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Historia

przywracanie pamięci

Od Komitetów Obywatelskich
do pierwszych wyborów samorządowych
Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta
Foto - Mirosław Kalinowski
Na przykładzie Michałowic
0 lat temu zwycięstwo „Solidarności” w częściowo wolnych wyborach 4 czerwca 1989
położyło kres komunistycznemu systemowi politycznemu, a nieco potem – gospodarczemu.
Ze skali zwycięstwa sprawy nie zdawała sobie
opozycja robiąc „poprawkowe” gesty w kierunku
dotychczasowej władzy. Rok później, dokładnie
27 maja 1990 odbyły się równie ważne (już bez
ograniczeń) wybory samorządowe – ale mniej
zauważalne i mniej spektakularne. Wybory te
wprowadziły tysiące ludzi chętnych do działania
na poziomie lokalnym, chcących poprawy – tu i
teraz – we wsi, osiedlu, dzielnicy czy w mieście,
tam gdzie mieszkali. Starsi często zapominają,
jak było, często przekładając to na przysłowiowe
butelki z octem na półkach sklepowych, choć i
samych sklepów było nie za wiele. Młodzi nie są
w stanie wyobrazić sobie, jak żyli ich rodzice czy
dziadkowie. Zmiany na lepsze nie dokonały się od
razu, te zmiany trwają dalej i o tym mówimy na
przykładzie gminy Michałowice – jednej z wielu.
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Zaangażowani i społeczni
Między marcem a 4 czerwca 1989 r. na terenie
gminy Michałowice spontanicznie powstał Komitet Obywatelski „Solidarność. W jego skład weszły 24 osoby z różnych miejscowości. Celem było
zachęcenie mieszkańców do udziału w wyborach
4 czerwca i promocja kandydatów związanych z
ruchem społecznym jaki powstał wokół „Solidarności”.
Po 4 czerwca 1989 wiele się zmieniło. Wśród
wielu nowych uregulowań, niemal w biegu po kilku miesiącach znalazł się projekt nowej ustawy o
samorządach (Dz. Ustaw 1990 nr 16, poz. 95) z 8
marca 1990 r. W kwietniu 1990 r. zakończyły działalność rady narodowe i terenowe organy administracji państwowej – pełniły one jeszcze swe obowiązki w krótkim okresie przejściowym. 27 maja
1990 r. przeprowadzono w naszym kraju PIERWSZE WOLNE WYBORY, i były to wybory samorządów lokalnych. Trzeba przyznać, że kandydatów
powoływano z różnych środowisk i ugrupowań
politycznych, ale ponieważ dotychczasowe władze (różnych stopni były skompromitowane), to
powszechnie wskazywano ludzi, albo o dobrej
opinii lub wskazywały je Komitety Obywatelskie.
I tak np. w osiedlu Komorów wskazano mieszkającego tu weterynarza powiatowego Piotra Hosera, który dla nas wspomina: „ - wysunięty byłem przez przyjaciół, którzy działali w Komitecie
Obywatelskim”. Trzeba tu zaznaczyć, jak wielką
rolę wobec centralizacji radia, tv (po kilka programów) czy też prasy odgrywały gazetki, biuletyny
zainicjowane przez „Solidarność”, a wydawane
też przez różne organizacje. Były one platformą
komunikacji społecznej, budziły zaufanie, nie były
cenzurowane – na długo przed tymi niepełnymi
wyborami 4 czerwca i tymi samorządowymi. I tak
np. MINI Gazeta Komitetu Obywatelskiego w Michałowicach pisała (31 marca 1990): „Wiemy, że
łatwiej wprowadzić reformy polityczne, trudnej
gospodarcze, ale najtrudniej reformować człowieka. Zmiana polityczna na szczycie nastąpiła
szybko, natomiast działające na niższych szczeblach państwa struktury ulegają wprawdzie metamorfozie, ale w olbrzymiej większości jest ona
pozorna”(L. Biały). W tym samym numerze MNI
Gazety: „… sklepy Samopomocy Chłopskiej od lat
są „słynne” z zasobności i „błyskawicznej” obsługi. Przykład z Michałowic: po porannej sprzedaży
2 godzinnej chleba i mleka już go brakuje! Nie
mówiąc o innych potrzebach. Ceny wielu artykułów spożywczych są blisko 20-30% wyższe niż w
sklepach warszawskich”. Zaś Uchwała nr 3/1990
Samorządu Mieszkańców stwierdza, że uchwały

dotyczące spraw mieszkańców Osiedle Michałowice, a kierowane do Urzędu Gminy nie są respektowane przez Naczelnika Gminy (chodziło o
działania niezgodne z przepisami prawa: niedokładanie w pełni starań o właściwy rozwój gminy, poprawę warunków życia mieszkańców, także
ochrony środowiska – braku konserwacji melioracji, braku wsparcia dla Spółki Wodnej – jej rozpad
i nieprzestrzeganie przepisów w sprawie budownictwa). Dalej wydawca gazetki MINI apelował o
sprzątanie posesji – palenie śmieci jednocześnie
na całej ulicy lub przyspieszenie zakładanie chodnika pomiędzy kolejką WKD a Al. Jerozolimskimi,
jaki ciągnie się w nieskończoność… lub o porządek (czystość?) w pobliżu kontenerów handlowych usytuowanych w pobliżu szkoły i stacji WKD,
lub dlaczego plan inwestycyjny na sumę 6,7 mld
zł podzielono na Komorów 4, 650 mld a na Michałowice 2,050 mld zł (oczywiście ówczesnych
złotówek, przed denominacją).

w gminie, bo rozpoczęliśmy kanalizację od strony
wschodniej, od trudnych terenów podmokłych w
Michałowicach. Uważaliśmy, że trzeba ludziom
pomóc – przede wszystkim – tam. Oczywiście –
był to proces rozłożony na lata. Braliśmy kredyty
w BOŚ, kredyty spłacaliśmy – dostawaliśmy też
umorzenia do części, więc opłacało to się robić.
Poza tym ludzie przy kanalizacji mieli wkład własny – od ulicy do własnego domu – podłącza we
własnym zakresie. Niezależnie jak długie – opłata
była stała od każdego domu.
Po czterech latach powstał Zarząd już 4 osobowy,
czyli wójt, zastępca i dwóch członków – etatowo.
Ja byłem na pół etatu, ale np. Bolesław Kuss był
na całym etacie. Byłem także członkiem komisji
wspólnej: Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i
Zdrowia, poza nią były jeszcze, m.in. Inwestycyjna
i Budżetowa. W którymś momencie sprawa stanęła tak, że zaczęliśmy budować ośrodek zdrowia
w Michałowicach ponieważ ten stary był malutki

Budynek Urzędu Gminy Michałowice w Regułach
Pierwsze zadnia nowej rady gminy
Wróćmy do wyborów samorządowych z maja
1990 r. Wspomniany Piotr Hoser otrzymał w
okręgu (?) nr 14 Komorów 125 głosów, przy
czym uprawnionych było 440 osób, głosowało
221, co stanowiło ogólnie 52,5% frekwencji. Na
pytanie czym zajęła się nowa Rada Gminy mówi:
- pierwszą rzeczą po wyborze wójta było skonstruowanie zarządu, był on 6 osobowy, zarząd
społeczny. No i zaczęliśmy… Zaraz po wyborach
spaliła się drewniana szkoła w Komorowie, wiec
stanęliśmy wobec dylematu, czy budować? Rada
podjęła decyzję – budujemy szkołę w Komorowie – i ją rozbudowujemy. Ten pierwszy budynek
wówczas powstał, później budowaliśmy następny budynek, a potem – halę sportową. Później
budowaliśmy budynek szkoły w Michałowicach, a
następnie rozbudowywaliśmy szkołę (tzw. Tysiąclatkę) w Nowej Wsi. To był wtedy priorytet gminy
– ruszyć wtedy z oświatą! Środki na budowę szkoły w Komorowie to wydębiłem jeszcze od kuratorium – kuratorem był pan Paszyński (wice kurator
p. Gawroński), obiecali nam te środki, chodziłem
tam x-razy, a resztę to były nasze fundusze. Potem
to sprzedawaliśmy trochę działek – szliśmy początkowo w tym kierunku, komunalizacji działek,
aby były pieniądze na inwestycje. Potem zajęliśmy
się drogami i KANALIZACJĄ! Byliśmy pionierami

i ciasny. Tam nawet wcześniej zaczęto coś budować, ale nie skończono, myśmy to rozbudowali i
skończyliśmy. A w Komorowie ośrodek zdrowia
był w prywatnym domku z którego „wyrzucili zdrowie” i kupiliśmy przy ul. Turkusowej ten
domek od Spółdzielni Mieszkaniowej Komorów
(parter), przystosowaliśmy go na potrzeby ośrodka zdrowia. Najpierw to ośrodek „państwowy”,
potem dr Abramska ze swoim zespołem wydzierżawiła go od gminy”.
Jesteśmy razem. Bo jesteśmy i będziemy
„Zawsze był ten spór – mówi Piotr Hoser – albo
my więcej, albo wy – więcej. Kierowaliśmy się
tym, jakie w danym momencie są potrzeby, nie
zwracaliśmy uwagi na te wyliczenia, ile dają te
miejscowości, a ile dostają, itp. Był nawet taki
pomysł w pewnym momencie podziału na gminę
Komorów i gminę Michałowice. Było to za czasów premiera Pawlaka i pomógł nam w tym pan
Siwiec, który był przeciwko podziałowi – decyzje
podjął premier Pawlak. I dobrze, bo ani jedna by
nie skorzystała, ani druga. W sumie byłem radnym cztery kadencje – 16 lat, do 2004 r., a dalej
jako lekarz powiatowy, pracownik służby cywilnej
nie mogłem kandydować. I to co miałem w swoim
planie – wykonałem. Dodam tutaj, że w pierwszej
i drugiej kadencji to byli autentyczni społeczni-

cy, którzy bardzo chcieli coś zrobić i nie szukali
korzyści. Tyle jeden z pierwszych radnych, który
swoją pracę ocenia „jako sympatyczną a gmina
się bardzo rozwinęła. Nie było u nas polityki, nie
było partii, tylko autentyczni samorządowcy” –
dodaje na zakończenie Hoser.
Spośród wielu przeciwników separacji należy
wymienić Dariusza Korpettę, oddanego samorządowca wybranego na Przewodniczącego Rady
w lipcu 1998, opracował on m.in. statut gminy.
Tu wyjaśnijmy, że początkowo przez trzy kolejne
kadencje do 2002 r. organem wykonawczym był
Zarząd gminy, następnie wójt wybierany bezpośrednio. Także Rada Gminy (jako organ uchwałodawczy) obradowała często: w latach 1990 - 94
– 50 sesji – 219 uchwał; w latach 1994 – 98 – 44
sesje – 264 uchwały; w latach 1998 – 2002 – 44
sesje – 430 uchwał (!) i w latach 2006 – 2010 –
47 sesji i 331 uchwał. Przez kilka kadencji (aż do
śmierci w czerwcu 2009 r.) wójtem był Roman
Lawrence, jego zasługą było tworzenie podstaw
samorządu gminy i znaczny wkład w rozbudowę
bazy szkolnej w gminie, m.in. Liceum Ogólnokształcącego w Komorowie. Warto dodać – gmina nawiązała kontakt i wymianę ze szwajcarską
gminą Kőniz, dokonano wizyt i wymiany młodzieży w okresie wakacyjnym (1993-95).
Żyje się tu dobrze
Jeżeli – powiedzmy w pierwszej czy nawet
drugiej dekadzie dla gminy podstawowymi były
sprawy bytowe – handel, usługi i oświata, a w
następnej kolejności infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna (w roku 2008 z sieci tej korzystało 90% mieszkańców), to potem przyszedł
czas na gazyfikację, ulice i drogi. Ze względu na
specyficzne usytuowanie gminy Michałowice –
niezmienna powierzchnia ok. 35 km2 i niewielki
przyrost mieszkańców (co roku ok. tysiąca nowych obywateli) – od Parzniewa na płd. - zach.
do Ursusa i Włoch na północy i gminy Nadarzyn
od wschodu, to nie było istotnych problemów komunikacyjnych. Osią jest kolejka WKD oraz odcinek Al. Jerozolimskich oraz droga z Pruszkowa
przez Pęcice do Sokołowa i Raszyna. Gmina była
i jest wiejska, choć to w tej dekadzie się zmienia
dość istotnie. Wybudowanie w ostatnich latach
łącznika S-8 (alternatywy dla zatłoczonej Al. Krakowskiej) z olbrzymim węzłem w rejonie Janek
stwarza inną perspektywę dla tej części gminy.
Nieopłacalność małego rolnictwa i wyprzedaż tej
powierzchni przez właścicieli otworzyła bramę
dla firm logistycznych, które pobudowały swoje centra w szeroko pojętym rejonie Sokołowa,
przynosząc w wianie znaczne opłaty do budżetu.
Pozwoliło to radnym gminy na podjęcie budowy
dużego i reprezentacyjnego gmachu urzędu gminy tuż przy stacji w Regułach, w którym nadmiar
powierzchni skomercjalizowano (poczta, bank),
otwartego w 2012 r.
Na przykładzie Michałowic widać, jak w lustrze,
zalety samorządu gminnego – to jednostka, jaka
w okolicy najwięcej inwestowała w lokalną infrastrukturę (czego tzw. gołym okiem nie dojrzysz),
ostatnie lata to nie tylko poprawa czy przebudowa ulic i dróg lokalnych, to budowa licznych
ścieżek rowerowych i chodników. Dbanie o najmłodszych – liczne „ogródki jordanowskie” (np.
Opacz Kolonia, Granica, Nowa Wieś, Komorów
wieś), strefy rekreacji dziecięcej. Wyszykowano
Komorowski zalew retencyjny, stawiany jako postulat mieszkańców od początku samodzielności
samorządowej 30 lat temu, który niedługo będzie rewitalizowany. Gmina jaka doskonale łączy
zalety licznych firm (ok. 2 tys. firm osób fizycznych
oraz ponad 200 spółek z o.o. i akcyjne), rolnictwa
oraz walory rekreacyjne. Są tu parki – przy pałacach w Pęcicach i w Helenowie – zabytki przyrody – aleje starych drzew lipowych w Komorowie,
Dolina Utraty czy zespół leśny pomiędzy Utratą a
Wolicą. Zamieszkać na terenie Gminy Michałowice? Dlaczego by nie?
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Felieton

Jerzy Antkowiak

B Y Ł B L U S Z C Z, czyli nieustające porządki...
Jerzy Antkowiak - projektant mody, publicysta
Rys. - Autor, foto - Mirosław Kalinowski

BLUSZCZ był piękny, nobliwy,
pełen starych mód zupełnie
niemodnych, a szkoda. Ile razy
jestem w Krakowie, w moim
ukochanym ZWISIE, to często
mam wrażenie, że wchodzące
do ZWISU damy właśnie przed
chwilą zeszły z okładki pisma
„ilustrowanego dla kobiet”
BLUSZCZ. Takie fantasmagorie
są możliwe tylko w Krakowie.
No, więc rozpoczynam wiosenne porządki, trochę późno, ale
łódzka wystawa w Muzeum
Włókiennictwa się przedłużyła
z marca do maja (7 miesięcy –
ufffff), rozpoczynam jak u Hitchcocka, trzęsieniem ziemi, domu,
okien, drzwi, schodów…

Rozmowa z Jerzym Antkowiakiem
O barwnej pracy projektanta mody w czasach
szarego komunizmu w rozmowie z Ewą Wojciechowską opowiada Jerzy Antkowiak.
Ewa Wojciechowska: Skąd u młodego chłopaka
z Wolsztyna zainteresowanie modą?
Jerzy Antkowiak: Chyba jest kilka możliwości
odpowiedzi na to pytanie. Przede wszystkim,
moja mama prowadziła przed wojną (do 1940 r.)
sklep z kapeluszami. Wtedy wszystkie panie obowiązkowo nosiły kapelusze - to była taka kropka nad i, wykończenie stroju. I ja, mając 4-5 lat
kręciłem się po tym sklepie, dobierałem wstążki
do kapeluszy i podobno panie były bardzo zadowolone z moich porad. No więc myślę, że tego
bakcyla złapałem właśnie wtedy, chociaż zupełnie nieświadomie. Bo ja w ogóle, proszę pani,
nie myślałem o modzie, ani w dzieciństwie, ani
w szkole, ani tym bardziej na studiach, bo wybrałem kierunek malarstwo architektoniczne ze
specjalnością ceramika na ASP we Wrocławiu. Ale
j ak tak później to analizowałem, to ewidentnie
coś musiało być na rzeczy, bo na studiach nawet
jak malowaliśmy akty, to ja zawsze musiałem
domalować fragment ubrania: jakąś udrapowaną materię albo szpileczki albo chociaż kokardę.
Jedna z moich profesorek powiedziała kiedyś:
„A nasz Jureczek konfekcję maluje”. Wtedy nie
bardzo się orientowałem, co to znaczy konfekcja.
Chociaż uprawialiśmy razem z kolegami i koleżankami modowe szaleństwa. Farbowaliśmy ciuchy,
nosiliśmy wielkie workowate swetrzyska, byliśmy
zafascynowani włoskim neorealizmem.

Pomyślałem, że jako plastyk muszę się wyróżniać i przez pół nocy malowałem czarne
sandały białą fiarbą, żeby ładnie się komponowały z czarnymi skarpetami. Tak „wyrychtowany” przyszedłem do pracy.

P

rzewróciła się ogromna półka z kilkudziesięcioma kilogramami książek, albumów, pism starych i zapewne niemodnych. Ta hekatomba nadal
na moim pięterku zalega, jak Redaktor Kalinowski
przyjdzie po tekst to zapewne ten książkowy „zawrót głowy” sfotografuje. Ale co by było gdyby ta
„księgarnia” nie runęła? Ano to, że kiedy dokonałem wyczynu Herkulesa i chudą starą łapiną lewą,
uniosłem górną część półki a prawą podparłem tego
„lewiatana” gazową rurką – doznałem olśnienia. Na
wierzchu tej góry, tej potęgi literatury światowej
leżały sobie spokojnie trzy numery miesięcznika
BLUSZCZ sprzed dziesięciu lat gdziem snuł opowieści
o modzie i MODZIE POLSKIEJ. Proszę bardzo! Proszę
poczytać, oczywiście nie miałem zielonego pojęcia,
co tam na szczycie tej „biblioteki” zalega i co ja tam
jeszcze znajdę, jak nadejdzie pora prawdziwego
sprzątania. Ale gdybym nie był prawdziwym, z zamiłowania „chomikiem”, to nie było by ani wystawy,
ani dzisiejszego felietonu. Kto mnie zna to wie, że
moje porządki polegają na innej wersji tego samego
bałaganu! Nie lubię, nie umiem się rozstawać z tymi
moimi starociami, tylko na Boga niech te stare półki się jakoś zachowują przyzwoicie i trzymają pion.
Bluszczu, bluszczyku z nieba mi spadłeś (to znaczy z
najwyższej półki), nie wiem nawet, czy nadal istniejesz, ale cokolwiek by się działo przespałeś sobie u
mnie dziesięć lat. Gdyby nie ta zawierucha z książkami spał by sobie tam nadal…

Udałem się na spotkanie z wielką Jadwigą Grabowską w siedzibie Mody Polskiej na Wareckiej.
Obejrzała moje rysunki, szepcząc pod nosem do
swojej asystentki: „No tak, ten mały rzeczywiście
zna się na rzeczy. Tu jest trapez, tu zachowana
linia A”. I zwróciła się do mnie: „Weź tu, syneczku, napisz na drugiej stronie, jak się nazywasz i
zanieś to do kadr”. Na szczęście sekretarka powstrzymała mnie przed tym, kazała wziąć pustą
kartkę i napisać porządne podanie o pracę. Napisałem, zaniosłem, a w kadrach usłyszałem, że
nie przyjmują osób z wyższym wykształceniem...
Opowiedziałem to Grabolce, ta się wściekła i
mówi do mnie: „Synku, idziemy tam razem”. A
jak ona wchodziła do kadr, to z takim hukiem, że
doniczki spadały z parapetu. Kadrowe popatrzyły
na mnie jak na donosiciela, ale Grabolka się niczym nie przejmowała i jak huknęła: „Prostaczki!
Z wyższym wykształceniem nie przyjmujemy tylko krawców, bo muszą mieć zawodowe, a poza
tym to trzeba się cieszyć, że w takiej firmie, która
zatrudnia tyle nieuków, które widzę tu wszędzie
dookoła, chce się zatrudnić ktoś po studiach artystycznych”. I tak zostałem zatrudniony w Modzie
Polskiej.

