełniony straganami, dziś jest zajęty przez okazały 
budynek, w parterze którego mieści się pizzeria. W tle 
straganów widzimy drzewa, m. in. okazałą wierzbę, 
należące do granicy Parku Potulickich. Wzrok przyku-
wają również samochody, Syrena Bosto (towarowa, 
produkowana od 1975 r. – sprawdziłam!) oraz Polski 
Fiat 125p, których bagażniki służą za stoiska. Wokół 
jest sporo ludzi, wyraźnie zainteresowanych zakupami. 
Pośród nich, na pierwszym planie rozpoznaję znajomą 
sylwetkę. Zdjęcie jest niewyraźne, trudno poznać rysy 
twarzy, ale wydaje mi się, że to może być moja bab-
cia. Poznaję ją po znajomym jesiennym płaszczu, cha-
rakterystycznie nałożonym berecie z odsłoniętą siwą 
grzywką i oczywiście zgrabnych nogach. Miała na imię 
Maria, tak jak ja urodziła się w Pruszkowie, tylko nieco 
wcześniej, 25 marca 1907 roku. Większość swojego ży-
cia spędziła w naszym mieście. Na pewno cieszyłaby się, 
że z naszych ulic, przynajmniej tych ze zdjęcia, zniknęło 
wrażenie tymczasowości, bałaganu i śmieci. 

Drogi Panie Tadeuszu, dziękuję za przyjemność czer-
paną z odgadywania miejsc i czasów naszego miasta, 
oby trwała dalej!

Pozdrowienia, wdzięczna czytelniczka Małgorzata K.
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Michałowice mają nowy parking P&R 
Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta
Foto - materiały prasowy

Od niedawna Michałowice mają nowy 
parking typu Park & Ride (Parkuj i 

Jedź) zlokalizowany od wschodniej strony bu-
dynku urzędu gminy. Przeznaczony on jest w 
zasadzie dla zmotoryzowanych dojeżdżających 
kolejką WKD do pracy lub nauki. 

To drugi i obszerny parking (monitorowany) w 
pobliżu urzędu i ledwie 200 m od przystanków 
kolejki, jest on w stanie pomieścić 114 samocho-
dów oraz 45 rowerów, które stoją pod zadaszo-
na wiatą. W środku parkingu wygospodarowano 
mały zielony skwer z 16 ławkami, gdzie można 
doładować telefon komórkowy z 4 indukcyjnych 
pętli. Także rowery mają dwa stanowiska do ła-
dowania akumulatorów. Jest ponadto jedno 
miejsce do ładowania elektrycznego samocho-
du. O ilości wolnych miejsc informują tablice 
świetlne przy drogach dojazdowych. Wjazd na 
parking jest możliwy od strony ulic Al. Powstań-
ców Warszawy i Kuchy. Koszt budowy obiektu 
w ramach projektu „Budowa parkingów Parkuj 

i Jedź w Gminie Michałowice – etap II” wyniósł 
1,4 mln zł, z czego prawie 1,2 mln zł zostało do-
finansowane ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020. Warto tu zauważyć, że przygotowanie 
projektu i obieg dokumentów trwał ponad dwa 
lata, zaś sama realizacja – budowa niespełna 
dwa miesiące.

Na spotkaniu z prasą Wójt Michałowic Mał-
gorzata Pachecka poinformowała o dalszych – 
ekologicznych zamierzeniach. Mianowicie wraz 
z pięcioma samorządami Pruszkowa, Milanów-
ka, Sulejówka, Żyrardowa i Michałowic pracują 
nad podobnymi pomysłami wartymi 26 mln zł (w 
tym 19,5 mln dofinansowania). Same Michało-
wice przystępują do realizacji całej serii „ekolo-
gicznych” pomysłów – tu zerknijmy w poniższa 
tabelkę. Jednak wspomniane spotkanie zdomi-
nowały pytania i odpowiedzi do przedstawicieli 
Zarządu kolei WKD, w tym Jolanty Dałek, o po-
dobne parkingi na linii WKD oraz inne inwestycje 
jak budowa drugiego toru z Podkowy Leśnej do 
Grodziska Mazowieckiego.

Więcej informacji o inwestycjach na:  https://gpr24.
pl/artykul/michalowice-maja-nowy/726435

REKLAMA
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Można powiedzieć – wyjątkowy, 
udany? Rok, jak to rok – każdy ob-
fituje w wydarzenia i z perspekty-
wy czasu nie różnią się specjalnie. 
A jednak, w muzyce, polityce i 
wydarzeniach okazał się zupełnie 
wyjątkowy. Rok jubileuszu 25-
lecia Polski Ludowej, 150 urodzin 
Stanisława Moniuszki, II Festiwalu 
Muzyki Młodzieżowej, lądowania 
człowieka na Księżycu i hippisow-
skiego festiwalu w Woodstock; 
prywatnie – kolejnej wyprawy z 
przyjaciółmi w Bieszczady. 

www.gpr24.pl      Publicystyka  przywracanie pamięci

Adam St. Trąbiński dziennikarz i publicysta
Foto - Jerzy Bojanowicz

MULTUM MUZYCZNYCH IMPREZ 

Tuż z początkiem roku na urodzinach kolegi Jurka 
zabrakło cukru. Wyszliśmy na ulicę, ale była to 

niedziela i wszystko pozamykane. Na ul. Prusa spotka-
liśmy koleżankę z mojej klasy, Marię. Cukier się znalazł, 
zaś Maria – młoda nauczycielka jednej z pruszkowskich 
szkół towarzyszyła mi potem na większości imprez mu-
zycznych, jakich rzeczywiście nie brakowało. Telewizyj-
ne Giełdy Piosenki (w starej Stodole), w końcu miesiąca 
holenderski świetny Cuby+Blizzards w ramach kolejnej 
Musicoramy w Sali Kongresowej. To była chyba pierw-
sza wizyta „elektrycznego, białego bluesa” w naszym 
kraju, do dziś trzymam nieco wygiętego LP (vinyl) „Gro-
eten Uit Grollo” (1967) – prezent od wokalisty Harrego 
„Cuby” Muskiee’go, ale na polskich słuchaczach naj-
większe wrażenie robił gitarzysta Eelco Gelling. Cieka-
wostka: w Poznaniu z Holendrami wystąpił Breakout, a 
w Warszawie Filipinki (sic!) i Paradox. Miesiąc później 
w Kongresowej cztery razy zagrał 14-osobowy soulowy 
Free & Freelation. Jako początkujący redaktor (na razie 
tylko muzyka) dziennika Trybuna Mazowiecka dora-
białem do wierszówki zleceniami natury technicznej w 
PSJ – m.in. w podobnej roli na Free spotkałem znanego 
wcześniej mi Andrzeja Olechowskiego. Gazeta obcho-
dziła hucznie 15-lecie (Mazowsze), w kosmosie – o któ-
rym ów dziennika pisał zadziwiająco dużo, połączyły się 
dwa statki radzieckie. Trwały przesłuchania – elimina-
cje do II Festiwalu Muzyki Młodzieżowej, jako juror z 
ramienia redakcji (i z nagrodą dla…) wziąłem w tako-
wych w Otwocku, nagrodziliśmy dobrze zapowiadają-
cą się grupę rockową Kolumbowie. Pierwszą nagrodę 
i awans dalej uzyskała płocka Arabeska (transkrypcje 
muzyki klasycznej), trzecią – Janczary (wtedy związa-
ne z otwockim klubem muzycznym) i soliści: Elżbieta 
Sawicka, Ewa Komendarek i Wanda Sobieraj (Płock). 
Wspomniany wcześniej kol. Olechowski zaproponował 
koncert klubowy czarnego bluesmana Eddy’ego Boyda, 
poszliśmy na to i takowy odbył się 23 lutego w Klubie 
PSM przy którym aktywnie działał wtedy Fan Club 
Gwiazdy 66. Jak teraz czytam na pożółkłych stronach 
TM, w pierwszej części grał pruszkowski OurJazzQuar-
tet, a Boydowi „podgrywał” nasz perkusista Jacek Gu-
towski. Bluesman, a raczej jego menago, zażyczył sobie 
2 tys. zł, z biletów wstępu wypłaciłem 1600, a brakujące 
400 zł założyła kierowniczka Klubu PSM i musiałem to 
odrobić prowadząc jakąś imprezę dla kobiet w dniu ich 
święta. Dodajmy wizyty Charlesa Aznavoura (styczeń), 
Mireille Mathieu (1 kwietnia) i Juliette Greco (6 maja) 
– na ich koncertach byliśmy.     

WIELCY ODCHODZĄ – SREBRNE WESELE
Nim przejdziemy do istotnych wydarzeń muzycznych, 

trzeba odnotować kwietniowy pogrzeb Krzysztofa Ko-
medy. Niestety, nie byłem, niemniej na archiwalnych 
fotosach rozpoznaję dziesiątki znajomych. Jeszcze w 
styczniu pożegnaliśmy skrzypaczkę Grażynę Bacewicz, 
z początkiem kwietnia 69 zmarł generał i późniejszy 
prezydent USA David Eisenhower. Jednak lipiec pod 
tym względem był zasmucający: 9 lipca odbył się po-
grzeb muzyka-założyciela R-S Briana Jonesa, kilka dni 
potem w wypadku zginął lubiany Bogumił Kobiela, zaś 

To był rok... 1969

24 zmarł Witold Gombrowicz – pisarz o którym się nie 
mówiło (cenzura) i o którym mało kto wiedział. Nieco 
wcześniej, 14 czerwca w drodze z USA do Izraela w Wise-
baden w dziwnych okolicznościach zmarł Marek Hłasko, 
o którym też za sprawą Partii było cicho. Z początkiem 
września w dalekim Wietnamie (a trwała tam zaciekła 
wojna) zmarł ukochany przywódca Ho Chi Minh, stąd 
zakłady naprawcze ZNTK na Żbikowie spontanicznie 
przybrały jego imię. 11 października zmarł w dziwnych 
okolicznościach Zygmunt Wichary. Skoro wymieniłem 
słowo <partia>, to warto przypomnieć: na początku 
lutego I sekretarz PZPR Władysław Gomułka obchodził 
64-te urodziny; był to rok wyborów do Sejmu i rad naro-
dowych, całą wiosnę trwała zaciekła kampania. Np. na 
Mazowszu odbywały się dziesiątki spotkań, przedtem 
Konferencji Wojewódzkich, moja gazeta zgodnie z na-
zwą namolnie je nagłaśniała – od niejakiego Ryszarda 
Strzeleckiego (startował w Płocku) nie można było się 
uwolnić. Sterowane wybory odbyły się 2 czerwca, a 
dzień przedtem puszczono autobusy PKS do Moszny!  
A w Pruszkowie? Przybył niezwykły prezent: czołg typy 
JS (rzadki obiekt!) stanął na stosownym postumencie vis 
a vis Domu Partii (dziś Starostwa).

Inną istotną sprawą był jubileusz 25-lecia ukochanej 
Ojczyzny – Polski Ludowej. W związku z tym niemal 
wszystko, łącznie z produkcją traktorów i chleba, o kul-
turze już nie mówiąc, było związane z tą wielkopomną 
datą. Oczywiście, II Festiwal Muzyki Młodzieżowej nie 
odbyłby się, gdyby jego wszelkie przeglądy i elimina-
cje nie były opatrzone stosownym hasłem. Jednym z 
przebojów opolskiego Festiwalu Polskiej Piosenki stał 
się utwór „Srebrne wesele” w wykonaniu Wiktora Za-
twarskiego, grany chętnie i dziś przez radia nostalgiczne. 
Chyba jedynie Złota Płyta dla niezwykle popularnego 
NoToCo w Sali Kongresowej 12 i 13 czerwca odbyła się 
bez hasła „25-lecie”, za to z morzem alkoholu na ban-
kiecie i udziałem Kapeli Czerniakowskiej. Ludzie partii 
szykowali się do jubileuszu, siedząc w pokoju sekretarza 
redakcji i czekając na podpis na delegacji widziałem za-
aferowanych redaktorów biegających od okna do okna: 
właśnie przeleciały MiGi 21 – na 22 lipca szykowała się 
parada. 

FINAŁ II FESTIWALU – AMERYKANIN NA KSIĘŻYCU
Nim wyjechaliśmy do Katowic na finał (18 -20 lipca) 

trzeba było odstać kilka godzin na Dworcu Głównym 
przy ul. Towarowej po bilety, przeczytałem wszystkie 
gazety, jakie miałem z sobą – relacje z Festiwalu Opol-
skiego, gdzie roztrząsano głównie długość włosów u 
muzyka Nalepy. Biuro organizacyjne mieściło się w ho-
telu naprzeciwko starego nieczynnego dworca. Dzien-
nikarzy umieszczono w Hotelu Katowice, wtedy najlep-
szym – była ich znaczna grupa przeważnie „z Polski”. 
Cena dwójki 273 zł zmusiła mnie i Marię po dwu dobach 

do opuszczenia luksusowego na tamte czasy orbisow-
skiego leża na rzecz kwatery. Zaporowa cena dotknęła 
nie tylko mnie, np. red. Marek Garztecki „Turek” (Jazz) 
w hotelowej przechowalni trzymał swoje rzeczy, a drze-
mał na dworcu. Nie on jeden. Poznawaliśmy miasto, bo 
przyjechaliśmy wcześniej, np. z wysokości 8 piętra po 
wschodniej stronie miasta zauważyliśmy groźną chmu-
rę, więc wracamy do pokoju po parasole. Po kilku go-
dzinach nie zmoczeni, gdy wracaliśmy, ciężka chmura 
okazała wyziewem hutniczym. Nawet zaliczyliśmy w 
Rialto nowy obraz „Rzeczpospolita babska” Heronima 
Przybyła z rewelacyjną wtedy obsadą aktorską (a „Cha-
chary żyją, żyja, wódkę piją…”).

