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www.gpr24.pl      Felieton  Feridun Erol

Feridun Erol reżyser
Foto - ze zbiorów autora

Zapiski Eroltomana (73)

W 
listopadzie, pan PREMIER straszył , 
że jeżeli dam mu szansę, to za cztery 
lata będę żył w kraju dobrobytu. Po-

parł to swoim autorytetem PREZES twierdząc, 
że kraj zmierza w dobrą stronę. Kropka. To sfor-
mułowanie już raz przerabiałem, w PRL-u. „Aby 
Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej”. Lepiej 
nie mówić, czym się to skończyło. Pełna wywrot-
ka. Dlatego, tak sobie myślę, że wobec działania 
niemrawej opozycji, przyszłych wyborów, gdzie 
wdzięczni beneficjenci + zagłosują na obecnego 
prezydenta, lepiej by było, żeby ta piramida sama 
się przewróciła. Zgodnie z przewidywaniami eko-
nomistów, którzy malują w czarnych barwach naj-
bliższą przyszłość. Marszałek sejmu, pani Witek, 
przebiła Kuchcińskiego. Przerwała nocne głoso-
wanie na nowych członków KRS, kiedy jedna z jej 
partyjnych koleżanek ostrzegła, „trzeba anulować 
bo my przegramy”. Skandal. Noc hańby. Wykrzyki-
wała opozycja, jeszcze raz zrobiona w konia. 

Pani marszałek Witek wykonała woltę. Była z 
siebie zadowolona, a minę miała szelmowską, jak 
ten portier co z uśmiechem dawał klucz. Czuła 
się na takim luzie, że jeszcze tego samego 
dnia w gronie najbliższych sejmowych 
kum, zastanawiała się, czy nie po-
winniśmy wobec kobiet posłów, 
używać rodzaju żeńskiego. Zamiast 
pani poseł, posłanka, zamiast mini-
ster, ministra, marszałkini itd. Przyglą-
dam się tej grupie rozgadanych kobicin. 
Wyglądały, jakby należały do kółka różań-
cowego. Nie było tam krztyny elegancji i ko-
biecości. Nawet rolnik, szukający żony miałby 
kłopot, którą wybrać. Bo co byśmy nie powie-
dzieli, towarzyszka życia powinna być z klasą. 
To powinna być dama, a wiadomo, że teraz 
damy pozostały w talii kart. Oczywiście, 
mamy pierwszą damę, panią prezydento-
wą, ale ona rzadko pokazuje się w życiu 
publicznym. Tyle co z biskupami. Nie 
daje głosu, chociaż zna języki obce. 
Przyznam się, że jej służba dla społe-
czeństwa nie jest mi osobiściezna-
na. W całości prezentuje się nieźle 
i wyraźnie kontrastuje z posłanką 
Pawłowicz. Mogłyby obie wziąć 
udział w programie tv „Damy i 
wieśniaczki”. Przepraszam wie-
śniaczki, bo chyba żadnej nie 
przyszłoby do głowy opychać 
się śledziami w ławie sejmo-
wej. Bardziej byłby to program 
„Damy i prostaczki”!

 Ja tu gadu, gadu i sam się ła-
pię na tym, że unikam prawdzi-
wych tematów i spraw, jakie ma 
przed sobą premier Morawiecki. 
W moim żywotnym interesie jest 
trzynasta emerytura. Niech bę-
dzie i „czternastka”. Tylko, że jak 
się za bezdurno rozdało pieniądze, to 
kasa jest pusta. Trzeba kombinować. 
Dziwię się, że premier nie radzi się kolegi 
Banasia z NIK-u. Ten to umie fastrygować 
rzeczywistość. 

Mimo wszystko mam słabość do Morawiec-
kiego. To wycięty z bajki Pinokio. Tym się tylko róż-
ni od drewnianego pajaca, że kłamie w żywe oczy 
i nie rośnie mu nos. Przy nim Jean de La Fontaine 
to ledwie bajarz. 

Akurat czytam Izaaka Babla. Wiadomo, trup się 
ściele gęsto. Rozpaczający ludzie nad zwłokami 
rozstrzelanych, pytają dlaczego? Na co autor „Ar-
mii Konnej” odpowiada; żeby w przyszłym ustroju 
„żyło się dostatnio”. Sam przyznaje, że kłamie z 
premedytacją, bo co ma  powiedzieć, kiedy już 
dawno przestał wierzyć w jedyną, słuszną ide-
ologię. Właśnie to słowo, IDEOLOGIA, zaczyna 

złowrogo pobrzmiewać w kuluarach sejmowych. 
Przestraszyłem się nie na żarty, kiedy premier 
wszystkich Polaków, zagroził, że w obronie rodzi-
ny i dzieci jeszcze nie poczętych, odetnie wrażą 
dłoń ideologii gender i LGBT. O Donaldzie Tusku, 
który został wybrany na szefa Europejskiej Partii 
Ludowej... powiedział. „Jest to jakaś nowa funkcja 
w tym naszym eurokratycznym grajdołku kocha-
nym”... No, no. Brzmi to lekko niesympatycznie, 
szczególnie wypowiedziane w  grajdołku, jakim 
jest Nowogrodzka.  

A tu, już grudzień; Święty 
Mikołaj, Marry Christ-
mas, wigilijny stół, 
Tannenbaum wie 
treu sind deine 
Blatter! Nat 
King Cole, 
Bocelli itd. 
Nie mó-
wiąc już 
o Jin-
g l e 

B e l l s . 
Dziarski Mi-

kołaj z lek- ką nadwagą i czer-
wonymi policzkami, co zdradzało by objawy nadci-
śnienia, mruga do nas okiem. Łapię się na tym, że 
twarz świętego męża jest ogorzała od mrozu i nic 
mu nie dolega. Nie wiedzieć dlaczego przyjeżdża 
do nas spod koła podbiegunowego. Sanki produkcji 
niemieckiej. BMW, czy coś w tym rodzaju. Renifery 
norweskie. Dzwoneczki amerykańskie. I to wszyst-
ko na sprzedaż. Nigdy nie kręci się tak interes, jak 
na święta. Nigdy kicz, w całym swoim majestacie 

nie osiąga takiego apogeum. Od szklanych bom-
bek na choinkę po biżuterię. Wszystko jest sprawą 
ceny. Chociaż, wyjątkowo ludziom właśnie wte-
dy otwierają się serca, a harcerze zbierają płatki 
owsiane i inne bogate dary dla najuboższych. 

Pamiętam, że mój Papcio posyłał przez Caritas i 
najbliższą parafię kilkanaście blach przeróżnych wy-
pieków dla sierot z domu dziecka, dla staruszków z 
domu opieki. Nic się nie marnowało. Zostawały tyl-
ko obrzynki, które mieszało się razem. Po świętach 
robiło się z tego kuleczki, zwane „murzynkami”. 
Nie było wtedy embarga na słowo 
„Murzyn”, a murzynka 
Bam- bo, co czytał, 

„ze swej 
murzyń-
s k i e j 
pierw-
s z e j 
c z y -
t a n -
k i ”, 

zna-
li i 

kochali 
w s z y -

scy. I 
k o m u 

to prze-
szkadzało? 

Kto wymy-
ślił, że słowo 

„murzyn” ma 
zabarwienie pe-

joratywne? Teraz 
szuka się zamien-

ników określających 
czarnego człowieka 

z Afryki. Pasowało by 
Afrykaner, ale jest zarezer-

wowane dla białego koloni-
sty, mieszkańca Południowej 

Afryki, Namibii itd. Nic, tylko skiero-
wać sprawę do sejmu, niech ją rozstrząsną 

posłanki z koła różańcowego. Na końcu i tak 
problem, jak zwać, rozstrzygnie nasz najwyższy 

autorytet, profesor Bralczyk.
Prościej jest, kiedy nie potrafimy nazwać jakiegoś 

przedmiotu. Używamy wtedy słowa WIHAJSTER. 
To wytrych zapożyczeny z niemieckiego „wie heist 
er?” i w dosłownym tłumaczeniu znaczy, „jak to 
się nazywa?”. Używamy też słów takich, jak dynks, 
dzyndzel, tenteges, ustrojstwo, albo ze śląska, 
pipsztok.

Ja tu idę w zabawę, a tam na morzu śródziemnym 
płynie do nas czarna Afryka. Nie ma początku i koń-
ca. Nie ma też śmiechu, bo jest to wynik ocieplenia 
klimatu, wojen i podobnych klęsk spowodowanych 
przez człowieka. 

Jakiego człowieka? A no, białasa. Jak nazywają 
nas Murzyni. Bo kto wybudował piece hutnicze, 
samochody i wszystkie dymiące tentegesy, dynk-

sy i inne ustrojstwa? Biała finansjera. Krupy, Mor-
gany i Fordy. Nie wiem kto stoi za Magnitogor-
skiem? Niech będzie, że Stalin wskazał paluchem 
to miejsce na mapie. Dymi do dziś, unosząc w 
atmosferę tony trucizny.

Ciekawostką jest, że Murzyni, czyli Afroame-
rykanie, tak rozlicznie pokazywani na zawodach 
sportowych i w branży muzycznej, stanowią za-
ledwie 13% ludności USA. Stanowią największą 
mniejszość. Wierzyć się nie chce, że w stanach 
żyje tylko 3,2% Żydów. W mediach, wszędzie ich 
pełno. Aktorzy, reżyserzy, tancerze, piosenkarze. 
Mój kolega ze Szkoły Filmowej, Andrzej Krakowski,  
reżyser i scenarzysta, jak na zdolnego Żyda przy-
stało, zrealizował w USA ponad 50 filmów i seriali 
telewizyjnych, jest autorem książek; „Pollywood. 
Jak stworzyliśmy Hollywood” i „Pollywood. Ucie-
kinierzy w raju”, pisze przewrotnie, że to Polacy 
stworzyli Hollywood. Bo kim był Szmul Gelbfisz? 
To przecież chłopak z warszawskich Nalewek? Po-
tem, kiedy stworzył słynne filmowe studio, to już 
się nazywał Samuel Goldwyn. Był właścicielem 
dwóch hal zdjęciowych. Powstały tam wszystkie 
produkcje opatrzone znakiem fabrycznym lwa, 
który rycząc pojawiał się w pierwszym kadrze 
każdego filmu, produkcji Metro Goldwin Mayer. 
W Turcji słyszałem nawet taką historyjkę, jak to 

pewien prostaczek ze wsi, zobaczył w stambul-
skim kinie owego lwa, zerwał się na nogi i 

wykrzyknął, „ten film już widziałem”.  
Albo taki Roman Polański? Z Osca-
rem za „Listę Schindlera”! No kto 
z „naszych” wszedł wyżej? Teraz 
wściekłe feninistki, a właściwie 
szare myszki, chcą Go postawić 

pod ścianą. Polański odbył już karę 
banicji. Powinniśmy się z nim solidary-

zować my z „Samopomocy chłopskiej, sek-
cji nasiennej”, trzymajmy w górze zaciśnięte 

pięści. Wznieśmy okrzyk. Roman! Roman trzy-
maj się! Mam też apel, żeby trzymać z księciem 
Windsoru, Andrzejem. Jego też chcą wrobić w 
gwałt. Czas umierać.

Jestem człowiekiem starej daty i też emablowa-
łem piękne panie, na moście w Avinion.  Naśladu-
jąc swojego Papcia, chwaliłem urodę, całowałem 
w rączki, upadałem do nóżek. Uczył mnie, że kil-
ka ciepłych słów i komplementów, nic mnie nie 
kosztuje, a może sprawić kobiecie radość. Weszło 
mi w krew i robię to z automatu. Zgodnie  z ko-
deksem honorowym Boziewicza, gdzie jasno są 
opisane zasady. Mężczyznie wypadało zachować 
się w „granicach przyzwolenia”. Kobiecie wypa-
dało „bronić cnoty”. Znam ze starych czasów taką 
dykteryjkę:  Czym różni się dama od dyplomaty? 
Kiedy dyplomata mówi „być może”, ma na myśli 
nie, kiedy mówi „nie”, żaden z niego dyplomata 
– kiedy dama mówi „nie”, ma na myśli być może, 
kiedy mówi „być może”, ma na myśli tak, a kiedy 
mówi „tak” to żadna z niej dama.

Żyjemy w epoce krwiożerczego feminizmu, w 
której to kobiety, bez żadnej krępacji, jak mó-
wią „nie”, to nie! Ale pierwsze są na „tak”! No 
właśnie. Ja się pytam, w takim razie. Co, to są za 
damy? Kiedyś, to były bajeczne czasy. Był Jaś i 
Małgosia. Żyli pogodnie i szczęśliwie... 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia 
składam wszystkim szczere życzenia 
zdrowia i wszelkiej pomyślności. Do 
zobaczenia w Nowym Roku 2020. 
Żeby był szczęśliwy, bez trosk i koła 
różańcowego. 

Wasz Feridun i rockandrollowy Mi-
kołaj.
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W modzie kocham przemijanie

Oczywiście to Poznański Tydzień Mody odbywający się od 1 do 4 marca. Jak zawsze spodziewać się 
można atrakcyjnych pokazów, forum tendencji mody, finału konkursu debiutów modelek i modeli, 
a także konkursów dla projektantów, krawców, fotografików, będą pokazy gościnne i wiele atrakcji, 

o które jak zawsze zadbali organizatorzy.
Czuję się zaszczycony, ponieważ zaproponowano mi wzięcie udziału w społecznym pokazie, nazwanym dość 
przewrotnie „Skandaliczny benefis Jerzego A”.
Postaram się nie sprawić organizatorom i widzom zawodu.
Przedstawię moją podróż z modą od początku, od czasów moich pierwszych fascynacji tym zjawiskiem.
To prawda, w czasie ponad 30-letniej podróży z modą projektowałem rzeczy zwykłe, ale często niezwykłe, 
żeby nie powiedzieć szalone.
Były kostiumy, suknie, garsonki i męskie dwurzędówki. Były również „karnawały”, „kosmici", jakieś dziwne 
asymetrie, rzeczy malownicze i cholernie niewygodne do noszenia. Ale jak je kochały młode dziewczyny. Do 
dzisiaj widuję na ulicach różne swoje „dziwolągi”.
Tak naprawdę kocham w modzie jej przemijanie, jej niezwykłość oraz to jak każdy inaczej kreuje ją na sobie.
Właśnie na tych zdjęciach pokazuję trochę tych inności, które wystąpią w mojej retrospekcji.
Wystąpią też moi wspaniali przyjaciele, z którymi mnie bogowie zetknęli przy okazji różnych mód i nie tylko.
Trochę poskandalizujemy, czeka na mnie i państwa trochę niespodzianek.
Ale przysięgam, ja też mam jedną w zanadrzu. Inaczej nie byłbym sobą. Zapraszam do „Teatru Polskiego” 
w Poznaniu.

P. S. 
Na fotografiach modele prezentują ulubioną kolekcję Jerzego Antkowiaka stylizowaną na motywach średniowieczno-zakonnych.

Jerzy Antkowiak - projektant mody, publicysta
Foto - Janusz P. Sobolewski

Oto artykuł wynaleziony na 
strychu domu autora. Wystawa 
pt. „Skandaliczny benefis Jerze-
go A” odbyła się na Poznańskim 
Tygodniu Mody, na którym 
mistrz zaprezentował  stylizo-
waną kolekcję na motywach 
średniowieczno-zakonnych.
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www.gpr24.pl      Wiadomości  gmina Michałowice

Redakcja Głosu Pruszkowa
Foto - Tomasz Malczyk

Warsztaty dziennikarskie pod patronatem 
gminy Michałowice

Zapowiadaliśmy je od dawna, 
w końcu w listopadzie się od-
były. W sumie zgłosiło się kil-
kadziesiąt osób, ale w praktyce 
było nieco inaczej. Inicjatorem 
warsztatów była wójt Gminy 
Michałowice Pani Małgorzata 
Pachecka a sponsorem sama 
gmina. Organizatorem warsz-
tatów była Agencja Profil wy-
dawca gazety Głos Pruszkowa 
oraz portalu internetowego 
www.gpr24.pl 

Pierwsza sesja w sobotę 9 listopada br. (z 
czterech tematycznych zaplanowanych) 
zgromadziła około 15. osób i poświęco-

na była prasie drukowanej i cechom wolnego 
zawodu dziennikarza jako takiego. Zebraliśmy 
się w sali posiedzeń Rady Gminy Michałowice, 
świetnie wyposażonej w urządzenia mulitime-
dialne. 

Sesje prowadził redaktor Adam St. Trąbiński 
z „Głosu Pruszkowa”, rozpoczęto od dwóch 
krótkich prezentacji: rola/praca dziennikarza 
śledczego na podstawie znanych filmów typu 
„Wszyscy ludzie prezydenta”, „Czwarta wła-
dza” czy „Obywatel Jones” i drugiej – Dzienni-
karstwo. Następnie redaktor naczelny  dwuty-
godnika „Mocne Strony” Jacek Sulewski mówił 
o pracy w swoim medium, po nim dynamiczne 
wystąpienie miał red. Jerzy Mosoń z angloję-
zycznego magazynu „Polish Market”. W koń-
cowej fazie sesji odbyła się dyskusja wraz z ze-
branymi, poświęcona głównie dziennikarstwu 
śledczemu i różnym uwarunkowaniom. 

Tydzień później – 16 listopada liczba uczest-
ników powiększyła się do ok. 20, głównie za 
sprawą udziału klasy medialnej LO w Komoro-
wie. Redaktor Trąbiński przedstawił historię 
telewizji w naszym kraju aż po czasy współ-
czesne, po przerwie kawowej ponad dwie go-
dziny dziennikarka Jolanta Erol wraz z opera-
torem filmowym Maciejem Bugajakiem prze-
prowadziła zajęcia praktyczne z młodzieżą  w 
zakresie właściwej dykcji i zachowań przed 
kamerą. Nie obyło się bez ciekawostek z pracy 
w samej redakcji telewizyjnej – na przykładzie 
jej pracy w TVP. 

Potem dyplomowany operator telewizyjny 
(40 lat pracy dla różnych stacji, głównie ame-
rykańskich) Maciej Bugajak zademonstrował 
sprzęt, zasady pracy i swe krótkie filmy. 

Zebrana młodzież zadawala wiele ciekawych 
pytań. Trzecia sesja zaplanowana na sobotę 
23 listopada na życzenie młodzieży miała być 
też poświęcona pracy z kamerą i montażowi 
wizyjnemu, odbyła się – powiedzmy – czę-
ściowo ze względu na nikłą frekwencję, co w 
zdumienie wprawiło organizatorów. 

Warsztaty zawieszono, a szkoda, bo w pro-
gramie były warsztaty radiowe (montaż, pra-
ca w newsroomie, itp.) oraz sesja nowych 
mediów oraz podstawy prawne pracy dzien-
nikarza. Miejmy, nadzieję, że główny organi-
zator Agencja Profil je wznowi, może w innym 
miejscu i okolicznościach.

Jolanta Erol dziennikarka TVP Redaktor Adam St. Trąbiński

Operator folmowy Maciej Bugajak Redaktor Jerzy Mosoń i Jacek Sulewski
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Nie da się uciec od swojej na-
tury, w moim przypadku samo-
zwańczego redaktora-korekto-
ra. Oglądałem ostatnio kolejny 
muzyczny program w telewizji, 
wyłaniający młode (i nie tylko) 
talenty. Średnia wieku juro-
rów chyba najniższa w historii. 
Moją uwagę zwrócił język, ja-
kim się posługują młodzi arty-
ści, komentując poszczególne 
występy. Oto próbka. 

