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Felieton

Feridun Erol

Zapiski Eroltomana (70)
Feridun Erol reżyser
Foto - ze zbiorów autora

W

róciłem z dalekiej podróży. Jestem zdrowy
jak rydz, poobgryzany przez korniki, ale
w całym kawałku. W domu panuje umiarkowany
optymizm. Otacza mnie miłość najbliższych. Nawet
taki drobny szczegół jak zapewnienie prezydenta
wszystkich Polaków, że dokłada wszelkich starań,
aby żyło mi się lepiej, kwituję z wdzięcznością.
Ojczyznę dojną, pobłogosław Panie. Nie sposób
zapomnieć tej złotej myśli rzuconej w niedalekiej
przeszłości. Trybunał Stanu osądzi, kto doił, kogo i
za ile? A mogło być pięknie, jak w unoszącej się nad
chmurami, salonce marszałka Kuchcińskiego. Wokół
cisza, a w dole cytowana Ojczyzna. Ukochany kraj,
umiłowany kraj... Założę się, że jak tak dalej pójdzie,
to wrócimy do tamtych podniosłych pieśni. Zespół
Mazowsze jest w dołku... startowym, zawsze nam
może zafundować powtórkę z cepeliady. A może
nie? Może naród wybudzi się z letargu. I to nie tyle za
sprawą jaśkowego złotego rogu, ale obywatelskiego
ruchu. Jestem pewien, że w razie czego, wojsko opowie się po naszej stronie a policja nie będzie strzelała
do chochołów gumowymi kulami. I nikt nie zawiśnie
na latarni. A mam paru kandydatów. Mógłby to być
przewrót pokojowy.
Obawiam się tylko, że zwycięska ekipa wprowadziłaby apiać to samo, co już było. Tak sobie, polegując
w szpitalnym łóżku, budowałem nowy świat. Nie
wiem, czy były to wizje czy marzenia? Dramatyzuję, bo w szpitalu leżałem raptem trzy dni. W domu
odwiedzał mnie redaktor naczelny naszej poczytnej
gazety, kolega Kalinowski. Dziękuję mu za to.
Otóż, kiedy wróciłem do żyjących, znalazłem
wszystko na swoim miejscu, ale przeżyłem też szok,
kiedy w rozgrywkach europejskich (Liverpool - Chelsea) zobaczyłem, że mecz sędziuje kobieta! Stephanie Frappart. Zwaliło mnie z nóg. Owszem, zdarzało
się, że ambitne kobitki prowadziły mecze juniorów,
sędziowały w rozgrywkach kobiet, ale żeby w meczu
europejskich rozgrywek? Stefcia uwijała się hardo,
bez żadnego szacunku dla brutalnej, męskiej siły.
Pokazała kilku krnąbrnym kolesiom żółte kartki. Zebrała dobre recenzje. Brawo.
Pierwszy raz w historii piłki nożnej, mecz poprowadziła kobieta! Niech już tak zostanie. Mimo wszystko, zostało podeptane jeszcze jedno tabu.
Pamiętam, jaki to był szok dla mojego Ojca, kiedy
w męskich salonach fryzjerskich pojawiły się uzbrojone w brzytwy kobiety. Wszędzie, ale na miłość
Boga, nie w balwierni, gdzie paniska, w oczekiwaniu
na swoją kolej, czytali gazety oprawione w drewniane sztalugi, rozprawiali o polityce i innych, niewinnych pierdołach, a brzytwy cięły powietrze rysując
runiczne znaki. To była strefa zarezerwowana dla
mężczyzn. Akurat tam najmniej spodziewano się
kobiet. Jeżeli moja Mama chciała odebrać, na ten
przykład, od Papcia klucze, to nie śmiała wchodzić
do środka. Posyłała mnie albo uruchamiała pikolaka. Nie miałem więcej niż dziesięć lat, ale pamiętam
tamtą atmosferę do dziś. Pamiętam ciemną snycerkę ścian i tykający zegar.
Na tym nastroju i wystroju zbudowałem sobie wyobrażenie angielskiego klubu.
A to był przedwojenny zakład fryzjerski w Zamościu. Wojna, a potem architekci szarlatani, w poszukiwaniu nowoczesności w stylu a'la Picasso , skuli ze
ścian stiukowe cherubiny. Tsunami, które przyszło z
socrealizmem dokonało reszty.
Nic z tamtego nie zostało. Przynajmniej w naszym
kraju, bo na obczyźnie, nad drzwiami wiodącymi do
cyrulika, dalej kręcą się białe ruloniki z czerwonymi
spiralkami.
Kobiety zawładnęły światem. Są literalnie wszędzie. Komuszy mit „kobieta na traktorze” właśnie
się spełnił. Kobieta w charakterze pilota bojowego
samolotu, czołgistki... albo tancerki figurowej na
lodzie. Nikogo już dzisiaj nie zadziwi. Nie ma takiego zawodu czy państwowego stanowiska, żeby nie
obstawiła go płeć żądna odwetu za lata upokorzeń.
A to, proszę koleżeństwa, jest „płeć piękna”. Nie daj-

cie się zwieść tym umalowanym laleczkom, w typie
pani ambasador USA w Polsce, Georgetty Mosbacher. Mam do Niej słabość z czasów, kiedy pomagała
prawdziwej „Solidarności”. Za fasadą utkaną z tęczy i
szminek Maxa Factora, kryje się twarda sztuka. Mogę
się założyć, że nikt inny, tylko właśnie Ona, z przedłużonymi rzęsami do granic niemożliwości, otworzy
nam bezwizowy wjazd do Stanów. „Gdzie diabeł nie
może, tam posyła kobietę” mówi stare powiedzenie.
I to się sprawdza...

krowę i świnię! Legną w gruzach jak Sodoma i Gomoria. W dodatku, kiedy komuch Czarzasty staje
na czele ruchu obrony demokracji, to... koniec
naszego świata.
Ale, kochani, mam kandydatkę, której wręcz
należą się święcenia kapłańskie.
Grajcie trąby anielskie. Santo subito! Magda
Gessler, nie boję się tego powiedzieć, otwartym
tekstem. Wspaniałe babsko, ucieleśnienie raju
w gębie, jak i na ziemi. Kędziorki na głowie, za-

Ja, w uniformirmie tureckim kuzyna Czetina

Ja, w uniformie Waffen SS z garderoby WFF w Łodzi
Wydaje się, że w naszych czasach, wszystko się
zdarzyło. Teraz, to już tylko czekać na święcenia kapłańskie kobiet, co już się dokonało w niektórych
wspólnotach chrześcijańskich, gdzie funkcjonują
takie fanaberie.
Pani premier Beata Szydło z powodzeniem mogłaby zasiąść na tronie biskupim.
Z postury, wydaje się nawet bardziej atrakcyjna
niż abp. Gądecki. W gębie jest mocna! Jej słynne
powiedzenie; „te pieniądze im się należały”, pasuje do każdej życiowej i politycznej sytuacji. W
sensie pozytywnym, jak i negatywnym. Boje się,
że będzie przystawało do opozycji, kiedy przegra
wybory. Bez programu 500+, bez dopłat na każdą

miast błazeńskiej tiary. Szatki w kolorach biskupich. Chochla w ręku, zamiast pastorała! Widzę
ją w charakterze arcybiskupa, bardziej niż abp.
Jędraszewskiego. Chociażby z tej racji, że nikogo
nie wyróżnia, nie gani. Gotuje dla wszystkich po
równo. Dla tych ze związków monogamicznych,
partnerskich, związków zawodowych, LGBT, PSL,
PO, IBM, CNN itd. Brawo.
Inna sprawa, czy po rosnących podwyżkach
żywności, będziemy mogli wrzucić coś do gara?
Ale niech tam. Jest już wrzesień, idzie jesień...
Żegnajcie pomidory, żegnajcie utracone. Jestem
ciekaw czy tej zimy spadnie śnieg? Niedługo dzieciom będzie się pokazywało, jak wyglądała praw-

dziwa zima, dekorując świąteczne choinki watą.
Jak zawsze, coś za coś. Nie mam nic przeciwko
temu, żeby rosły u nas winorośla! Trochę cukru,
kilka rurek i nie ruszając się z domu, człowiek poczuje się jak na Maderze, albo w Porto.
Wracając do marzeń. Towarzyszą mi przez całe
życie. Można nawet powiedzieć, że w jakimś sensie, to marzenia miały wpływ na moje CV. Jedno
z najbardziej gorących? Spełniło się. Dostałem
się do Szkoły Filmowej. Zawdzięczam to ciężkiej
pracy. Niestety z innymi marzeniami wypadło gorzej. Nie miałem szans, żeby się dorwać do filmu
fabularnego. Trafić na duży ekran.
Telewizja. To była zsyłka. Tyle, że brało się szybką forsę. Część kolegów oddała się sztuce filmowej bez reszty. Jakie robili filmy? Tytuły znalazły
się w antologii dzieł zapomnianych.
Dziwiłem się kolegom, którzy ledwie egzystowali, oddając się twórczości artystycznej. Carlo
Ponti mawiał, że są filmy kasowe i te mniej udane, które nazywamy artystycznymi. Chylę czoło
przed wielkimi reżyserami. Wajda, Hass. Miałem
zaszczyt ich poznać!
Chwała Quentinowi Tarantino. Oglądam jego
wszystkie obrazy. Ostatni tytuł to „Pewnego razu
w Hollywood”. Bomba. Za sto milionów dolarów
nie da się zrobić bladego kina. Świetny scenariusz.
W tle zabójstwo w willi Polańskiego i dwa giganty
w wiodących rolach. Di Caprio i Brad Pitt. Trup
się ściele gęsto, a kasa rośnie w postępie geometrycznym. Toteż nie polecam tego filmu widzom
wychowanym na tzw. „dobrym smaku”, a także
romantykom, wrażliwcom, miłośnikom włoskiej
opery i tym, którzy nie przekroczyli granicy takich
prostych wynalazków, jak osobisty komputer. Na
pewno spodobałby się Tadziowi Jakubowskiemu.
Wiem, że oddając swoje teksty do druku, pisuje
je ręcznie ołówkiem. Chwała takim dinozaurom.
Tadziu żyj nam sto lat! Żyj nam do momentu, aż
ołówek stanie się muzealnym zabytkiem.
Grzebiąc w pudle z fotosami, natknąłem się na
dwa wykopaliska. Dwie fotografie. Jedna jest z
okresu kiedy miałem dwadzieścia jeden lat i upomniała się o mnie turecka armia. Nie było zlituj się.
Papcio był dumny, że będzie miał syna tureckiej
armii, bo z racji obywatelstwa, zagnało mnie tam,
do NATO. Niestety. Nie dostałem się. Wojskowa
komisja odrzuciła mnie, z hukiem stwierdzając,
że jestem przygłupem. Na pytania w języku Sulejmana Wspaniałego, odpowiadałem płynną polszczyzną, czego oni nie mogli zrozumieć. Farsa w
stylu „nicht fersztein”. Było o co walczyć. Powrót
do domu, albo dwa lata w kamaszach. Ze znajomością rosyjskiego i polskiego, mogłem trafić
do służb specjalnych. Nie wiem, czy po czymś takim, wypuścili by mnie do Polski? Zagrałem się na
amen. Być idiotą to wiem, normalka, ale zagrać
idiotę, to naprawdę wyższa sztuka. Nie przyjęli!
Wracałem do domu. Do PRL-u. Oblewając sukces
u mojego kuzyna Czetina, wpadliśmy na pomysł,
żebym się sfotografował w jego mundurze żandarmerii. Co niniejszym mam przyjemności Wam
pokazać. Dobrze na mnie leżał.
Drugi raz założyłem mundur z pilnej potrzeby.
W filmie „Szkice Warszawskie” Henryka Kluby
nagrywaliśmy bardzo trudną scenę. Mówiąc
skrótem trzeba było zapędzić kilkuset Żydów
do gazu. Miał być gwałt, przerażenie i przemoc,
ale trudno to było uzyskać dysponując tłumem
wypasionych statystów, oczekujących rychłego
końca zdjęć. Nie dało się im wytłumaczyć, że
przerażenie mają mieć wypisane na twarzy. Kilka
prób zakończyło się klęską. Wtedy przebrałem
się w mundur Waffen SS, wsiadłem na jeden z
motocykli. Pojechaliśmy po tłumie. Waliliśmy ze
ślepaków. Wykrzykiwałem, jakieś udawane niemieckie słowa, zapożyczone z filmów radzieckich.
Zawyły niemieckie owczarki, rozpłakały się dzieci.
Zrobiła się atmosfera. Uwinąłem się w kilka minut. Dostałem awans. Żadna robota nie hańbi.
Pozdrawiam swoich czytelników, przyjaciół i
wrogów. Ci ostatni, nie wiem kim są, ale wiadomo. Ten ludek nie może się bez takich obyć.
Wasz. Feridun
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Felieton

Jerzy Antkowiak

Piękny i nieczuły...
Jerzy Antkowiak - projektant mody, publicysta
Foto - autor

K

to piękny, kto nieczuły, czy może, co piękne,
a przy okazji nieczułe? Trochę, co i trochę,
kto, bowiem „co” – to zupełnie niematerialne
zjawisko, natomiast, „kto”?, to jednak jest jakiś „on”. On, czyli… SIERPIEŃ. Tak jest, trochę
zagmatwane to moje sierpniowe myślenia, ale
z miesiącem o dźwięcznej nazwie Sierpień zawsze miałem na pieńku. Sierpień od początku
mojej pamięci zwiastował przysłowiową ciszą
przed burzą. 26 lipca 1944 r. ostatni raz w życiu widziałem moją Mamę, która mówiła do
mnie „albo zostajesz ze mną w Warszawie, tu
w sierpniu coś się będzie działo, albo wracasz
z ciotką do Mińska”. Miałem dziewięć lat, wróciłem, potem oglądaliśmy czerwone łuny nad
płonącą Warszawą.
Oczywiście PIĘKNY i NIECZUŁY to Cocteau,
dramaturg, poeta, malarz, reżyser, poeci mam
nadzieję wybaczą, że tytuł dramatu skojarzył
się w moich wspomnieniach z Sierpniem prawie zawsze pięknym i słonecznym i prawie
zawsze wieszczącym jakiś niepokój. Kiedy myślałem o wrześniowym felietonie, a WRZESIEŃ
to już z tysiąca i jeden powodów brzmi, można
by powiedzieć „grzmi” dwuznacznie – miałem
prawdziwą gonitwę myśli, który tytuł jakiegoś
krwawego dramatu dosadnie się skomponuje z
groźnie brzmiącym miesiącem WRZESIEŃ, ale
przecież piękne są wrzosy i wrzosowiska. Pamiętam mój Wrzesień 1942, w Mińsku Mazowieckim, szkoła powszechna na ulicy Dąbrówki,
ołówek, zeszyt i kanapkę miałem w czerwonej
walizeczce, edukację rozpocząłem od jedzenia
i zostałem, słusznie zresztą ostro zbesztany.
Mam jeszcze dwa świadectwa z pierwszej i
drugiej klasy, po polsku i po niemiecku, najlepszy byłem z religii i… ze śpiewu. O Matko!
Edukowałem się i życia uczyłem w „elektryku”
na trasie Mińsk – Warszawa sprzedając pestki
od słonecznika. Sierpień 2019 był piękny, ale
nieprzyzwoicie gorący i w noce, co to ani spać,
ani czytać wymyślałem wrześniowe tytuły. To
była znakomita terapia, okazało się, bowiem,
że pomieszały się w mojej starej i mocno rozkojarzonej głowie miejsca, tytuły i zdarzenia, czyli
mówiąc językiem śledczych „adresy, kontakty,
telefony”. Bez pomocy smart fonów i innych
podobnych elektronicznych fetyszy, ale grzebiąc w starych księgach i grzebiąc w mocno już
nadwyrężonej pamięci odnalazłem wszystko,
co mi się w mojej niepamięci zawieruszyło, z
czego, nie taję jestem dumny. A więc miało to
być tak:
Nadciągający Pierwszy Dzień Września nie
kojarzy się w mojej pamięci najlepiej i nie ma
to nic wspólnego ze szkołą, szkołę lubiłem, nie
lubiłem świętowania tej upiornej daty. Nie
chcę oczywiście demonizować jakiejś traumy,
okupacyjny dreszcz emocji to było „coś” dla
smarkacza, ale pozostało zbyt dużo złych wspomnień, żeby akurat „to” świętować. Jednak ta
data pobudzała moją wyobraźnię i wymyślałem różne skojarzenia makabrycznych tytułów
czegokolwiek (kina, teatru, opery i literatury) z
wojenną hekatombą. I zawsze tę „działalność
artystyczną” uprawiałem w sierpniu i prawie
zawsze piękny sierpień był zwiastunem jakiejś
nawałnicy dziejowej – powiedziałby poeta.
Zamiast snu w sierpniowe noce taka oto defilada tytułów, czyli umysłowy DANSE MACABRE – lecą one jak w kalejdoskopie. NAKARMIĆ
KRUKI (Cria cuervos) po polsku i po hiszpańsku budzi grozę taki tytuł, Eliota MORD w KATEDRZE, będzie o nim za chwilę, a dalej? KTO
SIĘ BOI WIRGII WOOLF, ARSZENNIK I STARE
KORONKI, CZYŻ NIE DOBIJA SIĘ KONI, WINDĄ

NA SZAFOT, KRWAWE GODY, DYMY NAD BIERKENAU, TRĄD W PAŁACU SPRAWIEDLIWOŚCI,
LOCHY WATYKANU, tytuły literacko piękne, a
jeszcze TRON WE KRWI, a jeszcze z innej bajki
GRYPA SZALEJE W NAPRAWIE i poczciwy ŁYSEK
Z POKŁADU IDY – wszystko to razem i wiele,
wiele innych upiornych tytułów to sierpniowe
żniwo. Proszę mi wierzyć, ja przecież niektórych filmów czy spektakli nie pamiętam, tylko
ten ciąg tytułów wlecze się za mną przysłowiową smugą cienia. Teraz właśnie, przy „smudze
cienia” wyskoczyło mi arcydzieło z wielkimi
gwiazdami, CO SIĘ ZDARZYŁO BABY JANE – a
przecież te tytuły mocno pobudzające wyobraźnię układają się w zupełnie inne obrazki
niż to, co widywałem, czytałem i co zapamiętałem. A przecież, mówiąc bardzo eufemistycznie
z pamięcią zaczyna być odrobinę krucho, w tej
sierpniowej ucieczce przed tytułami – demonami pogubiłem się zupełnie. A zbliża się pierwszy września i ma być tragicznie, no to trzeba
pomyśleć o stanie wojennym. Jeden z tytułów
wiódł mnie do Katedry Św. Jana, tyko, który?...
Pomyliłem dwa spektakle, obydwa widziałem,
ale który przykleić do Katedry? Stan wojenny,
wieczór, godzina policyjna, dziewiąta czy może
dziesiąta nie pamiętam i nie chcę pamiętać, do
domu daleko, wówczas na Wolską róg Ordona,
tramwaj 26, ale co dawali w tej Katedrze – czy
Trąd w pałacu…, czy Mord? Zanim dzieci i wnuki
uruchomiły swoją wiedzę dyżurną, czyli amulety (według SŁOWNIKA Kopalińskiego to fetysze,
maskotki, talizmany, BRAVO – tak trzymać droga młodzieży) odskoczyło mi w głowie to, co
miało odskoczyć.
W stanie wojennym z panią Daną bywaliśmy
tu i ówdzie, ale co zrozumiałe „na smutno”. 17
stycznia ruszyła OPERA, pognaliśmy na „HALKĘ”
„ku pokrzepieniu serc”, na widowni zwiezione
wojo, a w Katedrze było tak: To był piękny, niezwykły tajemniczy spektakl, nastrój napięcia,
chyba też trwogi, nie pomnę, którego z wielkich
aktorów, Holoubka, Zapasiewicza czy Łapickiego kojarzę na Ambonie. Piękne szaty liturgiczne,
muzyka, zapach kadzideł, piękny, mądry tekst,
no po prostu wielki, wstrząsający MAGNIFIKAT.
Żeby te strzępy pamięci odtworzyć cały miesiąc
zmagałem się z demonami. Sierpień był piękny,
nieczuły i na finał tragiczny…
Nie ma ani mądrych słów, ani mądrych
zachować w obliczu takiej tragedii i dla
tego z dala od zgiełku potrzeba wszystkim
ciszy. Aniu, Tobie i Twoim Najbliższym
serca, współczucia, ciszy i zadumy. To
wszyscy my, Twoi Przyjaciele z Mody
Polskiej. Reszta niech będzie milczeniem…

P.S. Felieton kończyłem 1 września 2019, zobaczymy, co Bogi dadzą i czas przyniesie, oby
bywał czasem łaskawszy. 8 maja 1945 w dniu
zakończenia wojny brakowało mi dziesięciu dni
do skończenia dziesięciu lat. Wojnę przeżyłem
intensywnie, pamiętam doskonale wszystkie
jej odcienie. Kiedy słyszę, jakie głupoty o wojnie i jej skutkach opowiadają dużo młodsi ode
mnie notable, część to tylko przez chwilę na
świeczniku, to osiemdziesiąt lat po jej wybuchu to mnie normalnie moja antkowiacza krew
zalewa. AMEN!!!
J.A.
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Włodzimierz Szpak, Maciej Zapaśnik

Jennifer Lawrence
ju słownictwem, czy raczej nadużywaniem go,
tutaj akurat ktoś trafił w punt: tak, to zdjęcie
Jennifer Lawrence jest „Kurwa Niesamowite”. Włosy, spojrzenie, rozchylone usta, długa
szyja, odkryte ramiona, nieskazitelna skóra,
przepiękna granatowa suknia w kontraście do
świetlistego ciała… Kwintesencja kobiecości,
kobieta par excellence, prawdziwa piękność,
Laura Petrarki, Simonetta Vespucci Botticellego…
Patrzę na to zdjęcie i myślę o tych szalonych
feministkach, które najchętniej wyeliminowałyby płeć, względnie sprowadziły ją jedynie do kulturowego konstruktu. Zdjęcie Jennifer Lawrence, obrazy Botticellego, wiersze
Petrarki i Miłosza dowodzą niezbicie, iż płeć
nie jest jedynie wytworem kultury, chociaż
kultura może to i owo podkreślić, uwyraźnić
albo zniszczyć, zabić, unicestwić… Kobietą
się jest, tak jak mężczyzną (uczą o tym już w
szkołach podstawowych na lekcjach biologii),
dlatego wszelkie próby zmiany płci przynoszą
tak nędzne efekty. Oczywiście, bywają kobiety
bardziej lub mniej kobiece, ładne i brzydkie
(łatwo to zrelatywizować), ale tak się jakoś
składa, że jak pokazuję zdjęcie Jennifer żonie,

Włodzimierz Szpak - reżyser dokumantalista
Foto - Wikipedia

Jakiś czas temu zarejestrowałem się w serwisie społecznościowym PINTEREST przeznaczonym do kolekcjonowania
i porządkowania zebranych
materiałów wizualnych. Każdego dnia przesyłają mi coś
nowego, czasem rzeczy naprawdę rewelacyjne.