Przesłuchania zespołów odbywały się w kinie w 
Rybniku, dokąd dowożono nas autokarem. Po koniec 
szukając Staszka Cejrowskiego (ojca Wojtka) w jakieś 
sprawie, trafiłem go na małej wódce w sąsiednim ba-
rze. Zdziwiony, na moje pytania – o poziom i kto wygra? 
rozbawiony odparł: przecież wszyscy wiedzą – Dżamble! 
Wobec tego wypiliśmy po jednym. W ogóle tzw. branżę 
rozrywkową bardziej interesowały nocne transmisje z 
Księżyca, więc na podsumowującej konferencji niemal 
wszyscy przysypiali. Nie powiem – było to wydarzenie 
medialne, długie godziny, gdzie niby nic się nie działo: 
statek Apollo 11, lądownik, wyjście z niego astronau-
tów, spacer po Księżycu, itp. Telewizyjna transmisja 
(nasza telewizja jako jedyna w bloku komunistycznym) 
z Księżyca zepchnęła na drugi plan i Finał Festiwalu, i 
same „Srebrne Wesele” PRL. Finał odbył się na olbrzy-
mim Stadionie Chorzowskim z udziałem raptem 25 
tys. widzów, trwał kilka godzin, gdzie obok laureatów: 
Dżamble, Romuald&Roman i Pięciu wystąpił Breakout 
i zespoły czeskie. Gorzej było z powrotem – puści jak 
przysłowiowy gwizdek o jednej bułce zabraliśmy się 
autokarem z ciechanowskimi Kolumbami.    

BIESZCZADY I BESKID NISKI
Okres między Katowicami a Bieszczadami wypełniły 

spotkania i dyskusje, kto, co ma zabrać, jaki namiot – 
okazał się pożyczoną jak zwykle obszerną „trójką” (11 
kg), jaką trasą, bowiem ja z Jurkiem Bojanowiczem 
celowaliśmy w jak największą ilość szczytów w dwóch 
pasmach górskich – na Srebrna Odznakę. W końcu w 
sobotę 2 sierpnia rannym pośpiesznym (jeszcze od p. 
Ostrowskiej prowadzącej kiosk Ruchu na rogu Sienkie-
wicza/Kościuszki odebrałem TM z relacją z Festiwalu) 
przez ukraiński Chyrów docieramy do Zagórza. Upał, 
po wielogodzinnej podróży ożywcza kąpiel w ciepłej 
Osławie. Następnego dzień w Sanoku, Muzeum-Skan-
sen kultury Łemków, zwiedzanie miasta (z mostu widać 
fantastyczne pstrągi w Sanie), wieczorem przyjeżdżają 
Bojanowicze. Zabijcie mnie nie powiem jaką początko-
wą trasą szliśmy, i co jedliśmy, jako podstawowy posiłek 
wieczorem. Na zachowanym zdjęciu widać jak dziew-
czyny szykują poranne kanapki – duży, smaczny chleb 
(nie taki jak teraz!) cienko smarowany masłem (nie mar-
garyną, dzięki temu żyjemy!) z cienkim ogóreczkiem czy 
pomidorkiem. Współczesnym Czytelnikom może się to 
wydać nieprawdopodobne, ale puszki mięsne trzeba 
było przywieźć z Warszawy i nosić je w plecaku, tak jak 
nieodzowną szklaną butelkę wody. Planować trasę tak, 
by uzupełnić zapasy w miejscowych sklepach – często 
„czyszczonych” do cna przez turystów. Po kilku dniach 
wędrowania ruszyliśmy od styku trzech granic – dwa 
dni marszu z noclegiem na górze – do Komańczy, a ra-
czej do Łupkowa Nowego, gdzie spędziliśmy ze dwa dni. 
Wtedy zapadła decyzja – idziemy dalej w Beskid i to 
wzdłuż granicy do Barwinka. W sumie wzdłuż granicy 
państwowej zrobiliśmy 160 km. W pobliskiej Tylawie na 
poczcie miał czekać przelew z odrobiną pieniędzy od… 
Mamy. Owszem, czekał – tylko w Pilawie. Po tygodniu 
i załamaniu się pogody oraz braku pieniędzy – głównie 
na papierosy, gdyż cała trója poza mną paliła, wraca-
my. Pierwsi Bojanowicze, potem my do Jasła i Krakowa 
autostopem. Nocnym pociągiem na gapę – tłok niemi-
łosierny do Warszawy.   

                                            
WOODSTOCK    

Festiwal odbył się w dn. 15 – 18 sierpnia, gdy ru-
szaliśmy w Beskid Niski, oczywiście o niczym nie 
wiedząc. Ani wtedy, ani wiele miesięcy potem. Nie 
wykluczone, że były jakieś wzmianki np. w rozgło-
śniach zachodnich. Pierwsze informacje podał tygo-
dnik przedruków „Forum” – osobiście więcej danych 
zdobyłem z mini-artykułu w tygodniku „Film”, gdzie 
omawiano dość szczegółowo prace nad filmem. Nie 
zwracałem specjalnie uwagi na tego typu koncerty/
festiwale wiedząc z amerykańskiej prasy (dostęp do 
niej w bibliotece ambasady USA w Warszawie, głów-
nie Billboard, Rolling-Stone czy Variety), że tam od-
bywają koncerty liczące 100 i nawet 200 tys. widzów. 
Dopiero ukazanie się późną wiosną albumu 3 x LP 
(Cotillion/Atlantic = sprzedaż 2 mln egz.) z nagrania-
mi zwróciło na Festiwal powszechną uwagę. Szokiem 
dla mnie było wysłuchanie obszernych fragmentów 
z Radia Monte Carlo. Na temat imprezy napisano i 
powiedziano chyba wszystko, niemniej trzeba zwró-

cić uwagę na parę aspektów: jak doszło do imprezy?; 
przekaz płytowy – dwa albumy – jeden 3 LP i do-
kładka 2 LP (nagrania nie spójne z filmem); ukazanie 
się dokumentu kinowego o długości 184 min. oraz 
wpływ tego przekazu na kulturę masową. Przeciętny 
zjadacz chleba ma zakodowane obrazy z filmu (potem 
niechętnie granego przez stacje tv), dostępnego na 
kasetach VHS (w USA dwie) i potem na DVD – ale to 
nie było wszystko! 

Trzeba wiedzieć, że miała to być impreza komer-
cyjna – takie założenie postawili sobie John Roberts 
(dziedzic fortuny aptekarskiej), Joel Roseman (tata 
jego – wzięty ortodonta); Artie Kornfeld (pracował 
w Capitol Rec.) i Michael Lang (zawodowy manager 
i muzyk) zakładając spółkę Woodstock Ventures Inc. 
mającą zdobyć środki na budowę studia nagranio-
wego. W przedsprzedaży rozprowadzono ok. 186 
tys. biletów po 18 $ i po 24 $, głównie w Nowym 
Jorku, ale na imprezę przybyło grubo ponad 400 tys. 
widzów i impreza przeniesiona w ostatniej chwili na 
farmę mleczną Maxa Yasgura w Bethel cudem się 
odbyła i oczywiście – wymknęła się z rąk organizato-
rów. Ostatecznie kosztowała 2,4 mln dolarów – straty 
częściowo pokryły dochody z nagrań i filmu. Brako-
wało wszystkiego – sanitariatów, wyżywienia (4 dni), 
zabezpieczenia, itp. Na samolotowym foto widać ol-
brzymi most na jedyną scenę, artyści, jak np. Janis 
Joplin dostarczani byli helikopterami. Imprezę filmo-
wało kilkanaście ekip na taśmie 16 mm, nagrywano 
z miksera dźwięk 8-śladowo + rejestracja ambientu; 
w sumie do dyspozycji było kilkaset godzin filmu i 
dźwięku (monofonicznego). Wypróbowano szeroko-
pasmowe kolumny firmy Altec umieszczone na wyso-
kich masztach. Impreza przeszła do legendy, stała się 
wzorcem dla podobnych. W 50 rocznicę odbywają się 
dwa konkurencyjne „woodstocki” w pobliżu tamtego 
miejsca, ale to inna bajka. 

                                         
JAZZ JAMBOREE I OFAB   

W połowie września ’69 zaintrygowany ciągłym 
dymem z łąk nad Utratą w rejonie Gąsina udałem 
się tam na wycieczkę. Paliły się sterty śmieci w pod-
mokłych łąkach znanych mi jeszcze z dzieciństwa. Pa-
lących śmieci ciągle przybywało, nawet moja gazeta 
parokrotnie interweniowała. Po jakimś czasie wszyst-
ko ucichło i w ten sposób mamy olbrzymią górę zbu-
dowaną na śmieciach. Ale zbliżało się Jazz Jamboree, 
kolejny doroczny festiwal, od tamtego roku (16 – 19 
października) już na stałe w Sali Kongresowej. Wśród 
wykonawców znowu Breakout – no, cóż JJ się komer-
cjalizował i trzeba było prawie 3 tys. salę zapełnić. 
Poza tym ich aparatura – potężne zestawy Marshalla 
wykorzystywane przy każdej sposobności. Z powięk-
szającej się co roku obsady pamiętam: Phila Woodsa 
& His European Machine; saksofonistę Lucky Thomp-
sona; Dave Pike Septet; Swingle Swingres i wokalistę 
Marka Murphy’iego. Miesiąc później gruchnęła wieść 
o OFAB, czyli Ogólnopolskim Festiwalu Awangardy 
Beatowej. Co prawda, takową nie bardzo widziałem, 
ale pojechać warto. Organizowali go w dn. 27 – 30 li-
stopada w kaliskim Domu Kultury Marek Truszkowski 
i Bogdan Bogiel. Miejscowy artysta plastyk Krzysztof 
Marks stworzył plakat i opracował niezły folder – taką 
mini książeczkę. Do niego w ostatniej chwili pisaliśmy 
z kolegą teksty + zdjęcia, pobiegłem na dworzec do 
pociągu i dzięki temu na czas wylądowały w Kaliszu. 
Jechaliśmy „załatwionym” autokarem z Zakładów 
Radiowych na Woli – cała ekipą: śp. Marek Karewicz, 
warszawska grupa Tabu (Pałac Młodzieży) oraz Motyw 
Blues. I tu muszę potomnym wyjaśnić „pruszkowskie 
pochodzenie kapeli”. Liderem Motywu był Dominik 
Kuta – grający na czym się dało (potem jako Konrad 
w Czerwonych Gitarach), syn dyrektora Zakładów. 
Ponieważ zakładowy Dom Kultury nie chciał zespołu 
autoryzować (czytaj: formalnie zgłosić) wpisaliśmy w 
pośpiechu pruszkowski Klub Gwiazdy 66, była taka 
pieczątka + papier firmowy. Zespołów do przeglądu 
awangardy zgłosiło się kilkadziesiąt o różnej stylisty-
ce. Od jazz-rockowgo kombo braci Prońków z Gorzo-
wa Wlkp. po amatorskie – niemal te, które odpadły w 
eliminacjach niedawnego II Festiwalu. Młodym mu-
zykom wydawało się, że jak zagrają numer Hendrixa, 
czy Mayalla – często nieudolnie, to jest to wyrazem 
awangardy. Niemiej ich udział był wyrazem możliwo-
ści – alternatywy wobec coraz bardziej blokowanej 
sceny big-beatu w kraju. Stworzyła się niezależna sce-
na muzycznej, na dodatek w otoczeniu kilkuset hipi-
sów, ruchu, jaki z roku na rok przybierał na sile. Na za-
kończenie wymieńmy laureatów: Romuald&Roman, 
Wawele, Młody Blues, Motyw Blues i Antykwa. 

Oczywiście nie sposób przypomnieć sobie wszyst-
kiego, niemniej rok był bardzo obfity w imprezy, prze-
glądy, wyjazdy zagraniczne zespołów zawodowych – 
od Mongolii, poprzez Holandię i USA. Nie wymieniam 
też istotnych płyt – od LP roku „Na drugim brzegu 
tęczy” po dziesiątki albumów zagranicznych. Słowem 
– działo się.

Na styku trzech granic: (od l.) Alina, autor, Maria – 
Bieszczady ’69
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Warszawo - do broni! 

Rozwój państwa polskiego nastąpił szybko 
i bezboleśnie. Uruchomienie rządu i wy-

znaczenie granic przyszło z większym trudem. 
Szczególne problemy sprawiały Polakom kraje 
wschodnie czyli Ukraina, Białoruś, Litwa i Ro-
sja Radziecka. Zdaniem znakomitego polityka i 
naczelnego dowódcy Wojska Polskiego - Józefa 
Piłsudskiego najlepszym rozwiązaniem byłoby 
stworzenie federacji niektórych ziem wschod-
nich pod zwierzchnictwem Polski. Niestety. Ro-
sja Radziecka nie zgodziła się na proponowany 
podział terytorialny. Armia Czerwona rozpoczę-
ła marsz zajmując stopniowo tereny wschodnie 
Polski.

Józef Piłsudski uważał, że walka rozładuje ro-
snące w Polsce bezrobocie, a także powstrzyma 
natrętne wojska radzieckie. Dlatego też rozpo-
czął ofensywę a w miarę upływającego czasu 
wojnę polsko-bolszewicką.

Początek wojny pieczętował zwycięstwami 
Polaków. Ale potem szale zwycięstwa przechy-
liły się na stronę Armii Czerwonej, która śmiało 
przebijała się na tereny przygraniczne w Pol-
sce i staczała zwycięskie walki, kierując się co-
raz bliżej centrum kraju. Pomimo zeiększonej 
obrony przez wojsko polskie i udziału ogrom-
nej rzeszy cywilów najazd wojsk radzieckich w 
różnych miejscach kraju uświadomił Polakom 
konieczność większego zaangażowania w woj-
nę. Zryw narodowy Polaków, którzy zgłaszali 
się do komisji poborowych i odsyłani byli do 
różnych prac przygotowawczo obronnych ale 
i do walki wręcz z żołnierzami najeźdźcy wy-
woływał duży oddźwięk społeczny. Cała prasa 
zamieszczała reportaże i fotografie z różnych 
miejsc walk z komentarzami, które namawia-
ły do zwiększonego wysiłku narodu polskiego. 
Każde zwycięstwo i każda porażka wzmagała 
napięcie i powodowała nowe sposoby działania 
frontowego. Nie wystarczało broni, umunduro-
wania, sprzętu wojskowego, ale chęć obrony 
własnego kraju była tak wielka, że pokonanie 
wszystkich przeciwności stało się obowiązkowe 
i powszechne.

Zaskoczone nagłymi atakami wojska radziec-
kie nie były w stanie powstrzymać nacierają-
cych bez wytchnienia żołnierzy polskich. Nasi 
wojacy uzbrojeni w wielką cierpliwość i żelazną 
siłę woli oczekiwali momentu zwycięstwa idąc 
z pomocą niewiadomemu losowi.

Najmocniejszą i najskuteczniejszą polską for-
macją wojskową była piechota. Ludzie do niej 
należący stanowili trzon całej ofensywy, bez 
którego szanse wygrania choćby kilku bitew 
zmniejszyłyby się do zera.