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

Na sportowo

Znana piosenkarka popowa w czasie pró-
by ze swoim podopiecznym udzieliła mu 
wskazówek, żeby podkreślił odpowiedni 

„tajming”, bo utwór musi „gruwić”. Mówisz „ło-
tewer” i idziesz, kończy artystka. Prowadzący zaś 
oznajmia, że jest „wery eksajted”. Po kolejnym 
występie inny juror wygłasza swój komentarz 
mówiąc „Dżizes, to manifik! „I żeby nie zanu-
dzać dobrej porady udziela jeszcze jeden juror 
mówiąc, że „to jest myślenie drugim lewelem”, 
że „poczuł wajb kawałka” i chce, żeby „oboje byli 
w finale”, tyle, że mówi to do dwóch facetów. 
Oboje. Chyba, że jeden ukrywa płeć. I kończy 
słowami, że „musi być stargetowany” oraz że 
jest ciekawy, „które piosenki będą przebojami i 
że trzyma za nich kciuki”. Za tych przebojów, ma 
się rozumieć! A na to wszystko prowadzący daje 
„szołbizowego kopa… Jasne?

Słuchają tego wszystkiego młodzi ludzie, ale 
ciekawe, co, jeżeli nie znają języka angielskiego? 
Czy googlują każde z tych słów, czy też weszły 
one do świadomości nowego pokolenia tak, że 
już nawet nikt nie kojarzy, że pochodzą z języka 
obcego. Przecież to takie naturalne, nie ma już 
kierownika tylko jest manager, nie ma sprze-
dawcy tylko sales assistant, księgowego zastąpił 
accountant, trenera coach, projektanta designer 
a wzornictwo design czy raczej dizajn, handlarza 
dealer, badacza researcher, wolnego strzelca fre-
elancer (to ja!). Kropka. Wskrzeszono niedawno 
program rozrywkowy, w którym zawodnicy, aby 

wygrać muszą tak jak dzieci rywalizować w wyści-
gach zdalnie sterowanych samochodzików albo 
publicznie ujawniać, że od początku korzystają z 
jednej szczoteczki do zębów! Biedny ten kraj albo 
biedna ekipa realizacyjna, nie ma, komu od ty-
godni kupić drugiej szczoteczki. Gdyby nie to, że 
jest za późno wystosowałbym ogólnopolski apel 
o zakup szczoteczki dla biednych uczestników. 

Ale nie o tym chciałem. Otóż w trakcie jednego z 
odcinków przeprowadzono konkurs ortograficz-
ny połączony z dyktandem, prowadzonym przez 
zaproszonego gościa, w tym przypadku artystę 
kabaretowego. No i wyszedł z tego niezły kaba-
ret, gdy po zakończonej rywalizacji zawodnicy 
mogli zobaczyć prawidłowo napisane wyrazy. 
Czyżby? Oto jak byk(!) Pojawił się tam wyraz 

„zżymać”, tyle, że pisany przez rz, „zrzymać”! 
Jakoś nikt nie zwrócił uwagi na błąd ortograficz-
ny. Nie wiem ile osób liczy ekipa realizacyjna, w 
studiu było jeszcze dwoje prowadzących, para 
doświadczonych aktorów, publiczność i nikt się 
nie zająknął w trakcie nagrywania, że w jednym z 
wyrazów jest byk! Czy to brak wiedzy, ignorancja, 
obojętność, czyli tak zwana olewka? To napraw-
dę żałosne, że biorą się za testy ortograficzne a 
sami są z ortografią na bakier. Więcej pokory. 
Słowa te kieruję do młodych ludzi w obawie, 
że bezkrytyczne oglądanie takich programów 
telewizyjnych jest dla nich po prostu szkodliwe. 
Bo skoro coś pokazali w telewizji to znaczy, że 
tak powinno być. Na chwilę przerwę, piszę to w 
pociągu relacji Warszawa - Augustów i właśnie 
przed chwilą pan konduktor po sprawdzeniu bi-
letów tuż przed wyjściem z wagonu odwrócił się, 
ukłonił i życzył pasażerom miłej podróży… Teraz 
podzielę się spostrzeżeniami na temat naszych 
gwiazd, w szczególności silenia się na oryginal-
ność. Otóż zauważyłem pozytywne zmiany, na 
przykład Ewelina Lisowska pozbyła się złotej 
gwiazdki z policzka, mocno obciachowej moim 
zdaniem i zaliczyła świetne występy w programie 
telewizyjnym, wcielając się w skrajnie różniące 
się od siebie gwiazdy światowej i polskiej pio-
senki pokazując, że ma olbrzymi talent i tanie 
ozdóbki nie są jej potrzebne.

Podobnie Sarsa pozbyła się włosianych roż-
ków, mało inspirujących, dobrych na jedno-
razowy występ dla przedszkolaków. Jej nowy  
wygląd bardzo ciekawy a najnowsza piosenka 
równie interesująca. Kamil Bednarek pozbył się 
dreadlocków i też wygląda dobrze, zawadiacko 
i jakby młodziej. Niektórzy jednak traktują sie-
bie jak choinkę, Agnieszka Chylińska poszła na 
całość tatuując chyba każdy wolny kawałek swo-
jego ciała wątpliwej, jakości rysunkami, Michał 
Szpak ciągle nie może odnaleźć swojego stylu, co 
objawia się kiczowatymi strojami, pierścionkami, 
łańcuszkami itd. Co ciekawe piszę o artystach 
mających wystarczający talent, żeby go nie przy-
strajać odpustowymi błyskotkami czy wątpliwej, 
jakości rysunkami pseudo-grafików. Wracam do 
narzekań na wszechobecną nowomowę, błędy 
gramatyczne, ortograficzne płynące z mediów a 
tutaj mam kwiatek ze swojego podwórka.

Otóż miałem niedawno spotkanie z młodzieżą 
licealną i pokazując jedno ze zdjęć z mojego ar-
chiwum, na którym byłem z kamerą tv, powie-
działem: zobaczcie (!) Na statyw! Oczywiście w 
ułamku sekundy się poprawiłem, mówiąc po-
patrzcie na statyw, ale mój niesmak i zdziwienie 
pozostało. Chyba za dużo oglądam telewizji. Kto 
mieczem wojuje ten od miecza ginie…

REKLAMA



6                                                                                                                                                                              GŁOS PRUSZKOWA NR 12/2019                                                                                                                 

www.gpr24.pl      Publicystyka  Włodzimierz Szpak

Włodzimierz Szpak - reżyser dokumantalista
Foto - Wikipedia

Prostowanie pamięci

Siła oddziaływania propa-
gandy komunistycznej, jakiej 
poddani byliśmy przez niemal 
pół wieku istnienia PRL-u wy-
tworzyła w nas wiele fałszy-
wych wyobrażeń i przeświad-
czeń, które wymagają korekty. 
Nazywam to prostowaniem 
pamięci.                                                        

P isałem swego czasu o tragicznych 
skutkach procesu dekolonizacji, przed-
wczesnego w większości przypadków, 

„wymuszonego” nieledwie przez cały tzw. 
postępowy świat ze Związkiem Radzieckim i 
Chinami Ludowymi na czele. Jak wygląda sy-
tuacja w krajach wyzwolonych spod „jarzma 
kolonializmu”, łatwo się przekonać, podróżu-
jąc po znacznych obszarach Afryki, Ameryki 
Południowej i Środkowej oraz Azji. Czy nie by-
łoby lepiej, gdyby w latach 60-tych i 70-tych 
Anglicy, Francuzi, Portugalczycy, Belgowie nie 
opuścili w popłochu swoich terytoriów zamor-
skich, swoich kolonii, gdyby sprawowali tam 
rządy jeszcze 40, 50 lat?... Zapewne byłoby 
lepiej. Dowodem… choćby Hongkong, ogrom-
ne miasto portowe, jedno z największych cen-
trów finansowych świata, posiadłość brytyjska 
do 1997 roku. Jakie podłoże mają zamieszki 

trwające tam od miesięcy?... Odpowiedź jest 
prosta: Chińczyk urodzony i wychowany w 
Hongkongu jest wolnym człowiekiem, w prze-
ciwieństwie do tego, który chce mu tę wolność 
odebrać - przedstawiciela Chin komunistycz-
nych. To dwaj zupełnie różni Chińczycy (nie 
licząc biologii). Ten pierwszy miał niebywałe 

szczęście, że jego ojczyzna była prawie do koń-
ca XX wieku w rękach kolonialistów.   

Tego szczęścia zabrakło Wietnamczykom. 
Właśnie mija 50 lat od czasu, gdy Ameryka-
nie zaczęli wycofywać swoje wojska z połu-
dniowego Wietnamu, pozostawiając kraj „na 
pożarcie” partyzantce komunistycznej i regu-
larnej armii północno-wietnamskiej, wspie-
ranej przez Chiny i ZSRS. Wojna wietnamska 
była największym konfliktem zbrojnym po 
II wojnie światowej, zginęło w niej około 3 

mln Wietnamczyków i blisko 60 tys. Amery-
kanów. Zwycięstwo komunistów oznaczało 
zaprowadzenie na obszarze całego Wietna-
mu porządków tak dobrze znanych z innych 
krajów rządzonych przez ich ideowych braci. 
Jeden naród, jedna partia, jedna gazeta, je-
den program telewizyjny… Marks, Lenin, Ma-
o-Zedong…sojusz robotniczo – chłopski itd.  I 
co?... Komunizm się zawalił. Warto było się 
bić?... Morze krwi, ogrom cierpień, dewasta-
cja przyrody… Warto było?...Komuniści wciąż 
pozostają u władzy w Socjalistycznej Repu-
blice Wietnamu. Nie są już tak fanatyczni 
jak dawniej, w mniejszym stopniu kierują się 
ideologią. Współczesny Wietnam otworzył 
się na świat, tętni życiem. Wietnamczycy ro-
bią interesy wszędzie, gdzie się da, także w 
Polsce. Zapraszają do siebie, świadcząc usługi 
turystyczne na stosunkowo wysokim pozio-
mie po umiarkowanych cenach. Kiedy wra-
cam pamięcią do czasu wojny, stają mi przed 
oczyma kadry z  „Czasu Apokalipsy” Coppoli, 
z „Plutonu” Olivera Stone; zdjęcie biegnącej 
nagiej dziewczynki poparzonej napalmem 
(wszędzie na świecie kojarzone z wojną w 
Wietnamie). Te i inne obrazy pokazują Ame-
rykanów przeważnie w złym świetle, jako 
agresorów, ludzi zdemoralizowanych, mor-
derców kobiet i dzieci (My Lai). Trudno w 
nich dostrzec obrońców wolności, człowie-
czeństwa… Zupełnie niedawno trafiłem na 
zdjęcia, które korygują ten dość powszechny 
wizerunek American Army, zaprzeczają mu. 
Potrafią sobie, Państwo, wyobrazić żołnie-
rza amerykańskiego wynoszącego ze strefy 
zagrożenia starą kobietę wietnamską albo 
żołnierza ratującego w podobnych okoliczno-
ściach dwójkę małych dzieci?...  Oto dowód, 
zdjęcia nie kłamią.   
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Grudzień w MOK „KAMYK”

7 (sobota) godz. 10:00 - Sala Audytoryjna CDK 
Przesłuchania konkursowe do XX Jubileuszo-

wego Regionalnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek 
„Śpiewajmy i grajmy Mu…” pod Honorowym 
Patronatem Prezydenta Miasta Pruszkowa oraz 
Proboszcza parafii p.w. św. Kazimierza w Pruszko-
wie. Przesłuchania uczestników Przeglądu będą 
oceniane przez zaproszone na tę okazję jury. Czas 
trwania zależny od ilości zgłoszeń. Koncert laure-
atów odbędzie się w styczniu 2020 roku.

Zgłoszenia przyjmowane od 27 listopada.

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

Jerzy Władysław Ryll - publicysta
Foto & rzeźba - Justyna Ryll

Ognisko rodzinne 

Siedzimy przy ognisku. Płomienie strzelają w górę 
snopem złocistych iskier. Ogień się pali równym 
blaskiem, syczy i dmucha wiatrem dymu. Cichy 

trzask gałązek odbija się echem w naszych uszach. Jego 
poświata ogarnia nas opiekuńczo. Świeczka płonie w 
dłoniach. Dłonie otaczają krąg. Bliźniaki wspominają.

Działki ogrodowe
Skąd przychodził kto go znał 
Kto mu rękę podał kiedy  
Nad rowem siadał (…)
                                                                                      

Malarka z Krakowa
Ciekawa historia wiąże się tam z pewną Malarką 

z Krakowa, która miała bardzo ciekawe obyczaje. 
Ubierała się tylko na biało i niebiesko, gdy szła na 
wycieczkę, znaczyła swój szlak białymi chusteczka-
mi, których pełne naręcze nosiła w plecaku. Często 
chodziła do lasu ze swoim hamakiem, który poma-
gały jej rozwiesić dzieci gości, z którymi od razu 
łapała kontakt. Pani Maria, bo takie nosiła imię, 
twierdziła, że najniebezpieczniejszym zwierzęciem 
na świecie jest kozioł sarni, z którym przeżyła trau-

Saska Kępa - Miasto Ogród
Oczami bliźniaków przedszkolaków obecnie czterdziestolatków.

matyczne spotkanie podczas jednej hamakowej 
sjesty w lesie. Malarka nie trawiła barwy czerwo-
nej, we wszystkich możliwych odcieniach, stąd ni-
gdy nie siadała na ławce tego koloru, która znajdo-
wała się przed domem Sióstr. Inna ciekawa historia 
wiąże się z jej codziennymi wieczornymi ablucjami, 
które stanowiły prawdziwy rytuał. Otóż, ze wzglę-
dów higienicznych, nigdy nie myła się we wspólnej 
dla wszystkich gości łazience.

Woda
Mój brat był werbowany do noszenia jej wody 

do pokoju, stąd wiemy jak cała akcja wyglądała, 
mianowicie cały pokój był wyłożony śnieżnobia-
łymi prześcieradłami, a na obu łóżkach i podłodze 
stały rozliczne białe konewki, dzbany i miednice, 
do których trzeba było ponalewać wody. Potem, 
przez najbliższą godzinę z jej pokoju rozlegały 
się specyficzne chlupania, odgłosy przelewania 
wody, oraz szczęk naczyń.

Chatki
Bardzo lubiliśmy również obozy pod namiotami 

rozbijanymi zazwyczaj nad jeziorem. Początkowo 
były to wyjazdy z Przymierzem Rodzin, później 
Obozy Harcerskie. Pośród licznych rajdów, wy-
cieczek i biegów sprawnościowych, ze szczególną 
przyjemnością wspominam tak zwane „Chatki”. 
Małymi grupkami wychodziliśmy w las gdzie bu-
dowaliśmy szałas na parę nocy i sami przy ognisku 
gotowaliśmy sobie jedzenie. Żyliśmy jak leśni lu-
dzie, obserwując ptaki, lisy, sarny oraz zające. Las 
niezaprzeczalnie był wtedy naszym domem.

 Ścieżki w ogrodach
(…) Drogę bez końca
Co przed nim szła
Znał jak pięć palców (…)

Szarak agat
„TIKU LIKU TAKI” 
W czasach późniejszego dzieciństwa miałam wy-

marzonego psa, sznaucera średniego pieprz i sól. Z 
Agatem wiąże się wiele ciekawych „przypadków”, 
najczęściej poza Warszawą. Dla dziecka, ale i nie 
tylko, pies niezaprzeczalnie jest częścią rodziny. 

Nie bez powodu święty Franciszek nazywał zwie-
rzęta „braćmi mniejszymi”, dziecko czuje to samo 
niemalże instynktownie. Ten pies w dzieciństwie, 
był dla mnie rzeczywiście jak „brat” – uczestniczył, 
we wszystkich najpiękniejszych momentach moje-
go życia, związanych z naszą „Ziemią”… Oto niektó-
re z nich poniżej, spisane na bieżąco.

Igrce psie
Po obiedzie byliśmy na spacerze na podwórku. 

Była tam też młoda suczka rotwailera – szczeniak 
w wieku Agata. Oba psy, będąc na smyczach, za-
częły się bawić. Suczka stała w miejscu i ciężko 
grzmociła łapami w stronę naszego Sznaucera. 
Agat doskakiwał do niej ze wszystkich stron, 
przywierał do ziemi, machając ogonkiem, kłapał 
zębami. Ona kręciła się w kółko, zawsze zwracając 
się frontem w stronę Agata. W pewnym momen-
cie nasz piesek, o wiele mniejszy od rotwailerki, 
znalazł się pod nią. Suczka zaczęła łapać go za 
łapki zębami, a ten, aby nie pozostać jej dłużnym 
wierzgał nimi drapiąc pazurami jej brzuch…

Tobi
Dzisiaj miało miejsce strasznie śmieszne wy-

darzenie. Wyszliśmy rano na spacer z Agatem, 
zamierzaliśmy iść na działki. Tuż przy wejściu 
do naszego bloku spotkaliśmy panią z czarnym 
jamniczkiem, ulubionym przyjacielem Agata. 
Pani puściła pieska ze smyczą, aby pobawił się 
z naszym pupilem. Agat podszedł spokojnie do 
Tobiego, bo tak nazywał się ów jamnik, wziął w 
zęby jego smycz i dumnym krokiem zaczął kroczyć 
za Tatą i Marcinem!

C.D.N. (J.W.R.)

8 (Niedziela) godz. 10:30 i 12:00 
- Sala Widowiskowa CDK

Poranek Teatralny dla dzieci. „Mikołajki – Zapo-
minajki” – w wykonaniu Teatru w Ruchu.

Spektakl przygodowy, w którym  widzowie 
wspólnie z wesołymi postaciami Elfi, która lubi 
robić sobie selfie i Reniferem-Raperem biorą 
udział w misji ocalenia Świąt Bożego Narodzenia, 
próbując przywrócić pamięć Świętemu Mikoła-
jowi. Spektakl oparty na autorskim scenariuszu 
- pisanym językiem pełnym humoru, trafiającym 
do najmłodszych widzów. Spektakl okraszony jest 
piękną muzyką i autorskimi piosenkami śpiewa-
nymi na żywo przez aktorów, a dzieci poprzez 
świetną zabawę uczą się, że w Świętach Bożego 
Narodzenia najważniejszą sprawą jest spotkanie 
z drugim człowiekiem, pomaganie innym i prze-
pełniająca nasze domy miłość.

Spektakl dla dzieci od lat 4. Czas trwania: 60 
minut.

Bilety w cenie 10 złotych od osoby do nabycia 
od 25 listopada w godzinach pracy kasy MOK oraz 
tego samego dnia od godziny 08:00 na naszej 
stronie - www.mok-kamyk.pl/poranek

Bilety nie podlegają zwrotowi.