Taki wynalazek jak ortalion był jednym z
pierwszych materiałów, jaki się u nas pojawił w ilościach hurtowych w czasach, kiedy
nic innego nie było. Rzeczywiście wyglądało się w tym upiornie.
E.W.: Powiedział pan kiedyś, że w tamtych czasach było i straszno, i śmieszno. Bardziej było
śmieszno czy straszno?
J.A.: No tak, Woody Allen mógłby świetny film
nakręcić u nas o tamtych czasach. Jednak zdecydowanie uważam, że w naszym kraju było bardziej
śmieszno niż straszno. Bo prawdziwie straszno
było w Czechach, na Węgrzech, w NRD. Pamiętam
te ich redaktorki, które uwielbiały naszą Modę,

ale tak się bały o niej pisać, bały się swojej władzy.
A u nas jednak i obśmiewaliśmy sekretarzy partyjnych, i lampę z kaczorem Donaldem kupiliśmy
sobie do biura i pani prezydentowej Gorbaczowej udało mi się podpaść. Więc myślę,
że mieliśmy ten nasz „barak” najweselszy ze wszystkich i w Polsce nie było
aż takich restrykcji jak w innych
krajach bloku komunistycznego.
Pamiętam pewną historię, gdy
miała miejsce tzw. wymiana
działu propagandy, czyli
reklamy Mody Polskiej,
z czeskim domem Modniho Divani. Po wielu
naradach wysłano do
Czechosłowacji mnie
wraz z kierowniczką
działu reklamy. W sali
czekał tłum pań. Nikt
mnie nie ostrzegł, o czym
mówić nie należy, więc
zacząłem snuć opowieść
o Paryżu. O eleganckich
pokazach, o wytwornych
kreacjach dam, o wielkiej
modzie. Wszyscy siedzieli
ze spuszczonymi głowami,
nikt na mnie nie patrzył.
Nagle jedna z towarzyszek
wyszła, potem następna. Po
chwili do sali wszedł pan towarzysz i głośno mówi: „Uwaga, uwaga, a teraz zapraszamy
naszego prelegenta na i piwo”. Na
tym piwie podeszła do mnie Czeszka,
która urodziła się we Francji i to ona
mnie uświadomiła: „Tutaj nie wolno
opowiadać o Paryżu”. Okazało się, że
powinienem mówić o ludzie pracującym,
o tym jak polska robotnica wychodzi po
południu na spacer do Łazienek, ubrana w
kostium z Mody Polskiej i czuje się szczęśliwa.
Takie historie miałem opowiadać. Potem poszliśmy jeszcze na piwo z jakimiś chłopakami, którzy
mi gratulowali, że tak przyłożyłem władzy czeskiej, bo Paryżu opowiadałem!

Dostawaliśmy dewizy na zakup tkanin.
Dział zaopatrzenia jeździł po dobre tweedy
do Anglii, bawełny do Szwajcarii, flausze i
jedwabie do Włoch. Pierwszą własną kolekcję przygotowaliśmy wiosną 1968 roku.
Działy się wtedy straszne rzeczy w kraju, ale
pokaz musiał być.
E.W.: A wie pan, że dziś wyznacznikiem dobrego pokazu mody jest ilość gwiazd i gwiazdek
serialowych siedzących w pierwszym rzędzie?
J. A.: No tak, wiem, teraz są inne czasy... Na
pokazy Mody Polskiej przychodzili ludzie z
branży, towarzystwo tzw. opiniotwórcze. Na
zaproszenie Izb Rzemieślniczych jeździliśmy
też z Grabolką sporo po Polsce. Kiedyś mieliśmy
pokazy w Trójmieście i mieszkaliśmy w Grand
Hotelu w Sopocie. Grabolkabyla okrutna, bo
już od szóstej rano budziła wszystkie dziewczyny i wołała, by się pięknie malowały, bo może
przypadkiem jakiś prince będzie na śniadaniu.
A do mnie mówiła: „Jureczku, ja dobrze wiem,
która z modelek jest z dobrego domu, ale jeśli
nawet któraś nie jest, to my jej dorobimy odpowiednią »oprawę«”. Pani Jadwiga uważała, że
modelki powinny pochodzić z dobrych domów
i basta! Tak jej się spodobało w tym Grandzie,
że postanowiła przedłużyć pobyt o kilka dni.
Wydzwaniano do nas z centrali, ale Grabolka
mówiła: „Jureczku, ty w ogóle odbieraj telefonów, nie rozmawiaj z nikim”. Po powrocie do
Warszawy była piekielna awantura, modelkom
nie chciano zapłacić, ale i tak było warto pobyć
dłużej w Sopocie…
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Włodzimierz Szpak

Charles Ray
Włodzimierz Szpak - reżyser dokumantalista
Foto - autora

Polityka pochłania wszystko,
pożera, nie ma przed nią ucieczki. Tak jest przynajmniej w naszym kraju, bo gdzie indziej już
niekoniecznie. W takiej Szwajcarii dla przykładu większość
obywateli nie wie, kto stoi na
czele ich rządu, a już na pewno nie umiała by powiedzieć,
kto jest ich ministrem spraw
wewnętrznych. Nie w Polsce,
tu polityka wkracza w najbardziej intymne zakamarki życia,
manipuluje przekazem, zakłamuje, napuszcza ludzi przeciwko sobie, wyzwala w nich złe
emocje. Jest jak zły demiurg.

C

o trzeba zrobić, żeby wyzwolić się z jej morderczego uścisku? Na przykład pojechać na kilka dni

do Madrytu, żeby powłóczyć się po centralnych ulicach, uliczkach i placach tego pięknego miasta, zajść
do Prado i Muzeum Królowej Zofii, udać się do parku
Retiro (niegdyś ogrody królewskie), gdzie w Kryształowym Pałacu ustawiono cztery rzeźby Amerykanina
Charlesa Raya. Mam słabość do tego artysty od czasu,
gdy kilkanaście lat temu zobaczyłem w Wenecji jego
śnieżnobiałą rzeźbę chłopca z żabą w dłoni. Charles
Ray ma niezłe rozeznanie w sztuce. W jego dorobku
znajdujemy rzeczy z bardzo różnych „parafii”, często
co najmniej dziwne, czasem zabawne. Wszak to co
go wyróżnia, co jest najczęściej eksponowane w najbardziej prestiżowych miejscach świata, co przyciąga
najwięcej odbiorców, nawiązuje do sztuki klasycznej
(grecko – rzymskiej) i renesansowej. Tylko nawiązuje,
bo jego rzeźby to dzieła nowoczesnego artysty, już
choćby przez wybór materiałów, z których zostały
wykonane (pleksiglas, włókno szklane, aluminium,
stal). Nie jest to świat herosów, bogiń, świat idealny,
przeciwnie – jego bohaterami są zwykli ludzie, dalecy
od ideału. Najwspanialsza z rzeźb prezentowanych
w Kryształowym Pałacu przedstawia nadnaturalnej
wielkości nagą kobietę w dojrzałym wieku, leżącą na
wielkim pudłowatym cokole. Jej ciało - obfite, wspaniałe – dalekie jest od doskonałości. Rzeźba przywodzi na myśl „Wenus z Urbino” Tycjana oraz „Uranię”
Giovanniego Dupre z cmentarza Camposanto w Pizie.
Obie boginie są wszakże młodsze i prezentują inny,
nieskazitelny typ urody. Naga kobieta Charlesa Raya
została wykonana ze stali (cokół zresztą też). Jasna,
doskonale gładka i czysta, błyszczy w słońcu, nie pozwalając oderwać od siebie wzroku. Niesamowite.
Będę pamiętał to ciało.
REKLAMA
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Felieton

Maciej Woźniakiewicz

Przebudzenie
Maciej Woźniakiewicz - dziennikarz i reżyser
Foto - Piotr Wolski (br. Elio Cataldo)

Tadeusz był młodym piętnastoletnim chłopcem, półsierotą, kiedy nagły zgon jego ojca
postawił przed nim pierwsze,
poważne zadanie w życiu. Urodził się tuż przed końcem II
wojny światowej w wiosce nieopodal Częstochowy, w której
rozpoczynając edukację gimnazjalisty, często odwiedzał
sanktuarium na Jasnej Górze.
Był z nim związany i nigdy nie
zaniedbywał modlitwy przed
Najświętszą Panienką, gdyż to
Ona, jak sobie postanowił, była
przewodniczką w jego życiu.

J

ej powierzał codzienne troski i to Ona wyprowadzała go częstokroć z sytuacji bez wyjścia. Teraz
pojawiła się następna, niezwykła. Nagły zgon ojca,
którego nikt wcześniej pomimo choroby nie chciał
przewidywać, zaskoczył matkę i brata w chwili, gdy
sytuacja materialna graniczyła z ubóstwem. Te pierwsze, powojenne lata nie były dla rodziny Tadeusza
sprzyjające. Dzięki Bogu mieli parę kur i krowę, które
pomagały uzupełniać domowy budżet. Matka, wczesnym rakiem jeździła na częstochowski targ sprzedając mleko, czasem masło i jaja. To przy chorobie
ojca pozwoliło na egzystencję „na granicy…”. Teraz
przyszedł moment by załatwić wszystkie formalności
związane z pochówkiem ojca i tu pojawił się problem.
Ksiądz z pod częstochowskiej wiejskiej parafii był nieubłagalny. Stawka za pogrzeb katolicki była ustalona
i nie podlegała negocjacjom, a rodzinna kasa zionęła
pustką. Jedynym rozwiązaniem było sprzedanie krowy- żywicielki i to niestety musiało się stać. W Tadeuszu powoli rodziła się i narastała duża rana, niczym
wrzód wzbierający ropę, aż pękła…
„Budujemy nowy dom , jeszcze jeden nowy dom…
nowy socjalistyczny ład, w którym wszystko będzie
lepsze…” kupowały swą agitacją też nowe socjalistyczne Hufce Pracy, chcąc wyedukować nowego
socjalistycznego obywatela, oferując junakom pracę
i wykształcenie. Była to dla niego szansa i z niej skorzystał. Teraz kariera Tadeusza potoczyła się błyskawicznie. Najpierw zrobiono z niego oficera WP, a ponieważ był zdolny, pozwolono mu się na koszt partii
kształcić. Nie został inżynierem jak marzyła matka i
jego starszy brat, ale filozofem marksistowskim, a to z
kolei wyprowadziło go na partyjne szczyty. Kiedy zwijano partyjne sztandary był już na emeryturze, a że
nie stracił nigdy empatii do człowieka, bo zawsze był
czuły na ludzkie nieszczęścia, zapłacił za swoją „naiwność”, bo skreślono go z listy, na której znajdowali się
spadkobiercy Polski Rzeczpospolitej Ludowej. Dzisiaj,
po wielu latach, w których przechodził następne przeobrażenia los sprawił, że znalazł się w łagiewnickim
sanktuarium, pośród ogromnego, wielotysięcznego
tłumu, który zgromadził się, by uczestniczyć w modlitwie z ubogim, włoskim zakonnikiem br. Elio Cataldo.
Tak klęcząc ujrzał go przed sobą, kiedy przechodził
wśród tłumu wąskim przejściem z kropidłem w ręku.
Był mały, niepozorny i trudno było wyłowić go z asysty, jak mu towarzyszyła. Szedł skulony, z pochyloną
głową modląc się wraz z tłumem. Można było odnieść wrażenie, że asysta, która towarzyszyła podczas
rytuału „zasłaniała” bohatera, choć ten liczny tłum
przyszedł tu właśnie z jego powodu. Tadeusz zanim
zdecydował się tu przyjechać słyszał o nim wiele.
Uwiódł go własnym życiorysem i faktem zapisanym

Br. Elio Cataldo

Wizerunek Chrystusa na ścianie

w książce, w której br. Elia stwierdza „O nic nie prosiłem. To Pan wybiera, On podejmuje decyzje. Ja niczego się nie spodziewałem”. Dziś na spotkaniu było dużo
słów o nim, a on sam nie powiedział o sobie żadnego. Był prostym, zwyczajnym
zakonnikiem, nawet nie „ojcem”, a tylko „bratem”, bez wykształcenia, święceń
kapłańskich, ot zwykłym szarym żuczkiem, nic nieznaczącym w hierarchii zakonu,
w którym posługiwał. Kiedy kropił wiernych święconą wodą prosił by na niego
nie patrzeć. „Nie jestem nikim więcej, niż bezużytecznym sługą Bożym. To Jemu
oddawajcie cześć” - płynęła towarzysząca muzyka z ust jego serca. Tysięczny tłum,
pośród którego przechodził stał się w radosnym uniesieniu cichy i pokorny, tak
jak o to prosił. Tadeusz spostrzegł kątem oka wielu ludzi stojących i klęczących z
pochyloną głową, przeżywających tę chwilę tak, jakby od niej zależał ich własny
los „tu, teraz i potem”. Zaczął odczuwać podobnie. Potem nastała cisza i odcięcie
od wszelkich głosów. Powróciły refleksje, które wcześniej sprawiły, że pojawił się
tutaj. Wyglądało, że niby z przypadku, tak jak też z przypadku wydawałoby się
trafiła do jego rąk książka o włoskim zakonniku. Brat Elia Cataldo, dziś sześćdziesięcioletni stygmatyk pochodzący z Umbryjskiej Calvi, otrzymał nadzwyczajne
charyzmaty, które w Wielkim Tygodniu Świąt Wielkanocnych dają mu przeżywać:
Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. Stygmaty, których doświadczał i
doświadcza oznaczają męki, których doznawał Chrystus. To przebijane gwoździami ręce i nogi żywego organizmu, głowa kaleczona koroną cierniową, znaki biczowania, obrażenia na kolanach, które są skutkiem upadku Chrystusa w drodze
na Golgotę. Z jego oczu spływają krwawe łzy. To cała pasja, podczas której traci
kontakt z rzeczywistością. Nie dopraszał się tej łaski. Dostał ją za darmo. Na początku buntował się i nie chciał jej przyjąć, bo była bolesna i trudna do zniesienia
i bał się odpowiedzialności. Buntował się i opierał tak żarliwie, iż pewnego dnia
sam Chrystus ukazując mu się zaingerował w jego decyzję, a Chrystusowi się nie
odmawia. Potrafił się od tej pory z Nim utożsamiać, zarówno w Jego męce, jak i w
pewności odrodzenia do życia po śmierci. Jeszcze przed wstąpieniem do Zakonu
Franciszkanów, kiedy był murarzem, listonoszem, gońcem, zawsze starał się być
serdeczny, cierpliwy i nigdy nie snuł planów na temat własnej przyszłości by robić
karierę. Zdawał się zawsze na Bożą Wolę, przyjmując od życia to, co go spotykało.
Niezwykłym był też dar bilokacji, który otrzymał w tym samym czasie. To zjawisko znane od wieków, które dotąd nie zostało wyjaśnione przez naukę, pozwala
człowiekowi przebywać równocześnie w dwóch różnych miejscach. Doświadczali
tego wielcy święci, na przykład jego współbrat o. Pio. Kiedy brat Elia dowiedział
się o ciężkiej chorobie ks. Eugenio Mortorano z Rzymu, nocą nawiedził chorego
będąc jednocześnie w swoim łóżku i tak zaopiekował się chorym, że operacja stała
się niekonieczna. Innym razem br. Elia udał się do dziecka, które połknęło niedopałek papierosa. Dziecko przewieziono do szpitala, lecz brat Elia z pomocą anioła,
(czyli na odległość), zdołał wydobyć ogarek. Takich potwierdzonych epizodów odnotowano więcej. Do najbardziej spektakularnych, które wydarzyło się w 2003 r.
należy fotografia Chrystusa zrobiona przez niego podczas badania wiarygodności
jego objawień. Komisja lekarska w Stanach Zjednoczonych, badająca czy jego kontakty z Chrystusem nie są wytworem chorego mózgu, usłyszawszy o jego świecie
duchowym, o aniołach, które otaczają Matkę Bożą, z którą rozmawia, zwątpiła
w jego normalność. Wtedy wieczorem przyszedł do niego Chrystus mówiąc „Nie
odpowiadaj na ich pytania. Oni ci nie uwierzą. Zaproś ich tylko do pobliskiego
kościoła, aby zrobić zdjęcie…”. Komisja, która usłyszała tę wiadomość zakupiła, br.
Elii aparat fotograficzny, zabawkę kliszową, sama zaopatrując się w super aparaty
i robili zdjęcie białej ściany, którą wskazał br. Elia. Wszystkim sfotografowała się
tylko biała ściana, a na jego zdjęciu ukazało oblicze Chrystusa pogodzonego ze
swoim cierpieniem, pełnego miłości dla człowieka, za którego cierpiał. Nawet
największym sceptykom nie udało się obalić tego, co ujrzeli.
To wszystko przelatywało mu teraz przez głowę. Tak klęcząc, poczuł moment,
kiedy go mijał. To wszystko, co do tej pory przysłaniało mu prawdę stało się w tej
chwili wyrzutem sumienia. Przypomniał sobie, OHP – owskie lata, rozpędzone życie, przesadne ambicje i brak w tym wszystkim autentycznej radości. Tylko parcie
do przodu, do przodu, alkohol, seks, zdobywane epolety i szukanie czegoś, co nie
wiele miało wspólnego z doświadczaniem miłości. Jak rzadko używał słowa „kocham”, bo pomimo swoich doświadczeń traciły one zwolna sens. Kiedy przyszło
mu pocierpieć nie mógł się z tym na początku pogodzić, więc cierpiał podwójnie.
Nie widział perspektyw, tylko swój koniec. Teraz, kiedy podnosił się z kolan, br.
Elia znikał w asyście z placu. Pozostał tyko tłum, który jeszcze nie chciał się rozejść.
On też potrzebował na to czasu. Do dziś umierał z powodu własnego lęku. Teraz
zaczął odczytywać w sobie jakby dawną dziecięcą radość. Poczuł na nowo chęć
walki, w jego świat zaczęła powoli powracać nadzieja…
Brat Elia Cataldo „Odnalazłem Boga”
Gdy przyszedłem na świat, znalazłem kielich.
Wypiłem z niego i na dnie ujrzałem perłę,
była nią MŁODOŚĆ.
Młodość ofiarowała mi
błyszczący kielich.
Wypiłem z niego i na dnie ujrzałem rubin,
była nim MIŁOŚĆ.
Miłość ofiarowała mi wspaniały kielich
Wypiłem z niego i na dnie ujrzałem diament,
był nim BÓL.
Ból także podał mi kielich.
Owładnięty rozpaczą, wypiłem
wszystko do ostatniej kropli.
O radości!
Na dnie ujrzałem Boga.
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IX Kongres Promocji Mazowsza Uczciliśmy święto samorządu
„Trendy i innowacje w promocji terytorialnego oraz 20-lecia
miast i regionów”
istnienia powiatów w Polsce

IX

Kongres Promocji Mazowsza pn. „Trendy i innowacje w promocji miast i regionów” organizowany przez Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego oraz Starostwo
Powiatowe w Pruszkowie był wydarzeniem, które
przyciągnęło liczną grupę osób zainteresowanych
regionalną promocją i turystyką. Uczestnicy zastanawiali się co należy robić, aby miejscowości na
terenie województwa mazowieckiego przyciągały
turystów, a przedsiębiorcy chcieli inwestować w
nasz region. Rozmyślano nad rolą, jaką w procesie
promocji odgrywają nowe media. Wydarzenie odbyło się w poniedziałek, 27 maja w Centrum Kultury
i Sportu w Pruszkowie i w pobliskim Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy. Honorowy Patronat nad kongresem objął Adam
Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Poniedziałkowe spotkanie był bardzo dobrą
okazją do wymiany doświadczeń między specjalistami, którzy zajmują się marketingiem terytorialnym a przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego.
Uczestnicy wzięli udział w warsztatach, wykładach
i dyskusjach, podczas których zastanawiano się jak
stworzyć atrakcyjną i niepowtarzalną markę instytucji i Mazowsza, która pozwoli pozyskać zarówno
turystów, jak i inwestorów.