Wojska rosyjskie parły z całych sił do centrum 
kraju otaczając stolicę z północy, wschodu i po-
łudnia.

Trzynastego sierpnia 1920 roku rozpoczęły się 
pierwsze działania obronne w Warszawie, jej 
okolicach i na przedpolach Modlina. Tego dnia 
armia bolszewicka pod dowództwem M. N. 
Tuchaczewskiego zmusiła siły polskie do ustą-
pienia z terenów Radzymina. W wyniku tego 
natarcia Polacy cofnęli się do centrum wznie-

Rok 1919 był dla całej Europy 
ogromnym wyzwaniem. Zakoń-
czona niedawno I wojna świa-
towa przyniosła wiele szkód, 
które należało naprawić.

sień manewrowych (Nieporęt – Rembertów) i 
tego samego dnia za sprawą olbrzymich starań 
wojsk pod dowództwem gen. Hallera miasto 
Radzymin odzyskano. Następnego dnia 5 Ar-
mia gen. Sikorskiego przystąpiła do ataku i pod 
Suchocinem rozbiła aż trzy armie radzieckie. 
Ten fakt wywołał euforię w narodzie polskim 
a żołnierze ze zdwojoną siłą wywalczyli zwycię-
stwo w rejonie Radzymina i Ossowa pod do-
wództwem gen. Hallera i gen. Żeligowskiego. 
Z nad Wieprza ruszyło rozstrzygające natarcie 
tzw. grupy manewrowej czyli brygady kawa-
lerii i 5 Dywizji Piechoty dowodzonych przez 
samego wodza Józefa Piłsudskiego. Wojsko to 
przełamało obronę Armii Czerwonej pod Cyco-
wem i Kockiem wychodząc na tyły bolszewików 
atakujących Warszawę. 17 sierpnia przeciwnik 
zaczął się wycofywać a Polacy rozpoczęli pościg 
zakończony wycofaniem się Armii Radzieckiej 
poza granice naszego kraju.

Jednym z najważniejszych skutków tzw. Bitwy 
Warszawskiej było podpisanie między Rosją i 
Polska traktatu pokojowego w Rydze w dniu 18 
marca 1921 roku. Ustalono przebieg wschod-
niej granicy Rzeczypospolitej. Biegła ona wzdłuż 
linii Dzisna-Dokszyce-Słucz-Korzec- Ostróg-
Zbrucz (miasto) i jeszcze dalej rzeką Zbrucz aż 
do jej ujścia do Dniestru. Polska wyrzekła się 
wszelkich pretensji do terenów położonych na 
wschód a Rosja i Ukraina – na zachód od nowo 
wyznaczonej granicy.

Fakt bitwy zakończonej zwycięstwem Pola-
ków powstrzymał marsz Rosjan i ich ideologii 
na zachód Europy. To Polska i jej naród obroniły 
Europę przed najazdem bolszewizmu.

Bitwa Warszawska nazywana jest CUDEM 
NAD WISŁĄ i pod taką nazwą figuruje w historii 
Polski i literaturze.

Gerard Położyński

P.S.  
Jednym z bohaterów Bitwy Warszawskiej był i 

jest ks. Kapelan  Ignacy Jan Skorupka.
Postać tę sławiło wielu poetów i malarzy przez 

wiele pokoleń.

Ewa Szostek – mieszkanka Pruszkowa, wycho-
wawca pokoleń dzieci przedszkolnych, działacz-
ka społeczna i amatorka poetka napisała wiersz 
poświęcony postaci tego wybitnego Polaka.

DUSZPASTERZ BOHATER
Przed wielu laty ten człowiek żył...
Dla mnie

bardzo dawno, wieki temu...
choć jedno stulecie
zaledwie mija...
Okryty płaszczem duchownym
niósł polskość ludziom na wygnaniu.

Wyszukiwał dusze, duszyczki
zapomniane na obcej, znienawidzonej ziemi
tęskniące za krajem.
Wytyczał szlaki
wiodące do ziemi nad Wisła
- do Ojczyzny, do mej lubej
poprowadzę was wszystkich.

Was...a ja?
Wszystkich przeprowadzić
przez zielona granicę nie dam rady.
Ale wszystkich nieustannie wołać będę
z każdego miejsca, każdej ścieżki
z wiarą, że wrócić do kraju zdołacie.

Wrócił...
Miejsce swe odnalazł, lecz...
- Walczyć słowem w koszarowym zaciszu
to zbyt mało jak dla mnie – powiedział.
- Z krzyżem na piersi,
z żołnierzami w polu, w okopach
teraz już będę siedział.     

I poszedł...
Lotny kapelan
niosąc pociechę i wsparcie
młodzieży walczącej
na nic nie bacząc, ot tak po prostu
dla Ojczyzny.

Żołnierz strzela, Pan Bóg kule nosi...
I przyniósł tę jedną...
zbłąkana
co odebrała mu życie
gdy niósł konającemu ostatnią posługę.

Później...
ci co pole walki plądrowali
dźgali go bagnetami.
odarli z butów, zegarka
z godności kapłańskiej
krzyż z piersi zrywając.
- Nic to – jak powiedział Mały Rycerz
Księże Ignacy Skorubka
o tym coś dla nas, dla Ojczyzny uczynił
my zstępne pokolenia będziemy
PAMIĘTALI!

Ewa Szostek

Polskie pozycje pod Miłosną Józef Piłsudski i Józef Haller w czasie przeglądu 
wojsk powracających ze zwycięskiej operacji

Warszawo naprzód - obraz Zdzisława Jasińskiego
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DO SPRZEDANIA DZIAŁKI W KOMOROWIE WSI
POWIERZCHNIE OD 1000 DO 1500 M2
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Nic nie wiem...

N im wróci świat codziennego porannego 
wstawania do pracy, trzeba jak najlepiej 

wykorzystać urlopowy czas. Tym bardziej, że 
Federacja Rosyjska ułatwiła wjazd do swoje-
go kraju obywatelom Unii Europejskie. Pewnie 
urzędnikom Putina zapomniało się, że Polacy 
też są obywatelami Unii. Wprowadzono wizę 
elektroniczną a do Okręgu Kaliningradzkiego 
nawet za darmo. Trzeba tylko napisać gdzie za-
mierzasz nocować – dokładny adres i telefon, 
a jeśli ktoś tylko na jeden dzień, bez noclegu? 
Czy masz rodzinę lub chociaż znajomych w Ro-
sji, a jeśli jest rodzina, o której nie wiesz? Czy 
kiedykolwiek byłeś w Rosji, kiedy i gdzie, a jeśli 
ktoś był na Ukrainie w czasach ZSRR, to też 
Rosja? I przez tego typu pytania wypełniając 
wniosek wizowy trzeba przebrnąć. Spakowa-
łem wszystko w samochód: namiot, kuchenka 
na denaturat itp. i na Litwę. Wizy jeszcze nie 
miałem, ale miało przyjść powiadomienie na 
telefon o udzieleniu wizy (lub odmowie), mia-
łem, więc jeszcze czas pojeździć po Litwie, tym 
bardziej, że w odróżnieniu od naszego kraju, 
tam biwakowanie na dziko jest dozwolone. 
Pierwszy biwak nad jeziorem Dusia i pierwszy 
problem. Okazało się, że denaturat nie chce 
się palić. Przecież to spirytus, jak może się nie 
palić? A jednak. W dobie wszelakiej sztucz-
ności, plastików i zamienników zrobiono też 
denaturat, który się nie pali. W litewskich 
sklepach denaturatu też nie było, pokazywali 
mi podpałkę do grilla. Takie teraz czasy, faceci 
w spódnicach chodzą i to wcale nie są Szkoci, 
dziewczyny w podartych spodniach i to jest 
najnowszy trend w modzie a denaturat nie jest 
ze spirytusu i się nie pali.

Na Litwie obowiązkowo Zamek w Trokach. 
Robi wrażenie, ale na wieżę wejść nie można. 
A szkoda, byłby piękny widok. Jak zwykle ka-
mienie znaczone przejściem turystów w różno-
rakich językach. Był napis i po polsku: Tu byłem 
STACH. To pewnie jakiś inny Stach. Mój Stach 
siedzi teraz zapewne na murku i popija piwo. Za-
mek położony na wyspie. Po przeciwnej stronie 
jeziora Galwe jest pałac Tyszkiewiczów. Ładny 
i nawet śladów turystycznych znacznie mniej. 
A jednak, na samym brzegu jeziora kamień i na 
nim wydrapane: Tu byłem STACH. Pewnie ten 
sam, co był w Trokach – roześmiałem się.

Następnego dnia Kłajpeda. Trochę jak na-
sza Ustka. Kurortem tego nazwać nie można 
– tłumów nie było. Domy na starówce upo-
rządkowane jak budynki pruskich koszar. Za 
to port robi wrażenie, niewspółmiernie wielki 
w stosunku do miasteczka. Akurat trafiłem 
na festiwal etnograficzny, zespoły śpiewały 
na scenie a dookoła stragany z pamiątkami. 
Moją uwagę przykuła tabliczka z napisem: „Tu 
byłem STACH”. Spodobała mi się, kupię Stasio-
wi w prezencie. 10 euro – drogo, ale kupiłem. 
Jednak spytałem skąd taki napis i to po pol-
sku. Sprzedawca wyjaśnił po rosyjsku, że był 
tu taki Polak i powiedział, że te tabliczki będą 
się sprzedawać ja świeże bułeczki i że każdy 
Polak taką kupi i nawet zacytował tego Polaka 
po polsku: Polak głupi to kupi. Jakbym Stacha 
słyszał. Trudno, kupiłem już.

Ponieważ przyszła już informacja o udziele-
niu wizy, ruszyłem do Okręgu Kaliningradzkie-
go. Most nad Niemnem w Sowiecku (dawniej 
Tylża) robi wrażenie nie tylko tym, że trzeba w 
kolejce do granicy swoje odstać, ale też tym, 
że od czasu upadku muru berlińskiego podob-
no na tym moście teraz dokonuje się wymia-
ny szpiegów. Patrząc na Niemen wyobraziłem 
sobie tratwę zakotwiczoną na środku rzeki, do 
której podpływają łodzie z obu brzegów. Na 
jednej jest cesarz francuzów Napoleon I a na 
drugiej car Aleksander I. To musiał być fascy-
nujący widok.

Jednak przejazd przez granicę już taki fascy-
nujący nie był. Okazało się, że nie wpisałem do 
wizy drugiego imienia.

 – Bo nie mam – tłumaczę.
 – U wsjech jest a u tiebia niet?
Wzięli mnie na bok i sprawdzają, sprawdzają i 

nadziwić się nie mogą. U wsjech Paliaków wtaroj 
imie jest, u mienia niet. Ano niet – rozkładam ręce 
bezradnie. 

 – A otczestwo? – pytają.
 – U nas pytają o nazwisko rodowe, więc wpisa-

łem nazwisko – mówię.
 – A kak imia twojewo atca?
 – Jan – odpowiadam.
 – Janowicz, twoje otczestwo eta Janowicz, a ty 

szto wpisał?

Znowu rozłożyłem ręce w geście bezradno-
ści. Chyba najlepiej nic nie wiedzieć, nic nie 
widzieć, nie rozumieć po rosyjsku, po angiel-
sku, po litewsku, a nawet po polsku. Nie wiem, 
nie znam się, nic nie rozumiem, nie wiem, o co 
chodzi. To chyba najlepsza strategia.

Gdzieś dzwonią, coś uzgadniają, w pew-
nej chwili strażnik wychyla się z posterunku i 
pyta:

 – A Stacha ty znajesz?
Już miałem tradycyjnie pokazać, że nie znam, 

nie wiem i nic nie rozumiem, ale Stach?
Kiwnąłem głową, że znam i po krótkiej chwi-

li oddano mi dokumenty, otworzył się ostatni 
szlaban przede mną i wreszcie byłem w Fede-
racji Rosyjskiej.

Do Kaliningradu dojechałem już po północy. 
Wyszukałem jakiś hotelik i dopiero następne-
go dnia mogłem obejrzeć miasto. Po przedwo-
jennym Królewcu nie zostało nic. Jak wyglądał, 
można było zobaczyć już tylko na makietach. 
Jednak w Okręgu Kaliningradzkim jest jedno 
miejsce, które budzi emocje i rozpala wy-
obraźnię: Bałtyjsk dawniej Pilawa – najwięk-
sza rosyjska baza floty bałtyckiej. Nie byłbym 
sobą jakbym tam nie pojechał.

Tu znacznie więcej zabytkowych kamienic niż 
w Królewcu. Widać, że Sowieci starali się za-
chować jak najwięcej dla przyszłej bazy mor-
skiej. Ja jednak za dużo nie zobaczyłem Już po 
pierwszych fotografiach zjawił się przy mnie 
wojskowy patrol i zażądał pozwolenia na prze-
bywanie w mieście.

 – Jakie pozwolenie? Przecież nie ma takich 
pozwoleń – zdziwiłem się.

 – U nas jest. – odpowiedzieli mundurowi i 
zaprowadzili mnie na posterunek.

No i zaczęło się: a skąd ja jestem? Jak to się 
stało, że wjechałem do miasta? A po co przy-
jechałem? Przy okazji znowu wyszła sprawa 
wizy: dlaczego nie wpisałem drugiego imienia 
i jakie jest moje otczestwo. Zastosowałem 
graniczną strategię: nic nie wiem, nie znam 
się, nie rozumiem, nie rozumiem nawet po 
polsku. Moja strategia dawała pewne rezul-
taty: widziałem ich bezradność i w pewnym 
momencie padło pytanie:

 – A Stacha ty znajesz?
Znowu Staś? Zawahałem się. Nie umknęło 

to uwadze specom od przesłuchań, więc wy-
pieranie się tej znajomości nie miało sensu. 
Kiwnąłem głową, że znam. Nastąpiła konster-
nacja. Jeden z przesłuchujących wyprowadził 
mnie na zewnątrz i oddając dokumenty po-
wiedział szeptem:

 – Wsiadaj do samochodu i wyjeżdżaj z mia-
sta jak najszybciej i żebyśmy cię tu więcej nie 
widzieli.

O dziwo powiedział to po polsku. Mimo to 
chciałem trzymając się swojej strategii poka-
zać, ze nic nie rozumiem, ale mundurowy tylko 
pchnął mnie do przodu i krzyknął:

 – Bystriej, bystriej, uchadi ty!
Niestety, nie zdążyłem zwiedzić całego mia-

sta.
Następnego dnia wyjeżdżałem już do Polski. 

