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Felieton

Feridun Erol

Zapiski Eroltomana (64)
Feridun Erol - reżyser filmowy i tv

Z

kim graniczy Rosja? Z kim chce… To nie jest
żart tylko tzw. real politik imperialnego państwa, które od stuleci jest żandarmem tej części
świata. Tylko zazdrościć. Bizantyjska mentalność
wynosiła na ołtarze carów. W ikonostasie święci
sowieccy z batiuszką Władymirem Władymirowiczem Putinem na szpicy, mają się dobrze. Dreszcze przebiegają po grzbiecie na cynizm rosyjskiej
władzy i prawosławnego kościoła Moskwy. Ujmując rzecz w sposób uproszczony. Ukraiński
Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego
i Autokefaliczny Kościół Prawosławny uważają
się za Kościoły wyłącznie ukraińskie. Natomiast
Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego, na prawach szerokiej autonomii, był
częścią Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. To
się zmieniło. Pojawiły się zielone ludziki, czarnomorska flota blokuje porty ukraińskie na morzu
Azowskim. A Ukraińcy zachłyśnięci wolnością,
chcą sami decydować o swoim życiu. Nawet w
sprawach Cerkwi. To trochę jest tak, jakbyśmy powiedzieli, że dosyć posyłania ciężkiej forsy do Rzymu i od dzisiaj nasze sprawy będziemy załatwiać
w Licheniu. Rewolucja. Mnie by się to podobało.
Tylko z kim tu grać? Jedynym gwarantem tego, że
Polska oddana po opiekę Matki Boskiej przetrwa
światowe wstrząsy i totalną suszę spowodowaną
ociepleniem klimatu jest… Ojciec Rydzyk.
3 grudnia w Arenie Toruń odbyło się nabożeństwo w intencji 27 rocznicy powstania Radia Maryja. Przybyły tysiące wiernych. Rząd stawił się w
nadkomplecie. Brak było prezydenta Dudy, który
skierował odpowiedni list. Bizantyjski przepych
liturgicznych strojów i ornatów. Rozmach. To
mogło zaimponować. „Słuchaj Jezu, jak Cię prosi lud… uczyń z nami cud”. Tę pieśń pamiętam z
czasów kiedy sam służyłem do mszy. W komży
mojego wujka Zygmunta, straconego w Oświęcimiu. Prawdziwa wiara, to potęga. Nie ma nic
piękniejszego. Właśnie takim człowiekiem, głęboko wierzącym, był George H. W. Bush. Odszedł
od nas. Miał dziewięćdziesiąt sześć lat.
Czytam zapis z jego ostatniej rozmowy (na łożu
śmierci), ze swoim długoletnim współpracownikiem i byłym sekretarzem stanu Jamesem Bakerem.
- Dokąd zmierzamy Bake ?-spytał prezydent.
- Idziemy do nieba - odpowiedział Baker.
- Tam właśnie chcę iść - stwierdził Bush, mając
głębokie przekonanie, że za chwilę spotka się ze
swoją zmarłą przed miesiącami żoną Barbarą.
Przeżyli ze sobą siedemdziesiąt parę lat. Dialog
godny pióra Homera. Przypomina mi scenę pożegnania innej pary małżeńskiej. Andromachy z
Hektorem. Tuż przed jego śmiercią.
Pamiętam pierwszą wizytę Busha w Polsce. To
były jeszcze czasy twardego reżimu. Nie przypominam sobie , czy w Gdańsku lądował Air Force
1? Może i tak? Ale, gdyby nawet, to w telewizji
nie pokazywano powitań. Bush przyleciał, jako
wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Miał oficjalne rozmowy z generałem Jaruzelskim, wtedy
pieścił funkcję przewodniczącego Rady Państwa,
ale zaraz po tym, spotkał się z przewodniczącym
NSZZ Solidarność- Lechem Wałęsą. Nie mieściło
się w głowie. A jednak! Teraz to się wszystko lekko
zamazało, ale w tamtych czasach, było to wydarzenie porównywalne z lądowaniem człowieka na
księżycu. Bush wyrąbywał sobie w komunie przerębel. Był pierwszym oficjelem, który stworzył sobie możliwość rozmowy z opozycją. Potem było
z górki. Chwała MU! Aż dziw, że do dzisiaj nie ma
ulicy w Warszawie, której by patronował. Nadanie Alei Armii Ludowej, nazwiska czterdziestego
pierwszego prezydenta USA, byłoby na miejscu.
Myślę, że prezydent Lech Kaczyński nie miałby nic
przeciwko temu. Zakończyłoby to gorszący spór.
Przez kilka dni śledziłem nagłówki wiadomości
internetowych. A tam papka.

Na antypodach zjazd grupy G20. Trucie o zatrutym powietrzu i smogu. Ale też są wiadomości
elektryzujące. Na ten przykład z Lublina: „Wyrzucił partnerkę z czwartego piętra bo nie chciała
uprawiać seksu”. Bez sensu. Zamiast konfitur miał
marmoladę. Gdańsk. Wnuk byłego prezydenta
przed sądem. „Nie wiecie kim jest mój dziadek?”
Straszył stróży prawa „Lolek” potomek „Bolka”.
Już od kilku dni zamiata ulice. Pomorskie. Myśliwi zastrzelili dziesiątki ptaków nad Zalewem
Wiślanym. Zawiadomiono policję. – Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny nie tylko miejsca
zdarzenia, ale również martwego ptactwa. Jeże-

nie zostałoby to zauważone, gdyby nie marsz
niepodległości, gdzie pojawiły się te same trendy, faszystowskie hasła, znaki runiczne, krzyże
celtyckie itd.
Ten materiał nagrany onegdaj (urodziny Adolfa
są w kwietniu), wyemitowała stacja TVN, z wyraźnym przesłaniem, zwracającym uwagę społeczeństwa przed narastająca falą faszyzmu nie
tylko w Polsce, ale i na świecie. Tu muszę zrobić dygresję. Telewizja reżimowa TVP, jest tubą
„dobrej zmiany”. Jej młodsza siostra Polsat, też
została lekko zglajszachtowana i tylko stacja TVN
z podniesionym czołem może powiedzieć to, co

tak! Ale Ameryka, ten kochany kraj, na ziemi
raj? To musiało być bolesne dla rządzących. A
dla nas? Gdyby to wnikliwiej przeanalizować to
pani Mosbacher stanęła w obronie demokracji i
amerykańskiej stacji TVN. A to nas nie powinno
boleć. Wolnoamerykanka zacznie się za rok. Jak
dożyjemy do wyborów.
Powinienem na tym skończyć, ale jak tu nie
wspomnieć o pani ambasador GeorgetteMosbacher. Natura obdarzyła ją wszelkim przepychem.
Mogłaby pozować twórcom barokowych fontann. Ma bogaty życiorys, wspaniałe dokonania,
w biznesie i polityce. Do tego, z całym szacunkiem

My love for you never die
Georgette Mosbacher i Lech Wałęsa
li zostanie ustalone, że prawo zostało złamane,
wówczas sprawcom grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności – poinformowała sierż. szt.
Jolanta Storkowicz z policji w Braniewie. W pierwszej chwili pomyślałem, że znów zaznaczył swoją
obecność na świecie minister Zieliński, ale była to
sprawka sześciu włoskich debili. Przyjechali sobie
postrzelać dewizowo.
No, zelektryzowała mnie wiadomość ze środy
28 listopada 2018. Tytuł nagłówka: „Polska – USA,
czyli o robieniu „laski” z własnej woli „ No moi
kochani, w sprawę była wmieszana pani ambasador Stanów Zjednoczonych. Okazało się, że był
to chochlik drukarski. Chodziło o „łaskę” z własnej
woli. Chodziło o to, że… operator Piotr Wacowski, współautor pokazanego w „Superwizjerze”
reportażu o polskich grupach neonazistowskich,
został w piątek wezwany przez ABW na przesłuchanie w gliwickiej prokuraturze, jako podejrzany
o propagowanie faszyzmu.
Otóż dziennikarze: Bertold Kittel , Anna Sobolewska i operator kamery Piotr Wacowski, przeniknęli incognito do środowiska neofaszystów.
Przebrani w hitlerowskie mundury, nagrali z
ukrytych kamer, zorganizowane wiosną ub.r. w
pobliżu Wodzisławia Śląskiego obchody rocznicy urodzin Adolfa Hitlera, w czasie których
eksponowano swastyki, śpiewano nazistowskie
pieśni, wynosząc na ołtarz przywódcę III Rzeszy.
Powiało grozą i operetką równocześnie. Pewnie

onegdaj Radio Wolna Europa: „nadajemy wiadomości dobre, czy złe, ale zawsze prawdziwe,
takie jakie nadaje wolne radio”! Taka postawa
niezależnej stacji leży solą w oku władzy. Nadarzyła się okazja. Prokuratura wezwała do siebie
na dywanik operatora reportażu Piotra Wacowskiego. Oskarżenie: propagowanie faszyzmu. I
to był ten jeden most za daleko. Zapomniano
a może przeoczono ( jak to u pisuarów), że TVN
to (kukułcze) dziecko największego polskiego
sojusznika USA. Nie trzeba było długo czekać.
Odezwały się nożyce. Warknęła pani ambasador
Stanów Zjednoczonych, Georgette Mosbacher.
Wystosowała list do premiera Morawieckiego.
„Piszę, by wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie niedawnymi zarzutami, jakie stawiają
członkowie polskiego rządu przeciwko dziennikarzom oraz zarządowi TVN". Konsternacja.
Toż to skandal! Okrzyknęli jedyni słuszni patrioci. Jak można było zwrócić się takim tonem do
premiera Polski? Trzeba przyznać, że Sowieci w
najcięższych, stalinowskich czasach, nigdy by na
taki ton sobie nie pozwolili. Tam szło na noże
i toksyczne pocałunki. Ale żeby tak publicznie?
Najlepsze w tym wszystkim jest to, że treść listu
do mediów nie został przekazany przez ambasadę amerykańską, ale przez rząd RP, który miota
się pomiędzy dumą, honorem a ustępstwami na
rzecz naszego jedynego partnera strategicznego. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz! To,

dla Jej ambasadorskiej funkcji, wygląda tak, jakby
reprezentowała nie tylko prezydenta Trumpa, ale
cały Disneyland. Rzęsy jak u Betty Boop z Paramount Pictures. Niby słodka, ale nieprzewidywalna.
Ciekawie.
Wasz Feridun Erol
P.S. Jeszcze jedno. W związku z jawną korupcją, z
jaką mieliśmy do czynienia, przypomina mi się taki
szmonces. Żydzi mają sprawę do gubernatora i zastanawiają się jak wręczyć mu okrągłą sumkę. Dać
w kopercie, nie wypada. Zwycięża pomysł, żeby
pieniądze oprawić w książkę. Tak też czynią. Bijąc
pokłony wręczają mu opasły wolumen i niepewni
swego, czekają. Po długim milczeniu, czynownik
omiata ich wzrokiem i pyta: „No. Książka… niczego
sobie. A gdzie jest drugi tom?”
To się nazywało, „posmarować sprawę”. Opowiadał mi dziadek, że najgorsze było to kiedy ktoś
nie wziął łapówki. Powstawał problem. Dlaczego? Może proponowaliśmy za mało? Dlaczego
nie przyjął? Nikomu w kongresówce nie wpadłoby do głowy, że ktoś mógł być po prostu uczciwy,
albo pochodzić z poznańskiego. Amen.
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Felieton

Jerzy Antkowiak

URODZIŁEM SIĘ W DNIU POGRZEBU MARSZAŁKA
PIŁSUDSKIEGO, ZATEM MOGĘ WIĘCEJ...
Jerzy Antkowiak - projektant mody, publicysta
Foto z otwarcia łódzkiej wystawy J. Antkowiaka Maciej Goliszeski & Krzysztof Jarosz / EPOKA

T

o tylko chwyt reklamowy, nikt nie może więcej
tylko, dlatego, że przyklei coś swojego do czegoś wielkiego, nieswojego. Ponieważ kończymy rok
2018, a nawet stulecie 1918-2018 wiadomo, czego
i zupełnie nie wiadomo, dlaczego tak się potrafimy
z klasą, wdziękiem i wzruszeniem, ale i z nieskrywaną radością tego wydarzenia świętować. Świętujemy jak przysłowiowy słoń w składzie porcelany, w
modzie potrafimy Paryż przeskoczyć, w obrządkach
stuletnich Paryż kładzie nas na łopatki. Skąd się wzięło tyle tandety, amatorszczyzny i wszędobylskiego
nieudacznictwa - wdzięku za grasz, zaś fajerwerków
bez umiaru…
Wolne żarty, oczywiście nie mogę więcej, ale data
moich urodzin wiele dla mnie znaczy, mogę sobie
nieustannie sprawdzać, jakie osły dardanelskie jesteśmy „en bloc” - kiedy pytany o datę czy to na
urzędzie, czy przy piwie w oberży - powiadam „w
dniu pogrzebu Marsz… itd.”, zawsze słyszę jedno:
„to znaczy, kiedy?”. I z kim tu świętować to stulecie? Dlatego wybrałem sobie dobre towarzystwo i
poświętowałem sam z sobą. Było pięknie!
A tu nagle pierwszego grudnia przyjeżdżają do
mnie wszystkie moje modelki i modele, niektórzy
lekko przytyci, ale wszyscy jak zawsze piękni, piękni tą swoją młodością, która w nich została. Czyli
jak zawsze u Antosia bywało, miał się rozpoczęć
Adwent, a rozpoczął się KARNAWAŁ. Minęły trzy
dni naszego karnawału na wspominaniu WYSTAWY
STULECIA w MUZEUM WŁÓKIENNICTWA w ŁODZI,
wystawy, której by nie było gdyby nie pojawili się
w życiorysie dwaj chłopcy o lekko skandynawskiej
urodzie, prawdziwi autorzy tej WYSTAWY, TOMASZ
OSSOLIŃKI i SZYMON BOBROWICZ. Chłopcy dziękuję Wam za wszystko...
A potem wszyscy pomknęliśmy na BENEFIS BARBARY KRAFTÓWNY do TEATRU POLONIA. I to był
prawdziwy karnawał STULECIA.
BASIU KOCHANA, ja wiem, ŻE WIELKIE GWIAZDY
SĄ N I E Ś M I E R T E L N E.
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Wiadomości

porady specjalisty

Doskonała metoda na ból - OSTEOPATIA
Tekst & foto - NATURMED

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

Z

apewnienia najróżniejszych gabinetów w prasie, Internecie, prześcigają
się w atrakcyjności, trzeba jednak wiele
wiedzy na ich temat, aby nie narobić sobie
jeszcze większych kłopotów. Do Naturmedu często przychodzą ludzie z uszkodzonymi przez niewykwalifikowanych „specjalistów” kręgosłupami.
Paradoksem jest, że likwiduje się bóle kręgosłupa, barku, pleców i inne, które mają
swe źródło w kręgosłupie – niemal zawsze
lekami przeciwbólowymi. Takie leki, żele,
plastry – ból przyćmią na krótko, ale nie
usuwają przyczyn bólu. Ból powraca.
Skutki stosowania leków bywają bardzo
poważne. Jednak należy pamiętać, że każdy objaw bólu należy zdiagnozować odpowiednimi badaniami,by określić przyczynę
i nie przeoczyć innych, nie związanych z
kręgosłupem powodów dolegliwości.
A jeśli to kręgosłup „winien” - najbardziej
sensowną i skuteczną metodą jest medycyna manualna i osteopatia.
Kiedy żarówka nie świeci, bo jest nie dokręcona, to manipulowanie samym wyłącznikiem nie spowoduje, że zaświeci.
Zawsze cytujemy kilka wypowiedzi pacjentów, dziś również:
* To, co się dzieje w leczeniu, to w ogromnej ilości przypadków nie jest system
ochrony zdrowia, ale system ochrony chorób, by nie wyleczyć, ale LECZYĆ! A ceny
leków i leczenie rosną szybciej niż inflacja!
Te koktajle z przyjmowanych leków niszczą
tysiące ludzi rocznie! Uzmysłowiłam sobie
to dobitnie po pomocy, jaką uzyskałam w
Naturmedzie u mgr Jakuba Górnickiego.
Czuję się świetnie!
(prawnik z Łowicza l. 59)
* Byłem w Konstancinie trzykrotnie. Po
żadnym pobycie nie było lepiej. Czytałem
dano temu o Naturmedzie. Nieufnie, ale
przyjechałem tu. To czego doświadczyłem
od pana mgr Górnickiego jest zdumiewające. Ustąpiły moje problemy z nogami i
barkiem, lepiej śpię.
(Waldemar K. l. 71)

Bóle ostre, przewlekłe, nagłe, pourazowe, nerwobóle, bóle głowy, kręgosłupa, barku, kolan, bioder. Pierwsza konsultacja jest bezpłatna, aby
ustalić wskazania do zabiegu lub nie. Należy przynieść badania (również dawne) RTG lub rezonans.
* Choć byłem w kilku gabinetach, to
takiego zabiegu, jak u p. Górnickiego
jeszcze nie miałem. Jestem ty czwarty
raz, czuję się nieporównanie lepiej, bez
bólu i leków! Może uda mi się uratować
wątrobę zniszczoną lekami przez prawie
dziewięć lat! Unormowało mi się trawienie! Nie bolą kolana i lędźwie! Wdzięczna
ogromnie jestem! (nauczycielka l. 56)
* Ciąża uniemożliwiała mi zażywanie
leków. Moja ginekolog podpowiedziała
mi osteopatię w Ośrodku Naturmed. Tu
bezpiecznie zlikwidowano mi ból pleców! Osteopatia, to rewelacyjna metoda! Jestem szczęśliwa! (Anna W. L. 29 z
Błonia)
* Jestem sadownikiem – rolnikiem. Od
dziecka ciężka praca. Już nie było dla
mnie leku. Plecy, bark, lędźwie – niesamowicie bolały. Zaczęły siadać kolana
i biodra. Czego ja nie łykałem?! Strach
mówić! Sanatoria nie pomagały. Załamany i bez nadziei trafiłem do Naturmedu!
Pan Górnicki wyprowadził mnie na spokojne wody. Jestem przeszczęśliwy! Brak
mi słów podziękowania! Całym sercem
dziękuję!
(Janusz Wrotycz l. 62)
* Mam 76 lat. Bóle nóg i krzyża były nie
do zniesienia. To niewiarygodne, że człowiekowi w tym wieku można tak bardzo
pomóc i to bez leków! Jestem wzruszony
i wdzięczny.
(emeryt)
Do Naturmedu w Gołąbkach koledzy
wnieśli mnie na krześle. Zastrzyki przez
12 dni nic nie pomogły. A tu już po drugim zabiegu chodzę samodzielnie, to po
prostu rewelacja.
(41 lat, pacjent z Sochaczewa)
* Mój kolega ortopeda stwierdził, że nie
ma sensu leczyć mnie lekami, fizykoterapia to za mało i dał mi namiar na Naturmed, do pana mgr Jakuba Górnickiego
lub mgr Wojciecha Papajewskiego. Powiedział: obaj świetni! Stwierdziłem, że
takich, jak oni powinno być chociaż kilku
w każdym mieście! Trzy zabiegi u pana Jakuba Górnickiego i dwa u pana Wojciecha
Papajewskiego postawiły mnie na nogi!
Mogę wykonywać wszystkie obowiązki w
pracy i w domu, chodzę nawet na tenisa,
byłem miesiąc temu w górach! Coś niesamowitego!
(Andrzej z Warszawy l. 66)
* „Mgr Górnicki zlikwidował mi ból barku i drętwienie rąk, które było leczone
lekami i fizykoterapią bezskutecznie”.
Gorąco Mu dziękuję!
Janusz Zwada (l. 56) z Otwocka.

Mgr Anna Bzdak
- Bezlekowe usuwanie depresji i nerwic.
- Likwidowanie szumów uszu, dzwonienia, niedosłuchu somatycznego, zawrotów głowy, migren, (po diagnozie lekarskiej).
- Oczyszczanie i udrażnianie uszu
- PSYCHOLOGIA rodzinna, partnerska-pomoc w konfliktach, podejmowaniu ważnych
decyzji życiowych.
- GRAFOLOGIA profesjonalna - na potrzeby osobiste i sądowe: identyfikacja dokumentów, testamentów, podpisów, anonimów (wykrywanie fałszerstw).
- Ocena predyspozycji człowieka, w kontekście pracy, związku małżeńskiego, innych
decyzji (np. studiów).