Wśród poruszanych tematów pojawiły się takie zagadnienia, jak: „Nowe media vs. stare media”, „Od
marki lokalnej do marki regionu”, „Internet ludzi i
nowych możliwości, Social Media, Crowdfunding/
Crowdsourcing” czy „Znane media, nowe możliwości.
Jak zmierzyć sukces? Czyli opowieść o tym, jak zielony
tramwaj objechał świat”. Swoją wiedzę i doświadczenie w roli osób prowadzących i wykładowców przekazywali: dr Jacek Pogorzelski właściciel i dyrektor zarządzający firmy doradztwa marketingowego PrimeCode
oraz Business Strategy Leader w Blue Fox, Bartosz Filip
Malinowski założyciel agencji WeTheCrowd, Justyna
Lenarczyk szkoleniowiec w firmie Inicado, Kinga Religa trener w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,
czy też Piotr Ruta trener, doradca i konsultant miękkich umiejętności menedżerskich. Samorząd Województwa Mazowieckiego był reprezentowany przez
Izabelę Stelmańską Dyrektora Departamentu Kultury,
Promocji i Turystyki w UMWM.
Uczestnicy kongresu zostali zaproszeni po części
merytorycznej do Muzeum Starożytnego Hutnictwa
Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie,
gdzie byli świadkami niezwykłego koncertu Orkiestry
Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna. Dorota Słowińska-Kamasa Dyrektor Muzeum oprowadziła gości
po wystawie stałej pt. „Przedświt. Mazowieckie Centrum Metalurgiczne z przełomu er”, przedstawiającej historię starożytnego wytopu żelaza na dawnych
terenach zachodniego Mazowsza. Miłym zakończeniem spotkania była wspólna dyskusja i wymiana doświadczeń w zakresie regionalnej promocji i turystyki
podczas poczęstunku przygotowanym w ogrodzie
muzealnym.
Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski dziękuje
uczestnikom kongresu za inspirujące spotkanie i wymianę doświadczeń, a Samorządowi Województwa
Mazowieckiego, Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie oraz Orkiestrze OSP „Nadarzyn” składa wyrazy uznania za
wzorową współpracę.

C

zym byłoby „30 lat Wolności” bez twórczości Jacka Kaczmarskiego? Jakie wspomnienia
z ostatnich 20 lat wiążą się z historią samorządu
Powiatu Pruszkowskiego?
W poniedziałek, 27 maja zorganizowana została
uroczysta gala z okazji święta samorządu terytorialnego oraz 20-lecia istnienia powiatów w Polsce.
Swoje przemówienie podczas uroczystości wygłosił Zdzisław Sipiera Wojewoda Mazowiecki, który
przybył – tak, jak i pozostali goście – na zaproszenie
Krzysztofa Rymuzy Starosty Pruszkowskiego oraz
Stanisława Dymury Przewodniczącego Rady Powiatu Pruszkowskiego. Uroczystość prowadzili: Marta
Jendernalik-Dybała, która od 20 lat jest związana
zawodowo z samorządem i Waldemar Matuszewski – reżyser teatralny i przedstawiciel organizacji
pozarządowych.

Był to wyjątkowy wieczór, podczas którego zaprezentowany został okolicznościowy Salon Poezji
Stowarzyszenia K40 pt. „Pięć sonetów o umieraniu
komunizmu” poświęcony twórczości Jacka Kaczmarskiego. Przed publicznością wystąpili niezwykli artyści: Marian Opania, Jan Janga Tomaszewski, Anna Iberszer, Katarzyna Łochowska i Marcin
Mazurek. Widzowie mieli okazję usłyszeć utwory
nawiązujące do przemian ustrojowych i politycznych w Polsce w okresie od upadku komunizmu
do wstąpienia do Unii Europejskiej.
Po Salonie przyszedł czas na podziękowania. Wyrazy uznania złożono obecnym na wydarzeniu starostom minionych kadencji: Zdzisławowi Sipierze
Wojewodzie Mazowieckiemu i Staroście Pruszkowskiemu dwóch kadencji oraz Elżbiecie Smolińskiej
Staroście Pruszkowskiemu trzech kadencji. Nie zapomniano również o wyróżnieniu osób pracujących
w urzędzie od 20 lat. Część z nich stała się bohaterami krótkometrażowego filmu pt. „20 lat minęło”
autorstwa Waldemara Matuszewskiego i Adama
Gzyry. Materiał doczekał się swojej premiery właśnie na gali. Na wszystkich obecnych czekał również
poczęstunek i jubileuszowy tort.
Uczestnikom gali – Samorządowcom oraz Osobom
związanym z kreowaniem wspólnoty lokalnej na co
dzień, a także Sympatykom i Przyjaciołom Powiatu
Pruszkowskiego serdecznie dziękujemy za przybycie! Życzymy sobie i Państwu kolejnych dwudziestu
lat pracy bogatych w twórcze działania na rzecz
mieszkańców naszego terenu.
Składamy szczere wyrazy uznania Pracownikom
Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, którzy pracując w urzędzie od 20 lat działają na rzecz dobra
Powiatu Pruszkowskiego:
Agnieszce Baran,
Beacie Błaszczyk,
Radosławowi Chechłaczowi,
Annie Chełmińskiej,
Witoldowi Dąbrowskiemu,
Elżbiecie Drewczyńskiej,
Barbarze Jaranowskiej,
Marcie Jendernalik-Dybale,
Katarzynie Kobylińskiej,
Emilii Kołodziejczyk,
Izabelli Kozoń,
Andrzejowi Kutyńskiemu,
Urszuli Lipińskiej,
Teresie Milasiewicz,
Marii Olszewskiej,
Danucie Orzyłowskiej,
Magdalenie Partyce,
Waldemarowi Pielatowi,
Arturowi Smagalskiemu.
Wydarzenia było współorganizowane ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego.
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Dolina Utraty - lokalny skarb
trata – rzeka w województwie mazowieckim,
położona na Równinie Łowicko-Błońskiej, prawy dopływ Bzury. Ma około 76,5 km długości oraz powierzchnię dorzecza 792 km². Źródłami Utraty są dwie
nikłe strugi wypływające na wysokości 160 m nad poziomem morza w okolicach Ojrzanowa (Las Skulski).
Marek Ożóg, mieszkaniec Michałowic, przedstawiając w formie przewodnika kajakowego najpiękniejszy odcinek tej rzeki, który biegnie przez gminę
Nadarzyn, gminę Michałowice (m.in. Komorów i
Pęcice) oraz miasto Pruszków, odkrywa uroki Utraty,
lokalnego skarbu przyrody.

U

Etap I (2,8 km/3 godziny)
Zaczynamy w Paszkowie, przy mostku, niedaleko
Ptak Expo w Nadarzynie. Odcinek spływu do zalewu
w Komorowie wynosi zaledwie 2,5 km, jednak pokonanie go nie zajmie nam godziny – trzeba poświęcić
około trzech. To nie wyścig, to przygoda. Popłyniemy
pośród łąk, będzie nas otaczał zapach traw i ziół, czasem zieleń przykryje horyzont i zasłoni rzekę. Przed
nami ujrzymy niewielkie drzewa – tam znajdziemy
koryto rzeki, która lekko meandrując, zaprowadzi nas
do lasu. Jeżeli będziemy chcieli się zatrzymać i spotkać
z grupą przyjaciół lub posilić się na wodzie, to jest to
właśnie to miejsce. Na dalszym odcinku bobry przygotują nam dwie niespodzianki – tamy. Warto podziwiać
ich kunszt: gałęzie poprzetykane pomiędzy sobą tworzą zwartą, silną konstrukcję. Przepływamy poprzez
te tamy, rozpęd i myk… Czasem trzeba wysiąść, wyprostować plecy. Kończący się las i widok zabudowań
zwiastują bliskość zalewu. Jeszcze kilka zakrętów, pokłon w kierunku rzeki, aby przepłynąć pod mostkiem
i wpłynąć na zalew. Przed nami otwarta woda. Przepiękna, nie spotkamy już dalej takiej. Płyniemy w lewą
stronę do jazu. Jesteśmy na zalewie w Komorowie.
Etap II Zalew Komorów – Jaz Pęcice (2 km/2 h)
Rozpoczynamy przy jazie, a właściwie przy bocznym
kanale. Popłyniemy rzeką o szerokości około 5 metrów
przez park komorowski. Wysokie drzewa po obu stronach wprowadzą nas w miły nastrój.
Przy końcu parku kamienna zapora do przepłynięcia bezpośrednio lub po przełożeniu paru kamieni.
Następnie mijamy most na drodze Sokołów–Komorów i płyniemy dalej piękną powolną rzeką. Po lewej
stronie wyspa porośnięta brzozami – nie przegapcie
jej, gdyż stracicie cały urok tego odcinka. Po przeniesieniu kajaków na druga stronę zaczynają się
rozlewiska, nieskończona przestrzeń zieleni. Cywilizacja zostaje za plecami. Płyniemy prostopadle do
głównego koryta, zgodnie z nurtem (wypatrujmy
go). Zieleń wpycha się wszędzie – zaakceptujmy to
jak najszybciej, będzie nam łatwiej. Rzeka chowa się
wśród traw i trzcin. Poszukujmy nurtu, on nas będzie
prowadził. Odcinek jest trudny. Przy niskim poziomie
wody trzeba zastosować technikę gondoliera. Jeżeli
będziemy cicho, może zobaczymy czaplę białą i siwą,
może odwiedzi nas bielik. W trawie widać wygniecione
miejsca odpoczynku saren lub dzików. Rzeka nie chce
zdradzić swojego szlaku, czasem trudno go znaleźć.
Jesteś jak podróż nik w nieznanej krainie – rzeka jest
tam gdzieś w zieleni. Jeśli kajak płynie lekko, jesteś na
właściwej drodze. Wpływasz na pierwsze rozlewisko.
Nazwaliśmy je rozlewiskiem Nadziei. Nadal musisz
szukać nurtu, lecz jest coraz łatwiej. Czasem na trasie
wśród zieleni nasi mistrzowie budownictwa postawią
małą zaporę – nie zrażaj się. Struga jest coraz szersza,
wpływasz na większe rozlewiska.
Rozejrzyj się, napawaj widokiem, pomyśl, że okoliczni mieszkańcy prawdopodobnie nigdy tu nie byli.
Mijasz rozlewisko, a następnie… rozlewisko. Jest największe. Nie spiesz się, nie ma takiej potrzeby. Dookoła zieleń, grążele pływają po przezroczystej wodzie.
Płyniemy dalej poprzez lilie. Szukaj nurtu lub naszych
tyczek. Dalej wpływamy pomiędzy tatarak. Po prawej widać wielkie uschnięte drzewo, niekiedy na nim
przysiądzie orzeł. Dalej prowadzi koryto rzeki o szerokości około 2 metrów. Czasem jest zarośnięte, trzciny
kołyszą się nad Tobą. Rzeka skręca w prawo, widzisz
mały mostek – mostek poetów. Pokłoń się rzece lub
przejdź górą. Za mostkiem po prawej miejsce po ognisku. Czasem w czwartki są tam poeci, może dzisiaj też.
Rzeka zmieniła swój charakter – jest jak fosa. Po prawej Staw Pęcicki i ogródki działkowe. Drzewa chylą się
do koryta rzeki lub już tam są. Płyń ostrożnie, woda
może być głęboka i zamulona. Przed sobą widzisz jaz –

tędy nie przepłyniesz. Po lewej kanał zasilający stawy
za drogą. Słyszysz przejeżdżające samochody. Wysiadasz przy cyplu lub przed zastawką kanału.
Etap III Jaz Pęcice – Pruszków – najdłuższy
odcinek (3,7 km/2 h)
Poszalejmy. Za jazem rozlewisko – tu zwodujesz kajaki. Uważaj, schodząc, bo w wodzie są wielkie głazy.
Rozlewisko nie jest głębokie, ale i tu zdarzają się wędkarze. Wielka wierzba zagradza drogę – w zależności od
poziomu wody płyniesz lewą lub prawą stroną. Rzeka
wije się obok jezdni, słychać samochody. Płyniemy kilka
zakrętów i wita nas powalona wielka wierzba – musisz
pokłonić się po raz kolejny. Dalej meandrująca rzeka
prowadzi Cię do mostku. Zawołaj, a odpowie ci echo.
Rzeka lekko przyspiesza, drzewa rosną w jej korycie, a
po lewej wiklina. Są też nasi inżynierowie i ich konstrukcja. Blokuje rzekę i kanał po lewej – różnica poziomów
to około 0,5 m. Skup się, gdyż niejeden witał się tu z
wodą rzeki. Szybki przeskok z lekkim zwrotem w lewo
przyspieszy Ci tętno. Za przeszkodą rzeka fajnie meandruje – trzymaj się nurtu i rozkoszuj przyrodą. Kawałek
dalej rzeka Raszynka dołącza do naszej wyprawy. Po
prawej Malichy i ich mieszkańcy spacerujący wzdłuż
brzegu. Pozdrów ich, tak jak zawsze, gdy jesteś na szlaku. Może oni też kiedyś popłyną z Tobą. Płyniesz, jakbyś
był w parku. Stare dostojne drzewa stoją wzdłuż brzegu.
Jeśli masz zacięcie sportowe, tu możesz urządzić małe
zawody – dwa kajaki dadzą radę płynąć równolegle,
nieczęsto się to zdarza. Może zbudujesz „tratwę” i popłyniesz w grupie, podzielisz się smakołykami, poznasz
nowych przyjaciół. Masz czas, nie spiesz się, rzeka niesie. Stary zniszczony mostek – tu ponownie przyjdzie ci
się pokłonić przyrodzie. Po prawej odnoga do stawów
Potulickich. Kiedyś też tam popłyniemy, ale jeszcze nie
dziś. Jaz w Tworkach. Przenosimy kajaki po prawej
stronie, jakieś 50 metrów. Płyniemy dalej. Piękne dostojne dęby rosną po obu stronach rzeki, nurt niesie
nasz kajak. Roślinność w rzece czasem plącze wiosła.
Przed nami most kolejki WKD, lekkie bystrze, po lewej
Park Potulickich. W korycie rzeki betonowy jaz. Rozpędź się, nie żałuj energii, warto – różnica poziomów
około 0,4 m. Przy niskim stanie wody możesz zahaczyć
– utrzymuj równowagę. Za jazem głębokość około 1,7
m – uważaj na wywrotkę. Udało się. Nie wszystkim –
pomóż przyjaciołom, asekuruj ich przy wysiadaniu z
kajaka. Park po lewej ściąga spacerowiczów, pozdrów
ich. Żeliwny zdobiony mostek informuje Cię o końcu
wyprawy. Po prawej mały lokalny dopływ, za nim przybijasz do brzegu. Trybuny stadionu Znicza wiwatują na
Twoją cześć. Jesteś zwycięzcą!
Marek Ożóg www.dolinautraty.pl
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Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie

Anna Skorupska z d. Widbek
Anna Skorupska z d. Widbek urodziła się w 1934 r. W
momencie wybuchu Powstania Warszawskiego mieszkała
wraz z matką Eugenią oraz rodzeństwem na Woli. 6 sierpnia
dziesięcioletnią Annę z matką i młodszym rodzeństwem
wypędzono z domu. Rodzina,
która cudem uniknęła śmierci
w ulicznej egzekucji, została
popędzona do obozu przejściowego w Pruszkowie, a następnie wysłana do obozu w Breslau. Prezentujemy Państwu
pierwszą część wspomnień
Pani Anny Skorupskiej przekazanych Muzeum Dulag 121 w
2012 r.

Dzieciństwo na wygnaniu cz. 1

B

ył upalny dzień 1 sierpnia 1944. Mama przyszła z pracy i ugotowała kapuśniak. Pachniała
ta zupa nawet na schodach. Chłopcy kręcili się po
mieszkaniu, zbierali skarpety, podkoszulki. Nawet
nie chcieli jeść. Na pytanie co się dzieje – powiedzieli, że idą do powstania. Mama krzyczy: „akurat Was
tam potrzebują!”. Zamknęła drzwi na klucz. Dopóki
nie zjedzą i nie powiedzą, gdzie ich szukać. Zaczęła
płakać. Ustąpili, powiedzieli, że idą tylko na zbiórkę
i wrócą. Nie wezmą nawet ubrań, ani zapasowych
butów. Zjedli, pożegnali się jak zawsze i poszli. Z
okna widzieliśmy jak idą ścieżką przez działki. Nie
wrócili tego dnia. Mama chlipała pół nocy patrząc
na zostawione w przedpokoju kamasze i kurtki. Z
braćmi Zbyszkiem i Rysiem spotkaliśmy się dopiero
po wojnie.
A my – nazajutrz wybuchły walki na Woli. Na cmentarzu Ewangelickim na Młynarskiej byli powstańcy.
Wokół padały bomby. Alarm za alarmem. Ludzie
przenieśli się do piwnic. Mama zniosła do piwnicy
materac i tam spaliśmy. Okno w mieszkaniu zastawiliśmy szafą. Brakowało wody, w ciągu kilku dni
skończyły się zapasy mąki, kawy, chleba. Sąsiadka
z mamą nosiły kawę dla powstańców na cmentarz
w kotle do bielizny. 5 sierpnia ostatni raz pobiegły.
Wróciły z przestrzelonym kotłem i złymi wiadomościami. Dziś w nocy powstańcy muszą przedostać
się do lasów. A 6 sierpnia Niemcy już byli na naszej
ulicy. Kazali wychodzić z piwnic na ulicę, gdzie stały
czołgi. Kto nie wyszedł o własnych siłach ginął od
granatów wrzucanych przez okienka piwniczne.
Gdy uformował się sznur ludzi ze wszystkich kamienic – zagnano nas na ul. Górczewską róg Płockiej.
Była tu ogromna barykada. Wszyscy musieli ją rozebrać. Wyciągano szafy, wózki, wozy i odstawiono na
pobocze, aby mogły przejechać czołgi. Najpierw do
utworzonego leja powrzucano rozstrzelanych ludzi.
Kiedy skończono tę pracę zaczęło się rozstrzeliwanie mieszkańców. Po kilkadziesiąt osób wpędzano
na podwórze domu Wawelberga. Tam po lewej

Rodzeństwo Skorupskich na trzy dni przed wybuchem Powstania
stronie była murowana ściana. Ustawiano ludzi na
wprost karabinu maszynowego. Ludzie krzyczeli,
słychać było strzały. Mama kazała nam trzymać
się mocno za ręce i mówić pacierz. Czekaliśmy na
swoją kolej. Ludzie odrętwieni ze strachu i grozy
nie oponowali. Szli jak ociemniali na podwórze. Z
ul. Płockiej wyjechał duży motocykl. Niemiec zeskoczył z niego i dał jakiś świstek pozostałym Niemcom.
Potem odjechał. Nam kazano ustawić się szóstkami
i maszerować. Wpędzili nas na teren przy kościele
św. Wojciecha na Wolskiej. Tu nastąpiła selekcja.
Mężczyzn i młodych chłopców pędzono osobno.
Kobiety i dzieci mają zostać. Krzyki, płacz rannych,
niektórzy chyba tracili zmysły. Było bardzo gorąco.
Mama znalazła „bigsę” – puszkę po marmoladzie.
Nabrała w nią wody z hydrantu. Kazała usiąść na
trawie. W ostatniej chwili przed wypędzeniem wpadła do mieszkania i złapała wiszącą nad kuchnią poszewkę wypełnioną sucharami z bułek i chlebaTeraz
każde z nas dostało do ręki suchar. Moczyliśmy go
w wodzie i jedliśmy. Obok nas siedziała sąsiadka,
która w naszym domu miała sklep spożywczy, pani
Bulzakowa. Jej kilkuletni synek darł się, widocznie
był głodny, widział, że my jemy. Mama wyszukała
dla niego czerstwą bułkę, namoczyła ją w wodzie
i dała małemu.
Ustawieni szóstkami pod eskortą ruszyliśmy w
drogę. Gnano nas Wolską do Pruszkowa. Mama
niosła Basię, ja i Wiesiek trzymaliśmy się jej chusty.
Zosię prowadziła jakaś pani. Mama kazała ją trzymać za rękę, bo inaczej by tę panią skierowali jako
wolną do innej grupy. Tu szły matki z dziećmi, osoby

Czerwiec w Muzeum Dulag 121
2.06 (niedziela) g. 15.00 Powstanie Wielkopolskie.
Sylwetka gen. Dowbora-Muśnickiego – wykład prof.
Piotra Szlanty w ramach Akademii Niepodległości
8.06 (sobota) g. 17.00 Józef Falkowski – żołnierz
VI Rejonu AK „Helenów”, organizator magazynu
broni w Pruszkowie. Opowieść wnuka, Roberta
Falkowskiego, połączona z prezentacją fotografii i
dokumentów.
29.06 (sobota) g. 15.00 KL Warschau. Prezentacja dokumentów z zasobów IPN na temat istnienia
komór gazowych w tunelu przy Dworcu Warszawa
Zachodnia. Spotkanie z prof. dr. hab. Włodzimierzem
Bojarskim, Piotrem Cieślakiem i Janem Kulczyckim.