O

statnio wyłowiłem nieznane mi zdjęcie
Jennifer Lawrence mojej ulubionej aktorki amerykańskiej (zdobywczyni Oscara w
wieku 22 lat), opatrzone słownym komentarzem złożonym z dwóch słów: „Fucking Awesome”. I chociaż nie przepadam za tego rodza-

synom, synowym, znajomym…wszyscy reagują podobnie. Ich oczy, usta, wyraz twarzy
mówią to samo: ona jest zachwycająca, niesamowita.
W tym miejscu warto przypomnieć Petrarkę
i jego Laurę:

Kiedy odwracam się cały w tę stronę,
Gdzie jej promienne oblicze jaśnieje,
Gdy widzę w myśli jej światło natchnione,
Które we wnętrzu mrozi mnie i grzeje,
O serce boje się, bo śmierć je toczy
I bliski koniec życia mego czuję,
Idę jak ślepy, który stracił oczy,
Nie wiem, gdzie zajdę, a jednak wędruję.
Tak przed ciosami śmierci wciąż uciekam,
Lecz nie tak szybko, aby pożądanie
Ze mną nie biegło, wierny cień człowieka.
Idę w milczeniu, bo mój głos rozpaczy
Każdego wzruszyć do łez byłby w stanie,
A ja sam pragnę płakać. I sam płaczę.
(Quand’io son tutto, vo’lto... Petrarca)

Mosty za mosty i kolejne mosty...
Tekst & foto - Maciej Zapaśnik

T

egoroczny lipiec
był absolutnie
wyjątkowym miesiącem dla Xiążęcej
Drużyny, czyli konnej
grupy rekonstrukcyjnej, jeżdżącej na
co dzień w stajni
PaTaTaj w Kaniach
Helenowskich pod
Pruszkowem.
Członkowie grupy
w przeciągu miesiąca wzięli udział niemal równocześnie w 5 imprezach o międzynarodowym
charakterze.
Pierwszą z nich była organizowana na przełomie czerwca i lipca, rekonstrukcja bitwy pod
Frydlandem, która miała miejsce w 1807 roku
w pobliżu obecnego Kaliningradu. Jeźdźcy z
PaTaTaja wystąpili w czasie tego wydarzenia
w barwach pułku 2. Księstwa Warszawskiego.
Jednocześnie 2 rajtarów i 2 towarzyszy pancernych wprost z XVII wieku prezentowało
swoje umiejętności na festiwalu Swords Bastions and Muskets History Festival w mieście:
Hamina w Finlandii. Była to już czwarta fińska
wyprawa Xiążęcej Drużyny. Podobnie jak w

poprzednich latach wraz z jeźdźcami w daleką
podróż wyruszyły niezastąpione patatajowskie konie.
Trzecią ważną imprezą był turniej rycerski Abbey Medieval Festival 2019 w dalekiej
Australii, w którym polskę reprezentowało
dwóch przedstawicieli ze stajni w Kaniach.
Rycerskie zmagania miały miejsce również w
naszym kraju. Zarówno konie jak i jeźdźcy z Xiążęcej Drużyny ścierali się na kopie z zawodnikami
z Francji i Anglii na Międzynarodowym Turnieju
Ryceskim w Gniewie.
Pracowity miesiąc zamykała impreza w Kent w
Wielkiej Brytani, gdzie na zamku Leeds 6 rajtarów
z kaniowskiej grupy wcieliło się w kawalerię walczącą podczas Angielskiej Wojny Domowej.
Wymienione powyżej imprezy nie były jedynymi w sezonie. Jednak ich ilość, różnorodność i
poziom logistycznego skomplikowania, stanowił
nie lada wyzwanie dla członków Xiążęcej Drużyny.
Jednak wszystko udało się doskonale zorganizować. A efektem naszych wypraw są kolejne zaproszenia na wspaniałe imprezy zarówno w Polsce,
jak i w wielu innych krajach.
Profesor Oleg Sokołow, występujący w bitwie
jako Marszałek Ney wziął nas na wycieczkę
w okolicach Frydlandu wzdłuż linii, którymi
w 1807 roku atakowała kawaleria francuska.
Maciej Zapaśnik drugi z lewej
REKLAMA

GŁOS PRUSZKOWA NR 09/2019

www.gpr24.pl

5

Wiadomości

wywiad miesiąca

Wywiad z Łukaszem Borkowskim dyr. ZSOiS w Pruszkowie

Za nami okres wakacyjny. Przed Zespołem
Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w
Pruszkowie kolejny rok szkolny. O planach
na kolejny rok szkolny rozmawiamy z dyrektorem ZSOiS Łukaszem Borkowskim.
Redakcja: wiele mówi się o reformie oświaty. Czy placówka zarządzana przez Pana jest
gotowa na nowy rok szkolny pod względem
infrastruktury szkolnej?
Łukasz Borkowski: Tak jak najbardziej, jako
szkoła jesteśmy przygotowani do roku szkolnego 2019/2020. Nabór przeprowadziliśmy aż
do 10 oddziałów klas pierwszych. Łącznie przyjęliśmy 294 uczniów. Ilość sal lekcyjnych jest
wystarczająca a nauka jest w systemie jednozmianowym.
Redakcja: Jak wygląda sytuacja z zatrudnieniem nauczycieli, czy w szkole jest dużo vacatów?
Łukasz Borkowski: Jako dyrektor szkoły od
roku przygotowywałem naszą placówkę do tzw.
„podwójnego rocznika”. Z nauczycielami, z którymi chciałem współpracować w ZSOiS rozmowy o przyjściu do nas prowadziłem już od roku.
Na dzień dzisiejszy nie brakuje nam do żadnego
przedmiotu nauczycieli. Dodałbym jeszcze, iż
dobór nauczycieli prowadziliśmy pod względem
szkoły sportowej. Dziś jestem pewien, że mamy
bardzo dobrą kadrę dydaktyczną, zresztą wyniki
matur i ilość chętnych do naszej szkoły zdają się
to potwierdzać.

Łukasz Borkowski: Tak uwzględniając liceum,
jesteśmy obecnie największą placówką w powiecie pruszkowskim. A jeszcze 3 lata temu ledwo
udawało nam się zrobić nabór do 20. osobowych
klas. Dziś klasy liczą po 32. osoby. Realizujemy
koncepcję rozwoju szkoły, którą przedstawiłem 3
lata temu na konkursie na stanowisko dyrektora
szkoły.

Łukasz Borkowski: Jeżeli chodzi o pływalnię to
jest pozwolenie na budowę, projekt budowlany i
wszelkie inne potrzebne dokumentacje. Czekamy
wciąż na decyzję Ministerstwa Sportu i Turystyki
w sprawie planowanej dotacji. Ale to już w rękach
urzędników. Czy to kiedyś nastąpi? Mam nadzieję,
że tak. Dla Powiatu Pruszkowskiego (ponad 150 tys.
mieszkańców) pływalnia jest niezbędna. Ja poświęciłem całego siebie podczas prac projektowych tej
pływalni uczestnicząc we wszelakich konsultacjach
ze specjalistami w kraju i zagranicą. Zresztą projekt
ten uzyskał pozytywną opinię Polskiego Związku
Pływackiego. Zrobiłem tyle, co mogłem.

Redakcja: Szkoła sportowa to nie tylko nauczyciele, uczniowie. Istnieje silna potrzeba współpracy z klubami sportowymi.

Redakcja: Wróćmy jeszcze do sekcji pływackiej. Julia Koluch, Pana wychowanka wyleciała do Stanów
Zjednoczonych na stypendium. Czy są następcy?

Łukasz Borkowski: Ja urodziłem się w Pruszkowie, tutaj się wychowałem i pracuję. Środowisko
sportowe nie jest mi obce. Od początku mojej
kadencji przystąpiłem do bardzo mocnej współpracy z klubami sportowymi z powiatu pruszkowskiego.
Bardzo dobra współpraca z Akademią Znicza
Pruszków, co roku owocuje powstaniem klas
Szkoły Mistrzostwa Sportowego w piłce nożnej
a także klas sportowych.
Oprócz tego współpracuję z koszykarskim MKS
Pruszków oraz sekcją pływania UKS Kapry-Armexim Pruszków.

Łukasz Borkowski: Julia dostała ofertę 24.
amerykańskich uczelni. Jedną z nich wybrała.
To jest nagroda za jej ciężką pracę i medale dla
klubu podczas Mistrzostw Polski. Ale co ważne
Julia dalej będzie reprezentować klub z Pruszkowa na Mistrzostwach Polski. A co do następców
czy obecnych zawodników. Marta Kobecka ma
szanse wykonać minimum na Igrzyska w Tokio.
Jest wielu utalentowanych juniorów i młodzików.
Łącznie szkolimy ponad 150. zawodników. Zbudowaliśmy system szkolenia od klas 1-3 szkoły
podstawowej po klasy 4-6 szkoły podstawowej.
Kontynujemy również szkolenie w klasach sportowych w liceum.
Od 2003 r. zdobyliśmy ponad 80 medali Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. Nasi zawodnicy to Reprezentanci Polski.

Redakcja: Patrząc na imponujący nabór do 10
oddziałów klas pierwszych jesteście największą
szkołą ponadpodstawową w powiecie pruszkowskim?

Redakcja: Jeżeli mówimy już o sekcji pływackiej jak wygląda sytuacja planowanej pływalni
przy Gomulińskiego?

Redakcja: Czego na zakończenie życzyć dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i
Sportowych?
Łukasz Borkowski: Przede wszystkim satysfakcji
i radości z pracy oraz zwycięstw podopiecznych.
Czym ich będzie więcej, tym więcej będzie radości i zadowolenia zarówno w szkole jak i wśród
rodziców oraz mieszkańców powiatu pruszkowskiego.
Redakcja: Ostatnie pytanie. W maju kandydował Pan w wyborach do europarlamentu. Czy
zobaczymy Pana na listach wyborczych do Sejmu RP?
Łukasz Borkowski: na to pytanie nie mogę odpowiedzieć twierdząco już dziś. Jest wiele czynników i uwarunkowań. Ale jeżeli by się okazało,
że tak, liczę na poparcie mieszkańców powiatu
pruszkowskiego.
Redakcja: Dziękujemy za wyczerującą i satysfakcjonującą rozmowę.

Łukasz Borkowski: Dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie od 2016 r., Prezes Sekcji Pływackiej UKS Kapry-Armexim Pruszków, Przewodniczący Szkolnego Związku Powiatu
Pruszkowskiego, Trener sekcji UKS KapryAmrexim Pruszków w latach 2003-2016,
przewodniczacy Powiatowego Szkolnego
Zwiazku sportowego.

6

GŁOS PRUSZKOWA NR 09/2019

Biuletyn Informacyjny Powiatu
Pruszkowskiego
www.gpr24.pl
Kultura
kącik radosnej
twórczości
www.gpr24.pl
Publicystyka
Włodzimierz
Szpak

Pruszków, ul. Drzymały 30, tel.: 22 738 14 00, www.powiat.pruszkow.pl

GŁOS PRUSZKOWA NR 09/2019

7

Biuletyn Informacyjny Gminy
Michałowice
www.gpr24.pl
Wiadomości

www.michalowice.pl
Gmina Michałowice

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

Inwestycje infrastrukturalne
w Gminie Michałowice
yły dożynki, czas podsumować również prace inwestycyjne na terenie
gminy. Do momentu oddawania tego
materiału do druku udało się zakończyć
13 inwestycji na łączną kwotę przeszło
9 milionów złotych. Do najważniejszych
zaliczyć należy budowę ulicy Mokrej w
Opaczy-Kolonii – budowę, która dała się
we znaki mieszkańcom, ale efekt końcowy
jest imponujący.
Ważną i prestiżową inwestycją była również budowa parkingu P+R przy urzędzie
gminy, wybudowanego systemem „projektuj i buduj”. Na tę inwestycję udało nam
się pozyskać doﬁnansowanie z funduszy
zewnętrznych w wysokości 80%, co przy
nie małej kwocie zbliżającej się o 1,5 miliona daje całkiem niezły wynik. Ważnym elementem parkingu jest środkowa wysepka
z zielenią i ławkami, przez co sam parking
nie jest tylko wielkim betonowym placem, ale oferuje również zielony zakątek
na którym można odpocząć. Jak przystało
na parking budowany w XXI wieku znalazły
się stanowiska do ładowania samochodów
i rowerów elektrycznych, a także pętle indukcyjne informujące o liczbie wolnych
miejsc parkingowych.
Ważnym zadaniem inwestycyjnym była
wymiana oświetlenia ulicznego na 19
gminnych ulicach ze starych latarni sodowych na nowoczesne oświetlenie LED,
które nie tylko jest estetyczne, ale również
energooszczędne. Warto dodać, że każda
nowo budowana ulica i ścieżka rowerowa
(jeśli jest oświetlana) dysponuje tego typu
lampami, dzięki czemu gmina oszczędza
spore kwoty na energii elektrycznej.

B

Parking P+R w Regułach

Ul. Ryszarda w Komorowie

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Michałowice
Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz.
1945 ze zmianami), art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice dla obszaru nr 1 zgodnie z uchwałą nr XXXIX/366/2014 Rady
Gminy Michałowice z 10 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Michałowice. Obszar nr 1 obejmuje tereny w Regułach pomiędzy Alejami Jerozolimskimi, ul. Regulską, torami
kolejki WKD oraz granicą administracyjną gminy Michałowice z miastem Pruszków.
Wyłożenie projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do niego sporządzoną odbędzie się w dniach od
13 września 2019 r. do 14 października 2019 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach
przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (w pokoju nr 209 na II piętrze) w godzinach 9:00 – 14:00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium zostanie przeprowadzona w dniu 7 października
2019 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej (pok. nr 216 na II piętrze) - początek o godz. 17:00. Projekt zmiany studium oraz
prognoza udostępnione zostaną również w trakcie wyłożenia na stronie internetowej Gminy Michałowice www.michalowice.pl.
Zgodnie z art. 11 ust. 8 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Michałowice z podaniem swojego imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 4 listopada 2019 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017
r. poz. 570) opatrzone kwaliﬁkowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym proﬁlem zaufanym ePUAP.
Uwagi i wnioski w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt. 3, 4 i 5 oraz art.
54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w nieprzekraczalnym terminie do 4 listopada 2019 r. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.
Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do zmiany studium oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy (na parterze), pocztą na adres 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy
1 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej sekretariat@michalowice.pl. Organem właściwym do
rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu zmiany studium jest Wójt Gminy Michałowice.
Wójt Gminy Michałowice
mgr Małgorzata Pachecka
(-)
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Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie

Fragment pamiętnika Krystyny Różyckiej (2)
W dzisiejszym numerze publikujemy drugą część Pamiętnika
prowadzonego przez Krystynę
Różycką podczas Powstania
Warszawskiego oraz późniejszej
tułaczki. Jest 9 sierpnia 1944
roku. Krystyna Różycka wraz z
córkami, Marią i Teresą znajdują się przy ul. Mochnackiego 9.
Do ich domu wpadają własowcy, wypędzając mieszkańców na
ulice Warszawy.
(Własowcy) wpadli z wymyślaniem dlaczego długo
nie otwieraliśmy. Kazali się zabierać i wychodzić. Ten
jeden był strasznie groźny i krzyczał. Bodajże był pijany. Zabrałam swe tobołki i wyszłam do sieni. Tam
także stali i spokojniejsi jacyś, gdy zaczęło się z nimi
rozmawiać. Radzili wziąć żywność. Chciałoby się
wziąć mnóstwo rzeczy, taki żal jakiś za serce chwycił, że to wszystko z takim trudem zdobyte znowu
trzeba porzucić, czym przyjdzie okryć dzieci zimą?
Ale buty, zmianę bielizny i trochę ciepłych rzeczy
mamy w tobołku.
Nie było czasu na rozmyślanie. Kazali iść! Idę więc
pierwsza ulicą Mochnackiego wprost na nich, na
tych bandytów, którzy na rogu ulicy stali ze swymi
autami i potworami do strzelania. Idę, za mną moje
córy. Dokąd? Nie wiadomo, może zaraz strzelą i będzie po nas. Może dopiero za miastem. Może nas
wywiozą. Nic nie wiadomo. Czuje się nieswojo i mówię modlitwę.
Koło Domu Akademickiego zaczyna się rewizja. Zegarek czy mam? Nie. (Mam go w kieszeni w płaszczu). Złoto? Też nie. Obejrzeli torebkę i puścili. Następna grupka drapieżców także musiała przejrzeć
toboły i zatrzymali mi ten najważniejszy z ciepłymi
rzeczami, z bucikami i moim futrem. A także mój
nieprzemakalny płaszcz spodobał im się. W kieszeniach były lekarstwa i ten nieszczęsny zegarek.
Termometr. Szkoda. Żywność także tam była: trochę mąki, boczku, mleko skondensowane. Idziemy
dalej, trochę lżej bez tego toboła, upał straszny. Na
letniej sukience mam kostium. Nogi bez pończoch
w sandałkach. Następna grupa rewiduje szczegółowo. Koniecznie chce zegarka lub złota. Ofiarowuję
pieniądze. Tymi gardzą. Spodobały się natomiast
mężowskie spodnie. Marynarkę zostawiają. Jakiś
drań maca zębami nawet ręce, boki, mnie, potem
Marysię. Z Marysią gorzej, ona zaczyna się śmiać, a
ten coraz więcej zaczyna ją macać. Powiadam mu, że
to dziecko, niech da spokój. Nie. Jestem przerażona!
Matko Bosko, ratuj mi dziecko! Sięgam do kieszeni:
Różaniec! Wyciągam go i daję Marysi. „Weź go dziecko, niech cię ratuje”. Spojrzał na mnie. Coś go ruszyło. Puścił mi córkę! Czem prędzej zabieram ją dalej.
Już przestali rewidować. Odetchnęłam. Pierścionek
został. Trochę żywności, tobołek z zapasowymi sukienkami, trzy prześcieradła, marynarka Tadeusza.
Woreczek z butelką z sokiem surówkowym wypada
na bruk, rozbiła się butelka.
Ustawiają nas na ulicy. Ludzi ciągle przybywa. Na
ulicy pełno szpulek z nićmi. Czarne i białe, w do-

Krystyna Różycka (1903-2004)