Ośrodek Medycyny Manualnej
i OSTEOPATII – NATURMED,
Ursus-Gołąbki, ul. Koronacyjna 15
Zapisy: tel.: 22 662 49 07, 604 092 007
pon. – piąt. w godz. 9.00 – 17.00

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

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

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

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

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

Mizerna, cicha...
żyję, jestem tu, co muszę zrobić abyś uwierzył
w to co widzisz?” – zapytał chłopca. „Zrób jakąś
magiczną sztuczkę” – zaproponował chłopiec.
Wtedy On patrząc na rodziców pokiwał głową mówiąc „Chodzicie do kościoła, mówicie
o Mnie, Ojcu naszym, a powiedzieliście dzieciom, że poznają mnie po magicznych sztuczkach? Jaką sztuczkę mam pokazać, abyście
uwierzyli kim jestem? W co uwierzycie, co was
przekona?”. Kiedy wzmógł się krzyk rozdrażnionych rodziców, aby sobie poszli, wziął chłopca
za rękę uniósł go w powietrze, przeleciał nad
nimi, a kiedy usłyszał głosy przerażenia powrócił pytając „Czy to wystarczy, czy mam jeszcze
zrobić inną?”. Chłopiec podbiegł do mamy, która wycisnęła ze swojego wnętrza słowo „przepraszam”. „Nie Mnie przepraszaj- usłyszała w
odpowiedzi – przeproś siebie i dziecko, że gdy
mówiłaś o Mnie były to tylko słowa, dlatego
jest teraz przerażony, bo nie wie komu wierzyć”.
Na adwentowym zegarze wyświetla się wciąż
ten sam zestaw godzin. Niektórzy zatrzymali się
myślami w pierwszym roku naszej ery i w mocno
podkolorowanej przez wieki historii narodzenia
Chrystusa, a tradycja ubrana w puste słowa
wdarła się w kupczące markety i ckliwą muzyką
porusza serca ludzkich pożądań subiektywną
prawdą. Deptamy za tą Prawdą od dwóch tysięcy lat, choć mamy ją pod nosem i nie napawa
mnie to optymizmem kiedy patrzę na wybijającą kolejną godzinę. Żyjemy osądzając, oskarżając i kłócąc się ze sobą będąc pewni swoich racji,
ale rzadko pada refleksja, że z tym wszystkim
Chrystus nie ma nic wspólnego. I póki bezdomni
będą umierać na mrozie, uchodźcy nie znajdą
miejsca, w którym mogliby godnie żyć, będziemy wciąż deptać za Prawdą i ani wciskająca się
w zimę wiosna, ani rodzący się w zimie motyl,
ani zegar wybijający kolejną, oszukaną godzinę
nie przybliży nas do Niej.

Maciej Woźniakiewicz - dziennikarz i reżyser
Zdjęcie - brat Elio Cataldo

W

grudniu inaczej odczuwa się czas. Czas,
którym mierzy się odkrywanie Prawdy
i dekonspiruje kłamstwo, bo w gruncie rzeczy o to chodzi nam w życiu. Kiedy poznamy
Prawdę – Ona nas wyzwoli, powiedział ponad
dwa tysiące lat temu najważniejszy żyjący
na świecie Człowiek i jak do tej pory nikt w
tej sprawie nie podjął z Nim polemiki, bo nie
można obalić czegoś tak oczywistego. Zatem
całe życie i jego intelektualna korona jaką jest
nauka, zajmują się jej odkrywaniem od zarania.
Kiedy za oknem w zmrożoną aurę wdziera się
delikatny powiew wiosny, a w pokoju pośród
zbudzonych do życia paru much, pojawił się
piękny, wielobarwny motyl usiłując oszukać
kartki z kalendarza, prawda o zimie nie jest już
tak jednoznaczna. W pierwszy dzień zimowej
aury w Polsce, zmarło z wyziębienia sześć osób,
a na drugi dzień nastąpił powrót ciepła, jakby
ten mróz przyszedł specjalnie, aby pozbawić życia te właśnie osoby, a może aby skierować naszą uwagę na los bezdomnych i pozbawionych
opieki. Każdy może odnaleźć w tym wydarzeniu
własną prawdę i z tego powodu jest ona tylko
ludzkim, subiektywnym spojrzeniem. Niespotykane, dziwne, a zarazem niepozbawione
sensu rzeczy dzieją się dziś z włoskim zakonnikiem – kapucynem br. Elio Cataldo, kiedy z
jego czoła zaczynają ściekać krople krwi, a ręce
– jak u stygmatyka, pokrywają się w każdy piątek ranami. Jedni, którzy uwierzyli w ten fakt,
są przekonani, że to Chrystus wciela się w jego
osobę ze swym męczeństwem, inni dostrzegając ten fakt uważają, że wprawdzie kryje się za
tym coś niezwykłego, ale nie ma się co nad tym
nadmiernie rozwodzić. Do takiego spojrzenia
przyczyniają się jego współbracia, izolując brata Elio od innych. Kiedy na polecenie arcybiskupa Umbrii Vincenzo Pagili wyjechał do Nowego
Jorku by zostać zbadany przez komisję lekarzy,
zdarzyła się tam niezwykła historia. Obserwowany przez kilka miesięcy przez psychiatrów
został poddany zdecydowanym i podchwytliwym pytaniom, by zweryfikować jego wizje, w
których jak twierdził rozmawiał i otrzymywał
przekazy od Chrystusa. Jezus wtedy powiedział
mu, aby nie odpowiadał na pytania, bo zrobią
z niego szaleńca. „Weź aparat fotograficzny
i idź do pobliskiego kościoła, zrób zdjęcie na
białej ścianie. To będzie dowód”. Przekazał tę
wiadomość i tak też się stało. Kupili mu w przydrożnym kiosku jednorazowy aparat, a sami
zaopatrzeni w wysokiej klasy sprzęt, podążyli
za nim. Zaczął robić zdjęcia tej ściany, a w raz
z nim cała komisja. Wszystkim zarejestrowała
się biała ściana, a jemu jedynemu fotografia
Chrystusa - trzydziestoletniego mężczyzny.
Wszyscy oniemieli, psychiatrzy również i dali
spokój dalszym badaniom uznając zeznania za
prawdziwe. Sensem tych objawień jest właśnie
szukanie Prawdy. Prawdy w przebaczaniu, w
modlitwie, o Chrystusie, który żyje wśród nas i
z nami, słowem Prawdy zawartej w Ewangelii.
„Zdaje mi się, że widzę… gdzie? Przed oczyma
duszy mojej”- cytuje szekspirowskiego Hamleta Adam Mickiewicz kończąc swoją „Romantyczność”.
„Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu
Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd
iskierce.
Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu!
Miej serce i patrzaj w serce!”.

Mizerna, cicha, stajenka licha,
Pełna niebieskiej chwały,
Oto leżący, przed nami śpiący
W promieniach Jezus mały
Nad Nim anieli w locie stanęli
I pochyleni klęczą
Z włosy złotymi, z skrzydły białymi
Pod malowaną tęczą.
Wielkie zdziwienie, wszelkie stworzenie
Cały świat orzeźwiony:
Mądrość mądrości, Światłość światłości,
Bóg - człowiek tu wcielony

Tak dał się sfotografować Chrystus na białej ścianie kościoła. Zdjęcie wykonane przez brata
Elia Cataldo podczas prac komisji lekarskiej w USA

Brat Elia ma też dar bilokacji, uzdrawiania i czytania w ludzkich sercach. To też zbadana Prawda.
Pędzimy wraz z zegarem, największym oszustem cywilizacji, który próbuje nam wmówić
nie bacząc na kartki kalendarza, że za 12 godzin
pędząc do przodu, będziemy w tym samym
miejscu. Wizjonerzy zaglądając w przyszłość
przepowiadają zbliżającą się apokalipsę, a
my odnotowujemy ją w Warszawie w nadciągającym smogu. Nawet nie rozproszy go
Międzynarodowa Konferencja Klimatyczna
w Katowicach. To też niezbita Prawda. Jeden
z wizjonerów – jasnowidz Aron, dzieli się z
nami swoim wizjonerskim snem na jawie. Jest
bardzo przekonywujący ze względu na przekaz. Jawa to taki stan, gdzie czuje się wszystko, jak w rzeczywistości: każdy dotyk, emocje,

wzruszenia, nawet pogodę czy koloryt. Opowiada niezwykłe zdarzenie w podobny sposób
jak św. Jan opisał wydarzenia w Apokalipsie.
Opowiada o swoim spotkaniu z Chrystusem,
który aby pokazać jak traktują Go ludzie, trafił
z nim do szkoły, na zebranie dzieci z rodzicami,
gdzie uznali ich za przebierańców. W istocie
byli odziani w białe szaty. Zapanował wesoły
nastrój. Wśród wywołanego rozbawienia rozległ się głos chłopca „Święta się skończyły, idźcie stąd przebierańcy!”. „A za kogo ja jestem
przebrany? – zapytał Chrystus. „Za Jezusa –
odpowiedział chłopiec – ale on już nie żyje i
wisi na krzyżu!”. „A kto ci to powiedział, że ja
nie żyję?” – zapytał. „Mama, ksiądz, wszyscy”
– wykrzyknął, a rodzice podirytowani zaczęli
krzyczeć „Idźcie stąd!!! Idźcie stąd!!!”. „Ale ja

I oto mnodzy ludzie ubodzy,
Radzi oglądać Pana,
Pełni natchnienia, pełni zdziwienia
Upadli na kolana.
Długo wzdychali, długo czekali,
Aż niebo rozgorzało
Piekło zawarte, niebo otwarte,
Słowo się ciałem stało.
Radość na ziemi, Pan nad wszystkimi
Roztacza blask poranny.
Przepaść zawarta, upadek czarta,
Zstępuje Pan nad pany.
Hej, ludzie prości, Bóg z nami gości,
Skończony czas niedoli.
On daje siebie, chwała na Niebie,
Pokój wam dobrej woli.
I co dalej? W zimową aurę, Wiosny w sercach, życzy autor.
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Włodzimierz Szpak

Obraz Boga
Tekst - Włodzimierz Szpak, reżyser dokumantalista
Foto - Internet

Dzień narodzin Jezusa Chrystusa, syna Boga Żywego coraz bliżej. Nie wiem dlaczego wypada
akurat 25 grudnia (czy zawsze
był to ten dzień?...). Może tego
właśnie dnia pojawiła się gwiazda betlejemska?... Wszelako
precyzyjnych obliczeń dokonano stosunkowo niedawno, co
więc zadecydowało?...

P

owstało bardzo wiele wyobrażeń Chrystusa
jako człowieka dojrzałego. Czy coś je łączy?...
Na wszystkich obrazach jest On białym mężczyzną
wielkiej urody, o szlachetnych regularnych rysach
twarzy. Trudno sobie wyobrazić Chrystusa o ciemnej karnacji skóry, grubych wargach, przekrwionych
oczach i włosach jak sprężynki… Przynajmniej na tym
etapie, kto wie, jak będzie za 10 – 15 lat (postępowcy wymyślają różne dziwne rzeczy) Jednakże piękno
zewnętrzne to nie wszystko. Warto zapytać, które z
przedstawień oddają najlepiej naturę Jezusa?... Obraz
namalowany według wizji Faustyny Kowalskiej zyskał
akceptację świętej i ponoć samego Syna Bożego. To
Chrystus Miłosierny, dzieło niewysokiej rangi artystycznej, poprawne warsztatowo. Miłosierdzie stało
się w ostatnich latach głównym wyróżnikiem natury
chrystusowej, znakiem firmowym chrześcijaństwa.
Lecz Chrystus to przecież nie tylko „dobry wujek”,
odpuszczający wszystkim wszystko, każde zło, jakie by

ono nie było?... W sztuce chrześcijańskiego Wschodu,
bizantyjskiej Jezus jest sędzią i panem wszechświata,
osobą o surowym, czasem wręcz przeraźliwym obliczu. To Chrystus Pantokrator (Wszystkorządca), znany
nam z wielu ikon, fresków i mozaik. Największe wrażenie robią na mnie sycylijskie wyobrażenia Chrystusa
Pantokratora z Palermo i Cefalu. O tym ostatnim tak
pisze Jarosław Iwaszkiewicz w „Książce o Sycylii”: „We
wnętrzu potężnego gmachu (katedra w Cefalu – d.m.)
króluje jeszcze potężniejszy Chrystus Pantorator, najstarsza i najpiękniejsza z sycylijskich mozaik. Absyda
cała złocista, pod potężną twarzą Pantokratora, asce-

tycznie podłużną i groźną, spacerują w złotym mżeniu
aniołowie i święci. Oczy Chrystusa są wszechobecne
i spoglądają na ciebie, gdziekolwiek staniesz pośród
piętrzącej się masy kamienia.”
W chrześcijaństwie istnieje dojmujący konflikt między miłosierdziem i sprawiedliwością, na co zwrócił
ostatnio uwagę Krzysztof Zanussi w wywiadzie do
„Tygodnika Powszechnego” (jego nowy film „Eter”
wchodzi właśnie na ekrany kin): „W Niemczech trwa
proces 94 -letniego esesmana ze Stutthofu. Patrząc
na zbolałego staruszka, litujemy się i chcemy zapomnieć, ilu ludzi on osobiście zamordował. Pamiętam

wiele rozdzierającej ludzkiej krzywdy z lat wojny i z
czasów stalinowskich – i mam problem z myśleniem
o miłosierdziu, które miałoby wszystko wybaczać. Nawet wtedy, gdy człowiek nie żałuje swojej winy.” To
też mój problem…
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wybory samorządowe, nasz patronat

Pierwsza sesja Rady Miasta Pruszkowa
kadencji 2018-2023
Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta
Foto - Tomasz Malczyk

Paweł Makuch zaprzysiężonym nowym prezydentem Pruszkowa

W czwartkowy wieczór 22 bm.
odbyła się pierwsza sesja Rady
Miasta Pruszkowa w niezwykłej, uroczystej atmosferze połączona z pożegnaniem dotychczasowego prezydenta Jana
Starzyńskiego, zaprzysiężeniem
nowego prezydenta, zaprzysiężeniem nowo wybranych radnych i wyborem nowego przewodniczącego rady miasta.

P

o odśpiewaniu hymnu obrady sprawnie poprowadził (do czasy wyboru nowego przewodniczącego) radny senior (zgodnie ze zwyczajem i przepisami) Józef Moczuło. O głos poprosił dotychczasowy przewodniczący Rady Krzysztof Biskupski, który
w krótkim przemówieniu podsumował dotychczasowe pięć kadencji Jana Starzyńskiego i wręczył mu
bukiet 20 róż – „jedna róża za jeden rok pracy dla
miasta”. Przewodniczący podziękował także wszystkim pracownikom urzędu, a szczególnie naczelnikom, do tych życzeń dołączyła się Rada Seniorów.
Były już prezydent Starzyński w równie krótkim wystąpieniu podkreślił rozwój miasta – o czym świadczy przeprowadzonych ponad 1500 przetargów (nie
licząc tych w trybie uproszczonym) oraz dodając
uwagę, że sukces prezentuje i promuje jedna osoba
ale stoi za tym cala armia ludzi.
Przechodząc do meritum Radny Senior Moczuło
poprosił następnie nowego radnego Karola Chlebińskiego o pomoc w liczeniu głosów, zwracając się
do radnych wybranych po raz pierwszy, że „jest to
wielki zaszczyt, ale i obowiązek”. Radny Moczuło

Ceremonia zaprzysiężenia

Paweł Makuch wraz
z żoną Małgorzatą

Zgromadzeni goście

odczytał komunikat Krajowej Komisji Wyborczej
stwierdzający, iż wobec wyboru radnego Pawła
Makucha na prezydenta miasta zgodnie z przepisami na jego miejsce wchodzi Grzegorz Szachogłuchowicz – otrzymujący najwięcej głosów w kolejności z listy Wspólnie Pruszków Rozwijamy. Przeprowadzono odczytanie listy nowo wybranych 23
radnych, odczytano rotę ślubowania i zgodnie z zasadą każdy z nich złożył indywidualnie ślubowanie.
Następnie wywołano prezydenta elekta do ślubowania, po czym otrzymał od byłego już prezydenta
insygnia władzy. Po tej ceremonii nowo zaprzysiężony prezydent Pruszkowa Paweł Makuch wygłosił krótkie przemówienie w którym stwierdził: „ze
swojej strony chciałbym zadeklarować zgodę,
pojednanie i współpracę ze wszystkimi radnymi. Chciałbym prosić mieszkańców Pruszkowa o
aktywne uczestniczenie w życiu naszego miasta.
Chciałbym aby mieszkańcy przychodzili na sesje
Rady Miasta i tak naprawdę by pomagali nam w
naszej pracy (…) sądzę – powiem nieskromnie –
że na końcu mojej pracy będę tak doceniony, jak
mój poprzednik”.
Powołano komisję skrutacyjną, która rozdała kartki – zgłoszono kandydatury na przewodniczącego
Rady, a po kilku minutach nieporozumień, przystąpiono do głosowania. Po przerwie ogłoszono wyniki
– wybrano dotychczasowego przewodniczącego –
Krzysztofa Biskupskiego. Objął on prowadzenie sesji.
Po kolejnej przerwie nastąpiła procedura zgłaszania
kandydatur na dwóch wice przewodniczących Rady.
Po kolejnej przerwie rozdano kartki i przeprowadzono głosowanie i liczenie. Zgromadzona bardzo licznie publiczność nieco się wykruszyła, nic dziwnego
minęła już bowiem druga godzina sesji. Ogłoszono
wyniki – pierwszym zastępcą przewodniczącego
Rady został Piotr Bąk, a drugim – Eliza Kurzela.
Naszych Czytelników gorąco zachęcamy do obejrzenia owej Sesji na stronie BIP miasta Pruszkowa,
w zakładce sesje – czas tego zapisu na YouTube to 2
godz. i 19 min. (łącznie z przerwami).

Targi Książki Historycznej 2018
Grzegorz Zegadło - dr. Książnicy Pruszkowskiej
Foto - Tomasz Malczyk

K

olejne – XXVII Targi Książki Historycznej za nami. Dla Książnicy Pruszkowskiej była to dziewiąta edycja tej znakomitej imprezy, dzięki której możemy dotrzeć
do ogólnopolskiego odbiorcy. W ciągu tych
dziewięciu lat dokonaliśmy ogromnego
skoku – od niewielkiego stolika z kilkoma
tytułami, poprzez wspólne stoisko w Salonie Bibliotek, do własnej, obszernej ekspozycji pozwalającej nam rokrocznie nie tylko
prezentować kilkanaście tytułów pruskovianów, ale również organizować spotkania
czytelników z naszymi Autorami.
Przez ten pasjonujący okres wypracowaliśmy sobie również rolę wiodącej biblioteki w
Polsce w dziedzinie wydawniczej – zarówno
pod względem ilości, jak i jakości edytorskiej. Utwierdzają nas w tym przekonaniu

stale czytelnicy oraz księgarze, bibliotekarze
i bibliofile.
Minione cztery dni – od 29 listopada do 2
grudnia – wydają się potwierdzać tę opinię
oraz sympatię i uznanie, jakimi zostaliśmy
obdarowani. Nasze stoisko odwiedziło kilkuset wiernych fanów i należało do najbardziej
obleganych wśród stoisk bibliotecznych.
Zwłaszcza 1 grudnia, kiedy gościliśmy Tadeusza Huberta Jakubowskiego, który pomimo
że nie prezentował w tym roku ( wyjątkowo)
żadnej nowości, zdołał skupić uwagę na sobie
i swoich książkach liczną grupę czytelników.
Jeszcze większy tłum zgromadziła 2 grudnia
przy naszym stoliku pani profesor Maria J.
Turos podpisująca swoją książkę „Pochyleni
nad człowiekiem” – o Szpitalu Kolejowym.
Dość powiedzieć, że zabrakło egzemplarzy
dla wszystkich chętnych. Przeżywając tak
wspaniałe chwile nie sposób pozbyć się
grzechu pychy – niech nam Czytelnicy wybaczą tę niedoskonałość i dalej obdarzają
nas swoim zaufaniem. Udowodnimy, że na
nie zasługujemy.
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Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie

Wspomnienia siostry Charitas
Prezentujemy Państwu drugą część wspomnień siostry
Charitas ze Zgromadzenia
Benedyktynek Samarytanek
Krzyża Chrystusowego, która
od sierpnia do listopada 1944
pomagała wypędzonym mieszkańcom stolicy przebywającym
w obozie Dulag 121. Całość
wspomnień dostępna jest na
stronie internetowej Muzeum
Dulag 121.