Wakacje z Historią
Serdecznie zapraszamy dzieci od 7 do 12 lat na
tegoroczne Wakacje z historią. Zajęcia będą się
odbywać od 8 do 15 lipca od poniedziałku do
piątku. Zapisy od 12 do 19 czerwca w Muzeum
Dulag 121 mailowo bądź telefonicznie.
Więcej informacji:
Muzeum Dulag 121
www.dulag121.pl
tel: (22) 758 86 63
kom: 696-591-295
dulag@dulag121.pl

starsze i młode dziewczynki. Trzymaliśmy się razem,
co jakiś czas stawaliśmy. Ludzie usiłowali uciekać,
ale dosięgały ich strzały Niemców. Za nami płonęła
Warszawa. Czerwona łuna sięgała nieba. Do dziś nie
mogę patrzeć na zachód słońca, bo kojarzy mi się z
tamtym exodusem.
Rano dotarliśmy do Pruszkowa. Tu już były setki
ludzi. Siedzieli, leżeli wszędzie. Niektórzy byli ranni.
Dużo dzieci. Spotkaliśmy naszych sąsiadów. Dzieliliśmy się sucharami i wodą. Na drugim peronie
zgrupowano mężczyzn, za płotem. Ludzie krzyczeli, pytali o nazwiska. Około południa podstawiono
pociąg towarowy. Niemcy otworzyli wagony i kazali wchodzić. Wszyscy wiedzieli, że zawiozą nas do
Oświęcimia. Uciec nie było gdzie. Mama podsadziła
nas kolejno i weszła sama, zajmując miejsce w rogu
wagonu. Upchano nas jak sardynki w puszce. Mama
zdjęła swoją kraciasta chustę, rozłożyła na podłodze i kazała nam się położyć. Posnęliśmy jak kociaki.
Obudził nas krzyk kobiety, która rodziła. Jakoś szczęśliwie dziecko przyszło na świat. Niektóre kobiety
zdjęły swetry, aby owinąć niemowlaka. Mama miała w torebce sztućce srebrne owinięte w ścierkę.
Oddała tę ściereczkę, która posłużyła za pieluszkę.
Spaliśmy długo, całą noc. Rano pociąg stanął na jakiejś stacji. Kazano nam wysiadać. Była pompa, ale
woda była niezdatna do picia. Niemcy wrzeszczeli,
aby nie pić. Mama umyła nas tylko. Znów schrupaliśmy suchary, następnie pognano nas drogą. Było to
przedmieście Wrocławia. „BRESLAU” wyczytaliśmy.
Szliśmy między ogródkami, aż do miasta. Środkiem
ulic. Szły matki z małymi dziećmi, starsi ludzie, ranni. Z okien domów padały wyzwiska w języku niemieckim. Dopędzono nas do dużego budynku ogrodzonego żelaznym płotem. Komendant mówił po
niemiecku, a tłumaczyła kobieta: „Pod wiatami są
sienniki i słoma. Każdy musi sobie wypchać siennik i
zanieść do sali. W łaźni jest woda i mydło. Można się
umyć”. Potem kazano nam zgłaszać nazwiska i adresy. Spisywała jakaś kobieta w szarej grubej książce.
Spaliśmy w ubraniach tak, jak staliśmy. Rano apel –
czytanie nazwisk. Przyjechała kuchnia. Gorąca czarna kawa i po kawałku czarnego chleba. To było śniadanie. Komendant mówił, a tłumaczyła baba. Nie
ma lenistwa. Kobiety muszą sprzątać łaźnie i kible,
pielić i czyścić klomb. Dzieci muszą wyzbierać śmieci i porozrzucaną słomę. Potem zamieść cały plac.
Tak rozpoczął się pierwszy dzień w obozie „Zimpel
Platz” we Wrocławiu. Żarcie takie samo, zmieniła się
zupa. Buraczaną zastąpił krupnik, gdzie można było

doszukać się odrobiny kaszy. Ponieważ skończyło się
mydło, pojawił się bród i wszy. Mama pożyczyła od
kogoś nożyczki i obcięła nam włosy bardzo krótko.
Ludzie stłoczeni na małej powierzchni zaczęli chorować. Zepsuły się rezerwuary. Przepełnione ubikacje
wylewały nieczystości. Kobiety myły ściany, drzwi, a
komendant dbał, aby się nie nudziły.
Dni upływały, traciliśmy nadzieję na zmianę. Aż
pewnego dnia do obozu przyszedł jakiś mężczyzna.
Pytał o komendanta, potem długo z nim rozmawiał.
Gdy wyszedł z biura, poszedł na salę gimnastyczną,
gdzie spaliśmy. Po polsku przedstawił się: Bolesław
Piekarek. Jestem Polakiem, mam gospodarstwo.
Mogę zabrać dwoje dzieci. Będą miały opiekę, wyżywienie. Jakoś nikt się nie zgłaszał. Wtedy usiadł
na naszym sienniku i rozmawiał z mamą. Zdecydowali, że ja i Zosia pojadę z nim. Mama zapisała jego
adres kopiowym ołówkiem na podszewce torebki,
nazwisko, nr kenkarty. Umyła nas i poszła z nami do
komendanta. Dostaliśmy jakieś papierki i odprawiono nas do bramy. Darłyśmy się, ale nic nie pomogło.
Pan „B” wziął Zosię na ręce i poszliśmy na dworzec.
Pociąg jechał dość długo. Zatrzymał się na jakiejś
stacji. Wysiedliśmy i za budynkiem stała bryczka
zaprzężona w konika. Bryczka stanęła przed jakąś
chałupą, było ciemno. Gospodarz wprowadził nas
do kuchni. Gruba, młoda kobieta przywitała nas,
wybudzona ze snu nie bardzo wiedziała, co ma robić. Gospodarz wlał nam do kubków gorącego mleka, posmarował masłem dwie pajdy chleba i kazał
jeść. Chleb tak, ale mleka nie – bo pływały wielkie
kożuchy, których nie lubiłyśmy. Wtedy gospodarz
przecedził sitem mleko, dolał czarnej kawy i wtedy wypiłyśmy. W tym czasie gospodyni ustawiła w
kuchni wanienkę, wlała gorącą wodę i kazała nam
się myć. Dawno nie myłyśmy się w ciepłej wodzie,
a poza tym miałyśmy wszy. Gospodyni zlała nam
włosy śmierdzącym płynem, zawiązała szmatkami
i poszłyśmy spać. Spałyśmy obie w czystej pościeli
w pachnącym jabłkami pokoju. Rano wstałam, aby
rozejrzeć się, gdzie jesteśmy. Pies uwiązany przy budzie zaakceptował mnie. Po podwórku łaziły kaczki,
kury, gęsi. W sadzie pod drzewami leżały jabłka i żółte liście. Obeszłam wszystko i wróciłam do domu.
Gospodyni ugotowała grubą kaszę, dolała mleka
i postawiła na stole. Zjadłyśmy z apetytem, była
dobra. Potem było czesanie gęstym grzebieniem i
znów strzyżenie, zupełnie na krótko. Do kuchni przyszedł gospodarz z małym chłopcem. Powiedział, że
mam się nim opiekować, gdy żona jest zajęta. Mały
był ładny, grubiutki. Ciągle się przewracał i robił w
majtki. Te majtki musiałam prać przy studni i suszyć
przy piecu. Ale dawałam sobie radę. Zosia zbierała
jabłka do kosza, nosiła trawę do królików i ciągle
wyłaziła za furtkę na drogę. Chciała do mamy i poszłaby, gdybym jej nie pilnowała. Gospodyni dbała,
abyśmy nie były głodne.
Tak minął jakiś czas. Jednego dnia gospodarz
powiedział nam, że zawiezie nas w inne miejsce:
do swojej matki. Niedaleko. Miałyśmy być rozdzielone. Jak powiedział, tak zrobił. Wsadził nas
na furmankę, przykrył kocem. Zosię zawiózł do
wsi Galewice do gospodarstwa Kolarskich. Oni
mieli już swoich troje dzieci. Zosię przywitali gospodarz i dzieci. Były bardzo miłe, zaopiekowały
się nią. A ja pojechałam dalej do wsi Osiek do gospodarstwa Piekarków. Starsza pani ucieszyła się z
wizyty syna, mnie pogłaskała po twarzy i zaprosiła
na obiad. Jadłam pierwszy raz w życiu czerninę z
kluskami i ziemniakami z królikiem w śmietanie.
Mój gospodarz zjadł, pożegnał się z matką i siostrą i odjechał. Wtedy ciocia (tak mam się do niej
zwracać) przyniosła do kuchni małą dziewczynkę
w poduszce. Była śliczna i gaworzyła. Pokazała
jak mam przygotować dla niej grysik, jak zmienić
pieluszkę i tak zaczęła się moja służba. Dostałam
spanie: małe żelazne łóżko z czystą pościelą, długą nocną koszulą i kapcie dużo za duże. Do moich
obowiązków należało zmywanie naczyń, opieka na
małą Brońcią, karmienie królików i noszenie wody
dla trzody. Rano, po śniadaniu babcia i ciocia Jasia
szły na pańszczyznę. Było to kopanie kartofli, buraków lub inne prace w polu. Zawsze w koszach coś
przynosiły: kapustę, marchew lub buraki cukrowe
dla krowy. Sklepu tu nie było. Była wojna, ludzie
musieli sobie radzić. W mieście, w Wieruszewie
kupowało się tylko sól, świece, buty. Mąka, mleko,
sery, masło – robione swoje. Kwasiło się kapustę,
ogórki. Babcia co sobota piekła chleb. Był na dobry
tydzień. Lubiłam pajdę jeszcze ciepłego chleba z
masłem, które sama robiłam w dziczce. Życie toczyło się spokojnie.
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list od Tadeusza H. Jakubowskiego

Drogi Mirku (75)

Tadeusz Hubert Jakubowski - pisarz i publicysta
otografia z fotozagadki zamieszczonej w Głosie Pruszkowa nr 5/2019 ma w tej chwili wartość dokumentu. Widoczne na niej dwa budynki
nie licząc trzeciego - w kadrze jest tylko jego ściana szczytowa - już nie istnieją. Dokonały żywota
w 2015 roku. Szkoda.
Znajdujemy się na rogu ulicy Tadeusza Kościuszki
wcześniej Kolejowej i jeszcze wcześniej Starowiejskiej
a ulicą Bolesława Prusa wcześniej Helenowskiej.
Fotografia do tej fotozagadki najpóźniej mogła
być zrobiona przed 2015 rokiem, czyli przed roz-

F

biórką tych budynków. Obecnie w tym miejscu
znajduje się plac do wynajęcia (a może już został
sprzedany?).
Z różnych powodów między innymi ze względu
na wiek - nie dwudziesty pierwszy, a mój - nie
udało mi się dotrzeć do materiałów źródłowych
dotyczących tych budynków. Pozostał mi głównie
Arthur Conan Doyle i bohater tej książki Sherlock
Holmes, który mawiał, że w rozwiązaniu nawet
najtrudniejszych zagadek, najważniejsze są szczegóły. Tak stało się również przy rozwiązaniu fotograf zagadki z Głosu Pruszkowa nr 5/2019. Tym
szczegółem okazał się numer policyjny z dwudziestolecia międzywojennego na piętrowym budynku, dwa łamane przez cztery, wspólny dla tych
dwóch budynków. Ten numer świadczy o tym, że
te dwa budynki miały tę samą księgę wieczystą,
że stały na wspólnej działce i że miały tego samego właściciela.
Parterowy budynek po lewej stronie z pięterkiem w części środkowej był wcześniejszy.
Prawdopodobnie powstał w XIX wieku, kiedy
zabudowa ulicy Starowiejskiej była parterowa i
od której aż do drogi polnej (obecnie ulicy Miry
Zimińskiej-Sygietyńskiej) ciągnęły się zagony
uprawne. Po tym, jak Starowiejska zmieniła nazwę na Kolejową w tym parterowym budynku
zaczęły pojawiać się sklepy. Tak było również w
budynku widocznym na fotografii. Ostatnio przed

rozbiórką w 2015 roku mieściły się w nim dwa
sklepy z farbami i akcesoriami malarskimi. Zapotrzebowanie na te farby i akcesoria w Pruszkowie
było duże, także, że nie konkurowały one między
sobą. Ciekawostka. Jeden z tych sklepów z bardzo
miłą załogą funkcjonuje nadal na ulicy Bolesława
Prusa 18 pod nazwą „Śnieżka”. W „Śnieżce” kupuję głównie wytworne rękawiczki robocze po 3 zł
para do pracy w ogródku i do rąbania drzewa na
opał (najładniejsze „nakrapiane” gumą na żółto
lub na niebiesko).
Nie wiem, jaką działalność prowadził właściciel
tego parterowego budynku. Co by nie robił, wzbogacił się na tyle, że w końcu XIX lub na początku
XX wieku postawił piętrowy budynek szczelnie zabudowując południowo-zachodnią część działki.
Był to budynek mieszkalno-usługowy z charakterystycznym dla Pruszkowa ściętym narożnikiem.
W narożniku tym mieściło się wejście do głównego lokalu handlowego lub usługowego, nad
którym na piętrze znajdował się balkon z koronkową balustradą. Od strony ulicy Kolejowej i ulicy
Helenowskiej również znajdowały się wejścia do
mniejszych sklepów.
Stolarka okienna trzyskrzydłowe z górnym
skrzydłem poziomym uchylnym dla przewietrzania pomieszczeń. Rama okienna pod tym skrzydłem była wykorzystywana do przechowywania
żywności.

Pruszkowskie fotoarchiwum

Co? Gdzie? Kiedy? Foto ze zbiorów Mieszkańcy Pruszkowa

Kompozycja elewacji pozioma, włoska, z gzymsem marco piano w poziomie stropu nad parterem i z gzymsem głównym koronacyjnym.
Ciekawostka. W budynku tym za sanacji i później mieszkał mój kolega szkolny Lucek Kuba. Razem z nim w 1938 roku rozpoczęliśmy naukę w
powszechniaku imienia Józefa Piłsudskiego przy
ulicy 6-tego Sierpnia w Pruszkowie.
Lokale sklepowo-usługowe w tym budynku często zmieniamy użytkowników. Działał w nim tapicer, był sklep myśliwski, sprzedawany był chleb i
ciuchy. Jak przez mgłę pamiętam, że od strony
ulicy Bolesława Prusa był szewc. Tylko reperacje.
Na obstalunki nie było chętnych.
Tuż za budynkiem znajdowało się podwórko
i chyba sad, ale, jeżeli był to był to dawno. W
połowie PRL-u zadomowił się w nim parterowy
pawilon radiowo-telewizyjny.
Zwracam uwagę na zabytkowy ażurowy słup
sieci elektrycznej. Jeszcze stoi. Jego koledzy z
ulicy 3-ciego Maja mieli mniej szczęścia. Zostali
zastąpieni przez zwężające się ku górze betonowe rury. Szkoda.
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Wiadomości

Książnica Pruszkowska

Nagroda im. Kierbedziów dla Pruszkowskiej Książnicy
Z

okazji Święta Bibliotekarzy i Bibliotek od roku
2005 Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy organizuje Dzień Kierbedziów, uroczystość pielęgnującą
pamięć fundatorów zabytkowego budynku biblioteki,
który po dziś dzień służy warszawiakom. W 1914
r. dzięki wspaniałomyślności wybitnych społeczników powstająca dopiero książnica uzyskała własną
siedzibę. Jej ofiarodawczyni, Eugenia Kierbedziowa,
córka wybitnego inżyniera, konstruktora mostu
Kierbedzia i budowniczego petersburskiej kolei
żelaznej, wyposażyła również wnętrza biblioteki w
sprzęty, których znaczną część sama zaprojektowała. Doroczny Dzień Kierbedziów przypomina więc
postać Eugenii Kierbedziowej — Honorowej Obywatelki m.st. Warszawy, fundatorki obiektów, z których
korzystają inne istniejące do tej pory instytucje, wśród
nich Akademia Sztuk Pięknych.
Dzień Kierbedziów to jednak przede wszystkim niezwykle ważne Święto Bibliotek i Bibliotekarzy, które przyczynia się do upowszechniania inicjatyw i
projektów podejmowanych w tym środowisku. W
dniu uroczystości gratulujemy osiągnięć bibliotekom
województwa mazowieckiego. Najważniejszym wydarzeniem dnia jest wręczenie Nagrody Kierbedziów,
przyznawanej przez specjalne kolegium.
Laureaci Nagrody to współcześni „Kierbedziowie"
- osoby i instytucje (biblioteki) szczególnie zaangażowane w działalność na rzecz książki i czytelnictwa oraz
zasłużone dla rozwoju bibliotekarstwa na Mazowszu.

Grzegorz Zegadło - dyr. Pruszkowskiej Książnicy
Foto - Tomasz Malczyk

Z głęboką dumą i prawdziwą satysfakcją informujemy, że 21 maja Pruszkowska
Książnica, podczas uroczystości Dnia Kierbedziów - Święta Bibliotekarzy i Bibliotek,
uhonorowana została przez
Bibliotekę Publiczną Miasta
Stołecznego Warszawy - Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego Nagrodą
im. Kierbedziów w kategorii
„Działalność instrukcyjnometodyczna i wydawnicza”.