Miejski Ośrodek Kultury 
im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka”
ul. Bohaterów Warszawy 4 
05-800 Pruszków
tel.: (22) 728 39 40
www.mok-kamyk.pl
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Hanna Ban-Oganowska, ur. w 
1936 roku, przeżyła dni Powstania 
Warszawskiego, ukrywając się w 
piwnicach śródmiejskich kamienic 
i wraz z rodzicami, Kazimierzem i 
Józefą Ban, siostrą Krystyną oraz 
babcią, została wygnana z miasta 
po kapitulacji. Pędzeni do obozu 
przejściowego w Pruszkowie, 
uciekli z pochodu i ukryli się w 
miejscowości Salomea, a następ-
nie przedostali się do Janek. Tam, 
w okolicach listopada, podczas 
łapanki urządzonej przez Niemców 
pojmany został Kazimierz Ban wraz 
ze swoim szwagrem Czesławem Ta-
deuszem Pyciem. Mężczyźni zostali 
osadzeni w obozie Dulag 121, skąd 
szczęśliwie udało im się wydostać.  
Publikujemy drugą część wspo-
mnień Pani Hanny Ban  spisanych 
w 2007 roku.

Grudzień w Muzeum Dulag 121, ul. 3 Maja 8A, w Pruszkowie 

Hanna Ban-Oganowska - wspomnienia z Powstania (2)

Któregoś dnia w pobliżu naszej piwnicy – kryjówki 
na ul. Złotej zbombardowano Przetwórnię Owo-
ców i wszyscy biegli zdobyć trochę soku. Pobiegł 

też p. Krzemiński i przyniósł spory zapas w jakiej menaż-
ce. Łapczywie zabrał się do jego picia. Ostrzegał go nasz 
tato, ażeby na wygłodzony żołądek pił ten napój bardzo 
ostrożnie, ale na próżno. Pan Wacio dostał gigantycznej 
biegunki, no i był kłopot.

Wreszcie i bombardowania ustały i ustały też odgłosy 
dział zza Wisły, gdzie podobno byli już Rosjanie. Nastała 
złowróżebna cisza na okres 1-2 dni, po czym dowiedzie-
liśmy się o kapitulacji Powstania i o tym, że powstańcy 

1 grudnia (niedziela), godz.15.
„Warsztat genealoga - w oparciu o historię rodu 
Barszczewskich, poprowadzi Igor Strojecki”.

Muzeum Dulag 121 zaprasza na kolejną od-
słonę cyklu „Nasze korzenie”. Wykład i warsz-
tat genealogiczny poprowadzi Igor Strojecki 
– pasjonat genealogii, publicysta i varsavia-
nista.

Na przykładzie historii rodu Barszczew-
skich, sięgającego korzeniami do wieku XVII, 
przedstawi słuchaczom metody swojej pracy 
i poszukiwań oraz rodzaje źródeł. Spotkanie 
będzie również okazją do zaprezentowania 
losów dwóch wybitnych, spokrewnionych ze 
sobą kobiet: aktorki Elżbiety Barszczewskiej 
(1913-1987) i pisarki Marii Dąbrowskiej (1889 
-1965) - obie przeszły przez Dulag 121.

7 grudnia (sobota), godz. 15.
„Listy ludzie piszą - korespondencja do władz 
PRL-u jako źródło dla historyka”.

Muzeum Dulag 121 zaprasza na spotkanie z 
cyklu „Przystanek Historia”. Naszym gościem 
będzie dr Anna Maria Adamus (IPN), która w 
czasie swojego wykładu przedstawi możliwości 
zastosowania korespondencji do władz central-
nych w Warszawie jako źródła do badań dziejów 
najnowszych Polski Ludowej. Zachowane listy 
ukazują skalę zjawiska tej niezwykle popularnej 
wśród Polaków praktyki pisania „o wszystkim” 
do władz.

14 grudnia (sobota), godz. 15.
„Polska i społeczeństwo w stanie wojennym 
1981–1983”.

Muzeum Dulag 121 zaprasza na spotkanie z cy-
klu „Karty Historii”, w czasie którego dr Tadeusz 
Ruzikowski opowie o życiu codziennym Polaków 
w okresie trwania stanu wojennego. Podczas 
wykładu, prelegent przestawi historię wprowa-
dzonego przez Wojciecha Jaruzelskiego stanu 
nadzwyczajnego, ze szczególnym uwzględnie-
niem analizy funkcjonowania aparatu władzy, ak-
tywności opozycji i stosowanej wobec niej form 
represji, roli Kościoła katolickiego i innych związ-
ków wyznaniowych oraz nastrojów społecznych 
od grudnia 1981 do lipca 1983 roku.

28 grudnia (sobota), godz. 16. 
„Kolędowanie Nadziei 2019”.

Jak co roku, w ostatnią sobotę grudnia zapra-
szamy na wyjątkowe bożonarodzeniowe warsz-

taty dla całej rodziny. „Kolędowanie Nadziei” 
odbędzie się w siedzibie Młodzieżowego Domu 
Kultury „Pałacyk” w Pruszkowie. O sposobie 
przyjmowania zgłoszeń na warsztaty poinformu-
jemy w późniejszym terminie na naszej stronie 
internetowej. 

29 grudnia (niedziela), godz. 15.
Muzeum Dulag 121 zaprasza na bożonarodze-

niowy koncert kolęd, który odbędzie się w sie-
dzibie muzeum. 

Więcej informacji na naszej stronie interneto-
wej: www.dulag121.pl

W okresie świątecznym Muzeum Dulag 121 
będzie zamknięte od 24 do 27 grudnia 2019 r. 
oraz 1 stycznia 2020 r.

będą wychodzić z Warszawy poprzez ul. Złotą. Wtedy 
(1 październik) wszyscy kryjący się po piwnicach wylegli 
na ulice.

Pamiętam, że było to dla nas bardzo smutne przeży-
cie. Widziałam dowódcę Bora-Komorowskiego, który w 
białych rękawiczkach szedł na czele pochodu, orkiestra 
grała „Marsz, marsz Polonia, marsz dzielny narodzie…” 
i wszyscy płakali, a mój ojciec wyrywał się i chciał dołą-
czyć do pochodu. Krysia i Mama trzymały go nieomal 
siłą, argumentując, że nie może zostawić dzieci na nie-
pewny los. To wszystko było straszne.

Zostaliśmy (wszyscy zamieszkujący piwnice Warsza-
wy) już bez żadnej opieki, wydani na pastwę Niemców. 
Dowiedzieliśmy się, że trzeba nam też wyjść szybko z 
Warszawy, ponieważ Niemcy, miotaczami ognia pod-
palali kolejno budynki, nie zważając, czy są w środku lu-
dzie. Wtedy zaczęła się panika. Dokąd pójdziemy? Gdzie 
nas zapędzą i co z nami będzie? Mama jakieś resztki 
biżuterii uratowane z mieszkania na Grzybowskiej po-
stanowiła (po 1 sztuce) pozaszywać nam w ubranie na 
ewentualny wykup z jakiejś niewoli. Spodziewaliśmy się 
bowiem, że mogą nas porozdzielać i każdy sam będzie 
sobie musiał jakoś radzić. Wyszliśmy z Warszawy (jak 
większość ludności) 3-go października i dołączyliśmy do 
pochodu pędzonego przez Wermacht. Babcia zabrała 
dla mnie mała pierzynkę, która później odegrała waż-
ną rolę. Szliśmy więc zrujnowanymi uliczkami Warsza-
wy, dźwigając różne  tobołki. Kierowano nas w stronę 
Ochoty, Okęcia i dalej na Pruszków. Byliśmy już spory 
kawałek drogi za Warszawą i gdy się obejrzeliśmy za 
siebie, zobaczyliśmy gigantyczną łunę nad miastem, z 
którego wyszliśmy. Pomału zapadał zmrok i cały pochód 
zwalniał, a szczególnie ustawała w drodze Babcia Pycio-

wa, targając tę małą pierzynkę. Niemcy nas popędzali, 
ale ojciec znając niemiecki, tłumaczył, że babci jest już 
ciężko iść. I tak pomału, pomału, odstaliśmy od czoła 
pochodu dość znacznie, a zrobiło się już ciemno i nie 
widzieliśmy w pobliżu Niemców.

Wtedy Krysia zauważyła jakąś ścieżkę w bok i namó-
wiła ojca, żebyśmy skręcili. I tak zrobiliśmy, skręciliśmy 
na ścieżkę, która biegła pomiędzy ogrodzeniem (pło-
tem), a nasypową wiejską piwniczką i padliśmy cichutko 
na ziemię i na siebie wzajemnie, nadsłuchując, czy nas 
nikt nie goni. Słyszeliśmy, że jacyś ludzie  poszli za nami 
ciągnąc ręczny wózek, który narobił trochę hałasu na 
wiejskich kamykach. Niemcy to usłyszeli. No i bieda-
ków zawrócono, a nam się udało. Leżeliśmy tak prawie 
do północy, bojąc się głośno oddychać, czy kichnąć. 
Nastała całkowita cisza, pochód się już oddalił daleko 
i wtedy Mama z p. Krzemińską postanowiły, że spróbu-
ją się dowiedzieć, gdzie jesteśmy i czy nie udałoby się 
gdzieś przenocować. Ruszyły więc do wsi. Zauważyły na 
progu jednej z chałup siedzącego mężczyznę, który pa-
lił papierosa. Trzeba nadmienić, że gdy byliśmy jeszcze 
w Warszawie, doszły nas wiadomości, że w promieniu 
ok. 50 km od Warszawy stacjonują Niemcy. Mama i p. 
Krzemińska wykazały więc ogromną odwagę, zwraca-
jąc się do tego siedzącego mężczyzny po polsku „Proszę 
Pana.” Mężczyzna okazał się być sołtysem tej wsi. Wieś 
nazywała się Salomea. Sołtys był odważny, bo w swo-
im domu nocował już Niemców, a mimo to nam zapro-
ponował inną izbę. Przyniósł także słomę na podłogę 
i obiecał, że obudzi nas o wschodzie słońca i wskaże 
drogę do wsi Janki,  gdzie Babcia miała rodzinę ciotecz-
nego lub stryjecznego brata – Janka Olesińskiego.

I rzeczywiście prawie jeszcze o świcie wyruszyliśmy 
polami w stronę Janek. Czuliśmy się tak, jakby wyrosły 
nam skrzydła, że wreszcie jesteśmy na wolności, a nie 
zamknięci w murach Warszawy, gdzie ciągle byliśmy 

narażeni na bombardowania i śmierć. Po drodze ludzie 
częstowali nas chlebem i mlekiem,  istny rarytas. Gdy 
byliśmy już blisko celu, wypatrzył nas Dziadzio Pyć, któ-
ry z Ochoty już w pierwszych dniach Powstania przybył 
na Janki. Ale nas nie poznał. Stwierdził, że znów idą 
jacyś powstańcy. No i właściwie nie było to dziwne,  
bo wyglądaliśmy koszmarnie – wymizerowani, brudni. 
Gdy szczęśliwie dotarliśmy na Janki, dostaliśmy za lo-
kum mały pokoik przylegający do obórki.

Nie pamiętam, w jakim momencie, gdzieś w okoli-
cach listopada, dowiedział się o naszym pobycie w Jan-
kach mój wujek, brat mojej mamy, wujek Tadzik Pyć 
(który z żoną Janiną oraz maleńkim synkiem Markiem 
urodzonym 20 września 1944 r w stodole właśnie tam, 
w Jankach) znalazł się po Powstaniu w Studzieńcu u 
rodziny swojej teściowej, pani Barszczowej) i postano-
wił nas odwiedzić. Była niedziela i moja siostra Krysia 
wybrała się do kościoła, a Mama robiła właśnie na 
śniadanie jajecznicę, gdy za oknem pojawili się Niem-
cy, którzy robili w Jankach obławę. Nie było jak i gdzie 
uciekać. Zabrali wujka i mojego Tatę i wywieźli budą 
w nieznanym kierunku. Siostrę ktoś uprzedził o tym, 
że u nas jest obława, więc nie wróciła do domu, tylko 
u kogoś się schroniła, bo byłaby prawdopodobnie też 
zabrana. Po 2 czy 3 dniach ktoś nam dał znać, że któ-
ryś z więźniów tej nieszczęsnej budy rzucił kartkę na 
drogę, że jadą do Pruszkowa. Nie pamiętam, ile czasu 
trwała nieobecność Taty i wujka. Tato wrócił z wielką 
walizką. Okazało się, że celowo zażył aspirynę, na któ-
rą był uczulony, a gdy Niemcy zobaczyli wysypkę na 
jego twarzy i szyi,  natychmiast go zwolnili. Zapewniał 
jednak zrozpaczoną  babcię Pyciową, że Tadzio wróci 
wkrótce, bo zaplanował ucieczkę z obozu. Wujek tego 
samego dnia w nocy rzeczywiście uciekł z Pruszkowa  i 
również do nas przybył. W taki sposób doczekaliśmy 
wyzwolenia. 

Hanna Ban-Oganowska. Fot. z prywat. archiwum

Kazimierz Ban. Fot. z prywat. archiwum

Czesław Pyć z synem Markiem. Warszawa, 1945 r. Fot. z prywat. archiwum
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Potęga reklamy
Zbigniew Poręcki - aktor, felietonista
Rysunek - Tomasz Suwała, rysownik i bloger

I co tu wybrać, Pan Anatol odchylił kape-
lusz i poprawił na nosie rogowe okulary. 
Gazeta była lekuchno zmięta, ale czytać 

się dało. Kino „CORSO” zaprasza: Najefek-
tywniejszy i najwspanialszy film o miłości z 
udziałem olśniewająco uroczej Mae Murray. 
Romantyczna przygoda władczyni Jazzmani, 
historia, jakich mało! Niezwykle oryginalna i 
niezmiernie zajmująca treść! Niebywały prze-
pych w dekoracjach, bajecznie bogate kostiu-
my! Nie, nie, może jakaś inna reklama, o jest 
KINO „APOLLO”. Dziś nadzwyczajna premiera! 
Obraz pt. „SZESNASTOLATKA”, dramat miłości i 
zmysłów. W rolach głównych Lil Dagover, Sabi-
na Peters, Karol Schonbeck, Elza Wagner, Hans 
Richter. Temat, który poruszy wszystkich. Kon-
certowa gra artystów. Może by i na to warto by 
się zdecydować – pomyślał pan Anatol. – Tak 
pójdziemy sobie na Szesnastolatkę. Młodość 
panie dziejku, to młodość. Nie to, co starość 
- dodał sobie w myślach. Kino „APOLLO”, to 
jeden z największych w Warszawie kinema-
tografów. Piękna sala, bogate żyrandole. W 
korytarzach dywany. Przepych panie dziejku, 
istny przepych. Pan Anatol zakupił bilet i siadł 
na wyznaczonym miejscu. W innych kinemato-
grafach miejsca były nieznakowane, co czyniło 
znaczne zamieszanie i utrudnienie, gdyż młodzi 
zawsze zajmowali lepsze miejsca. Obraz rze-
czywiście robił wrażenie, wartka akcja czyniła 
powszechne napięcie nerwów u publiczności, 

na zmianę z wyciskanymi z oczu łzami. Nagle i 
niespodziewanie, w najciekawszym momencie, 
gdzieś chyba w połowie obrazu, na sali zapano-
wała jasność jakowaś, czyniąc obraz kinema-
tografu bladym, aż do całkowitego zniknięcia 
wspomnianego.

- Zgasić światło! – Wołali jedni.
- Precz z tym światłem – krzyczeli inni.
Niektórzy widzowie domagali się zwrotu za 

bilety. Wrzawa rosła, co nie miara. Służba ro-
biła, co mogła, aby przekonać zdenerwowaną 
publiczność, iż wszystkie światła są pogaszone. 
Nieprawda! Darła się młodzież. Z różnych miejsc 
sali dało się słyszeć gwizdy tudzież buczenie. Pan 
Anatol nie przeżył czegoś takiego nigdy w swo-
im jakże spokojnym i uporządkowanym życiu. 
Jednym słowem awantura na całego. Rozbój w 
biały dzień, raczej w białej rozświetlonej sali. 
Należało wezwać policję celem przeprowadze-
nia szczegółowego i drobiazgowego śledztwa. 
Po ukończeniu takowego stwierdzono protoko-
larnie, iż światła w sali kinematografu istotnie 
były pogaszone, co do jednego, zaś zjawisko 
niebywałej jasności wywołane zostało wejściem 
na salę, w połowie obrazu, kilku miłośników ki-
nematografu, którzy to obywatele mieli obuwie 
wyczyszczone na błysk olśniewającą pastą „ZO-
RZA” Krajowej Wytwórni Chemicznej Z. Geyera 
w Warszawie, ul. Nowolipki 72. Kupuj tylko pol-
skie wyroby, a dajesz tym samym pracę bezro-
botnym obywatelom.

(Na podstawie „Polonia”, 1924)
Pozdrawiam Państwa Serdecznie Zbyszek Poręcki.
P.S. Grunt to dobra reklama i dobry towar. 

Czytajcie moje felietony! 
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„To, co się dzieje wokół tematu kono-
pi w warstwie społecznej, jest dla mnie 
niczym innym, tylko nieuzasadnionym 
wybuchem paniki. Naturalnie, to żadna 
nowość, ponieważ substancje zmienia-
jące stan świadomości, podobnie jak 
seks, przez wieki były obwarowywane 
ostrymi restrykcjami (a w niektórych 
kulturach wciąż są). Społeczeństwo ma 
prawo bać się tych dwóch rzeczy: sek-
su, ponieważ prowadzi do niechcianej 
ciąży (a w zasadzie prowadził, dopóki 
nie wynaleziono skutecznych metod 
antykoncepcyjnych), oraz narkotyków, 
ponieważ zmieniają procesy myślowe” 
-  uważał profesor Jerzy Vetulani.

Prawie wszystko o konopiach

Uprawiano je od tysięcy lat

Konopie siewne uprawiano już 10 tys. lat temu. 
Ich właściwości wychwalali chińscy imperatorzy 
i lekarze. Własne poletko konopne miał sam Je-

rzy Waszyngton. Nalewką z cannabis raczyła się królowa 
Wiktoria, resztki zioła znaleziono w fajkach Szekspira, a 
ojciec światowej motoryzacji wykorzystał konopie siew-
ne do stworzenia pierwszego ekologicznego samocho-
du. Marihuana była wychwalana do czasu, aż pewien 
amerykański urzędnik uznał, że pomoże mu utrzymać 
się na stanowisku.

Uprawa konopi jest wyjątkowo prosta i tania. Nie po-
trzebują dobrej ziemi, rosną nawet w trudnym klimacie, 
a posadzone na gruncie skażonym np. przez przemysł, są 
w stanie pobrać z gleby zanieczyszczenia i ją oczyścić. Do 
ich uprawy niepotrzebne są nawet pestycydy, bo same 
zagłuszają chwasty i odstraszają szkodniki. Mają ponad 
25 tysięcy odkrytych zastosowań, w tym te, które znane 
są od dawna. Wyjątkowo wytrzymałe konopne liny były 
niezbędnym wyposażeniem na statkach. Kolumb odkrył 
nowy ląd na okręcie, którego olinowanie wykonano z 
włókna konopnego. Wielu twierdzi, że także żagle słyn-
nej Santa Marii utkano z konopi. Na papierze z pulpy 
konopnej Gutenberg wydrukował Biblię, a ojcowie zało-
życiele Stanów Zjednoczonych spisali na nim Deklarację 
Niepodległości. Tkanina konopna posłużyła pewnemu 
niemieckiemu emigrantowi Lévi-Straussowi do wypro-
dukowania trwałej odzieży roboczej, czyli popularnych 
jeansów. Te fakty może i są dość powszechnie znane, 
ale co powiecie na samochód z konopi?