Krystyna Różycka z córkami – Teresą i Marysią, 1939 r. Fot. z pryw. arch.
brym gatunku, do szycia. Pomyślałam sobie, gdyby tak podnieść, miałoby się za nie trochę forsy i
przydałyby się do szycia, ale w tych warunkach co
szyć, a nosić z sobą to balast. Co innego, gdyby to
był chleb. I obojętna na wszystko nie schyliłam się
po nie. Nie pomyślałam, że właśnie nici by mi się
przydały. Jeden z panów, może to był p. Kumatowski,
podniósł szpulkę i podał mi. Machinalnie schowałam
do kieszeni. Domy wokół spalone, ulice zaśmiecone
rożnymi rzeczami. Można tam było znaleźć: bieliznę,
pantofle damskie, męskie, firanki, płaszcze itp. Po
drugiej stronie ulicy spod dużego papieru wyzierała
czarna trupia ręka. Koło nas coraz gwarniej, staruszki, chorzy. Jakiś żołnierz przyniósł kubeł wody. Upał.
gorąco, pijemy. Nabieram do butelki. Siedzimy na
tobołkach. Patrzymy tylko przerażonymi oczyma na
domy puste, spalone i nie chcemy myśleć, co z nami
będzie, co z nami zrobią. Kiedy znów zobaczymy
swych najbliższych, których może ten sam los czeka?
Kilka niewiast wywołano, zabrano do przewiezienia
rannych. Rzeczywiście za chwile wróciły, spełniwszy
tę czynność.
Wreszcie ustawieni trójkami, czy czwórkami ruszamy. Idziemy powoli, tyle starców wśród nas, prowadzą nas Rosjanie uzbrojeni w karabiny. Idziemy koło
Instytutu Marii Skłodowskiej. Spalony! Gdzie okiem
sięgnąć, wszędzie domy spalone, a z daleka widać
dymy palących się domów. Kościół Zbawiciela – jeszcze wieże całe, a naokół szkielety domów. Idziemy
przez pola w stronę ulicy Opaczewskiej. Słońce piecze, choć musi być dobrze po piątej. Cudny dzień,
idziemy wzdłuż drogi, którą najczęściej chodziliśmy z
Tadeuszem na spacery. Kiedyż nią znów pójdziemy?
Czemu nie zaraz, nie dziś? Taki cudny dzień. A jemu
po Pawiaku tak potrzeba słońca. Nie ma go tu z nami,
martwi się pewno o nas i martwić jeszcze nie raz będzie. Może on jest z nas wszystkich najbiedniejszy.
Ja przynajmniej razem z dziećmi jestem. Ale po co

Wrzesień w Muzeum Dulag 121

8.09.2019, godz. 16.00 - spacer historyczny „Śródmieście Południowe w Powstaniu Warszawskim”; zbiórka
osób zainteresowanych udziałem w wydarzeniu pod
budynkiem Cepelii przy ul. Marszałkowskiej (róg Nowogrodzkiej)
28.09.2019, godz. 13.00 - Obchody „Dnia Pamięci
Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc” pod
Pomnikiem „Tędy Przeszła Warszawa” w Pruszkowie na
terenie byłego obozu Durchgangslager 121

OBCHODY „DNIA PAMIĘCI WIĘŹNIÓW OBOZU DULAG 121 I NIOSĄCYCH IM POMOC”
Obchody „Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121
i Niosących Im Pomoc”, organizowane przez Powiat
Pruszkowski, Miasto Pruszków oraz Muzeum Dulag 121
w 75. rocznicę Powstania Warszawskiego, a tym samym

Exodusu cywilnej ludności Warszawy do obozu przejściowego Durchgangslager 121 w Pruszkowie, obędą się 28
września 2019 r. pod Pomnikiem „Tędy Przeszła Warszawa” na terenie dawnego obozu Dulag 121. Rozpoczną
się Polową Mszą św. i odczytaniem Apelu Pamięci, po
którym nastąpią okolicznościowe przemówienia i ceremonia złożenia wieńców i kwiatów. Uroczystości zwieńczy koncert „Dziesięć kroków – Memoriał Warszawski
1944”, upamiętniający Powstańców Warszawskich, oraz
losy wypędzonej Ludności Cywilnej Warszawy. Złożą się
na niego przygotowane specjalnie na tę okazję, piosenki,
których teksty napisane zostały w oparciu o wspomnienia
Powstańców i więźniów obozu Dulag 121 oraz czytane
przez aktorów fragmenty wspomnień Świadków Historii.
Koncert będzie wyrazem hołdu złożonego bohaterom i
ludności cywilnej powstańczej Warszawy.

Dom rodziny Różyckich, ul. Mochnackiego 9.
Fot. z pryw. arch.
myśleć. Tobół ciąży, choć nieduży, tylko w nim to, co
najpotrzebniejsze, ale tak gorąco w kostiumie. Dzieci
dźwigają jedzenie i są w zimowych płaszczach. W nocy
będą miały się czym przykryć. Idziemy Opaczewską,
na chwilę przystajemy, odpoczywamy, biedne starowinki siadają na ziemi, zażywają lekarstwa. Ktoś
bardzo prosi o wodę do lekarstwa. Nie może nigdzie
dostać, lituję się, oddaję swoją butelkę z prośbą o
oddanie, otrzymuję zapewnienie i na tym się kończy.
Pozostaję bez wody i bez butelki. Idziemy dalej.
Na rogu koło szkoły ogrodzenie, tam nas prowadzą. Rewizja. Chyłkiem się przemykamy. Udało się!
Wchodzimy na plac zabrukowany kocimi łbami. Pod
murem i bliżej wyjścia pełno ludzi. Stoimy. Gdzie się
ulokować? […] Rozkładamy się obozem nie wchodząc w tłok, ale i nie zupełnie oddzielnie. Rozpalamy
ognisko, pieczemy kartofle. Okazuje się, jest dużo
znajomych. Głowińska z Czarusiem. pp. Czerwińscy
z Haneczką, doktor Cieszyński z nami. Kumatowski
też się nas trzyma. Z naprzeciwka ta piękna pani z
małą Tereską i służącą. Ludzie palą ogniska, grzeją
wodę, gotują zupy, jeśli maja z czego, herbatę, kawę,
pieką kartofle. Przychodzą mi pytania – jak my tu
długo zostaniemy, co będziemy jeść? Na razie wrzucam do popiołu parę kartofli. Strasznie długo się nie
pieką. Jakiś jegomość pyta się, czy kto ma mannę,
bo potrzebna dla małego dziecka. Mam, więc daję.
Uszczęśliwiony, że może swojemu dziecku dać jeść,
pomaga mi urządzić lepsze ognisko, ale dołączają
się służąca od małej Tereski i już nie mam do swego ognia dostępu. Trzeba też pomyśleć o wodzie,
o szykowaniu spania, bo noc niedługo. Wszystkie
panny i co ładniejsze mężatki robię na czarownice,
żeby tylko nie wpadły w oko jakiemu rosyjskiemu
żołnierzowi, którzy nas pilnują. Chodzą po placu i
robią rewizje, tj. grabią. Marysi kazałam siedzieć na
ziemi i zrobiłam ją na dziewczynkę z kokardką. Oka-

zało się, że miejsce nasze złe, bo dostępne za bardzo
dla Ukraińców. Wobec tego przenosimy się więcej w
tłok, lokujemy się tak, żeby niewiasty leżały w środku, mężczyźni po bokach. Dziewczynkom rozkładam
tobołki pod głowy, płaszcze do przykrycia i tak koło
siebie, zmówiwszy pacierz, kładziemy się. Zmrok już
zapadł. Ciemno się robi, gwar ustaje, strzały, które
za dnia rozlegały się nawet na samym placu cichną. Leżę przykryta żakietem i marynarką męża. Leżę
wpatrzona w piękne gwiaździste sierpniowe niebo.
Co się z nami stało? Jesteśmy wyrzucone z domu,
co z nami będzie? Ludzie rozmaicie mówią. Mimo
tych myśli nie mogę nie podziwiać cudnego nieba.
W stronie Warszawy łuna. Ciągle się pali, pali. Nasza Warszawa, nasze domy. Leci samolot. Rakiety.
Samolot wyrzuca świetlane znaki. Jakie ładne czerwone kule świetlne, jest ich coś siedem. Patrzę na
to wszystko z jakimś dziwnym spokojem. Jestem jakby ogłuszona, nie zdaję sobie sprawy, że to właśnie
mnie, mnie samą to spotkało. Że nie mogę wrócić do
domu, że męża ze mną nie ma, że ja i moje córki skazane na coś nieznanego, co na pewno przyjemne nie
będzie. Żeby nas zwolnili! Gdzie Tadeusz? Co z nim?
Czy żyje? Boże… Boże… Tobie go oddaję w opiekę,
siebie i córki nasze. Tyle już nacierpiał się. A ja. Już
dosyć przeszłam w tej wojnie. I tylem się modliła.
Nie mogę myśleć źle. Nie może mnie spotkać to, co
najgorsze. Możemy odcierpimy swoje, ale musimy
przeżyć to wszystko. Czy spałam tej nocy? Nie. Może,
gdy już „Ukraińcy” przestali się włóczyć.
Rano (10.VIIl) obudził mnie straszny chłód. Na kostium nałożyłam marynarkę i poszłam oglądać się za
wodą i ogniskiem. Słońce nie wzeszło, ale ruch się
już rozpoczął. Zimno. Do spółki z Kurnatowskim udało nam się rozpalić ognisko. zdobyć wodę i garnek,
wreszcie ugotować kawę. Słońce było dość wysoko,
gdy napiliśmy się kawy.
Każą się ustawiać i wychodzić w porządku za ogrodzenie. Gdzieś prowadzą, mówią, na dworzec. Ze
względu na czyhające niebezpieczeństwo ze strony
Ukraińców na biedne nasze warszawianki, postanawiamy także iść. Szybko się zbieramy i idziemy. Tobołek dźwigam na plecach. Kostium i marynarkę w
nim, bo upał robi się silny. Wchodzimy, już jesteśmy
za bramą, może teraz udałoby się gdzie zapodziać i
uciec, ale gdzież tam, pilnują ze wszystkich stron. Nasze towarzystwo trzyma się razem. Z jednego domu
Ukraińcy pomagają zabrać dzieci jednej dozorczynimleczarce z naszego ogródka. Coś nie w porządku,
ona uśmiecha się, ale jakaś taka blada, oczy wpadnięte. podsinione. Pomyślałam sobie o niej (że ją
spotkało) tylko, co można najgorszego. Wieczorem
widziałam ją zapłakaną nie miała rzeczy, a może nawet żywności. Nie powiedziała, choć pytałam się.
Poradziła sobie. Idziemy, nagle w rowie widzimy na
materacu czy kołdrze leżącą staruszkę, umiera. To
matka doktorowej Cieszyńskiej. Idziemy dalej, ktoś
mówi, że na prawo leży jakiś trup, strasznie wygląda,
lepiej nie patrzeć. Odwracam głowę, po co, mam i
tak pełno okropności przed oczami i w sercu.
Kroczymy dalej, pola rozpoczynają się coraz więcej
ukazywać, tu kapusta, tam zżęte żyto, dalej kartofle.
Lecą samoloty nieprzyjacielskie. Stajemy. Wszyscy
pragniemy, by zrzucili bomby, może by się udało
zwiać. W kartofle i szukaj wiatru w polu. Przeleciały.
Szkoda. Idziemy, skręcamy, to już na pewno w stronę
Dworca Zachodniego. Znowu domy spalone, znów
trupy. Ogród… tam cebula. Ach, żeby mieć jej trochę
dla dzieci, toć witaminy. Idziemy, znów cebula. „Panie
– zwracam się do młodego Wasiliewa [sąsiad Krystyny Różyckiej – przyp. red.] – zerwij nam Panie trochę
cebuli”. Zerwał, ale ani mu się śniło mi dać choć jedną. Idziemy powoli, szeregiem, taki długi z nas sznur.
Starcy i młodzi i dzieci nawet. A także maleństwa
przy piersiach. Matki świeżo z połogu powstałe. Idą.
Przechodzimy pod mostem kolejowym, skręcamy na
tory, na dworzec. Widzimy jeszcze z daleka Warszawę
płonącą wciąż. Wieża kościoła św. Jakuba stoi zdaje
się cała, może ocaleje? Przecież kościołów nie spalą.
Wśród znajomych przesuwał mi się dr C. (Cieszyński),
teraz go nie widzę, może gdzie zwiał.
Na dworcu prawie zaraz siadamy do pociągu. Tłok
duży, trzymamy się swoich. Jedziemy. Na niektórych
stacjach ludzie starają się uciekać. Jednym to się
udaje, innych cofają. Mnie przychodziło to na myśl,
ale po prostu nie zdawałam sobie sprawy, co mnie
czeka i uważałam, że to by było za ryzykowne. I tak
dojeżdżamy do Pruszkowa.
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list od Tadeusza H. Jakubowskiego

Drogi Mirku (78)

Tadeusz Hubert Jakubowski - pisarz i publicysta

T

en list zaczynam od podziękowań za ciepłe
słowa pod moim adresem zawarte w liście
Wdzięcznej Czytelniczki pani Małgorzaty K. opublikowanym w poprzednim Głosie Pruszkowa
(nr 8/2019) i w liście Wiernego Czytelnika pana
Jakuba Trąbińskiego pozostawionym dla mnie w
Książnicy Pruszkowskiej (wraz z fotografiami).
Kochani! Zrobiliście mi dużą przyjemność.
Okazuje się, że moje faramuszki i dyrdymały jak określają moje pisanie niektórzy przyjaciele jednak się podobają. Wasza ocena mnie uskrzydla, zwłaszcza, że w tym roku kończę osiemdziesiąt osiem lat i poderwanie się do lotu zaczyna
sprawiać mi trudności.
Droga Pani Małgorzato! Małe sprostowanie. To
nie są moje fotozagadki. Ja jej tylko usiłuję - ze
zmiennym szczęściem (dwa razy mi się nie udało) rozwiązywać.
Drogi panie Jakubie. Na fotografiach zrobionych przez Pana nie jestem jeszcze taki stary.
Kochani! Jeszcze raz wam bardzo dziękuję!
I jeszcze jedna nie mniej ważna sprawa. W poprzednim liście-artykule przemiłej Pani Mariannie Szmurło ze sklepu Społem na rogu Bolesława Prusa i Ignacego Kraszewskiego zmieniłem
jedną literę w nazwisku. Droga Pani Marianno
bardzo panią przepraszam. Tadeusz Hubert Jakubowski.
Już siedemdziesiąt osiem miesięcy trwa zabawa polegająca na rozwiązywaniu zagadek z
Pruszkowskiego fotoarchiwum zamieszczanych
w Głosie Pruszkowa. Aż osiem tych zagadek odnosi się do ulicy Helenowskiej, obecnie Bolesława Prusa.
W tym przypadku znajdujemy się po nieparzystej stronie tej ulicy na odcinku między ulicami
Ignacego Kraszewskiego a Kościelną. Przed nami
piętrowy budynek o numerze policyjnym 21 i
parterowy o numerze policyjnym 23. Już raz o
tych budynkach pisałem w Głosie Pruszkowa nr
7/2015 opisując panoramę Pruszkowa widoczną
na zdjęciu zrobionym z Pałacu Tejchfelda (patrz
moja książeczka „Pruszków dawno temu”, opowiesz „29. Plagiat”).
Zdjęcie zamieszczone w Głosie Pruszkowa nr
8/2019 zostało zrobione w tym samym dniu, co
zdjęcie z Głosu Pruszkowa z poprzedniego miesiąca. Ten sam fotograf, te same Duże Polskie
Fiaty (data rozpoczęcia produkcji 1967, sprzedaż tylko na talony i dla zasłużonych) świadczy
o tym, że mogło ono być zrobione najwcześniej
w początku lat siedemdziesiątych ubiegłego
wieku. Brak liści na drzewach przed budynkiem
świadczy o tym, że zrobiono je jesienią (na inne
drzewach jeszcze są).
Piętrowy budynek pochodzi prawdopodobnie
z końca XIX wieku. Jego właścicielem był Rozenthal. Na zdjęciu jest jeszcze piękny, z czerwonej
cegiełki z gzymsem marco-piano w poziomie
stropu nad parterem i pod oknami pierwszego
piętra oraz wieńczącym.
Dwa balkony z „koronkowymi” kratami. Przelotowa sień łączy ulicę z podwórzem i z parterową
oficyną.

Niestety, już nie jest taki piękny. To, że został
„ogacony” styropianem, to się często zdarza. Po
raz pierwszy jednak zobaczyłem, że ocieplono
również przesklepienia okienne i gzymsy. Że
może być inaczej świadczy o tym budynek Corner Center po drugiej stronie tej samej ulicy.
Budynek to również ludzie. W jego oficynie
znajduje się antykwariat prowadzony przez
przemiłą panią Justynę Raszkowska. Ciekawostka. Kupiłem u niej swoją książeczkę, która już
nigdzie nie było do zdobycia.
Wcześniej w tej oficynie lub w budynku znajdował się zakład fotograficzny Dawida Abramowicza (on sam prawdopodobnie mieszkał
po sąsiedzku w budynku o numerze policyjnym
19). W latach 30-tych ubiegłego wieku zakład
fotograficzny Dawida Abramowicza działał przy
tej samej ulicy, lecz w oficynie budynku tuż przy
„Potuliku” (wejście z sieni na prawo). Pamiętam,
że przed wojną pan Abramowicz zrobił mi pierw-

sze zdjęcie legitymacyjne do Dowodu PKP (mój
tata był kolejarzem).
W domu Rozentala (21) znajduje się obecnie
sklep warzywno-owocowy „Wiejski Ogród” prowadzony przez bardzo sympatyczne małżeństwo,
przez Panią Martę i Pana Andrzeja Ścioch. Owoce
i warzywa są u nich zawsze świeże i pachnące, po
prostu polskie. Jak żałośnie w porównaniu z tym
sklepem wyglądają stoiska warzywno-owocowe
w marketach i supermarketach. Kto nie wierzy
niech „zmierzy”. Adres podałem. Poza tym jak
ktoś lubi, może sobie tutaj pogadać. Ja lubię. Jest
to normalnie.
Przechodzę do opisu parterowego budynku o
numerze policyjnym 23. Jest to jeden z najstarszych budynków w Pruszkowie. Pochodzi z końca
XIX wieku. Prawie od zawsze mieścił się w nim
magiel, obecnie sklep papierniczy i punkt ksero
(bardzo miłe panie tylko z niego korzystam). O
tym już pisałem wcześniej.

Ostatnio udało mi się ustalić właścicieli tego
budynku. Jego pierwszą właścicielką była Maria Kumosa. Należał do niej również piętrowy
budynek tuż za nim, usytuowany do niego prostopadłe (z początku XX wieku) i sad (budynek i
ten sad nie widoczny na fotografii).
Obecnie właścicielami tej posesji są przedstawiciele trzy pokolenia jej pierwszej właścicielki.
Pani Jadwiga Ewiak, prawnuczka pani Marii Kumosa i pan Mirosław Łagodziński, prawnuk Pani
Marii Kumosa.
Pani Jadwiga Ewiak prowadzi również punkt
ksero i sklep papierniczy. Tak samo miłe jak
ona są również dwie pracownice w tym sklepie
dziewczyny: Pani Paulina Kucharska i Pani Anna
Podleśna. Mam nadzieję, że nie obrażą się na
mnie za te dziewczyny, ale mam prawie 90 lat i
na niejedno mogę sobie pozwolić.

Pruszkowskie fotoarchiwum

Co? Gdzie? Kiedy? Foto ze zbiorów Mieszkańcy Pruszkowa
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Felieton

Maciej Bugajak - Z pamięci najemnika (29)

Zrzęda powraca...
Maciej Bugajak - operator filmowy, publicysta
Foto - ze zbiorów autora

Zwykle poruszam się samochodem marki Smart, niedocenianym w Polsce autem
miejskim, którym można zaparkować prostopadle do
chodnika, nawet w Centrum.
Niestety jest to również pojazd lekceważony przez innych
kierowców a niesłusznie.