Finał Konkursu Poetyckiego im. C. K. Norwida Odbudowane miasto Jana Lemańskiego
Grzegorz Zegadło - dyr. Pruszkowskiej Książnicy
Foto - Tomasz Malczyk

cji oraz prefiksy, pana Roberta Kowalskiego z Rachowic,
godło „Dzielny Mały Toster” – za wiersz „Mickiewiczowa”, pana Pawła Bienia z Warszawy, godło „BRESLAUER” – za wiersz NORWIDIANA (II).

Finał XVII edycji
Ogólnopolskiego
Konkursu
Poetyckiego im. C.
K. Norwida

9 maja w Sali
Koncertowej
Pałacu Sokoła odbył
się uroczysty Finał
XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Poetyckiego im. C. K.
Norwida.
Tradycyjnie obecny na Finale Przewodniczący Jury,
profesor Piotr Mitzner odczytał tegoroczny werdykt, po czym nastąpiło
wręczenie nagród i wyróżnień.
I nagrodę Jury przyznało panu Krzysztofowi Rejmerowi – godło „strucla ontologiczna” z Warszawy. ( nagrodę
odebrała żona Poety).
II nagroda przypadła panu Piotrowi Piątkowi – godło
„towarzysz ubezpieczeniowy” z Kołobrzegu.
W tym roku Jury postanowiło nie przyznać III nagrody, a cztery wyróżnienia przyznać: pani Magdalenie
Cybulskiej – godło „ZMIERZCHNICA” – z Łodzi, panu
Dariuszowi Małkowi – godło „szept w przymierzalni”
– z Warszawy, panu Krzysztofowi Martynie – godło „le
vers libre” – z Kalisza oraz panu Bartoszowi Konstratowi – godło „STY” – z Warszawy.
Ponadto Jury postanowiło uhonorować drukiem:
panią Paulinę Korneluk z Zamościa, godło „Zabużańska” – za wiersz ZDJĘCIE pana Jacka Marię Hohensee
z Warszawy, godło „STAW” – za wiersz GDAŃSK 18-19
luty 2019, pana Kamila Krzysztofa Suskiewicza z Łodzi,
godło „Stanisław” – za wiersz Dzieci Hioba, pana Damiana Strączka z Mogilan, godło „SMECZ” – za wiersz
Powołanie (rzucanie pracy), panią Laurę Chuchlę z Piły,
godło „SŁOWO” – za wiersz Ostatnia spowiedź Adama
Kraffta w rozmowie z wierszem Cypriana Kamila Norwida, panią Alicję Makowską z Łodzi, godło „Rabarbar” –
za wiersz Amory, pana Bartosza Czarnottę z Krzyżowej,
godło „Pies” – za wiersze *** [nie rzucim ziemi…] oraz
*** (widny jak…), panią Grażynę Tatarską z Pruszkowa,
godło „PANI KASIA” – za wiersz Marzanna, panią Annę
Piliszewską z Wieliczki, godło „pal sześć!” – za wiersz
C.K. Norwid w paryskim ogrodzie zoologicznym, panią
Wiolettę Jaworską z Nieborzyna, godło „LISTEK” – za
wiersz przewrotnośćpana Krzysztofa Martwickiego z
Płońska, godło „obex” – za wiersz w miasteczku panią
Jolantę Kupisz z Warszawy, godło „Jaskółka” – za wiersz
„Bez”sens słowa panią Urszulę Krajewską-Szeligowską z
Krajewa Białego, godło „gondola” – za wiersze W Wene-

1

Po ekscytującym wręczeniu nagród, wszyscy poeci
prezentowali nagrodzone wiersze po czym nastąpiła część mniej oficjalna, rozmowy kuluarowe (oczywiście o poezji), autografy i skromny poczęstunek
dla ciała.

Grzegorz Zegadło - dyr. Pruszkowskiej Książnicy

K

siążnica Pruszkowska prezentuje swoją najnowszą publikację. Wielokrotnie powtarzany tu przymiotnik: „sensacyjne” nie będzie z pewnością nadużyciem. Oto światło dzienne ujrzał niepublikowany
dokument o naszym Mieście, spoczywający dotąd w
czeluściach archiwum wrocławskiego Ossolineum.
Jan Lemański (1866–1933) był popularnym młodopolskim satyrykiem, autorem bajek, tłumaczem,
prozaikiem i poetą. Kto wie, jak potoczyłaby się jego
kariera pisarska gdyby nie zrezygnował z niej na rzecz
rządowej posady.
W setnym numerze „Głosu Pruszkowa” z września
1987 roku, na pierwszej stronie, pod intrygującym
nadtytułem redakcyjnym Sensacyjne odkrycie naszego współpracownika, ukazał się artykuł Michała Górczyńskiego zatytułowany Nieznany rękopis książki o
Pruszkowie napisanej w latach dwudziestych. Autor
pisał:
W listopadzie 1914 r. Jana Lemańskiego zaprosili
do Pruszkowa serdeczni jego przyjaciele – państwo
Troetzerowie. Przeżył w Pruszkowie bombardowanie
miasta, ukryty z Troetzerami w piwnicy domu, na który
ZAPROSZENIE

padały pociski. Po zajęciu miasta przez Niemców Józef
Troetzer, jako przewodniczący miejscowego Komitetu Obywatelskiego, zajął się organizowaniem pomocy społecznej. Po raz pierwszy Lemański zetknął się
blisko z pracą jednostki podjętą na tak szeroką skalę.
Właśnie z osobą tego społecznika i jego działalnością
wiąże się „rodzaj pamiętnika a jednocześnie rozprawy społecznej” jaką jest „ODBUDOWANE MIASTO”
– rzecz pozostająca dotąd w rękopisie w zbiorach Biblioteki Zakładu im. Ossolińskich we Wrocławiu. (…)
Pod artykułem zamieszczono redakcyjne postscriptum: Odkrycie Górczyńskiego z naszego, pruszkowskiego punktu widzenia, można by śmiało nazwać
sensacyjnym. Można też postulować aby rękopis ten
powielić drukiem i umożliwić szersze zainteresowanie
się jego treścią przez mieszkańców Pruszkowa oraz
Przyjaciół naszego grodu. Co na to Zarząd Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego? My, ze
swej strony spróbujemy przekazać naszym czytelnikom przynajmniej fragmenty rękopisu Lemańskiego.
Książnica Pruszkowska spełniając postulat redakcji „Głosu Pruszkowa” sprzed trzydziestu dwóch lat,
przekazuje w ręce Czytelników książkowe wydanie
„Odbudowanego miasta” Jana Lemańskiego…
Edycja składa się z trzech części: wstępu, a właściwie
obszernego artykułu przybliżającego postać autora;
tekstu przepisanego z maszynopisu, opatrzonego
przypisami redakcyjnymi oraz fotokopii oryginału.
Format 15,5 x 22,5 cm, 196 str. (w tym 68 wkładki
na kredzie), oprawa twarda szyta, tasiemka-zakładka, ISBN 978-83-62144-72-3.
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ocalić od zapomnienia

Ku pamięci - zdjęcia, rysunki i

Ferajna - od lewej siedzi Jerzy Antkowiak, Grzegorz Wilczek, Feridun Erol i Piotr Wilczyński

Piotr Wilczyński „Profesor”

Od lewej siedzi Piotr Wilczyński obok Mirosław Kalinowski

ziadek mojej koleżanki Janiny, Orzechowski Karol odchodził z naszego padołu przy dźwiękach orkiestry
strażackiej, która grała mu na okrągło marsz żałobny „Leż kolego w ciemnym grobie”. Za to na stypie szły
wesołe kawałki. Gościła nas wdowa, wszystkim czym miała. Nagle wśród gwaru żałobników i śpiewie ptaków
rozległ się jej dramatyczny krzyk. „Gdzie ty teraz jesteś mój gospodarzu kochany!”. Pytanie retoryczne, rzucone
w nieskończoność, nie doczekało się odpowiedzi. Szkoda było staremu wiarusowi, odchodzić od swoich gołębi,
krasnoludków ogrodowych i domku na przedmieściu Łodzi. Ale taki jest mus i przychodzi to na każdego. Kiedy
wracaliśmy z pogrzebu Ojca, mój synek zapytał nagle, „To gdzie jest teraz Dziadziuś”? Widzisz, dziadziuś jest wśród
aniołków, siedzi po prawicy... perorowała nasza ciocia. Mały miał jednak gotową odpowiedź. „Co ty opowiadasz
głupoty?” - przerwał jej ostro. „On ma teraz wielką cukiernię, białą jak pomada na pączkach”! Pewnie tą wizję
powtórzył za śp. dziadkiem.
Teraz ja się pytam. „Gdzie teraz jesteś nasz ukochany Piotrze. Czy siedzisz z rajską ferajną, jak z nami, sącząc niebiańską gorzałkę? Może dali Ci do namalowania obraz Twoich marzeń? Może to są ilustracje do „Pana Tadeusza”?
Tylko nie takie jak ukryte w karczmie „U Michała”, a wielkie, jak drapacze chmur. Może agitujesz przeciw... a nawet
za, anielskie gremia? Wiem, że prędzej czy później, doczekam się odpowiedzi. Jest nam Ciebie brak. Amen.
Feridun Erol

D

Rysunk z cyklu „przeciw a nawet za”
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ocalić od zapomnienia

obrazy Piotrka Wilczyńskiego

Rysunk z cyklu „za a nawet i przeciw”

Obrazy malowane na szkle - ilustracje do Pana Tadeusza, ukryte w karczmie u Michała
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Felieton

Maciej Bugajak - Z pamięci najemnika (26)

Lokalny MacGyver 2
Maciej Bugajak - operator filmowy, publicysta
Foto - autor tekstu

Ostatnio często wspominam
stare czasy, szczególnie moje
dokonania niekoniecznie zawodowe. Jak poprzednio pisałem, a właściwie chwaliłem
się swoimi umiejętnościami na
poziomie słynnego MacGyvera, to zwykła ciekawość tego,
jak funkcjonują różne urządzenia doprowadziła mnie do
przekonania, że potrafię prawie wszystko. Rzeczywistość
potrafiła czasem brutalnie weryfikować te wybujałe oczekiwania.
wadzieścia pięć lat temu rozpocząłem budowę domu, oczywiście nie sam ale postanowiłem samodzielnie ułożyć podłogi. Wiele
lat wcześniej kupiłem okazyjnie tarcicę dębową,
którą stolarz Wiśniewski z synem przerobił na
deski podłogowe. Ponieważ robił to na raty, więc
każda partia różniła się szerokością, nawet o 5
mm! Układanie podłogi łączyło się z selekcją
desek i w szczególnych przypadkach z ich zwężaniem. Nie muszę dodawać jak upierdliwy był

D

to proces. Pracę rozpoczynałem po południu
wypiciem piwka, po czym mozolnie przybijałem

deski, wybierając te najbardziej sękate tam,
gdzie miał być dywan. Poźniej okazało się, że
podłoga w tych miejscach wyszła najładniej ! Ale
do rzeczy. Kiedy już zakończyłem prace zatrudniłem dwóch cykliniarzy. Panowie mieli świetny,
prawie nowy szwajcarski sprzęt i szybko uporali
się z zadaniem. W trakcie pracy spytali mnie,
ile mi zajęło układanie podłogi. Odpowiedziałem, że trzy miesiące, ale na luzie. Mocno się
obśmiali, mówiąc, że dla nich to byłyby trzy dni!
Ale jak im opowiedziałem o problemach z szerokością desek to spuścili z tonu i pogratulowali
mi cierpliwości.
Następnym etapem było lakierowanie, żeby
nie przeszkadzać udałem się do sypialni na piętrze i po paru godzinach pożegnałem fachowców
z okna pokoju. W tym momencie uświadomiłem
sobie, że jakoś muszę się dostać do toalety. Na
szczęście oglądałem kiedyś film „Człowiek pająk” i w jego stylu pokonałem ściankę dzielącą
mnie od łazienki bez zostawienia śladów na
mokrej od lakieru podłodze. Właściwie to nie
wiem, jak to zrobiłem. Wiele lat później postanowiłem dobudować ganek, rodzaj wiatrołapu.
Praca była na ukończeniu i prawie ostatnią czynnością było uszczelnienie styku ścianki z daszkiem wełną mineralną. Robiłem to z drabiny,
stojącej równolegle do ściany. Upadek z prawie
dwóch metrów na glebę na plecy, ledwo omijając olbrzymi głaz to bolesne doświadczenie.
Zatkało mnie, lekko oszołomiło ale wstałem i do
dzisiaj żyję ! Lubiłem też reperować samochody,
oczywiście do momentu kiedy to było możliwe.
Dzisiaj nie ma co zaglądać pod maskę, wszystko
przykryte, triumfuje elektronika. A ja w takiej
Skodzie potrafiłem w zimowy wieczór, siedząc
we wnętrzu auta zreperować rozrusznik. Nie
udało mi się do końca tylko zreperować zacisku

hamulcowego w Mercedesie. Zachowałem się
jak idiota, próbując po wyjęciu go z auta wycisnąć tłok śrubokrętem. Coś strzeliło, mnie się
wydawało, że wszystko jest OK ale żona uparła
się, że jedziemy do szpitala. Tam po zrobieniu
RTG okazało się, że jakiś odprysk tkwi w moim
oku. Na szczęście był to odprysk reagujący na
elektromagnes. Panie pielęgniarki powiedziały
mi, że gdybym się nie pojawił to mógłbym stracić oko! Operator bez oka… W moim warsztacie
przechowuję masę drobiazgów, które Małgosia
najchętniej by wyrzuciła ale ile razy było tak, że
właśnie taki drobiazg posłużył do rekonstrukcji jakiegoś zepsutego urządzenia, na przykład
uchwytu w słuchawkach.
Nie chcę, żeby to była kryptoreklama ale Poxipol czy Poxilina są nieocenione. A jeśli chodzi o
tricki w zawodzie to kiedyś użyłem czarnej pończochy do zmiękczenia obrazu na obiektywie,
ale nie na początku tylko na jego końcu, tuż przy
mocowaniu do kamery.
Efekt był super! Wózek szpitalny oprócz przewożenia ważnych przedmiotów świetnie nadaje
się do postawienia kamery i ujęcia związanego z
jazdą. Wózek dla inwalidy też świetnie zastępuje
tory kamerowe czy steadicam, czyli urządzenie
do redukcji wstrząsów.
Kiedyś na Cmentarzu Powązkowskim, w trakcie zdjęć z Maćkiem Woźniakiewiczem mój kolega dźwiękowiec Darek Kopciński ciągnął mnie na
wózku grabarzy podczas kręcenia „chodzonego”
wywiadu. Bardzo przydają się też szyberdachy
do robienia ujęć z jadącego samochodu. Statyw
w bagażniku Jeepa przy otwartej klapie umożliwia na przykład płynną jazdę przed idącym Robertem Korzeniowskim :)
No cóż, przy skromnych budżetach trzeba sobie jakoś radzić…

Ćwoki i chamy
Tomasz Suwała - rysownik i bloger

Ć

woki i chamy zagłosowały!!! Durnota i debilizm – złorzeczył Staś – Jak można na takie coś
głosować? – pytał retorycznie.
– Ciszej, dzieci słuchają – upomniałem Stasia dosiadając się do niego z piwem.
Staś skwapliwie skorzystał z mojego piwa i przełknąwszy zaczął od nowa:
– Co mnie tam dzieci, tu o nasz kraj idzie, o postęp,
o Europę. O przyszłość naszych dzieci również, nie
po to w końcu nauczyciele strajkowali.
– Ano, mnie też zadziwia jak można na tę dziwną
formację głosy oddawać.
– Prawda? – zapalił się Staś – Chamy i ćwoki! –
wypalił.
– Też tak uważam – zgodziłem się – Co to za koalicja od Sasa do lasa? Co to za program? Dobrać
się do koryta i cały ich program. I wykonywanie
poleceń niemieckiej Anielicy…
Staś zamilkł na moment, zdziwiony patrzył na
mnie z rozdziawiona gębą, a ja mówiłem dalej:
– Ja nawet nie wiedziałem, że tyle tego jest. Ponad 30 procent, ponad jedna trzecia tego narodu
taka głupia…
– O kim ty mówisz?
– No jak to, o kim? No wiadomo, o tych, co na
Koalicje głosowali i na Wiosnę… Ja nawet nie wiedziałem, że u nas tylu ludzi LGBT jest, ponad sześć
procent…
– Chamy i ćwoki na PiS zagłosowały!!! – wykrzyczał Staś i krzyczał dalej – Ciemnogród, nieuki, nie
wiedzą gdzie postęp!
– A ty wiesz?
– Pewnie, że wiem. Ja się w pas nie kłaniam się
księżom i na tacę im nie daję!

– Nie chodzisz do kościoła to nie dajesz – zauważyłem.
– Bo nie będę słuchał zboczeńców i darmozjadów!

– Sam opowiadałeś kiedyś, że byłeś uczestnikiem
sesji BDSM, jak cię długonoga blondyna pasem
okładała. To normalne?
– Darmozjadów, co podatków nie płacą! – powtórzył Staś, ale już nie było „zboczeńców”.
– Staś, przecież ty nigdy nigdzie nie pracowałeś i
nigdy nie zapłaciłeś nawet złotówki podatku.
– Ale przynajmniej mnie nikt nie kupił za pięćset
plus – wycharczał.
– Te pięćset to jest dla dzieci a twoje już dawno
dorosłe to, co ty chciałeś dostać?
– I jak jeżdżę nad morze, to za swoje a nie z PiSowskiej jałmużny i nie śmierdzę na plaży ani discopolo nie słucham…
– Jeszcze nie tak dawno słuchałeś…
– Milcz! – warknął Staś i dodał – Sprawdzałem
tylko czy to bardziej ambitna muzyka, ale nie, to
dalej zwykłe zero dla chamów i nieuków, co to ledwie zawodówkę skończyli.
– Staś, przecież ty nawet zawodówki nie skończyłeś…
– Bo z ciemnogrodem w jednej klasie wytrzymać
nie mogłem. Ale wiedzę mam.
Spojrzałem na niego nieco już rozbawiony.
– Bo czytam – dodał Staś.
– Newsweek chyba i Wyborczą – zakpiłem.
– Jak trzeba było bronić Puszczy Białowieskiej
tom pierwszy pojechał…
– Do kampinoskiej, bo ci się pomyliło. Potem
dzwoniłeś do mnie żebym cię zabrał, bo się zgubiłeś.
– Kampinoską też chcieli wycinać… - odpowiedział nieco ciszej.
Pokiwałem głową z politowaniem.
– Staś, spokojnie, odpręż się, piwo wypij – podałem mu kolejne.
Staś wypił pół puszki. Widać spragniony był i para
mu nieco zeszła…

Nic się nie martw, wszystko idzie w dobrym
kierunku… - mówiłem do Stasia obejmując go po
przyjacielsku – Wszystko będzie dobrze. Nam tu
maluczkim na dole to i tak się niewiele zmieni…
– I oni chcą oderwać nas od Europy… – zapłakał
Staś – nie będziemy mogli wyjeżdżać za granicę,
wprowadzą z powrotem kontrole celne…
– Staś, przecież ty nigdzie nie wyjeżdżałeś.
– Bo nie miałem za co. Ja tysiąca nie dostałem jak
te dziady emeryty.
– Jak nie pracowałeś to i nie masz emerytury. Ty
przecież żyjesz z zasiłku.
– A ty ich jeszcze bronisz? – spojrzał na mnie
groźnie – Kończę z tobą kolegowanie. Wynocha z
mojego murku.
– Staś, pijesz moje piwo.
Staś spojrzał na trzymaną w dłoni puszkę piwa i
wycedził:
– Nie chcę nic! – i już się zamachnął, by rzucić
puszką, ale zachlupotało w niej niedopite piwo.
Staś zreflektował się, jednym haustem dopił, po
czym zgniótł puszkę i rzucił mi ją pod nogi. Chyba
czekał aż wstanę i sobie pójdę. Murek, na którym
siedzieliśmy przecież nie jest jego prywatny, lecz
nasz wspólny, więc nie zamierzałem się z niego ruszać. Staś sam w końcu wstał, odwrócił się i zaczął
odchodzić.
– Kup jeszcze dwa piwa! – krzyknąłem za nim.
– Ale kasy nie mam – odpowiedział Staś odwracając się do mnie.
– Łap – rzuciłem mu portfel.
Staś złapał i uśmiechnął się nieznacznie:
– Kupię cztery, żeby dwa razy nie chodzić.
Kiwnąłem głową. No i kupiłem Stasia a tak się
zarzekał.
Komentować można na:
http://piorkiemtomkas.blogspot.com/
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Zbigniew Poręcki