13 sierpnia 1941 r. publiczność po raz pierwszy zoba-
czyła prototyp w pełni sprawnego samochodu wykona-
nego z soi oraz konopi. Pomysłodawcą był nie kto inny, 
ale sam ojciec światowej motoryzacji Henry Ford, który 
szukał alternatywnych materiałów do konstruowania 
aut ze względu na braki w zaopatrzeniu w stal. Był śro-
dek II wojny światowej, a stal i inne metale, bardziej niż 
do produkcji samochodów, były potrzebne przemysłowi 
zbrojeniowemu. Potrzeba znów okazała się matką wy-
nalazków i tak dzięki pomysłowi i pieniądzom Henry'ego 
Forda oraz pracy botanika George'a Washingtona Carve-
ra stworzono pierwsze auto wykonane z konopi i soi, na-
pędzane paliwem z konopi. Karoseria ze wzmocnionego 
żywicami płótna konopnego oraz szyby, które zamiast 
ze szkła wykonano z akrylu, pozwoliły zmniejszyć wagę 
auta o około 25 %, co miało ogromny wpływ na zuży-
cie paliwa. Nie wpłynęło to jednak na bezpieczeństwo, 
bo wykonane z konopi panele były w stanie oprzeć się 
naciskowi 10 razy większemu niż stal. Zachował się na-
wet film, na którym sam Henry Ford uderza siekierą w 
samochód obłożony konopnymi panelami, a auto pozo-
staje całe. Mówił później, że nadszedł czas, by uprawiać 
samochody jak rośliny, a na potrzeby prac nad nowym 
typem samochodów nabył nawet 12 tys. akrów pola, na 
którym sadzono eksperymentalną soję.

 
Konopie, marihuana i… seks

Tworzenie pierwszego ekologicznego samochodu 
przerwano po zakończeniu II wojny światowej. Go-
spodarka podnosiła się z wojennego kryzysu, potrzeby 
konsumentów wzrastały, a idea taniego, ekologiczne-
go samochodu odchodziła w niepamięć. Od 2015 r. w 
stanie Waszyngton można legalnie uprawiać i palić ma-

rihuanę. To z pewnością ucieszyłoby pierwszego prezy-
denta Stanów Zjednoczonych - Jerzego Waszyngtona. 
Bowiem on sam był wielkim orędownikiem cannabis. 
Zachowały się nawet pamiętniki, w których notował, że 
często rano, jeszcze przed wyjściem do pracy, podlewa 
swoje poletko konopi. Pierwsze amerykańskie prawo 
dotyczące konopi, ustanowione w Wirginii w 1619 
r., nakazywało uprawiać je w każdym gospodarstwie. 
Cannabis stanowiły filar rolnictwa, wykorzystywano je 
w przemyśle żywnościowym, dodawano do paszy dla 
zwierząt, bywały nawet surowcem do budowy domów. 
W historii USA zdarzało się, że za odmowę zajmowania 
się konopiami (Wirginia, l. 1763-67), można było trafić 
za kraty.

Historia marihuany jest jednak znacznie starsza niż 
brytyjska monarchia i dzieje Stanów Zjednoczonych 
razem wzięte i nieporównywalnie bardziej tajemnicza. 
Autorzy filmu dokumentalnego „Cannabis: The Evil 
Weed”, w reżyserii  Annabel Gillings, przekonują nawet, 
że zaczęła się ona aż 50 milionów lat temu na terenach 
obecnego Kazachstanu, a konkretnie w górach Tien-
szan. To tam miały wyrosnąć konopie, będące bliskimi 
krewnymi chmielu, z jedną różnicą - zawierały związek 
nazwany THC. THC dało konopiom przewagę nad in-
nymi roślinami ze względu na ochronę przed silnym 
działaniem światła ultrafioletowego. THC sprawiało 
również, że liście były niesmaczne i zwierzęta nie zjadały 
młodych pędów, co umożliwiało roślinie rozwój. Można 
powiedzieć, że THC było formą samoobrony przed za-
grożeniami ze strony środowiska.

Konopie były popularne w USA, a słowo „hemp” nie 
budziło złych skojarzeń. Dlatego krok po kroku zaczęto 
je zastępować innym: marihuana. Marihuanę chęt-
nie palili ciężko pracujący na plantacjach emigranci z 
Meksyku oraz czarnoskórzy mieszkańcy Stanów. Była 
natomiast źle widziana przez białą klasę średnią. Zakaz 
używania marihuany zaczął pojawiać się początkowo 
właśnie w stanach graniczących z Meksykiem. Od 1914 
r. obejmował kolejne rejony, by wreszcie - wraz z wyści-
gami konnymi, seksem oralnym i alkoholem - objąć cały 
kraj. Prohibicję alkoholową zniesiono w 1932 r., jednak 
marihuana wciąż była nielegalna. Zresztą seks oralny 
również. Do tej pory zakazuje go prawo w 18 spośród 
50 stanów.

Czym różnią się konopie siewne od indyjskich?
Konopie to roślina należąca do jednorocznych, zielo-

nych roślin konopiowatych, ściślej do gatunku Cannabis 
sativa L. Rośliny z tej rodziny są zazwyczaj dwupienne, 
czyli poszczególne osobniki mają płeć żeńską lub mę-
ską. Do tego gatunku kolejno zalicza się 3 podgatunki:
• Konopie indyjskie (Cannabis sativa indica Lam.)
• Konopie dzikie (Cannabis sativa ruderalis J.)
• Konopie siewne (Cannabis sativa sativa L.)

Istotne są dwa gatunki konopi - Cannabis sativa indica 
(dalej zwane Indicą) oraz Cannabis sativa sativa (dalej 
zwane Sativą). Te dwa gatunki posiadają najwięcej za-
stosowań w medycynie. 

Konopie to rośliny łodygowe, z wyglądu przypomina-
jące krzewy. Posiadają jedną główną łodygę, która w 
zależności od odmiany jest słabiej, lub mocniej rozgałę-
ziona. Rośliny żeńskie produkują intensywnie pachnące 
kwiatostany, które pokryte są drobnymi trichomami - to 
właśnie w nich zbiera się cenna żywica.

Konopie z gatunku Indica są najbardziej znane ze 
względu na swoje właściwości psychoaktywne. To 
właśnie z nich wytwarza się marihuanę, haszysz i inne 
psychoaktywne wyroby konopne.  

Z kolei to z nich wytwarza się olej RSO, który jest sto-
sowany jako skuteczny lek na wiele schorzeń (w tym 
także choroby nowotworowe). Rośliny gatunku Indica 
są dużo niższe od roślin gatunku Sativa, lecz bardziej 
stożkowate i rozgałęzione. Kwiaty tzw. topy Indici są 
bardziej zbite niż luźne i smukłe kwiaty Sativy. 

Różnicę widać także patrząc na liście - charaktery-
styczne 5 listków to cecha Sativy, której liście są liczniej-
sze i bardziej smukłe od masywniejszych liści Cannabis 
Indica.

          
Sativa - konopie przemysłowe, siewne 

Sativa, czyli konopie przemysłowe, to roślina stricte 
uprawna, z której pozyskuje się nasiona, włókna, paź-
dzierz na beton konopny, itp. Z roślin tych wytwarza się 
także nie psychoaktywne, lecznicze olejki z kannabidio-
lem CBD (popularnie zwane olejkami CBD). Konopie 
siewne zwykle osiągają 1,5 - 2 m wysokości, jednak w 
bardzo sprzyjających warunkach dorastają do 350 cm 
lub więcej! Ostatnio na rynku konopnym pojawiły się 
nowe produkty - susze CBD. Wyglądają i pachną jak ma-
rihuana, ale to nie to samo! Produkuje się je z konopi 
siewnych, czyli tych niepsychoaktywnych.

To legalne produkty, które mogą być wykorzystane na 
wiele sposobów - najlepiej je waporyzować, podgrze-
wanie sprawia, że produkt zachowuje najwięcej kanna-

binoidów, terpenów i innych aktywnych, organicznych 
związków chemicznych, które wpływają korzystnie na 
zdrowie. 

                              
Żywność

Konopie to nowoczesny i zdrowy dodatek do prak-
tycznie każdego rodzaju jedzenia, pieczywa i makaro-
nów. Konopie jadalne zapewniają adekwatne odży-
wianie, gdyż zawierają wysokiej jakości składniki.

Ziarno konopne łuskane lub niełuskane zapewnia:
• wszystkie potrzebne aminokwasy i niezbędne kwa-
sy tłuszczowe (Omega 3,6 i 9),
• łatwostrawne białko wysokiej jakości (lepsze niż so-
jowe) – ok. 35% zawartości nasion, 
• w oleju konopnym 75-95 % nienasyconych kwasów 
tłuszczowych we właściwych proporcjach dla ludzkie-
go ciała,
• 2-4 % gamma-linolenowego kwasu, niedostępnego 
w większości żywności,
• większość odżywczych minerałów (wapń, potas, 
fosfor, żelazo i wiele innych),
• błonnik pokarmowy, 
• witaminy z grupy B oraz witaminę E.

Jaki ma to wpływ na ludzki organizm?
• regeneruje komórki i tkanki w całym organizmie,
• polepsza trawienie oraz wpływa korzystnie na zdro-
wie układu pokarmowego,
• „wypłukuje” choresterol z żył zmniejszając ryzyko 
zawału serca i miażdżycy,
• zwiększa odporność organizmu,
• pomaga przezwyciężyć choroby naskórka takie jak: 
trądzik, łuszczyca, zapalenie skóry i inne,
• przeciwdziała powstawaniu nowotworów,
• oraz wiele innych, nie posiada efektów ubocznych.

Konopie wspomagają zdrowy metabolizm komó-
rek swoimi witalnymi składnikami i wzmacniają sys-
tem odpornościowy. Przez to konopie powinny być 
włączone do codziennej diety dla zdrowia i dobrego 
samopoczucia każdego człowieka. Samowystarczal-
ność żywności konopnej nie może być przyćmiona 
ani odżywczo ani fizjologicznie przez żadną inną żyw-
ność. Zapewnia ludzkiemu ciału wszystkie nienasy-
cone kwasy tłuszczowe, które odgrywają ważną rolę 
w utrzymaniu komórek ludzkich przy życiu, a także 
wpływa na zawartość istotnych hormonów i zrówno-
ważonej ilości lipidów we krwi.

Kwasy tłuszczowe są ważnym składnikiem naszej 
diety i musimy je spożywać gdyż ludzkie ciało nie 
wytwarza ich samoistnie. Konopia jest najlepszym 
źródłem niezbędnych kwasów tłuszczowych, nie tyl-
ko dlatego, że posiada najwyższą ich ilość w jakimkol-
wiek oleju (ok.80%), ale także dlatego, że proporcja 
kwasów tłuszczowych jest uważana za optymalną dla 
ludzkiego zdrowia. Obniżają ciśnienie krwi, podnoszą 
wydolność organów pokarmowych, regulują tempe-
raturę ciała, regulują wydzielanie hormonów, a także 
„płuczą” cholesterol z tętnic. Ich brak prowadzi do 
zmian strukturalnych w komórkach, które mogą skut-
kować kruchymi i matowymi włosami, problemami z 
paznokciami, łupieżem, alergiami i zapaleniem skóry. 
Faktycznie większość chorób skóry jest wywołana nie-
doborem kwasów tłuszczowych.

Z biologicznego punktu widzenia jakość białka ko-
nopi jest najwyższej jakości i można je porównać do 
białek jajka czy mięsa, zajmuje 2 miejsce w świecie 
roślin zaraz po soi, jednak białko konopne jest łatwiej 
przyswajalne przez organizm niż białko sojowe. Jest 
wolne od cholesterolu i niezdrowych kwasów nasyco-
nych. Różnorodność składników mineralnych i mikro-
elementów zapewnia organizmowi witalne składniki 
odżywcze, które gwarantują stabilny metabolizm ko-
mórek, w taki sam sposób w jaki gwarantują to ważne 
witaminy.

Żywność konopna jest idealnym wysoko białko-
wym jedzeniem, białko konopne to dar świata wa-
rzyw. Nigdzie indziej w naturze nie występuje bardziej 
kompletne źródło białka. W dodatku nasiona konopi 
ustępują tylko soi pod względem całkowitej zawarto-
ści białka. Jednak białko konopne w przeciwieństwie 
do soi nie zawiera inhibitorów tryspin ani oligosacha-
rydów, które blokują wchłanianie i powodują wzdę-
cia. Jedna trzecia zawartości nasion to węglowodany, 
które zapewniają paliwo i błonnik pokarmowy dla 
sprawnego trawienia. Wszystkie z tych cennych wła-
ściwości są wykorzystywane bezpośrednio jako sub-
stancje pomocnicze w metabolizmie organizmu. Ja-
dalne konopie zawsze były terapeutycznym środkiem 
odżywczym, ponieważ poprzez wzmocnienie układu 
odpornościowego, wzrasta odporność na infekcje 
oraz powstawanie nieprawidłowych komórek no-
wotworowych. Kwas gamma-linolenowy zawarty w 
oleju reguluje poziom lipidów we krwi, a tym samym 
zapobiega miażdżycy, zawałom serca oraz udarom.

Żywność konopna jest zatem odpowiedzią na wiele 
chorób nękających dzisiejszy świat.
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Medalem „Pro Masovia” od-
znaczane są osoby, które przy-
czyniły się do rozwoju Mazow-
sza. Grzegorz Zegadło z pewno-
ścią należy do tego szacownego 
grona.

REKLAMA

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” jest 
wyróżnieniem okolicznościowym nada-
wanym: osobom fizycznym, jednostkom 

samorządu terytorialnego, organizacjom pozarzą-
dowym, instytucjom państwowym oraz innym 
osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym 
niemającym osobowości prawnej. Warunkiem 
jest aby całokształt ich działalności, zawodowej, 
publicznej czy społecznej przyczyniał się do roz-
woju gospodarczego, kulturalnego bądź społecz-
nego Mazowsza. Nagrodę w imieniu Marszałka 
Województwa Mazowieckiego wręczyli: Krzysztof 
Rymuza Starosta Pruszkowski, Zdzisława Zielińska 
Wicestarosta Pruszkowski, Agnieszka Kuźmińska 
Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego i Izabe-
la Stelmańska Zastępca Dyrektora Departamentu 
Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowieckiego w Warsza-
wie.

Grzegorz Zegadło to bibliofil, bibliotekarz, pe-
dagog, animator kultury, publicysta, autor mo-
nografii „Książnica Pruszkowska 1903-2003” oraz 
zbioru opowiadań „Nie tylko Krutynia”. Publikował 
w „Jaćwieży”. „Podkowiańskim Magazynie Kultu-
ralnym”, „Kurierze Pruszkowskim”, „Nad Utratą”, 
w „Wędkarzu Polskim”, „Poradniku Bibliotekarza”, 
„Bibliotekarzu” oraz „Nowoj Polszy”. Stały współ-
pracownik „Głosu Pruszkowa” i miesięcznika 
„Wędkarski Świat”, wieloletni redaktor i współwy-
dawca półrocznika „Przegląd Pruszkowski”.

Członek Rady programowej Wydawnictwa Sto-
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Od 15 marca 

Grzegorz Zegadło uhonorowany 
medalem „Pro Masovia” 

1982 roku pracuje w pruszkowskiej bibliotece 
– obecnie Książnicy Pruszkowskiej (jest pomysło-
dawcą tej nazwy), gdzie w 1993 roku wygrał kon-

kurs na stanowisko dyrektora tej instytucji, które 
piastuje do dziś.

Zainicjował i organizuje do dziś Ogólnopolski 
Konkurs Poetycki im. Cypriana Kamila Norwida (17 
edycji).  Konkurs Poetycki im. Norwida, który w za-
łożeniu miał być ogólnopolski, bardzo szybko stał 
się ogólnoświatowym, bowiem swoje wiersze w 
języku polskim przysyłają na adres Książnicy Prusz-
kowskiej poeci z całego świata. Dzięki znakomitej 
organizacji i wysokiemu poziomowi wymagań Kon-
kurs ten stał się jednym z najbardziej liczących się 
konkursów poetyckich w Polsce, a udział w nim i 
zdobyte wyróżnienia poeci traktują jako swojego 
rodzaju nobilitację. W latach 2004-2014 organizo-

wał Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. Kamila 
Ildefonsa Gałczyńskiego (10 edycji). Organizator i 
członek Kapituły Nagrody Literackiej im. Księdza 

Jana Twardowskiego (10 edycji). W 2003 roku za-
łożył przy Książnicy Pruszkowskiej wydawnictwo 
specjalizujące się w publikacjach dokumentują-
cych historię i kulturę Pruszkowa i Powiatu Prusz-
kowskiego, wspomnienia Pruszkowiaków (w tym 
przekłady – z jidysz, hebrajskiego i angielskiego), 
monografie zakładów przemysłowych, szkół i szpi-
tali. Ponadto oficyna ta wydaje corocznie antolo-
gię wierszy – pokłosie Konkursu Poetyckiego im. 
Norwida. Do chwili obecnej Wydawnictwo wydało 
89 tytułów i pracuje nad kolejnymi.

Książki wydane przez Grzegorza Zegadło cechuje 
rzetelny aparat naukowy, przystępnych język oraz 
najwyższy poziom edytorski. Przybliżają one wie-

dzę historyczną o Pruszkowie i Powiecie Pruszkow-
skim, prezentują twórczość lokalnych pisarzy i po-
etów, uczą i kultywują miłość do Małej Ojczyzny.

8 
listopada, w Spółdzielczym Domu Kultury 
odbyła się trzecia już edycja Pruszkowskiego 
Dyktanda – imprezy, której pomysłodawcą 

jest Pani Halina Gniadek a współorganizatorem i 
fundatorem wszystkich nagród – Książnica Prusz-
kowska.

W bieżącej edycji wzięło udział blisko pięćdziesięciu 
śmiałków, gotowych zmierzyć się z tekstem Katarzy-
ny Zegadło-Gałeckiej, perfekcyjnie podanym przez 
Gerarda Położyńskiego, człowieka o niewątpliwie 
najlepszej dykcji w naszym mieście.

W tym roku, komisja złożona z polonistów prusz-
kowskich szkół, po wnikliwym sprawdzeniu napisa-
nych prac postanowiła: miejsce pierwsze przyznać 
Jakubowi Wasilewskiemu, zaszczytne drugie miej-
sce – Arkadiuszowi Kleniewskiemu, natomiast honor 
Pań uratowała Katarzyna Bugaj z miejscem trzecim.

Wszystkim odważnym uczestnikom składamy wy-
razy uznania i zapraszamy do naszej zabawy w przy-
szłym roku.

Trzecie Dyktando Pruszkowskie 
dla Dorosłych już za nami
Grzegorz Zegadło - dyr. Książnicy Pruszkowskiej
Foto - Tomasz Malczyk
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Pruszków w życiu i twórczości 
Franza Theodora Csokora
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W 
styczniu bieżącego roku minęła 50. roczni-
ca śmierci wielkiego polsko-austriackiego 
twórcy, Franciszka Teodora Csokora, który 

w 1938 roku po Anschlussie Austrii uciekł przed hitle-
rowskim reżimem do Polski. Nasz kraj zainteresował go 
szczególnie już w 1918 roku, gdy jako młody oficer c. 
k. armii stacjonował w Krakowie. Chodził wtedy często 
na Wawel i wielokrotnie z zaciekawieniem spoglądał w 
alabastrowe oblicze królowej Jadwigi zastanawiając się 
przy tym nad ciężkim losem wymazanej z mapy Europy 
Rzeczypospolitej. 