Na granicy w Mamonowie (do Braniewa) po-
dobny cyrk: dlaczego nie podałem drugiego 
imienia i jakie jest moje otczestwo. O dziwo 
o Bałtyjsk nikt nie pytał. Do tego doszły pyta-
nia, że skoro w wizie nic się nie zgadza to jak 
to możliwe, że wjechałem do Federacji Rosyj-
skiej. Sprawdzona strategia „nic nie wiem, nie 
znam się, nie rozumiem” dała rezultaty i po 3 
godzinach byłem już w Polsce. Jedynie polski 
strażnik niby to spytał niby stwierdził:

 – W Bałtyjsku pan był.
 – Ano byłem, ale mnie stamtąd wyrzucili.
Strażnik zachichotał tylko i oddając mi pasz-

port szepnął:
 – Nie wiem, co by z panem było, gdyby nie 

Staś.
Nie zdążyłem się nawet zdziwić, a on kazał mi 

już odjeżdżać, bo następni czekali.
Opowiedziawszy Stasiowi całą przygodę za-

śmiałem się, że ma jakiegoś ważnego imien-
nika po tamtej stronie granicy a oni pewnie 
myśleli, że to mój znajomy. Staś jednak się nie 
roześmiał. Przepił tylko piwem i nachyliwszy 
się do mnie wyszeptał:

 – Ciii, jeśli ktokolwiek dowie się o tej histo-
rii, to świata nigdy nie zobaczysz. – i dopiwszy 
piwo, wstał i odszedł. 

Jeszcze kiedyś chciałem go o to spytać, wyja-
śnić może, ale przyjął strategię: nic nie wiem, 
nie znam się, nie rozumiem…

Komentować można na: 
http://piorkiemtomkas.blogspot.com
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Nochal był kawał chłopa, coś z metr osiemdzie-
siąt dwa, taki przy kości, ale z gładką cerą, nie-

co śniadą i gadający z lekkim zaśpiewem i troszkę 
niegramatycznie. Podobno jego babka była Cygan-
ką, ale niektórzy na dzielnicy mówili jakoby nie Cy-
ganką, a jednakowoż Żydówką. Był, krótko mówiąc, 
ciutkę inszy niż kumple i z facjaty wyróżniający się od 
wszystkich. Taki na przykład jego najbliższy kumpel, 
nieco młodszy, Lulek wzrost posiadał średni, gębę 
normalną, znaczy taką przeciętną, nic oryginalnego, 
ot po prostu, jakby Pan Bóg wziął do swojej boskiej 
dłoni przydrożny bambulec i trzema uderzeniami 
młotka wyrzeźbił gębę, ot taką zwykłą, prostacką, 
taką Lulkową. Zrobiłby to bez żadnego wysiłku i kon-
cepcji. Ot, taśmowa robota. Tak szanowne państwo 
Nochal był inny, widać było na jego twarzy zapisaną, 
wrodzoną inteligencję, wyssaną z matczynej piersi. 
Wyróżniało go wiele rzeczy, tudzież ten ogromnych 
rozmiarów organ powonienia, którym to, jak mawia-
li złośliwi, mógł kamienie tłuc. Ale takich złośliwych 
prześmiewaczy było mało, ponieważ Nochal zamiast 
kamieni, prześmiewców tłukł, ogromnymi piąchami, 
wzbudzając ogólny postrach i szacunek. Dwaj przy-
jaciele siedzieli na ławce w nowo powstałym Parku 
Dreszera, założonym na terenie dawnego Fortu 
Mokotowskiego. Kolesie wybrali ławkę pod starym 
rozłożystym dębem, których to w okolicy było nie-
wiele, same młodziaki, dopiero posadzone więc i 
cienia pod nimi nijakiego. Sierpniowy dzień, gorąc 
jak cholera, życie krótkie a pić się chce!

- Przetrząśnij karmany młodziak, może znajdziesz 
troszkę miedzi, chociaż na flaszkę kwasu, żeby star-
czyło - powiedział do Lulka koleś i przypalił szluga. 
Wspomniany wyżej przetrząsnął owe, do tego stop-
nia, iż na koniec wyciągnął był z obu podszewki poka-
zując tzw. uszy słonia, bez wyciągania trąby.

- Wiedziałem Lulek, że na ciebie liczyć nie można, 
masz tu pięćdziesiąt groszy i bujnij się do chałaciarza 
po flaszkę kwasu chlebowego, tylko żeby był zimny, 
bo będziesz dymał drugi raz, kapujesz? 

- Sie rozumie – odpowiedział Lulek i ruszył nieśpiesz-
nie, gdyż upał był nieludzki. Uszedłszy kilka kroków 
zatrzymał się był, zastanowił i wrócił z pytaniem – no, 
ale dlaczego zawsze ja dymam, a ty dupsko posadzisz 
na ławce i tylko rozkazy wydajesz? Co! 

- Bo widzisz lebiego, ja w tem czasie skoczę po ro-
zum do głowy i cóś wykombinuję, znaczy rozwiąże 
kwestię zarobienia w uczciwy sposób grubszej ka-
siory, kumasz? – Lulek kumał i udał się nieśpiesznym 
krokiem, jak wspomniałem wyżej, ku swojemu prze-
znaczeniu, znaczy do sklepu. W tym właśnie czasie 
Nochal nie pojechał do Przemyśla, oj nie, ale prze-
myślał był parę rzeczy. Przemyślał, że ho, ho i wpadł 
na genialny pomysł.

- Mam, mam, tra, lala, hura! Mam! Nochal skakał, 
śpiewał i gadał sam do siebie. Przechodzące obok 
dwa podlotki obśmiały się z niego serdecznie, puka-
jąc się przy tem w czoło, co miało oznaczać, iż oby-
watel nadaję się do czubków 

- Spadać lampucery bo wam puszczę taką wiąz-
kę jakiej żeście nigdy nie słyszały. Daly jazda, no! 
– Panienki odeszły nieco speszone, za to nadszedł 
nieśpiesznie Lulek, niosąc litrową flachę orzeźwia-
jącego płynu. 

- No dawaj butle, prędziutko - rozkazał starszy i 
mądrzejszy koleś, poczem wywalił prosto z gwinta 
prawie całą zawartość, zostawiając dla młodego 
ciutkę na dnie.

- Dlaczego prawie wszystko wypiłeś? - Zapytał Lu-
lek, patrząc na resztki smakowitego płynu.

- Widzisz chłopie to jest kwas, jesteś jeszcze młody, 
a jak będziesz pił dużo kwasu chlebowego chodził 
będziesz z taką kwaśną mordą Luluś, ty się musisz 
uśmiechać do ludzi, wzbudzać zaufanie, bo inaczej 
będziesz głodem przymierał. Ludzie lgną tylko do 
ludzi o, o, no, jak to się mówi o przyjemnym wyglą-
dzie aparycji - chwilkę się zastanowił był, czy użyte 
przed chwilą nieznane słowo zostało zastosowane z 
sensem, ale chyba dobrze. 

- Słuchaj Lulek, jesteś moim przyjacielem, czy nie 
jesteś? 

- Jestem - odpowiedział zapytany.
- No to git - i wstając z ławki, obaj ruszyli w kie-

runku ul. Dolnej rozmawiając, śmiejąc się i gestyku-
lując. Nochal miał plan. A jak Nochal miał plan to 
oho, hoho.

W niedziele rano pogoda była piękna, słońce 
świeciło nie za mocno, tak w sam raz, niebo bez ani 
jednej chmurki. Obaj panowie siedzieli w tramwaju 
nr 6 jadącym w kierunku Lasku Bielańskiego. Tram-
waj był tańszy od statku wiślanego, chociaż krótki 
rejsik po Wiśle dawał dużo frajdy. Zjednoczone To-
warzystwo Transportu i Żeglugi Polskiej oraz Polska 
Żegluga Rzeczna „VISTULA” eksploatowały na rzece 
kilka bocznokołowców parowych. Pływały statki o 
nazwach: POLSKA, BELGIA, WARNEŃCZYK czy STA-
NISŁAW. Były też i inne. Ale nasi bohaterowie, jak 
już wspomniałem, grzeczniutko w tramwaju z niedu-
żym workiem i z małym rozkładanym drewnianym 
stoliczkiem - Stoliczku nakryj się! Co to, to nie.  To 
nie ta bajka. Jeśli się rozchodzi o ten worek i co w 
środku niedługo się dowiecie. Już z daleka, z bielań-
skiego lasku dochodził gwar, głośne oklaski i muzyka 
i śmiechy. Jednym słowem zabawa na całego. Karu-
zela dla dorosłych i dla dzieci, gry zręcznościowe, de-
chy i zabawa taneczna, ring bokserski dla amatorów, 
no i oczywiście pal nasmarowany mydłem i u góry 
nagroda dla zwycięzcy. Dla każdego coś miłego. Ale 
Nochal wpadł na świetny pomysł. Udał się razem z 
koleżką w najgęstsze krzaczory i tam rozebrawszy się 
prawie do nagusa zaczął wyjmować z worka prze-
branie. W tym czasie, zapatrzony na tańczących na 
polanie Lulek stracił swą czujność i naraził siebie i 
kolegę na despekt, który ich spotkał z ust kobiety 
udającej się na tak zwaną „stronę” – zboczeńcy – 
krzyknęła z obrzydzeniem widząc Nochala w gaciach 
i wypychającego sobie cycki. Takoż właśnie było tyl-

ko należało pospiesznie zmienić miejsce przebiórki, 
gdyż podniesiony alarm mógł cały plan obrócić w 
niwecz. Po kilku minutach, na początku głównej le-
śnej alejki, ukazał się przyjezdnym wycieczkowiczom 
specjalny, malowniczy widok. Na leśnym pieńku przy 
małym stoliczku siedziała olbrzymia stara Cyganka i 
cały czas tasowała talię kart. Nochal w chuście na 
łbie, z olbrzymimi klipsami w uszach, z wymalowa-
nymi przesadnie wargami, w  kolorowej kiecce wy-
dzierał się zmienionym głosem… „Cyganka prawdę 
ci powie, karty nie kłamią. Powróżyć, komu, komu. 
Nie wiesz czy bliska osoba jest ci wierna, Cyganka ci 
powie! Masz kłopoty finansowe, chcesz z nich wy-
brnąć, Cyganka doradzi. Jeśli szukasz pracy Cyganka 
ci powie, gdzie ją znajdziesz. Komu powróżyć komu, 
bo wieczorem idę do domu, tfu, pardon idę do swo-
jego taboru cygańskiego i już mnie nie będzie. Ludzie 
zatrzymywali się a i owszem. Lulek również wydzie-
rał gębę na cały głos, informując zatrzymujących 
się obywateli oraz obywatelki, jakoby korzystając z 
podanych przez siedzącą tuż obok obywatelkę Cy-
gankę, szczęśliwych liczb, wygrał był na loterii sumę  
dziesięciu tysięcy złotych.

-  Ludzie to szczere prawda! Nic, a nic nie bujam! 
Dziesięć tysiączków, ja zwariuję. Najprawdziwsze 
dziesięć tysiączków! – darł się i  płakał ze szczęścia, 
co i rusz podchodząc do starej Cyganki i całując ją 
w olbrzymie cygański łapsko. Interes szedł dobrze. 
Do wróżenia ustawiła się długa kolejka. Lulek pilno-
wał porządku i za drobną opłatą w imieniu Cyganki 
sprzedawał również kulinarne przepisy, na smakołyki 
kuchni cygańskiej. Przepisy te tworzył sam  w swoim 
domu, poprzedniego dnia, wypisując je na kartkach 
z zeszytu w linie. Jedna z tych kartek upadła mu na 
trawę i w ten sposób udało mi się, przeczytać choćby 
fragment jednego…

Przepis na rosół cygański – ukradnij kurę, najlepiej 
tłustą ……… - no dziwny to przepis, nieprawdaż? Ale 

ponieważ reklama jest dźwignią handlu, młodziak 
zachwalał usługi starej Cyganki wykrzykując - ludzie 
wszystkie wróżby się sprawdzają, ona wróży nie tyl-
ko z kart ale i z ręki, a eleganckim panią to nawet i z 
rękawiczki powróży, a sprawdzi się wszystko, że ho, 
ho! Cenę za usługę każdemu powie na ucho, żeby 
żadnej zazdrości nie było. Ruszta  dupska ludziska i 
dalej do kolejki, no jazda, nie krępujta się bo niema 
czego. Cyganka prawdę wam powie!

Przepisy też szły jak „woda”, wróżenie tudzież, to 
był dobry dzień. Pracowity, ale dobry. Zabawa w La-
sku Bielańskim dobiegała końca. Słońce powoli chy-
liło się ku zachodowi muskając ostatnimi promienia-
mi korony drzew i zmieniając ich barwę, co chwila. 
Komary rozpoczęły żer. Atakowały całymi stadami. 
Zmęczona wróżeniem stara Cyganka wstała i odga-
niając się od komarów nie przypilnowała interesu, a 
wtedy olbrzymie cyce spadły jej pod długą kiecką, aż 
do kolan. Zauważył to przechodzący cwaniak i splu-
nąwszy przez zęby powiedział do Nochala – kopsnij 
dyche bo jak nie,  to ci  zara wypadną zęby i będziesz 
miał dupę z gęby. „Cyganka” przyjęła postawę i wy-
prowadziła lewy sierpowy i natychmiast poprawiła 
prawym dyszlem, wprost na podbródek. Chwiejące-
go się na nogach cwaniaka, łomotnął w łeb stolikiem, 
wychodzący z krzaków Lulek, któren to był przez jakiś 
czas pochłonięty czynnością  „filozoficzną”. Cwaniak, 
nieprzytomny padł na glebę. Ot i tak, komary miały 
przez jakiś czas niezłą wyżerkę . Odlatywały z czerwo-
nymi od krwi mordami, zadowolone, że aż strach. A 
tak w zasadzie, to komary towarzyszą nam od po-
czątku ludzkości i musimy z nimi żyć. Przecież zawsze 
można się dogadać. Oj, ale mnie rąbnął, jasny gwint! 
Muszę się czymś posmarować.