Mafia
Zbigniew Poręcki - aktor, felietonista
Rysunek - Tomasz Suwała, rysownik i bloger
unkcjonariusze I Szwadronu Rezerwy Konnej Policji Państwowej m.st. Warszawy
wyruszyli z koszar przy ulicy Ciepłej 13 (między
Grzybowską a Krochmalną) na wieczorne patrolowanie ulic, północnej części miasta. Szczególną
uwagę miano zwracać na osobników niosących
podejrzane pakunki, któreż to mogły okazać
się złodziejskim łupem. Osobnik zatrzymany z
takowym i niepotrafiący wytłumaczyć sensownie, pochodzenia onego, zdawał się być wielce
niepewnym i podlegał zatrzymaniu do wyjaśnienia. Oczywiście przewiezienie franta, na
służbowym rumaku, nie wchodziło w rachubę
lecz z założonymi kajdankami, mógł sobie wraz
z policjantem zaczekać na transport i posiłki, po
które udał się drugi funkcjonariusz, gdyż służbę
pełniono zawsze dwójkami. Wieczorami udawało się patrolom złowić niejednego ptaszka
podejrzanej konduity, któren na widok patrolu
usiłował dać drapaka lub od razu przyznawał się
do swej zbójeckiej profesji. Jednakowoż walka
z doskonale zorganizowaną grupą przestępczą
nie była taka łatwa. A taką mafijną grupę, stanowił Związek Zawodowy Tragarzy. Oficjalnie nic
tragarzom nie można było zarzucić lecz wszyscy
wiedzieli, iż narzucają, niemalże siłą swoje usługi, lub wymuszają haracze od ludzi interesu. W
czasopiśmie „Tajny Detektyw” z 1936 r. można
było przeczytać alarmujące tytuły: „Tragarze
trzęsą dzielnicą”, „Mafia opanowała Nalewki”,
„Wszyscy płacą haracze”, „Kto nie zapłaci, temu
się nie opłaci”, oczywiście prowadzić interesu,
jak dla wyjaśnienia dopisał autor artykułu. Ano
takie życie! A miało być tak cudownie w wolnej
ojczyźnie, wszyscy mieliśmy się kochać, lubić i

F

szanować, narzekał Aron Halbzajd właściciel najlepszej hurtowni i sklepu z branży ryb słodko i słonowodnych. Właśnie u szanownego pana Arona
można było zakupić najlepsze w mieście śledzie
uliki oraz królewskie, po prostu przepychowate! Najlepsze cytrusy, prosto z Jaffy znajdowały
się u szanownego pana Geldbluma. Za kilogram
słodkich i pięknie się obierających pomarańczy

trzeba było zapłacić 1 zł. Może i sporo. Ale w tym
temacie ostrą konkurencję uskuteczniał szanowny pan Simon Goldfarb z ulicy Przechodniej nr 5
(niedaleko Hali Mirowskiej), któren to zdrajca
narodu wybranego obniżył w swoim sklepie o
nazwie „Owoce Południowe S. G.”, cenę artykułów południowych o całe 5 groszy. 95 groszy
za kilogram! Toż to poniżej kosztów własnych!
Wyrzutek jakowyś! A niech go krew…, żeby go
Abraham nie przyjął na swoje łono!!! Żeby mu
zdechł interes! Żeby jego Salcie rodziła mu same
córki! Ulica Nalewki to prawdziwy raj dla prowadzących interes handlowy, jak i dla klientów z
całej Warszawy. Reklam co nie miara. Sprzedaż
Przędzy Bawełnianej Abraham Borensztejn, Materiały Buchalteryjne Izrael Glaszmit, Hurtownia
Szkła Apelblat, Obuwie dla Każdej Nogi Haskiel
Lipa. Aż się w głowie kręciło od dwujęzycznych
reklam, które to były wykonane w języku jidysz
i polskim. Trzeba też wspomnieć o niezliczonej ilości knajp i knajpeczek. Koszerna płynęła
szerokim strumieniem, a nawet można by rzec
płynęła jak Wisła do Gdańska, a część narodu,
ale głównie goje, płynęli razem z nią. Jednako
wracając do głównego nurtu naszej, opowieści,
należy przypomnieć, iż wszyscy płacili tragarzom, jedni mniej, drudzy więcej, zależało to od
wielkości interesu, a nie od długości! A wiadomo
płacić nikt nie lubi szczególnie ze swoich. Nie becelował oprychom jedynie szanowny pan Aron
Halbzajd u któregoż to cechy rycerskie wykryłby
każdy lekarz, przy nawet pobieżnym badaniu całego ciała oraz całej osobowości. Tylko do jego
hurtowni dostawę wnosili osobiści pracownicy
szanownego pana, wyrzucając na tzw. zbity pysk
panów tragarzy i nie bacząc na obelgi, którymi
ochoczo się posługiwali oraz groźbami, których
łotrzykowie owi nie szczędzili pod adresem pana
Arona, sami dokonywali tzw. przyjęcia towaru.

Barbara Młynarska - Ahrens w Pruszkowie
Adam St. Trąbiński - dziennikarz, publicysta
Foto - Tomasz Malczyk

To było znakomite spotkanie,
jedno z najlepszych jakie zaliczyłem w Pruszkowie. Gościem
Książnicy Pruszkowskiej w ub.
piątek (31 maja) była siostra
Wojtka Młynarskiego Barbara
a towarzyszył jej współautor
wspomnień – Jerzy Sosnowski.
yrektor Grzegorz Zegadło mocno obawiał się
o frekwencję – niepotrzebnie, choć pani Barbara w odstępie dni miała spotkania w Komorowie
i na Stawisku. Od początku aktorka wywołała odpowiednią atmosferę pytając: - kto jest z Komorowa, a kto kończył Zana? Prawie połowa obecnych
okazało się komorowianami dobrze pamietającymi
willę zamieszkałą kiedyś przez rodzinę Młynarskich
i krewnych. Co najmniej pierwsza godzina spotkania
upłynęła na wspomnieniach o małej Basi, nieco starszego Wojtka, łagodnego dziadziunia Zdziechowskiego oraz groźnej babuni – co potrafiła utrzymać
dyscyplinę i porządek w domu. Szczególnie trafiało
to na Wojtka, który co rusz obrywał kary. Dom był
rodzinny, wielopokoleniowy – co teraz się prawie nie
zdarza. Panowała artystyczna atmosfera narzucana
przez dziadziunia (imprezy muzyczno – literackie
po niedzielnych obiadach) choć się nie przelewało
(z paczek otrzymywanych ze Szwecji sprzedawano

D

Stoją od lewej: Jerzy Sosnowski, Barbara Młynarska - Ahrens, Tomasz Malczyk
oraz Grzegorz Zegadło dyrektor Książnicy Pruszkowskiej
kawę i słodycze). Gospodarstwem i domem rządziła babunia – w ogrodzie były nawet kurki japonki
i kogucik. Po przeprowadzce do stolicy – było już
inaczej (tu Jerzy Sosnowski westchnął – atmosfera
w Komorowie była jakby z XIX w.) – Wojtek szalał już
w Hybrydach będąc na polonistyce, Basia biegała
do LO Narcyzy Żmichowskiej. Ha! – podjeżdżały tam

skutery i limuzyny – bo szkoła była nieco ekskluzywna. Dalsze dzieje Barbary, to jej pierwszy wyjazd jako
młodej aktorki via Paryż do Awinionu (fr. Avignon)
na szkolenie/warsztaty teatralne, a potem… Tu już
odsyłam do wspomnień pt. „Życie nie tylko snem”
– owoc 70 godzin nagrań Jerzego Sosnowskiego w
Szwajcarii przy wybitnym udziale bohaterki.

Hurtownia była obserwowana od wczesnego
ranka aż do późnego wieczora, a przy każdej
dostawie ryb słodko tudzież słonowodnych,
tragarze oferowali swoje usługi, nie bacząc na
sposób taktowania ich jak uprzednio. Kilka razy
została wezwana policja, która niecnych zamiarów nie mogła udowodnić nikczemnikom, ale
znając problem też wzięła ich na tzw. celownik.
Zbrodnicza grupa składająca się z trzech łotrów
przeklętych o pseudonimach: Skarpeta, Tarzan i
Bobek obserwowała pana Halbzajda już od kilku tygodni. Najpierw wyśledzono jego miejsce
zamieszkania, które znajdowało się w eleganckiej kamiennicy na ulicy Elektoralnej numer 49.
Sprawdzono z wielką pieczołowitością zwyczaje
domowników oraz panny służebnej. W wyniku
poczynionych starań w obserwacji, trzech łotrów przeklętych, nabyło przekonania iż obiekt
czyli szanowny pan A. H. wraz z poślubioną sobie
szanowną żoną panią S. A. wychodzą w pierwszą
niedzielę miesiąca do teatru, na godz. 19.00. Napad zaplanowano wiec właśnie na niedzielę i to
zupełny zbieg okoliczności również na godzinę
19.00. Zupełny przypadek nie? Uzbrojeni w rewolwer typu Nagant potocznie zwany naganem,
kaliber 7,62, szczelnie ukrytym pod płaszczem
u jednego z owych łotrów (kroniki nie podają
którego) zapukali do drzwi o numerze 3 za którymi mieściło się sześcio pokojowe mieszkanie
właściciela hurtowni plus pokój służbowy zwany służbówką. Drzwi otworzyła panna służąca
zdrobniale nazywana Menią od Melanii. Dziewczę prześlicznej urody o włosach koloru dojrzałej
pszenicy, o oczach błękitnych jak błękit nieba i
ustach jak dwie świeżutkie, czerwoniutkie maliny. Panna zbudowana była a i owszem miała
co potrzeba i na swoim miejscu. Ojojoj, bardzo
przepraszam szanownych czytelników, ale tak
się zagalopowałem, iż zapomniałem napisać, że
nasi rzeźmieszkowie, będąc na klatce schodowej założyli na głowy tzw. ciepłe majtki nabyte
w sklepie Bielizna i Koszule Moszka Kornbluma,
wycinając uprzednio w owych gaciorach otwory na oczy, jednym słowem dziury do patrzenia.
Panna była okrutnie przepiękna, a gacie tak
gorące, iż nie mogli w tym zamaskowaniu wytrzymać. Wyciągnięty rewolwer i rzucone przez
zęby i gacie, zwyczajowe u łotrów… - pieniądze
albo życie - wypadło śmiesznie i groteskowo.
Panna dostała ataku śmiechu. Po prostu jeden
brecht. Oprychy zdjęli więc z głów, rozśmieszające pannę przyodziewki służbowe i też zaczęli
się głupkowato śmiać, a zarazem wdzięczyć do
dziewczyny. Tarzan położył rewolwer, tak to
jednak był Tarzan, położył rewolwer na stoliku
mówiąc, że to taka zabawka i w ogóle nic takiego, a wpadli tylko na owocowa herbatkę, gdyż
są dobrymi znajomymi państwa czyli właścicieli
lokalu. Ale tak po prawdzie to muszą już iść bo
czas leci, a interesy wzywają. Odwrót zarządził
Tarzan gdyż zauważył był, iż wszystka trzech
zaczynają się maślić do dziewczęcia. Jak na komendę odtrąbili odwrót, uprzejmie prosząc o
nieodprowadzanie ich do drzwi. W przedpokoju
będąc Bobek z gangsterskiego i złodziejskiego
przyzwyczajenia zwinął olbrzymią wazę z chińskiej porcelany, Tarzan zapomniał nagana, a
wszystkich trzech zgarnął Patrol I Szwadronu
Rezerwy Konnej Policji Państwowej m.st. Warszawy i poprowadził piechotą, pod bronią, do
najbliższego komisariatu, celem umieszczenia
w odosobnieniu aż do wyjaśnienia sprawy. Jak
domniemywali funkcjonariusze waza z chińskiej
porcelany mogła być prawdopodobnie złodziejskim łupem. Łotrzykowie twierdzili, iż nabyli ją
droga kupna na ulicy Nalewki, u starozakonnego, ale nie mogą sobie, za nic przypomnieć w jakim sklepie. Na Nalewkach to tych sklepów tyle,
że oho, ho! Cholera wie czy ten niefart to przez
dziewczynę, czy może zbieg okoliczności? No i
co, mafia nie dała rady. Strachy na lachy.
Pozdrawiam Państwa Serdecznie
Zbyszek Poręcki
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Polish jazz/RGG Karl Jenkins Pieśni/Moniuszko
Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta
ie będziemy się rozpisywali o legendarnej serii wydawniczej Polskich Nagrań, utworzonej
w zamierzchłych latach (1963 – 89) przez Ryszarda
Sielickiego i Andrzeja Karpińskiego. Z tym ostatnim
byłem zaprzyjaźniony i nadal jestem mu winny … 100
zł pożyczone na Festiwalu Jazz n/Odrą. Pamiętam też
pierwszy LP Warszawskich Stompersów, jaki pętał się
miesiącami w kiosku Ruchu (sic!) na peronie stacji
pruszkowskiej. Nowy właściciel PN koncern WarnerMusicPoland, nie dość, że wznowił niektóre tytuły – w
dwu formatach: CD, jak i LP (vinyl) – to kontynuuje
serię. Niedawno ukazał się Vol. 81 cenionej grupy
RGG, oczywiście w szykownej oprawie albumowej
z potężnym esejem znawcy jazzowej pianistyki – Tomasza Szachowskiego. Format płyty kompaktowej
umożliwia pomieszczenie dowolnej objętości (pisaliśmy dwa miesiące temu o koncertowej „Halce” mającej 200 str. tekstu!) książeczki, w przeciwieństwie
do vinyli, które z reguły mają zwięzły line-notes. RGG
tworzą aktualnie: Łukasz Ojdana – fortepian; Maciej
Garbowski – kontrabas (akustyczny) i Krzysztof Gradziuk – perkusja. Od ostatniego albumu tria „Aura”
upłynęło wiele lat, muzycy zdobywali szlify w różnych
formacjach, grając ze znakomitościami, m.in. z Tomaszem Stańko. Tutaj na krążku „Memento” (można to
rozumieć jako „Pamiątka”) zawierają w 50 min. swoje doświadczenia wynikłe z obcowania z muzykami
europejskimi, i jest to też pamiątka po tym, jakim
był zespół RGG kiedyś. W eseju Szachowski analizuje
krótko podstawową dla współczesnego jazzu formację tria – w oparciu o skład z fortepianem powiększanym do kwartetu, kwintetu, itd. Punktem wyjścia były
doświadczenia Billa Evansa z końcem lat 50., ale i w
Polsce przypomnijmy sobie grania tria Marcina Wasilewskiego, Piotra Wyleżoła czy Pawła Kaczmarczyka,
o wcześniejszych zespołach Trzaskowskiego, Komedy
czy nawet Kosza nie mówiąc. Z europejskich doświadczeń grania w trio (piano, perkusja i kontrabas) warte
odnotowania są liczne zespoły skandynawskie, gdzie
ta formuła była szczególnie zadomowiona.

Letnie lektury
Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta

się od nawyków percepcyjnych by wejść w niebanalną muzykę RGG.

N

RGG to trio perfekcjonistów muzycznych dla których dźwięk jest istotny – jego sposób kreowania a
i kontekst jest ważny. Podobnie wygląda traktowanie
dźwięku w muzyce klasycznej. Ale RGG to w końcu
równorzędna grupa jazzowa, gdzie improwizacja,
timing i interakcja musi być, choć tutaj akurat w
wymiarze nieco ograniczonym. Można analizować
poszczególne utwory – „Tenderness” to celebracja
dźwięków będąca echem nokturnów chopinowskich;
„Chronology” – to poniekąd ukłon w stronę Ornette’a
Colemana (i jego LP „The Shape of Jazz To Come” z
1959); zaś utwór „Monachium” powstał w zasadzie
na próbie dźwiękowej w tamtejszym klubie, kiedy to
perkusistę Gradziuka „naszedł” pewien motyw, natychmiast podchwycony przez kolegów; „Versus” to
powtórnie pomysł tematu nokturnowego, zaś „Ellipsis” powstał na domowej próbie „w głowie” pianisty
natychmiast obudowany przez pozostałych kolegów.
Ale np. „We śnie” jest inspirowany wierszem Leśmiana o tym samym tytule. Można tak wyliczać do końca
płyty, jedno jest ważne – trzeba koniecznie oderwać

Karl Jenkins – Walijczyk z Penclawdd, którego ojciec
był nauczycielem muzyki i organistą w miejscowym
kościele. Karl po studiach w Cardiff zaczynał jako
oboista w orkiestrze symfonicznej, ale porwał go
nurt rocka i jazzu – grał na saksofonie, klawiszach i
oboju, był współzałożycielem grupy Nucleus (nagroda na Montreux Jazz Festival 1970), potem członkiem
bardziej znanego Soft Machine – do 1978. Nagrywał
wiele muzyki do spotów reklamowych i w tej dziedzinie odniósł wiele sukcesów (m.in. firma jubilerska
De Beers). Z tego okresu pochodzą albumy „Adiemus
I-V”. Na 75 urodziny Decca/Universal wydała mu prawie 80 min. album „KARL JENKINS: PIANO” zawierający przekrój jego dorobku kompozytorskiego. Sir Karl
(otrzymał order od królowej Elżbiety II) – zagrał 22
utwory w swoim domu i niestety brzmią one ubogo,
mimo, że podejrzewam grę na znakomitym instrumencie Steinwaya?

Znacie: „Wesół i szczęśliwy krakowiaczek ci ja”, „Wędrowną ptaszynę”, „Kukułkę”, „Rozmowę II”, „Ja ciebie
kocham” czy „Dziada i babę”? Przecież to są hity salonowe sprzed co najmniej wieku! Kompozycje – pieśni
Moniuszki do tekstów poetyckich Mickiewicza, Czeczota, Kochanowskiego, Asnyka, Syrokomli, Chodźki
(Aleksandra), Kraszewskiego, Prusinowskiego (Jana),
Kolankowskiego (Antoniego) i innych. Z okazji roku
kompozytora NIFC wydał album ponad 100 stronicowy z 29 tekstami (także w jęz. angielskim) na którym
słyszymy świetną interpretację pieśni przez Mariusza
Godlewskiego (baryton) z towarzyszeniem pianisty
Radosława Kurka (fortepian historyczny Erard 1838).
Nagrań dokonano w Studiu Koncertowym PR im. Lutosławskiego we wrześniu 2017. Warto, naprawdę
warto – przenieś się w II połowę XIX wieku i odświeżyć
pamięć. Klasyka, jakiej nie trzeba polecać wydana w
serii „Dziedzictwo muzyki polskiej”.
Autor niniejszy tekst dedykuje zmarłemu 21 maja
br. znakomitemu artyście, plastykowi i człowiekowi,
profesorowi ROSŁAWOWI SZAYBO (ur.1933) – autorowi pierwszych okładek serii Polish Jazz oraz wielu
dla gwiazd popu i jazzu, w tym legendarnej dla Judas
Priest „British Steel”.