Charitas Eugenia Soczek. Źródło: Archiwum
Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek
Krzyża Chrystusowego w Niegowie

W

obozie rozdawano jedzenie. Okoliczni ziemianie, szczególnie ogrodnik
Hoser, przysyłali do obozu wozy pełne warzyw. Co dzień wyjeżdżały z kuchni obozowej
beczki z zupą. Wśród tłoczącego się tłumu
głodnych mało kto miał w co nabrać zupy.
Pozostawali głodni z braku naczyń. Nie mogłyśmy na to patrzeć. Powiadomiłam siostry
w domu o sytuacji. Któraś wpadła na pomysł,
że można dawać ludziom puszki po konserwach. Ale skąd je wziąć? Przedsiębiorcza s.
Rustyka (Helena Wiśniewska – przyp. red.)
pojechała wozem do Piastowa do fabryki
Tudor. Przywiozła cały wóz pustych puszek.
Wymyłyśmy je porządnie i na drugi dzień
zaniosłyśmy do obozu. Skoro weszłam z tym
skarbem do baraku, mało nie zostałam stra-

Pomoc więźniom obozu Dulag 121 cz. 2
towana przez cisnących się do mego kosza.
S. Rustyka zwoziła puszki. Nie traciłyśmy już
czasu na mycie, zbyt wielu było głodnych,
zbyt mało czasu. Nauczona doświadczeniem
nie wchodziłam za ogrodzenie z drutu, lecz
przerzucałam puszki przez drut. Ludzie bili
się o blaszane puszki – jedyną możliwość
zjedzenia gorącej zupy. Podobnie zachowywali się na szóstce mężczyźni, gdy przynosiłam papierosy. Z papierosami nie odważałam się przechodzić poza chroniący
mnie drut, podawałam je z zewnątrz, nie
chcąc być zmiażdżona. Głód chleba i głód
nikotyny wyzwalały z ludzi zwierzęta. Ale
nie zawsze. Przykładem wspomniana wyżej p. Julia, wiele matek, ksiądz, który wolał wyjechać z grupą młodzieży do Reichu,
niż skorzystać ze zwolnienia. Gdy pytałam,
czym mogę mu być pomocna, wpisał mi kilka rzeczy potrzebnych z ubrania i jedzenia,
mszalik, „Naśladowanie” (zapewne mowa
jest o książce „Naśladowanie Chrystusa Tomasza á Kempis – przyp. red.). Natychmiast
przyniosłam wszystko i byłam świadkiem,
jak rozdzielał między chłopców i dziewczęta
części garderoby, jedzenie, wiedział, czego
komu brakuje. Sobie zostawił tylko mszalik i
„Naśladowanie”. Pamiętam też dwie siostry
ewangelickiego wyznania (zakonnice) ze staruszkami z domu opieki. Także nie skorzystały z możliwości zwolnienia, ponieważ nie
mogłam razem z nimi zwolnić starców. Na
próżno tłumaczyłam, że starcy zostaną w Generalnym Gubernatorstwie, a siostry mogą
być wywiezione do Niemiec. Nie chciały się
rozstać z podopiecznymi z własnej woli.
Niemcy w obozie byli z różnych formacji
i bardzo różnili się w odnoszeniu do nas i
do ewakuowanych. Żołnierze Wehrmachtu
byli na ogół dobroduszni i udawali, że nie
widzą naszych matactw, przy nich pozwalałyśmy sobie na mniejszą ostrożność w
przenoszeniu rzeczy zakazanych. Żołnierz z
apteki obozowej zawsze dawał mi wszystko, o co prosiłam. Wśród SS-manów, pilnujących segregacji i transportów, zdarzali
się pozbawieni wszelkich uczuć ludzkich. Ci
zawsze wypatrzyli, komu zależy, by się nie
rozłączyć, i te właśnie osoby rozdzielali. Co
rano działy się dantejskie sceny, gdy rozdzielano małżeństwa, rodzeństwa, rodziców
i dzieci do osobnych grup, ładowanych do
różnych pociągów. Starałyśmy się być wtedy
w pobliżu, bo i wówczas często udawało się
pomóc. Wykorzystywałyśmy moment odwrócenia uwagi strażnika i przesuwałyśmy
upatrzoną osobę z grupy do grupy, łącząc
w ten sposób rozdzielonych. Raz dostałam
za to od rozwścieczonego SS-mana kolbą po
plecach, ale uratowani wmieszali się w tłum
i już ich nie odnalazł. Od siedzących już w
pociągu dostawałyśmy zlecenia, adresy do

Grudzień w Muzeum Dulag 121
8 XII 2018 r. g. 15. „Orła WRON-a nie pokona
– konspiracja młodzieżowa lat 80.” spotkanie z
Marcinem Łaszczyńskim w ramach „Przystanku
Historia w Muzeum Dulag 121”.

29 XII 2018 r. g. 16. „Kolędowanie Nadziei” – rodzinne warsztaty w niezwykłej atmosferze Świąt
Bożego Narodzenia. Zgłoszenia do 23 XII dulag@
dulag121.pl; 22 758 86 63.

15 XII 2018 r. g. 15. „Śmiesznie choć niewesoło. Rzecz
o kawale politycznym PRL” wykład dr. hab. Andrzeja
Zawistowskiego w ramach cyklu „Karty Historii”.

Zapraszamy na zajęcia Klubu Historyka: dla dzieci 7 – 11 lat soboty godz. 10 – 12; dla młodzieży
12 – 15 lat środy godz. 17 – 19.

przekazania, depozyty do przechowania lub
przekazania. SS-mani starali się temu przeszkadzać, ale byli zbyt zajęci, by mogli nas
zawsze upilnować.
Czasem zdarzało się, że transport, o którym mówiono, że zostanie w Generalnym
Gubernatorstwie, jechał do obozu. Raz sama
z wielkim trudem umieściłam w transporcie
złożonym ze starych i chorych rodzinę pewnego lekarza, upewniwszy się uprzednio, że
ludzie ci będą wysadzeni w GG. Tymczasem
transport skierowano do obozu. Na szczęście ów lekarz zorientował się na czas i przekupiwszy straż, wydostał się z transportu.
Po kapitulacji Warszawy wściekłość Niemców na powstańców – „bandytów” – przejawiała się w zaostrzeniu rygorów obozowych
i w zwiększonej złośliwości. Pruszków nie był
już w stanie pomieścić napływającej ludności, zorganizowano więc obozy w Ursusie i
w Ożarowie. Do Ożarowa kierowano głównie powstańców, stamtąd szli do obozów
jenieckich. W obozie w Ursusie byłam raz w
poszukiwaniu osób, o których odnalezienie
mnie proszono. W pruszkowskim obozie dostałam pismo z „zielonego wozu”, zlecające
uwolnienie „mojej” rodziny, o ile się znajdzie
w Ursusie. (Byli to dla mnie obcy ludzie, ale
o taką „grzeczność” mogłam prosić tylko dla
rodziny). Wielkie hale fabryczne w Ursusie
wydały mi się małe w porównaniu z terenami obozu pruszkowskiego. Poszukiwane
osoby odnalazłam i zostały zwolnione – jako
pracownica obozu byłam traktowana z wyszukaną uprzejmością.
Często spotykałam te kontrasty u Niemców: wyszukana grzeczność i bestialstwo.
Zapamiętałam zdarzenie, na pozór drobne,
ale bardzo charakterystyczne. Było to po
upadku Starówki. Piastowską bramą wlewał
się do obozu tłum, olbrzymi tłum. Patrzyłyśmy skamieniałe z bólu na tych świadków
klęski. Ledwo szli, wlekli się, poparzeni,
straszni, wielu podtrzymywanych przez
towarzyszy. Nieoceniony pan Hoser przysłał pomidory. Stałyśmy przy wielkich koszach, przyniesionych pospiesznie od strony kuchni. Zaczęłyśmy rozdawać czerwone
owoce. Wyciągały się chude ręce ruchem,
od którego się płakać chciało. Ludzie piwnic, kanałów, ludzie, którzy nie widzieli od
dawna zieleni, jadła. W tym momencie SSman przyskoczył do nas z furią. Jak śmiemy
rozdawać pomidory! On przecież widzi, że
pomidory są niemyte. Czy nie słyszałyśmy
o istnieniu bakterii?! Jak możemy narażać
ludzi na epidemię, dając im nieumyte pomidory?! Precz z koszami! Nie było protestów.
Opadły wyciągnięte dłonie, otępiały tłum
szedł dalej do przeznaczonych baraków, by
natychmiast paść na betonową posadzkę i
odpocząć. W czasie wojny przeżyłam wiele
niebezpieczeństw i wiele momentów grozy,
ale opisany obraz najbardziej wyrył mi się w
pamięci. Może dlatego, że bardzo odczułam
upadek Starówki, a może z powodu aż tak
wielkiego zakłamania człowieka.
Polacy pracujący w obozie odznaczali się
niestrudzoną ofiarnością, choć i tu, niestety,
pojawiły się ciemne typy. Wspomniałam siostry zakonne z innych zgromadzeń. Oprócz
nich pamiętam także siostrę ze Zgromadzenia Rodziny Marii i siostrę urszulankę szarą.
Mało się z niemi stykałam, gdyż przeważnie

pracowały na dwójce przy dr. Königu. Ale
były w obozie od rana do wieczora, wszystkie
niestrudzone w niesieniu pomocy. Lekarki,
pielęgniarki, które od pierwszej chwili stanęły do pracy, znałam dobrze. Później liczba ich
powiększyła się bardzo, były to osoby z Warszawy, które czekały na swych bliskich, a odnalazłszy ich, odchodziły. Inne pracowały do
końca. Mało miałam okazji do rozmów, bez
reszty pochłaniała mnie praca. Ale musiały
być bardzo głośne wypadki zdrady, skoro i
do moich uszu takie wieści dochodziły. Nie
potrafię podać żadnych nazwisk (choć jakieś
słyszałam), już zapomniałam. Zostało mi tylko wrażenie czegoś bolesnego i brudnego.
Najgorzej było pod koniec istnienia obozu.
Biały fartuch z opaską Czerwonego Krzyża
chronił, trudno było sprawdzać, czy każdy
właściciel fartucha ma legitymację obozową. Widziało się zupełnie nieznane osoby w
pielęgniarskim fartuchu, a zachowanie ich
pozostawiało wiele do życzenia. Mnie samej
skarżyła się pewna staruszka, że została okradziona przez pielęgniarkę PCK. Z całym zaufaniem podała jej teczkę do potrzymania, mówiąc otwarcie, że to cały jej majątek, a „pie-

Rustyka Helena Wiśniewska. Źródło: Archiwum Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie

lęgniarka” zniknęła wraz z teczką. Podobnych
wypadków było więcej, nieodpowiedzialne
osoby podkopywały dobrą sławę PCK.
O ile sobie dobrze przypominam, obóz w
Pruszkowie przetrwał do listopada 1944
roku. Gdy już zakończono transporty ludności z pokonanej Warszawy, więziono w nim
ludzi z ulicznych łapanek, a później za przestępstwa. Przełożona odwołała mnie z pracy
w obozie, gdy zmienił się jego charakter, gdy
już zakończyła się ewakuacja Warszawy.
Dziękujemy siostrom ze Zgromadzenia
Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego za udostępnienie materiału.
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list od Tadeusza H. Jakubowskiego

Drogi Mirku (69)

Tadeusz Hubert Jakubowski - pisarz i publicysta

P

rzed przystąpieniem do rozwiązania fotozagadki zamieszczonej w Głosie Pruszkowa
nr 11/2018 chciałbym napisać jeszcze kilka słów
na temat jej poprzedniczki z październikowego
numeru Głosu Pruszkowa.
Biję się w piersi. Wprawdzie nie uległem twierdzeniom mieszkańców ulicy Stalowej, że ich
ulica kiedyś nazywała się Narodową, to wyraziłem przypuszczenie, że tabliczka na budynku nr
4 na Stalowej z nazwą ulicy Narodowej została
podprowadzona z tej właśnie ulicy. Okazało się,
że moje przypuszczenie było błędne. Ważne są
szczegóły, nawet te najdrobniejsze. Pod numerem 4 na budynku przy ulicy Stalowej, jako nazwa ulicy figuruje nie Narodowa, lecz ulica R.
Narodowej, czyli ulica Rady Narodowej.
Udało mi się ustalić, że w latach sześćdziesiątych XX wieku ulica Stalowa – krótko, bo krótko,
– ale taką właśnie miała nazwę. Być może dla
uczczenia Miejskiej Rady Narodowej, na którą
po przejściu frontu w 1945 roku przechrzczony
został Zarząd Miejski mieszczący się w budynku
nr 3.
Jeszcze dwie ciekawostki. Ulica Rady Narodowej zakończyła swój żywot, (jako nazwa ulicy)
po protestach mieszkańców. I ciekawostka druga. Niektórzy mieszkańcy Stalowej mówili, że
mieszkają na ulicy Kadry Narodowej!
Przystępuję „do ad rem”, jak mawiał jeden z
moich licznych szefów w biurze projektów. Na
zdjęciu zamieszczonym w Głosie Pruszkowa nr
11/2018 widzimy budynek nr 7 przy ulicy Pięknej od strony torów kolejowych. Nie udało mi
się ustalić nazwisk właścicieli tego budynku ani
daty jego powstania. Wiem tylko, że jego właścicielami były dwie panny, które podarowały
go siostrom zakonnym, a obecnie jego właścicielem jest „Zieleń Miejska”.
Ulicę Piękną jeszcze nieoznaczoną znalazłem
na „Planie Projektowanej Osady Pruszków” z
1912 roku. A więc była już, chociaż częściowo
zabudowana. Ciekawostka. Na całej swej długości była równoległa do torów kolejowych i dochodziła do nienazwanej wtedy obecnej ulicy
Topiel.
Po przeniesieniu do Pruszkowa Warsztatów
Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej lokalizacja na ulicy Pięknej staje się bardzo cenna i korzystna. Prawie tuż po drugiej stronie torów po
prawej stronie „Kolegiaty”, czyli budynku administracyjnego, znajdowała się wtedy brama wejściowa na teren warsztatów kolejowych. Obiło
mi się o uszy, że budowano wtedy w Pruszkowie
domy wielorodzinne na sprzedaż. Prawdopodobnie było tak i na ulicy Pięknej. Świadczyć o
tym może budynek nr 5 na tej ulicy kupiony 1
maja 1918 roku przez Filipa i Michalinę Komańskich od Amelii i Edwarda Framkce. Początkowo na własne potrzeby i na wynajem. Budynek
ten musiał być znacznie wcześniej wzniesiony.
Przypuszczam, że budynek nr 7 na ulicy Pięknej
również powstał na początku XX wieku.
I ciekawostka. Z Basią Komańską, wnuczką
Filipa i Michaliny Komańskich chodziłem do
powszechniaka im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie. Córka Basi Komańskiej, Bogusia Kot też
mieszka w tym domu ze swoimi córkami, ich

mężami i dziećmi, czyli całą swoją rodziną. Jest
to ewenement, żeby sześciopokoleniowa rodzina korzystała z tego samego domu. Dlatego trochę odstąpiłem od zasadniczego tematu, żeby
ten ewenement i tę rodzinę pokazać.
Wracam do fotozagadki z pruszkowskiego
fotoarchiwum. Piękna 7. Budynek wielorodzinny, piętrowy z dwoma klatkami schodowymi.
Bryła budynku rozrzeźbiona. Balkony i dwa
tarasy, z tym, że jeden na piętrze podbudowany. W elewacji podłużnej od strony torów
kolejowych dwie facjatki na drugim piętrze ze
ścianami szczytowymi z bogatym detalem architektonicznym. Elewacja od strony podwórza kilkupłaszczyznowa. Architektura budynku
charakterystyczna dla architektury Pruszkowa
z przełomu XIX i XX wieku.
Dom to nie tylko mury. To również ludzie.
O murach już było. Czas na ludzi.
Na parterze mieszkała rodzina Piorunowskich.
Pan Piorunowski był komendantem Ochotniczej
Straży Ogniowej przy Warsztatach Kolejowych
w Pruszkowie (członkiem tej straży był mój tata
Czesław Jakubowski). Samochód (wóz) bojowy
tej straży miał dumną nazwę „Piorun”. Córka
Pana Piorunowskiego Basia była moją szkolną
koleżanką w powszechniaku im. Józefa Piłsudskiego. Jej starszy barat Janusz robił wspaniałe
modele samolotów, również latające z rozpędem na gumkę (nakręcane śmigłem).
Mój ciut starszy kolega Heniek Kuciński z tego
domu z moją siostrą Wiesią, stryjecznym bratem Januszem i ciotecznymi braćmi Zielińskimi,
Jankiem i Andrzejem, też byli absolwentami
tego samego powszechniaka. W przyszłości
Heniek Kuciński, jako magister budownictwa
lądowego był Naczelnym Inżynierem w Biurze
Projektowym „Miastoprojekt” – Stolica.
Pan Stanisław Miodek był konstruktorem w
Fabryce Stowarzyszenia Mechaników Polskich
z Ameryki w Pruszkowie.
Najbardziej znana była mi mieszkająca w tym
domu na piętrze rodzina mojego przyjaciela Krzysia Stańczyka i ją zostawiłem sobie na
deser. Byli to państwo Stanisława i Franciszek
Stańczykowie, córka Ela, syn Cezary i Krzysio. Na

początek ciekawostka dotycząca historii kina w
naszym mieście. Pan Franciszek, na co dzień zatrudniony w Warsztatach Kolejowych w Pruszkowie, w młodości (w okresie kina niemego) grał
na harmonii w Pałacyku Sokoła. Jako tak zwany
taper wzbogacał muzycznie akcje filmów, czyli
obrazów, jak wtedy mówiono.
Druga sprawa warta odnotowania. Podczas Powstania Warszawskiego w mieszkaniu Państwa
Stańczyków goszczeni byli wygnańcy z Warszawy (piszę o tym w książeczce p.t. „Scribo, ergo
sum”) ze względu na warunki mieszkaniowe na
łóżkach spały tylko starsze kobiety. Pozostali, w
tym również „tubylcy”, leżeli pokotem na podłodze.
Razem z Krzysiem skończyliśmy Zana. Byliśmy
studentami architektury. W między czasie próbowaliśmy obalić ustrój, ale nam się to nie udało. Po osiem lat w pierwszej instancji, w związku
z tym nasze studia trwały nieco dłużej. Ale do
mety dobiliśmy. Jesteśmy architektami.
Krzysio ma dwie zasługi dla Pruszkowa. Podczas pracy w Miastoprojekcie Warszawa, jako
Kierownik Zespołu Projektowego i Główny Projektant jest autorem dwóch najładniejszych
według mnie osiedli mieszkaniowych w naszym
mieście. Osiedla „Ceglana” i Osiedla „Bolesława
Prusa” (tuż przy „Parku Żwirowisko”).
Widoczny na lewym skraju fotografii dwupiętrowy budynek, to Piękna 10. Na parterze
mieścił się sklep spożywczy Pani Kubickiej, na
piętrze od podwórza mieszkała Pani Kwartał. To
właśnie Pani Kwartał jeszcze za sanacji (w 1938
roku) mnie i moim kolegom przerwała mecz piłki
nożnej na jej podwórku. Piszę o tym w „Latach
prawie bezgrzesznych” w opowieści „Dupa”.
Zbliżam się do końca tego listu-artykułu. Jeszcze kilka słów o obecnym wyglądzie budynku
przy ulicy Pięknej 7. Po ubiegłorocznym pożarze i po jego rewaloryzacji zmienił się on nie
do poznania. Autorem tych zmian jest prawdopodobnie architekt Grzegorz Michalski z firmy
„Architektura & Budownictwo” z Ciechanowa.
Wielkie brawa. Częściowo zmieniono (poprawiono) rozstaw okien, zmieniono ściany szczytowe facjatek i dyskretnie wprowadzono kolor.

Szary z dużą przewagą białego, podkreślający
ukształtowanie przestrzenne (bryłę) budynku.
Wygląda on obecnie tak, jakby był reprezentantem modernizmu polskiego. Jeszcze raz duże
brawa dla autora.

P.S. 1. Przypomniało mi się, że w mieszkaniu
Państwa Stańczyków często w kredensie dzwoniły kieliszki. Był to skutek drgań powodowanych przez przejeżdżające obok domu pociągi
początkowo parowe później elektryczne.
P.S. 2. Chyba dokonałem odkrycia, które dla
wielu osób nim być może nie jest. Prawdopodobnie do 1912 roku a może i dłużej ulica Piękna na całej swojej długości była równoległa do
torów kolejowych. Do obecnej ulicy Majowej
dochodziła naprzeciw ulicy Topiel. Ulica Piękna
i Topiel to była kiedyś na początku droga gruntowa, dalej Łąkowa prowadząca do restauracji
Wenecja nad Utratą należącej do rodziny Stępowskich. W związku z tym pierwszy budynek
należący do rodziny Radziszewskich, w którym
kiedyś mieściła się przychodnia zdrowia a później Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (obecny
adres Majowa 14) prawdopodobnie był położony przy ulicy Pięknej i miał numer policyjny 1.
Po zmianie przebiegu ulicy Pięknej w Międzywojniu pierwszy budynek należący do rodziny
Radziszewskich*) z tej ulicy zniknął. Obecnie
numeracja budynków po nieparzystej stronie
ulicy Pięknej zaczyna się od numeru 3 (brak
numeru 1).
T.H.J.
.............................................................................
*) Piszę pierwszy, bo do rodziny tej należy jeszcze drugi budynek na rogu Pięknej i Majowej
(Majowa 12).