R

uszam spod świateł dynamicznie, zwykle przed
innymi, potem często jestem wyprzedzany z lewej strony tylko po to, żeby zaraz tuż przed moim
nosem skręcić w prawo. Ale to jak ostatnio jeżdżą po
Warszawie wariaci za kierownicą nadaje się do zbadania przez psychiatrów. Przeważnie trochę przekraczam dozwoloną prędkość, na ogół nie więcej niż o
10 km/h. Ale to co się dzieje po mojej lewej a czasem
prawej stronie powoduje, że czuję się jak na jakichś
wyścigach. I przyznam, że się boję. Mogę zrozumieć,
że prywatny kierowca kupił sobie, na ogół w leasingu
jakąś szybką furę i za wszelką cenę naciska maksymalnie pedał gazu tam gdzie się da. Ale firmowe
furgonetki, z wymalowanym logo, których kierowcy
za punkt honoru przyjęli, żeby wycisnąć z nich maksimum prędkości, jadąc slalomem, bez kierunkowskazów? A jak już widzę wypasioną furę z młodym kierowcą i blondynką na siedzeniu pasażera to wiem,
że mogę się spodziewać wszystkiego tylko nie jazdy
zgodnej z przepisami. No i oczywiście właściciele
BMW stanowią osobną kastę! Mój Smarcik ma jednak kilka cech, które wprawiają w zdumienie innych
kierowców, szczególnie na parkingach. Otóż zdarzyło
mi się podjechać do bagażnika z wózkiem, na którym
były dwie szafki o wymiarach 80x80x40 każda. Usłyszałem komentarze, że chyba się zdziwię… Zdziwili
się jednak krytykanci, bo obydwie szafki znalazły
swoje miejsce w bagażniku, przy otwartej klapie i
górnej szybie, ma się rozumieć. Innym elementem
zaskoczenia są fotele, normalnej wielkości z wygod-

nym dostępem z zewnątrz, mającymi ergonomiczną
wysokość siedzeń, tak jak w jeepach. Skoro jestem
w temacie motoryzacji to chciałbym ponarzekać na
temat tak zwanych „śpiących policjantów”. Otóż nie
wiem kto jest odpowiedzialny za standardy w drogownictwie, ale w tym zakresie panuje całkowite
bezhołowie. Budowane z kostki brukowej, o różnej
szerokości i wysokości albo wytłaczane z plastiku, o
różnych, dowolnych zdaje się rozmiarach. Na niektórych z nich jadąc swoim Smartem z minimalną prędkością skaczę jak piłka pingpongowa a amortyzatory
tylko trzeszczą! Podobne absurdy znajduję na miejscach parkingowych przy centrach handlowych. Nie
wiem jaki debil zdecydował kiedyś o ich szerokości.
Może to było w latach 70-tych, kiedy podstawowym
autem był mały Fiat. Chociaż akurat on miał dość
szerokie drzwi, żeby umożliwić dostęp do tylnych
siedzeń. Efekt jest taki, że wszyscy mamy poobijane
karoserie ponieważ jeżeli tylko zawieje wiatr przy wysiadaniu to nasze drzwi walą w drzwi sąsiada i rzadko
udaje nam się temu zapobiec. Wystarczyłoby poszerzyć te miejsca o 30 cm, co spowodowałoby pewnie
zmniejszenie miejsc parkingowych o kilka procent
ale zlikwidowałoby problem. Teraz o zielonych strzałkach, które kiedyś były malowane i umożliwiały zjazd
ze skrzyżowania w dowolnym momencie. Teraz są
świetlne, ciekawe kto zarobił na wydaniu decyzji,
która zastąpiła te malowane i spowodowała, że najlepszy czas na opuszczenie skrzyżowania spędzamy
obserwując pieszych, którzy nie mogą wejść na pasy
bo mają czerwone a my nie możemy skręcić bo nie
mamy strzałki. Jak się zapala to piesi dostają zielone
światło a my dalej czekamy! Kompletny bezsens…
Na wschodzie Niemiec można zauważyć malowane
strzałki, ściągnęli od nas! A teraz o innym problemie,
który łatwo można by zlikwidować. Zdecydowana
większość sklepów utrzymuje ceny pozbawione jednego grosza, 9,99, 19,99 i tak dalej. Stoimy w kolejce
do kasy a przy niej klient, który wyszukuje drobniaki,
pytany przez kasjerkę czy ma dwa, pięć grosików.
A czas leci. Czasem mam ochotę podejść i dać brakujące monety, żeby przyśpieszyć proces. Poza tym
produkcja kosztuje chyba więcej niż ich nominalna
wartość. Czy ktoś kiedyś podejmie decyzję o ich
wycofaniu, czym zmusi handlowców do ustalenia
okrągłych cen? Bardzo bym tego sobie i nam życzył.
Charytatywny Cancer Research UK prognozuje, że
około 23 tysięcy kobiet w tym kraju będzie zmagać
się z wywołanymi otyłością nowotworami już do
2035 roku, a jeśli tendencja się utrzyma – do 2043
otyłość będzie najczęstszą przyczyną raka. Ja dużo

nie chodzę po warszawskich ulicach ale ilość kobiet,
które ledwo idą bo mają tak grube nogi i olbrzymie
brzuchy na szerokich biodrach jest zatrważająca. W
moim pobliskim markecie budowlanym ustalili chyba kryterium przyjęć do pracy przy kasie (wiem, że
„fachowo” to się mówi na kasie!). Otóż średnia obwodu w biodrach to minimum 150 cm, bez żartów...
Widzę też często matkę z dzieckiem, ona gruba,
dziecko też ale to co przeraża to, że idąc jedzą, albo
idą jedząc! Jakby przestały jeść to chyba przestałyby iść. Co ciekawe, mało widzę otyłych mężczyzn...
Narodziła się nowa tradycja. Transmisja zawodów
Formuły 1 w TVP Sport. Polega to na tym, że czasie
gdy kierowcy szykują się do startu oraz rozpoczynają
wyścigi dziennikarze wraz z gośćmi siedzą w studio i
rozmawiają o zawodach. Okazuje się, że nie wykupili
praw do normalnej transmisji, które posiada Eleven
Sports. Więcej można by się dowiedzieć słuchając
przekazu kogoś, kto ogląda zawody konkurencyjnej

tv w radiu. Trzydniowe zawody w lekkiej atletyce w
miejscowości Gävle, 180 km na północ od Sztokholmu. Szwedzi nie wymawiają głoski „g” więc nazwa
tego miasta brzmi Jewle. Literkę „ä” wymawia się jak
„e”. Transmisję z tego wydarzenia przeprowadzała
zarówno TVP Sport jak i Eurosport. Ktoś, przełączający te kanały z jednego na drugi mógłby odnieść
wrażenie, że zawody prezentowane w polskiej telewizji odbywają się w innym mieście. Nasi nieocenieni komentatorzy publicznej wymawiali nazwę tej
miejscowości „Gawle”. Czyżby komentowali ze studia? Natomiast w Eurosporcie fachowcy od sportu
mówili Jewle. Można? Chociaż za chwilę wymawiają
nazwisko biegacza z Wielkiej Brytanii Knibs, jednak w
takiej konfiguracji „k” jest bezdźwięczne, czyli Nibs.
A w publicznej oczywiście ciągle kazali nam zobaczyć
na coś ale to już jest nagminne w mowie naszych
rodaków i nikt tego nie tępi. Poza mną oczywiście,
starym zrzędą…
REKLAMA

DO SPRZEDANIA DZIAŁKI W KOMOROWIE WSI
POWIERZCHNIE OD 1000 DO 1500 M2
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To był rok... 1969
Adam St. Trąbiński dziennikarz i publicysta
Foto - Jerzy Bojanowicz

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

przywracanie pamięci
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przywracanie pamięci

Rafał Gan - Ganowicz
Jemenowi zagrażała „czerwona zaraza”. Zbuntowani przeciwko imamowi Al-Badrowi oficerowie proklamowali w 1962
r. republikę i wezwali na pomoc Nasera – komunistycznego
dyktatora Egiptu. Naser wysłał do Jemenu wojsko. Jemeńczykom pomogła Arabia Saudyjska, która poczuła się zagrożona.
Europejscy najemnicy zaczęli szkolić rojalistowską, antykomunistyczną partyzantkę jemeńską. W 1967 r. egipski korpus
opuścił Jemen, ale generał Abdullah as-Sallaa stanął na czele
rządu i kontynuował walkę z rojalistami z pomocą rosyjskich
doradców wojskowych.
W Jemenie Rafał Gan Ganowicz wreszcie spotkał się z tymi,
którzy byli jego życiowymi wrogami – Sowietami. „Rękę karaj,
nie ślepy miecz” – te słowa psalmisty nieraz powracały do
mnie gdy strzelałem do ślepych, otumanionych wykonawców, podczas gdy inspiratorzy, ci prawdziwi nosiciele czerwonej zarazy siedzieli daleko (…). Znów dane było Polakowi
stanąć z bronią w ręku naprzeciw Armii Czerwonej. Rafał GanGanowicz szkolił Jemeńczyków obsługi bronią przeciwczołgową. Utworzył oddział „łowców czołgów”, który odnosił wspaniałe efekty. Wspomnianym już moździerzem Gan-Ganowicz
zbombardował Dom Partii, budynek rządu, posterunek milicji i radzieckie koszary w Sanie. Rojalistowskim partyzantom
udało się odciąć stolicę od dostaw. Największym sukcesem
było zestrzelenie MiG-a 21, którym leciał pułkownik Kozłow,
szef sowieckich doradców wojskowych w Jemenie. Ujęty
Kozłow nie chciał mówić, wobec tego Gan musiał użyć siły…
Dokumenty znalezione przy Rosjaninie dostarczono do Arabii Saudyjskiej. Były one dowodem na działanie Sowietów w
Jemenie, czego ZSRS wypierało się na forum ONZ.

Tomasz Długosz Trąbiński - publicysta
Foto - Internet & Wikipedia

O polskich najemnikach walczących w afrykańskich wojnach w latach 60. wciąż wiadomo niewiele.
Większość z nich nigdy nie spisała
wspomnień. Zachowały się na ich
temat jedynie nieliczne wzmianki,
czasem znamy tylko nazwiska, bez
imion, czasem tylko pseudonimy.
Kim byli? Dlaczego decydowali się
na służbę w okrutnych afrykańskich wojnach, takich jak ta w Kongu, gdzie w latach 60. co roku ginęła
jedna czwarta wszystkich obecnych
tam najemników?

P

olskich kondotierów można podzielić na dwie grupy. Do
pierwszej należeli ci, którzy musieli uciekać z Polski przed
komunistami. Byli to ludzie, którym marzyło się normalne życie, ale dla których w latach 40. i 50. nie było miejsca w kraju:
żołnierze Armii Krajowej, weterani II Korpusu generała Andersa, którzy z nadzieją na powrót do normalności przyjechali po
wojnie do Polski i szybko musieli wyjeżdżać, członkowie zdekonspirowanych organizacji antykomunistycznych i różnego
rodzaju „wrogowie ludu". Po powtórnym przeczytaniu książki „Kondotierzy” oraz przy okazji rocznicy wybuchu II wojny
światowej oraz zdradzieckim ataku Sowietów 17 września na
Polskę, chciałbym wspomnieć o żołnierzu zapomnianym, który wypowiedział prywatną wojnę komunizmowi. Rafał Gan
Ganowicz, bo o nim mowa, urodził się w kwietniu 1932 roku
w Wawrze a wtedy nie była to jeszcze dzielnica Warszawy.
Motto Rafała Gan Ganowicza:
Nie możemy być obojętni, dlatego niech każdy chwyta za
szpilkę i kłuje!
„Kondotierzy” to opowieść o wojnie jednego człowieka
przeciwko systemowi, przeciwko komunizmowi, który dla autora jest czystym złem i jako ideologia upadla ludzi. O wojnie
prowadzonej z bronią w ręku i co sam Ganowicz podkreśla,
tam gdzie to tylko było możliwe. Książkę czyta się błyskawicznie, jest wciągająca i w pewien sposób podbudowująca.
Ganowicz daje się poznać w niej jako człowiek o twardych
zasadach - słowem twardy żołnierz. Pod tym pancerzem najemnika jednak wyraźnie widać człowieka wrażliwego na społeczne krzywdy, przenikliwego obserwatora zarówno sytuacji
na froncie, jak i międzynarodowej polityki. Sam język książki
jest bardzo poetycki a niektóre fragmenty olśniewają użytymi porównaniami. W książce opisuje jak od 1948 r. działał w
grupie nastolatków prowadzącej „mały sabotaż” – kolportaż
ulotek i plakatów, malowanie antykomunistycznych haseł
na murach. Młodzi konspiratorzy ponadto kradli pistolety
milicjantom, udało im się nawet rozbroić nawet sowieckiego żołnierza. Gan pisze: Tajniacy z Urzędu Bezpieczeństwa
nie próbowali nas nawet zatrzymywać. Strzelali do nas jak
do kaczek. Jeden z kolegów został ranny w płuco, innemu
przestrzelili kolano. 24 czerwca 1950 r. Gan-Ganowicz, wtedy
osiemnastoletni chłopak, dowiedział się, że jego organizacja
wpadła. Wtedy zapadła decyzja o ucieczce, nic go w Polsce
nie „trzymało”, był sierotą od dwunastego roku życia – matka
zginęła podczas kampanii wrześniowej, ojciec w Powstaniu
Warszawskim.
Z pieniędzmi i pistoletem Walther P38 udał się na dworzec.
Na wypadek wpadki miał przygotowany plan ucieczki do
Wrocławia. Jednak los zrządził inaczej. Rafał Gan-Ganowicz
zaryzykował. Schował się pod pociągiem jadącym do Berlina,
w Poznaniu kolejarz rutynowo opukujący młotkiem podwozie pociągu zauważył zakurzonego chłopca celującego w
niego z broni, udał że nie widzi… Gwoli wyjaśnienia dodajmy,
wtedy graniczna kontrola pociągu i pasażerów rozpoczynała
się już w tym mieście. W obozie dla uchodźców w amerykańskim sektorze Berlina spędził półtora roku, początkowo „maglowany” przez dwa tygodnie przez wywiad. To miejsce było
szkołą goryczy i tłumionej żądzy zemsty, szkołą nienawiści do
komunistów. Zaciągnął się do Polskich Kompanii Wartowniczych przy armii amerykańskiej w Berlinie, mając nadzieję, że
to zaczątek armii polskiej na Zachodzie. Potem wyjechał do
Francji, gdyż część PKW tam przerzucono. Tam zdał maturę
(1955 – 1957), przeszedł szkolenie dla komandosów organizowane przez NATO i ukończył kurs oficerski (początkowo
sierżant podchorąży aż po porucznika w 1967 r.). Nominację dostał od generała Władysława Andersa. Nadzieje na III

wojnę światową i możliwość akcji zbrojnej na terenie Polski
wygasły prędko. Rafał Gan-Ganowicz został nauczycielem
w gimnazjum dla polskich uchodźców we Francji. Dalej brał
udział w szkoleniach wojskowych i czekał na okazję, by móc
walczyć z czerwoną zarazą, gdziekolwiek się da. Ta okazja nadeszła niedługo.
Ciężkie walki w Kongo
W Kongo od 1960 r. (po uwolnieniu kraju spod „opieki”
kolonialnej) trwał konflikt pomiędzy rządem Patrice’a Lumumby, wspieranym przez instruktorów z Chin i ZSRS, a rebeliantami z południowej prowincji Katanga, dowodzonymi
przez Moise Czombego, który ściągał fachowców z Zachodu.
We wrześniu 1960 roku pułkownik Joseph Mobutu obalił premiera Lumumbę, który w następnym roku został zabity przez
katangijskich żołnierzy.
Rafał Gan-Ganowicz sytuację w Kongu opisywał w książce
Kondotierzy następująco: Agenci komunistyczni w pierwszej
fazie podburzyli motłoch (…). Krew zaczęła się lać strumieniami. Gwałcono kobiety (…). Sztachety płotu okalającego
koszary udekorowano białymi dziećmi (…). Ze szczególną
gorliwością znęcano się nad zakonnicami i misjonarzami.
W tym samym czasie komunistyczni emisariusze docierali
do plemion żyjących w dżungli i wchodzili w kontakt z plemiennymi czarownikami (…). Rżnąć białego – było hasłem,
które odpowiadało im szczególnie. (…) Uzbrojone przez Sowiety plemiona zajmowały miasta i plantacje (…). Odurzeni
przez czarowników haszyszem wojownicy prześcigali się w
krwiożerczości i okrucieństwie. Przez Sudan szły transporty
sowieckiej broni. Czombe próbował przeciwstawić się temu
z pomocą oddziałów katangijskich, wspieranych przez najemników z Europy. ONZ wysłało po śmierci Lumumby wojska
do Konga. Siły ONZ rozpoczęły walkę z wojskami Czombego,
wspieranymi przez najemników z Europy. Po początkowych
porażkach „błękitnym hełmom” udało się spacyfikować secesję Katangi. Po wycofaniu się sił ONZ proklamowano Ludową Republikę Kongijską, a władzę przejął wspierany przez
Chińczyków Gbenye. Zachód postanowił wtedy ściągnąć z
powrotem Czombego. Dzięki pomocy europejskich najemników stłumiono rebelię. Pomimo tego część terenów Konga
była opanowana przez czerwonych.
Gan Ganowicz i inni Polacy
W 1965 r. Rafał Gan-Ganowicz zgłosił się do biura werbunkowego w brukselskiej ambasadzie Konga. Został najemnikiem. Wśród najemników spotkał wielu Polaków: kapitana
Kowalskiego – byłego oficera II Korpusu Andersa, zagończyka
z krwi i kości; Józefa Swarę – sierżanta Legii Cudzoziemskiej,
któremu ojca rozkułaczono na śmierć; starszego sierżanta Konopkę – również z Legii; mistrza zaopatrzenia Hansa Wyciorka

– Ślązaka; sierżanta Wiatra; porucznika Stanisława hrabiego
Krasickiego, który walczył pomimo wieku (60 lat); kapitana
Topora-Staszaka, który był uwielbiany przez czarnoskórych
podkomendnych. Dla nich antykomunizm był drugą narodowością.
Na samym początku służby Gan-Ganowicz miał ciężki
orzech do zgryzienia – miał zastąpić na stanowisku dowódczym legendarnego kapitana Topora-Staszaka i dodatkowo
musiał pozyskać szacunek innych najemników, często doświadczonych żołnierzy, którymi miał dowodzić. Chrzest bojowy przeszedł niemalże samotnie, strzelając z karabinu maszynowego zamontowanego na jeepie. Chmary otumanionych narkotykami Murzynów wyłaniały się z lasu, biegły na
oślep, pchając się pod kule. Murzyni krzyczeli „Mulele Maj”,
wierząc, że uchroni ich to przed pociskami wroga. Wspomina: Moja pierwsza bitwa skończyła się moim zwycięstwem
jako żołnierza. Ale była dowodem mojej klęski jako dowódcy.
Z dwunastu podkomendnych „białych ochotników” ani jeden nie wziął udziału w walce. Gan-Ganowicz jednak prędko
zyskał autorytet wśród podkomendnych, zarówno czarnych,
jak i białych. Walki odbywały się w dżungli, często przez wiele dni. Najemnicy musieli odbijać z rąk rebeliantów ludność
cywilną. Odpierali ofensywy czerwonych.
Ważnym zdarzeniem podczas służby w Kongo było ujęcie
jednego z czarowników, który okazał się absolwentem praskiego uniwersytetu. Był to sam Mchawi Mukundu, „czerwony czarownik”, sowiecki agent szkolony w Leningradzie,
generał armii rewolucyjnej. W 1965 r. Mobutu obalił prezydenta Josepha Kasavubu, podczas nieobecności Czombego
w Kongo. Na rozkaz Boba Denarda w 1966 r. Rafał GanGanowicz opuścił swój 12 batalion i po walkach nad rzeką
Ruzizi, gdzie wraz z hrabią Krasickim i Toporem-Staszakiem
w ramach operacji „Znicz” rozgromili rebeliantów, wrócił do
Europy. Czombe próbował odzyskać władzę w Kongo. Rafał
Gan-Ganowicz wyśledził go w Madrycie i zaproponował mu,
że zorganizuje korpus polskich najemników. Pomysł zaaprobował nawet generał Anders, choć pomóc nie mógł. Wkrótce
Czombe zmarł w algierskim więzieniu w „niewyjaśnionych
okolicznościach”.
Przygoda jemeńska
Rafał Gan Ganowicz nie mógł znieść życia w cywilu. Wojna
z czerwoną zarazą była dla niego życiową misją i zanim zajął się wychowywaniem córki i pracą dla Rozgłośni Polskiej
Radia Wolna Europa, pojechał jeszcze na kolejną wojnę z komunistami, tym razem do Jemenu. Z tego powodu w lutym
1967 r. spotkał się z majorem Martinem, dowódcą doradców
wojskowych w Jemenie. Potrzebni byli zaufani ludzie. GanGanowicz bez wahania przyjął propozycję. Następnego dnia
zgłosił się po wizę do ambasady Arabii Saudyjskiej.