Marek Lehnert nadaje…
ściślej nadawał korespondencje z Rzymu do kwietnia
2017 r. dla słuchaczy Polskiego Radia, przedtem Radia
Wolna Europa. Robił to przez niemal całe zawodowe życie.
W dobie wielości kanałów telewizyjnych i często bezrozumnego ich oglądania był (w zasadzie) wierny medium radiowemu, nie miał szczególnego parcia na szkło, stąd wielu nie
wiedziało, jak wyglądał, łącznie z niżej podpisanym. A tu z
fotografii patrzy na nas zawsze młody, wysoki, przystojny
chłopiec – o twarzy dziecka. Nic dziwnego, że na pierwszą
wiadomość o jego wspomnieniach popędziłem do księgarni w naszej Galeryji, by… dowiedzieć się, że książka była - 2
lub 3 egzemplarze. Ale działał system zamówień i po kilku
dniach ją miałem nawet tańszą o 12 zł.
Wspomnienia niebanalnie skonstruowane, choć autor
zachowuje pewną chronologię. Zaczyna od niefartu, jaki
zdarzyć się może. Ze swą nową dziewczyną Łucją jedzie
(ona kieruje) zakupionym na saksach saabem 66 ze Szwecji
do Włoch, do Turynu by na zamówienie Gustawa Herlinga -Grudzińskiego zrobić wywiad z Pierem Paolem Pasolinim. Dnia następnego, 2 listopada 1975 r. reżyser został
zamordowany na plaży w Ostii. Marek do rozmowy był
przygotowany. W trakcie studiów polonistycznych na UW,
wyjeżdżał regularnie do pracy (Szwecja, Austria – kraje
wtedy dla nas bezwizowe), interesował się kulturą a nawet
pisał pierwsze wiersze, współpracował od 1970 r. z „Tygodnikiem Powszechnym”. Kilka miesięcy potem bierze ślub z
Łucją, mieszka u włoskich teściów i pracuje legalnie (płacą
składki ubezpieczeniowe) w domu starców. Samodzielnie,
z sukcesem uczy się języka włoskiego. Nawiązuje liczne znajomości, Turyn odwiedzają często rodacy (m.in. z zespołami
teatralnymi koledzy ze studiów Jerzy Radziwiłowicz i Marek
Kondrat ) i „ląduje” w polskiej redakcji „L’Osservatore Romano”, gdzie szefem jest ks. Adam Boniecki. Oficjalny organ
Watykanu był tygodnikiem, polskie wydanie ukazywało się
raz w miesiącu. Tu spotyka go bodaj główna przygoda życia – jako akredytowany reporter „L’Osservatore” udaje się
papieskim samolotem w 1983 r. na II-gą pielgrzymkę papieża do kraju. Jeszcze trwa stan wojenny, jest świadkiem
entuzjazmu rodaków demonstrujących przywiązanie do
zakazanej „Solidarności”. Poznaje osobiście papieża. Po powrocie upatruje go Zdzisław Najder, szef Polskiej Rozgłośni
RWE, a w zasadzie poleca go ks. Boniecki. Jedzie na radiowe 3 miesięczne szkolenie do Monachium, występuje o
włoskie obywatelstwo (Amerykanie nie mogą zatrudnić na
paszporcie konsularnym PRL) i zaczyna 9 letnią pracę jako
rzymski korespondent RWE – stąd słyszymy go regularnie
na antenie. Opracowuje także programy religijne dla tej
stacji (zastępując K. Komłę i ks. Kirschke). Ale największą
frajdą – przygodą są liczne podróże z Janem Pawłem II. I
jeżeli myślicie, że dział prasowy Watykanu fundował takie
przeloty za darmo dla dziennikarzy, to jesteście w błędzie.
Często, szczególnie w późniejszym okresie „posługi” Lehnerta stacja radiowa/telewizyjna/gazeta musiały płacić za
przelot swego dziennikarza – ale nie było reguły. Było różnie
– Marek podaje przykład wyprawy na 10 lecie pobytu JP II
w Fatimie, kiedy to portugalskie i włoskie linie „przycięły”
650% narzut dla żurnalistów. Podobnie było z hotelami,
czasami, jak to było w Polsce (zależy w jakim się było poolu
- <grupie>) pobyt i wyżywienie płacili organizatorzy. Często
wyżywienie dziennikarze organizowali sobie sami – nie wyłączając Flamanda, jaki opiekował się czas jakiś nimi i który
woził z sobą makaron i naczynia (tak był przyzwyczajony do
włoskiej kuchni). Wiele zależało od redakcji – przez te lata
RWE płaciła za Lehnerta bez zmrużenia oka. Nieco gorzej
było w Polskim Radiu. Dotykamy tu „kuchni” korespondenta – w tym swoistej polskiej cenzury – w RWE na antenę
szło wszystko, w PR zależało od prezesów/wydawców – i od
opcji politycznej u władzy. Podobnie z techniką – początko-

wo Marek miał mini-studio radiowe w wynajętym pomieszczeniu i zmontowane korespondencje szły po kablu, potem
komórka, potem łącze internetowe z montażem na komputerze. Oryginalny dźwięk otrzymywał z Radia Watykańskiego (za który, np. RWE płaciła, jak za siano). Ostatnio korespondencje watykańskie nadawał z… Krakowa (od kuzynki)
montując je na laptopie. Przez lata po Rzymie poruszał się
fajnym czerwonym skuterem (kto tam był, to wie dlaczego),
gorzej było z mieszkaniem – bodaj przez lat kilkanaście mieścił się z rodziną na 36m2 w zagrzybionym (woda deszczowa
z sufitu) mieszkaniu. Ciekawostek – Watykan od kuchni jest
wiele, że musicie to sami przeczytać. Jako polonista dbał o
język ojczysty, aż do przesady. Niemniej, jak przyznaje, po 40
latach pobytu w Italii, pod wpływem tamtej kultury, myśli
jak typowy Włoch i często łapie się na tym, że z włoskiego
przekłada na polski. Jest bystrym obserwatorem o znakomitym stylu i pracowitym dziennikarzem – np. „wysiedział” na
kilkudziesięciu rozprawach sądowych Ali Aǧcy, świadkiem
wielu historycznych zdarzeń.
Marek Lehnert KORESPONDENT Wyd. Znak, Kraków
2019; str. 380; liczne fotografie na wkładkach; bez indeksu; oprawa miękka ze skrzydełkami; wydanie e-book na
www.woblink.com cena 39,90 zł.
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Dyplomatyczny cicer cum caule
o nieco zamknięty świat dla zwykłych śmiertelników.
Świat dyplomatyczny jaki oglądamy najczęściej przy
oficjalnych wizytach głów państw. Świat jaki ma swoje reguły – mityczny kodeks ustalony więcej jak 200 lat temu na
Kongresie Wiedeńskim. Świat etykiety – świat tzw. protokołu dyplomatycznego, w którym zmienia się coś, ale wolno
i nieznacznie. Autor Jakub T. Wolski po 43 latach służby w
dyplomacji na różnych pozycjach postanowił spisać swoje
„przygody” a także wyszukać w dostępnej literaturze perełki zachowań dyplomatów, głów koronowanych i prezydenckich. Książeczka wydana przez Iskry w tzw. wąskiej serii
zawiera 77 opowiastek – dłuższych i krótszych, ale zawsze
ciekawych. I często śmiesznych. Zaczyna od poety Ernesta
Brylla, który był ambasadorem w Dublinie (1991-1995), a
przedtem kierował Instytutem Kultury Polskiej w Londynie.
Autor sięga do kronik dawnych – np. opisu Kazimierza Chłędowskiego wizyty ad limina apostolorum królewicza Władysława Wazy do papieża Urbana VIII, kiedy to poselstwo
jechało przez Europę miesiącami. Ale to nie rekord polski,
inny należy do starosty drohobyckiego Pawła Uchańskiego
(1548-1590), który to z misją (Festina lente)– też do papieża ale Grzegorza XIII jechał bodaj dwa lata, krążąc po Europie – ale wyprawa zakończyła się sukcesem. Nie sposób
tu cytować różnych opowiastek – od groźnych jak Stalin i
Churchill ściągnęli jesienią 1944 Mikołajczyka do Moskwy i
postawili go na baczność (wtedy to przehandlowali wschodnie granice Rzeczpospolitej); ataku na przyjęciu w Maroku
(próba zamachu wojskowego); ataku Japonii na Rosję, czego zupełnie nie obawiał się car. Niektóre są przykre – stan
umysłowy naszego ambasadora w Waszyngtonie i jego
zabawna książeczka-kajecik pn. „mierzawka” (nie mogąc
odczytać swych zapisków budził nad ranem pracowników
placówki); zasłonięcie przez dyplomatów PRL olbrzymiego
obrazu „Zwycięstwo Sobieskiego” dyktą na 40 lat – tamże
w Waszyngtonie; śmierć amb. Olszowskiego w Ankarze w
maju 1933 z przepracowania i od ilości papierosów i alkoholu; czy wizje przewodniczącego Mao przekazywane Piotrowi Jaroszewiczowi w małej chatynce gdzieś nad brzegami
Żółtej Rzeki. Do śmiesznych nie należał fakt popuszczenia
w spodnie podczas składania listów uwierzytelniających;
podczas podobnej ceremonii zaskoczony prez. Bierut nie
wiedział z jakiego państwa jest ambasador. Do śmiesznych
należy też wykład Konstantego Gałczyńskiego na uroczystej
akademii 11 listopada 1932 w Berlinie, kiedy to poeta zebranym co najmniej półgodziny czytał rocznik statystyczny. Lektura książeczki uzmysłowi Wam czym różni się smoking od
fraku i co to jest strój informal, i czy to jest ważne. Autorowi
niniejszych uwag zdarzyło ubrać białą elegancką marynarkę
na 30 lecie „Polityki” i nie mógł wyjść ze zdumienia, iż obecni
proszą o kawałek tortu, wciskają puste kieliszki itp.
Jakub T. Wolski DYPLOMATYCZNY CICER CUM CAULE
Wyd. Iskry 2019; str. 285; bez ilustracji; wykaz literatury;
indeks; oprawa twarda + obwoluta; cena 34,90 zł.
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Więźniowie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
Jerzy Władysław Ryll - publicysta
Foto - Muzeum X Pawilonu

Motto:
„Piszcie sami swoją historię, bo inaczej napiszą ją inni, a do tego źle”.
Józef Klemens Piłsudski, pierwszy marszałek Polski.
woisty amalgamat ludnościowy Europy Środkowej, spadek po wieloetnicznej wielokulturowej ludności Rzeczpospolitej co najmniej Trojga Narodów dał silny gentycznie
podkład ludności miłującej wolność nade wszystko.
Przegrane wskutek kunktatorstwa władz mimo perspektyw zwycięstwa Powstanie Listopadowe zakończyło się
klęską, emigracją i traumą, jak też oczekiwaniem nowej
szansy.
Warszawę ujarzmić miała Cytadela. Stąd też ponowiło
się wrzenie przed powstaniem styczniowym, gdy sytuacja
wydawała się sprzyjać.
W pierwszej połowie 1862 roku czołową postacią Komitetu Centralnego „czerwonych” stał się Jarosław Dąbrowski,
sprawujący przez pewien czas funkcję tajnego naczelnika
Warszawy. Opowiadał się on za współpracą z rewolucjonistami rosyjskimi i przyspieszeniem wybuchu powstania,
z powodu aresztowań wśród zaangażowanych w spisek
oficerów. Trzej z nich: Łotysz Jan Arnhold, Ukrainiec Piotr
Śliwicki i Polak Franciszek Rostkowski, zostali rozstrzelani w
twierdzy modlińskiej. W odwecie za zatwierdzenie wyroku
śmierci ppor. Andrzej Potiebnia dokonał w Ogrodzie Saskim zamachu na gen. Aleksandra Lüdersa, pełniącego (do
czasu przybycia wielkiego księcia Konstantego) obowiązki
namiestnika, raniąc go ciężko w szyję.
14 października 1861 roku gen. Karol Lambert wprowadził
w Warszawie stan wojenny. Przekreślił tym samym nadzieje
kół zachowawczych na kompromis z zaborcą.

S

Ludwik Aleksander Ryll
Dało to początek całej serii podobnych aktów terrorystycznych, skierowanych przeciwko przedstawicielom reżimu carskiego.
Czeladnik Ludwik Jaroszyński ranił w zamachu przed Teatrem Wielkim księcia Konstantego, a dwukrotnie próbowano zgładzić margrabiego Wielopolskiego. Ludwik Ryll i
Jan Rzońca podjęli nieudane próby dokonania zamachu na
Wielopolskiego.

3 lipca Ludwik Jaroszyński ranił wielkiego księcia Konstantego Mikołajewicza. 7 i 15 sierpnia Ludwik Ryll i Józef Rzońca
podjęli nieudane próby.
Ujętych zamachowców powieszono na stokach Cytadeli.
W kościołach odprawiono po nich nabożeństwa żałobne, a
miasto obiegł anonimowy wiersz pt.
„Cześć wisielcom”:
Jeszcze Polska nie zmarniała,
Kiedy w jednym dniu wydała
Tak obfity plon.
Trzech młodzieńców - dzieci gminu
Wybujałych kwieciem czynu,
Gotowych na skon.
Ich kolebką była chata,
Niemym świadkiem kazamata
Ich ostatnich chwil.
A na krwawej tarczy słońca
Trzy imiona błyszczą: Rzońca,
Jaroszyński, Ryll.
Jarosław Dąbrowski został aresztowany 14 sierpnia 1862
roku po zadenuncjowaniu przez Polaka Alfa Wrześniowskiego. Dwa lata spędził w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej.
10 listopada 1864 roku został skazany na 15 lat katorgi. W
drodze na Sybir uciekł z więzienia w Moskwie i od 1865 roku
przebywał na emigracji we Francji. W późniejszych latach zaangażował się w walki w szeregach armii francuskiej i 5 maja
1871 roku został mianowany naczelnym wodzem całości
wojsk Komuny Paryskiej. Ranny na barykadzie w dzielnicy
Montmartre zmarł 23 maja 1871 roku w szpitalu. Pochowany
został na cmentarzu Pere Lachaise.
Aleksander Wielopolski herbu Starykoń (ur. 13 marca 1803
w Sędziejowicach, zm. 30 grudnia 1877 w Dreźnie) był to polski polityk, hrabia w Królestwie Kongresowym w 1820 roku,
margrabia Gonzaga-Myszkowski, XIII ordynat pińczowski, naczelnik Rządu Cywilnego, wiceprezes Rady Stanu Królestwa
Kongresowego, szambelan dworu królewskiego Mikołaja I
Romanowa w 1830 roku.
W Warszawie złożył dymisję i wyjechał w 1861 do Petersburga. Tam zdobył przychylność dworu dla swoich poglądów
(przekonywał, że tylko poważne ustępstwa wobec Polaków
mogą uspokoić „wrzącą” sytuację w Królestwie) i wrócił w
czerwcu 1862 jako naczelnik rządu cywilnego Królestwa Polskiego. Miał jednak OPINIĘ ZDRAJCY KOLABORANTA.

7 i 15 sierpnia 1862 roku Ludwik Ryll i Jan Rzońca podjęli
nieudane próby dokonania zamachu na Wielopolskiego.
Ludwik Aleksander Ryll (ur. 16 października 1842 w Brzezinach koło Warszawy, zm. 26 sierpnia 1862 w Warszawie) –
członek Organizacji Miejskiej Warszawy, wykonawca zamachu na margrabiego Aleksandra Wielopolskiego 7 sierpnia
1862. Więzień X. Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Skazany
wyrokiem Sądu Wojennego na karę śmierci. Stracony na
stokach Cytadeli.
Jan Rzońca (ur. 1843 – zm. 26 sierpnia 1862 w Warszawie) – polski zamachowiec.
Był pracownikiem warszawskiego zakładu litograficznego,
dziesiętnikiem w organizacji narodowej, przygotowującej
wybuch powstania styczniowego. 7 sierpnia 1862 wraz z
Ludwikiem Ryllem, a 15 sierpnia powtórnie podjął nieudane
próby zamachu na margrabiego Aleksandra Wielopolskiego,
za co został powieszony na stokach Cytadeli Warszawskiej.
X Pawilon Cytadeli Warszawskiej powstał w 1828 roku w
ramach rozbudowy koszar z przeznaczeniem na magazyn
umundurowania. Od 5 lipca 1833 rozpoczęto przystosowywanie pomieszczeń na cele więzienne i zlokalizowano centralne więzienie śledcze dla więźniów politycznych, kilkuset
z nich stracono na stokach twierdzy, tysiące wywieziono
stąd na katorgę bądź zesłanie syberyjskie. Od 1834 działała
tu Komisja Śledcza przy naczelnym Dowódcy Armii Czynnej
i Naczelniku Królestwa Polskiego, będąca centralnym organem śledczym przestępstw politycznych w Królestwie Polskim. Wśród więźniów X Pawilonu były tak wybitne postaci
polskiej historii jak Apollo Korzeniowski (ojciec Józefa Korzeniowskiego), Romuald Traugutt, Józef Piłsudski, Roman
Dmowski, Gustaw Ehrenberg, ks. Piotr Ściegienny, Stefan
Okrzeja, czy Władysław Jabłonowski.
Po II wojnie światowej X Pawilon wydzielono wraz z najbliższym otoczeniem. Został udostępniony zwiedzającym
22 stycznia 1963 w ramach obchodów setnej rocznicy powstania styczniowego.
W 2015 zakończył się kolejny remont obiektu. Odnowiono
m.in. elewację, a na wystawie zainstalowano multimedia.
W sierpniu 2015 przed budynkiem X Pawilonu odsłonięto
popiersia pięciu pięciu członków Rządu Narodowego, którzy zostali skazani na karę śmierci przez władze rosyjskie: Romualda Traugutta, Rafała Krajewskiego, Józefa Toczyskiego,
Romana Żulińskiego i Jana Jeziorańskiego.
ZAPROSZENIE

Jeśli nie pomagają leki
REKLAMA

Rewelacyjne zabiegi przeciwbólowe BEZ LEKÓW

NATURMED

Ośrodek Medycyhy Manualnej i Osteopatii

Ursus-Gołąbki ul. Koronacyjna 15
Zapisy: tel.: 22 662 49 07, +48 604 092 007
pon. - pt. w godz. 9:00 - 17:00
LECZYMY
- Bóle ostre,
- przewlekłe,
- nagłe,
- pourazowe,
- nerwobóle,
- bóle głowy,
- kręgosłupa,
- barku,
- kolan,
- bioder.
Pierwsza konsultacja jest bezpłatna,
aby ustalić wskazania do zabiegu lub przeciwwskazania.
Należy przynieść badania (również dawne)
RTG lub rezonans.

Mgr Jakub Górnicki
To, co się dzieje w leczeniu, to w ogromnej ilości
przypadków nie jest system ochrony zdrowia, ale
system ochrony chorób, by nie wyleczyć, ale LECZYĆ! A ceny leków i leczenie rosną szybciej niż inflacja! Te koktajle z przyjmowanych leków niszczą

tysiące ludzi rocznie! Uzmysłowiłam sobie to dobitnie po pomocy, jaką uzyskałam w Naturmedzie
u mgr Jakuba Górnickiego. Czuję się świetnie!
(prawnik z Łowicza l. 59)
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Kinga Gajewska, Poseł na Pruszków ma odnowiony
Sejm (PO) o polskiej szkole dworzec PKP

Poznasz tu:

od 1 września 2019 r.