Pruszkowskie fotoarchiwum

Co? Gdzie? Kiedy? Foto ze zbiorów Muzeum Dulag 121
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Wiadomości

powiat pruszkowski

Nowa Rada i Zarząd Powiatu Pruszkowskiego VI Kadencji
We wtorek, 20 listopada 2018 r.
w sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Pruszkowie po
raz pierwszy obradowali radni
VI kadencji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

W

czasie inauguracji radni odebrali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie.
Następnie dokonano wyboru przewodniczącego
Rady, którym został Stanisław Dymura. Funkcje
wiceprzewodniczących radni powierzyli Urszuli
Wojciechowskiej i Pawłowi Zacnemu.
Starostą Pruszkowskim na kadencję 2018-2023
wybrany został Krzysztof Rymuza. Funkcję wicestarosty natomiast pełnić będzie Wojciech Gawkowski.
Etatowym członkiem Zarządu Powiatu Pruszkowskiego została Agnieszka Kuźmińska i Grzegorz Kamiński. Na nieetatowego członka Zarządu
Powiatu Pruszkowskiego, radni wybrali Andrzeja
Kurzelę.
Radni Powiatu Pruszkowskiego
kadencja 2018-2023:
Beyer Magdalena
Borodzicz Ewa
Brzeziński Zdzisław
Chmielewski Mirosław
Dymura Stanisław – Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego
Ejssymont Adrian
Gawkowski Wojciech – Wicestarosta Powiatu
Pruszkowskiego
Górniak – Uszyńska Halina

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego i Przewodniczący Rady
Kamiński Grzegorz – Etatowy Członek Zarządu
Powiatu Pruszkowskiego
Klimaszewska Katarzyna
Kuźmińska Agnieszka – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
Kucharski Michał
Kurzela Andrzej – Nieetatowy Członek Zarządu
Powiatu Pruszkowskiego

Nowak Dariusz
Rajkowski Janusz
Rymuza Krzysztof – Starosta Powiatu Pruszkowskiego
Sawicka Monika
Sieciński Przemysław
Siekierko Paweł
Śliwińska Mirosława
Świercz Artur

Umel Andrzej
Walendowski Sławomir
Wojciechowska Urszula – Wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Zacny Paweł – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego
Zglińska Dorota
Zielińska Zdzisława
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Władze Gminy Michałowice kadencji 2018-2023
Rada Gminy Michałowice
spotkała się w tej kadencji już
dwukrotnie. Podczas inauguracyjnej sesji, która odbyła się
22 listopada br. nowo wybrane
władze gminy, wójt Małgorzata Pachecka oraz radni złożyli
ślubowanie, tego dnia zostali
wybrani także przewodniczący i wiceprzewodniczący rady
gminy. Natomiast podczas drugiego posiedzenia, 3 grudnia,
zostały ustalone osobowe składy 6 komisji rady.

P

ierwszą sesję rozpoczęło uroczyste wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnych:
Elżbiety Biczyk, Marka Biskota, Magdaleny
Bronisz, Joanny Chilarskiej, Jarosława HirnegoBudki, Anny Kamińskiej, Pawła Kordysa, Joanny
Kowalczyk, Edwarda Kozłowskiego, Adriany KrólPopiel, Agnieszki Paradowskiej, Katarzyny Parzyńskiej, Macieja Polarczyka, Beaty Rycerskiej,
Anny Wyszomirskiej oraz wójta gminy Michałowice, Małgorzaty Pacheckiej.
Decyzją radnych, przewodniczącą rady gminy
została radna, Beata Rycerska. Nowa rada i jej
przewodnicząca będzie miała dwóch zastępców,
którymi zostali: Edward Kozłowski i Maciej Polarczyk.
Natomiast podczas II sesji zostały wybrane składy 6 komisji:
Komisja Budżetu i Finansów (8 osób): Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Agnieszka Paradowska, Beata Rycerska;

Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej (7 osób): Marek Biskot, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Adriana Król-Popiel, Katarzyna
Parzyńska,Maciej Polarczyk, Anna Wyszomirska;
Komisja Spraw Społecznych (7 osób): Marek
Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska,Paweł Kordys,Katarzyna Parzyńska, Beata Rycerska,
Anna Wyszomirska;

Komisja Rewizyjna (5 osób): Marek Biskot,
Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Anna Kamińska, Agnieszka Paradowska;

Doraźna Komisja ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego (3 osoby): Edward Kozłowski, Maciej
Polarczyk, Beata Rycerska.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (5 osób):
Elżbieta Biczyk, Joanna Chilarska, Jarosław
Hirny-Budka, Adriana Król-Popiel, Joanna Kowalczyk;

W pierwszym tygodniu sprawowania funkcji,
Małgorzata Pachecka powołała na stanowisko
zastępcy wójta - Jerzego Sieraka, wieloletniego
samorządowca, mieszkańca gminy Michałowice.
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Maciej Bugajak

Z pamięci najemnika (20) - Narzekania (2)
Maciej Bugajak - operator filmowy, publicysta
Foto - Internet

Narzekamy dalej... Właśnie
obejrzałem reklamę podpasek, dziewczyna martwi się,
co będzie jak chłopak zobaczy
krew na spodniach! Oczywiście to nie jest tak powiedziane
ale tylko idiota się nie domyśli.
Ciekawe, że żadna z katolickich
formacji lub posłanek PiS typu
Wróbel się nie zająknęła, że to
antyfeministyczne, niegodne i
tak naprawdę ohydne... Może
też się boją...

jeżeli chodzi o nazwiska w czasie ostatnich
Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce były tak
częste, że nawet nie chce mi się o nich pisać. A
teraz przynudzający panowie na Eurosporcie,
komentujący zawody w snookerze. Wymawiają imię zawodnika Kejran a on po prostu
po sprawdzeniu w internecie Kiran. Dobra,
odkryłem w sobie misję, będę poprawiał błę-

nie mają części!!! Telewizor wyprodukowany
w Polsce! Właśnie wrócił z naprawy u Pana
Sławka z Pragi, koszt naprawy 500 pln, jutro
idę do Częstochowy z intencją zdrowotności
dla Pana Sławka... A teraz o czymś innym.
Cenzura wróciła! Właśnie oglądałem film
na TVP2 (sorki!), film Ryszarda Bugajskiego „Układ zamkniętyˮ z 2013 roku, nawet

er Leverkusen jeden z komentatorów Eurosportu: wiedziałem, że ta drużyna, która
strzeli bramkę wygra... A potem dziennikarz
TVP pyta Jana Ziobrę po niezłym występie w
lotach i pobiciu własnego rekordu, jaka jest
różnica pomiędzy skokiem na 216 metrów a
skokiem na 200. Jan Ziobro odpowiada: różnica wynosi 16 metrów... Brawo dla pana Jana!

dy językowe ryzykując, że mnie znienawidzą,
będą pisali, że sprawa ważniejsza, że klawiatura mała itd. Nie ustrzegnę się błędów, ale
jak mówi pan Huzarski, kolarz komentujący
w tym roku Tour de Pologne, kto nie ryzykuje
ten nie pije szampana , a ponieważ powtarza
to codziennie to coś w tym musi być. Półtora
godziny mówi Petru… A teraz premier mówi
półtorej roku… Nawet upomniany przez panią minister Edukacji, kilka dni później powtarza błąd. Niereformowalny a bierze się za
reformy, taki paradoks! Serwis LG w Polsce,
chwalą się najnowocześniejszym ośrodkiem
w Europie z inżynierami, samochodami zaopatrzonymi we wszystkie potrzebne części!
Gówno prawda! Jak zadzwoniłem, kiedy padła mi 60" plazma po ledwie 6 latach (druga śmiga już 12 lat bez żadnych widocznych
strat jakości obrazu) to najpierw spytali się,
czy mam samochód, żeby ją przywieźć... Potem odpowiedzieli, że nie mogą naprawić bo

się trochę dziwiłem, że go puścili bo pasuje
jak ulał do ziobrowej rzeczywistości gdy tu
nagle scena, w której duński przedsiębiorca oferuje pracę naszym, cały czas jego
angielskie kwestie są przekładane na polski ale już słowa: „będziecie pracować w
Danii, gdzie ludzie nie są karani za biznesowe osiągnięciaˮ pozostały bez tłumaczenia.
Ależ jestem czujny! Brawo cenzorzy w TVP,
to już chyba ostatnio trzeci raz, wymazane
serduszko WOŚP, podwójna linia z wypadku
Broszki cudownie przekształcona w przerywaną i teraz to... Tak trzymać towarzysze!
Tylko jak się z tym czujecie? Nie zmieniłem
kanału, zajęty czymś (!) a tu program premierowy niejakiego Piekarczyka... Jak ktoś
ma problem gastryczny to wysłuchanie
tekstu pierwszej piosenki ułatwia womitowanie. Nie mogę się nie podzielić kolejnymi
perełkami dziennikarstwa sportowego... Po
meczu Hamburger SV wygranym 1:0 z Bay-

W TVP już mają taką nerwówę, że mylą się co
chwila: pan rzecznik o dymisji mówi Jarosław
Kurski zamiast Jacek a ostatnio w TVP Info
pani przejęzyczyła się i powiedziała o Apelu
Kaczyńskim... W głowie tyko Jarosław. Hi hi...
Tomasz Lis pożegnał się z widzami programu
na TVP1... Gdyby można było napełnić baki
naszych samochodów nienawiścią, żółcią i
jadem z komentarzy na Onecie to nie trzeba
by było importować ropy... Jakie to żałosne i
dobrze, że to tylko 5 milionów głosowało za
obecnie rządzącymi… Myślę, że powinno się
przeprowadzić ogólnopolską akcję, w której
powinniśmy domagać się zlikwidowania anonimowych postów, które niczemu nie służą
poza szerzeniem nienawiści... Każdy, kto
chce komentować niech się podpisze swoim nazwiskiem! Nabierze to wiarygodności
i skończy z bezsensownym hejtem, pewnie
od tych samych ludzi pod różnymi nickami...
Wesołych Świąt i do zobaczenia za miesiąc.

A

teraz reklama radiowa, hotel pod
Warszawą ze śniadaniem i light cookingiem... Kuchnio lekkostrawna, żegnaj!
Znowu o komentatorach w TVP. Czy oni mogliby sobie kupić okulary? To, co wyprawiają
z wymową nazwisk sportowców przechodzi
ludzkie pojęcie... Arriba staje się Arabią,
Monroe Moorem, Ruckstuhl Rockstohlem,
Manyonga Manyongo, Muir (wymowa bliska
do Mjur) Mejrem albo Muirem, w zależności
od tego, kto to mówi, Giles (wymowa Dżajls)
Gilsem… Babiarz do dzisiaj nie nauczył się
wymawiać nazwiska Giles a minęło już parę
lat. To tylko kilka przykładów. Czy to ignorancja, olewanie kibiców czy po prostu brak
profesjonalizmu... I jeszcze taka perełka, panowie Jóźwik i Chmara komentujący skoki
w dal do dziesięcioboju widząc zawodnika,
który przy nazwisku miał THA zaliczyli go jdo
reprezentacji Tahiti, podczas gdy wielokrotnie pokazywany, bo wygrał, miał na koszulce
duży napis Thailand... Ale obaj w świetnych
humorach! W czasie innych zawodów Babiarz
z uporem maniaka wymawiał łatwe przecież
nazwisko niemieckiego sportowca Kazimirek
podczas gdy na jego plecach oraz ekranie
była „krótsza” wersja Kazmirek. Ale on pewnie wie lepiej... Więcej wpisów nie będzie,
powiedziałem sobie… Ale nie! Były kolejne.
Paulina Chylewska opuściła TVP i co ciekawe
od razu wystąpiła w Polsacie, do tej pory
tacy dziennikarze mieli karencję, chyba sześciomiesięczną. Ale nie o tym, po pierwsze
usunęła pieprzyk, po którym pozostała mała
kreska nad wargą (ciekawe, komu to przeszkadzało, ale czego się nie robi dla szmalu)
a po drugie powiedziała, że po przerwie
wracamy z powrotem... No to ja też z powrotem komentuję. Pomyłki komentatorów TVP

REKLAMA
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Zbigniew Poręcki

Felieton z dreszczykiem
Zbigniew Poręcki - aktor, felietonista
Rysunek - Tomasz Suwała, rysownik i bloger

B

ył grudniowy chłodny dzień, temperatura w
Warszawie wahała się w granicach zera ale
spotęgowana wiatrem dawała odczuć się jako
zimniejsza, wstrętna i nieprzyjemna. 21-letni
młody, bezrobotny mieszkaniec podwarszawskiej miejscowości Zielonka, zajechał do stolicy
kolejką, oczywiście nie uiszczając opłaty za bilet.
Miał swoje sposoby na takie jazdy i w ogóle, ale
do tego co potrzeba, to nie miał. Gwoździa wbić
w ścianę nie potrafił lecz pięść w gębę kolegi to
i owszem, wbijał chętnie i bez proszenia. Kiedyś,
ponoć w dniu swoich urodzin, wszedł sam do
warszawskiej restauracji na Pradze i zamówił
porcję tuńczyka. Kelner ładniutko przyniósł takową, podając w komplecie sztućce oraz pieczywko, po czem skłonił się grzecznie i oddalił.
Nasz bohater łaps porcyjkę w łapę i „noga’’, oczywiście bez uregulowania rachunku, znaczy odpowiedniej sumy za konsumpcję. Łachudra był z
niego, jednym słowem i nic więcej. „Śmietanka
Towarzyska” z owej podwarszawskiej miejscowości nadała mu jednogłośnie ksywę TUŃCZYK,
jednakowoż takowa nie przypadła mu do gustu
i obijał mordy kolegom, przyjaciołom i znajomym, aż jakoś tak samoistnie został przemianowany na DUŃCZYKA. Ta ksywa to zupełnie coś
innego, zagraniczna. Odpowiadała mu w samej
rzeczy i do niej się przyzwyczaił na całe swoje
podłe życie. Mieszkał z babcią (rodzice odeszli
wcześnie czyniąc go sierotą, ale za to niezależnym finansowo, po prostu bez grosza), babunia
ugotowała coś nie coś, jak było z czego. Duńczyk nie był zachłanny. Podiwanił coś chłopu na
miejscowym targu, rąbnął torebkę warszawskiej
paniusi, która samotnie stała na stacji i takie tam
inne duperele, o których pisać nie warto. Przeczytał z wielkim trudem ze dwa kryminały, które
zwinął w tramwaju rozmawiającej z konduktorem paniusi. Zdaje się, że jedna z tych książek
to Błażejowskiego „Czerwony błazen’’, czy coś w
podobie, ale najważniejsze, że spodobał mu się
arystokratyczny blichtr przedstawiony w tejże, a
że jakiś tam trup się pojawiał to zupełnie mu nie
przeszkadzało, po prostu nic strasznego. Trup to
trup. Koniec i kropka.
Wracając do tego, iż z rana był przyjechał do
Warszawy, w grudniowy chłodny dzień i do tego
zupełnie bez szmalu, to należy dodać że należało
się człekowi wstąpić gdzieś, zagrzać zmarznięte
członki i pozbyć się senności, która to z rana
mroczy człowieka poczciwego. Szedł i szedł Alejami Jerozolimskimi, aż pod numerem 51-wszym
napotkał znany mu już z reklamy Fotoplastikon.
Nigdy tu nie zachodził ale przechodząc parę razy
zwrócił na te dziwną nazwę swoją przenikliwą
acz wyczuloną na obce nazwy uwagę. Wszedł do
środka - ciepło, sala jakaś taka dziwna. W koło
krzesła, jakieś lornetki czy okulary i pełno ludzi,
którzy w kompletnej ciszy, łeb przykładając do
nich gapią się w coś bez przerwy. Ten dureń i
prostak (mówimy o Duńczyku) nic nie wiedział o
widzeniu przestrzennym. Dwa zdjęcia pod zmienionym kątem fotografowania, czyniły w głowie
oglądającego złudzenie obrazu trójwymiarowego. Ja pierdziu, rzekł sam do siebie, jak bym był w
Paryżu. Akurat na przesuwających się zdjęciach
pokazywano pocztówki z Paryża. No kurka blaszka, niezłe cuda. Ten Fotoplastikon należy dodać,
mieścił się w kamiennicy braci Hoserów i był
własnością, lecz nie na wyłączność, pana Popiela, zasłużonego propagatora nowości z dziedziny poznawania świata oraz pięknych miejsc pod
względem przyrody i architektury. Po pół godziny oglądania Duńczyk oczarowany wyszedł na
tak zwane spotkanie przygody. Omijał ze szczególną troską policjantów patrolujących swoje

rewiry. Szedł ulicami stolicy i wiedział, że tylko
tu może spotkać go szczęście. Patrzył na przejeżdżające automobile z siedzącymi w środku bogaczami, na wystawy sklepowe z przybraniami
świątecznymi, na ruchome lalki św. Mikołajów
z dzwoneczkami. Wzruszył się chłopysio. Łzy cisnęły mu się do oczu, tym bardziej iż wiatr z mokrym śniegiem wciskał mu się za kołnierz. I tak
szedł sobie Duńczyk Al. Jerozolimskimi, skręcił
w Marszałkowską, potem sobie pospacerował
Świętokrzyską i ponownie zmarznięty na kość,
dotarł aż do Placu Napoleona. Na wyżej wymienionym znajdował się największy Lombard w
Warszawie. Tu był ruch niesamowity, ludziska

czonego czekaniem klienta począł przechadzać
się po hali pilnie obserwując załatwiającą swą
sprawę kobietę. Była nią szacowna pani Liebermanowa, której to mąż nagle i niespodziewanie
obumarł był, pozostawiając ją w smutku i bez
grosza, a nawet z długami co nie sprawiało jej
przyjemności. Duńczyk jak sęp wyczuł padlinę.
Przechadzał się coraz bliżej i bliżej wsłuchując się
w szczegóły transakcji. Usłyszał, iż za pierścionek
z brylantem pani Liebermanowa otrzyma na trzy
miesiące 1000 zł. I otrzymała. Kobiecina schowała pokaźną gotówkę do torebki i wyszła z
Lombardu. Duńczyk za nią. Trzymał się w odpowiedniej odległości i starał się nie zwracać na sie-

poszukiwać torebki. Znalazłwszy takową ulotnił
się z lokalu, przeskakując leżącą bez ducha (lecz
nie całkiem) panią Liebermanową i szczęśliw
co nie miara udał się do miejscowości swego
zamieszkania czyli do podwarszawskiej Zielonki. Tam radości nie było końca. Przeszukawszy
torebkę znalazł nawet pióro ze złotą stalówką
z inicjałami H. L. 1920. Torebki i jej zawartości
Duńczyk pozbył się dokładnie, natomiast pióro
nosił w kieszeni marynarki. Nie interesował się
był, czy ofiara jego zbójeckiej działalności przeżyła. To było nie ważne, ważne było 1000 zł. Łup
zbójecki nie byle jaki. Podśpiewywał sobie - kto
nie wali mocno w łeb ten jest kiep.

przynosili przeróżne rzeczy i brali pod ich zastaw
pożyczki, w sumach zależnych od wartości przyniesionych rzeczy.
Duńczyk siadł na krześle i siedział. Siedział i obserwował. Obserwował i siedział, nie znając swojej przyszłości. A ta rozkładając nad jego głową
swe niewidzialne dłonie zdawała się wróżyć mu,
że cierpiał będzie długo za swe winy, które to na
Sądzie Ostatecznym też nie będą mu darowane.
Piekło jeno go czeka i czarna czeluść śmierdząca
siarką i smołą oraz nieprzyjemna, gorąca temperatura. A towarzystwo wprost z pod ciemnej
gwiazdy. A niech ich wszystkich diabli wezmą.
Koniec i kropka. Swoją kolejkę odczekała pani
w średnim wieku, przyzwoicie ubrana i ogólnie
zadbana. Duńczyk zwrócił na nią uwagę absolutnie od razu. Powstał był z krzesła i udając zmę-

bie uwagi innych przechodniów. Szedł aż doszedł
razem ze swą przyszłą ofiarą, do kamiennicy przy
ulicy Mazowieckiej pod szóstym, gdzie ofiara,
pardomes przyszła ofiara zamieszkiwała w trzy
pokojowym mieszkaniu ze służbówką. Duńczyk
wchodząc za swą ofiarą a mając tysiąc przed
oczami podniósł na klatce leżącą, dużą kłódkę do
zamykania bramy na łańcuch. Widać dozorca po
pijaku rzucił ją gdzieś nie pamiętając gdzie. Zadzwonił do mieszkania i otwierającą drzwi panią
Liebermanową rąbną w łeb z sił całych swego,
młodego organizmu, używając do tego kłódki.
Uderzona nią dama, padła na dywan oblewając
się krwią i wyzionąwszy ducha (lecz nie całkiem)
pozostawała bez takowego ze trzy kwadranse.
Duńczyk wskoczył do mieszkania zamykając za
sobą dokładnie drzwi i jął w wielkim pospiechu