Pozdrawiam Państwa Serdecznie  Zbyszek Poręcki.
P.S.  Zarobek bez podatku wyniósł ponoć, około 

pięciuset złotych. Praca była przyjemna i na powie-
trzu.
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Tansman -  
Karłowicz - 
Hymny Europy 

Kontynuujemy omawianie płyt z nagraniami 
poświęconymi Antologii Mazura Dąbrow-

skiego, cyklu wydawniczego NIFC. W siedmiu, 
jak dotychczas, wydawnictwach edytor odno-
tował motywy Hymnu Polski – jakie zaistniały 
w europejskiej literaturze muzycznej. Nagrania 
pochodzą głównie z rejestracji podczas wykonań 
na dorocznym Festiwalu „Chopin i jego Europa”, 
ale nie tylko bo znajdujemy nagrania studyjne. 
Wszystkie one – niezależnie od miejsca i czasu – 
mają jedną cechę wspólną, są po prostu dobre. 

Na zakończenie ubiegłorocznego festiwalu 
wystąpiła utalentowana izraelska pianistka 

Yaara Tal, która wespół z Orkiestrą FN pod batu-
tą Jacka Kaspszyka wykonała „Rapsodię polską” 
(1940) Tansmana oraz „Koncert fortepianowy 
op.45” Karola Rathausa. Obu naszych kompo-
zytorów, jeżeli chodzi o ten okres przełomu lat 
30/40, łączą podobne losy i podejście twórcze. 
Aleksander Tansman (1897) po studiach w War-
szawie i zdobyciu wysokich nagród w konkursach 
kompozytorskich osiadł w Paryżu, gdzie szybko 
wszedł do cenionego grona muzycznych nowa-
torów. W opinii krytyki przez długi czas uchodził 
obok Szymanowskiego za najwybitniejszego pol-
skiego kompozytora współczesnego. Wkrótce 
zaliczono go francuskiej Grupy Sześciu, odbył 
pięć razy tournée po Stanach Zjednoczonych aż 
w końcu (po przyjęciu obywatelstwa francuskie-
go) osiadł z kolei w USA (byle dalej od Nazistów 
i ich wojny). W 1940 pod wpływem opowieści o 
obronie Warszawy we wrześniu 1939 skompo-
nował niespełna 14 min. patetyczną – o nieco 
wojskowym charakterze – „Rapsodię”. Zaczyna 
się ona spokojnie od rożka angielskiego, potem 
narastający marsz wojskowy przeplatanym fraza-
mi Mazurka Dąbrowskiego w żałobnym tempie, 
by zakończyć ludowymi motywami. Aż do końca 
wojny utwór był w repertuarze wielu najlepszych 
orkiestr amerykańskich. Karol Rathaus też pod 
koniec l.30 znalazł się zza Oceanem, uznany jako 
wybitny modernista – ze śladami wpływu dode-
kafonistów z jednej a impresjonistów z drugiej 
strony. „Koncert” powstał jeszcze w 1939 r. i ma 
narrację niebrzmieniową, z logiką serii, lecz struk-
turę melodyczno-harmoniczną wynikającą z logi-
ki rozwoju emocjonalnego. Obie jakże w sumie 
odmienne kompozycje, wykonane przez pianist-
kę i orkiestrę spotkały się zasłużenie z aplauzem 
publiczności Teatru Wielkiego.   

Także artystów z następnego krążka płyto-
wego nie dane mi było wysłuchać na żywo, 

albowiem w końcu sierpnia z reguły jestem już w 
Berlinie na dorocznej IFA. Zostały nagrania – rów-
nie wspaniałe. To płyta zawierająca dwie kom-
pozycje Mieczysława Karłowicza (1876-1909): 
„Koncert skrzypcowy A-dur op.8” (wykonany w 
Teatrze Wielkim 29 sierpnia 2018) oraz „Symfonia 
e-moll – Odrodzenie” op.7 (wykonana i nagrana 
tamże 30 sierpnia 2018) – w sumie ponad 70 min. 

muzyki. Gwiazdą tych koncertów była pochodzą-
ca z Kirgizji Alena Baeva, grająca na skrzypcach od 
wieku pięciu lat. Nie bez powodu użyłem okre-
ślenia <gwiazda>, albowiem jej 20-letnia kariera 
przyprawia o zawrót głowy. Grała z największymi 
orkiestrami i w najbardziej prestiżowych salach. 
Tak było i w ub. roku podczas Festiwalu „Chopin i 
…”, bowiem towarzyszyła jej jedna z najlepszych 
orkiestr angielskich The Royal Philharmonic Or-
chestra (RPO) pod dyrekcją Grzegorza Nowaka 
– współpracuje on z orkiestrą od dobrych kilku 
lat. To są dwie odmienne kompozycje Karłowicza 
– „Koncert skrzypcowy” (premiera w Warszawie 
marzec 1903) zaliczany jest do arcydzieł literatury 
skrzypcowej (m.in. zachwyt Czajkowskiego), zaś 
„Odrodzenie” jest bardziej utylitarny – ma cha-
rakter narodowościowy i patriotyczny, bez „wy-
strzałów” – kompozytorskich, bardziej jako próba 
na zakończenie berlińskich studiów autora.

Trzecią płytą jest – hmm, by nie zabrzmiało to 
pejoratywnie – składak. Niemniej wykonaw-

cy przedni: Tobias Koch i orkiestra Concerto Kӧln 
(na stałe w Berlinie) – często goszczą na Festiwa-
lu „Chopin i …”. Koch jest jednym z najbardziej 
wszechstronnych pianistów w Europie, koncertu-
je jako solista, kameralista i akompaniator (np. w 
repertuarze pieśniowym), gra też z dużym wyczu-
ciem na instrumentach dawnych – fortepianach 
z epoki (tutaj Erard 1838). Dla Instytutu nagrał 
kilka zacnych płyt. Natomiast Concerto od ponad 
30 lat interesuje się techniką wykonawczą na sta-
rych instrumentach – można powiedzieć zespół 
instrumentów dawnych. Wykonali oni 16 sierp-
nia ub. roku 47 min. zestaw jaki wydano na tej 
płycie. Głównym kompozytorem jest Albert Lort-
zing (1801-1851), który pod wpływem Powstania 
Listopadowego popełnił dziarską jednoaktówkę 
„Der Pole und sein Kind” (1832) – mamy tutaj 
uwerturę do niej oraz na zakończenie płyty frag-
menty z niej. Są ponadto J.Ch. Bacha „VI Koncert 
D-dur na klawesyn i orkiestrę”, François-Josepha 
Gosseca temat na Marsyliankę, Wielkie wariacje 
Es-dur na temat pieśni narodowej „Rule Britan-
nia” oraz harmonizację refrenu Mazurka Dąbrow-
skiego wg Fryderyka Chopina. Ale jak na szumny 
tytuł całości „Hymny Europy” to trochę za mało.

CZEGO PILOT CI NIE POWIE

W sezonie letnim gwałtownie rośnie ilość wyjaz-
dów opartych o podróż samolotem. Poza nim 

jest stała liczba ludzi, którzy regularnie „dolatują” do i 
z pracy. W sumie należymy do populacji coraz częściej 
korzystającej z podróży samolotowych, choć są i wyjątki 
przekładające podróże innymi środkami lokomocji. Czy 
wiecie, że w Stanach Zjednoczonych DZIENNIE ponad 
2 mln ludzi odbywa podroż samolotem? Takich i wielu, 
wielu innych ciekawostek dowiecie się z pracy Patricka 
Smith’sa zawodowego pilota. Ma on potwierdzony ta-
lent do opowiadania – cała ponad 400 str. książka skon-
struowana jest w formie pytań i odpowiedzi, które nigdy 
nie nużą i są stosunkowe krótkie, nawet kiedy Patrick 
wyjaśnia na pozór skomplikowane sprawy techniczne 
czy nawigacyjne.  Poziom tych wyjaśnień jest przezna-
czony dla zjadaczy chleba, zwykłych podróżujących – 
nie ważne, czy to na trasach dalekich, czy naprawdę 
bliskich do sąsiedniego miasta. Poza wprowadzeniem 
– pod względem formalnym książka podzielona jest 
na 7 rozdziałów w zasadzie wyczerpujących tematykę. 
Podkreślam: nigdy nie wchodzących w skomplikowaną 
wiedzę techniki samolotowej (parametry, itp.) czy rów-
nie tajemniczej magii nawigacji. Obok takich zagadnień, 
jakie interesują zwykłego pasażera – turbulencje, usko-
ki wiatru, pogody i ewentualnych niepewności w tym co 
mówi kapitan do pasażerów, autor na początku omawia 
„samolot” w sztuce, muzyce i filmie, by przejść do naj-
większych flot powietrznych świata omawianych do-
kładnie. Oczywiście przede wszystkim amerykańskich, 
niestety ani słowa o LOT-cie – wniosek: wg Patricka to 
flota mała, nieznacząca? Autor omawia najważniejsze 
pojazdy powietrzne – nie szczędzi słów krytyki, uszczy-
pliwości na temat wyrobów koncernu McDonnell Do-
uglas (DC) na których latał, a także europejskiej chlubie 
- słynnym Airbusie 380. Z tymi uwagami, jako doświad-
czonego pilota, trudno się nie zgodzić. Jednak, jak by 
nie było, oddaje co boskie udanym liniom stylistycznym 
Caravelle, VC10 czy L-1011. Za to dość obszernie oma-
wia rodzinę Boeingów – tak, że po lekturze mamy zako-
dowaną symbolikę oznaczeń z krótkim wyjaśnieniem, 
dlaczego mamy takie oznaczenia i co (ew. kto) za tym 
stoi. Np. dlaczego kadłub Boeinga 747-8 przedłużono o 
4 metry i dlaczego w oznaczeniu modelu jest cyfra 8 (w 
Azji jest powszechnie uznana za szczęśliwą!). Osobnym 
problemem jest szkolenie pasażerów przez obsługę na 
wypadek wypadku – chodzi o te nieszczęsne kamizelki, 
nikt tego nie słucha, gorzej – nie pamięta! Ale takie są 
procedury wymyślone przez prawników i zaakceptowa-
ne przez niemal wszystkie linie. Stado prawników wy-
myśliło w obawie przed atakami terrorystycznymi całą 
procedurę przeszukania pasażera i jego bagażu osobi-
stego przed wejściem na pokład, często upokarzającą. 
No, autor i z tym polemizuje, ale z drugiej strony rozu-
mie takie działanie. Świetna lektura, nie tylko na lato, 
dla tych lubią starty i przyziemienia, duuużżo rzeczy 
zrozumiecie. Łącznie z tym, że klaskanie za udane lądo-
wanie jest już passe i już się tego nie robi (chyba gdzieś 
na prowincjonalnych liniach). Dowiecie się ponadto – o 
czym myślą piloci nad oceanami – bezmiar wód i kiedy 
nie mają dobrej łączności z punktami kontroli. A także 
dlaczego na jednych liniach dają dobrze zjeść a na in-
nych przysłowiowy cukierek. Polecamy.

Patrick Smith PILOT CI TEGO NIE POWIE Wyd. Muza 
Warszawa 2019; str. 430; oprawa miękka, bez ilustra-
cji; cena 49,90 zł.          

OFICER WYWIADU WSPOMINA

Dlaczego oficer wywiadu pisze wspomnie-
nia? Nie oszukujmy się… żeby zarobić i 

połechtać swoją własną próżność. Bo wywiad 
jest jak mafia, kto raz zostanie zwerbowany do 
wywiadu, pozostanie w nim do końca.

Filip Hagenbeck, czy jak mu tam, dogłębnie 
opowiada o swoich motywacjach napisania 
książki zaraz na początku swoich wspomnień. 
Kiedy w maju 2017 roku przymierzał się do pu-
blicznej debaty na temat skutków ujawnienia 
Zbioru Zastrzeżonego IPN, pewien „dzienni-
karz”, zaproszony do owej debaty i nastrojony 
nieco fundamentalistycznie pobiegł do tegoż 
IPN. I wydobył z niego fragment akt na temat 
autora z czasów „słusznie niesłusznych”: raport 
szefa wywiadu cywilnego do wiceministra spraw 
wewnętrznych i równocześnie szefa Służby Wy-
wiadu i Kontrwywiadu o zgodę na wysłanie mło-
dego kapitana do Punktu Operacyjnego w Lagos, 
w Nigerii.

Są to wspomnienia typowe beletrystyczne, 
gdzie daleko im do literatury faktu, ale nie ma 
co się dziwić, gdyż główną wadą książki jest 
wątpliwość, co do autentyczności jej treści. Pan 
Agent może wypisywać dowolne kocopały a my 
i tak nie możemy tego sprawdzić, czytelnik musi 
wierzyć mu na słowo, gdyby byłaby to literatura 
faktu oczekiwalibyśmy na solidne przedstawie-
nie rzeczywistych zdarzeń, osób, miejsc, itp. A 
powszechnie wiadomo jest, że w świecie szpie-
gowskim nic nie jest pewne i ciężko uwierzyć w 
pełną szczerość autora wynurzeń…

Pan Szpieg bawi się z ciekawskim czytelnikiem, 
bo wie, że mimo tak obszernych wspomnień, 
wiele spraw i wydarzeń na zawsze pozostanie w 
sferze tajnej lub zmyślonej. Dawkuje umiejętnie 
wiedzę wprowadzającą w obszary działalności 
szpiegowskiej. Cały czas jednak trzymając język 
za zębami w sprawach newralgicznych. 

Ciekawe dlaczego w zasadzie Hagenbeck zde-
cydował się na spisanie własnych wspomnień, 
dlaczego właśnie teraz i co z tego ma? 

Czy oficerowie wywiadu powinni wcielać się w 
rolę pisarzy? Pieniądze nie śmierdzą jak mawiali 
starożytni Rzymianie.

Mimo tego książkę czyta się przy jednym posie-
dzeniu, wchłania się te historyjki opowiedziane 
w sposób lekki i mocno gawędziarski. Opowie-
ści Pana Agenta są niezwykle barwne, ciekawe 
i pełne niespodzianek, napisane tak, aby czy-
telnik połknął haczyk i zobaczył jak pełne zasa-
dzek jest życie szpiega. Na dodatek specyfika 
Czarnego Lądu – tutaj Nigeria, poza klimatem, 
sposób życia i bycia, zwyczaje – organizacja ży-
cia publicznego zostawiona przez angielskich 
kolonizatorów. 

Filip Hagenbeck – ZWYCZAJNY SZPIEG.WSPO-
MNIENIA Wyd. Czarna Owca Warszawa 2019; 
str. 528; oprawa miękka; ilustracje w tekście; 
cena 39,90 zł (wersja papierowa); cena 34,99 
zł (wersja elektroniczna).