Rafał Gan-Ganowicz zwyciężył
Rafał Gan-Ganowicz opuścił Jemen w 1969 roku. Był to
ostatni konflikt zbrojny w którym brał udział. Jednak prywatna wojna, którą wypowiedział komunizmowi, nie zakończyła
się dla niego. Był zagranicznym przedstawicielem „Solidarności Walczącej” oraz korespondentem Radia Wolna Europa (pracownikiem paryskiego biura, co potwierdza Maciej
Morawski) używającego nazwiska Jerzy Rawicz. Dodajmy dla
dociekliwych i pamiętających tamte czasy: było dwóch (dwa
identyczne pseudonimy) Jurków Rawiczów w RWE – nowojorski były oficer, krytyk literacki i komentator polityczny – Jerzy Hubert Krzywicki (1917 – 2005) i „nasz” Gan Ganowicz.
Do Polski wrócił w 1997 roku. Zamieszkał w Lublinie, gdzie
współpracował z Fundacją Młoda Demokracja. „Jak, wiadomo, dyktatura Mobutu była „daleka od wzorców demokracji”. Ale olbrzymie złoża uranu, kobaltu, miedzi i diamentów
nie służą czerwonemu (…). W Jemenie obie walczące strony
dogadały się i kraj pozostał republiką. Ale niekomunistyczną.
Na początku 1970 r. wydalono „doradców” sowieckich, zamknięto też sowiecką bazę w Al-Hudejda (…) W jakimś tam
maleńkim stopniu jest w tym i moja zasługa” – dodaje Gan
Ganowicz.
Dewizą Rafała Gan-Ganowicza były słowa Mao Tse-tunga:
„Milion ukłuć szpilką i słonia zabije”. Przez większość swojego
życia Gan-Ganowicz dźgał swoją szpilką radzieckiego słonia.
Choć ZSRS padł, to jego pomiot rozplenił się po całym świecie,
a „czerwona zaraza” skaziła wiele dziedzin życia ludzkiego.
Postanowieniem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z
15 czerwca 2007 został pośmiertnie odznaczony Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w
działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce,
za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy
zawodowej i społeczne”.
Zmarł na raka płuca 22 listopada 2002 r. w wieku 70 lat.
Pogrzeb odbył się 26 listopada 2002 r. w Lublinie. Pochowany
został na cmentarzu na Kalinowszczyźnie. Był żonaty, miał córkę Ewę, która to godnością odebrała odznaczenie Ojca.
Autor korzystał z:
• Rafał Gan Ganowicz „KONTOTIERZY” Wyd. NAWA, Wrocław 1988 (wyd.I) oraz liczne wydania późniejsze
• „Pistolet do wynajęcia, czyli prywatna wojna Rafała GanGanowicza” – film dokumentalny. filmpolski.pl. [dostęp
2012-11-25].
• M. Mierzwa, „Rafał Gan Ganowicz: zabijałem tylko komunistów...”, Portal „Nowa Strategia”
• Lechosław Gawlikowski – „PRACOWNICY RADIA WOLNA
EUROPA” Instytut Studiów Politycznych PAN 2015, str. 212213.
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MOK Pruszków

Wrzesień w MOK „KAMYK”
14 (Sobota) godz. 18:00
Pokaz filmu – „Kafarnaum” Reżyseria - Nadine
Labaki. Dramat, Liban 2018.
Potężny ładunek emocjonalny, jaki detonuje na
ekranie Nadina Labaki, nikogo nie pozbawi obojętnym. Jej film pochłania, wstrząsa, porusza – i
bywa, że doprowadza do łez. To zasługa nie tylko fantastycznego scenariusza, ale też odtwórcy
głównej roli, Zejna Al Rafeea. Ten mały uchodźca
z Syrii zagrał w filmie chłopca, który pozywa własnych rodziców za to, że nie byli w stanie zapewnić mu godnego życia.
Organizatorem projekcji jest Społeczne „Forum
Pruszków” we współpracy z Miejskim Ośrodkiem
Kultury.
Pokaz finansowany z budżetu Miasta Pruszkowa
Wstęp wolny!
Sala Audytoryjna.
20 (Piątek) godz. 18:00
Wieczór Słowno-Muzyczny pt. „A to Polska właśnie”.
W wykonaniu aktorki Dominiki Figurskiej-Chorosińskiej oraz pianisty Michała Dudzińskiego.
To wydarzenie słowno-muzyczne, na które złożą
się wiersze polskich poetów w aktorskiej interpretacji Dominiki Figurskiej, opatrzone muzyką
na żywo. W programie m.in. wiersze Herberta,

Mickiewicza, Asnyka, Norwida czy Krasińskiego.
Darmowe wejściówki do odbioru w godzinach
pracy kasy MOK od 16 września.
Sala Audytoryjna

22 (Niedziela) godz. 10:30 i 12:30
Poranek Teatralny dla dzieci.
„Babroszki lecą w Kosmos” – w wykonaniu Teatru Trip.
„Babroszki lecą w kosmos” to historia sympatycznych stworków – Babroszków, które pewnego
dnia postanawiają wylecieć w kosmos. W podróż
zabierają dzieci, a po awaryjnym lądowaniu na
Księżycu przyjdzie im stawić czoło groźnemu
Hrabiemu Robotowi i oswobodzić mieszkańców
Moonowa spod jego władzy.
„Babroszki lecą w kosmos” to przedstawienie interaktywne, w którym dzieci biorą czynny udział.
Budują wspólnie z aktorami rakietę, uczą się
tańczyć kosmiczny taniec „bliblibli” a także pokonują złe siły dzięki swojej spostrzegawczości i
pomysłowości.
W przedstawieniu wykorzystano motywy ze znanych filmów oraz bajek. Jednocześnie spektakl
zwraca uwagę na „inność” i podkreśla wartość
tolerancji względem innych kultur.
Sprzedaż biletów od 9 września w godzinach
pracy kasy MOK. Wstęp 10 zł od osoby. Zwrotów
biletów nie przyjmujemy!

gitarzysta - Ali Ferguson, w trasie zespołowi będzie także towarzyszył wieloletni przyjaciel grupy
- grający na gitarze i instrumentach perkusyjnych
- Michał Kirmuć.
Darmowe wejściówki do odbioru Kasie MOK w
godzinach 16:00-20:00 od 23 września.

28 (Sobota) godz. 18:00
Koncert zespołu „RED BOX”.
Grupa Red Box powstała w na początku lat 80
wraca z nowym albumem i trasą koncertową.
Zespół wielokrotnie podbił światowe listy przebojów w tym UK Top Ten, m.in. utworami „Lean
on Me”, „Chenko” czy „For America”. Grupa może
się pochwalić sprzedanymi w milionowych nakładach albumami „The Circle and the Square”
(1985) oraz „Motive” (1990). Wydany w 2010 album Plenty, którym grupa powróciła do aktywnej
działalności po dwudziestoletniej przerwie. Podczas koncertów tej trasie nie zabraknie zarówno kultowych utworów z pierwszych albumów
zespołu jak i tych z albumu Plenty, który cieszył
się niebywałą popularnością w Polsce, oczywiście
zostaną także wykonane kompozycje z premierowego albumu grupy.
Na scenie zobaczymy skład, w którym obok wieloletnich liderów grupy Simona Toulsona-Clarke’a,
Dereka Adamsa i Dave'a Jenkinsa a także śpiewającej gitarzystki Sally-Jo Seery, zagrają także
grająca na klawiszach wokalistka Jane Milligan a
także znany z dokonań solowych wybitny szkocki
REKLAMA
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Tomasz Suwała

1 września
odbierając mu Krym i inicjując wojnę domową na
Wschodzie Ukrainy. Jak tu, więc świętować z agresorem? Żeby to, chociaż było święto zwycięstwa 8
lub 9 maja, Kraj Rad przecież ogromnym wysiłkiem
pokonał Niemcy. Ale dzisiaj to rocznica rozpoczęcia II
Wojny Światowej, rocznica napaści na Polskę w 1939
roku: 1 września napadły Niemcy a 17 dni później
ZSRR. Na szczęście polska dyplomacja znalazła też
ciekawe wytłumaczenie: zaproszenia rozesłano tylko do państw NATO, UE i krajów stowarzyszonych z
UE. Dlatego zaproszenie dostali prezydenci Ukrainy i
Białorusi. Rosja nie jest ani w NATO ani w UE ani nawet się nie stowarzyszyła. Marne to wytłumaczenie,
ale tak samo dobre jak to, które podał ambasador
Rosji tłumacząc w jednym z wywiadów, dlaczego
roztrzaskany 10 kwietnia 2010 roku prezydencki
samolot Tu-154 wciąż jest w Rosji a nie w Polsce.
Ano, dlatego – jak wyjaśnia ambasador Rosji – że
śledztwo polskiej prokuratury dotyczące katastrofy
prezydenckiej poszło w złym kierunku. Jakby tam go
nie tłumaczył, prezydent Tramp 1 września do Polski
nie przyjechał. Pewnie w domach swych otwierają z
radości szampana byli ambasadorowie w liczbie 23,
którzy napisali list, w którym wypłakują się jak to są
dyskryminowani i jakim to Polska jest krajem niedemokratycznym, że Polska oddala się od UE i sojuszy
w Europie na rzecz sojuszu z geograficznie odległym
krajem. Śmieszne, ale Trampowi i jego administracji
chyba o to chodzi abyśmy stanowili tu amerykański
przyczółek w walce z niemiecką hegemonią w Europie. Nieprzypadkowo Angela Merkel jak się tylko
dowiedziała, że Tramp do Polski nie przyjedzie zapowiedziała swój udział w uroczystościach Dalej s. 15

Tomasz Suwała - rysownik i bloger

1

września tym dziatwa do szkoły jeszcze nie
idzie. 1 września to okrągła rocznica wybuchu
II Wojny Światowej. Konia z rzędem temu, kto nie
uległ czarowi propagandy i nie uwierzył, że prezydent USA przyjedzie do Polski. Jakże mógł przyjechać, skoro nie zaproszono prezydenta Rosji. Byłoby
to niestosowne, więc tak jak niegdyś inny czarny prezydent zasłaniając się wybuchem wulkanu nie przyjechał na pogrzeb, tak teraz doskonałym pretekstem
był nadciągający do Florydy huragan. Żeby tłumaczenie wyglądało na wiarygodne, wysłano do Polski
komplet aut, którymi miałby wraz z obstawą i świtą
poruszać się prezydent USA. Auta i tak się przydadzą, przyjechał przecież wiceprezydent. Dzięki temu
administracja amerykańska upiekła dwie pieczenie
na jednym ogniu, a nawet trzy: Polakom wmówiono,
że taki los, huragan nie wybiera, swoim przyszłym
wyborcom można powiedzieć, że odwołał ważną
wizytę, aby zająć się huraganem a Putinowi może
śmiało powiedzieć, że tak naprawdę to nie wypada,
aby na tak ważną uroczystość nie była zaproszona
delegacja rosyjska, więc on też nie przyjechał. Gdyby
nasza dyplomacja zaprosiła Putina, Tramp z pewnością przyleciałby choćby na kilka godzin. Tylko jak tu
zapraszać agresora? Nie dość, że we wrześniu 1939
Rosja Sowiecka również napadła na Polskę, choć
później agresorom było już nie po drodze i zaciekle
ze sobą walczyli to na domiar złego już w XXI wieku
obecna putinowska Rosja też napadła na inny kraj,
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Rewelacyjne zabiegi przeciwbólowe BEZ LEKÓW

NATURMED

Ośrodek Medycyny 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.

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

Pierwsza konsultacja jest bezpłatna, aby ustalić wskazania do zabiegu lub przeciwwskazania. Należy
przynieść badania (również dawne)
RTG lub rezonans.

* „Poważne problemy z kręgosłupem zaprowadziły mnie do wielu gabinetów. Jednak nie
znalazłem pomocy, czułem się coraz gorzej.
Rezonans stwierdził kilka przepuklin, wypuklin i inne zmiany. Proponowano mi zabieg
chirurgiczny. A mimo to, wybroniłem się przed
operacją dzięki panu Wojciechowi Papajewskiemu. Jest świetny! Bardzo dziękuję”.
(Elektronik z Warszawy l. 58)

Mgr Wojciech Papajewski

* „Wstydzę się powiedzieć – gdzie i u kogo szukałem
pomocy przez 7 lat, zanim trafiłem do tej przychodni Naturmed. Człowiek w bólu chwyta się wszystkich metod.
Kiedy lekarz ortopeda zaproponował mi, bym tu przyszedł – myślałem, że chce się mnie pozbyć. Zrujnowałem
się lekami. Sanatoria nie dawały ulgi. W Naturmedzie jakbym dostał nowe życie, pan Papajewski postawił mnie na
nogi. Aż żal, że tak późno, że 7 lat błądziłem”.
(Mirosław z Michałowic)

* „Jestem lekarzem i zawsze byłem nieufny do takiego leczenia – bez leków.
Ale kiedy moje dolegliwości nie ustępowały po żadnych lekach, robiło się coraz gorzej i nie mogłem już pracować (jestem stomatologiem) – zdecydowałem
się spróbować. Pan, Papajewski usprawnił mnie zupełnie, jestem zdumiony i
wdzięczny, to bardzo rozsądny człowiek, z wiedzą i uczciwością. Może być wzorem dla różnych specjalistów”.
(Dr J. B. l. 59 Kutno)ośrodku medycznym NATURMED. To nadzieja dla osób
cierpiących, a niemogących się operować ani zażywać leków, oraz dla tych,
którzy chcą uniknąć skalpela.

Sens leczenia kręgosłupa lekami jest taki sam, jak leczenie bólu zęba tabletkami, a nie u dentysty.
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Big Money
Zbigniew Poręcki - aktor, felietonista
Rysunek - Tomasz Suwała, rysownik i bloger

T

ak moi drodzy, od pokoleń, od czasu, kiedy, Fenicjanie wynaleźli pieniądze, każdy chce zarobić
duży szmal, nie utrudziwszy się zbytnio. No i cóż zrobić?
Taka już jest natura ludzka. I nic na to nie poradzimy.
Czy aby Pan Bóg stworzywszy nas, naprawdę uczynił to
na wzór i podobieństwo swoje? Może tam w Świętej
Księdze jakiś błąd, dajmy na to, nastąpił, albo coś? Tego
Wam nie powiem, gdyż zbytnio nie jestem zorientowany, ale opowiem Szanownemu Państwu za to, pewną
historię z morałem.
Johnny, po naszemu Jaśko, a najwłaściwiej będzie
Janek, ale jeszcze właściwiej Pan Jan. Otóż Pan Jan
był mężczyzną eleganckim nad wyraz. Nawet można
by stwierdzić po staropolsku – „elegant z morskiej
piany”, taki był. Dlaczego tak kiedyś gadano o tej pianie, tego też nie wiem. Jeno wiem, iż bogini miłości i
piękna, znaczy Afrodyta wychodząc z morskiej piany,
tyż z piany, była całkowicie na golasa. A nasz bohater
wprost przeciwnie. Ciuchy Pan Jan kupował tylko w Komisach (specjalne sklepy z używaną lub nową odzieżą
zagraniczną) albo na Pradze na bazarze z ciuchami. W
owych czasach PEWEX-ów jeszcze nie było. Na głowie
miał zawsze kapelusz Borsalino w brązowym kolorze, a
zamiast krawatu, na szyi zawinięty był, jedwabny fular.
Towarzysz Sralin (właściwe Stalin) uważał, iż człowiek
socjalistyczny nie może brać przykładu ze zgniłego
zachodu i powinni wszyscy chodzić ubrani skromnie i
po dziadowsku. A na łbie każden chłop posiadać mógł
jedynie beret z antenką. Jedyna zachodnia część garderoby tolerowana przez wyznawców Sralina. Ponoć
każden żabojad jest dumny ze swojego beretu i choć
każden jeden jest kropka w kropkę identiko, to taki
Francuz pozna swój nawet z daleka. Ale wracajmy do
naszego bohatera. Chodziły po mieście słuchy jakoby
Pan Jan był polskim lotnikiem z okresu bitwy o Anglię,
ale się nie ujawnia, bo wiadomo, jakie są czasy. Bywając
z „towarzystwem” na kawce, lub herbatce w Europejskim lub Polonii, znany był z tego, iż często w rozmowie używał angielskich słów. – Ale mamy dziś piękny
weather, okay? Albo znowu - dzisiaj mają tu very good
cofee. Towarzycho słuchało z zachwytem, chłodząc
się powiewem zachodu i podziwiając jednocześnie
wspaniały, iście oxfordzki akcent Pana Jana. Często
dochodziło do takich sytuacji, iż za wychlupnięte przez
naszego bohatera napoje płacili artyści, socrealiści,
lub resztki prywatnej inicjatywy, chcącej uchodzić za
warstwy wyższe, a nawet raczej arystokratyczne. Tak
się ta ludność po wojnie przemieszała, wyginęła, lub
rozjechała, iż każdą bajkę lub tak zwany kit, na swój
Dokończenie ze s. 14 w Warszawie. Nie wiem, kto
wybierał tych ambasadorów, ale oni rozgarnięci to
raczej nie są. Dobrze, że to już byli ambasadorowie.
Miejmy nadzieję, że obecni nieco lepiej rozumieją
politykę międzynarodową.
1 września to też koniec wakacji. 2 września rzesze
nastolatków ze zbolała miną ruszą na inaugurację
roku szkolnego. Po internecie krąży fragment rozmowy na messengerze jak to jakiś nastolatek pyta
przedstawiciela Związku Nauczycielstwa Polskiego
czy od 1 września nauczyciele będą strajkować, bo
on nie wie czy musi szykować się do szkoły czy jednak
będzie miał wolne. W odpowiedzi przeczytał, że nauczyciele nie będą strajkować, więc nastolatek pisze
wprost, że szkoda, bo jemu się nie chce do tej budy
chodzić i dla wzmocnienia swojej ekspresji używa
kilka niecenzuralnych słów. Nauczyciel odpowiada
mu, że też żałuje, bo też mu się nie chce chodzić do
szkoły i uczyć takich tumanów, jakich ma w klasie.
W jednym na pewno można się zgodzić: 1 września
niemal wszystkie dzieciaki poparłyby strajk nauczycieli.
Z innych wydarzeń, jakie miały miejsce w sierpniu
to wejście wiceprezydenta Warszawy na wyższy poziom celebryctwa. Na portalach społecznościowych
ludzie a szczególnie różni celebryci wrzucają różne
swoje fotki. A to z plaż nadmorskich, a to z kąpieli
w wannie czy nawet pod prysznicem, a to w objęciach ukochanej lub ukochanego… Wiceprezydent
też tak chciał i zamieścił zdjęcie poranka w swoim
łożu ze swoim ukochanym. Nie pamiętam, żeby jakiś
polityk lub choćby działacz społeczny, zamieszczał
zdjęcia z łóżka ze swoją żoną/mężem czy choćby

temat, można było wcisnąć każdemu, co też czyniono
nagminnie, puszczając wodze fantazji. Był nawet taki
jeden, któren to twierdził, iż w prostej linii pochodzi
od Króla Maciusia, ale to już inna bajka. Opowiadając,
czasem swoje przygody Pan Jan miał zwyczaj nie dopowiadać wszystkiego do końca, a żeby każden jeden
dopowiedział sobie w myślach po swojemu. Często też
skakał z tematu na temat:
- Pamiętam ja pewnego razu wracałem z bombardowania Berlina i w drodze powrotnej otoczyli nas „bandyci” znaczy Messerschmitty i Junkersy, wywiązała się
sroga walka.
- No i co? – Dopytywali się słuchacze.
– No i wygraliśmy. Sam zestrzeliłem chyba ze czterech

koniaczek. Aha, zaraz po powrocie pojechałem do
miasteczka Ascot, gdyż tam właśnie odbywały się
Royal Ascot Racecourse.
- A co to takiego? - Zapytał pan Ignacy zamawiając
jednocześnie następny koniaczek i mineralną dla
Pana Jana.
- Ach, zapomniałem, że państwo nie teges….Royal Ascot Racecourse, to Królewskie wyścigi konne
w tym miasteczku. Miasteczko Ascot znajduje się
w hrabstwie Berkshire, jak zapewne wiecie państwo to w południowej Anglii, jakieś sześć mil
od średniowiecznego zamku Windsor - zakończył
nasz bohater, ocierając pot z czoła, wyjętą z górnej kieszonki marynarki poszefką. Siedzące przy