Inspektor Bernard Żbik po przesłuchaniu poszkodowanej, która w cudowny sposób doszła
do zdrowia, zaczął przesłuchiwać ludzi odwiedzających Lombard na placu Napoleona. Wypytywał o ludzi nie dokonujących transakcji i
obserwujących innych. A Duńczyk jak każdy
zbrodniarz powrócił na miejsce zbrodni szukając następnej ofiary. Oczywiście wypierał się
wszystkiego ale wpadł gdyż znaleziono przy nim
pióro z grawerką H.L. 1920. Może chciał pisać
felietony do Głosu Pruszkowa. Nie wiem.
Pozdrawiam Państwa Zbyszek Poręcki.
P.S. Duńczyk nie był eleganckim złodziejem
dżentelmenem z filmu Vabank, specjalistą od
alarmów i zabezpieczeń. To krwawy bezwzględny bandzior, który w pierdlu spędził długie lata.
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Tomasz Suwała

Wigilijni goście
Tekst & foto - Tomasz Suwała rysownik i bloger

S

taś zmarkotniał. Ja też. Smutna ta wigilia. Wzięliśmy po zgrzewce piwa i chcieliśmy wypić na murku
pod sklepem, ale pogoda niezbyt przyjemna, chłodnawo jakoś.
– Chodź – zawołał Staś wskazując ja najbliższą kamienicę – Strudzonych podróżnych każdy Polak-Katolik
przyjmie do stołu. Wigilijny gość to świętość.
O dziwo drzwi od bramy były otwarte. Widocznie
domofon zepsuty. Weszliśmy do klatki schodowej a
Staś zadzwonił do pierwszych z brzegu drzwi. Drzwi się
otworzyły i Staś zaczął śpiewać:
– Przybierzeli do Betlejem pa-ste-rze!...
W drzwiach stanął rosły gość w samej podkoszulce i
majtkach, spojrzał na nas groźnie i syknął:
– Spierrr…. – trzasnął drzwiami i tyleśmy go widzieli.
– Może kolęda mu się nie spodobała – mruknąłem.
Weszliśmy piętro wyżej. Dzwonek do drzwi a w
drzwiach pokazał nam się człowiek podobny do Putina:
– A wy szto?
– Wigilia jest a my wędrowcy, znaczy wigilijni goście…
- zaczął niepewnie Staś.
– U nas wigilia za dwa tygodnie – odpowiedział Putin
i zamknął drzwi, ale po chwili otworzył i spytał:
– A co macie? – wskazał na nasze czteropaki.
– Piwo – odpowiedzieliśmy.
Putin skrzywił się tylko i zamknął drzwi.
– A mówiłem żeby jeszcze flaszkę wziąć – odezwałem się z wyrzutem, ale Staś już dzwonił do kolejnych
drzwi.
W drzwiach stał brodaty z pytającym spojrzeniem a za
nim w głębi mieszkania kilka osób klęczało i słychać było
muzułmańskie wezwanie do modlitwy.
– Dobry wieczór – grzecznie ukłonił się Staś.
– Guten abend – odpowiedział brodaty.
– Gute nacht – tym razem ja się ładnie ukłoniłem pociągając za sobą Stasia.
W kolejnych drzwiach pokazało nam się dwóch obejmujących się facetów.
– No, że wigilia i takie tam… - zacząłem niepewnie.
Faceci cmoknęli się w usta i spojrzeli na nas przyjaźnie.
– Bonjour. Oui, oui. Entrer – powiedział jeden z nich
jednocześnie zapraszając nas gestem.
Tym razem Stach mnie powstrzymał:
– Gdzie? Idziemy stąd i to szybko!
Przy następnych drzwiach dzwonek nie działał, więc
ostro zapukaliśmy. Po chwili otworzył nam gość cały w
purpurze. Wyciągnął tacę i mówi:

– Co łaska na mszę.
– Na jaką mszę? – warknął Staś zadziornie.
– Za Hankę – i wznosząc oczy ku górze zaśpiewał w
liturgicznej tonacji – co kamienicę chciała, ale jej komisja odebrała…
– Idziemy – szarpnąłem oniemiałego Stasia – purpurowi Nyczkowi się pomieszało.

Przy ostatnich drzwiach usłyszeliśmy tylko:
– Żadnych jehowych!!!
Zeszliśmy na dół i przykucnąwszy w bramie sączyliśmy
w milczeniu piwo z puszek. Ulicą powoli jechał samochód Straży Miejskiej. Patrzyliśmy jak nas mija.
– Minął nas – odezwał się Staś.
– I dobrze, bo tu chyba pić nie można.

– Hehe, patrzył na nas i nie widział.
Staś się chyba zbyt wcześnie ucieszył, bo radiowóz
zatrzymał się, po czym cofnął do nas.
– Chyba zobaczył jednak – zacząłem chować puszki.
– Zostaw – sapnął Staś – Ja to załatwię.
Z radiowozu wysiadł strażnik i podszedł do nas.
– Panowie, tu nie wolno pić alkoholu, to miejsce publiczne. – odezwał się strażnik – Dam wam pouczenie
i mandat 50 zł. – i już wyciągał druczek z mandatami,
kiedy Staś się odezwał:
– Tutaj wolno pić.
– A kto tak powiedział? – strażnik spojrzał na nas
zdziwiony.
– Ja – Staś dumnie wypiął pierś.
Strażnik uśmiechnął się kpiąco:
– Najmniejszy mandat to 50 zł., już niżej się nie da.
– Tutaj panie strażniku to ja ustalam zasady, kto może
pić a kto nie – wyjaśnił Staś.
– To prywatna kamienica i co najwyżej jej właściciel
może o tym decydować – odparł spokojnie strażnik.
Staś przytaknął głową:
– Wszystko się zgadza, bo to ja jestem właścicielem
kamienicy i to ja ustalam zasady, kto i gdzie i kiedy może
pić w tej kamienicy.
– A jak się pan nazywa?
Staś podał nazwisko.
– A gdzie pan mieszka?
– No tutaj – i spojrzawszy na nr domu i nazwę ulicy,
przeczytał ją dodając – lokal ósmy.
– A akt własności pan ma? – strażnik nie dawał za
wygraną.
– Mam.
– To proszę pokazać.
– A nie, nie, wyślecie wezwanie na mój adres a ja
wam wtedy wyślę kopię aktu własności – odparł pewny
siebie Staś.
– No to nie można było tak od razu, że to pańskie? –
widać, że strażnik odpuścił – To schowajcie się, chociaż,
żeby z ulicy nie było widać – odwrócił się i poszedł.
Spojrzałem zaskoczony na Stasia. Staś wzruszył ramionami i krzyknął za wsiadającym do radiowozu strażnikiem:
– Wesołych Świąt!
Strażnik machnął tylko ręką i radiowóz odjechał.
– A jak sprawdzą? – spytałem.
– My tu już nie będziemy pić, pójdziemy do innej kamienicy – a przepiwszy dodał – Tu i tak nikt nie chciał
przyjąć wigilijnych gości.
Komentować można na:
http://piorkiemtomkas.blogspot.com/

Witajcie, przywieźliśmy Wam podarki...
Komu, komu bo wracamy na południe?

Wszystkim zaprzyjaźnionym amazonkom i jeźdźcom
Patataj życzy WESOŁYCH ŚWIĄT:)
Jesteśmy przeciwni zachodnio-imperialistycznej, komercyjnej tradycji Św.Mikołaja... Ale dlaczego??? Bo jesteśmy
zwolennikami prawdy historycznej i kultywujemy tradycję Trzech Króli
Foto: Archiwum Patataj

Szalom alejkum...

Tylko gdzie to jest, no gdzie to jest...?
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Most na Berezynę
Maciej Zapaśnik
Foto - Zuzanna Jankowska i Maciej Król

W

niedzielę 25 listopada nieopodal miasta Borysów na Białorusi odbyła się wielka inscenizacja słynnej bitwy z 1812 roku w czasie, której niedobitki Wielkiej Armii Cesarza Napoleona próbowały
przedostać się przez rzekę Berezynę. W rekonstrukcji
bitwy już po raz drugi wzięliśmy udział w 20 osób,
jako jeźdźcy i markietanki z pułku 2. ułanów Księstwa
Warszawskiego, jeżdżącego na co dzień w stajni Pa-

TaTaj w Kaniach Helenowskich pod Pruszkowem. 11
ułanów pułku 2. w czasie inscenizacji wspierało konno wojska Cesarza Napoleona. Pozostałe 9 osób z
polskiego oddziału działało w formacjach saperskich
budujących most na rzece Berezynie.
Biorąc udział w tej wielkiej rekonstrukcji, mieliśmy
okazję upamiętnić udział polskich jednostek w tej
jednej z najsłynniejszych bitew kampanii rosyjskiej.
Starcie wojsk francuskich i rosyjskich odgrywało
ogółem 120 jeźdźców i kilkuset żołnierzy piechoty.
Cała impreza miała charakter państwowy i uświetniała ją asysta i orkiestra współczesnych jednostek
białoruskiej armii.

PaTaTaj informuje
Poza bitwą pułk 2. ułanów wziął również
udział w uroczystej paradzie rekonstrukcyjnej,
która przeszła ulicami Borysowa.
W sobotni wieczór Kapela Pułku 2. miała
także okazję zorganizować imprezę taneczną
dla pozostałych grup z Białorusi, Francji i Rosji.
Grane były mazurki, oberki i polki. Uczestni-

cy mieli okazję zatańczyć tradycyjne polskie
tańce.
Dla pułku 2. wyjazd był niezwykle udany.
Mamy już zaproszenia na kolejne imprezy na
Białorusi. Wspaniale byłoby móc organizować
podobne inscenizacje w Polsce. Mamy nadzieję, że kiedyś taka okazja się nadarzy.
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Nagrania na święta
Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta

„WINTERREISE” SCHUBERTA I BARAŃCZAKA
o płyta wydana przez NIFC - dla prawdziwych
koneserów poezji i muzyki. Jak pisze Marcin
Gmys w obszernej książce dodanej do nagrania o
„Die Winterreise” Franza Schuberta powstałej w
1827 r. napisano wszystko, a jednak… Będący zrazu na kontrakcie, potem na emigracji w USA, wykładowca literatury słowiańskiej na Uniwersytecie
Harvarda Stanisław Barańczak, skądinąd wybitny
poeta i bardzo płodny tłumacz, po dzieło kompozytora napisane do słów Wilhelma Mullera sięgnął
stosunkowo późno, bo ledwie na 20 lat przed swoją śmiercią. To reinterpretacja, podobnie jak nieco
wcześniejsza niemieckiego kompozytora/dyrygenta
Hansa Zendera (1993) – rozszerzająca w wielu miejscach dzieło wiedeńskiego kompozytora, reinterpretacja o cechach palimpsestu literackiego. Znakomita – uwspółcześniona przez Barańczaka o elementy,
jakie widzimy za oknem w zimowej szacie, np. dymy
z kominów miedzy antenami telewizyjnymi. Jeszcze
jeden aspekt – ponadczasowości przesłania poetyckiego zgodnego z sugestywną muzyką, rozważanie
o tragizmie ludzkiego bytowania na Ziemi, smętna
dola poety, a przede wszystkim rozdźwięk między
marzeniem a rzeczywistością (cecha romantyzmu).
Wydawcy albumu rolę śpiewaka powierzyli aktorowi, reżyserowi, wybitnie wykształconemu Tomaszowi Koniecznemu, na stałe związanego ze sceną
wiedeńską (sukcesy w inscenizacji „Pierścienia
Nibelunga” Wagnera). Akompaniuje mu niemniej
utalentowany pianista (Steinway D, 578221) Lech
Napierała, także związany ze środowiskiem wiedeńskim – kończył tu Uniwersytet Muzyczny.

wany album „NOW” (Universal) ukazał się z początkiem listopada, zarejestrowany w Sonus Studio/Izabelin Studio (Andrzej Puczyński i inni) jest poniekąd
hołdem dla zmarłego już po nagraniach perkusisty
Grzegorza Grzyba. Większość kompozycji należy do
lidera Janusza Grzywacza (instr. klawiszowe), słyszymy Marka Stryszowskiego (saksofony i wokale);
instrumenty basowe obsługuje Krzysztof Ścierański,
mamy Marka Radulego na gitarze oraz Bernarda
Maselę (marimba), O.S.T.R. z niewielkim rapem i innych. Całość w dawnych klimatach, dużo elektroniki,
ale bez przesady.

Lektury na święta
Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta

dotarł do Krakowa/Zakopanego i tu zaczął nowy rozdział w swoim życiu. Spotkał się z braćmi i rodziną,
wszedł w związek z mężatką Marynią Żarnowską z
Baniewiczów znaną mu jeszcze z młodości. Związek
okazał się niezbyt szczęśliwy, na dodatek ukochana
zachorowała i zmarła. Bronisław imał się różnych zajęć, w czasie Wielkiej Wojny znalazł się w Paryżu i tu
ginie w nurcie Sekwany. Świetnie, bogatym językiem
napisana pierwsza publikacja na temat najstarszego
z braci Piłsudskich. Jego osiągnięcia były doceniane
już przed Drugą Wojną, ale uznanie przyszło w latach
80. ub. stulecia, kiedy firma Sony odczytała część
ocalałych wałków, przy okazji ujawnił się zdziwiony
japoński wnuk (i reszta rodziny) mający prawo do
nazwiska. Polecamy.
Jerzy Chociłowski BRONISŁAWA PIŁSUDSKIEGO
POJEDYNEK Z LOSEM Wyd. Iskry 2018; str.172;
ilustracje; indeks i bibliografia; oprawa twarda +
obwoluta; cena 39,90 zł.

T

NOWE LABORATORIUM
o wieloletniej przerwie reaktywował się zespół
Laboratorium, swego czasu legenda naszej sceny jazz-rockowej. Legenda, jaka liczy prawie … 50 lat.
Autor tych słów zetknął z grupą na drugim kaliskim
Festiwalu Awangardy Beatowej z początkiem stycznia 1971, kiedy na reporterskim, acz profesjonalnym
magnetofonie Uher, nagrał ich 20 min. set i muzycy
wielokrotnie przesłuchiwali taśmę w pokoju hotelowym. „Laborka” należy do tych zespołów, jakie
mogą w dowolnym czasie wejść do studia i nagrać
album, także zagrać koncerty. Ich starannie opraco-

P

PIŁSUDSKI JAKO ETNOGRAF
owa o Bronisławie Piłsudskim niewiele starszym bracie Józefa (Ziuka). Jego postać jest
prawie nieznana w powszechnej opinii. Tak jak fakt,
że obaj mieli bardzo liczne rodzeństwo (dwaj bracia
Jan i Kazimierz oraz cztery siostry) i obaj byli ofiarami
nieudanego spisku na życie cara… i obaj wylądowali
na syberyjskiej zsyłce. Ziuk, który miał zawsze więcej
szczęścia, na północ od Irkucka (z mniejszym wyrokiem), Broniś zaś na wyspie Sachalin. Dotarł tam
specjalnym parostatkiem z Odessy i szybko odnalazł się w nowej rzeczywistości – został sekretarzem
u władz, nie ograniczano jego poruszania się po
wyspie. Tak poznał autochtonów Ajnów, Niwchów
a potem inne ludy syberyjskie na kontynencie. Po
kilku latach zyskał uznanie miejscowych władz jako
systematyczny badacz i opiekun Ajnów, uznanie i
późniejsze wsparcie przyszło z Petersburga. Ale i zza
Oceanu, ze Stanów Zjedn. aż w końcu i z Japonii.
Umożliwiło to systematyczne badania, rejestrację
dźwiękową na wałkach Edisona oraz fotograficzną.
Piłsudski wspierał jak mógł Ajnów, także materialnie, pisał fachowe materiały do periodyków – aż po
ślub z miejscową ajnanką, z którą miał syna i córkę.
Tej już nigdy nie zobaczył, gdyż w wyniku przegranej
wojny płd. Sachalin dostał się w ręce Japończyków
a nasz bohater wyjechał do Japonii, gdzie spędził 7
miesięcy. Potem poprzez USA i Europę zachodnią

M

TONY BENNETT & DIANA KRALL
odaj ponadczasowy album „LOVE IS HERE TO
STAY” (Universal/Sony Music) nagrany wspólnie, a nie na zasadzie dogrywek do zachowanych
ścieżek. Oboje artyście mają się dobrze – Tony Bennett liczy sobie 92 lata, mieszka na nowojorskim
Manhattanie, Diana Krall w połowie listopada br.
skończyła lat 54, więc dzielą ich pokolenia, ale łączy
miłość do klasyki, tutaj braci George’a i Iry Gershwinów. Po raz kolejny sięgnięto do tych standardów rodem ze słynnych musicali – 12 utworów, jak: „S’Wonderful”, „But Not For Me”, tytułowy „Love Is Here To
Stay”, „I Got Rhythm” czy „Somebody Loves Me” i
tak dalej. Siłą nagrań (studia Avatar i Electric Lady w
Nowym Jorku) są aranżacje i akompaniament Billa
Charlapa i jego Tria oraz oczywiście interpretacje
wokalistów. Diana i Tony śpiewają razem, na głosy,
ale także solo – wokalistka w „But Not For Me” z
akompaniamentem Charlapa, wokalista w ostatnim
nagraniu na płycie „Who Cares?”. Wprawdzie wokaliści grają – są ”artystami – twarzami” Steinway’a,
ale z opisu wynika, że nie dotykają tutaj klawiszy.
Skupmy się zatem na mistrzowskich wykonaniach,
pełnych swingu, znakomitego frazowania i wyczuciu
rytmu.

B

NOWY JOHN SCOFIELD
istrz elektrycznego Ibaneza, wielokrotny
gość naszej sceny muzycznej (w różnych
formacjach, począwszy od pamiętnego pierwszego
występu z Milesem Davisem na scenie Sali Kongresowej w 1983 r.) nagrał w kwartecie nowy album pn.
„COMBO 66” (Verve/Universal). Tu warto wymienić
pozostałych muzyków, choćby ze względu na typową grę zespołową, tj. klawiszowca (fortepian + or-

gany) Geralda Claytona obsługującego instrumenty
Yamahy, Vicente Archera na basie i Billa Stewarta
przy perkusji. Oczywiście dominują solówki Johna,
lecz lider daje możliwość wykazania się kolegom.
Dużo pogodnego swingu, wspaniałej muzyki i zadziwiających popisów instrumentalnych. Polecamy.

M

AGA ZARYAN – ŚWIĄTECZNIE I JAZZOWO
a zakończenie muzyczny akcent typowy
świąteczny – nie bójmy się! Bez natręt-

N

PRUSZKOWSKI ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA
wiązek Nauczycielstwa Polskiego w Pruszkowie
(i w powiecie) ma ponad 100-letnią, a nawet
więcej: 112 letnią historię. Wydana nie tak dawno
książka „ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
NA TERENIE PRUSZKOWA I POWIATU PRUSZKOWSKIEGO 1916-2016” autorstwa Bogusławy Bożeny
Kępkowskiej chroni od zapomnienia działalność tej
organizacji na naszym terenie. Bo jak pisze Kępkowska „czas zaciera ślady, fakty idą w zapomnienie”. W
oczekiwaniu na jej następne monumentalne dzieło

Z

nych dzwoneczków dawkowanych nam bez
opamiętania przez stacje radiowe i telewizyjne.
Po dłuższej przerwie Aga Zaryan ma dopieszczony świąteczny album „WHAT XMAS MEANS
TO ME” (Centrala/WarnerMusicPoland) – bez
dzwoneczków! – ale w klimatach jazzowych. To
zestaw 10 doskonale nam znanych utworów dookoła świątecznych, standardów, więcej - klasyka
klasyki tego gatunku. Trzeba zaiste mieć odwagę
i pomysły nowatorskie by sięgnąć po te utwory. Autorowi nowych aranżacji (wyjątek „Blue
Xmas (To Whom It May Concern” – Gil Evans)
pianiście Michałowi Tokajowi (także Hammond)
nie brakło takowych, także samej wokalistce.
Bez muzyków, tu wyróżnimy trębacza (także
flugelhorn) Roberta Majewskiego i puzonistę
Grzegorza Nagórskiego oraz filharmoników orkiestry praskiej nie byłoby tej płyty, a nagrywano
ją właśnie w Pradze. Dogrywano w nowojorskim
studio, podejrzewam tracki wokalne z udziałem
Freddy’ego Cole’a. Realizatorem owej klimatycznej, pełnej zadumy ale i radości, płyty był Rafał
Paczkowski. Jedenastym polskim nagraniem
wg Jarosława Iwaszkiewicza jest kompozycja
Niemena „Nim przyjdzie wiosna” – zamykająca
zimę. Ale znakomite czarne zdjęcia Agi Zaryan
robiono latem po brooklyńskiej stronie Nowego
Jorku – z widokiem na jeden ze starych mostów
(Marta Orlik & Paweł Liro).