Dzięki znajomości z innym polskim Austriakiem, 
Tadeuszem Rittnerem, zainteresował się  Nie-Boską 
komedią Zygmunta Krasińskiego. Gdy wielka wojna 
dobiegła końca, wrócił do Wiednia i poświęcił się ada-
ptacji tej sztuki dla niemieckojęzycznych scen. Jej dziś 
prawie zapomniana prapremiera odbyła się w 1923 
roku w Katowicach. Potem Csokor zamierzał wystawić 
Nie-Boską na deskach wiedeńskiego Burgtheater. W 
tym celu, na zaproszenie polskiego PEN-Klubu, przybył 
w czerwcu 1935 roku do Warszawy. Spotkał się tam 
m. in. z Janem Parandowskim, Leopoldem Staffem i 
stryjecznym wnukiem wielkiego romantyka – Edwar-
dem hr. Krasińskim, który mu pokazał swoją warszaw-
ską rezydencję. A w Polskiej Akademii Literatury miał 
wykład Moja służba Nie-Boskiej komedii. Przy okazji 
zawarł Csokor serdeczną przyjaźń z dyrektorem Teatru 
Polskiego, Arnoldem Szyfmanem. Poznał też Wacława 
Berenta, którego we wspomnieniach nazwał „kimś w 
rodzaju polskiego Hoffmannsthala”.

Gdy wrócił do Austrii poświęcił się bez reszty stara-
niom o wystawienie tam Nie-Boskiej. Pomógł mu w 
tym ambasador RP w Wiedniu, Jan Gawroński. Ów 
historyczny spektakl miał miejsce 6 czerwca 1936 roku 
i stał się wielkim sukcesem polskiej kultury. Pisała o nim 
cała krajowa i europejska prasa.

 - Nestor polskiej literatury, Leopold Staff, siedział 
w mojej loży, a mnie uczczono takim przyjęciem w 
polskiej ambasadzie, jak gdybym był świętej pamięci 
Zygmuntem Krasińskim, a nie jego skromnym aranże-
rem. – pisał dramaturg w liście z 4 lipca do przyjaciela 
Ferdynanda Brucknera. A podczas owego uroczystego 
rautu ambasador Gawroński odznaczył Csokora Zło-
tym Krzyżem Zasługi. 

Andrzej Sznajder
Foto - zdjęcia ze zbiorów NAC

Ale sprawy europejskie po roku 1933 szybko zmie-
rzały ku ogólnej katastrofie i gdy w marcu 1938 roku 
oddziały Wehrmachtu zajęły Wiedeń, Csokor dzięki 
pomocy Gawrońskiego uciekł przez Czechosłowację do 
Polski. Na krótko zamieszkał u swoich śląskich przyja-
ciół, Teodora i Urszuli Holtzów, najpierw w Chorzowie, 
potem w Mikołowie. Szybko zaczął pisać, a ciekawe 
reportaże z Polski drukował w szwajcarskiej Basler Na-
tionalzeitung. Na Śląsku ukończył swoje wielkie dzie-
ło Generał Boga o jezuicie Ignacym Loyoli i rozpoczął 
pracę nad, jak mawiał „emigracyjnym dramatem”, o 
polskiej królowej i zatytułował go Jadwiga. Namówił 
go do tego Oskar Halecki, historyk Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, wybitny specjalista od epoki Jagiellonów, a 
pomocy udzielił mu wojewoda śląski Michał Grażyński 
udostępniając archiwa biblioteki Sejmu Śląskiego w 
Katowicach. 

W końcu kwietnia 1938 roku Parandowski zaprosił 
Csokora do stolicy. Okazją do spotkania było odzna-
czenie Austriaka ważnym medalem, „Złotym Waw-
rzynem” Polskiej Akademii Literatury. Na warszaw-
skim Dworcu Głównym witali twórcę przedstawiciele 
literackiej elity, a wśród nich oprócz Parandowskiego 
Witold Hulewicz, Julian Tuwim, Zofia Nałkowska, Ju-
liusz Kaden-Bandrowski i Tadeusz Boy-Żeleński. Przy 
tej okazji przyznano Csokorowi polskie obywatelstwo, 
z którego był dumny do końca życia.

Latem 1938 roku, gdy antypolskie wystąpienia ślą-
skich Niemców przybrały na sile, Csokor przeniósł się 
do Pruszkowa pod Warszawą. Zamieszkał u znanego 
w warszawskich kręgach muzycznych Jana Effenberga-
Śliwińskiego, który miał mały domek pod adresem; 
Pruszków – Ostoja, ul. 3 Maja 5. Śliwiński wykładał ję-
zyk niemiecki, udzielał lekcji muzyki, a dodatkowo pra-
cował w bibliotece Ministerstwa Spraw Wojskowych, 
dlatego często zabierał Csokora do Warszawy.

- Niedawno byłem z moim przyjacielem na przyjęciu, 
– pisał twórca w liście do Ani Mewes z 4 stycznia 1939 
roku – które wydała małżonka ministra spraw zagra-
nicznych Becka. Widziałem sale jaśniejące od świateł, 
potężne bufety i prześliczne kobiety, wśród których 
ulubieńcem był mój Jan.

Prawdopodobnie w stołecznej Ziemiańskiej poznał 
Csokor Jarosława Iwaszkiewicza, a zawarta wtedy przy-
jaźń obu pisarzy przetrwała aż do śmierci Austriaka. 
Csokor bywał też wielokrotnie u Iwaszkiewiczów w Sta-
wisku. Zwracała na to uwagę w swoich wspomnieniach, 
spisanych przez Agnieszkę Papieską, córka skamandry-
ty, Maria Iwaszkiewicz. Jej ojciec pomagał Csokorowi, 
który stale miał typowe emigracyjne kłopoty finansowe 
i tłumaczył oraz publikował jego warszawskie wiersze, 
m. in. w Skamandrze, a honorarium za nie przekazywał 
na konto autora. Do bliskich przyjaciół Csokora zaliczał 
się też dramaturg Ludwik Hieronim hr. Morstin. 

Wiosną 1939 roku Csokorowa Jadwiga była gotowa. 
jej polskie tłumaczenie Ludwika Goryńskiego posłuży-
ło do filmowego scenariusza. Produkcją filmu, za na-
mową arcybiskupa krakowskiego ks. Adama Sapiehy, 
miała się zająć wytwórnia POL-BI-FILM Ignacego Figla. 
Podpisano umowę i wypłata pierwszej raty dla autora, 
10 000 zł, miała nastąpić 1 września. Niestety, wtedy 
wybuchła wojna!

- Na olbrzymiej wysokości pojawiły się tego samego 
dnia nad Warszawą pierwsze niemieckie samoloty – 
wspominał po latach Csokor w swoim reportażu Na 
obcych drogach. – Ale w samym mieście prawie nic się 
nie działo. Jednak gdy w drodze powrotnej wysiadłem 
na naszej stacyjce z pociągu, spadły ze świstem dwie 
bomby, z tym niezapomnianym szumem, przypomina-
jącym ostrzenie olbrzymiego noża.

Ów szum i świst będą towarzyszyły Csokorowi aż do 
końca wojny. W tamtą pierwszą niespokojną noc wie-
lokrotnie Śliwińskiego i Csokora budziły syreny, a cała 
posesja trzęsła się od wybuchów:

- Niedaleko naszego domku przyczaiła się zamasko-
wana zielenią bateria przeciwlotnicza i odszczekiwała 
się samolotom, a te coraz bardziej zbliżały się do pobli-
skiej elektrowni, z której połowa Warszawy zaopatry-
wała się w prąd. – pisał Csokor dalej we wspomnia-
nym reportażu.   

Wtedy Śliwiński zdecydował, by wywieźć gościa z 
zagrożonej stolicy. W całej operacji miał pomóc nie-

zastąpiony Gawroński, który zgodził się przetrans-
portować Csokora w kierunku Lublina. Jednym z 
ostatnich obrazów płonącej Warszawy, jaki drama-
turg zachował w swojej pamięci, była zmiana warty 
przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Twórca miał 
wtedy nieodparte wrażenie, że żołnierze ci stoją na 
już straconej pozycji.

Wrześniowa odyseja Csokora wiodła przez Lublin, 
Rawę Ruską, Lwów, Złoczów, aż 17 września dotarł on 
do Zaleszczyk. Przejście na rumuńską stronę przez gra-
niczne mosty było zapchane uciekinierami. Przeprawy 
te stanowiły główny cel niemieckich bombowców, by 
przez ich zniszczenie odciąć Polakom drogę ewakuacji 
wojska i cywilów do Rumunii. Csokor osobiście przeżył 
jeden z tych nalotów, ale szczęśliwie przeszedł granicę 
i po kilku dniach dotarł do Bukaresztu. Wtedy zaczęły 
nim targać wyrzuty sumienia. Widać to dobitnie na 
kartach tamtej wojennej książki:

- Warszawo, nie kochałem cię tak bardzo, gdy 
mieszkałem na twoich przedmieściach. Perły twojej 
architektury: Stare Miasto, Zamek, Łazienki, Aleje 
Ujazdowskie, Belweder raziły mnie raczej wśród za-
niedbanych dzielnic, pamiętających jeszcze czasy two-
jego założenia. (...) Teraz stoisz już poza czasem, obok 
tych miast, które wpisały się do księgi wieczystej nie 
budowlami, ale czynami. Stoisz obok Bredy, Saragossy, 
Madrytu. Bronili cię teraz nie tylko twoi żołnierze, ale 
twoi mieszkańcy z ponurych uliczek Grójeckiej, Bema i 
koszar czynszowych na Pradze, skromni ludzie, dla któ-
rych niedzielna wycieczka na Bielany graniczyła niemal 
z uczuciem szczęścia. A była to walka daremna, walka 
o grób masowy.

Szybko okazało się, że w Rumunii Csokor też nie był 
bezpieczny. Musiał uciekać do Jugosławii, gdzie dotarł 
aż na dalmatyński półwysep Korčula, zajęty przez ar-
mię Mussoliniego. Stamtąd w 1944 roku uratowali 
go włoscy partyzanci i przewieźli do Bari zajętego już 
przez aliantów. Tam z polskim paszportem w kieszeni 
zgłosił się do Amerykanów i został jako wojenny ko-
respondent przydzielony do pracy dla BBC. W 1946 
roku przeniósł się do zniszczonego Wiednia. Został 
przewodniczącym austriackiego PEN-Klubu i stanowi-
sko to piastował aż do śmierci.

Warszawę odwiedził dopiero 28 stycznia 1950 roku z 
okazji odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza. Pod-
czas tej uroczystości podszedł do niego Iwaszkiewicz 
i wręczył mu paczkę z Csokora ulubionymi książkami, 
które ten zdeponował przed wojną u Śliwińskiego w 

Pruszkowie. Ksiązki te odkupił potem Iwaszkiewicz i 
zabrał do siebie. Kilka z nich jest do tej pory ozdobą 
stawiskiego muzeum. Ważny w polskich wojażach Cso-
kora był również rok 1961, kiedy to dostał następne 
zaproszenie do Warszawy. Miał wtedy w stołecznym 
PEN-Klubie wykład o Krasińskim i spotkał się z Morsti-
nem oraz Anną Iwaszkiewicz.

Csokor, jako szef austriackiego PEN-Klubu, odegrał 
ważną rolę mecenasa polskich twórców, szukających 
swoich możliwości na zachodzie.

- Chcę dążyć do tego, by polscy dramaturdzy byli obec-
ni na wiedeńskich scenach, polscy poeci w wiedeńskich 
wydawnictwach, a polscy artyści na wiedeńskich wysta-
wach. – To jego manifest zawarty w niepublikowanym 
wywiadzie, jaki znalazłem w spuściźnie po Romanie 
Brandstaetterze znajdującej się w Bibliotece Kórnickiej.

Wśród tych, którym pomagał, był Morstin. Dzię-
ki wsparciu Csokora niemiecki teatr w Szlezwiku 

wystawił jego Obronę Ksantypy. Byli to także Egon 
Naganowski, dwujęzyczny polsko-niemiecki eseista 
i tłumacz, Jerzy Lec, którego Csokor nazwał „pol-
skim Kraussem”, ale przede wszystkim wielki poeta 
Zbigniew Herbert. Csokor wręczył Herbertowi 25 
października 1965 roku w Wiedniu Międzynarodo-
wą Nagrodę Mikołaja Lenaua. Z lat 1966-68 ocalało 
w Bibliotece Narodowej w Warszawie kilka listów 
Csokora do polskiego poety, który z licznych euro-
pejskich wojaży wysyłał swojemu „Staruszkowi” 
pocztówki, a ten na nie skrupulatnie odpowiadał.

Za swoją powojenną propolską działalność otrzymał 
Csokor 28 lutego 1963 roku z rąk wiedeńskiego am-
basadora Karola Kuryluka Krzyż Komandorski Orderu 
Polonia Restituta. Jego trzeci pobyt w stolicy Polski 
miał miejsce w 1965 roku. Csokor był świadom tego, 
że to jego ostatnia wizyta w naszym kraju. Pożegnał 
się wtedy z Warszawą i z Krakowem oraz z polskimi 
przyjaciółmi. Wrócił do Wiednia, gdzie intensywnie 
pracował do samego końca. Marzył o jeszcze jednym 
wystawieniu w Burgu Nie-Boskiej komedii. Planował 
też adaptację sceniczną Nocy listopadowej Stanisława 
Wyspiańskiego. Niestety, nie zdążył. Zmarł w niedzielę 
5 stycznia 1969 roku. Odszedł wielki Austriak i Polak, 
wspaniały niepowtarzalny humanista pozostawiając w 
smutku wszystkich, którzy go znali i kochali, a wśród 
nich pokaźne grono jego polskich przyjaciół.

Sądzę, że w 50. rocznicę jego śmierci wart jest on 
niniejszego wspomnienia na łamach gazety prusz-
kowskiej.

Franz Theodor Csokor – austriacki literat i 
dramaturg. Latach 30. w Polsce

Otwarcie zelektryfikowanej linii łączącej Warszawę z Pruszkowem, którą Franz Theodor Csokor 
dojeżdżał do stolicy w latach 30. 
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Nagroda Literacka im. księdza Jana Twardowskiego

17 listopada w Sali Koncerto-
wej Muzeum Starożytnego Hut-
nictwa Mazowieckiego po raz 
kolejny nastąpiło uroczyste wrę-
czenie nagród im Księdza Jana 
Twardowskiego za rok 2018.

Grzegorz Zegadło - dyr. Pruszkowskiej Książnicy
Foto - Tomasz Malczyk

ZAPROSZENIE

Tegorocznym laureatem Nagrody został Piotr Woj-
ciechowski za książkę „Chleb z deszczem”.

Ponadto Kapituła postanowiła przyznać dwa 
równorzędne wyróżnienia – dla Wojciecha Gawłowskie-
go za tom „Muzeum Dusz Czyśćcowych” oraz dla Czesła-
wa Mirosława Szczepaniaka za tom „Ukradkiem”.

Uroczystość uświetniła wystawa prac laureatów Ogól-
nopolskiego Konkursu Plastyczno-Literackiego Twór-
czość ks. Jana Twardowskiego widziana oczami dziecka, 
konkursu zorganizowanego przez Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy im. Księdza Jana Twardowskie-
go w Pruszkowie oraz koncert Zespołu Wyspy Dobrej 
Nadziei wraz z recytacją poezji Księdza Jana.

Patronat Honorowy nad tegoroczną edycją objął Pan 
Krzysztof Rymuza, Starosta Powiatu Pruszkowskiego 
oraz Pan Paweł Makuch, Prezydent Miasta Pruszkowa.

Fundatorem Nagród jest Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego a organizatorem tej i poprzednich edycji 
– Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza.
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Tomasz Suwała - rysownik i bloger

Prezentomania
G

rudzień to okropny miesiąc. To prezentoma-
nia. Jeszcze się grudzień dobrze nie zacznie 
a już prezenty można kupować na andrzejki. 

A potem to leci jak z górki: na mikołajki 6 grudnia, 
na Boże Narodzenie pod choinkę, na Nowy Rok. To 
ostatnie to w nowym roku? A skądże znowu, prze-
cież prezenty trzeba kupić w grudniu. I sam nie wiem, 
co kupować, czego nie kupować, kto co ma, co się, 
komu spodoba i czego jeszcze nie ma. W dzisiejszym 
świecie nie ma już barier zakupowych. Po za jedną 
oczywiście, barierą cenową. Zapewne każdy byłby 
zadowolony z bardzo drogiego prezentu i wszystko 
jedno, jaki byłby to prezent. Chociaż, gdybym dostał 
pałac z ogrodem kilkudziesięciohektarowym, z peł-
nym wyposażeniem, czyli meblami, samochodami 
najdroższych marek i jeszcze do tego służbą w pełnej 
obsadzie… to pewnie musiałbym to zgłosić do Urzę-
du Skarbowego. I jak to nazwać? Prezent czy darowi-
zna? Zapewne to, wszystko jedno, podatek na pewno 
by naliczyli i skąd ja bym wziął pieniądze na opłace-
nie podatku? Nawet jakby Urząd rozłożył na raty to 
jena rata mogłaby wynieść ze trzy moje pensje albo 
więcej. A jeśli się do tego doda, ile mogłoby wynosić 
utrzymanie takiego zamku… Roczna opłata typu po-
datek od nieruchomości pewnie równałby się moim 
rocznym zarobkom. A energia elektryczna? A ogrze-
wanie? Paliwo do aut? Ubezpieczenia obowiązkowe 
i te mniej obowiązkowe? Przeglądy nie tylko tech-
niczne samochodów, ale choćby instalacji gazowej i 
dymnej w budynkach? A pensje dla służby? Głowa 
może rozboleć. Na bardzo drogie prezenty stać tylko 
bogatych.

– Etam, ja mogę brać najdroższe prezenty – ode-
zwał się głos za mną – po prostu sprzedam.

– A kto kupi taki drogi prezent – zaśmiałem się spoj-
rzawszy na niego.

– Bogaty – odpowiedział bez wahania.
– A jak bogaty już ma takie rzeczy to, po co mu ko-

lejne?
– Obniżę cenę o połowę i sprzedam, zawsze ktoś 

kupi.
– A jak nie kupi?
– To obniżę jeszcze o połowę i będę obniżał aż ktoś 

kupi. – odparł rezolutnie.
– Zanim to się stanie to już Urząd Skarbowy naśle 

komornika, ten sprzeda całość za marne pieniądze, 
które ledwie starczą na opłacenie zaległości a ty pój-
dziesz do więzienia za uchylanie się od podatków.

Rozmówcy nie spodobała się moja odpowiedź, 
więc zrobił focha i odszedł.

 – A ja to bym zaraz rozejrzała się za jakimś bogatym 
mężem, a majętny prezent wniosłabym w posagu. 
– zaszczebiotała filigranowa blondyneczka mrugając 
filuternie dolepionymi rzęsami.

 – Bogaci niekoniecznie są młodzi i piękni – odpar-
łem podziwiając jej urodę.

 – Ważne, żeby był w stanie utrzymać mój majątek 
– odpowiedziała.