ZAPRASZAMY:
młodzież oraz dorosłych na zajęcia

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

usimy też mieć świadomość, że sprawa dworca (w tym jego odnowienia) przerzucana była
pomiędzy władzami miasta a odpowiednią spółką PKP
dłuższy czas. W końcu stanęło na tym – dworzec zostaje
przy PKP, zaś powierzchnie I i II piętra wynajmie miasto
(ma być tam olbrzymia czytelnia z usługami bibliotecznymi). Zaś dzięki interwencji wojewody PKP pośpieszyła się remontem, albowiem nie był on ujęty projekcie
rekonstrukcji linii podmiejskiej. Rewitalizacja przebiegała pod ścisłym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i jej efekty są więcej jak zadowalające.
Z zewnątrz zdjęto stare tynki, odsłonięto intersujące
stare napisy, łącznie z historycznym starym liternictwem, które zachowano. Położono nową elewację budynku, wymieniono instalacje grzewcze (budynek jest
częściowo klimatyzowany) i elektryczne. Wymieniono
na nowe – koniecznie drewniane okna i drzwi oraz posadzkę. Wymieniono i odtworzono posadzki i stropy
w pomieszczeniach oraz schody i poręcze na klatkach
schodowych. Zainstalowano oświetlenie głównego
holu podobne do oryginalnego i inne drobne elementy, jak zegary dworcowe czy włączniki elektryczne w
poczekalniach. Nieco przebudowano parter budynku

M

Profil
Organizatorem warsztatów
jest Agencja Profil
wydawca Głosu Pruszkowa

Wójta Gminy Michałowice
MAŁGORZATY PACHECKIEJ

pod patronatem

BEZPŁATNE
WARSZATATY

DZIENNIKARSKIE

R

Powinniśmy w drodze jak najszerszej
debaty publicznej osiągnąć konsensus w
zakresie celów polskiej edukacji. Jednak
ta debata powinna opierać się na zasadzie
wzajemnego szacunku. Z wielkim niepokojem obserwowałam debatę podczas strajku nauczycieli. Chciałabym podziękować
serdecznie nauczycielom za ich odwagę i
odpowiedzialność podczas protestu. Jako
przewodnicząca parlamentarnego zespołu ds. Przyszłości Edukacji z wielkim podziwem patrzę na ich upór i walkę o poprawę
polskiego systemu edukacji. Niewątpliwie
bez godnie opłacanych nauczycieli, którzy
opiekują się naszymi dziećmi nie możemy mówić o dobrej jakości edukacji. Już
tej jesieni będziemy musieli zmierzyć się
kolejny raz z tym ważnym tematem oraz
podjąć kluczową decyzję dotyczącą przyszłości polskiej szkoły i kierunku rozwoju
naszego kraju.

zmieniając funkcje niektórych pomieszczeń. Np. cześć
kas zlikwidowano, miejsce przeznaczając na obszerny
kiosk z prasą i napojami. W dawnym salonie, gdzie
było piwo i przekąski, czyli barze - teraz będzie fryzjer.
Gastronomię przesunięto w
zachodnią cześć budynku –
nowy bar jest nowoczesny i
obszerny, i wiedzieliśmy tam
olbrzymi piec do pizzy. Chyba
najbardziej kosztowną była
wymiana belkowania dachu
i wymiana dachówek. Są
one jak oryginalne karpiówki
– specjalnie wyrabiane. Taka
pojedyncza karpiówka jest
duża i waży co nieco – autor
poniższego przez długi czas
przyglądał się transportowi
owych na dach oraz mozolnemu układaniu (zdążyli
przed zimą). Zmieniło się ponadto otoczenie historycznego dworca (1924) – inne
będzie zejście (oraz większa
winda) do tunelu – nie będzie
wiaty nad zejściem, olbrzymi
zadaszony parking dla rowerów – będą one czekać na użytkowników w specjalnych
boksach. Historyczne tablice – pamiątkowe zawisły na
bocznej fasadzie budynku. Odrestaurowany dworzec
łączy w sobie funkcje zabytku z nowoczesnością – olbrzymie elektroniczne tablice odjazdów/przyjazdów,
informacja, automatyczne drzwi – informacja także
dla niewidomych przy wejściu. – Jako wojewoda –
stwierdził Zdzisław Sipiera – ale także mieszkaniec
Pruszkowa, cieszę się, że remont dworca kolejowego
został przeprowadzony z dbałością o zachowanie i
odtworzenie detali architektonicznych, które zdobiły
obiekt w czasach międzywojennych. Inwestor przywrócił budynkowi dawny blask a jednocześnie nadał
mu nową funkcjonalność. W uroczystym otwarciu
obiektu 17 maja br. wzięły udział liczne władze centralne – w tym trójka kandydatów na europosłów –
oraz samorządowe. Dodajmy, że inwestycja pochłonęła blisko 10 mln zł – w 73% z budżetu państwa,
pozostałą sumę wyłożyło PKP. To jeden – perła architektoniczna naszego miasta, jak powiedział w czasie
uroczystości prezydent Paweł Makuch – z 36 odbudowywanych dworców na Mazowszu, w tym 20 pod
nadzorem konserwatora zabytków.

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

eforma edukacji, wprowadzana w
życie przez władze od roku 2016,
budzi sprzeciw w szerokich kręgach
społeczeństwa. Tempo zmian godzi w dobro wielu roczników obecnych uczniów, w
sposób niedopuszczalny zmieniając programy nauczania oraz ścieżki kształcenia
w trakcie poszczególnych jego etapów.
Uczniowie 7 i 8 klasy szkół podstawowych
muszą realizować trzy letni gimnazjalny
program w dwa lata, ucząc się większą liczbę godzin niż ich rodzice pracują na pełnym
etacie. Już we wrześniu tego roku do liceów
pójdą dwa roczniki, gdzie połowa uczniów
nie dostanie się do swojej wymarzonej
szkoły. W końcu gimnazjaliści, którzy nie
uzyskają promocji do kolejnej klasy, będą
musieli wrócić do podstawówki.
Jednaj jako naczelny błąd reformy wskazuje się przyjęcie przestarzałej wizji szko-

Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta
Foto - Lidia Łączek

świat mediów
tajniki dziennikarstwa
znanych i ciekawych ludzi mediów

KINGA GAJEWSKA Poseł na Sejm RP,
Przewodnicząca parlamentarnego zespołu
ds. Przyszłości Edukacji

ły, opartej na transmisji informacji od nauczycieli do uczniów. Wizja ta nie stanowi
kroku w kierunku nowoczesności, lecz
wręcz przeciwnie, nawiązuje do modelu
sprzed co najmniej ćwierć wieku. Przed
systemem edukacji należy postawić nowe
zadania. Placówki edukacyjne muszą
zapewniać młodym ludziom różnorodne
możliwości indywidualnego rozwoju oraz
skutecznie wspierać ten rozwój. Szkoła powinna rozwijać zainteresowania uczniów
i ich postawy prospołeczne, uczyć krytycyzmu i samodzielnego myślenia. Ważna
jest możliwość dialogu, respektowanie
prawa do zadawania pytań i wyrażania
wątpliwości, praca zespołowa, kształtująca
umiejętność współpracy. W końcu szkoła
musi także szybko i adekwatnie reagować
na rodzące się problemy i szanse dotykające młodego pokolenia.
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Triumfalny powrót do Pruszkowa Rodzinnego
Wiesław Pośpiech
Foto - Tomasz Malczyk, Grzegorz Świderski

Pod Honorowym Patronatem
Pawła MAKUCHA - prezydenta
miasta Pruszkowa po 4. latach
nieobecności powrócił do naszego miasta - RODZINNY WYŚCIG ROWEROWY - „OJCOWIE
NA START”. VII edycja największej tego typu imprezy w Polsce
odbyła się w sobotnie przedpołudnie 25 maja.
ereny i wytyczone trasy wokół Parku Potulickiego zamieniły się tego dnia w stolicę kolarstwa, które wzbudza coraz większe zainteresowanie o czym świadczy blisko tysiąc uczestników
rywalizacji na dwóch kółkach oraz kilka tysięcy bliskich, przyjaciół i kibiców nie tylko towarzyszących
startującym, ale czynnie i aktywnie wspierających
imprezę. „W ubiegłym roku lista startowa została
zamknięta po 35 dniach od uruchomienia zapisów.
A tym razem? – Jeszcze nigdy w historii wyścigu nie
zapełniliśmy listy startowej w ciągu ośmiu dni. To
rekordowe tempo” - podkreślił z dumą Grzegorz
ŚWIDERSKI - nestor, spiritus movens i główny autorytet organizacyjny. Punktualnie o godz.10.00.
po oficjalnym otwarciu imprezy, prezydent miasta
Pruszkowa - Paweł MAKUCH dał sygnał startowy
dla najbardziej widowiskowego wyścigu, pierwszej grupy rocznika 2015 i młodszych, którzy wyposażeni w obowiązkowe kaski rywalizowali na dystansie 300 metrów, tocząc zaciętą i pełną emocji
rywalizację na swoich, dwu i trójkołowcach. Przedszkolaki roczników 2013 - 2015 tuż po dojechaniu
do mety byli obdarowywani przez wolontariuszy
medalami pamiątkowymi, następnie dyplomami
i wreszcie pakietami nagrodowymi. W sumie do
godzinie 14:50 rozegrano 10 wyścigów na różnych
dystansach od wspomnianego jednego okrążenia
na terenie przygotowanego miasteczka do 7,5 kilometrowej pętli po terenie Parku Potulickich w
kategoriach do rocznika 2007 oraz teamów rodzinnych z obowiązkowym udziałem rodzica. W
kategoriach od rocznika 2012 do rocznika 2004,
pierwsza trojka w każdej kategorii wiekowej w zależności od daty urodzenia i płci została nagradzana
na specjalnie przygotowanym podium pucharami,
okazałymi pakietami nagrodowymi oraz upominkami przygotowanymi przez organizatorów i niezawodnych przyjaciół - sponsorów i darczyńców
„Jeszcze nigdy w pruszkowskim Parku Potulickich
nie było tak wielu drużyn rowerowych. To ojcowie
z dziećmi, którzy 25 maja wzięli udział w wyścigu
Ojcowie na Start. Wyścig wrócił do naszego miasta
po kilku latach przerwy i chciałbym aby w kolejnych latach był organizowany w Pruszkowie. To
wyjątkowe przedsięwzięcie, które służy promocji
naszego miasta i buduje pozytywne relacje rodzinne” - stwierdził Paweł MAKUCH - patron honorowy oraz uczestnik wyścigu. Słowa włodarza miasta
pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość.
Imprezie o charakterze pikniku rodzinnego, a zorganizowanej w ramach obchodów „DNI PRUSZKOWA”, towarzyszyło mnóstwo atrakcji przygotowanych przez zapobiegliwych współorganizatorów
dla uczestników jak i osób towarzyszących oraz
kibiców. Między innymi: pokazy tańca, sztuk walki, rodzinne zmagania sportowe czy „malowanie
buziek”. Stoiska specjalistyczne oferowały porady i
informacje konsultacyjno - lekarskie, specjalistycznego sprzętu i odzieży kolarskiej, serwisu rowerowego wreszcie zabezpieczające gusta najwybredniejszych smakoszy w tym: stragany z domowym
wypiekami, pysznościami kulinarnymi, lodami,
owocami, napojami czy watą cukrową umilające
czas zwłaszcza najmłodszych uczestników. Po kilku

T

niezwykle intensywnie spędzonych godzinach jedne z największych zawodów rowerowych dla dzieci
i młodzieży w tej części Europy dobiegły końca. Zawody, które według założeń organizatorów miały
za cel budowanie relacji rodzinnych, przez wspólny
wysiłek fizyczny rodziców i dzieci nie tylko osiągnęły, ale zdecydowanie przekroczyły plany, ukazując
jak ważne jest wspólne spędzanie czasu o czym
świadczy chóralne DO ZOBACZENIA ZA ROK. Sukces ma wielu ojców. Niestety wszystkich wymienić
nie możemy, ale specjalne podziękowania należą

Patroni medialni wydarzeń sportowych

się wszystkim, którzy BEZINTERESOWNIE, czynnie
zaangażowali się w organizacje tej nie codziennej
imprezy, a szczególnie Stowarzyszeniu Rodziców

Przedszkola i szkół Promienie oraz Azymut, czyli
placówek edukacyjnych znajdujących się w Pruszkowie przy ul. Staszica.
REKLAMA
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Wyścigu Rowerowego - „OJCOWIE NA START”

XXX Puchar 3. Maja w Pruszkowie dla drużyny Mantika
Mieczysław Prętkiewicz
Foto - Andrzej Górzyński

Na boisku Ligi Szóstek Piłkarskich Osiedla Staszica po raz
kolejny został rozegrany turniej
o Puchar 3 maja. Tę tradycję
pruszkowska LSP nieprzerwanie podtrzymuje od początków
swojej działalności i od przywrócenia Święta Narodowego
Trzeciego Maja w 1990 roku. To
już 30. edycja tego wyjątkowego turnieju!
egoroczne finałowe rozgrywki turnieju zgromadziły 4 drużyny: Bordeaux, Lyon, Mantikę oraz
Real. Każda z drużyn miała do rozegrania 4 mecze – 3
w grupie systemem „każdy z każdym” oraz spotkanie
decydujące o zajętym miejscu.
Pierwszy etap rozgrywek nie przyniósł niespodzianek. Jedyny pierwszoligowiec, czyli Mantika oraz
lider II ligi – Lyon wygrały swoje mecze z niżej notowanymi rywalami, natomiast zremisowały mecz bezpośredni między sobą. Dwa pozostałe zespoły z II ligi,
czyli Bordeaux i Real w bezpośrednim meczu również
zanotowały remis. W efekcie po wszystkich meczach
grupowych tabela wyglądała następująco:

T

Miejsce/Drużyna/Punkty/Bramki
1 Mantika/7/8:1/Awans do finału
2. Lyon/7/4:1
3. Real/1/1:5/Mecz o III miejsce
4. Bordeaux/1/1:7
Mecz o III miejsce pomiędzy drużynami Realu
oraz Bordeaux ponownie nie przyniósł rozstrzygnięcia w podstawowym czasie gry. Remis 1:1

oznaczał, że rozstrzygnięcie miały przynieść rzuty
karne. Ekipa Bordeaux strzelała je lepiej i to ona
sięgnęła po miejsce na podium oraz brązowe
medale.
Finałowy mecz natomiast rozpoczął się od
szybkiego objęcia prowadzenia przez Mantikę.
Drużyna w charakterystycznych zielono-złotych
strojach do końca nie oddała prowadzenia, a nawet dołożyła jeszcze dwa gole i odniosła pewne
zwycięstwo.
Tradycyjnie w Pucharze 3 maja przyznane zostały również nagrody indywidualnie. Najlepszym
bramkarzem został Michał Gipsiak z Mantiki, który stracił tylko 1 gola przez cały turniej. Królem
strzelców został Rafał Boroń, również ze zwycięskiej drużyny, który strzelił aż 5 bramek. Nagrodę
najlepszego zawodnika otrzymał natomiast Adrian Zabłocki reprezentujący Bordeaux – autor
dwóch bramek, który poprowadził swój zespół
do miejsca na podium.
Organizatorzy pragną złożyć podziękowania Dariuszowi Tokarskiemu za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu turnieju oraz wszystkim
sędziom, którzy poprowadzili mecze podczas
rozgrywek.
FINAŁ
Mantika – Lyon 3:0
Mecz o III miejsce
Real - Bordeaux 1:1 k. 1:2

XXX lat LSP osiedla Staszica w Pruszkowie
Liga Szóstek Piłkarskich - owoc
społecznej
z 1989 roku
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Zaginęła 1 marca czarno-biała
kotka Pusia z ul. Nadarzyńskiej w Kaniach.
Wysoka nagroda dla znalazcy
Tel.: +48 662 005 412

MECHANIKA SAMOCHODOWA

Naprawy mechaniczne
samochodów osobowych
również u klienta
KONTAKT: DANIEL
tel.: + 48 696 178 838

WYNAJMĘ OD ZARAZ!
Wynajmę kawalerkę w Pruszkowie na osiedlu Staszica.
Mieszkanie to pokój z kuchnią i balkonem na wysokim
parterze, zadbane, w cichej okolicy, blisko autobusu
oraz stacji Szybkiej Kolei Miejskiej.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem telefonu:

+48 601 220 234

Profil
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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. Elektryk - wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie techniczne. Staż pracy min. 3 lata. Uprawnienia / umiejętności - Mile widziane uprawnienia SEP do 20kV, obowiązkowo do
lkV. Praca w Piastowie. Oferta nr 0892.
2. Frezer - wykształcenie zasadnicze zawodowe. Praca w Piastowie. Oferta nr 897.
3. Sprzątacz/sprzątaczka - wykształcenie nie wymagane. Mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 0975.
4. Mechanik - wykształcenie nie wymagane. Staż pracy w zawodzie min. 2 lata. Praca w Żółwinie. Oferta nr 1002.
5. Ślusarz - wykształcenie zasadnicze zawodowe. Praca w Piastowie. Oferta nr 1021.
6. Kasjer/sprzedawca - wykształcenie nie wymagane. Mile widziana umiejętność obsługi kasy fiskalnej oraz aktualne badania sanepid. Praca w Regułach. Oferta nr 1042.
7. Asystent/ka biura - wykształcenie nie wymagane. Umiejętność obsługi komputera, prawo jazdy kat. B. Znajomość j. angielskiego na poziomie BI. Praca w Nadarzynie. Oferta nr 1067.
8. Magazynier - wykształcenie nie wymagane. Praca w Raszynie. Oferta nr 0792.
9. Sprzątaczka/pracownikgospodarczy - praca dla osób niepełnosprawnych w Jankach - Sokołowie. Oferta nr 1094.
10. Specjalista ds. researchu i budowania bazy - Wykształcenie nie wymagane. Umiejętność obsługi komputera. Znajomość j. angielskiego w stopniu podstawowym. Praca w Nadarzynie.
Oferta nr 1097.
11. Opiekunka domowa - wykształcenie podstawowe. Praca w Raszynie. Oferta nr 1112.
12. Pracownik produkcji - wykształcenie - nie wymagane. Znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 1120.

„Żyłeś dla nas i dla innych, szanowaliśmy Cię wszyscy”
Z głębokim smutkiem i żalem przyjeliśmy wiadomość, że w dniu 13 maja 2019 roku
w wieku 84 lat odszedł na zawsze
Ś+P

MIECZYSŁAW PALCZEWSKI
inżynier, wybitny fachowiec, wieloletni zasłuzony pracownik ZNTK Pruszków,
człowiek sedeczny i życzliwy. Wzór do naśladowania o szlachetnym sercu.
Nabożeństwo żałobne zostało odprawione w dniu 16.05.2019 w kościele Niepokalanego
Poczęcia najświętszej Maryi Panny w Pruszkowie - Żbikowie, po którym nastapiło odprowadzeniena cmentarz miejscowy.
Rodzinie i najbliższym wyrazy głębokiego współczucia składają
przyjaciele i współpracownicy

POSZUKUJEMY!
OSÓB DO POZYSKIWANIA
REKLAM I OGŁOSZEŃ
KONTAKT: tel.: + 48 604 194 054,
22 758 11 10, redakcja@gpr24.pl
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Rusza IV edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Pruszkowa Nr VI.71.2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Puszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego rusza czwarta edycja „Budżetu Obywatelskiego” na rok 2020.
Kwota przeznaczona na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w
tej edycji wynosi 1 712 765,30 zł. To prawie 470 000 zł więcej niż w ubiegłej edycji. Poniższa tabelka zawiera harmonogram
wdrażania i realizacji BO Miasta Pruszkowa na rok 2020. Harmonogram ten został również opublikowany na stronie internetowej miasta www.pruszkow.pl 31 czerwca 2019r.
Zgłaszanie projektów startuje 14 czerwca 2019 r. i potrwa do 24 czerwca 2019 r. włącznie. Głosowanie będzie się odbywało zarówno drogą elektroniczną jak i na kartach do głosowania w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa przy ulicy Kraszewskiego 14/16.