17

GŁOS PRUSZKOWA NR 12/2018

www.gpr24.pl
„Historia oświaty w Pruszkowie” po monografii „95
lat działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcących i
Sportowych” (czyli: Mechaników) kilka zdań o autorce i historii ZNP w naszym mieście. Bogusława
Kępkowska z Pruszkowem związana jest od 1985 r.,
tj. od momentu podjęcia pracy nauczycielki historii
w Zespole Szkół – Mechaników przy ul. Gomulińskiego; stale podnosiła swoje kwalifikacje – studia
podyplomowe łącznie z doktoratem w zakresie nauk
humanistycznych w Instytucie Badań Edukacyjnych
(2006) w Warszawie. Jest autorką wielu artykułów
naukowych związanych ze szkolnictwem w Pruszkowie.
Praca jaką polecamy Czytelnikom, których interesuje historia oświaty, jest uzupełnioną wersją
publikacji wydanej w 2006 r. Traktuje ona skrótowo
o początkach organizacji nauczycielskich, od zjazdu
postępowych nauczycieli ludowych w Pilaszkowie
(k/Łowicza) 1 października 1905 – wtedy zebrani
pedagodzy postanowili nauczać w języku polskim.
Kilka lat potem na obszarze dzisiejszego Pruszkowa
działało 17 szkół elementarnych do których uczęszczało 1709 dzieci. Następny protest miał miejsce
jesienią 1916 r. – wtedy to pruszkowscy nauczyciele niemal siłą wprowadzili podręczniki w języku
polskim odrzucając dwujęzyczne (niemieckie). W
listopadzie tamtego roku odbył się pierwszy zjazd
nauczycieli pow. warszawskiego – powołano organizację Zrzeszenie Nauczycieli Szkół Elementarnych.
W okresie międzywojnia ruch nauczycielski rósł w
siłę – wyrazem strajk województwa warszawskiego w 1937 r. czy zajęcie jednolitego stanowiska w
sprawie kształcenia, dokształcania i doskonalenia
kadr. Dużo miejsca autorka poświęca pięknej karcie
podziemnego nauczania w okresie okupacji (udzielaniu matur - Bogdanowi Zielińskiemu) a także nauczycielom poległym. Odbudowywaniu oświaty w
l. 40 – wprowadzonemu systemowi i nowym kierunkom wychowania, trudnościom w aprowizacji,
pomocy dla nauczycieli (łącznie z analizą uposażeń).
Lata 60 – 80 to dynamiczny rozwój organizacji ZNP,
padł pomysł budowy Domu Pedagoga. Rzecznikiem
inwestycji był Jan Gilewicz, dyr. LO im. T. Zana, o czym
mało kto wie. Wysiłkiem społeczników i dzięki pomocy pruszkowskich przedsiębiorstw 11 października 1977 r. uroczyście uruchomiono Dom. Tu autorka
zamieszcza liczne unikalne fotosy z tej uroczystości,
a nawet wiersz dyrektora Gilewicza. Dalej poświęca
wiele miejsca wykazowi ognisk, różnych komisji czy
sekcjom emerytów i nauczycielskich rencistów.
Bogusława Bożena Kępkowska ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO NA TERENIE PRUSZKOWA I POWIATU PRUSZKOWSKIEGO 1916-2016.
Wyd. Książnica Pruszkowska 2018, str. 128; liczne
zdjęcia w tekście i na wkładce; opr. twarda.

Kultura

ją grozą – niemiecki okupant usiłował teren będący
mitycznym korytarzem między Rzeszą a Prusami
totalnie zniemczyć. Po wojnie wraz z nową władzą
przyszła stalinizacja życia, co autor doskonale pamięta z dzieciństwa, szkoły i studiów – Politechnika
Gdańska. Ale tu zaczęła się przygoda z Bim-Bomem,
potem już w Warszawie z STS-em. Wieczny student
Edward podgrywał na fortepianie w tych kabaretach
marząc o studiach pianistycznych (skończyło się po
latach na muzykologii). Mając słuch absolutny coraz więcej komponował do tekstów kabaretowych,
potem nawiązał współpracę z radiem (i raczkującą
telewizją) oraz uznanymi reżyserami teatralnymi.
Najgłośniejsze sztuki końca lat 50. (np. Mrożka) i
wiele z lat 60. reżyserowane przez Konrada Swinarskiego czy Erwina Axera miały jego muzykę. Ale
młody żonkoś (koleżanka z STS, polonistka z Gdańska – Małgorzata Ślusarek) oraz powiększająca się
rodzina wymuszała członkostwo w ZAiKS-ie, udział
w spółdzielni mieszkaniowej, kredyty, itd. Przy okazji
czytelnicy dowiadują się czym był wtedy meldunek,
np. warszawski. Wspaniały tom wspomnień, gdzie
rozdziały „zaiksowy” i Opery Kameralnej są moim
zdaniem istotne, zasłużonego i odznaczanego twórcy, działacza, z dużą ilością humorystycznych przypowieści, a tle żywa kultura, kończą osobiste uwagi
działkowe, bowiem pan Edward kocha wraz z drugą
żoną Marysią (po śmierci pierwszej) zielony zakątek
nieomal w środku miasta – za szpitalem reumatologicznym w końcu ul. Woronicza.
Edward Pałłasz NA WŁASNĄ NUTĘ Wyd. Iskry
2018; str. 456; ilustracje w tekście; biogramy znajomych + indeks nazwisk; oprawa twarda z obwolutą; cena 49,90 zł.
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nicą sąsiedzką, też zamienioną na szpital i sytuacja
była zbliżona do tej obecnej (nie licząc rozbudowy „w
głąb, w kierunku warsztatów kolejowych). Zmarły dr
Roefler (12 wrzesień 1921 – 26 listopad 1971), mający piękną kartę powstańczą narzucił swoistą etykę
pracy jak obowiązywała przez długie dziesiątki lat. O
modernizacji nieustannej, o podniesieniu poziomu
placówki (rejestracja w europejskim Towarzystwie
Dializ i Transplantacji w Londynie), o sztucznej nerce
oraz o wielu znakomitych lekarzach/anestezjologach
warto przeczytać w książce dr Turos, także o znacznym dorobku naukowym pracujących tu lekarzy (w
l. 1959 – 1971 „tylko” 42 pozycje.
Maria J. Turos POCHYLENI NAD CZŁOWIEKIEM
– SZPITAL KOLEJOWY W PRUSZKOWIE W LATACH
1959 – 1999 Wyd. Książnica Pruszkowska 2018; str.
224; ilustracje w tekście; obszerna bibliografia oraz
wykaz prac i doniesień naukowych; kalendarium.
Dostępna w sieci bibliotek.

PROFESOR WEIGL – NIEDOSZŁY LAUREAT NOBLA
acznijmy od cenionego autora Mariusza
Urbanka, którego kolejne książki (z wyjątkiem przedostatniej o Makuszyńskim) omawialiśmy na tych łamach. Cenionego za świetny styl,
dokładność, pracowitość w zbieraniu materiałów
– słowem za całą narrację, by praca stała się ciekawa, zajmująca. Nie inaczej jest z pozycją o prof.
Rudolfie Weiglu, postaci nieco już zapomnianej.
Skoro autor dotknął lwowskiej tematyki pisząc
o Lwowskiej Szkole Matematycznej („Genialni”),
to i łatwo było sięgnąć do fantastycznych osiągnieć medycyny – rodem z tego miasta. Trzeba
też zerknąć w życiorys późniejszego prof. Weigla,
bo miało to znaczenie. Pochodził on z czeskiej
(a w zasadzie austro-czeskiej) rodziny Weiglów,
która to jeszcze w 1842 r. w Prościejowie koło
Ołomuńca założyła warsztat produkcji powozów.
Z latami stała się on wielkim producentem tych
pojazdów (dziś powiedzielibyśmy – wypasionych, świetnie wyposażonych, na znakomitych
zawieszeniach, z własnym oświetleniem, itp.)
z filiami w całej Europie i eksportem na świat.
Wdowa Elżbieta po właścicielu firmy w Wiedniu
poznaje niejakiego Trojnara, spolszczył (więcej:
wychował w atmosferze polskiego patriotyzmu)
on jej dzieci Fryderyka, Rudolfa i ich przyrodnią siostrę Mimi. Rodzina osiadła w Jaśle – tu
w gimnazjum Rudolf rozpoczął naukę (1896) –
ciekawostką był „zestaw” uczniów, m.in. Hugo
Steinhaus i Stanisław Pigoń. Potem Stryj (a tu w
szkole Kornel Makuszyński) i wstąpienie Rudolfa
na Wydział Medyczny Uniwersytetu Lwowskiego
(1903). Ale przez pierwsze 7 semestrów Weigl
zajmował się zoologią, potem przeniósł się na
medycynę. Wraz z kolegami był wielkim wyznawcą darwinizmu, jego inwencją był rodzaj rzutnika
scyoptykonu, gdzie na pokazach demonstrował
znakomite mikrofotografie preparatów. Wojna światowa uprzytomniła mu olbrzymią skalę
epidemii tyfusu plamistego (np. w Rosji zachorowało nań ok. 25 mln ludzi) i olbrzymią śmiertelność. Wcześniej Francuz Charles Nicolle odkrył
(nagroda Nobla), że nosicielem okazała się zwykła wesz odzieżowa. Dalej prostym dla Weigla
okazało się pozyskanie szczepionki – właśnie od
nosiciela (co też przypłacił ciężką chorobą). Zo-

stał członkiem polskiej Rady Ministerstwa Spraw
Wojskowych i zaraz potem (lipiec 1920 r.) profesorem zwyczajnym w katedrze Biologii Ogólnej na Wydziale Lekarskim miejscowej uczelni,
co do szału doprowadzało uczonych z tytułami
„nadzwyczajny” (Rudolf nie miał ukończonych
studiów medycznych). W czasie ostatniej wojny laboratorium uniwersyteckie (gdzie metodą
Weigla pozyskiwano szczepionki) zajęli Rosjanie,
mimo propozycji pracy w Moskwie, uczony ją
odrzucił – podobnie gdy hitlerowcy zajęli Lwów
i przystąpili do masowej produkcji szczepionek.
Weigl odrzucił propozycje Niemców (nawet za
cenę poparcia go do nagrody Nobla) i postawił
twarde warunki rozwoju i pracy swego laboratorium – już niemal fabryki. Aby interes się kręcił potrzebna była duża liczba dawców krwi dla
wesz. O naborze dawców sam decydował (jedna
sesja dla „zwierzątek” trwała ok. 45 min) – dawcy
mieli auswies oraz wyżywienie. Przez jego laboratorium przewinęło się wtedy ponad 5 tys. Polaków, często zagrożonych wywózką czy obozami.
W roku 1971 powstaje film „Trzecia część nocy”
Andrzeja Żuławskiego wg scenariusza jego ojca,
który w czasie wojny karmił wszy w Instytucie
Weigla. Sam uczony po wojnie dostaje propozycje od Chruszczowa pracy w ZSRR, lecz zostaje w Krakowie i dalej prowadzi badania. Mimo
doceniania przez władze PRL i licznych nagród
zawistni koledzy/działacze oskarżają go o kolaborowanie z okupantem – utrącają w ten sposób
jego kandydaturę do Nobla.
Mariusz Urbanek PROFESOR WEIGL I KARMICIELE WSZY Wyd. Iskry 2018; str. 374; zdjęcia
w tekście; obszerne kalendarium; indeks oraz
wywiady; oprawa twarda + obwoluta; cena 44,
90 zł.
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40 LAT SZPITALA KOLEJOWEGO
odaj jako jedyny w naszym mieście żbikowski
Szpital Kolejowy doczekał się swojej monografii autorstwa Marii Joanny Turos. Monografia obejmuje tylko pierwsze 40 lat istnienia placówki, więc
szkoda wielka. Wprawdzie autorka jest rodowitą
warszawianką, niemniej kilku miesięczna praca przy
Warsztatowej pozwoliła jej na pracowite odtworzenie historii Szpitala. Tym bardziej, że autorka jest
doktorem nauk medycznych, magistrem teologii,
etykiem i filozofem. Stąd nasycenie pracy znaczną
ilością cytatów, określony poziom książki sytuujący
ją nieomal obok traktatów o medycynie – z punktu
etyki chrześcijańskiej. Posługując się nielicznymi wycinkami prasowymi i zachowanymi fotografiami Turos wnikliwie odtwarza moment powstania szpitala
– od decyzji z 1958 o jego uruchomieniu, przebudowę istniejącego gmachu szkoły kolejowej, żmudną
adaptację pomieszczeń w atmosferze powszechnego entuzjazmu pod kierownictwem pierwszego dyrektora i doktora (chirurg) Włodzimierza Roeflera.
To jego zapał zbudował tę placówkę – w niełatwym
miejscu (utrudniony wtedy dojazd od strony Warszawy – np. przejazd w Ożarowie). Zapał jaki udzielił
się pracownikom placówki, i z których znaczna część
miała kłopoty z dojazdem doń – np. do stacji PKP ok.
2 km z przejściem na drugą stronę torów. W zasadzie
placówka była obliczona na 102 łóżka, ale bywało
że mieszczono i 120. Niemniej dr Roefler dbał o w
miarę nowoczesne wyposażenie, o godziwe warunki
pracy personelu. Nic dziwnego, że po 10 latach działalności zdecydowano wybudować łącznik z kamie-

B

WSPOMNIENIOWA ETIUDA PAŁŁASZA
zytelnikom jacy interesują się kulturą, a bardziej
muzyką Edwarda Pałłasza nie trzeba szerzej
przedstawiać. Kompozytor utworów lekkich, muzyki poważnej, muzyki do widowisk telewizyjnych i
teatralnych, szef muzyczny radiowej Dwójki, wicedyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej i dwukrotny
prezes ZAiKS-u będąc w „kwiecie wieku” spisał swe
wspomnienia i zatytułował „Na własną nutę”. Nie
bez kozery, gdyż od dzieciństwa miał własne zdanie.
Szczenięce lata to okres wojenny na ukochanym Kociewiu – bowiem Pałłaszowie z dziada-pradziada są
Kaszubami. Barwne wspomnienia dzieciństwa wie-

do posłuchania i poczytania

JAK BUDYŃ BUDDYSTĄ ZOSTAŁ
a deser pozycja kryminalna, bardziej reportażowa niż socjologiczna. W zasadzie takich
książek nie lubię, ale co zrobić, jak „mus”. Budyń
(niemal każdy gangster mafijny miał ksywkę), czyli Piotr Mudyn z żoliborskiego Wawrzyszewa opowiada Marzenie Matuszak swój pełny życiorys. I
nie ma podstaw, by w te opowieści nie wierzyć.
Autorka, która do napisania tej książki szykowała
się co najmniej rok: zbieranie materiałów, opracowanie opowieści, odwiedzanie miejsc i poznawanie ludzi związanych z Budyniem, studiowanie
akt, itd. -wychowywała się w tych samych miejscach, co jej bohater. Więcej, są oboje w podobnym wieku. Dziękuje też Piotrowi za zaufanie, co
nie znaczy, że nie jest to książkach o przemocy
i o trupach, jakie ścielą się gęsto (słynna strzelanina na Woli w eleganckim dziś Klifie). Ofiarą
porachunków konkurujących grup pada też brat
Piotrka, Artur. Niemniej jest to historia przemiany
człowieka z bezwzględnego gangstera w spokojnego wyznawcę Buddy, w człowieka jaki wrócił
do normalnego społeczeństwa. I o tym jest ta
opowieść. Polecamy.
Piotr Mudyn Marzena Matuszak OSTATNI.
PRAWDZIWA HISTORIA ŻOŁNIERZA WARSZAWSKIEJ MAFII Wyd. Helion/Editio Gliwice 2018;
str. 280; ilustracje w tekście; oprawa miękka;
cena 34,90 zł. Także e-book.
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Rodzinna pamięć pokoleń (1)
okno zamykane były na noc okiennicami, zabezpieczanymi żelaznymi sztabami. Obrządku tego dokonywał co wieczór stary stróż nocny Aleksander, który
miał jeszcze młodszego pomocnika, ponieważ za nic
nie chciał przejść „na emeryturę”, tak był przywiązany
do dworu, gdzie służył od dzieciństwa. W nocy siadywał przeważnie na ławce, pod oknem naszej Matki,
na dużej werandzie, otoczonej kamiennymi słupami,
oplecionymi pnącą winoroślą. Mamusia lubiła słyszeć
rozlegający się czasem w nocy gwizdek Aleksandra,
niosący poczucie bezpieczeństwa. Nieraz, przed zgaszeniem światła, wsuwała przez lufcik staruszkowi,
okutanemu w długie futro, kawałki ciasta i owoce.

wierdza Kamieniecka to kamień milowy terenu dziejowego wspomnień „HUSIATYN” z
Podola na przełomie wieków (XIX-XX).
Ich autorką jest Maria Anna Kępińska de
domo Żelska, ur. 2.07.1892 r. w Husiatynie, zm.
26.07.1980 roku; córka Józefa i Klementyny de
domo Brzeskiej).

Z czasów tego zimowego pobytu w Kamieńcu, pamiętam też dobrze ciężką chorobę babci Brzeskiej
(macochy Mamusi) i nasze u niej odwiedziny. Długo
tuliła nas do siebie, nie mogąc już nic powiedzieć. Zosia zwierzyła mi się potem, że bała się, że „babcia jej
nie wypuści”. Wkrótce potem umarła, było to moje
pierwsze zetknięcie się ze śmiercią. Na pogrzeb babci
Mamusia nie zabrała mnie ze sobą, ponieważ, jak mi
później mówiła, byłam tak wrażliwa i przejęta widokiem zmarłej babci, że uznała, iż trzeba unikać dla
mnie tak silnych wrażeń.
„Na wakacje”, już z wiosną, wracaliśmy zawsze do
Husiatyna i przez szereg lat nasze cioteczne rodzeństwo także tam przyjeżdżało. Wtedy w ogrodzie budowaliśmy fortece obronne. Zabawy nasze odbywały
się przeważnie w górnym ogrodzie do którego wchodziło się po paru stopniach wśród gęstwiny bzów,
które szpalerami odgradzały Stary Dwór od Nowego.
Mieliśmy tam duży kort tenisowy, który służył nam
również do gry w krykieta. Każdy z nas posiadał też
swój własny ogródek dziecięcy, który samodzielnie
pielęgnował, sadząc w nim swoje ulubione roślinki.
Wzdłuż zajazdu, po obu stronach, stały ogromne donice z kwitnącymi oleandrami. Nasz ogrodnik, Zachar,

Wiedenką do Warszawy
Wiedziałam, że moja siostra pisze pamiętnik, więc i
ja, chcąc ją naśladować, zabrałam się do pisania w dużym, oprawionym w ceratę zeszycie, który chowałam
skrzętnie w łóżku pod materacem, żeby nikt do niego
nie zajrzał. Nie pamiętam, kiedy i jak nauczyłam się
czytać i pisać, ale na pewno posiadłam już tę sztukę
przed naszym przyjazdem wiedenką do Warszawy.
Zimę poprzedzającą nasz przyjazd do Warszawy
spędziliśmy w Kamieńcu Podolskim, gdzie mieliśmy
duże mieszkanie na tzw. Nowym Planie, w dzielnicy
piętrowych domów, przeważnie z ogrodami. Były w
nim zarezerwowane pokoje gościnne dla cioci Ewelci, która często dojeżdżała z Orynina „na parę dni”,
ale zwykle – ku naszej radości – zostawała do wiosny.
Stało się codziennym zwyczajem, że ciocia przychodziła wieczorami do naszego pokoju aby poczytać
nam przed snem. Były to przeważnie opowiadania z
historii Polski, pamiętam np. dobrze kolejne wieczory
spędzone na słuchaniu „Bitwy pod Raszynem”.

opowiadał mi, że za życia Ojca było tylko kilka różowych
oleandrów, ale Mamusia, z roku na rok pielęgnując je
i rozsadzając, powiększyła ich liczbę do 36. W Lamusie był dla nich pokój na zimę i Zachar miał polecenie
doglądania ich często i szczególnie troskliwie. Wokół
ganku, gdzie się zajeżdżało, rosły wysokie tamaryszki,
których nasiona przywiózł stryj Aleksander z Egiptu.
Sięgały aż do wysokości dachu. Na tarasie, na który
wychodziło się z dużego salonu, rosła ogromna stara
brzoza, korzeniami wrastająca pomiędzy kamienne
płyty. Na taras ten, od strony zajazdu wchodziło się
po paru kamiennych stopniach, bo dalej grunt się
obniżał i poprzez wielki trawnik na zboczu dolnego
ogrodu, opadał w kierunku rzeki, skąd rozciągała się
panorama galicyjskiej części miasteczka Husiatyn, z
górującą nad nim fasadą i wieżą kościoła. Cały taras
obrośnięty był krzewami białych róż, które pięły się
po spadzistości gruntu. Na taras prowadziło z salonu
dwoje dużych, oszklonych drzwi, pomiędzy którymi
znajdowało się olbrzymie okno weneckie. Te drzwi i

ale lekcje nie mogły odbywać się normalnie bo chłopcy uciekali przy każdej okazji i unikali poruszania się w
pobliżu gimnazjum. Ja chodziłam wtedy do kompletu i oczywiście wiedzieliśmy o rozruchach w mieście.
Widywaliśmy z balkonu młodych Polaków prowadzonych w konwoju a także pędzących konno Kozaków,
którzy nahajami bili i tratowali przechodniów. Kiedyś,
będąc na spacerze w Łazienkach, musieliśmy uciekać
przed takim oddziałem i schronić się wraz z innymi
w bramie najbliższego domu. O nauce nie mogło
być mowy w tych warunkach, trzeba było wracać
na Podole. Kolejny rok szkolny spędziliśmy znowu w
Kamieńcu. Mamusia kupiła w Warszawie i sprowadziła do Husiatyna nowe meble do urządzenia kilku
bardziej nowoczesnych pokoi i doskonały fortepian,
o wiele lepszy od starego. Zosia, po skończeniu pensji
wyjechała do szkoły gospodarczej w Kuźnicach a ja w
1907 r rozpoczęłam dalszą naukę w Jazłowcu u Niepokalanek. Spotkałam tam wiele znajomych dziewczynek naszych bliższych i dalszych sąsiadów i kuzynów,

Jerzy Władysław Ryll - publicysta
Foto - Internet

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

T

Dziadunio Dzieduszycki
To dzieciństwo w Husiatynie wspominam jak raj na
ziemi, potem, z pobytem w Warszawie wiążą się trudniejsze wspomnienia, dotyczy do szczególnie roku
1905, kiedy to w gimnazjum na placu św. Aleksandra, do którego chodził Leś, skasowano język polski.
Uczniom Polakom nie wolno było rozmawiać po polsku, więc przestali chodzić do szkoły. Zdarzało się, że
służba szkolna siłą wciągała gimnazjalistów idących w
mundurkach lub popielatym szynelu i szkolnej czapce,

m.in. Melę Wołoszynowską, późniejszą Adamową
Potocką, Zosię i Alę Czerwińskie z Olechowca, Klimę
Małachowską, Zosię Grocholską i wiele innych. Było
nam bardzo dobrze i miło wspominam szkołę w której
na dodatek nauka stała na bardzo wysokim poziomie.
Założycielka SS Niepokalanek, Matka Marcelina Darowska (której zięciem był dziadunio Dzieduszycki),
znana była i czczona za wielkie swe zasługi i wprowadzenie wielu nowych metod pedagogicznych.