„bandytów ‘’, ale też porządnie oberwałem. Straciłem
jedno skrzydło
– Całe? -Pytali słuchacze.
- Nie całe to nie, ale tak coś ze trzy czwarte – odpowiedział Pan Jan, kończąc swoją małą czarną i

stoliku obok dwie panie aż zapiszczały z radości w
podzięce za tyle wiedzy, którą to wiedzę otrzymały
całkowicie za darmo, podsłuchując krzynkę. Pan
Jan zbierał się już do wyjścia, gdy szanowny pan
Ignacy zagadnął:

kochanką/kochankiem. Trzeba przyznać, że odważne posunięcie i nawet mi się podoba. To tak jakby
chciał powiedzieć: patrzcie, jaki jestem szczęśliwy,
jestem zastępcą prezydenta Warszawy, budzę się z
ukochanym przy boku a co robiliśmy w nocy to widać po naszych radosnych twarzach. Niech wszyscy
pękną z zazdrości. A wy, co? Macie te swoje żony,
których głowa zawsze boli… Jednego tylko wiceprezydent nie przewidział: ludzie nie lubią jak komuś
jest lepiej i fala krytyki wylała się na jego głowę.
Co najmniej taka jak ścieki, które w wyniku awarii
spływają do Wisły zamiast do oczyszczalni. MON zaoferował swoją pomoc, ale dumny włodarz miasta
odmówił, nie będzie przecież przyjmował pomocy
od obcych sobie ideowo. Mimo to premier wezwał
go na dywanik i powiedział wprost: słuchajcie no
kolego, puki co, to ja w kraju rządzę i wojsko i tak
wjedzie i awaryjny rurociąg położy, a jak wam się
nie podoba to możemy przy okazji zająć też ratusz.
Niepocieszony takim obrotem sprawy, prezydent
stolicy ogłosił wszem i wobec, że Warszawiakom nic
nie grozi, ponieważ ujęcie wody jest powyżej awarii.
Szkoda, że nie pomyślał o wszystkich tych miastach i
miasteczkach będących poniżej Warszawy a o faunie
i florze to nawet nie wspomnę, bo ekolodzy stwierdzili, że problemu nie ma, rzeka się sama przecież
oczyści. Widać wyraźnie skąd te ekologiczne organizacje biorą pieniądze. Gdyby rządził prezydent z
rządowego rozdania tragedia w Warszawie byłaby
niewyobrażalna.
Warto jeszcze wspomnieć o przygotowaniach do
wyborów, które zostały ogłoszone w najbliższym z
możliwych terminów, czyli na 13 października. Zo-

baczymy, dla kogo ta trzynastka będzie szczęśliwa a
dla kogo pechowa. Szeroka opozycja zjednoczona w
jednej koalicji pod przywództwem Schetyny podzieliła się na 3 części. Podobno przegrali w wyborach do
europarlamentu, choć ja bym powiedział, że raczej
odnieśli sukces. Jeżeli jakaś Róża Tundundun zdobywa niemal 220 tysięcy głosów to przegraną tego
nazwać nie można. I tak początkowo była narracja
Koalicji Europejskiej: zwyciężyliśmy, w jedności siła.
Dlaczego to się zmieniło? Najwyraźniej ktoś pozazdrościł Schetynie przywództwa po stronie zjednoczonej opozycji. Więc trzeba było trochę Schetynę
zdołować, żeby nie czuł się zbyt pewnie. To i tak nie
przesądzało o podziale. Uznano, że trzy komitety
opozycyjne zbiorą więcej głosów niż jeden zjednoczony. Ten, który nie lubi lewicy może zagłosować na
PO, a ten, który nie lubi PO i komuchów zagłosuje
na PSL, jednym słowem ma wybór, nie musi głosować na obóz rządzących. Tylko jak tu nie głosować
na PiS, który po prostu kupił sobie wyborców i to
nie nic niewartymi obiecankami, lecz działaniami a
jakby ktoś myślał, że rozdawnictwo rozwala finanse
państwa to zapowiedział zrównoważenie przyszłorocznego budżetu. Ekonomiści wszelkiego innego
autoramentu niż rządowy zachodzą w głowę jak to
możliwe? I zapewne już niedługo będziemy mieli
racjonalne wyjaśnienie, że to wszystko to pisowski
przekręt żeby ludzi otumanić.
I tak się kręci w tym kraju – zawsze jakiś przekręt.

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

- A przecież i u nas na Służewcu mamy Wyścigi Konne,
Panie Janeczku, Janeczku, tak sobie pozwoliłem na takowe zdrobnienie, chyba się pan nie gniewa?
- Ależ gdzież by tam – odpowiedział zapytany.
– U nas wyścigi, to tyż tradycja – kontynuował szanowny pan Ignacy, rozparcelowany były ziemianin - Pierwsze
wyścigi w Warszawie odbywały się na Polu Mokotowskim i to już zdaje się coś w 1841 roku, Panie Janeczku
kochany toż to był sport i zabawa elit. A teraz byle łachudra może wejść na wyścigi i obstawiać.
– Wpadłem na pewien pomysł – odpowiedział po dłuższym namyśle Pan Jan, ale jeśli ma pan coś do powiedzenia to niech pan kontynuuje.
- Proszęż szanownego pana, już w 1925 Towarzystwo
Zachęty do Hodowli Koni w Polsce wykupiło coś około
150 hektarów ziemi na warszawskim Służewcu, a architekt Plater Zyberek te całe wyścigi zaprojektował, znaczy
się te tory, padoki, trybuny i całą resztę. Panie Janeczku,
w 1939 przed sama wojną było wielkie otwarcie i ja tam
byłem. Ale teraz rozumie pan większej forsy nie można
postawić, bo kapusiów i donosicieli pełno. Teraz panie
Janeczku mieć pieniądze to nieszczęście.
Tak – powiedział sobie w myślach Pan Jan – uczynię
was szczęśliwymi i to jak naj szybciej.
Panowie się rozstali umawiając się na spotkanie za
tydzień. Minął tydzień, nastał nowy dzień, dzień przełomowy. Na wieczorne spotkanie z Panem Janem w
restauracji Kameralna przy ulicy Foksal 16 przybył pan
Ignacy wyżej wspomniany oraz panowie Dionizy i Wincenty, ziemianie tudzież, aczkolwiek rozparcelowani. Po
kilku kolejkach pan Ignacy nieśmiało zagadnął:
– Panie Janeczku, oczywiście mogę tak zdrobniale, a
cóż to za pomysł narodził się w tej szlachetnej, odważnej
i mądrej głowie szanownego pana?
- Otóż szlachetni panowie, ponieważ w 1950 roku w
naszej ukochanej Warszawie powstało przedsiębiorstwo Państwowe Tory Wyścigów Konnych, a mamy już
1955 to powinniśmy to pięciolecie uczcić jakąś porządną wygraną, no nie! Wszyscy odpowiedzieli – no tak!
Znaczy okay! Zakończył nasz bohater i wyłuszczył swój
plan.
- Panowie! Założymy spółdzielnie. Każden z was przyprowadzi jeszcze dwóch lub trzech nieszczęśliwych
posiadaczy pieniędzy. Każden przyniesie po pięć tysiączków na pięciolecie wyścigów konnych i te big money
obstawimy na pewniaka. Końskie przedsiębiorstwo jest
socjalistyczne, ale konie z kapitalizmu pochodzą, a ja o
takowych pojęcie mam szerokie jak (tu Johnny myślał
dłuższą chwilę, żeby wypadło tak po angielsku i powiedział), jak pudding. Ni go w de…, ni go w oko, pomyślał.
Minął następny tydzień, a nawet troszkę więcej. W
niedzielę rano nasz bohater jechał na Wyścigi z sumą
45-ciu tysięcy złotych, to bardzo pokaźna forsa. Wszedł
na Wyścigi ludzi już było do groma, kilka gonitw już się
odbyło.
No i co moi czytelnicy, myślicie, że Jaśko da nogę z
forsą? Nieprawda. A może obstawi mając cynk ze stajni
wygra i też da nogę? Nieprawda. Czytajcie dalej.
Jaśko szedł blisko toru, a przechodząc koło padoku, na
którym chodził na lonży piękny wyścigowy ogier, zatrzymał się. Koń przechodząc koło niego, leciutko zwolnił i
puścił do Jaśka oko. Tak puścił oko. Normalnie, zwyczajnie tak jak człowiek. Jaśko, znaczy pan Jan myślał, że coś
mu się przewidziało. Uszczypnął się w rękę i pociągnął
za ucho. Koń przechodząc drugi raz koło niego uczynił
identycznie to samo oko i nawet lekki uśmiech. Za trzecim razem identycznie. Wreszcie Jan zrozumiał. Zapytał
trenera o imię konia i pobiegł do kasy.
– Wszystkie pieniądze stawiam na ogiera Blu Ray (Niebieski Płomień). Blu Ray, Blu Ray, Blu Ray!!!!
Konie wystartowały, Blu Ray od razu znalazł się na
pierwszej pozycji, żaden inny mu nie zagrażał. I tak trzyma się przez cały czas. Publika wyje! Konie zbliżają się
do mety, Blu Ray wyprzedza je o kilka długości i i i i nagle
przed samą metą potyka się i przewraca. Okulały, dowlókł się do mety na końcu. Pan Jan pobiegł na padok,
gdzie po biegu odpoczywał Blu Ray. Spojrzał na konia z
wyrzutem, ten przechodząc koło naszego bohatera lekko zwolnił i swoimi końskimi wargami bezgłośnie powiedział: Don’t worry be happy, po czem kulejąc oddalił się
wraz ze swoim trenerem w kierunku stajni. Jaśko poczuł
się zrobiony w konia, taki stary koń, a dał się zrobić. Oj
Jaśko, Jaśko a niech cię koń kopnie!
Pamiętacie jak szanowny pan Ignacy powiedział, że
mieć pieniądze to nieszczęście, więc Jan poczuł się
szczęśliwy i dziewięć osób razem z nim.
Ale generalnie morał jest taki: KOCHANI NIE DAJCIE
SIĘ ROBIĆ W KONIA! N I K O M U
Pozdrawiam Państwa Serdecznie Zbyszek Poręcki.
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Książki (lektury) na lato
Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta

KTO ODBUDOWAŁ MIASTO?
alendarzowe i faktyczne lato w pełni. Nietypową książkę o Pruszkowie (i nietypową w ogóle) omawiamy dopiero teraz, musiała poczekać na
swoją kolejkę. Nietypową z tej prostej przyczyny, że
jest wieloczęściowa, zbudowana z dużego wstępu,
tekstu podstawowego przystosowanego dla współczesnego czytelnika oraz faksymili maszynopisu na
podstawie której powstała. Oto w największym skrócie dzieje powstania tej publikacji. W setnym numerze „Głosu Pruszkowa” (nomen omen – ale to nie
nasza gazeta) z września 1987 r. na pierwszej stronie
ukazał się artykuł Michała Górczyńskiego traktujący
o odnalezieniu w zbiorach im. Ossolińskich we Wrocławiu nieznanego tekstu liczącego sobie 64 strony
maszynopisu z przełomu 1914/1915 r. autorstwa
Jana Lemańskiego. Ten zapomniany dziś poeta,
goszczący wtedy w Pruszkowie na zaproszenie Troetzerów nie dość, że przeżył wtedy bombardowanie
pociskami altyreryjskimi, to na życzenie gospodarzy
opisał kilkumiesięczna gehennę miasta, ściślej –
osady fabrycznej jakim był wtedy Pruszków. Rękopis ma liczne poprawki naniesione ręką autora, co
wzmacnia autentyzm literackiego znaleziska. Michał
Górczyński na łamach „Głosu” ocenia wartość tekstu
Lemańskiego jako „pod względem artystycznym –
nierówny”, pod względem poznawczym dając znakomitą notę. Z perspektywy ponad wieku ta druga
jest dla współczesnych najbardziej istotna. Autorką
obszernego wstępu, a także redakcji i opracowania
całości jest Katarzyna Zegadło-Gałecka. Wspominany wstęp przybliża współczesnym postać poety,
tłumacza, autora bajek i satyryka Jana Lemańskiego
(zm. 1933) zaliczanego do młodopolskiego nurtu pisarzy. Wprawdzie Lemański ukończył studia prawnicze, rozpoczął pracę a administracji Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, ale stokroć bardziej pociągała go
praca literacka, stąd współpraca – najpierw debiut
w krakowskiej „Chimerze” – potem stałe zajęcie (od
1901 r. sekretarz redakcji). Poza tym periodykiem w
końcówce XIX w. pisywał dla m.in. „Niwy”, „Głosu” i
„Tygodnia”. W 1902 ukazują się jego „Bajki”, co przynosi mu pewien rozgłos, a następnie inne prace. Jednak nad jego twórczością i życiem zaciążyło niezbyt
udane małżeństwo z Marią Komornicką, literatką,
która to debiutowała znacznie wcześniej od Lemańskiego. Co by nie powiedzieć, nasz bohater nieco
przypadkowo znalazł się w Pruszkowie (zaproszony
przez Troetzerów) i przeżył oblężenie miasta przez
Prusaków jesienią 1914 r. Przez kilka miesięcy był
świadkiem zmagań miejscowej ludności i ofiarności
miejscowych społeczników z nową sytuacją, głównie gospodarczą. Na życzenie swych gospodarzy
przygotował wspomniany już raport-kronikę. Więcej
– brał czynny udział w wielu akcjach pomocowych,
wizytował ówczesne zakłady pracy. Trzeba naszym
Czytelnikom przypomnieć, że wycofujący się Rosja-

nie postanowili nie bronić silnie przez nich umocnionej linii Wisły od Puław po Modlin/Pomiechówek,
nie mówiąc już o kilkunastu fortów warszawskich
(niektóre istnieją do dziś!) i wywieźli w głąb Rosji
WSZYSTKIE FABRYKI I ICH PERSONEL, skąd ten majątek nigdy nie wrócił. Lemański dość plastycznie, a
nawet krytycznie, w formie nieco zbeletryzowanej
opisuje życie społeczności, która usiłuje odbudować
życie osady i to się jej w zasadzie udaje. Świetna lektura starannie przygotowanej publikacji (dla intersujących się historią miasta!), mnie osobiście męczą
(nie tylko w tej publikacji) szczegółowe przypisy w
wartościowym w sumie wstępie – maniera rodem
z prac naukowych, odnoszących się do źródeł, typu
„ibidem”, „op. cit”, itp. Jednak polecamy.
Jan Lemański ODUBOWANE MIASTO Wyd.
Książnica Pruszkowska 2019; str.192; ilustracje na
wklejkach okładek – twardych; do nabycia w sieci
bibliotek pruszkowskich.

Slavic Spirits Soundtrack nowego
Tarantino
Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta
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Z POLSKIEGO NA NASZE
adziwiający leksykon, owoc tytanicznej, może
– lepiej mrówczej pracy. Cytaty – z Polski Lubelskiej: „lubelszczyki”, „agent Moskwy”, „rozkwitały jabłonie i gruski, uciekł Niemiec, wpier…. się
Ruski”, „pepeery” (hej, pepeery, szykujcie rowery,
bo będziecie uciekać jak hitlery), „kurica”, „czym się
różni porucznik od pułkownika nowego Wojska Polskiego?”, „Manifest NKWD”. Z okresu - Władzy raz
zdobytej nie oddamy nigdy: „demokracja”, „Oszibka-Morawski”, „Primadonna jednego sezonu”,
„pan”, „pierwszy poseł narodu polskiego”, „titoizm”,
„dawać dupy”. Z okresu - Nim się domek skleci:
„zlać się”, „szczebel centralny”, „wódka partyjna”,
„nomenklatura”. O sporcie, czyli w dynamówach:
„Golaniewidze”, „wyjątkowo obiektywnie”, „przyjaźń polsko-radziecka”, „krzyżówki miczurinowskie”,
„specjalna cena umowna”, „ciężkie czasy”, „Bierut,
wsio Bierut, niczewo nie dajut”. Dalej i głębiej w
PRL: „masówka”, „propaganda wizualna”, „petent”,
„wejść do koryta”, „doktorant KC”, „zaklęte rewiry”
czy „poprawka do konstytucji”. Lub już po upadku
PRL: „materiały reklamowe”, „sponsor”, „koperta”,
„zero-jedynkowe”, „zapłacić za święty spokój”, „butelka-pacjentówka”, „kasa chorych”.
Powiecie, szczególnie starsi i ze znakomitą pamięcią większość owych powiedzeń znają na pamięć.
Nawet ci mgr inż. (możesz gówno robić i dobrze żyć)
jacy dowodzili „pentagonami” (instytucje w kraju,
gdzie połowa się pęta, a połowa goni) znają to zakodowane. 76-letni dziś pisarz i publicysta Antoni Kroh
(jego książki omawialiśmy) zdecydował się na tę
unikalną publikację powstałą na podstawie zbiorów
swej mamy, Barbary Magierowej, która zafascynowana unikalnymi powiedzeniami ludu polskiego – z
niemal wszystkich dziedzin – pod koniec lat 40. zaczęła gromadzić takowe. Na fiszkach, alfabetycznie,
wg dziedzin, robiła to systematycznie do śmierci w
październiku 1982 r. Rodzina zafascynowana nowomową stanu wojennego (coś drgnęło w rajstopach)

Z

rążek o tytule „SLAVIC SPIRITS” (Astigmatic Rec.)
to kolejna niebanalna płyta wrocławskiej grupy
EABS, mającej silne korzenie jazzowe i hip-hopowe.
Recenzenci – nie wyłączając powyżej podpisanego,
lubią przypisywać muzykę/wykonawców do różnych
szufladek, co ułatwia zadanie, ale i prowadzi na manowce. Tak jest i tym razem. Materiał na płycie wymyka się absolutnie „szufladkom” ale zgodnie z nazwą
odnosi się do słowiańskich korzeni, mniej do mechanicznie tłumaczonych duchów. Podobno sporo wyjaśnia tekst – dołączona obszerna książeczka, ale nie w
przypadku tego egzemplarza jakim dysponowałem.
Formalnie muzyka w wymiarze niespełna 44 min. ma
formę suity podzielonej na 7 zróżnicowanych części,
bo i też skomponowanych przez poszczególnych
członków formacji: Marek Pędziwiatr (lider); Paweł
Stachowiak; Vojto Monteur – i w dwu przypadkach
kompozycje zbiorowe. Rzecz w warstwie muzycznej,
bogato inkrustowanej elektronicznymi odgłosami
praświata i prapuszczy, odnosi się do dźwięków jakie
prawdopodobnie dominowały na terenach tej części
Europy. Wynika to z atmosfery wierzeń - „Ślęża”, „Ślęża-mgła” czy „Przywitanie słońca”, baśni i starodawnych przekazów, ale nie jest to proste zaczerpnięcie
motywów z zachowanych tematów ludowych, jak to
mieliśmy w twórczości polskich jazzmanów (Komeda,
Ptaszyn, Trzaskowski, Namysłowski) czy twórców rockowych (np. Skaldowie, Niemen, Niebiesko-Czarni),
czy też szerzej – w twórczości twórców narodowych
jak Mikołaj Gomółka, Kurpiński, Moniuszko, Chopin,
Wieniawski czy przede wszystkim – Szymanowski.
Czy idąc jeszcze dalej – twórców stricte słowiańskich, jak Czajkowski, Rachmaninow czy Prokofiew.
Wracając do spraw warsztatowych zespołu EABS – w
końcu wywodzącego się z nurtu jazzowego – to nie
jest łatwa sprawa, albowiem w większości rodzima
twórczość ludowa – tańce! utrzymane są „na trzy”,
zaś jazz w większości (są nieliczne wyjątki z metrum
na ¾ czy 3/8) ma metrum parzyste. Prezentowane
kontynuowała owe zbieractwo, nawet – a może i
szczególnie po upadku komunizmu w Polsce. Nikt
tego nie chciał wydać, choć był to dokument mowy
polskiej, w końcu wydawnictwo Iskry zdecydowało
się, ale pod warunkiem zbioru opracowanego tematycznie i w miarę chronologicznie – nie alfabetycznie. A było co opracowywać: 14 mln znaków, co
równa się 7,5 tys. stron standardowego maszynopisu, co dalej przełożyło się 880 str. tom po dokonanym, koniecznym wyborze. Fascynująca lektura – ci
którzy, choć trochę z tamtych lat pamiętają nieraz
się uśmieją do łez, i zastanowią się nad żywotnością
rodzimego języka.
Barbara Magierowa Antoni Kroh Z POLSKIEGO
NA NASZE CZYLI PRYWATNY LEKSYKON WSPOŁCZESNEJ POLSZCZYZNY wyd. Iskry 2019; str. 882;
indeksy – powiedzeń oraz nazwisk; bibliografia źródeł; wykaz skrótów; bez ilustracji; oprawa twarda
– obwoluta; cena 79,90 zł.

tutaj na krążku „Slavic Spirits” metrum są utrzymane
w podziałach parzystych więc jazzowy rodowód jest
jasny.