Tomasz Długosz-Trąbiński – publicysta
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BEZPŁATNE
WARSZATATY
DZIENNIKARSKIE 
pod patronatem

Wójta Gminy Michałowice
MAŁGORZATY PACHECKIEJ

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

Poznasz tu:
świat mediów
tajniki dziennikarstwa

znanych i ciekawych ludzi mediów

Organizatorem warsztatów 
jest Agencja Profil 
wydawca Głosu Pruszkowa

Chętnych do wzięcia udziału w warsztatach dzien-
nikarskich z terenu Gminy Michałowice i nie tylko 
prosimy o kontakt:

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

Profil

W ostatnich dniach ogromną po-
pularność w Internecie zdobyła 

13-letnia Inga z podwarszawskiego Mi-
lanówka. W pojedynkę stanęła przed 
wjazdem do Sejmu z dużą tablicą „Wa-
kacyjny strajk klimatyczny”. To kolejny 
dowód na to, jak w błyskawicznym tem-
pie rozwija się w Polsce temat ochrony 
środowiska. I bardzo dobrze! 

Jeszcze kilka lat temu nikt by się nie 
spodziewał, że liderem sondaży w Niem-
czech może być partia „Zieloni”. Jednak 
od lat konsekwentnie głoszone przez 
nich hasła pro-ekologicznego stylu życia 
zyskały ogromną popularność. W Polsce 
z resztą także obserwujemy kolosalną 
zmianę naszych postaw. Segregujemy 
śmieci, pijemy wodę z kranu, czytamy 
etykiety na opakowaniach i ograniczamy 
zużycie plastiku. O popularyzacji tych 
działań rozmawiamy na sejmowym ze-
spole „Zerwij z plastikiem” którego je-
stem członkinią. 

Jako matka chciałbym mieć pewność, 
że za 50 lat Polska nadal będzie zielona i różnorodna. I w niezmienionym kształcie, bo już 
dzisiaj słyszmy realne ryzyko podtapiania miejscowości nadbałtyckich. Z uwagi jednak na 
zmieniający się klimat u nas i na świecie, musimy maksymalnie wykorzystywać odnawialne 
źródła energii. Oprócz bowiem rozwiązywania bieżących problemów, musimy w polityce 
skupić się równie mocno na przyszłości. Nie na naszej, a naszych dzieci i wnuków.  

Kinga Gajewska, 
Poseł na Sejm RP 
o ekologii

Zaskoczyła nas wiadomości o śmierci Adolfa Banasz-
ka, pruszkowianina od wielu lat i wielkiego patrioty. 

Jeszcze kilka lat temu regularnie widzieliśmy go wszyst-
kich uroczystościach rocznicowo-patriotycznych i reli-
gijnych – głównie w jego parafii pw. Józefa Oblubieńca 
NMP na Osiedlu Staszica. Adolf mieszkał z rodziną przy 
ul. Działkowej – dosłownie dwa domy od tunelu-przejaz-
du. Adolf Banaszek urodził się w końcu grudnia 1921 r. 
we wsi Cisówka (nota bene tej samej z której pochodził 
mój Ojciec) koło Mińska Mazowieckiego i jego pięknym, 
pracowitym życiorysem można by obdzielić z tuzin ro-
daków. Jako chłopiec często bywał u Marszałka Piłsud-
skiego w Sulejówku-Milusinie, kształcił się na zawodo-
wego wojskowego w Mińsku Mazowieckim ale naukę 
przerwała wojna. W czasie okupacji brał czynny udział 
w ruchu oporu, w wielu akcjach zdobywania i przecho-
wywania broni. Jednak jego specjalnością była obsługa 
radiostacji – najpierw jako łącznika, potem operatora. 

Zmarł pruszkowianin Adolf Banaszek
Nic dziwnego, że kiedy przeszedł front radziecki szukało 
go NKWD, jako czynnego żołnierza AK. Uwięziony trafił 
na podlubelski Majdanek, a potem aż do Żytomierza, 
skąd wcielono go do Armii Polskiej (brakowało wyszko-
lonych żołnierzy), Przeszedł szlak bojowy: Kołobrzeg-
Bernau-Berlin. Ciężko ranny ledwie uszedł z życiem, po 
kilku miesiącach ranny powtórnie w czasie rozbrajania 
poniemieckiego lotniska pod Bydgoszczą. Nim osiadł na 
przydzielonym mu 24 ha gospodarstwie w Gronowie 
Elbląskim „zaliczył” jeszcze Bieszczady (ochronę przed 
UPA), gospodarstwie, gdzie wykazał się znakomitymi 
wynikami i gdzie władza ludowa go niszczyła – w odwet 
za postawę patriotyczną, pomoc dla sąsiadów i budowę 
najpierw kaplicy, a potem kościoła.     

Zniechęcony przenosi się wraz z powiększającą się 
rodziną do Pruszkowa, gdzie jego rodzice rozpoczęli bu-
dowę domu. Rozpoczyna nowe życie, wszystko od po-
czątku. Ciężką pracą i wiarą w sukces – rodzina Adolfa 
to siedem osób, żyją z uprawy roli (dzierżawione pola) 
– wtedy to coraz częściej odwiedza moich rodziców i 
krewnych na Mosznie. Prowadzi długie rozmowy - kon-
sultacje z moim tatą na tematy rolnicze i pszczelarskie 
(Adolf i mój tata to zawzięci pszczelarze), także pomaga 
w polu. Nigdy nie dopominając się zapłaty – ojciec nie 
zawsze mógł zapłacić na czas. Adolf jest „rodzinny” – wie 
wszystko o krewnych, interesuję się nimi, jest uczynny, 
uczciwy i głęboko wierzący. Przez lata posługiwał w swo-
im kościele parafialnym, w kościele w którym przyszło 
nam Go pożegnać w środę 17 lipca. Była to uroczysta 
msza pogrzebowa z udziałem 7 księży i asysty przy wy-
pełnionym kościele, z udziałem licznej Rodziny i pocztu 
sztandarowego kombatantów i asysty Wojska Polskiego, 
albowiem zmarły był w randze kapitana. Widzieliśmy 
starostę Krzysztofa Rymuzę i prezydenta miasta Pawła 
Makucha. W okolicznościowej mowie Adolfa Banaszka 
pożegnali Tadeusz H. Jakubowski oraz córka Halina. Bę-
dziemy Go pamiętać! 

Adam St. Trąbiński (brat cioteczny)
Foto - Andrzej Trąbiński, Ciechanów 2007 r.
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REKLAMA

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

REKLAMA

Jeśli nie pomagają leki
Rewelacyjne zabiegi przeciwbólowe BEZ LEKÓW

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

NATURMED
Ośrodek Medycyhy Manualnej i Osteopatii

LECZYMY
- Bóle ostre, 
- przewlekłe, 
- nagłe, 
- pourazowe, 
- nerwobóle, 
- bóle głowy, 
- kręgosłupa, 
- barku, 
- kolan, 
- bioder. Mgr Jakub Górnicki

Sens leczenia kręgosłupa lekami jest taki sam, jak leczenie bólu zęba tabletkami, a nie u dentysty.

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

„Zniszczyłem wątrobę i nerki, leki na bóle wywołały u mnie cukrzycę! Pan Jakub Górnicki spowodował 
swoimi zabiegami, że mogłam odstawić leki, a rwa kulszowa i sztywność poranna niemal całego ciała, 
oraz zawroty głowy ustąpiły zupełnie. To dla mnie jest niesamowite. Ponad trzy lata leczenia bez efektów, 
wydatki na leki i utrata zdrowia”. Jestem panu Jakubowi wdzięczna. Barbara Kunik (I. 69) z Ursusa.

„Mgr Górnicki wyrównał poziom łopatek spowodowany skoliozą, u mojej dwunastoletniej córki, choć 
skolioza była bardzo poważna. Gimnastyka, pływanie - niewiele pomagało - choć trwało ponad cztery 
lata”.  Matka 12-letniej Ani G. z Włoch.

Pierwsza konsultacja jest bezpłat-
na, aby ustalić wskazania do zabie-
gu lub przeciwwskazania. Należy 
przynieść badania (również daw-
ne) RTG lub rezonans.

Saska Kępa - Miasto Ogród
Jerzy Władysław Ryll - publicysta
Foto - Wikipedia

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

Oczami bliźniaków przedszkolaków vol. 2. Tekst jest oparty na wspomnieniach bliźniaków obecnie czterdziestolatów.

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

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

„MAGICZNE OGRODY” 
We wczesnym dzieciństwie mieliśmy – w czasach 

przedszkola i początków szkoły podstawowej - dwa 
magiczne „światy”. Był to ogród w Konstancinie oraz 
Park Skaryszewski w Warszawie na Saskiej Kępie. 

Mieszkaliśmy wtedy niedaleko Ronda Waszyngto-
na w starej kamienicy na ulicy Łotewskiej. Park Ska-
ryszewski dwa kroki od domu był dla nas namiastką 

wielkiego „ogrodu przydomowego” – właściwie na-
wet nie „namiastką” – był nim naprawdę, bo dzięki 
Mamie chodziliśmy do niego bardzo często. Uwiel-
bialiśmy te spacery. W tym przypadku to Mama 
wprowadzała nas w jego tajemne zakątki.  Mama 
była dla nas trochę jak Marry Poppins – dobra wróż-
ka zabierająca dzieci na “wycieczki” w świat pełen 
przygód i dziecięcych atrakcji. 

AXIS MUNDI
W domu w Warszawie oczywiście także Mama 

była Axis Mundi, podobnie jak Babcia w Konstanci-
nie. Ona nadawała ton naszemu dziecięcemu życiu, 
odsłaniała przed nami jego kolejne karty i stronice. 
Szczególną rolę grały tutaj książki. Książki były tym 
„miejscem” wokół którego spotykały się dzieci wraz 
z Mamą. Trochę jak przy wieczornym ognisku spo-
tyka się plemię po całym dniu pracy, aby opowiadać 
sobie historie i śpiewać pieśni (Ewenkowie). I książki 
spełniały, dla nas dzieci, taką a nie inną rolę, po-
dobnie jak śpiewanie kolęd w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia.

PO SCHODKACH
Natomiast Tata był bardziej niedostępny – był kimś 

kto „trwał”. Z Tatą chodziliśmy czasem w sobotę na 
zakupy i na spacer. Poznawaliśmy przepiękne, zie-
lone uliczki Saskiej Kępy – pełne drzew i krzewów 

okalających małe kamieniczki i domki. Latem te 
małe „wysepki” usłane były kobiercem kwiatów, 
zimą śnieżnobiałymi zaspami. Czasem w takich ka-
mienicach mieściły się małe „domowe” sklepiki – 
„po schodkach w górę”, lub „po schodkach w dół”. 
Pamiętam pewien sklepik z zaprzyjaźnionym panem 
sprzedawcą, gdzie kupowaliśmy ogórki w słoiku, 
oraz kiszoną kapustę na wagę, których smakoszem 
był właśnie nasz Tata. 

NIETOPEREK
To Tata często wymyślał dla nas zabawy, zazwyczaj 

bardzo żartobliwe. Pamiętam do dziś, jak wycinali-
śmy z czarnego kartonu nietoperza i wkładaliśmy go 
pod klosz żyrandola w pokoju w Konstancinie. Po-
tem z niecierpliwością czekaliśmy na Mamę kiedy 
wejdzie do pokoju. Wielki „cień” miał ją oczywiście 
za zadanie przestraszyć. Co zrozumiałe, najlepszą 
zabawę miał Tata.

PIOSENKA BIESIADNA
 „(…) Czapkę z głowy ściągał gdy
Wiatr gałęzie chylił drzewom 
Śmiał się do słońca
I śpiewał do gwiazd (…)”

W ogrodzie w Konstancinie był raj dla dziecka. Kró-
lowały w nim sosny – wielkie piękne drzewa, o rudej 

korze, na dole szarej. Pełne rosochatych gałęzi naje-
żonych długimi igłami. Czasem pięły się po nich róż-
ne pnącza, głownie dzikie wino. Harcowały po nich 
zwinne wiewiórki i dzięcioły. Na jednej z takich sosen 
niedaleko bramy, w wystającym konarze, uciętym w 
pewnym miejscu i przykrytym dla bezpieczeństwa 
przed wilgocią małym garnkiem, znajdowała się 
dziupla. 

DZIUPLA
Podobno kiedyś mieszkały w niej szpaki, ale od 

kiedy my dzieci pamiętaliśmy była pusta, choć wy-
glądała bardzo zachęcająco. Sosny były dorodne o 
grubych pniach, na ziemi pod nimi zawsze było pełno 
kawałków kory. Delikatne wyginające się w esy flore-
sy tabliczki, ułożone wielowarstwowo. Bardzo przy-
jemnie było wziąć do ręki taką tabliczkę i powolutku 
rozłamywać wdychając jej świeży żywiczny zapach i 
wsłuchując się w miłe uchu odgłosy trzaskania. To 
właśnie sosny nadawały swoisty i wyjątkowy zapach 
oraz wygląd całemu ogrodowi. Te cudowne konstan-
cińskie sosny, które jako dzieci uwielbialiśmy podzi-
wiać, sprawiły, że już jako dorośli, zarówno ja, jak i 
mój brat taki gatunek drzew lubimy najbardziej.

BRACISZEK BLIŹNIAK „AKUKU TAKI”
Mam tylko jednego brata, za to wyjątkowego, bo 

Bliźniaka. We wczesnym dzieciństwie to właśnie 
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Sierpień zapowiada się jako najgorętszy miesiąc tego lata. Pruszków zaleje 
fala świeżego, słonecznego Meksyku, przeplatana spadającym z nieba 

deszczem sombrero. Upalny miesiąc zakończy wyjątkowy finał na dachu ga-
lerii Nowej Stacji z mnóstwem atrakcji dla dzieci i dorosłych. A to wszystko 
w sercu Pruszkowa - w restauracji Papa Diego, która mieści się na I piętrze 
Nowej Stacji. 

Kierunek: Świeży Meksyk
Wakacje w mieście nie muszą oznaczać nudy - wręcz przeciwnie! Szczególnie, 

jeśli jest okazja, by na własnej skórze poznać meksykańską kulturę i spróbować 
lokalnej kuchni w niższych cenach. Restauracja Papa Diego we współpracy z 
centrum handlowym Nowa Stacja przygotowały strefy wypoczynkowe, w któ-
rych mieszkańcy mogą odpocząć i schronić się przed lejącym się z nieba żarem. 
Wszystkie przestrzenie utrzymane są w meksykańskim klimacie - nie brakuje 
kolorów, ozdobnych sombrero oraz charakterystycznych dla tego rejonu su-
kulentów. Papa przygotował także wyjątkowe promocje na dania tamtejszej 
kuchni. Mieszkańcy otrzymają kupony z dużymi rabatami do wykorzystania w 
restauracji. Vouchery będą dostępne m.in. w strefach wypoczynkowych. Go-
ście przeniosą się na chwilę do Ameryki Północnej, a cały Pruszków zaleje fala 
świeżego Meksyku!