Bracia cioteczni – bliźniaki Tadzio
i Staś Orsini-Rozenberg
Do 1-szej Komunii Świętej przygotowywałam się gdy
mieszkaliśmy w Warszawie, przez okres lat szkolnych
i chodziłam „do kompletu” zorganizowanego przez
znajome panie, dla swoich córeczek w wieku od 9 lat.
Niektóre z nich pochodziły również z Kresów i utrzymywałam potem z nimi kontakt przez całe życie.
Przygotowywał nas do komunii znany i ceniony wówczas bardzo w Warszawie ksiądz Gralewski, który po
uroczystym nabożeństwie na Piwnej, odprawionym
30 kwietnia, zaprosił nas, 12 dziewczynek, wraz z
Rodzicami do siebie na śniadanie. Pamiętam, że cała
jadalnia przeniknięta była zapachem konwalii, których
bukieciki leżały na stole przed każdym nakryciem.
Mieszkaliśmy wtedy na ulicy Szopena. Naprzeciwko naszego domu znajdowała się duża ślizgawka,
na którą przychodziły niektóre z moich koleżanek, a
także moi bracia cioteczni – bliźniaki Tadzio i Staś Orsini-Rozenberg. Bardzo lubiliśmy się razem bawić po
lekcjach. Mieli oni nauczyciela i pedagoga w osobie
pana Chodźko, my zaś, najpierw nauczycielkę, Francuzkę, pannę Henriettę, a potem Niemkę, dla nauki
języka, pannę Kornher. Spotkałam ją kiedyś, po latach,
w Krakowie i wzruszyłam się bardzo widząc u niej na
biurku moją dziecinną fotografię. Okazało się, że wyszła za mąż za Polaka i bardzo pomagała Polakom w
czasie okupacji.
Z naszymi nauczycielami chodziliśmy też często na
spacery do pobliskiego ogrodu botanicznego albo
do Łazienek. Czasami Mamusia zabierała nas na jakieś przedstawienie lub do kina. W pierwszym roku
pobytu w Warszawie chodziliśmy także parę razy w
tygodniu na gimnastykę, polegającą głównie na ćwiczeniu na różnych przyrządach, co bardzo lubiliśmy.
Ta forma ruchu zastępowała nam częściowo jazdę
konną, której tak bardzo brakowało nam w mieście.
Czasem wybieraliśmy się także do cyrku. Te wszystkie wrażenia i doznania pobudzały naszą wyobraźnię
i zachęcały do organizowania w domu rozmaitych
przedstawień, wyczynów i sztuk iście cyrkowych.
Były one szczególnie niebezpieczne dla mnie, bo Leś
i obaj moi cioteczni bracia uważali za rzecz konieczną
abym, na przykład właziła po stole na drzwi i siedziała
na nich okrakiem, bez oparcia i najlepiej, bez trzymania się czegokolwiek. To miał być numer naśladujący
linoskoczka. Wymagania ich były coraz surowsze, dla
uświetnienia programu i nie wiadomo, jak to by się
dla mnie skończyło, gdyby na tej zabawie nie nakrył
nas kiedyś nasz dużo starszy kuzyn, będący kadetem
w Kijowie, który właśnie przyjechał na święta do Warszawy. Widząc, że jestem dosłownie terroryzowana
coraz niebezpieczniejszymi wyczynami, kazał nam
natychmiast zaprzestać tych sztuk cyrkowych. Musieliśmy więc zmienić formę naszych zabaw i ogarnął nas
z kolei zapał do tworzenia „naszego państwa”. Nastąpił
oczywiście podział urzędów. Tadzio został ministrem
skarbu i musieliśmy wycinać dla niego ogromne ilości
„papierów wartościowych”. Leś był ministrem wojny,
a w razie różnych uroczystości, na przykład koronacyjnych, rycerzem, potykającym się w szrankach kolejno
z obu ministrami. Raz tylko byłam zaszczycona królewską koroną wyciętą z kartonu i oklejoną złotym papierem. Siedziałam „w loży”, tj. na łóżku, na spiętrzonych
poduszkach przykrytych dywanikiem, i przyglądałam
się walkom rycerskim. Ale kiedy Staś rzucił Lesia na
„ziemię” i zaczął dusić tak, że mój kochany braciszek aż
poczerwieniał, wstałam i kazałam natychmiast zaprzestać walki bo inaczej poślę ich do więzienia! Posłuchali,
ale Staś długo jeszcze gniewał się na mnie, uważając,
że powinnam ogłosić go zwycięzcą. Dał się jednak udobruchać i nawet zgodził się na ślub ze mną, którego
uroczyście udzieliła nam moja siostra Zosia, ubrana w
długą koszulę i rodzaj mitry na głowie, pełniąca rolę
biskupa.
CDN
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ocalić od zapomnienia, nasz patronat

Ostatni dowódca Dywizjonu 303
Tadeusz Hubert Jakubowski - pisarz i publicysta
Foto - archiwum autora i redakcji Automobilisty

Tekst z przygotowywanej do
druku przez Wydawnictwo
Historia książeczki Tadeusza
Huberta Jakubowskiego p.t.
„Samochody i rajdy mojej
Polsce”.
W latach 2001-2003 publikowana ona była w Automobiliście, czyli w miesięczniku miłośników starej motoryzacji.

Por. W. Kołaczkowski rok 1937. Zdjęcie z Autotechnika samochodowa nr 1/1938
Pułkownik Wojciech Kołaczkowski pilot i rajdowiec – pożegnanie
8 lipca 2001 roku w Sarasocie na Florydzie wystartował do wiecznego lotu pułkownik pilot Wojciech
Kołaczkowski. Był to również jego ostatni odcinek specjalny. Miał 93 lata. Był ostatnim dowódcą Dywizjonu
303 biorącym udział w „THE BATALLE OF BRITAINJ940”
i nestorem uczestników rajdów Automobilklubu Polski w Drugiej Rzeczpospolitej. Pułkownik Wojciech
Kołaczkowski, pilot i rajdowiec, był postacią niezwykłą. Starszym czytelnikom chciałbym Go przypomnieć,
młodszym - przybliżyć, oczywiście na podstawie mojej
- niestety niepełnej - wiedzy.
Wojciech Kołaczkowski urodził się w 1907 roku. W
1930 roku, jako podchorąży rezerwy opuścił Szkołę
Orląt w Dęblinie. Oddał się swojej drugiej pasji - samochodom. W latach 30. był właścicielem salonu Citroena
w Warszawie przy ulicy Ossolińskich 8 (Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego), posiadając prawo do wyłącznej
sprzedaży na Warszawę i województwo warszawskie.
Jednocześnie z powodzeniem (z wyjątkiem ostatniego) brał udział w rajdach - jazdach konkursowych Automobilklubu Polski. Był wtedy porucznikiem i jechał w
mundurze oficera lotnictwa. W rajdzie X w 1937 roku
na samochodzie DKW zwyciężył w klasie samochodów
do 1000 ccm oraz zajął czwartą lokatę w Jednodniowej
Jeździe Konkursowej A.P. W rajdzie XI w 1938 roku na
samochodzie Lancia Aprilla był drugi w klasie samochodów od 1100 ccm do 1300 ccm. Także w roku 1938
brał udział wraz ze Stanisławem Pronaszko w XVII Rajdzie Monte Carlo, startując ze Stavanger i zdobywając
drugie miejsce w konkursie komfortu - jechał wtedy
Lancią Aprillą nr startowy 79. Startował w wielu imprezach automobilowych, zajmując wielokrotnie wysoko
punktowane miejsca. Pechowy dla niego był rajd XII w
1939 roku. Cytuję „Przegląd Sportowy” nr 49 z poniedziałku 19 czerwca 1939 roku: „(...) Przykry i niezwykły
defekt miał Kołaczkowski. Uszkodzenie pompki benzynowej zdarzające się „raz na sto lat”, spowodowało, że
Kołaczkowski musiał zrezygnować z dalszej jazdy. Zda-
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rzenie to miało miejsce na czwartym, ostatnim etapie
tego rajdu, prawie przed metą”.
W roku pechowego rajdu pułkownik Kołaczkowski
wrócił do lotnictwa. W 1940 roku brał udział w zwycięskiej THE BATTLE OF BRITAIN. W pierwszym powojennym wydaniu „Dywizjonu 303 Arkadego Fiedlera z
1946 roku, w którym obietnica ujawnienia prawdziwych nazwisk boha¬terskich lotników mogła być i została spełniona, jest jego zdjęcie z koleżeńskiej odprawy razem z Tadeuszem Arentowiczem, Kazimierzem
Daszewskim i Witoldem Urbanowiczem. W kwietniu
1942 roku pułkownik Wojciech Kołaczkowski został
dowódcą Dywizjonu 303 stacjonującego na lotnisku w
Northolt. Loty bojowe wykonywał wtedy na samolocie
Spitfire MARK VB.
Wojciech Kołaczkowski otrzymał chyba wszystkie
wojenne odznaczenia: cztery Krzyże Walecznych, dwa
Medale Lotnicze, norweski Krzyż św. Olafa, angielski
Distinguished Flying Cross. Krzyżem Virtuti Militari odznaczył go generał Władysław Sikorski, Wojciech Kołaczkowski mówił, że był to jeden z niewielu momentów
w jego życiu, kiedy zawiodły go nerwy. W czasie, kiedy
on i jego lotnicy byli potrzebni, Churchill obiecywał im
wolną Polskę. Jałta, pokazała, co z tych obiecanek sir
Winstona wyszło, a właściwie nie wyszło. Nasi lotnicy
nie byli im już potrzebni. Wiarołomstwo naszych sojuszników uniemożliwiło pułkownikowi Wojciechowi
Kołaczkowskiemu powrót do Polski. Osiedlając się po
wojnie w Forest Hills Gardens w Nowym Jorku uniknął
losu innego znanego lotnika, pułkownika Stanisława
Skalskiego, skazanego po powrocie do Polski na karę
śmierci, na szczęście niewykonaną i zamienioną na
karę dożywotniego więzienia.
W latach 1996 i 1997 pułkownik Kołaczkowski odwiedzał Polskę na zaproszenie Fundacji Polskie Orły i osobiste jej prezesa Zbigniewa Niemczyckiego. W Góraszce
był Honorowym Gościem podczas obchodów 80-lecia
polskiego lotnictwa, jako chyba ostatni żyjący z 16.
dowódców Dywizjonu 303 i nestor przedwojennych
rajdowców Automobilklubu Polski. Pełen wigoru działał w Instytucie Marszałka Józefa Piłsudskiego i w Stowarzyszeniu Lotników Polskich Skrzydło N.Y. w Stanach
Zjednoczonych. Dom Państwa Kołaczkowskich w Nowym Jorku z wieloma antycznymi meblami, obrazami
i pamiątkami byt gościnny i zawsze otwarty, zwłaszcza
dla przybyszów z Polski. Gospodarz świetnie gotował.
Był człowiekiem skromnym, pełnym taktu, zawsze lekko zażenowany okazywanym mu szacunkiem. Mając
90 lat sam prowadził Jaguara. Czuł się młodo, trzymając
w dłoniach kierownicę. Jazda pułkownika w tym wieku
Jaguarem stanowi dla nas wszystkich przesłanie. My
też możemy zachować młodość mimo upływającego
czasu, jeżeli będziemy żyć z pasją, zainteresowaniami,
które w miarę naszych możliwości będziemy rozwijać
i pielęgnować. Miał wydać wspomnienia. Nie wiem,
czy zdążył. Prochy pułkownika Wojciecha Kołaczkowskiego zostały sprowadzone do Polski 4 sierpnia 2001 r.
Uroczystości żałobne odbyły się w czwartek 6 września
2001 roku w Warszawie. Tego dnia o godzinie 10:00
w Katedrze Polowej wojska Polskiego przy ulicy Długie
mszę świętą Żałobną odprawił Biskup Polowy Wojska
Polskiego generał Leszek Sławoj Głodź. Po mszy, prochy
pułkownika Wojciecha Kołaczkowskiego złożone zostały do grobu na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach
w Kwaterze PSZ.

Wręczenie pucharu por. Kołaczkowskiemu, którego
Lancia zajęła drugie miejsce w konkursie komfortu.
Zdjęcie z Auto i Technika Samochodowa nr 3/1938

Płk. Wojciech Kołaczkowski ze Zbigniewem Niemczyckim przy skrzydle Spitfire´a w czasie pokazów lotniczych w Góraszce

Płk. Wojciech Kołaczkowski trzeci od lewej z synem i przyjaciółmi w czasie pikniku lotniczego
w Góraszce. Rok 1997. Fot. B. Braniewski

Wy wójta się nie bójta
Grzegorz Zegadło - dr. Książnicy Pruszkowskiej
Foto - Tomasz Malczyk
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grudnia, w niedzielę o godzinie 18.00 w
Sali koncertowej Spółdzielczego Domu Kultury przy ulicy Hubala 5 w Pruszkowie miejsc
na widowni zabrakło. Szczelnie wypełniona
publicznością, wymusiła na organizatorach
uzupełnienie ich o dodatkowe krzesła. Czy to
zasługa wykonawców, czy chwytliwego tytułu
grudniowego Saloniku, czy też duch Wojciecha
Młynarskiego unoszący się nad tym niedzielnym

wieczorem – nie nam oceniać. Jednym słowem –
dawno nie mieliśmy takiej frekwencji.
Program, poza wstępnymi prezentacjami czterech bardów, składał się z satyrycznych tekstów
Wojciecha Młynarskiego, które ani trochę nie
straciły świeżości, a nawet wydawały się napisane całkiem niedawno. Cóż – historia jak zwykle
zatoczyła koło.
Ponad dwie godziny znakomitej zabawy, zarówno dla publiczności jak i wykonawców.
W programie wystąpili: Marek Bartkowicz, Andrzej Ozga, Marek Majewski, Antoni Muracki oraz
Piotr Karol Sawicki za fortepianem.
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Jubileusz Karate Klubu Pruszków 1998-2018
Wiesław Pośpiech
Foto - archiwum KK Pruszków

BO TO SIĘ WSZYSTKO TAK ZACZĘŁO
dniach 09 – 10 października 1998 roku w
Pruszkowie po raz pierwszy w historii tej dyscypliny w Europie Środkowo – Wschodniej odbyły
się IX Mistrzostwa Świata W Karate Tradycyjnym z
udziałem 219 zawodników, reprezentujących 49
państw. W uroczystej ceremonii otwarcia uczestniczyli Barbara BLIDA – sekretarz Stanu, Hidetaka NISHIYAMA – prezydent Międzynarodowej Federacji
Karate Tradycyjnego, Jacek DĘBSKI – prezes UKF i T,
Stanisław Stefana PASZCZYK – prezesa PKOL, Włodzimierz KWIECIŃSKII – prezes PZKT, Euzebiusz KIEŁKIEWICZ – prezydent miasta Pruszkowa, dostojni goście
i blisko 3,5 tysięczna widownia. Reprezentanci Polski wywalczyli 7 medali w tym: 3 złote, 1 srebrny i
3 brązowe.

W

TAK BYŁO
Kilka tygodni po zakończeniu mistrzostw we wspomnianej hali kamera TEL – KAB Pruszków, była obecna na pierwszym treningu członków nowopowstałego KARATE KLUBU Pruszków. Zajęcia z trzema
kandydatami na karateków (Marcin SOKOLIŃSKI,
Tomasz SOKOLIŃSKI i Dariusz TONDERA poprowadził sensei Jerzy SZCZĄCHOR – mistrz i medalista
mistrzostw świata, Europy i Polski, założyciel i prezes KK Pruszków. Pierwsze medale w historii klubu
wywalczył w roku 2001 podczas Mistrzostw Europy.
Były to medale: zloty w kumite drużynowym i brązowy w kumite indywidualnym. Rok później podczas mistrzostw świata Jerzy SZCZĄCHOR zdobywa
kolejne medale: brązowy medal mistrzostw świata i
srebrny mistrzostw Europy w kumite drużynowym.
Na kolejnych treningach pojawia się coraz więcej
sympatyków tej szlachetnej sztuki walki, którzy postanowili podążać drogą legendarnego Mistrza Hidetaki NISHIYAMY i wzorując się na swym trenerze,
jako wychowankowie zdobywają medale. Tomasz
SOKOLIŃSKI, Norbert PAWLIK i Łukasz KLIMCZEWSKI wywalczyli dla pruszkowskiego klubu, historyczne brązowe medale w kata drużynowym Mistrzostw
Polski. W roku 2005 Anna STACHURSKA zdobyła medal srebrny w kumite indywidualnie, a 2 lata później
ponownie, tym razem medal złoty w ko – go kimite
podczas młodzieżowych Mistrzostw Polski. W sumie
pruszkowscy karatecy zdobyli 149 medali Mistrzostw
Polski w tym: 22 złote, 44 srebrne i 83 brązowe, 11
złotych, 4 srebrne i 5 brązowych Mistrzostw Europy,
16 medali mistrzostw świata w tym 7 złotych, 3 srebrne, 6 brązowych, 8 medali Mistrzostw Świata Fudokan oraz 29 medali Pucharu Polski Dzieci. 21 miejsc
medalowych Pucharu Polski w Kumite Drużynowym
i setki (tak, tak to nie pomyłka!) medali w zawodach
regionalnych, wojewódzkich, okręgowych i innych w
różnych kategoriach wiekowych ustalając nie bywały rekord, jako najlepszy klub sportowy w historii
naszego miasta. Plejada gwiazd to przede wszystkim: Anna LEWANDOWSKA, Aleksandra GORZKA,
Adrianna BROMEK, Paulina BROMEK, Anna WIĘCH
wśród kobiet oraz: Damian FALKOWSKI, Jakub MALICKI, Damian PAWLIK, Maciej SZCZĄCHOR, Mateusz

WANAT, Kajetan SŁOWIKOWSKI, Maciej MEDYŃSKI,
Patryk CHLEBICKI, Norbert PAWLIK, Kacper SŁOWIKOWSKI i Bartłomiej WYKRYTOWICZ to także posiadacze czarnych pasów.
TAK JEST
Większość wymienionych to obecnie trenerzy przekazując swe umiejętności i doświadczenia wychowują
swych następców, którzy sięgają już po pierwsze sukcesy w Mistrzostwach Polski, turniejach ogólnopolskich, wojewódzkich otrzymują powołania do reprezentacji narodowych różnych kategorii wiekowych.
Adam WILCZYŃSKI, Leon KOCZESKI, Łukasz MARLĘGA, Zuzanna OLSZEWSKA, Blanka MISIOREK, Dominika ŁUKASIEWICZ, Szymon PIKIEL, Adam TYMIŃSKI
i Gabriel GOŚ to czołówka reprezentujących kilkuset
osobową plejadę członków Karate Klubu Pruszków
uczęszczających na treningi w pruszkowskich SP Nr 1,
2, 6, 8, 9 i 10 oraz w Piastowie, Brwinowie, Podkowie
Leśnej, gdzie łącząc przyjemne z pożytecznym poznają tajniki szlachetnej sztuki walki sposobiąc się już od
grup przedszkolnych na przyszłych kontynuatorów 20
letniej historii, tradycji i sukcesów KK Pruszków. Po
latach zmagań, momentami heroicznej walki, przy
wsparciu ludzi dobrej woli pruszkowscy karatecy zrealizowali swoje marzenia, budując DOJO, czyli miejsce, w którym mogą się utożsamiać i bez przeszkód
rozwijać i w roku ubiegłym powołali do życia Akademię Karate Klubu Pruszków. Wspaniała sala treningowa, wspaniałe zaplecze w postaci komfortowego
zaplecza socjalnego z szatniami, łazienkami, biurem,
recepcją oraz cieszącym się ogromną popularnością
miejscem do odpoczynku, a nie rzadko i pracy dla
oczekujących na uczestniczące w treningach dzieci
opiekunów. Swego rodzaju nowością są także treningi dla dorosłych lub jak kto woli seniorów.