 – A miłość?
 – Phi, znalazłabym sobie kochanka – prychnęła 

wydymając wargi i odeszła.
 – Czyli do drogiego prezentu i tak potrzebny majęt-

ny facet – podsumowałem.
 – Albo majętna kobieta – odezwał się inny.
 – Nawet stara i brzydka? – odwróciłem się do 

niego.
A on westchnął tylko:
 – Musiałbym zobaczyć – i poszedł.
Nie ma, co dywagować: ani ja majętny, ani piękny 

ani młody, a prezenty kupować trzeba.
Przechadzałem się alejami wielkiego supermarketu 

w poszukiwaniu czegoś oryginalnego.
Najpierw patrzyłem po cenach: drogo, drogo, za 

drogo… A prezentów potrzeba. Dla dzieci na przy-
kład. No to, co że dorosłe, ale prezenty muszą być. 
Ich dzieci, tzn. wnuki, obowiązkowo, bo się ich rodzi-
ce, czyli dzieci obrażą. Bracia, siostry, rodzice… co im 
kupić? Moja była… A nie, jej to nie muszę – tu ode-
tchnąłem – nigdy nie była zadowolona z prezentu, 
to go już nie będzie miała. Aż się uśmiechnąłem do 
siebie. Chrzestni, chrzestne… o rany, ile ich jest? Ale 
ja byłem głupi za młodu. Po co ja tyle chrzciłem? Naj-
bliżsi, kumple, przyjaciele, przyjaciółki… Popatrzyłem 
z dezaprobatą na uginające się półki supermarketu, 
skąd ja na to wszystko wezmę pieniądze?

Może coś z ciuchów? Podszedłem do wystawio-
nego kosza, sięgnąłem po skarpetki. Skarpetki? Co 
za głupi pomysł. Może coś młodszym. Poszedłem 
do działu zabawek. Klocki… ceny przyprawiły mnie 
o zawrót głowy. Samochody, koparki, beczkowozy, 
wywrotki… Ale oni to już wszystko mają. Lalki pła-
czące, lalki śmiejące, lalki mówiące, lalki milczące… 
To wszystko też mają.

Przemierzałem ze zbolałą mina poszczególne aleje z 
towarami. Rowery – wnuki za młode, dzieci za stare. 
Sprzęt turystyczny: tanie rzeczy to chała, dobre rzeczy 
zbyt drogie. Sprzęt AGD. Może maszyna do szycia? 
Moja chrześnica kupiła maszynę za taką cenę, za jaką 
ja ostatnio kupiłem samochód. Tylko westchnąłem. 
I gdzie te czasy, kiedy człowiek cieszył się z byle czego, 

że w ogóle coś dostał. Kurtka, a jak się nie spodoba? 
Kiedyś kupiłem to mnie synowie wyśmieli. Oddałem 
na PCK. Napoje? Nie... No, co ja im kupię? Soczek 
pomarańczowy? Aż sam roześmiałem ze swojego 
głupiego pomysłu.

– Piwo. – usłyszałem za sobą.
– Staś? Ty tu? – zdziwiłem się, że Staś prezenty ku-

puje.
– Piwo mi kup. – powiedział Staś wcale niezdziwio-

ny moim zdziwieniem i dodał: - Na prezent.
Sięgnąłem po puszkę piwa, ale Staś skrzywił się:
– No już skąpstwo wychodzi z ciebie totalnie.
– Dlaczego? – spytałem.
– Weź sześciopak, w końcu prezent kupujesz raz w 

roku.
– Prawie, co dzień ci piwo kupuję – obruszyłem się.
– Ale nie w prezencie – zripostował.
I tak nie miałem lepszych pomysłów. Sześć piw to 

wielki koszt nie jest. Sięgnąłem po zgrzewkę.
– To na mikołajki a teraz pod choinkę. – powiedział 

Stach przybrawszy minę znawcy tematu, czym wpra-
wił mnie w osłupienie. Staś jednak nie osłupiał tylko 
dodał: - Weź flaszeczkę.

Jak otępiały sięgnąłem po najtańsza półlitrówkę z 
najniższej półki, ale Staś mnie powstrzymał:

– No, nie to, weź trzy czwarte i tę lepszą.
– Ale ona droższa… - jęknąłem tylko.
– Przecież i tak połowę ze mną wypijesz, czyli bę-

dzie taniej.
Z ciężkim sercem, sięgnąłem tę, na którą wskazał 

Staś.
– I jeszcze popitka. – powiedział Staś a ja spojrza-

łem na niego ze zgrozą.
– No przecież czymś trzeba popić – odpowiedział 

jak gdyby nigdy nic.
– Zaraz – odezwałem się – A ty Stach to, co mi ku-

pisz?
Staś machnął ręką:
– Dobra, popitkę to ja wezmę. – i sięgnął półtorali-

trową butelkę najtańszej wody mineralnej.
– No to prezenty mam już ogarnięte – powiedział 

Staś i poszedł z butelką do kasy zostawiając mnie z 
niezapłaconymi jeszcze prezentami.

Stałem tak, patrząc na oddalającego się Stacha, 
patrząc na półki, na koszyk z zakupami, w którym 
był tylko sześciopak i trzy czwarte… Przynajmniej 
prezenty dla Stasia mam już ogarnięte.

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

Jeszcze o wodzie oligoceńskiej
Mamy w mieście kilka ujęć wody oligoceńskiej 

i to jest chwalebne. Trzeba ją jednak oszczędzać, 
bo to woda deficytowa. Aby ją uzdatnić do pi-
cia trzeba ją filtrować, a jak wiadomo filtry się 
zapychają i trzeba je czyścić bądź wymieniać, a 
to wszystko pochłania sporo energii. Wydział 
Ochrony Środowiska (WOŚ) Urzędu Miejskiego 
robi co może aby poprawić jej parametry i tak 
ostatnio zastosowano napowietrzanie, aby jesz-
cze bardziej usunąć żelazo i poprawić jej smak. 
I dobrze, że tak się dzieje. Mam nadzieję, że za-

miast napowietrzania wprowadzi się ozonowa-
nie co będzie kolejnym krokiem ku poprawie wa-
lorów smakowych. Byłem niezwykle zaskoczony 
gdy zobaczyłem mężczyznę, który wiózł w bania-
ku wodę z innego miejsca niż studnia oligoceń-
ska na ulicy Jasnej. Na moje pytanie czemu nie 
korzysta z tej studni odpowiedział, że nie będzie 
pił wody chlorowanej. Nic bardziej błędnego, to 
jest woda, którą nasyca się powietrzem, aby usu-
nąć jeszcze dokładniej żelazo i inne niechciane 
minerały.

Może warto byłoby o tym poinformować opi-
nię publiczną, żeby nie powstawały błędne opi-
nie. Ostatnio nawołuje się, aby pić kranówkę bo 
jest zdrowa i czysta. Zapewne jest to prawda, 
ale ja będę pił wodę oligoceńską, bo jak przy-
pomnę sobie smak wody z Wisły, którą piliśmy 
w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku jak 
ona cuchnęła chlorem, a także jak przypomnę 
sobie widok kolektorów warszawskich wodo-
ciągów, gdzie było mnóstwo szczurów żywych i 
martwych co spowodowało u mnie uraz chyba 
do końca życia. Być może teraz to się zmieniło, 
bo Polska się bardzo zmieniła odkąd jesteśmy 
członkami UE. W poprzednim ustroju jak włą-
czano ogrzewanie bo był przepis, że jak trzy dni 
z rzędu będzie temperatura 10 stopni Celsjusza 
to trzeba grzać i trwało to do wiosny bez względu 
na to czy bywały dni cieplejsze, więc ratowaliśmy 

się otwieraniem okien, a także 1 miesiąc w roku 
był przeznaczony na remont elektrociepłowni. 
Dziś już tego nie ma. Nawet nasza Utrata i Wisła 
już nie cuchną. Dawniej był też przepis, że win-
da przysługuje dopiero od 5. piętra, więc ludzie 
mieszkający w blokach o wysokości 4. pięter są 
skazani na wspinanie się po schodach. Pół bie-
dy gdy są młodzi, ale dla ludzi starszych zwa-
nych teraz seniorami to olbrzymie wyzwanie. 
Mogą wprawdzie zainstalować windę jeśli tylko 
znajdzie się odpowiednia ilość to wydatek się 
zmniejszy i można liczyć na pomoc państwa. 

Tak więc Polska się zmienia i to na korzyść są-
dząc po ilości seniorów i powinniśmy się z tego 
cieszyć.

Ojcowie naszej niepodległości
W Pruszkowskim Uniwersytecie Trzeciego 

Wieku (PUTW) miał prelekcję p. Dariusz Marek 
Srzednicki, który jest reżyserem i historykiem 
- badaczem okresu międzywojennego, p.t. „Ta-
jemnicze życie i śmierć Józefa Piłsudskiego”. Zro-
bił to niezwykle ciekawie i profesjonalne. Jako 
reżyser pokazywał, krótkie filmiki z miejsca uro-
dzenia J. P. jak i z miejsc, w których przebywał. 
Sam Marszałek był niewątpliwie osobą niezwy-
kle charyzmatyczną, bo jak osobisty adiutant po 
Jego śmierci generał Wieniawa - Długoszewski 
taką czcią otaczał swojego ukochanego wodza, 

że przez całą drogę stał przy trumnie zmarłego 
na otwartej lorze, a ludzie na widok jadącego 
pociągu klękali i się modlili. Także Jego osobista 
sekretarka poetka Kazimiera Iłłakiwiczówna była 
zakochana w Marszałku, ale tego nie okazywa-
ła, bo uważała, że jest stworzony dla wyższych 
rzeczy i chroniła Go jak mogła przed wścibskimi, 
dziś nazwalibyśmy to przed paparazzimi.

Są jednak rysy na tej postaci i chciałbym tu jed-
ną przedstawić. Otóż gdy w dniu 12 maja 1926 
r. zniesmaczony Piłsudski wyborem na premiera 
Wincentego Witosa ruszył ze swoimi zwolenni-
kami na Warszawę, wojna domowa wisiała w po-
wietrzu. Spotkał się na moście Poniatowskiego 
ze swoim druhem z PPS, który wybrany został 
na prezydenta Rzeczpospolitej Stanisławem 
Wojciechowskim. Myślał, że kolega z konspira-
cji poprze go, ale srodze się pomylił. Prezydent 
stanął po stronie rządu, chociaż sam nie był zwo-
lennikiem nowej konstytucji, to jednaj uważał, 
że musi stać na straży uchwalonej konstytucji i 
legalnie dokonanych wyborów. Doszło więc do 
walki i zginęło około 400 osób. Prezydent St. 
Wojciechowski widząc co się dzieje nie wahał 
się ani chwili i podał się do dymisji, co uspokoiło 
sytuację. Ciekawe jakby się Marszałek zachował 
widząc dzisiejszą sytuację, gdzie scena politycz-
na jest mocno spolaryzowana, ale co będziemy 
gdybać.

List do redakcji
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A
kcja jest bezpłatnie organizowana 
od wielu lat przez Szkołę Jazdy Kon-
nej PATATAJ w Kaniach dla wszyst-

kich dzieci powiatu pruszkowskiego z dru-
gich lub trzecich klas szkół podstawowych 
- do uzgodnienia jest, które klasy poszcze-
gólnych szkół co roku będą korzystały z tej 
akcji  w danej szkole. Z powodu późnego 
ogłoszenia niektóre szkoły nie były w stanie 
zmienić programu zajęć tak aby dzieci mo-
gły przed południem rozpocząć przygodę 
z koniem. Obecnie prowadzone są zajęcia 
dla dzieci z gminy Michałowice ze Szkoły 
Podstawowej w Nowej Wsi oraz z Prusz-
kowa z Szkoły Podstawowej nr 8. Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Pruszkowie oraz szko-
ły z Michałowic i Nadarzyna analizują roz-
poczęcie od nowego semestru 2020. Dużą 
rolę odgrywają tu nie tylko chęci dzieci i 
ich rodziców, ale również Rady Rodziców 
i przede wszystkim dyrektorzy szkół. Od-
nowiona inicjatywa Szkoły Jazdy Konnej 
PATATAJ programu celu działań na rzecz 
zajęć dla najmłodszych spotkała się z pozy-
tywną aprobatą ze strony urzędów miasta 
i gmin, szkół, rodziców a przede wszystkim 
samych dzieci. Wszystkie zainteresowane 
szkoły mogą jeszcze rezerwować zajęcia na 
nowy semestr w biurze PATATAJ'a. 

Na gwiazdkę
...KAŻDY Z RADOŚCI FIKA NA WIDOK 

KONIA, KONIKA LUB KUCYKA...
Ugla

Promocja ʼ93 

Otóż posłanka K. O. Małgorzata Kidawa 
-Błońska została kandydatką na prezydenta.  
Ona jest prawnuczką dwóch wielkich postaci 
z międzywojnia Stanisława Wojciechowskiego 
po kądzieli i premiera Władysława Grabskiego 
po mieczu. Sama będąc absolwentką socjolo-
gii a prywatnie małżonką reżysera Jana Kidawy. 
Gdy weszła do polityki to jakby było kontinuum 
po przodkach, czego nie uznaje, bo uważa, że 
życie jest zbyt nieprzewidywalne, żeby odno-
sić je do przeszłości. A jednak chyba ma coś w 
genach skoro zajęła się polityką. Tym różni się 
od kolegów, że ma czyste konto i nie można nic 
Jej zarzucić, a jednak jak wiemy z codzienności 
obecna władza mając monopol w mediach na 
pewno coś wymyśli.

Wierzę, że jest to dobry wybór, ale PiS jest 
tak przebiegły, że postara się uruchomić ko-
lejne obietnice, aby zachować całość władzy. 
Widzimy każdego dnia jak nie mogą zaakcep-
tować, że jest nowy Marszałek Senatu i ciągle 
go opluwają. Byłoby dobrze, gdyby Małgorzata 
Kidawa-Błońska została prezydentem, wtedy 
być może zmieniłaby umysły naszych rodaków, 
którzy dla obietnic PiS gotowi są głosować na 
każdego, którego wskażą.

Zdzisław Majewski
Pruszków, grudzień 2019 r.                                            

Od października po okresowej  
przerwie ruszyła ponownie Pro-
mocja'93.  
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Nawet w pierdlu gangus ma kopyto

To język Artura Górskiego, w myśl powiedze-
nia „kto z kim przystaje…”, autora niezliczo-
nej ilości książek (na spotkaniu w uroczej 

księgarni Ania opowiedział mi, że czasami pisze 
trzy książki rocznie). Natomiast broń w więzieniach 
mają przestępcy-biznesmani wysoko notowani i 
nie w Polsce, lecz w Wenezueli, dokąd prowadzi 
nas akcja „Ruscy Narcos” tom I Genesis. I Górski, 
a raczej jego rozmówca Nazar tłumaczy dlaczego. 
To już kolejna książka zbudowana na opowieściach 
zaprzyjaźnionego Białorusina Nazara – wieloletnie-
go rezydenta Ruskich (nazwa bardzo ogólna) w na-
szym kraju. Co prawda, Nazar pełni już rolę emeryta 
– przynajmniej u nas (swoje odsiedział) lecz chętnie 
wprowadza czytelnika w kulisy Ruskich u siebie, a w 
tej konkretnie opowieści w działania ludzi z dawne-
go Zw. Radzieckiego w struktury mafijne Wenezueli, 
gdzie intensywnie „pracują” nad produkcją – głów-
nie dystrybucją białego proszku w skali światowej. 
Ponieważ Artur Gorski pisze przystępnie – lekko i ze 
swadą, to czyta się te okrutne czasami opowieści 
szybko. Oczywiście, nie padają właściwe nazwiska, 
miejsca – lokalizacje lecz ogólnie mamy pojęcie, jak 
to wygląda. Tutaj Nazar przenika do kokainowego 
kartelu i jego celem jest pomszczenie śmierci przy-
jaciela, bo Ruscy ze wschodu Europy maja jakieś za-
sady. Niestety, story urywa się w momencie, kiedy 
dobrze ustawiony Nazar trafia do aresztu… Tom II 
to wyjaśni. 

Artur Górski RUSCY NARCOS TOM I. GENESIS 
wyd. BlackOneMedia 2019; str. 210; oprawa mięk-
ka, bez ilustracji; cena 34,99 zł.                 (A.St.T.)

„Kinga” czyta się jednym tchem

Trudno w jednym, krótkim tekście przekazać, jak 
świetną książką jest autobiografia Muńka Stasz-
czyka pt. „King”. Bo to tak, jakby w kilku tysiącach 

znaków chciało się streścić całe życie lidera legendarne-
go T. Love. W dodatku życie pełne przygód. Dlatego 
pozwolę sobie skupić się na kilku wątkach, które mnie 
osobiście poruszyły, a które wydają mi się najbardziej 
interesujące dla naszych czytelników. Nie jest nowością 
fakt, że Staszczyk jasno i konkretnie deklaruje się jako 
osoba wierząca. W książce wyznaje:Wiara to jest też 
droga. Harmonizuje mnie (…). Teraz pewniej chodzę, 
choć upadam jak każdy. Moja droga jest chrześcijańska. 
Chrześcijaństwo to dla mnie bardzo interesująca po-
dróż, jak najlepsza gra, która ciągle zaskakuje.

„King” to też oczywiście opowieść o tym, jak zaczę-
ła się fascynacja muzyką (późna podstawówka) i jak z 
wielkiego fana, który godzinami mógł słuchać ulubio-
nych kapel, stał się twórcą. O początkach T. Love. Pełna 
anegdot, jak na przykład, skąd się wzięły nieodłącznie 
kojarzące się z Muńkiem okulary przeciwsłoneczne i jak 
wiele par zużył przez wszystkie lata na scenie. Jest też, 
oprócz Częstochowy, inne ważne dla Muńka miasto 
– Warszawa. I ją też w „Kingu” wspomina. Warszawę 
sprzed lat. Kultowe miejsca, z których dziś niewiele już 
zostało. Miasto, którego już nie ma. Mówi też o uczu-
ciu do niego, którego wyraz odnajdujemy oczywiście 
w „Warszawie” – napisanej nota bene na zmywaku w 
Londynie (Staszczyk dorabiał w Wlk. Brytanii, m.in. w 
restauracji). To piosenka, która powstała z tęsknoty – za 
Warszawą, Polską, za żoną Martą, rodziną.

„Kinga” czyta się jednym tchem. I to nie tylko zasługa 
arcyciekawego, pełnego przygód życia Muńka, ale i Księ-
żyka – nie bez przyczyny o jego biografiach (m.in. Stańki, 
Brylewskiego, Tymańskiego czy Kazika) mówi się, że wy-
znaczają nową jakość w polskiej biografistyce, stanowią 
nowy rodzaj formy literackiej. Czytając ma się wrażenie, 
że siedzi się przy stole z Muńkiem i niemal czuje zapach 
wypalonych fajek. Lektura absolutnie obowiązkowa  i 
do obowiązkowego przeczytania.

Rafał Księżyk KING! AUTOBIOGRAFIA (MUNIEK 
STASZCZYK) Wyd. Literackie, Kraków 2019; str. 552; 
oprawa twarda – ilustracje w tekście; cena ok. 40 zł 
(T.D.T.)

Księga (starych) urwisów

Krzysztof Varga zauważa, że trudno jest napisać in-
trygującą biografię Niziurskiego, ponieważ „jego 
życie było pisaniem, a pisanie dla młodzieży było 

życiem”. W jego długim życiu nie zdarzały się niezwykłe 
wydarzenia, skandale, sensacje, polityczne zwroty czy 
mocne zaangażowanie w bieżące sprawy. „Pozostało 
jednak ogromne dzieło i całe pokolenia Polaków, dla 

których był nauczycielem i wychowawcą w najlepszym 
sensie tych słów” – uważa autor. I dalej: „dzięki książ-
kom Niziurskiego z nierozgarniętych młodocianych 
kretynów, doprowadzających do rozpaczy swym nieuc-
twem i odpornością na wiedzę rodzinę i znakomitych 
gogów, powoli zmieniliśmy się w dojrzałych ludzi. Jeśli 
nie zmieniliśmy świata, to jednak dzięki tym książkom 
zmieniliśmy siebie. A to już bardzo dużo. Edmund Niziur-
ski przygotował nas do życia jak nikt inny” . 