Jako że sierpień został ogłoszony miesiącem meksykańskim, nie mogło za-
braknąć wyjątkowych atrakcji. W pierwszy i ostatni weekend sierpnia (3-4.08 
i 31.08-01.09) z nieba spadną nietypowe opady.  Chodzi bowiem o… deszcz 
sombrero! Pruszkowskie niebo na chwilę zmieni swoje oblicze i zapewni miesz-
kańcom dużą porcję rozrywki! Za pomocą dronów zostaną zrzucone sombrera, 
a szczęśliwcy, którzy zdołają je złapać, otrzymają wyjątkowe nagrody i na stałe 
zapiszą się w historii restauracji. Tego w Pruszkowie jeszcze nie było, więc syn-
optycy ostrzegają - będzie gorąco! 

Finałowa fiesta na dachu
Wielki finał akcji przypada na ostatni weekend miesiąca. Na dachu Nowej Sta-

cji będzie można poczuć się jak podczas prawdziwej, gorącej fiesty. Najmłodsi 
poznają meksykańskie tradycje za sprawą wyjątkowych gier i zabaw. W progra-
mie przewidziane są m.in. ekologiczne warsztaty, podczas których uczestnicy 
stworzą instrumenty muzyczne, wykorzystując jedynie butelki przeznaczone 
do recyklingu.

Finał uświetni koncert mariachi, którym w sercach gra najprawdziwsza, mek-
sykańska muzyka. Dach Nowej Stacji zamieni się w ognisty podest do tańca. 
Będziemy wspólnie świętować i tańczyć ile dusza zapragnie.

Papa Diego zadba o swoich gości nie tylko w czasie finału, dlatego w wybrane 
dni będą rozdawane darmowe lemoniady. Zaś w lokalu na pierwszym piętrze 
nastąpi eksplozja wyjątkowych promocji - tak, aby każdy gość miał okazję spró-
bować meksykańskiej kuchni i cieszyć się jej smakiem - nie tylko podczas miesią-
ca meksykańskiego! Zapraszamy do wspólnego świętowania. Hasta Luego!

Synoptycy ostrzegają: nad Pruszków 
nadciąga gorąca, meksykańska fiesta!

Marcin, był dla mnie najważniejszą osoba, obok 
Mamy. Zawsze bawiliśmy się razem, do momentu 
pierwszego przymusowego, ze względu na okolicz-
ności, rozstania. Mieliśmy chyba wtedy jakieś trzy, 
cztery lata. Pamiętam do dzisiaj mój powrót „po la-

tach” (to znaczy jakiś paru tygodniach), odbywający 
się w Konstancinie. Mała trawiasta dróżka, biegnąca 
skosem od domu, przez zielony ogród, wśród niebo-
tycznych sosen, oraz drzew liściastych, które uzupeł-
niały leśny jego charakter. Boczna furtka, żywopłot 
z przycinanych przez Dziadka świerczków. Biegnący 
od domu Marcin, a ja od furteczki. Radość. Pamię-
tam szczególnie długą falującą trawę ze złocistymi 
kłoskami, będącą szumiącym świadkiem spotkania 
stęsknionego rodzeństwa.

OWCZAREK ERA
Ogród w Konstancinie był miejscem, w którym prze-

żywaliśmy tysiące równie ważnych jak wspomniana 
wyżej chwila. Nieodłącznym „elementem” ogrodu 
były oczywiście psy. Na początku była to Era – piękny 
wilczur o krótkiej sierści. Gdy dom się budował, na 
terenie mieszkała pewna suka, która „powiła” parę 
pięknych puszystych szczeniaków, które szybko zna-
lazły swoich amatorów, poza jednym z nich – umo-
czonym w farbie murarskiej – to była właśnie Era. 
Od kiedy żyliśmy Era istniała „zawsze”. Miała budę 
w najbardziej dzikim i niedostępnym fragmencie 
ogrodu. Była nieodłącznym towarzyszem naszych 
zabaw – puszczało się ją luzem wieczorem i na noc, 
ale kiedy tylko przyjeżdżaliśmy sami zabiegaliśmy o 
jej spuszczenie z łańcucha. Era była typowym psem 
ogrodowym, jednak raz w życiu, była na spacerze 
poza jego obrębem. Był to absolutny wyjątek, ponie-
waż Dziadek nie godził się na takie eskapady.

CIOCIA „MUCHA”
Całą „akcję” przeprowadziła wraz z nami Ciocia Mu-

cha – znalazła kawał solidnego kabla, który posłużył 
nam za smycz. Z wielką „pompą” wyruszyliśmy w 
stronę konstancińskich tężni. My dzieci odczuwali-
śmy gigantyczną radość rozpierającą nas od środka, 
oraz głębokie przekonanie o nie mniejszej radości 
samej Ery rzucającej się wściekle na drugim końcu 

powroza. Z mozołem brnęliśmy przed siebie szarpani 
na boki przez przerażoną, tak wyjątkową w jej życiu 
„podróżą” Erę. Inna historia wiąże się z naszymi sio-
strami ciotecznymi, starszymi od nas o parę lat. K

KĄPIEL ERY
Kąpanie psa zakończyło się widokiem pędzącego 

po ogrodzie kłębka białej piany. Z natury Era była 
psem bardzo łagodnym i czułym. Babcia zawsze lu-
biła jej dogadzać, pamiętam jak szykowała ogromne 
pajdy chleba suto okraszone grubą warstwą ponęt-
nego smalcu. Uwielbialiśmy karmić psa i sycąc się 
widokiem pożerającego łapczywie głodomora. Era 
miała budę, od kiedy pamiętaliśmy zawsze tą samą – 
małą chylącą się chatynkę, w której zagrzebywała się 
z lubością, jak wilk w swojej norze. A była to nora w 
istocie, gdyż sprytna suka wykopała pod budą spory 
tunel. Z biegiem lat, w miarę jak pies się starzał, co-
raz trudniej było mu się z niej wydobywać. W końcu 
podjęliśmy więc decyzję o zmianie budy. O dziwo Era 
chyba nie była z tego powodu szczególnie szczęśli-
wa… Gdy Era umarła, byliśmy jeszcze małymi dzieć-
mi, pamiętam do dziś, że byłam głęboko przekonana 
iż czuwa nade mną mieszkając w niebie. Grób Ery 
został usytuowany na honorowym miejscu naprze-
ciwko drzwi wejściowych do domu, za rabatką kwia-
tową między dwoma pięknymi leszczynami.

KASTOR
Po erze Ery nastała w ogrodzie nieco krótsza 

epoka Kastora – mieszańca setera z wilczurem o 
pięknej długiej i falującej sierści. Podobnie jak ona 
miał bardzo miłą i przyjazną naturę. Kiedy Babcia 
oraz Dziadek nie mieli siły się nim zajmować opiekę 
nad nim przejęła sąsiadka „psiara”, a tym samym 
ogród opustoszał, aż do momentu gdy nadeszła 
pora na naszego miejskiego domowego pupila 
Agata – pięknego srebrzysto - szarego sznaucera 
średniego. 

Pomnik Edwarda Mandella House'a 
w Parku Skaryszewskim w Warszawie

AGACIK
Gdy przyjeżdżaliśmy do Konstancina pies pędził, 

jak wystrzelona z łuku strzała, wzdłuż ogrodzenia 
ujadając wściekle. Wkrótce wyrył tam głęboką 
ścieżkę. Wszak w Warszawie chodził właściwie tylko 
na smyczy, a instynkt pogoni, jako potomek psów 
biegających za dyliżansami miał nieprzeciętny… W 
czasach Agata nieraz spędzaliśmy lato w Konstanci-
nie. Pewnego upalnego dnia gdy psiak od wielu już 
godzin szalał po ogrodzie, co było silniejsze od niego, 
przypadł do nóg Mamy błagając wyraźnie o uwiąza-
nie go na smyczy, by mógł nareszcie odetchnąć.

PARK SKARYSZEWSKI IMIENIA PADEREWSKIEGO
Rolę „Ogrodu” w Warszawie spełniał dla nas Park 

Skaryszewski – prawdziwy „Park Leśny” – w swoim 
charakterze podobny do tego pełnego elfów Parku w 
którym mieszkał Piotruś Pan, który nigdy nie wyszedł 
z wieku niemowlęcego (z powieści „Przygody Piotru-
sia Pana” J. M. Barrie). Stawy, polany, malownicze 
grupy drzew i krzewów głównie liściastych. Jedno 
wzniesienie porośnięte świerkami, wodospad, ro-
sarium… Do tego parę rzeźb, ławki, alejki – jedna 
główna droga opasująca pętlą cały „Ogród Miejski”. 

ŁAWECZKI
Jako małe dzieci, zawsze z Mamą znajdowaliśmy 

sobie jakąś dogodnie usytuowaną ławeczkę, na 
zasadzie „schron – widok”. Pozostałość po naszych 
przodkach – za plecami absolutne „bezpieczeń-
stwo”, przed oczami rozległa panorama na ewen-
tualne „niebezpieczeństwo”… Mama zawsze miała 
głęboko zakorzenioną taką potrzebę – atawizm. Z 
tyłu ochrona – rodzaj „jaskini z drzew” lub krzewów, 
z przodu wolna przestrzeń - polana lub jezioro. Takie 
miejsce idealnie nadawało się do czytania książek. 
W późniejszych czasach Park Skaryszewski był miej-
scem długich wędrówek z psem Agatem. 

CDN  J.W.R.
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Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy
Foto - Tomasz Malczyk

MKS „ZNICZ” PRUSZKÓW
DANE O KLUBIE
 
ADRES: ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków
TELEFON: (22) 758 88 53
FAKS: (22) 758 88 53
INTERNET: zniczpruszkow.com.pl
E - MAIL: zniczpruszkow@zniczpruszkow.home.pl
BIURO PRASOWE: prasa.znicz@gmail.com
BARWY KLUBOWE: żółto - czerwone 
STADION: Centrum Kltury i Sportu Sp. z o.o.
POJEMNOŚC: 2097 – siedzących 1977 
OŚWIETLENIE: 2000 lx
BOISKO: 105 x 68
WŁADZE KLUBU:  Jacek OCHMAN - prezes, Marcin 
GRUBEK - wiceprezes, Marek ŚLIWIŃKI - skarbnik, 
Tomasz MATUSZEWSKI - sekretarz, Walery RUM 
- członek.
ROK ZAŁOŻENIA: 1923
SUKCESY: 5 miejsce w II lidze - 2007/08, 1/4 finału 
Pucharu Polski - 2014/15
NAJWYBITNIEJSI ZAWODNICY: Marian WYPI-
JEWSKI, Ryszard KRAJEWSKI, Wiesław MATYJEK, 
Jacek GMOCH, Ryszard SZYMCZAK, Zbigniew 
KAKIETEK, Krzysztof KRAJEWSKI, Marek MILAN-
KIEWICZ, Maciej TERLECKI, Radosław MAJEWSKI, 
Tomasz CHAŁAS, Jakub WÓJCICKI, Arkadiusz  JĘ-
DRYCH, Robert LEWANDOWSKI, Adam CHRZA-
NOWSKI, Dominika GRABOWSKA.                                                                                                              
                               
KADRA - MKS ZNICZ PRUSZKÓW II LIGA
RUNDA JESIENNA – SEZON 2019/2020
 
Nr/imię i nazwisko/kraj/data ur./wzrost/waga/
ostatni klub/Ekstraklasa

BRAMKARZE: 
1. Bartłomiej GRADECKI/Polska/26.12.99/194/85/
WISŁA Płock/.
12. Piotr MISZTAL/Polska/10.07.87/193/100/wy-
chowanek/1-0/.
23. Filip WYSOCKI/Polska/05.02.01/190/80/wy-
chowanek/.
... Bartosz GRALIK/Polska/08.07.02/182/95/KOSA 
Konstancin/.

OBROŃCY:
18. Martin BARAN/Słowacja/03.01.88/187/88/
PODHALE Nowy Targ/59-2/.
4. Marcin BOCHENEK/Polska/28.05.91/188/81/
POLONIA Warszawa/.
... Mateusz DOMŻALSKI/Polska/29.07.99/187/82/
wychowanek/.
13. Peter DROBNAK/Słowacja/29.09.92/181/77/
PODHALE Nowy Targ/.                           
... Piotr JÓŹWIAK/Polska/27.05.01/183/77/wy-
chowanek/.
20. Krystian MIANOWICZ/Polska/26.08.00/176/72/
wychowanek/.
11. Paweł MOSKWIK/Polska/08.06.92/179/71/
PODBESKIDZIE Bielsko-Biała/45-2/.
19. Marcin RACKIEWICZ/Polska/04.02.87/176/71/
wychowanek/1-0/.
5. Adrian RYBAK/Polska/02.01.99/187/85/wy-
chowanek/.                                     
6. Michał WRZEŚNIEWSKI/Polska/19.09.94/185/85/
GARBARNIA Kraków/1-0/.
69. Robert OBST/Polska/06.07.1995/192/78/RUCH 
Chorzów/13-1/.

POMOCNICY:
17. Bartłomiej FALISZEWSKI/Polska
/22.01.99/176/75/wychowanek/. 
… Kacper FALKOWSKI/Polska/08.05.03/176/69/
wychowanek/.

10. Maciej MACHALSKI/Polska/23.02.90/181/78/
wychowanek/.
… Michał MICHALAK/Polska/06.04.99/185/77/
wychowanek/.
99. Karol NOISZEWSKI/Polska/13.11.99/193/88/
RAKOW Częstochowa/.
… Tymon PROCZEK/Polska/11.01.03/176/69/
wychowanek/.
… Arkadiusz PYRKA/Polska/20.09.02/175/72/
BROŃ Radom/.
67. Paweł TARNOWSKI/Polska/28.06.90/181/85/
RADOMIAK Radom/29-1/.
… Krystian TABARA/Polska/04.08.01/187/87/
PELIKAN Łowicz/.
… Mateusz ZAWAL/Polska/01.03.95/186/74/
RUCH Chorzów/.