Reprezentacja klubu na MP we Wrocławiu 2015

MARZENIA – PLANY
Jerzy SZCZĄCHOR – prekursor karate tradycyjnego w
Pruszkowie, prezes Karate Klubu, a przede wszystkim
utytułowany zawodnik i wspaniały nauczyciel tej dyscypliny, kontynuator drogi swojego Mistrza Hidetaki
NISHIYAMY, marzy, aby dalsza praca wszystkich, którym bliskie jest karate tradycyjne była kontynuatorką
20 letniego dorobku pruszkowskich karateków. Aby
obok umiejętności sportowych podopieczni mieli
wpojone takie wartości jak: pokorę, honor, lojalność
czy szacunek do drugiego człowieka. Aby najmłodsi członkowie klubu uczestniczyli w programach dla
sportowo uzdolnionej młodzieży, a następnie śladami swych trenerów godnie reprezentowali barwy
narodowe, sprawiając sobie satysfakcję, a kibicom
radość powiększali kolekcję medalową. Tego z okazji
jubileuszu życzę wszystkim pruszkowskim karatekom
z ufnością patrząc w przyszłość.
Przy opracowaniu tekstu korzystano z materiałów
PZKT i KK Pruszków.

Medaliści MP Juniorów Młodszych z 2018 r. – od lewej Zuza Olszewska, Blanka Mysiorek, Dominika Łukasiewicz, Łukasz Marlęga, Adam Wilczyński i Leon Koczeski

ŚWIĄT WYPEŁNIONYCH RADOŚCIĄ
I MIŁOŚCIĄ, NIOSĄCYCH SPOKÓJ
I CIEPŁO RODZINNEGO DOMU
A W NADCHODZĄCYM
NOWYM 2019 ROKU
ZDROWIA
I NAJWSPANIALSZYCH SUKCESÓW
ŻYCZY
KARATE KLUB PRUSZKÓW
ME Wilno 2015 – medaliści Maciej Szcząchor,
Ada Bromek, sensei Jerzy Szcząchor, Ola Gorzka,
Damian Pawlik

GRUDZIEŃ 2018
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Piłsudczycy
Leszek Kożuszko - dziennikarz
Ilustracja - Internet

Zawsze tak było, że nowe ruchy
polityczne, społeczne ideowe
poprzedzane były wielkimi, często wręcz rewolucyjnymi zmianami sposobu gospodarowania.
Jeszcze dzisiaj, my współcześni
spotykamy na co dzień konsekwencje wielkiej, europejskiej
rewolucji przemysłowej z przełomu wieków – czasów siły
pary, ropy naftowej, elektryczności. Futurolodzy, a także my
przeciętni, zastanawiają się, co
przyniesie przeżywana właśnie
wielka rewolucja elektroniczna.
Moim zdaniem już przyniosła
brak potrzeby większego fizycznego i umysłowego wysiłku dla
zaspokojenia potrzeb człowieka
i z dnia na dzień coraz więcej
wolnego czasu. Stąd to nasze zabawne bieganie tam i z powrotem oraz szukanie sposobów
wypełnienia wolnego czasu nie
tylko emerytów.

N

a wysiłek czytania nie stać wielu. A jeśli stać
to nie na długo. Bawić się, zajmować się seksem owszem, ale dopóki jest się młodym. Oglądanie telewizji szybko się przykrzy. Stąd to niezwykle
nieraz ciekawe najróżniejsze sposoby zajmowania
się ludzi czasem niepotrzebnym do zaspakajania
potrzeb, czyli zarobkowej pracy. Znamy to z telewizji, z czytania jeszcze istniejących gazet, słuchania
radia, z Internetu. Jakże ciekawym, wręcz odkryciem było mi spotkanie, iż jeden z moich bliskich
znajomych, jak się to mówi udziela aktywnie w

czy wiecie, że...

ruchu społecznym zupełnie mi dotychczas nieznanym. Mam na myśli ruch piłsudczyków - ludzi wręcz
fanatycznie zainteresowanych, ludzi podążających
śladami historii, a przede wszystkim pięknej legendy Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Obudziło to we mnie żywy sentyment z dzieciństwa. W mojej szkole powszechnej, w latach 19331939, kult Marszałka Józefa Piłsudzkiego, którego
portret oglądałem codziennie w każdej
klasie szkoły, był wielki i piękny. Przypominam jak w kancelarii, czyli pokoju nauczycielskim szkoły, robiło na mnie wielkie wrażenie zdjęcie Marszałka leżącego

do więzionego w Magdeburgu twórcy naszej już
wówczas, niepodległości. Dzisiaj, jeśli bywam w
rodzinnych stronach, zawsze z sympatią oglądam
„Pomnik”, czyli tablicę wmurowaną z okazji 10lecia odzyskania niepodległości, jaką wystawił mój
ojciec w 1928 roku - wójt gminy Kalinówka Kościelna. Dziś jeszcze mógłbym w szczegółach powtórzyć
przeczytany w „Płomyku” artykuł jak to na Syberii
Józef Piłsudski, spotkał starego Sybiraka z czasów
powstania styczniowego. Dziś jeszcze mógłbym
zarecytować wiersz:
Płonął, walczył, szarpał się wśród krat,
Na bój wzywał „Do broni, na szaniec”.
A z więzienia wyszedł jak wygnaniec,
Za granicę, gdzieś w szeroki świat.
Szli tak dawniej powstańcy – poeci,
Szedł i teraz sam bezdomny wódz.
Szukał miejsca i pracy na świecie,
Swobodnego oddechu dla płuc.
Wracając do tego mojego znajomego pięknie zaangażowanego w tym
odkrytym właśnie współcześnie ruchu
Piłsudczyków, z zainteresowa-

na kanapie chyba z papierosem w ręku.
Przypominam, jak w moim domu rodzinnym wójta, a później byłego wójta nieistniejącej dzisiaj gminy Kalinówka Kościelna, bywali
ważni, obcy ludzie a wśród nich osobnicy wrogiej
politycznie wobec Marszałka – zapewne zwolennicy Narodowej Demokracji. Przypominam, jak z
wielkim wręcz zgorszeniem słuchałem, jako dziecko, ostrych krytycznych wypowiedzi wobec mojego ukochanego Marszałka. Przypominam, jak
jeden ze znajomych ojca celowo przekręcał jego
nazwisko na „Piłdasuczki”, jak mówił z dezaprobatą, że ma żonę Żydówkę itp. Dopiero dzisiaj zdaję
sobie sprawę, iż sytuacja polityczna Polski międzywojennej była podobna, a może wręcz identyczna
jak obecnie.
Te wrogie wobec Marszałka Józefa Piłsudskiego
wypowiedzi były rzadkie i w niczym nie umniejszały mojej dziecięcej miłości do twórcy legionów,

niem słuchałem opowieści o formach i sposobach ich działalności. Zauważyłem, iż są
to wyłącznie lokalne uroczystości związane
ze śladami legendy tej historycznej postaci - jakże
ważnej dla Polski. Pokazał mi też kilka numerów
elegancko redagowanego kwartalnika „Piłsudczyk”. W jego tekstach zauważyłem to odwieczne
ścieranie się legendy z historią. Jak powszechnie
wiadomo z licznych przykładów, iż mimo wysiłków
historyków zwycięża w tym ścieraniu się piękna
legenda. Dlaczego? Ponieważ do pięknej legendy dołącza się zawsze dzieło historycznej postaci.
Stąd przemawia do wyobraźni motto „Piłsudczyka”, czyli wypowiedź Marszałka: „Tak żyć jak żyłem
– warto było”.
Jego rola w czasie skomplikowanej sytuacji na
świecie w czasie zakończenia I wojny światowej,
uwieńczona dniem 11 listopada 1918 roku była,
bowiem nie tylko symboliczna. Martwi mnie tro-

chę, że nie potrafiliśmy w pewni godnie świętować tego ważnego stulecia. Chociaż przy okazji: w
pismach, które czytuję naczytałem się ostatnio o
szczegółach życia Marszałka Józefa Piłsudskiego.
My przedwojenni Piłsudczycy bardzo przeżyliśmy klęskę roku 1939. Chcąc nie chcąc dołączyliśmy się do walki prowadzonej przez politycznych
przeciwników ukochanego Marszałka, przez generała Sikorskiego i rządów londyńskich. Z patriotyczną aprobatą śledziliśmy drogi żołnierzy
generała Andersa. Obserwowałem dołączanie
części czołowych międzywojennych Piłsudczyków, ich wolne powroty do wspólnej walki o niepodległość.
W latach PRL, na które przypadła cała moja dorosłość, my międzywojenni Piłsudczycy wyciszeni
słuchaliśmy nieraz z zainteresowaniem to częste
przypominanie, iż Marszałek Józef Piłsudski był w
młodości redaktorem radykalnego socjalistycznego pisma „Robotnik”, był organizatorem i wykonawcą napadu na pociąg wiozącego worki z rublami w Bezledach. To równie częste przypominanie,
jak to naczelnik państwa - Józef Piłsudski spotkał
się w Nieświeżu z właścicielami ziemskich majątków i ten międzywojenny dowcipny wierszyk:
To nie sztuka zabić kruka,
Ani gołą dupą jeża,
Ale sztuka bardzo świeża,
Trafić z Bezled do Nieświeża.
My międzywojenni Piłsudczycy łagodziliśmy sobie tą złośliwość względną aprobatą powiedzenia
Marszałka: „Ja pociąg z socjalizmem puszczam dalej, sam wysiadam na przystanku niepodległość”.
Moja dziecięca fascynacja i to niedemonstrowane w czasach PRL zainteresowanie tą akurat postacią najnowszej historii Polski, ma swoje zabawne konsekwencje także w tym, iż razi mnie dzisiaj
to, że byle województwo ma marszałka. Marszałek, w moim odczuwaniu jest tylko jeden, Józef
Piłsudski! Jakże wdzięczny jestem generałowi
Wojciechowi Jaruzelskiemu, iż stanowczo odmówił nadania mu stopnia marszałka. Przypominam
jak na spotkaniu z okazji promocji jego kolejnej
książki, ktoś z obecnych poruszył ten temat, Wojciech Jaruzelski powiedział: „Stopień generała w
zupełności mi wystarczy”.
Wprawdzie filozofia symetrii jest przesadnie
uproszczona, ale trudno nie przypomnieć, iż potrzeba historyczna skazała Marszałka Józefa Piłsudskiego na kontrowersyjny zamach majowy - 12
maja 1926 roku (roku mojego urodzenia) oraz na
ogłoszenie równie kontrowersyjnego stanu wojennego generała Wojciecha Jaruzelskiego 13
grudnia 1981 roku.
To dzisiejsze postponowanie wielkiej roli politycznej generała Wojciecha Jaruzelskiego nie
przyniesie spodziewanych efektów, jak nie przyniosły efektów, ani klęska wrześniowa, ani rządy
londyńskie, ani rządy PRL postponujące lub wyciszające wielką rolę polityczną Marszałka Józefa
Piłsudskiego.
Leszek Kożuszko

Nowości wydawnicze Książnicy Pruszkowskiej
Książnica Pruszkowska z przyjemnością i satysfakcją informuje, że ukazała się właśnie nasza najnowsza publikacja
Bogusławy Bożeny Kępkowskiej - Dzieje oświaty w Pruszkowie do roku 1948 na tle przemian oświatowych w Polsce,
seria: MIASTO - LUDZIE - HISTORIA, 17 x 24,5 cm, 463 strony, (22 strony fotografii), oprawa twarda, szyta, ISBN 97883-62144-68-6, cena 30 PLN.
Pruszków nie doczekał się do tej pory syntetycznego opracowania dziejów szkolnictwa. Książka Bożeny Kępkowskiej
„Dzieje oświaty w Pruszkowie do roku 1948 na tle przemian oświatowych w Polsce” jest pierwszą próbą całościowego
ujęcia problematyki szkolnictwa pruszkowskiego od pierwszej połowy XIX wieku do 1948 r.
To monografia pedagogiczno-historyczna ukazująca proces kształtowania się w Pruszkowie szkolnictwa na tle polityki
oświatowej, najpierw caratu, a następnie niepodległej Polski w czasach II Rzeczypospolitej, w okresie II wojny światowej
i po jej zakończeniu do 1948 r.
Autorka skoncentrowała uwagę na najbardziej istotnych zagadnieniach omawianego okresu.
Studia nad szkolnictwem pruszkowskim wskazują, że w polskiej myśli pedagogicznej i tradycji wychowawczej występują
wartości, które mają charakter uniwersalny. Są to: ideały wychowania patriotycznego, umiłowania wolności, tolerancji,
pracowitości.
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Grudzień w MOK „KAMYK”
Poranek teatralny dla dzieci
Spektakl pt.: „Nadchodzące
Święta każdy zapamięta” w
wykonaniu Teatru Edukacyjnego i Profilaktyki „MASKA”, 9
grudnia 2018 roku (niedziela),
godzina: 12:00.
Spektakl udowadnia, że warto wierzyć w Świętego Mikołaja i w radość płynącą ze Świąt, oraz że
warto być dobrym.
Mała bohaterka Kasia jest bardzo ciekawa świata.
W te święta postanawia wystawić na próbę samego Świętego Mikołaja! Czy on naprawdę istnieje?

Czy zostawia prezenty? Czy Kasia zdąży jeszcze napisać list do Świętego Mikołaja, a świąteczny duch
zagości tego roku w jej domu? Jedno jest pewne
– nadchodzące Święta każdy zapamięta!
Przedsprzedaż biletów od 26.11. w godzinach
pracy kasy MOK. Wstęp 8 zł od osoby. Zwrotów
biletów nie przyjmujemy!
Miejski Ośrodek Kultury im. A. Kamińskiego
ul. Bohaterów Warszawy 4, Pruszków
Sala Widowiskowa CDK
Organizator: MOK „Kamyk” w Pruszkowie
tel.: (22) 728 39 40
www.mok-kamyk.pl

ogłoszenia i inne...
ZAPROSZENIE
Autorzy projektu „Cienie i
blaski”, Książnica Pruszkowska
oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie zapraszają na
kolejny spektakl w ramach projektu II edycji Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa.
Tym razem obejrzymy adaptację znakomitej komedii Aleksandra hrabiego Fredry Pan
Jowialski – spektakl w reżyserii
Ryszarda Jakubisiaka, brawurowo zagrany przez Jego grupę
teatralną PARABUCH.
8 grudnia o godzinie 16.00 w
Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Kościuszki 41 w
Pruszkowie.
Już od 3 grudnia można w MDK
odbierać bezpłatne bilety.
WSTĘP WOLNY

Profil

AGENCJA
WYDAWNICZO
REKLAMOWA PROFIL MEDIA
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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. Magazynier - wykształcenie min. zawodowe, ukończony kurs na wózki widłowe, mile widzenie uprawnienia UDT (kategoria II WJO), staż pracy min. 2 lata. Praca Moszna Parcela, Brwinów. Oferta nr 2812.
2. Sprzątaczka/sprzątacz (w szkole) - wykształcenie min. podstawowe, mile widziane doświadczenie zawodowe, wymagana wysoka kultura osobista, odporność na stres, miła aparycja, znajomość obsługi
maszyn i urządzeń sprzątających. Praca w Brwinowie. Oferta nr 2844.
3. Kucharz/kucharka w szkole - wykształcenie średnie lub wyższe, 2 lata stażu w zawodzie kucharza, sprawne komunikowanie się z dziećmi i dorosłymi, wysoko kultura osobista, umiejętność pracy w
warunkach wymagających podzielności uwagi i pod presją czasu. Praca w Brwinowie. Oferta nr 2847.
4. Mechanik/elektryk/serwisant - wykształcenie min. techniczne zawodowe, doświadczenie mile widziane, wymagana znajomość zagadnień z zakresu mechaniki. Elektryki, elektroniki. Mile widziane
prawo jazdy kat. B. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 2862.
5. Sprzątaczka/sprzątacz - mile widziana obsługa ciągnika. Praca Moszna, Brwinów Kolonia Oferta nr 2868.
6. Fryzjer - wymagane wykształcenie zawodowe fryzjer lub czeladnik lub mistrz. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 2967.
7. Kierowca samochodu dostawczego - wykształcenie zasadnicze zawodowe, prawo jazdy kat. B. Praca w Pruszkowie oraz na terenie powiatu pruszkowskiego. Oferta nr 2979.
8. Kierownik/technik - wykształcenie wyższe techniczne, wymagane 5 lat doświadczenia w obsłudze technicznej nieruchomości, umiejętności z zakresu zarządzania nieruchomościami. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 2980.
9. Pielęgniarka - praca w prywatnym domu opieki seniora, wykształcenie wyższe. Praca w Starej Wsi (Nadarzyn). Oferta nr 3003.
10. Ratownik medyczny - praca w prywatnym domu opieki seniora, wykształcenie wyższe. Praca w Starej Wsi (Nadarzyn). Oferta nr 3004.
11. Fakturzystka działu exportu - wykształcenie średnie/wyższe, mile widziany staż pracy, dobra znajomość MS EXCEL, język angielski w st. komunikatywnym. Praca w Jankach. Oferta nr 3010.

FIRMA INŻYNIERYJNA
zatrudni

Pracowników fizycznych na umowę o pracę
Więcej informacji pod numerem telefonu

+48 602 522 300
APEL O POMOC
Mam na imię Bartuś. Mam 3,5 roku
i choruję na Zespół Nerczycowy,
jest to przewlekła
choroba nerek.
Zbieram pieniążki
na leki oraz wizyty u specjalistów, którzy znajdują sposoby, by naprawić mi nerki i móc normalnie funkcjonować. Dziękuję wszystkim za
okazaną mi pomoc.
Wszelkie wpłaty prosimy kierować na konto:
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Alior Bank S.A.: 42 2490 0005 0000 4600
7549 3994
Tytułem: 32449 Panfil Bartosz - darowizna na
pomoc i ochronę zdrowia. Można też przekazać 1% podatku. Wystarczy w rozliczeniu
rocznym wpisać: KRS: 0000037904, a w polu
„INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”: 32449
Panfil Bartosz. Szanowni Darczyńcy, prosimy
o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola
„Wyrażam zgodę”.
Dane kontaktowe: magdalena_boron@interia.pl dzieciom.pl/podopieczni/32449
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BIURA OD ZARAZ!
Oferujemy powierzchnie biurowe
z możliwością ich własnej arażanżacji
w kameralnym budynku biurowo-magazynowym przy ul. Traktowej 6
w Pruszkowie.
Budynek z możliwym 24-godzinnym
dostępem, chroniony z parkingiem.
Powierzchnie od 11 do 200 m.
Zapraszamy
do obejrzenia.

Praca w opiece
Praca w opiece
w Niemczech w Niemczech

Zimowa
Zimowapremia
premia
Anna Mitkowska
tel.: 22 250 88 37
kom. +48 504 236 236
e-mail: anna.mitkowska@altasa.pl

do

500€

Zadzwoń i przyjedź doZadzwoń
biura w lub
Warszawie:
przyjdź
Al. Jana Pawła II 34/3,do
tel.biura
+48 w
666
826
239
Poznaniu:
Zwierzyniecka 18/102
tel.+48 666 826 255