Varga w czasie pracy nad książką z dużą starannością 
porównywał trasy spacerów Niziurskiego z dzisiejszą to-
pografią Warszawy. Autor zawsze był niziurskologiem, 
ale po napisaniu tej książki stał się był wręcz niziursko-
logiem doskonałym. Również i czytelnik może podejść 
do egzaminu z tej specjalizacji – w książce znajdują się 
bowiem arkusze egzaminacyjne z niziurskologii. Niziur-
ski (1925-2013) został przede wszystkim zapamiętany 
jako autor takich powieści o perypetiach nastoletnich 
uczniów, jak: „Księga urwisów”, „Sposób na Alcybia-
desa”, „Niewiarygodne przygody Marka Piegusa”, 
„Awantura w Niekłaju”, „Klub włóczykijów” oraz try-
logia o miasteczku Odrzywoły: „Naprzód, Wspaniali!”, 
„Kosmiczne awantury”, oraz „Adelo, zrozum mnie!”. 
Jak oceania Varga, jest to „wielki dorobek i nieusuwalne 
dziedzictwo polskiej kultury, nie tylko młodzieżowej, bo 
przecież te powieści ukształtowały dorosłych dziś ludzi, 
którzy – nawet może często nieświadomie – kierowali 
się w swym dojrzałym życiu drogowskazami, które im 
pokazał Niziurski”. 

Odbiorcami książek Niziurskiego byli przede wszystkim 
młodzi czytelnicy. To dla nich pisał z pasją i zaangażowa-
niem, a oni odpłacili się takim uwielbieniem, jakiego za-
znało naprawdę niewielu autorów. Jak wskazuje Varga, 
Niziurski „pisał jak nikt inny, szarą rzeczywistość Peerelu 
przemieniając w najbardziej zwariowany świat przygód, 
dzięki czemu zrozumieliśmy, że nie miejsce, w których 
się znajdujemy, decyduje o tym, co przeżywamy, lecz 
wyłącznie siła naszej wyobraźni”. W jego książkach nie 
ma realnej przemocy. Nawet przestępcy, zwani nie bez 
czułości „opryszkami”, jak Wieńczysław Nieszczególny 
czy Bogumił Kadryl - to absolutnie wspaniałe osoby, uro-
czy oryginałowie, elokwentni, oczytani, nie pozbawieni 
zasad i zawodowej dumy. W tych książkach nie dzieje 
się nic tragicznego, nikt nie ginie. To wynikało, jak sądzę, 
z takiej charakterystycznej dla Niziurskiego życzliwości 
wobec świata. On był spełnionym ojcem, mężem - był 
szczęśliwym człowiekiem i to w jego książkach widać. 

Krzysztof Varga KSIĘGA DLA STARYCH URWISÓW. 
WSZYSTKO, CZEGO JESZCZE NIE WIECIE O EDWARDZIE 
NIZIURSKIM Wyd. Czerwone i Czarne, Warszawa 2019; 
str. 320;oprawa miękka; cena ok. 30 zł.           (T.D.T.)

Smutek według Mieczysława Kosza

F
ilm Macieja Pieprzycy „Ikar. Legenda Mietka 
Kosza” oraz równolegle wydany scenariusz ob-
razu autorstwa reżysera, także wydana muzyka 

z filmu (pisaliśmy o tym w ub. miesiącu) spowodowa-
ły powtórne zainteresowanie zmarłym dawno temu 
muzykiem. Wśród kręgów moich znajomych, głównie 
młodszych, wywołały pytania, czy go znałeś, byłeś na 
jego koncertach? Wobec tego pochyliłem się po raz 
wtóry nad pracą Krzysztofa Karpińskiego „Tylko smutek 
jest piękny” i wypisałem sobie listę koncertów/wystę-
pów M. Kosza zaznaczając te na których byłem. Dziś 
żałuję tych grań Kosza w kawiarniach warszawskich, 
których nie słyszałem, a mogłem, bo były to lata, gdzie 
często w tych zadymionych lokalach przesiadywałem. 

Solidna książka Karpińskiego to swoiste vademecum o 
życiu i sukcesach Mieczysława. Napisana z sercem i nie-
samowicie dokładna i jest to drugie jej wydanie znacz-
nie wzbogacone o fotosy, fakty, dyskografię, spis fono-
gramów radiowych/audycji tv, choć wydawca zaznacza 
że robi to po raz pierwszy. Niech i tak będzie. Autorowi 
przyświeca nadrzędny cel – ocalić od zapomnienia, 
i role tę wypełnia całkowicie. Oczywiście, obraz Pie-
przycy jako nośnik sztuki filmowej bogaty jest w wątki 
fabularne i trudno z tym polemizować, niemniej gdyby 
nie było poprzednio wydanej pracy Karpińskiego reży-
ser miałyby większe trudności z realizacją swego dzieła 
nad którym i tak pracował trzy lata. W posłowiu książki 
„Nie zdążył stworzyć legendy” Karpiński zastanawia się, 
dlaczego Kosz nie stworzył legendy, przywołując fakty 
z historii jazzu, czy też – ogólnie – muzyki o przemijają-
cych modach i stylach. Czas kariery był zaiste krótki, nie 
zapominajmy też, że w tej branży obowiązuje marketing 
i robienie skutecznego PR, a tego w czasach Kosza bra-
kowało (np. dobrego impresaria) i na dodatek muzyk 
był nad wyraz skromny i wrażliwy.     

Krzysztof Karpiński TYLKO SMUTEK JEST PIEKNY, 
OPOWIEŚĆ O MIECZYSŁAWIE KOSZU Wyd. Literackie 
Kraków 2019; str. 294; oprawa twarda; ilustracje w 
tekście; liczne przypisy – indeks, źródła ilustracji i ar-
tykułów/audycji; kompletna dyskografia i fonografia; 
cena okładkowa 44.90 zł. Także e-book.       (A.St.T.)

W bocznej ulicy

Pozornie taki tytuł nic nie mówi, a jednak… To ty-
tuł opasłego (550 stron) tomu, dobrze że dużą 
czcionką i z wielką ilością ilustracji stworzony 

przez izraelskiego publicystę tzw. młodszego pokole-
nia – Ra’anana Chelleda. Tytuł oryginału „Demons, Fa-
ires & Wailing Guitras” (2012), u nas z niewielkim do-
datkiem traktującym o naszych zespołach. To ponad 
100 albumów płytowych (LP – longplaye) wydanych 
w latach 1968 – 1976 z nielicznymi odstępami od tych 
lat, jakie to płyty nie osiągnęły popularności i rozeszły 
się w znikomej ilości, najczęściej zapomniane – płyty i 
twórcy (z reguły zespoły – ambitne i progresywne), a 
jakie po półwieczu zasługują na uwagę, no i pamięć. 
Ra’anan bez bicia przyznaje, że to jego subiektywny 
wybór – aby go dokonać przesłuchał uważnie tysią-
ce płyt – z reguły winylowych z wielu krajów: Anglii i 
USA, Francji, Włoch i Niemiec, byłej Czechosłowacji i 
Węgier; Afryki Płd. i Japonii, nawet Chile, no i Izraela. 
Nie jest to skrótowe omówienie płyt/kapel, często 
taka recenzja ma formę eseju, gdzie autor podpiera 
się głosami prasy, samych muzyków lub ich konku-
rentów. Układ haseł jest alfabetyczny, oczywiście 
mamy obszerne wprowadzenie – komu może się 
przydać taka książka. Poza podstawową informacją, 
kto, gdzie i kiedy płytę wydał, mamy odnośnik do po-
zostałych albumów grupy i jednozdaniowe porówna-
nie muzyki do innych pokrewnych muzycznie kapel. 
Jednak w tej książce najciekawszy jest język autora, 
dość ostre sądy (na tak i na nie) i rzecz jasna – nar-
racja. Mimo, że temat zda się dla fanatyków rocka z 
DANEGO OKRESU, to sposób opowiadania Chelleda 
powoduje, iż każdy może sięgnąć po to dzieło i się 
nie znuży. Zastanawiałem się nad przydatnością owej 
pracy, a ponieważ powstaje dużo wznowień z tamte-
go okresu, zarówno w formacie CD, jak i na winylach, 
to jest to rodzaj przewodnika, zaopatrzonego też w 
polski suplement (z małym wstępem): Test, Breakout 
(„Blues”), Klan oraz Nurt.  

Ra’anan Chelled W BOCZNEJ ULICY. HISTORIA MU-
ZYKI NIEGRANEJ 1968-1976 Wyd. In Rock – Czerwonak 
2019; str. 556; oprawa twarda; ilustracje w tekście; 
cena (okładka) 69,90 zł.                                (A.St.T.)

Lektury 
na święta
Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta
Tomasz Długosz Trąbiński - publicysta
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Karolak Piano Trio

Z 
tym krążkiem jest tak, że praktycznie 
od miesiąca nie wyjmuję go z odtwa-
rzacza. Także nie muszę sięgać po na-

grania swingowe z lat 50. czy 60, po prostu 
naciskam klawisz „play”. Wszystko to zasługa 
załogi: Wojciecha Karolaka – fortepian, Pawła 
Pańty – kontrabas (akustyczny, by nie było 
nieporozumień) i Arka Skolika – perkusja. Na 
jej jakość składają się trzy elementy: reper-
tuar, wykonanie i realizacja nagrania. Z 12 
kompozycji tutaj zawartych trzeba wymienić 
choćby część: całość otwiera „The Star-Cros-
sed Lovers” Duke’a Ellingtona, potem dwie 
Karolaka: „Moontag” i „Eight Plus Four”, na-
stępnie Andrzeja Kurylewicza „Somnambuli-
cy” i „Obsession” oraz dwie Krzysztofa Kome-
dy „Cherry” i „Ballad for Bernt”. Ale mamy też 
„You’re Gonna Hear from Me” Andrè Previna 
(zmarłego w tym roku giganta kompozycji i 
nagrań); „Cute” Neala Heftiego i na zakoń-
czenie Jerzego Wasowskiego „Dobranoc, już 
czas na sen”. Znakomity swing, niespieszny 
– Wojciech Karolak i jego sekcja, która może 
się spokojnie „wygrać” – improwizując kiedy 
trzeba. Zupełnie relaksowa pozycja 64 min. 
– udany prezent świąteczny - zrealizowany 
przez ekipę: Paweł Pańta (producent), Ga-
briela Kurylewicz (utwory ojca) oraz nagra-
nie Jacka Gładkowskiego w Quality Studio w 
Warszawie w marcu br. Wytwórnia MOON-
tag.                                                     

(A.St.T.)

Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta
Tomasz Długosz Trąbiński - publicysta

Płyty  
na święta

Przedwojenna klasyka Młynarski - Masecki

Od kilku lat mamy nowego specjalistę 
od nagrań i artystów międzywoj-
nia, to syn Wojtka – Jan Emil (po 

pradziadku) Młynarski. Nie dość, że pro-
wadzi wspaniałą audycję poświęconą temu 
tematowi w Trójce – każda niedziela g. 13, 
to aktywnie gra – występuje na żywo z Jazz 
Bandem Młynarski – Masecki. Kapela to sty-
lowa w każdym calu, by dać przykład: do 
rejestrowania wokalu na ostatniej płycie, a 
drugiej z kolei pt. „PŁYTA Z ZADRĄ W SERCU” 
(wyd. Toinen//Music-Agora) sprowadzono z 
muzeum w Berlinie zabytkowe mikrofony (z 
epoki) Neumanna, dokładnie takie jakie sto-
sowano na przełomie lat 20. i 30. w studiach 
nagraniowych/radiowych. Słuchając owych 
10 nagrań z tej płyty zastanawiałem się, czy 
Młynarski w swej stylizacji na epokę nie prze-
sadza. Bo i dźwięk nagrań tak, jakby go przez 
dziurkę od klucza przepuszczono. Ale ktoś kto 
na co dzień obcuje z szelakami (stare płyty na 
78 obr./min.) wie, co robi.     

Mamy tu 10 starannie, nie powiem – smacz-
nie dobranych, nagrań przedwojnia - kom-
pozycji Zygmunta Karasińskiego („Yo-Yo”, 
„Abram, ja ci zagram!” czy „Warszawo, moja 
Warszawo”), Michała Fereszko („Dla ciebie”), 
Henryka Warsa („Miss Mary”), Jana Markow-
skiego („Zawsze będzie ci brak”), Zygmunta 
Wiehlera („Dulcinea”) i w końcu Freda Melo-
dysta („Żebyś ty wiedziała <jak mi się chce>”). 
Ale to nie koniec: do utworu „Płyta z zadrą w 
sercu” w wersji polskiej słowa napisał Marian 
Hemar, do innego – „Gdzieś musi być świat” 
Henryk hr Rostworowski. Wszystkie utwory 
mają nowe opracowanie muzyczne, nowe 
aranżacje i instrumentację – są też znacznie 
dłuższe, bo mają po 6, a nawet 10 min. Ta 
płyta to wielka gratka dla znawców tamtej 
epoki, także dla tych jacy chcą ją poznać – tu 
pomoże świetna książeczka napisana przez 
fachowca – Ryszarda Wolańskiego.                                                

(A.St.T.)

 
Krakowiacy i Górale

P ięknie wydany przez NIFC (niezbyt 
drogi!) album z pierwszą rejestracją 
naszej narodowej opery w dwu aktach 

„Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale”. 
To także następna po „Halce” nieoceniona 
inicjatywa Instytutu Chopina przyswajania 
społeczeństwu muzycznych skarbów, to 
także przykład współpracy kulturalnej pol-
sko-czeskiej, albowiem autorem muzyki był 
Czech Jan Stefani (1750-1829) jaki osiadł w 
Warszawie i tu pracował. Liberetto napisał 
Wojciech Bogusławski (1757-1829) – inny 
nasz narodowy twórca, a na potrzeby mię-
dzynarodowego odbiorcy świetnie przetłu-
maczyła go Anna Kasprzyk (2018). I wpraw-
dzie można by się zżymać nad naiwnością 
tzw. story, ale wtedy tematyka ludowa i pol-
ska na wskroś poruszała widownię. Zasada 
Instytutu jest wystawianie fragmentów a 
potem całości nieco wcześniej takiej opery 
w wersji tylko muzycznej słuchaczom kon-
certów w ramach Festiwalu „Chopin i jego 
Europa” – i tak było w tym roku 15 sierpnia 
(operę powtórzono dnia następnego na kon-
cercie popołudniowym dla dzieci). Nagrań 
muzycznych – na instrumentach dawnych, 
z epoki oraz partie śpiewane, dokonano w 
studiach Radia Czeskiego w lipcu 2017, zaś 
części mówione libretta nagrano w Studio 
Teatru Polskiego Radia w lutym 2018 r. – 

rejestracji dokonano wg wydania Polskiego 
Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie. 

Ważna jest obsada opery,  a mamy tutaj: 
Bartłomieja – Václava Čižka (tenor) i Andrze-
ja Seweryna; Dorotę – Lenkę Cafourkovą (so-
pran) i Danutę Stenkę; Basię – Natalię Rubiś 
(sopran) i Annę Cieślak; Stacha – Krystiana 
Adama (tenor) i Łukasza Lewandowskiego; 
Jontka – Václava Čižka (tenor) i Marcina 
Przybylskiego oraz Bryndasa – Jana Marti-
níka (bas) i Krzysztofa Banaszyka. Orkiestrą 
jest wspaniała Collegium 1704 a chórem – 
Collegium Vocale 1704 pod dyrekcją Václava 
Luksa. Album zawiera dwie płyty CD i liczącą 
sobie 216 stron książeczkę (sic!) – poleca-
my.                   

(A.St.T.)

Obara: Three Crowns       

Dobrych albumów jazzowych na pol-
skim rynku wydawniczym nie brakuje. 
Konkurencja w tym, jakże ambitnym 

nurcie muzycznym jest bardzo duża, a kolej-
ne muzyczne dokonania rodzimych muzyków 
podnoszą poprzeczkę coraz wyżej. Jednym z 
nich jest Maciej Obara wraz ze swoim projek-
tem. Polsko – Norweska grupa działająca po-
czątkowo pod szyldem Obara International, 
a później przemianowana na Maciej Obara 
Quartet grająca w składzie: lider, saksofo-
nista, czyli Maciej Obara, pianista Dominik 
Wania oraz kontrabasista Ole Morten Vågan i 
perkusista Gard Nilssen wydała właśnie swój 
drugi album zatytułowany „THREE CROWNS” 
(ECM/dys. Universal). Tytuł pochodzi od na-
zwy szczytu górskiego Trzy Korony; zawiera 
6 kompozycji autorstwa Macieja Obary oraz 
dwie interpretacje kompozycji  Henryka Mi-
kołaja Góreckiego (1933-2010) 

Całość otwiera liryczna kompozycja zatytu-
łowana „Three Pieces in Old Style (Part 1)", 
która rozpoczyna się leniwymi dźwiękami 
pianina, po chwili dołącza do niego równie 
leniwy saksofon, który doskonale prowadzi 
przez dalszą części utworu. Utwór wprowadza 
słuchacza w melancholijny, liryczny nastrój 
całej płyty. Dopiero w dalszej części wydaw-
nictwa kompozycje nabierają trochę więk-
szej dynamiki, ożywają. Słychać to wyraźnie 
w utworze zatytułowanym „Vang Church ", 
a kulminacja następuje w kompozycji tytuło-
wej, która rozpoczyna się od imponującego 
solo perkusyjnego. Dalej też nie ma miejsca 
na nudę. Ostatnie dwa utwory, czyli „Glow" 
i „Mr.S" wygaszają rozszalałe emocje, by po-
nownie wprowadzić słuchacza, szczególnie w 
tej ostatniej, w melancholijny nastrój.

Kwartet Obary jest zespołem wyjątkowym, 
który tworzy muzykę wielowarstwową. To so-
jusz niezwykle indywidualnych osobowości, 
instrumentalistów, którzy oddali się współ-
pracy w grupie, jednocześnie potrafiąc odna-
leźć przestrzeń do własnej ekspresji. Dosko-
nałą równowagę dla intensywnego brzmie-
nia saksofonu altowego Obary, oscylującego 
między liryzmem i wybuchowością, stanowi 
Dominik Wania, pianista o znakomitej tech-
nice i klasycznym wykształceniu. Obara i Wa-
nia to – jak określił ich John Fordham z „The 
Guardian” – „improwizatorzy o kosmicznej 
energii”. Wania po ukończeniu z wyróżnie-

niem krakowskiej Akademii Muzycznej odna-
lazł swoją ścieżkę w muzyce jazzowej. Już od 
pierwszego spotkania młodych artystów w 
zespole Tomasza Stańki było jasne, że impul-
sywnego i otwartego saksofonistę oraz intro-
wertycznego i analitycznego pianistę połączy 
głębokie muzyczne porozumienie. Hołd dla 
Stańki artyści oddają w utworze zamykającym 
album. To elegijna ballada autorstwa Obary, 
zatytułowana „Mr. S”, która charakterem bli-
ska jest słynnej „Balladynie”. Norwegowie 
Ole Morten Vågan oraz Gard Nilssen dołączyli 
do Obary i Wani w 2012 r. Wcześniej współ-
pracowali w wielu projektach, ale to właśnie 
w zespole polskiego saksofonisty odnaleźli 
pełną muzyczną synergię. Tradycyjne role so-
listów oraz sekcji rytmicznej często są w tym 
kwartecie odwrócone. „Three Crowns” to 
album doskonale dawkujący emocje. Całość 
jest przemyślana i  perfekcyjnie spasowana. 
Na płycie nie ma ani jednego niepotrzebne-
go dźwięku. Od pierwszej do ostatniej nuty 
album trzyma słuchacza w emocjonalnym 
skupieniu. Słychać, że muzycy są ze sobą do-
skonale zgrani i znakomicie się rozumieją. A 
owocem tej współpracy jest piękne, nostal-
giczne wydawnictwo.   