O

d połowy sierpnia nowy, dziewiąty film Quentina Tarantino „ONCE UPON A TIME IN … HOLLYWOOD” jest na ustach prawie wszystkich, szczególnie radiowa Trójka poświęciła mu wiele czasu (kilka
długich dyskusji, zachwyty prezenterów i nawet płyta
tygodnia – 4 egzemplarzy do wygrania co dzień). U
waszego recenzenta jest tak, że jeżeli nie trafi na
pokaz prasowy, to potem ciężko wybrać się do kina.
Zostaje ścieżka dźwiękowa, tym razem niezmiernie
bogata. Oczywiście przygotowana przez pasjonata –
reżysera. Wprawdzie Quentin w okresie akcji swego
najnowszego autorskiego obrazu miał raptem ukończone 6 lat, to mimo wszystko zadziwia precyzją
odtworzenia świata, klimatu Los Angeles roku 1969,
roku zbrodniczego najazdu bandy Mansona na willę Polańskiego. Odnosi się to także do soundtracku
jaki Columbia (Sony Music) wydała jeszcze w końcu
lipca br. Zawiera on 31 nagrań (prawie 75 min.), w
tym wiele reklam radiowych stacji KHJ. I jeżeli jesteśmy przy reklamach – to jak to ujawnił Piotr Metz,
nie są one oryginalne sprzed 50 lat (nie zachowały
się?) – tylko stylizowane, nawet lekko „zmatowiałe”,
tak jakby pochodziły z nagrań radiowych. Czy to takie
ważne? Tak, bowiem budują, czy też wzmacniają atmosferę obrazu, urozmaicają płytę. Dla Tarantino to
nie nowość; na wydanych uprzednio soundtrackach
były nawet, co smaczniejsze dialogi. Musimy zatem
przyjąć, że kubek piwa Root orzeźwia; płyn (masło)
Tanya poprawia opaleniznę (odnosi się do filmu
MGM „Three in the Attic”); High School Reunion jest
najlepsza, tak jak magazyn The Illustraded Man a
pogoda wg stacji KHJ – umiarkowana. Jeżeli chodzi
o muzykę to znawcy, np. Ojcowie założyciele Trójki
świetnie pamiętają tamte nagrania i od razu zauważyli udział Buchanan Brothers, duetu Chad & Jeremy
(wykorzystane w filmie „Three in the Attic”); świetnej i zapomnianej Kanadyjki Buffy Sainte-Marie (The
Circle Man). Jednak żywe zainteresowanie sprawiły
zespoły Deep Purple – świetne „Hush” i znakomita
„Kentucky Woman” oraz Paul Revere & The Raiders,
grupa jaka nagrała wiele albumów i dla tamtego
okresu na Zachodnim Wybrzeżu była niemal kultowa. Ale w filmie „udział” wzięli ponadto Los Bravos (w
nieznanym u nas nagraniu), podobnie The Box Tops,
a przede wszystkim Neil Diamond, Jose Feliciano
(California Dreamin’) i legendarna u nas (np. zespół
Klan) Vanilla Fudge. Nagranie tej ostatniej „You Keep
Me Hangin’ On” jest przez Tarantino przemiksowane,
całkiem zresztą udanie, natomiast utwory Feliciano
i Diamonda – to mało znane wersje „wykopane” w
archiwach. Cały Tarantino! Mistrz kolażu – nie tylko
filmowego, oczywiście to jego autorski dobór, na CD
(wkrótce podwójny album winylowy 220 g i inne ciekawostki z filmu) kończącym nagranie Maurice Jarra
(ojca) „Miss Lily Langtry” z filmu „ The Life and Times
of Judge Roy Bean”. Ale to nie wszystko – na omawianą płytę nie weszło niemal drugie tyle materiału
dźwiękowego – muzyki i reklam. Spis tych cymeliów
do odszukanie w sieci.

17

GŁOS PRUSZKOWA NR 09/2019

Wiadomości

www.gpr24.pl

różne

Kinga Gajewska,
BEZPŁATNE
Poseł na Sejm RP wyższe płace Polaków WARSZATATY
L

edwo co ucichły echa kampanii samorządowej, a na horyzoncie wyłaniają się kolejne
wybory. Pod wieloma względami wyjątkowe.
Polacy wybiorą swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu. W tak zmieniającym się świecie, w
dobie rozlewającego się populizmu podszytego
narodowymi hasłami, kluczowym będzie pokazanie nowej wizji. Nowego planu rozwoju państwa i zwiększania dobrobytu obywateli.
Podczas sejmowej debaty nad udzieleniem
rządowi PiS konstruktywnego wotum nieufności Grzegorz Schetyna nie tylko wytykał kolejne
porażki rządu, ale przedstawił też kilka propozycji. Jedną z nich był program „Wyższe płace”,
którego celem jest zagwarantowanie Polakom
godziwego wynagrodzenia.
Po pierwsze - obniżka podatków i składek dla
wszystkich pracujących. Łącznie PIT, ZUS i składka na NFZ nie przekroczą łącznie 35% zarobków
(obecnie blisko 50%, co przyznała publicznie
Kancelaria Premiera). Na przykład stawki PIT
zostaną obniżone do 10 i 24%. Po drugie - dodatkowe wsparcie dla każdego, kto pracuje i zarabia mniej niż dwukrotność płacy minimalnej
(czyli w 2019 roku 4500 zł). W przypadku osób
zarabiających minimalne wynagrodzenie ta pomoc wyniesie 500 zł miesięcznie.
W efekcie obniżmy opodatkowanie pracy! Dzięki tym propozycjom atrakcyjniejsze staną się także same
umowy o prace, które z uwagi na wysokie składki zastępowane są umowami cywilnymi.
Kolejne miesiące będziemy poświęcali na przedstawianiu kolejnych propozycji. Prostego powrotu do okresu
sprzed rządów PiS nie będzie. Wyciągamy wnioski ze wszystkich sukcesów i porażek ostatnich 29 lat. Dzięki naszym propozycjom Polacy będą mogli przebijać wszystkie „szklane sufity”, które powstały przez ostatnie 30 lat.

Jan Deręcz 1955-2019
W

miejscu
zdziczałych
glinianek po starej
cegielni opisanej
pięknie w książce
Jarosława Iwaszkiewicza,
dzięki
energicznym staraniom
Jerzego
Wierzchowskiego
– dzisiaj byśmy powiedzieli wówczas
prezydenta miasta
Pruszkowa, utworzono w latach
siedemdziesiątych
ubiegłego
wieku
130 Pracowniczych Ogrodów Działkowych. Określenie
„pracownicze, robotnicze” lansowane przesadnie w
latach PRL, stały się politycznie złe po zmianie ustroju
i groziły w Polsce nawet likwidacją działek pracowniczych. W ich obronie przemieniono je na obecne Rodzinne Ogrody Działkowe. My, więc na naszych 130
Rodzinnych Ogrodach Działkowych stanowimy zwartą
demokrację bezpośrednią w zdecydowanej większości
złożoną z mieszkańców sąsiednich pruszkowskich blokowisk. Wśród nas wyróżniał się oryginalnie i przepięknie, zmarły właśnie – Jan Deręcz.
Jego odejście spośród nas żyjących przyjęte zostało,
nie tylko przez jego najbliższych, z wielkim żalem, bólem, niedowierzeniem. Jak zauważył jeden z sąsiadów
pozostaną po nim te nasze remontowane, nieraz wznoszone od nowa, działkowe domki jakże ważne, istotne
w tej naszej działkowej codzienności.
Piszę o nim w tych wspomnieniach „my działkowicze”, a właściwie mógłbym pisać „ja niżej podpisany”
traktujący sąsiada Jana Deręcza serdeczną przyjaźnią i
wdzięcznością za to wszystko co mu zawdzięczam. W
moich wspomnieniach pozostanie także jako ten, który mądrymi radami potrafił pomagać rozwiązywać te
moje działkowe codzienne problemy.

Gdy właśnie piszę o zmarłym Janie Deręczu przypominają mi się te jego roczne, straszne cierpienia
śmiertelnej choroby, o których z przygnębieniem
rozmawiałem z każdym spotkanym działkowym sąsiadem.
Jan Deręcz urodził się w roku 1955 we wsi Żabojady
na północno – wschodnim skraju Polski w suwalskim.
Urodził się w rodzinie wielodzietnej.
– Siedmioro nas było w domu – wspominał pamiętam raz z zabawnym rozrzewnieniem.
– Najstarszy - jak powiedział - został na gospodarstwie.
Wszyscy pozostali razem z nim przywędrowali w
nasze pruszkowskie strony. O ile wiem: są ludźmi szanowanymi, lubianymi.
Ożenił się młodo. „Zaraz po wojsku” jak raz w naszej
codziennej pogawędce wspominał. Jest ojcem trzech
synów i dziadkiem czterech wnuków. Jego żona – nasza przemiła sąsiadka urodziła się też w tamtych północno-wschodnich stronach w Wiżajnach. Przypominam trochę tę miejscowość z czasów mojej młodości,
czasów dziennikarskich wędrówek.
Jan Deręcz przez 15 lat pracował w Pruszkowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, próbował działalności na
własny rachunek. W końcu zmogła go przewlekła choroba i był rencistą.
Tak jest od wieków, że w gazetach odnotowuje się
po śmierci znanych, wyróżniających się ludzi. Jan Deręcz w naszym działkowym środowisku wyróżniał się
szczególnie. Gdy był gospodarzem ogrodu wszystkie
te nasze wspólne tereny były pięknie zagospodarowane.
Obok tej sąsiedzkiej sympatii wzajemnej był sąsiadem nieodzownym, pomocnym. W tej swojej budowlano-remontowej umiejętności Jan Deręcz był wręcz
artystą. Przykładowo: z tej mojej kupionej działkowej
rudery uczynił domek tak pięknie służący w tej naszej jakże ważnej w miarę wieku codzienności. Powtarzam więc: aż trudno uwierzyć że już nie ma go
wśród nas.
Leszek Kożuszko

DZIENNIKARSKIE
pod patronatem

Wójta Gminy Michałowice
MAŁGORZATY PACHECKIEJ
Organizatorem warsztatów
jest Agencja Profil
wydawca Głosu Pruszkowa

Profil

ZAPRASZAMY:
młodzież oraz dorosłych na zajęcia

od października 2019 r.

Poznasz tu:
świat mediów
tajniki dziennikarstwa
znanych i ciekawych ludzi mediów

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

tel.: 22 758 11 10
+ 48 604 194 054
redakcja@gpr24.pl
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reportaż, GOK Brwinów zaprasza

Małą Cesną dookoła Warszawy
Tekst & foto - Adam St. Trąbiński dziennikarz

S

yn Łukasz lat temu kilka zrobił licencje pilota – na
razie na małe samoloty do 500 kg i obiecał, że
„polata” z tatą. Trochę to trwało nim spełnił obietnicę,
w międzyczasie na balkonie uruchomił stację meteorologiczną i radarową o zasięgu kilkuset km (o czym
pisaliśmy w tym miejscu). W końcu wybraliśmy termin,
co też nie było łatwe, bo ze względu na jego pracę
zawodową w grę wchodziła sobota lub niedziela. W
ostatnią sobotę późnym popołudniem zjawiamy się na
lotnisku Bemowo od strony ul. Księżycowej. – Zobacz,
mówi Łukasz - nawet nie ma gdzie postawić samochodu. Rzeczywiście ruch na lotnisku duży, co chwilę coś
startuje, lub usiłuje wylądować – podchodząc do betonowego, starego pasa. Obok Aeroklubu – przez siatkę swoją placówkę ma lotnicze pogotowie i właśnie siada
czerwony helikopter. Po drugiej stronie lotniska widać
kilkupiętrowy budynek wieży kontroli lotów, stoją tam
ponadto nieco większe samoloty. Tuż przed wjazdem
jest wyciągarka do szybowców i co kilka minut charakterystyczny szybowiec idzie w górę a lina opada w dół
na małym spadochronie. Naszego samolotu – małej
Cessny 152 jeszcze nie ma, więc rozglądam się po hangarze, gdzie stoi kilka jednostek – nowocześniejszych
większych, zrobionych już z kompozytów. Jest kilka
prywatnych samolotów, reszta jest własnością Aeroklubu. Łukasz objaśnia na których maszynach latał i
jak się one sprawowały. Po pół godzinie ląduje nasza
żółta Cessna i podtacza się pod hangar. Syn przejmuje
maszynę – musi zrobić przegląd. Popychamy samolocik
pod kontenery z paliwem – pilot, który jest tu kapitanem lotu, sam przegląda instrumenty, leje specjalne
paliwo (tutaj 62 l), sprawdzą poziom oleju. Po godzinie
tych czynności wytaczamy maszynę do startu. Dostaję
drugie słuchawki z mikrofonem (pasażer porozumiewa
się tu z pilotem za pomocą intercomu), Łukasz ma swój
zestaw i wpina go pod pulpitem. Zapina pasy moje i
swoje, uprzedza czego mi nie wolno robić w czasie lotu
(m.in. ruszać wolantem i pedałami – przeznaczonymi
dla instruktora), ustawia radio na nasłuch swojej wieży,

nasłuch Okęcia – w sumie włączone są chyba cztery
odbiorniki, poza uruchomionym naszym transponderem. Podaje mi mapę z wykreśloną standardową trasą
(będą małe odchyłki), jest skoncentrowany maksymalnie i wytaczamy się w pobliże pasa startowego. Czekamy aż opadnie nam przed nosem lina od szybowca i
jedziemy na pas. Przedtem kilkuminutowa próba silnika – ten wskaźnik jest przede mną i widzę, że obroty
silnika przekraczają 20 tys./min. Po sygnale z wieży
wjeżdżamy na pas, syn wypowiada jakieś zaklęcie pilotów i jedziemy. Po minucie unosimy się, po dwu przelatujemy obok dobrze oznaczonej górki śmieciowej w
rejonie ul. Estrady lecimy w kierunku Leszna wzdłuż granicy Puszczy
Kampinoskiej. Syn informuje mnie,
że są obszary nad jakie nie wolno
nalatywać, m.in. ta Puszcza, rejony
lotnisk (drogi startu i podchodzenia
do lądowania Okęcia i Modlina)
oraz kilka innych, jak ścisłe centrum
Warszawy. Po lewej widzę komin
na Mosznie – jesteśmy nieco powyżej. I oto Leszno i radiolatarnia na
jakiejś łące. Zawracamy – lecimy w
kierunku Moszny ale podchodzimy
od strony Biskupic. Usiłuję robić fotki, nie bardzo to idzie, gdyż ciasnota w kabinie okrutna. Łukasz robi
małe kółko nad A-2 i nad stawami
brwinowskimi kierujemy się wzdłuż
autostrady do Baranowa, nie dolatując zawracamy nad Grodziskiem,
poznaję tam znajome ulice, parki
i szpital. Lecimy na Żabią Wolę i
Tarczyn – syn wznosi się przynajmniej 200 m w górę, łapią nas małe
turbulencje. – To ciepłe lub zimne
prądy nad zwartymi lasami chojnowskimi - wyjaśnia. Dolatujemy w
pobliże Czerska – stary zamek jawi
się z góry jak zabawka schowana w
zaroślach. Podziwiam piękne zabudowania, porządek – w niskim już

słońcu. Zabudowana ziemia wygląda wspaniale. Ale
oto Wisła – ściślej jej dolina. Widok gigantycznych łach
piasku z paseczkami wody robi niesamowite wrażenie.
Odtąd lecimy na północ wzdłuż rzeki: Karczew, Otwock
po prawej, Gocław, Praga – widok otwartego Stadionu
Narodowego, olbrzymi cmentarz bródnowski i wiele
nowych bloków na Białołęce i Tarchominie, potem kanał do Nieporętu, Zalew i małe motorówki, a raczej ślady toru wodnego po nich. W pobliżu Serocka zawracamy, Legionowo (stacja kolejowa), przecinamy Wisłę, po
lewej mała z góry huta i nagle komenda pilota: nic nie
gadaj! Obok dziesiątków głos Łukasza rozmawiającego

z wieżą. Tracimy wyraźnie szybkość, góra śmieciowa i
samolocik ustawia się by trafić w pas. Przyziemienie
– czyli lądowanie – perfekt! Podjeżdżamy pod hangar
omijając liczne doły w trawie lotniska. Jeszcze zdanie
jakiś dokumentów i przy pomocy pracownicy wpychamy Cessne do jej garażu. W górze byliśmy dokładnie
70 min. – całą trasę planowaną i faktyczną oraz inne
ciekawe punkty/oznaczenia możecie zobaczyć na załączonym obrazku, zdjętym z aplikacji SkyDemon.
Więcej na: https://gpr24.pl/artykul/mala-cessna-dookola/731285
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Dymy (?) na horyzoncie
Mecenas Wacuś - reporter
Foto - Internet

„Żyjemy w czasach, w których
zainteresowanie drugim człowiekiem, wysłuchanie tego,
co ma do powiedzenia, podzielenie się z nim życiowym
doświadczeniem, wreszcie nauczenie się czegoś od niego jest
traktowane jako dziwactwo” –
twierdzi na łamach „Tygodnika
Powszechnego” z dn. 18 sierpnia br. Dariusz Rosiak, apelując o samodzielność myślenia,
zainteresowanie otoczeniem,
wreszcie o odzew.

S

pieszę zatem donieść, Panie Redaktorze, a
przede wszystkim Tobie, Drogi Czytelniku,
iż zdążyłem niedawno wrócić z okolic, gdzie w/w
towary zdawały się być nieco mniej deficytowe.
Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty w swej 19. już edycji pozostał forum wymiany myśli między artystami a widownią, choć
nieraz komunikacja ta bywała zakłócana przez
przerost egotyzmu jej uczestników bądź też nadmierne skomplikowanie języka. Już nawet Chińczycy potrafią tak nakręcić 3- godzinny obraz, że
po pierwszej z nich widz traci orientację, o czym
reżyser opowiada – o przeszłości, przyszłości, marzeniach, czy też koszmarach bohatera, a kiedy do
tego dochodzą efekty 3D, „Długa podróż dnia ku
nocy” staje się tyle efektowna co enigmatyczna.
I tak Bi Gan, twórca wspomnianego filmu miast
wypuścić w stronę widza na Nowych Horyzon-

Kadr z filmu pt. Szatańskie tango
tach choćby najsubtelniejszy i najbardziej ulotny, ale konkretny przekaz, niczym znaki dymne,
ściele przed nami istny kobierzec zasłony dymnej
wieloznaczności. Nie da się jednak odmówić mu
przy tej okazji wdzięku, którym, niestety, nie zawsze potrafili popisać się organizatorzy festiwalu. Ciężko przychodzi wystukiwać mi te słowa, ale
doprawdy nie mogę przejść do porządku dziennego nad dwoma aspektami organizacyjnymi. Po
pierwsze, jak można odpowiedzialnie chwalić się
po zakończonej imprezie skokowym wzrostem
liczby festiwalowiczów, skoro określa się ją na
podstawie ilości sprzedanych biletów, spośród
których wycofano bilety „abonamentowe”, opiewające na kilka seansów za jednym zakupem? To
naturalne, że kiedy w kasie czekają chętnych albo
karnety na wszystko, albo pojedyncze bilety, to
statystycznie ilość „biletoosób” nam wzrośnie,

ale wygląda to tak samo dobrze, jak neologizm
w tym zdaniu. Nie mogę też nie wyrazić swego
żalu i wręcz zawstydzenia tegoroczną sekcją Nocnego Szaleństwa. Oczywiście, w porze nocnych
seansów, na które widownia tradycyjnie przynosi
po puszce piwa, nie należy spodziewać się subtelnych dramatów egzystencjalnych, a raczej bardziej rozrywkowych produkcji. Czy jednak ubieranie pornografii w szaty wydarzenia artystycznego
to coś na miarę Nowych Horyzontów? To raczej
czarne dymy po spalonych dobrym smaku i chęci
kształtowania gustów widowni, sam fakt istnienia zapisów cenzorskich w danym kraju i czasie
na dany film to za mało, by go popularyzować,
raczej wygląda to na schlebianie wąskim i płytkim
widnokrążkom. Szkoda.
Dymy, jak wiemy, potrafią wyglądać rozmaicie.
Dym, jaki jest, każdy widzi. Czasem każdy widzi

ten sam dym inaczej, pomówmy może więc teraz
o produkcji, która ze wszech miar na pierwszy rzut
oka może wydać się Widzowi równie odrażająca,
jak powyższy komentarz. „Szatańskie tango” to
dzieło Beli Tarra sprzed ćwierć wieku, niemiłosiernie długie, bo 7,5 godzinne, do tego reżyser
zaplanował dwie półgodzinne przerwy. Razem 8,5
godziny czarno - białej refleksji o życiu w upadłym
dużym gospodarstwie rolnym na Węgrzech nie
nastraja nazbyt optymistycznie. Deszcz pada niemal cały czas, krowy przechadzają się po błocie,
bohaterowie nie prowadzą się najlepiej, od dzieci
przez robotników po doktora. Uciekają od swej codzienności w marzenia, alkohol, wreszcie tytułowe
tango w karczmie, dość nieudolnie wygrywane na
akordeonie. Po kilku godzinach całkiem ciekawie
prowadzonej narracji, polegającej na chęci przybliżenia widzowi kolejnych bohaterów, ich świata
wewnętrznego i relacji, pośród których żyją, pojawia się w osadzie dawno niewidziany gość, obiecujący nadzieję na przyszłość. Żąda tylko dwóch
rzeczy: zaufania i ofiary, całkiem konkretnej. Co z
tej transakcji wyniknie, będzie można się przekonać jesienią w Kinie Muranów, gdyż tam właśnie
ten film będzie wyświetlany. Co ciekawe, na to szaleństwo zdobył się nie tylko p. Gutek, ale w skali całego kraju znajdziemy ładnych kilku dystrybutorów
chętnych do podjęcia w/w przedsięwzięcia. Czapki z głów, to jest prawdziwe Nocne Szaleństwo, a
raczej szlachetne szaleństwo miłośników X Muzy!
Chciałbym gorąco zachęcając Ciebie, Drogi Czytelniku, do uczestnictwa w tym szaleństwie, zwrócić
tylko uwagę na jeden szczegół towarzyszący nam
przez cały seans – dzwon. Komu i na co on bije – na
trwogę, wesele, rozwagę? Wytrwajmy do ostatniej
sceny, do słów dzwonnika ze starej, na wpół zrujnowanej kaplicy pośród pól, wytrwale nam towarzyszącego swym akompaniamentem na kawałku
szyny kolejowej zawieszonej w miejsce dzwonu, by
usłyszeć: TUR – CY I – DĄ! W tym obrazie upadku
i rozkładu, właśnie ten bohater, tak bezgranicznie
poświęcony dzwonieniu, czy raczej przekonaniu,
któremu daje wyraz dzwonieniem, potrafi natchnąć podziwem dla swej wytrwałej, cierpliwej,
pokornej pracy. Cdn.