NAPASTNICY:
11. Patryk CZARNOWSKI/Polska
/19.05.98/180/80/LEGIA Warszawa/.
14. Mikołaj SZYMAŃSKI/Polska
/22.03.99/184/79/wychowanek/.
9. Dariusz ZJAWIŃSKI/Polska/19.08.86/184/80/
POGOŃ Siedlce/85-6/.
… Hubert HANDZLIK/Polska/16.04.2003/174/68/
POGOŃ Siedlce/.

UWAGA: 31 sierpnia 2019 zamyka się okienko 
transferowe. W związku z powyższym  w przed-
stawionym składzie mogą nastąpić zmiany.      

PRZYBYLI: 
Martin BARAN (O - Podhale Nowy Targ), Peter 
DROBNAK (O - Podhale Nowy Targ), Paweł MO-
SKWIK (O - Podbeskidzie Bielsko-Biała), Karol 
NOISZEWSKI (P - Raków Częstochowa), Hubert 
HANDZLIK (AP ZNICZ), Krystian TABARA  (PELI-
KAN Łowicz ), Robert OBST(O - RUCH Chorzów), 
Mateusz KOCISZEWSKI (P - GWARDIA Warszawa), 
Bartosz GRALIK (B- KOSA Konstancin). 

ODESZLI: 
Tomasz CHAŁAS (N - KSZO 1929 Ostrowiec Świę-
tokrzyski), Przemysław KOCOT (O - Karkonosze 
Jelenia Góra), Patryk KUBICKI (P - Sokół Ostró-
da), Adrian MAŁACHOWSKI (P - GKS Bełchatów), 
Franciszek RATAJCZYK (N - POGOŃ Grodzisk Ma-
zowiecki), Mateusz KINAST (N- POGOŃ Grodzisk 
Mazowiecki), Kacper SMOLEŃ (P - SANDECJA 
Nowy Sącz), Marcin SMOLIŃSKI (P - Huragan Wo-
łomin), Marcin STROMECKI (P - Górnik Łęczna), 
Jakub ZAGÓRSKI(N-SOKÓŁ Aleksandrów Łódzki).

 SZTAB SZKOLENIOWY:
Andrzej PRAWDA - trener,
Tomasz MATUSZEWSKI - II trener, 
Emil ADAMCZUK - asystent trenera, 
Mariusz LIBERDA - trener bramkarzy,
Krzysztof SZCZĘSNY - trener przygotowania mo-
torycznego,
Jacek MIKOŁAJUK - lekarz,
Andrzej BURAKOWSKI - fizjoterapeuta.
  
Mazowiecki Związek Piłki Nożnej w rozgrywkach 
centralnych sezonu 2019/2020  reprezentują:  
LEGIA Warszawa i WISŁA Płock - PKO EKSTRA-
KLASA. RADOMIAK  Radom - FORTUNA I LIGA 
oraz ZNICZ Pruszków, POGOŃ Siedlce i LEGIO-
NOVIA Legionowo - II liga. Ponadto, a może 
przede wszystkim co należy z dumą podkreślić 
NASZ ZNICZ to nie tylko dwie drużyny seniorskie 
(ZNICZ II - IV liga), ale 41 drużyn roczników od 
20001 do 2013  podzielone  na grupy:  A, B, C 
i D. Ponadto 4. i 5. latkowie, którzy w ramach 
PIERWSZEGO KROKU poznają tajniki obcowania 
z futbolówką oraz coraz prężniej rozwijająca się 
współpraca z Przedszkolami zlokalizowanymi 
na terenie naszego miasta i okolic wizytowane 
przez: trenerów - byłych piłkarzy, studentów i 
absolwentów uczelni sportowych. To  świadczy 
po pierwsze o ogromnym zainteresowaniu mło-

dzieży, dzieci i opiekunów tą formą łączenia 
przyjemnego z pożytecznym oraz o wybieganiu 
myślą w daleką przyszłość i przygotowywaniu 
własnych kadr złożonych z wychowanków co 
potwierdzają fakty. W  skład szerokiej kadry II 
ligowego zespołu MKS ZNICZ Pruszków wchodzi 
29. zawodników w tym 16. z roczników 1999 
- 2003 oraz co bardzo cieszy 10. stanowią  wy-
chowankowie. To współtwórcy  przyszłych suk-
cesów żółto - czerwonych, kandydaci do repre-
zentacji narodowych i okręgowych w różnych 
kategorii wiekowych, następcy naszych najlep-
szych zawodników w historii klubu, którzy na 
naszym stadionie stawiali pierwsze kroki lub 
rozwijali skrzydła godnie później  reprezentu-
jąc barwy narodowe, żółto - czerwone i nasze 
miasto oraz kolejne kluby.  

TERMINARZ ROZGRYWEK II LIGOWYCH - 
RUNDA JESIENNA - SEZON 2019/2020

(I) kolejka - 28.07 - niedziela - godz. 13:05 GKS 
Katowice - MKS ZNICZ Pruszków. (II) kolejka - 
03.08. - sobota godz. 18:00 MKS ZNICZ Prusz-
ków - STAL Stalowa Wola. (III) kolejka 10.08. - 
sobota - godz. 15:00 RESOVIA Rzeszów - MKS 
ZNICZ Pruszków. (IV) kolejka 17.08. - sobo-
ta - godz. 17:00 POGOŃ Siedlce - MKS ZNICZ 
Pruszków. (V) kolejka 21.08. godz. 18:00 MKS 
ZNICZ Pruszków - GRYF Wejherowo. (VI) kolejka 
25.08. godz. 18:00 BYTOVIA Bytów - MKS ZNICZ 
Pruszków. (VII) kolejka 31.08/01.09 godz.? MKS 
ZNICZ Pruszków - BŁEKITNI Stargard. (VIII) ko-
lejka 07.09. godz. 19.00 OLIMPIA Elbląg - MKS 
ZNICZ Pruszków. (IX) kolejka  14/15.09. MKS 
ZNICZ Pruszków - GORNIK Łęczna. (X) kolejka 
21.09. godz. 16.00 SKRA Częstochowa - MKS 
ZNICZ Pruszków. (XI) kolejka 28/29.09 godz.? 

NOWE TWARZE WŚRÓD ŻÓŁTO – CZERWONYCH
Od lewej: Martin BARAN, Robert OBST, Peter DROBNAK, Paweł MOSKWIK, Mateusz ZAWAL, Karol NOISZEWSKI

SKARB KIBICA MKS ZNICZ PRUSZKÓW



www.gpr24.pl      Wiadomości  sport

GŁOS PRUSZKOWA NR 08/2019                                                                                                                                                                            21                                                                                                               

Patroni medialni wydarzeń sportowych

MKS ZNICZ Pruszków - STAL Rzeszów. (XII) kolej-
ka 05.10. godz. 16.00 LEGIONOVIA Legionowo 
- MKS ZNICZ Pruszków. (XIII) kolejka 12/13.10. 
godz.? MKS ZNICZ Pruszków - GARBARNIA Kra-
ków. (XIV) kolejka 19/20.10.godz.? LECH II Po-
znań (we Wronkach) - MKS ZNICZ Pruszków. XV 
kolejka 26/27.10. godz.? MKS ZNICZ Pruszków 
- GÓRNIK Polkowice. (XVI) kolejka 02.11. godz. 
17:00 ELANA Toruń - MKS ZNICZ Pruszków. (XVII) 
kolejka 09/10.11. godz.? MKS ZNICZ Pruszków - 
WIDZEW Łódź. (XVIII) kolejka  16/17.11. godz.? 
MKS ZNICZ Pruszków - GKS Katowice. (XIX) ko-
lejka 23/24.11.  godz.? STAL Stalowa Wola - MKS 
ZNICZ  Pruszków. (XX) kolejka  30.11/01.12 godz.? 
MKS ZNICZ Pruszków - RESOVIA Rzeszów.

UWAGA: z przyczyn nie zależnych od MKS 
ZNICZ Pruszków terminy meczy mogą ulec 
zmianie.

MINIONY SEZON 2018/2019

W  ubiegłym sezonie 2018/2019 nasi ulubień-
cy rozegrali 34 spotkania w których: odnieśli 
13 zwycięstw, uzyskali 7 remisów i ponieśli 14 
porażek. Zdobyli 47 bramek: Paweł TARNOW-
SKI - 8, Dariusz ZJAWIŃSKI, Marcin BOCHENEK i 
Maciej MACHALSKI po 7,  Patryk CZARNOWSKI 
- 4, Mateusz DŁUGOŁĘCKI - 3, Patryk KUBICKI, 
Adrian MAŁACHOWSKI i Marcin SMOLIŃSKI 
po 2. oraz Karol PODLIŃSKI, Kacper SMOLEŃ, 
Marcin STROMECKI, Jakub ZAGÓRSKI po 1. 
Stracili  bramek 60 i dorobkiem 46. punktów 
uplasowali się na VIII pozycji w II ligowej tabe-
li. Najwyższe zwycięstwo odnieśli w Siedlcach 
pokonując miejscową POGOŃ 3:0, a najdo-
tkliwszą porażkę ponieśli w Toruniu, ulegając 
miejscowej ELANIE 1:5. W minionym sezonie 
podczas 34. spotkań mecze żółto - czerwonych 
obejrzało w sumie 36996 widzów w tym na na-
szym stadionie pojawiło się 6350 sympatyków. 
Najwięcej - 600 na meczu z WIDZEWEM Łódź, 
a najmniej - 200 na meczu z GRYFEM Wejhero-
wo. Zdecydowanie dużo, dużo większym zain-
teresowaniem cieszyły się mecze wyjazdowe  z 
udziałem żółto – czerwonych, które  obejrzało 
30646  kibiców. Rekordowa liczba pojawiła się 
na stadionie łódzkiego WIDZEWA – 16 821!!!!  
Najmniejsze zainteresowanie wywołał mecz w 
Stalowej Woli, gdzie było obecnych zaledwie 
80 widzów. Zaprezentowane liczby dają  wiele 
do myślenia wszystkim fanom, kibicom i sym-
patykom żółto - czerwonych w naszym mie-
ście i nie tylko! Przytaczając słowa popularnej 
piosenki „NIC NIE MOŻE PRZECIEŻ WIECZNIE 
TRWAĆ” serdecznie zapraszam na  NASZ  STA-
DION!!! by  gorąco i aktywnie wspierać naszych 
ulubieńców. Bo jak nie MY to KTO, bo jak nie 
JESIENIĄ  to kiedy? Już w sobotę 3 sierpnia 
wszystkie drogi prowadzą na nasz stadion. Tego 
dnia  o godz. 18.00 podejmujemy STAL Stalo-
wą Wolę. Tego dnia nie może zabraknąć na 
stadionie żadnego kibica żółto - czerwonych!                                                                                                                                      

TO  IDZIE  MLODOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ NASZEGO ZNICZA: od lewej:  Michał MICHALAK, Mikołaj SZYMAŃSKI, Adrian RYBAK, Bartłomiej FALISZEWSKI, 
Krystian MIANOWICZ Filip WYSOCKI Piotr JÓŹWIAK, Tymon PROCZEK, Kacper FALKOWSKI, Mateusz DOMŻALSKI.  

Sztab  szkoleniowy od lewej: Krzysztof SZCZĘSNY (trener przygotowania motorycznego), Emil ADAMCZUK (asystent trenera), Tomasz MATUSZEWSKI 
(II trener), Andrzej BURAKOWSKI (fizjoterapeuta), Mariusz LIBERDA (trener bramkarzy), nieobecny Andrzej PRAWDA - I trener

SKARB KIBICA MKS ZNICZ PRUSZKÓW
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POWIATOWY URZĄD PRACY w PRUSZKOWIE
05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30 wejście C, pokój nr 129 

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

1. Pracownik ochrony - wykształcenie zasadnicze zawodowe. Praca Moszna Parcela. Oferta nr 1470.
2. Konserwator oczyszczalni ścieków - uprawnienia/umiejętności - prawo jazdy kategorii B lub C. Praca na terenie gminy Nadarzyn. Oferta nr 1483.
3. Nauczyciel wychowania przedszkolnego - wykształcenie wyższe wychowania przedszkolnego. Praca w Nowej Wsi. Oferta nr 1514.
4. Sprzedawca - wykształcenie nie wymagane. Uprawnienia/umiejętności - mile widziana książeczka sanitarno-epidemiologiczna, umiejętność obsługi kasy fiskalnej. Znajomość 
języka angielskiego lub włoskiego w stopniu komunikatywnym. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 1515.
5. Gospodarz budynku - wykształcenie nie wymagane. Uprawnienia/umiejętności - nie wymagane. Praca w Piastowie. Oferta nr 1534.
6. Monter wentylacji i klimatyzacji do przyuczenia - staż pracy minimum rok. Uprawnienia/umiejętności - umiejętność spawania, lutowania, uprawnienia SEP do lkV, prawo jazdy 
kategorii B. Praca na terenie woj. mazowieckiego. Oferta nr 1537.
7. Operator wózka widłowego - wykształcenie nie wymagane. Uprawnienia/umiejętności - uprawnienia UDT WJ01/WJ02. Praca w Sokołowie. Oferta nr 1559.
8. Elektromonter - wykształcenie średnie zawodowe. Uprawnienia/umiejętności - prawo jazdy kategorii B. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 1572.
9. Nauczyciel pedagog specjalny - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Uprawnienia zgodnie z kartą nauczyciela. Praca w Raszynie. 
Oferta nr 1580.
10. Przedstawiciel handlowy - wykształcenie minimum średnie. Staż pracy minimum 3 lata w handlu. Umiejętności sprzedażowe, asertywność. Znajomość języka angielskiego 
lub niemieckiego. Praca w Warszawie. Oferta nr 1582.
11. Specjalista - wykształcenie wyższe rolnicze. Staż pracy minimum rok. Uprawnienia/umiejętności - umiejętność redagowania pism, znajomość problematyki w zakresie polityki 
rolnej, funkcjonowania administracji. Znajomość języka angielskiego. Praca w Parzniewie. Oferta nr 1585.
12. Ciastkarz - wykształcenie zasadnicze zawodowe. Staż pracy minimum rok. Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, uczciwość, kultura osobista. Praca w Milanówku. 
Oferta nr 1586.
13. Mechanik samochodowy - wykształcenie zasadnicze zawodowe. Staż pracy minimum 5 lat. Samodzielność, dyspozycyjność, dbałość o powierzone mienie. Praca w Piastowie. 
Oferta nr 1621.
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