Mistrzostwa Świata w Badmintonie

Po raz pierwszy w Polsce
P

o raz pierwszy w katowickim Spodku
tysiąc pięciuset siedmiu zawodników z
pięćdziesięciu sześciu krajów i z pięciu kontynentów: Europy, Azji, Ameryki, Afryki oraz
Australii i Oceanii rywalizowało o tytuły Mistrzów Świata Seniorów w badmintonie.
Wśród nich startowała Olga Koniuch, mieszkanka Pruszkowa, która kwalifikacje na World
Senior Badminton Championships uzyskała
po Mistrzostwach Polski w Częstochowie,
zdobywając dwa brązowe medale – w deblu
z Urszula Zielińską (Warszawa) oraz w mixta z
Robertem Aleksandrowiczem (Sulęcin).
W walce o wejście do szesnastu najlepszych
par deblowych Olga Koniuch i Urszula Zielińska przegrały z parą z Francji Magali Ledoux/
Elodie Rairoux 16:21 17:21 końcowo zajmując
lokaty 17-32, natomiast w mixta Olga i Robert
ulegli parze z Indii Varun Sharma/K. Imlirenla Jamir 10:21 13:21, także o wejście do najlepszej światowej „szesnastki” - Mistrzostwa
Świata zostały rozegrane po raz dziewiąty, a

po raz pierwszy w Polsce. Do tej pory rozgrywane były m.in. w Indiach (2017) czy Szwecji
(2015).
Wspaniale było zagrać w tak fantastycznie
przygotowanej hali Spodka, przed polską publicznością.
Jeśli chodzi o rozegrane pojedynki to dałam
z siebie wszystko, nawiązałyśmy walkę z Francuzkami, zabrakło niewiele, przede wszystkim
„ogrania” na tak wielkich imprezach - to jednak
zupełnie inna presja niż na turniejach ogólnopolskich, czy nawet Mistrzostwach Polski.
Mecz mixtowy to sroga lekcja, Azja od zawsze
była siłą światowego badmintona i nawiązać z
nimi walkę jest bardzo ciężko, co potwierdzają
wyniki tegorocznych MŚ gdzie większość finałów obstawili Azjaci oraz Duńczycy. Kolejny
mój cel to kwalifikacja na Mistrzostwa Europy
w przyszłym roku, sezon turniejowy w Polsce
zaczynamy już za trzy tygodnie.
Redakcja

Mieszkanka Pruszkowa Olga Koniuch oraz Robert Aleksandrowicz udzielają wywiadu
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30 lat minęło
Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy
Foto - Andrzej Górzyński

Zapraszamy na wspólne świętowanie 7 września na ul. Helenowską

Program obchodów jubileuszu XXX lecia Ligi Szóstek Piłkarskich Osiedla
Staszica w Pruszkowie
pod honorowym patronatem Wojewody Mazowieckigo, Starosty Pruszkowskiego oraz Prezydenta Pruszkowa
7 września 2019 - boisko LSP - Osiedla Staszica, ul. Helenowska w Pruszkowie
I. Godzina 9.00. - 14.30. piłkarski turniej
jubileuszowy,
1. Eliminacje: uczestniczy 8 drużyn 10 zawodników, podzielonych w drodze losowania na grupy A i B,
2. Czas gry: każdy mecz trwa 15 minut z przerwą na zmianę stron po 7,5 minutach gry,
3. 14.30. mecz finałowy.
II. Godz.15.00. oficjalne otwarcie obchodów Jubileuszu XXX lecia Ligi Szóstek
Piłkarskich Osiedla Staszica w Pruszkowie
1. Powitanie gości, uczestników,
2. Odegranie hymnu państwowego,
3. Minuta ciszy,
4. Przedstawienie rysu historycznego Ligi
Szóstek Połkarskich Osiedla Staszica w Pruszkowie,
5. Wręczenie pucharów, medali, nagród dla
najlepszych drużyn Piłkarskiego Turnieju
Jubileuszowego.
Puchary, medale i nagrody wrczają za:
I. Miejsce - Zdzisław SIPIERA - Wojewoda
Mazowiecki,
II. Miejsce - Krzysztof RYMUZA - Starosta Pruszkowski,
III. Miejsce - Paweł MAKUCH - Prezydent
Pruszkowa.
6. Wręczenie Honorowej Odznaki Jubiluszowej, Dypomów, Listów Gratulacyjnych, Podziękowań Wieloletnim Współorganizatorom i Uczestnikom Rozgrywek,
Sponsorom,
Darczyńcom
Przyjaciołom.
III. Około godziny 15.30. mecz towarzyski:
Reprezentacja Samorządowców miasta i
powiatu Pruszkowa, drużyna Jubilatów, organizatorów LSP Osiedla Staszica.
Sponsorzy

Drużyna Mantiki

IV. Oficjalne zakończenie Obchodów Jubileuszu, wystąpienia Gości, Organizatorów
V.16.30. Spotkanie towarzyskie przy grilu
oraz wieczór wspomnień.
Dla kibiców Organizatorzy przygotowali niespodzianki.
Serdecznie zapraszamy!

Patroni honorowi

Patroni medialni
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Mini Skarb Kibica MKS Pruszków
Koszykówka kobiet I liga – sezon 2018/2019

Górny rząd, od lewej: Jacek Rybczyński - I trener, Gabriela Piech, Dominika Poleszak, Monika Bieniek, Katarzyna Szyller, Marzena Marciniak, Wojciech Pielech - trener przygotowania motorycznego.
Dolny rząd, od lewej: Paulina Kuczyńska, Laura Ślabska, Alicja Wawrzyniak, Karolina Zaborska, Olivia Szumełda - Krzycka, Kaja Grygiel.
Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy
Foto - Jakub Kacprzak
Informacje o klubie
Adres: Ul. Polna 23, 05-800 Pruszków
Telefon: +48 602 326 066
Internet: www.mkspruszkow.pl
E-mail: mkspruszkow@gmail.com
Barwy klubowe: biało - zielone
Hala: Hala ZNICZ, Hala MOS
Władze klubu: Grzegorz KWASIBORSKI - prezes
zarządu, Grzegorz NAPIÓRKOWSKI - wiceprezes
zarządu, Michał SYBILSKI - wiceprezes zarządu,
Robert FRĄCZKOWSKI - członek zarządu, Bartłomiej PRZELAZŁY - członek zarządu.
Rok założenia: 2010 (prawny kontynuator tradycji MKS MOS Pruszków)
Sukcesy: 3 miejsce w MP U18 (2010), 4 miejsce
w MP U14 (2010), 4 miejsce w MP U16 (2015), 6
miejsce w MP U20 (2019).
Najwybitniejsi zawodnicy: Michał SOKOŁOWSKI,
Łukasz BONAREK, Przemysław KUŹKOW.
Kadra MKS Pruszków - I liga kobiet SEZON 2019/2020
Monika BIENIEK - numer: 11, wiek: 26 lat
wzrost: 182 cm pozycja na boisku: niska
skrzydłowa/silna skrzydłowa poprzednie kluby: MKK OSiR Sokołów Podlaski, SMS PZKOsz

Łomianki, AZS Uniwersytet Warszawski, Lider
Pruszków.
Kaja GRYGIEL - numer: 5, wiek: 22 lata, wzrost: 163
cm, pozycja na boisku: rozgrywająca, poprzednie
kluby: UKS Piątka Lublin, AZS UMCS Lublin, MPKK
Sokołów Podlaski.
Paulina KUCZYŃSKA - numer: 24, wiek: 22 lata,
wzrost: 172 cm ,pozycja na boisku: niska skrzydłowa, poprzednie kluby: Basket 25 Bydgoszcz, Artego
Bydgoszcz.
Marzena MARCINIAK - numer: 6, wiek: 28 lat, wzrost:
183 cm,pozycja na boisku: rzucająca/niska skrzydłowa, poprzednie kluby: GTK Wejherowo, GTK Gdynia,
AZS Uniwersytet Warszawski, Lider Pruszków.
Magdalena PARYSEK-BOCHNIAK - numer: 4, wiek:
29 lat, wzrost: 182 cm, pozycja na boisku: silna skrzydłowa, poprzednie kluby: TS OSTROVIA Ostrów
Wielkopolski, MKK Siedlce, Enea AZS Poznań.
Gabriela PIECH - numer: 21, wiek: 22 lata , wzrost:
173 cm, pozycja na boisku: rzucająca/niska skrzydłowa, poprzednie kluby: ZKS Stal Stalowa Wola, UKS
Huragan Wołomin, AZS Uniwersytet Warszawski.
Dominika POLESZAK - numer: 22, wiek: 22 lata,
wzrost: 185 cm, pozycja na boisku: silna skrzydłowa/
środkowa, poprzednie kluby: UKS Piątka Lublin, AZS
UMCS Lublin, MPKK Sokołów Podlaski.
Olivia SZUMEŁDA-KRZYCKA - numer: 10, wiek: 29
lat, wzrost: 180 cm, pozycja na boisku: rzucająca/
niska skrzydłowa, poprzednie kluby: SMS PZKosz Łomianki, LOTOS Gdynia, Artego Bydgoszcz, Widzew

Łódź, MKK Siedlce, AZS UMCS Lublin, Wisła Kraków,
Lider Pruszków.
Katarzyna SZYLLER- numer: 15,wiek: 23 lata, wzrost:
185 cm, pozycja na boisku, środkowy, poprzednie
kluby: SKS 12 Warszawa, Lider Pruszków .
Laura ŚLABSKA - numer: 14, wiek: 19 lat, wzrost:
170 cm, pozycja na boisku: rzucająca/niska skrzydłowa, poprzednie kluby: SKS 12 Warszawa.
Alicja WAWRZYNIAK - numer: 12, wiek: 29 lat,
wzrost: 174 cm, pozycja na boisku: rozgrywająca,
poprzednie kluby: KKS Olsztyn, UKS Basket SMS
Aleksandrów Łódzki.
Karolina ZABORSKA - numer: 7, wiek: 19 lat, wzrost:
172 cm, pozycja na boisku: rzucająca/niska skrzydłowa, poprzednie kluby: MKS Ósemka Skierniewice, Lider Pruszków.
Po zakończeniu sezonu 2018/2019 z klubu odeszły:
Katarzyna KRAJEWSKA, Aleksandra KĘDZIERSKA, Marta MISTYGACZ, Klaudia SOSNOWSKA (Kinga DZIERBICKA i Agnieszka MYŚLAK - w trakcie leczenia kontuzji).
Sztab szkoleniowy:
Jacek RYBCZYŃSKI - I trener.
Cezary GRZELAK - II trener.
Wojciech PIELECH - trener przygotowania motorycznego.
TERMINARZ - SEZON 2019/2020 (do uzupełnienia)
05.10.2019 Mon-Pol Płock - MKS Pruszków.
09.10.2019 MKS Pruszków - SKK Polonia Warszawa.

19.10.2019 MKS Pruszków - SMS PZKosz Łomianki.
26.10.2019 SMS PZKosz II Łomianki - MKS Pruszków.
09.11.2019 AZS Uniwersytet Warszawski - MKS
Pruszków.
16.11.2019 MKS Pruszków - Politechnika Gdańska II
23.11.2019 KKS Olsztyn - MKS Pruszków.
30.11.2019 MKS Pruszków - Arka II Gdynia.
14.12.2019 SKK Polonia Warszawa - MKS Pruszków.
21.12.2019 SMS PZKosz Łomianki - MKS Pruszków.
04.01.2020 MKS Pruszków - SMS PZKosz II Łomianki.
25.01.2020 MKS Pruszków - AZS Uniwersytet Warszawski.
01.02.2020 Politechnika Gdańska II - MKS Pruszków.
15.02.2020 MKS Pruszków - KKS Olsztyn.
22.02.2020 Arka II Gdynia - MKS Pruszków.
Patroni medialni
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Skup aut Warszawa, Pruszków i okolice. Dojazd do
właściciela, zwrot za OC, natychmiastowa płatność.

KONTAKT:
tel.: + 48 571 460 990

POSZUKUJEMY!
OSÓB DO POZYSKIWANIA
REKLAM I OGŁOSZEŃ
KONTAKT: tel.: + 48 604 194 054,
22 758 11 10, redakcja@gpr24.pl

Profil

AGENCJA
WYDAWNICZO
REKLAMOWA PROFIL MEDIA

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

Redakcja Głosu Pruszkowa: 05-806 Komorów, ul. Moniuszki 6 lok. 2, tel./fax: (22) 758 11 10, +48 604 194 054, skype: grafik9513, www.gpr24.pl; redakcja@gpr24.pl
Redaktor Naczelny: Mirosław Kalinowski, tel.: (22) 758 11 10 Z-ca Redaktora Naczelnego: Adam St. Trąbiński, tel.: (022) 759 47 85. Sekretarz Redakcji: Gabriela
Milewska, tel.: (22) 758 11 10. Zespół redakcyjny: Mirosław Kalinowski, Adam St. Trąbiński, Feridun Erol, Jerzy Antkowiak, Maciej Bugajak, Tadeusz Hubert Jakubowski, Grzegorz Zegadło, Zbigniew Poręcki, Maciej Woźniakiewicz, Jerzy W. Ryll, Włodzimierz Szpak, Wiesław Pośpiech, Tomasz Malczyk, Leszek Kożuszko,
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POWIATOWY URZĄD PRACY w PRUSZKOWIE
05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30 wejście C, pokój nr 129
tel.: (22) 770 20 42/45 http://pruszkow.praca.gov.pl

1. Pracownik do zabezpieczeń antykorozyjnych - bez wymagań. Praca w Warszawie. Oferta nr 1649.
2. Piekarz - wykształcenie zasadnicze zawodowe. Praca w Piastowie. Oferta nr 1678.
3. Robotnik budowlany - wykształcenie nie wymagane, mile widziane prawo jazdy kat. B. Praca w Granicy. Oferta nr 1696.
4. Pomocnik na śmieciarce - bez wymagań. Praca w Warszawie. Oferta nr 1723.
5. Kucharz - wykształcenie podstawowe. Minimum 3 lata stażu pracy w gastronomii. Umiejętność przygotowania potraw z kuchni polskiej i lepienia pierogów. Praca w Michałowicach. Oferta nr 1736.
6. Mechanik - wykształcenie zasadnicze zawodowe. Uprawnienia/umiejętności - nie wymagane. Praca w Nowej Wsi. Oferta nr 1740.
7. Nauczyciel w przedszkolu - wykształcenie wyższe pedagogika przedszkolna lub pozostałe pedagogiki. Praca w Brwinowie. Oferta nr 1751.
8. Kasjcr/sprzedawca - wykształcenie nie wymagane. Mile widziana obsługa kasy fiskalnej. Praca w Brwinowie. Oferta nr 1758.
9. Elektromonter - wykształcenie średnie zawodowe. Staż pracy - 3 lata, uprawnienia SEP do 1KV, prawo jazdy kat. B. Praca w Michałowicach. Oferta nr 1783.
10. Sprzątacz/ka - bez wymagań. Praca w Sękocinie Starym. Oferta nr 1794.
11. Pomocnik dostawcy - wykształcenie zasadnicze zawodowe, mile widziane prawo jazdy kat. B. Praca w Sokołowie. Oferta nr 1818.

FIRMA ZATRUDNI ASYSTENTA PROJEKTANTA
Opis stanowiska
- aktywny udział w pracach projektowych (sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych).
- współpraca z zespołem projektowym; uczestnictwo w realizacji projektów
zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi i przepisami prawa.

- umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność.
- sumienność, odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu zadań.
- prawo jazdy kat. B – warunek konieczny.
- doświadczenie w projektowaniu sieci gazowych i/lub wod-kan. będzie
dodatkowym atutem.

Wymagania
- wykształcenie wyższe techniczne lub w trakcie studiów – preferowana
Inżynieria Środowiska lub kierunki pokrewne.
- znajomość programu AutoCAD.
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Oferujemy
- interesującą i odpowiedzialną pracę w renomowanej firmie.
- atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.
- niezbędne narzędzia pracy (laptop, telefon).
- perspektywę wieloletniej współpracy.

Miejsce pracy: ul. Jesionowa 6, 05-816 Michałowice

Więcej informacji pod numerem telefonu

+48 602 522 300

Projekt „Między ziemią a niebem” i Grób Dziecka Utraconego w Pruszkowie
S

towarzyszenie Powszechnych Inicjatyw Społecznych
„Jaspis” znany Państwu z przeprowadzenia zimowej
zbiórki odzieży „Wymiana Ciepła” i uruchomienia pierwszej pruszkowskiej „Jadłodzielni” pracuje od jakiegoś czasu
nad programem społecznym „Między ziemią a niebem”.
Jednym z paru założeń tego projektu jest stworzenie Grobu Dziecka Utraconego - symbolicznego miejsca upamiętniającego wszystkie „Dzieci Niezapomniane”, czyli zmarłe
główne przed terminem swoich własnych narodzin. Znajduje się on na Cmentarzu Żbikowskim, na tyłach ołtarza
głównego. Jest to bezimienny grób symboliczny, który w
przyszłości będzie również realnym miejscem pochówku.
Obecnie organizatorzy projektu są na etapie zbiórki pieniężnej w celu postawienia pomnika. Symboliczne miejsce
powstało 15 października 2018 roku, w Międzynarodowy
Dzień Dziecka Utraconego. Od tej pory Mieszkańcy Pruszkowa regularnie rozpalają znicze, jako ich wyraz pamięci o
swoim utraconym dziecku. Od samego początku miejsce to
okazało się ważne dla wielu Pruszkowian, mimo że pomnik
jako taki jeszcze nie stanął.
Stowarzyszenie „Jaspis” gorąco liczy na Wasze wsparcie.
Postawienie pomnika-grobu zaplanowane jest na jesień
tego roku.
Zbiórka pieniędzy odbywa się na stronie zrzutka.pl: zrzutka.pl/rhhf2a. Organizatorzy zapraszają na stronę, na której
znaleźć można kompleksowe informacje na temat projektu:
www.jaspis.edu.pl/niezapomniany/. Zachęcamy również
do śledzenia strony na Facebooku: www.facebook.com/
dzieciniezapomniane.pruszkow/

Projekt organizowany jest przy wsparciu ks. Bogdana
Przegalińskiego z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w
Pruszkowie (Żbikowie). Partnerzy projektu: Fundacja Nazaret i pruszkowska Fundacja „Pod Wspólnym Dachem”.
***
Program społeczny „Między ziemią a niebem” zwanym
przez organizatorów również „Projektem Niezapomnianym” powstał z myślą o godności każdego życia – również
tego bardzo krótkiego. Ma on na celu niesienie wsparcia
osobom po stracie dziecka, edukowanie społeczności m.in.
w zakresie godnego pochówku dzieci zmarłych przed ich
terminem porodu oraz zachęcenie do podtrzymywania
pamięci o Dzieciach Utraconych.
Główne założenia projektu:
- Organizacja oraz obsługa Grobów Dziecka Utraconego
w miejscowościach Powiatu Pruszkowskiego (zarówno na
cmentarzach parafialnych, jak i komunalnych);
- Wypracowanie procedur godnego pochówku „Dzieci
Utraconych” w Powiecie Pruszkowskim;
- Organizacja i koordynacja wsparcia psychologicznego
dla rodzin po stracie dziecka (o proponowanych formach
wsparcia przeczytają Państwo na stronie projektu);
- Wsparcie terapeutyczne i edukacyjne m.in.: wydanie książeczki terapeutycznej dla dzieci i rodziców pt.: „Niezapominajka” (książeczka jest dostępna w wersji papierowej u
organizatorów oraz elektronicznej na stronie projektu);
- Organizacja i promowanie inicjatyw wspierających pracę
z tematem straty dziecka.
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