(T.D.T.)

Paszkwile - Tymańskiego

A
lbum „Paszkwile" to w istocie rzeczy 
solowy debiut Tymona Tymańskiego, 
trójmiejskiego kompozytora, tekścia-

rza i scenarzysty. Głównym tematem albumu 
jest współczesna Polska i Polacy, opisani nie-
stety słabymi tekstami. Tymański, w ramach 
projektu, przybrał pseudonim Robin Hooy. 
„Idzie reżim frustratów i faszystów, za pra-
wicę przebranych populistów" - tak śpiewa 
Robin Hooy Tymański. Płyta Robin Hooya 
Tymańskiego „Paszkwile” to w istocie tania, 
polska, przaśna kopia Nine Inch Nails dla 
ubogich intelektualnie. Bazująca na niskich 
emocjach, artystycznie miałka i wątła, wokal 
sztywny, wymuszony. Forma bez treści. Tek-
sty słabiutkie, jakby były pisane dla czterna-
stoletniego afro-amerykanina analfabety.

Jedyny utwór mający jako taką formę i treść 
to „Tamte dni" dedykowany Robertowi Bry-
lewskiemu, legendzie polskiej alternatywy. 
Teksty obrzydliwe, okrutne, skandaliczne - o 
co zresztą chodziło panu przechodzącemu 
moim zdaniem uwiąd twórczy lub menopauzę 
twórczą (rozpaczliwa próba przypomnienia o 
sobie, potrzeba akceptacji, chociażby przez 
środowisko Agory). Jak można porównywać 
obecną sytuację w Polsce do władzy NSDAP w 
III Rzeszy? To mógł wymyślić tylko człowiek, 
który nigdy nie był w Muzeum Powstania 
Warszawskiego, na Powązkach, nie widział na 
twarzach żołnierzy AK wyczekiwanego latami 
poczucia docenienia. A na dodatek promocja 
tych „utworów" artystycznych kilka dni przed 
wyborami. Nie można ludzi przekonać logiką 
do nie głosowania na PiS, to przynajmniej 
spróbować oddziaływać poprzez emocje. 
Najbardziej prostackimi chwytami propagan-
dowymi, rodem z epoki Goebbelsa. Słowem 
tfurczość przez duże TFU.           

(T.D.T.)
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Lećmy z Nadarzyńskim Ośrodkiem Kultury

Rozbrzmiewający gwarem, tętniący życiem 
NOK (Nadarzyński Ośrodek Kultury) mieści 
się w odrestaurowanym, zabytkowym za-

jeździe przy placu Poniatowskiego, w samym sercu 
Nadarzyna. Dzieje się tu wiele, wchodzą, wychodzą 
dorośli, dzieci w różnym wieku, ludzie starsi. Tak wy-
gląda NOK po XX latach działalności. A wcześniej?

NOK został powołany do istnienia  w lutym 1999 
roku. W tym roku skończył więc XX lat. Przez czte-
ry lata działał w domu parafialnym przy kościele 
św. Klemensa w Nadarzynie. Do obecnej siedziby 
wprowadził się w 2003 roku. Oferta, którą wówczas 
proponował była znacznie skromniejsza od obecnej i 
ograniczała się do zajęć plastycznych, modelarskich, 
muzycznych dla uczniów miejscowej szkoły podsta-
wowej. Pierwszym dyrektorem NOK była Pani Ur-
szula Klotz dotychczas jednoosobowo zajmująca się 
ogólnikowo pojętą kulturą w gminie Nadarzyn.

W 2004 roku dyrektorem NOK została Pani Kamila 

„To, co się dzieje wokół tematu kono-
pi w warstwie społecznej, jest dla mnie 
niczym innym, tylko nieuzasadnionym 
wybuchem paniki. Naturalnie, to żadna 
nowość, ponieważ substancje zmienia-
jące stan świadomości, podobnie jak 
seks, przez wieki były obwarowywane 
ostrymi restrykcjami (a w niektórych 
kulturach wciąż są). Społeczeństwo ma 
prawo bać się tych dwóch rzeczy: sek-
su, ponieważ prowadzi do niechcianej 
ciąży (a w zasadzie prowadził, dopóki 
nie wynaleziono skutecznych metod 
antykoncepcyjnych), oraz narkotyków, 
ponieważ zmieniają procesy myślowe” 
-  uważał profesor Jerzy Vetulani.

Michalska, sprawująca tę funkcję do dziś. Nowa Pani 
Dyrektor selektywnie dobrała współpracowników i 
stworzyła zespół osób wzajemnie się rozumieją-
cych, zgranych i chętnych do pracy. Wysoki poziom 
wszechstronnej oferty, którą proponuje NOK jest 
wynikiem pracy i współpracy całego zespołu.

Początki były trudne. Fundusze skromne, potrze-
by ogromne, rozmach, plany, aspiracje zakrojone na 
skalę dotychczas niespotykaną. Jak to pogodzić? 

Krok po kroku, niespiesznie, ale wytrwale, syste-
matycznie i konsekwentnie przybywało wyposaże-
nia. W sali widowiskowej początkowo nie było nicze-
go poza szarymi zasłonkami z poliestru i zielonymi 
krzesłami. Obecnie jest tam scena teatralna wraz 
zapleczem, system kurtyn, profesjonalne oświetle-
nie, ekran filmowy, projektor, odrębne stanowisko 
operatora i dźwiękowca. Jest również amfiteatralny 
stelaż z wygodnymi siedzeniami dla widzów, łatwy 
do demontażu w razie potrzeby. Dzięki temu wypo-
sażeniu sala wykorzystywana jest od rana do wie-
czora. 

Z rana, kiedy młodzież i dzieci są w szkole, emeryci 
przychodzą na zajęcia na uczelni, czyli Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku (UTW), działającemu od czterech 
lat.. Oferta zajęć jest różnorodna i nietypowa, na 
przykład teatr w języku angielskim, czy gimnasty-
ka tai-chi. Dostępne są również zajęcia plastyczne, 
taneczne, a także liczne wykłady na tematy filozo-
ficzne, zdrowotne, historyczne oraz dotyczące prak-
tycznego życia, żeby starsza osoba nie czuła się w 
nim zagubiona. 

Po południu przychodzą dzieci i młodzież. Dzięki 
temu, że od tego roku w budynku dotychczasowego 
gimnazjum działa liceum, propozycja NOK może być 
rozszerzona o ofertę dla najstarszej młodzieży. Każdy 
młody człowieczek i człowiek może znaleźć w niej, 
propozycję najbardziej zgodną z własnymi zaintere-
sowaniami. Sala widowiskowa wykorzystywana jest 
na zajęcia taneczne, teatralne, kabaretowe.

A w weekendy? Przypuśćmy, że wszystkie week-
endy zamierzam spędzić w zabytkowych murach 
NOK. Co wtedy?  Zaczynam w piątkowy wieczór, 
kiedy działa kino NOK-owe. Raz w miesiącu wyświe-
tlany jest film. Nie muszę obawiać się, że trafię na 

głupiutką komedyjkę, bo filmy wyświetlane w NOK 
są starannie dobrane. Fabularne, czy dokumental-
ne, zawsze ciekawe, dotyczące ważnych problemów 
wokół nas. Po projekcji filmu następuje spotkanie z 
ich twórcami. Utworzyła się grupa stałych uczestni-
ków piątkowych wieczorów chętnie zadająca mnó-
stwo pytań twórcom, a także wdająca się w dyskusję 
często przeciągającą się do późnych godzin wieczor-
nych. Filmy dobiera, gości zaprasza, potem prowa-
dzi z nimi spotkania Pani Dorota Suwalska, pisarka, 
poetka, malarka, zdobywczyni głównych ogólnopol-
skich  nagród literackich, stypendystka Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Starczy reko-
mendacji, choć znalazłoby się jeszcze trochę.

Kiedy w sobotni wieczór zjawiam się  w NOK, 
wiem, że niepodzielnie będzie rządził spektakl. Czy 

to w formie teatru, koncertu, czy kabaretu, zawsze 
dzieje się coś atrakcyjnego z udziałem  powszechnie 
znanych i uznanych gwiazd estrad i scen polskich.

Co pewien czas oglądam także spektakle wystawia-
ne przez NOK!Teatr z udziałem mieszkańców gminy 
Nadarzyn, a wyreżyserowane przez Panią Dyrektor 
Kamilę Michalską. Ostatnio, 23 listopada br byłam 
na premierze sztuki „Baba Chanel” Nikołaja Kolady. 
Wystawienie świetne, podobnie jak poprzednie 
sześć spektakli, które zapoczątkowała 5 listopada 
2011 roku premiera „Dulskiej” na podstawie „Mo-
ralności Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Nie ma co 
ukrywać: NOK!Teatr jest chlubą NOK. A prowadzony 
jest na tak wysokim poziomie, że w ciągu ośmiu lat 
swojego istnienia zdobył wiele nagród i wyróżnień 
na ogólnopolskich przeglądach teatralnych zarów-
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REKLAMA

Cenna informacja o leczeniu

LECZYMY

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

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

Mgr Jakób Górnicki jest wykładowcą w 
jednej z warszawskich uczelni na Wydziale 
fizjoterapii i Wydziale medycyny osteopa-
tycznej.

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

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

Pierwsza konsultacja jest bez-
płatna, aby ustalić wskazania do 
zabiegu lub przeciwwskazania. 
Należy przynieść badania (rów-
nież dawne) RTG lub rezonans.

Rewelacyjne zabiegi przeciwbólowe BEZ LEKÓW

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

NATURMED Ośrodek Medycyny Manualnej i Osteopatii

„Dziękuję Panu Górnickie-
mu za zabiegi. Dzięki niemu 
uniknąłem operacji kręgosłu-
pa i barku. Mogę być znów 
aktywny zawodowo i w spo-
rcie”. Marek W. (I. 41) z War-
szawy.

no jako cały zespół, jak również nagrodzone zostały 
świetne kreacje aktorskie, w tym aż cztery Pani Anny 
Balsam.

W sobotę mogę również uczestniczyć w wernisa-
żach urządzanych w działającej od kilku lat i wyposa-
żonej w profesjonalny system ram i zawieszeń Galerii 
51m. W trakcie wernisażu, podczas prezentacji obra-
zów, plakatów, czy zdjęć, można porozmawiać z ich 
twórcami, zadać im pytania. Na przykład pamiętam 
bardzo ciekawy pokaz pisania ikon, bo nie każdy wie, 
że ikony się pisze. Wernisaże przygotowuje wspo-
mniana już Pani Dorota Suwalska.

Zjawiam się w NOK w niedzielę. Od dwóch lat raz 
w miesiącu odbywają się Salony Poezji, widowiska 
poetycko-muzyczne organizowane na zasadzie 
współpracy ze Stowarzyszeniem K40, mającym swą 
siedzibę w Komorowie. Repertuar? Od Szekspira, 
Puszkina do Starszych Panów, Osieckiej, Młynar-
skiego. Tego nie można przegapić!. Tam trzeba być! 
Świat staje się trochę lepszy, trochę bardziej kolo-
rowy, może bardziej przyjazny. Wspaniałe teksty, 
wspaniali aktorzy i ich interpretacje – będę trochę 
patetyczna – uszlachetniają, tego nam trzeba, żeby 
choć czasem poruszyć tam-coś w środku, coś zwykle 
uśpione. Przychodzą tłumy ludzi witane przez Panią 
Dyrektor, zapełniają fotele na widowni, dostawiane 
krzesła, siadają na parapetach okien. Mam więc chy-
ba rację: tego nam trzeba, to najlepsza recenzja.

Około godziny 16  mogę przyjść z dzieckiem na kon-
cert lub przedstawienie teatralne, na pewno będzie 
szczęśliwe. Wieczorem znów do wyboru: koncert, 
spektakl, monodram lub kabaret.

Raz w roku, około 8 marca organizowane jest sobot-
nie spotkanie, na którym prezentowane są kobiety 
gminy Nadarzyn wyróżniające się swoją pracą i dzia-
łalnością. Jest to bardzo ważna inicjatywa, ponieważ 
mieszkańcy mogą bliżej przyjrzeć się osobowościom 
nierzadko swoich sąsiadek, których pod tym kątem 
nigdy nie poznali. A okazuje się, że jest bardzo wiele 
utalentowanych pod różnymi względami kobiet.

Kolejną chlubą NOK jest własny zespół NOK Pęd 

Band, który wydał w tym roku już drugą płytę CD, 
a na jednej z nich znalazła się piosenka w wykona-
niu „seniorskiego” zespołu wokalnego działającemu 
przy NOK, Młodzi Duchem. 

Zabytkowy zajazd  nie jest jedynym obiektem NOK 
działającym na terenie gminy Nadarzyn. Należą do 
niego również świetlice działające w Młochowie, 
Parolach, Rozalinie, Urzucie i Wolicy. Świetlice te 
są zwykle jedynymi miejscami, w których mogą 
spotkać się mieszkańcy. W każdej z nich pracują in-
struktorzy, a dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w 
zajęciach plastycznych, tanecznych, sensorycznych. 
W jednej ze świetlic istnieje pracownia ceramicz-
na, w innej pracownie komputerowe. W świetlicy 
w Młochowie działa dziecięcy kabaret „Biedronki”, 
świetnie prowadzony, wyróżniany na wielu przeglą-
dach, może konkurować z niejednym profesjonal-
nym kabaretem.

     w Młochowie: „Zaparkuj w Młochowie”. W cen-
trum pięknego parku, na tarasie zabytkowego pała-
cu należącego dawniej między innymi do Radziwi-
łów, wśród zieleni, w każdą niedzielę lipca i sierpnia 
od trzech lat można posłuchać pieśni operowych i 
operetkowych, klasycznej muzyki instrumentalnej, 
jazzu, pieśni Moniuszki, piosenek warszawskich i 
różnych innych podlegającym lub nie podlegają-
cym jakimkolwiek klasyfikacjom. Pomysł, sceneria, 
repertuar – dech zapiera. Początkowo słuchacze 
ledwie zapełniali przygotowaną, zadaszoną na wy-
padek deszczu widownię. Sława koncertów szybko 
rozniosła się po bliższej i dalszej okolicy i obecnie wi-
downia mocno się rozrosła, a gdy braknie wolnych 
miejsc na przygotowanych ławkach i fotelach, siada 
się po prostu na trawie. 

Czego życzy sobie Pani Dyrektor Kamila Michalska 
w najbliższej przyszłości? Marzy jej się zakup profe-
sjonalnego fortepianu, na którym zgodziłby się za-
grać niepośledni pianista. Marzy się rozbudowanie 
nagłośnienia i oświetlenia w sali widowiskowej w 
Nadarzynie. Marzą się nowe świetlice także w Mło-
chowie i  Wolicy, a w każdej z nich zróżnicowana 

oferta dla wszystkich grup wiekowych.  Marzą się 
Uniwersytety Trzeciego Wieku w każdej ze świetlic, 
bo często uczestnicy tych zajęć mają tak duże trud-
ności w poruszaniu się, że ogromnym wyzwaniem 
jest dla nich dotarcie do Nadarzyna. A czasem jest 
to wręcz niemożliwe. Powtórzę za Panią Dyrektor 
słowa, których użyła parafrazując Wyspiańskiego: 
„Ośrodek mój widzę ogromny”.

Poziom prezentowanych przez NOK wielorakich 
dziedzin sztuki jest bardzo wysoki. Zapowiedzią 
tego jest choćby przyjrzenie się plakatom lub jakim-
kolwiek drukom oznaczonym logo NOK. Nawet jeśli 
do tej pory nic się o tym ośrodku nie słyszało, este-

tyka wizualna od razu informuje , że ma się do czy-
nienia z czymś na wysokim poziomie, gdzie nie bę-
dzie miejsca na tandetę i populistyczne, chwytliwe 
ukłony. Oferta proponowana przez NOK( a pod tym 
skrótem rozumiem cały zespół dobranych osób), z 
pewnością będzie miała wpływ na kształtowanie 
przyszłych  gustów szczególnie obecnych dzieci i 
młodzieży. Może częściej sięgną po książkę, częściej 
odwiedzą muzeum, pójdą na koncert. Natomiast dla 
tych o ukształtowanym już guście zaspokoi potrzeby 
kulturalne najwyższych lotów. 

Lećmy dalej z NOK, życząc dwudziestolatkowi, aby 
wzbijał się coraz wyżej.



XXXI turniej piłki nożnej w Pruszkowie z okazji 
Święta Niepodległości Polski
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Zwyciężyła drużyna Lyon

W 
dniu 11 listopada 2019 roku, odbył się 
w Pruszkowie tradycyjnie jak co roku, 
już po raz 31.,  świąteczny turniej piłki 

nożnej. Miejscem rozgrywek, było boisko przy uli-
cy Helenowskiej. W eliminacjach wzięło udział 16 
drużyn. Piłkarze Lyon zdobyli puchar ufundowany 
przez sponsora turnieju firmę Nice. 

W skład zwycięskiej drużyny weszli: Kamil Dą-
browski, Marcin Szumski, Piotr Kurzawa, Seba-
stian Dumała, Rafał Cygan, Karol Kurzawa, To-
mek Michalak, Marcin Kołodziej oraz Jarosław 
Klażyński.

W finale  drużyna Lyon pokonała Mega-Meble 4:1.
W meczu o III miejsce Manchester wygrał z 

Mantiką 3:2 w rzutach karnych po remisie 1:1, w 
obowiązującym czasie gry.

Klasyfikacja półfinałów turnieju
1. Manchester – Mega-Meble 2:2, karne 0:2, 

awans do finału Mega-Meble, 
2. Lyon – Mantika 1:1, karne 2:1, awans do fi-

nału Lyon.

Wyróżnieni zawodnicy turnieju
Kamil Dąbrowski (Lyon) – najlepszy zawodnik, 

Emil Adamczuk (Mega Meble) – król strzelców (7 
strzelonych bramek) oraz Marcin Szumski (Lyon) 
– najlepszy bramkarz.

Gościem honorowym turnieju był ksiądz Adam 
Zelga, który włożył wiele pracy w organizację ligi 
na początku jej funkcjonowania (30 lat temu). 
Wydana została książka o młodych piłkarzach 
ligi, autorstwa księdza Adama, stanowiąca boga-
ty materiał źródłowy, pokazujący wiele emocji o 
których wspominają dzisiaj uczestnicy narodzin 
ligi szóstek.

Turniej listopadowy zakończył obchody XXX le-
cia LSP przypadające w 2019 roku.

Mistrzem LSP – jesień 2019
Mistrzem jesiennych rozgrywek ligowych został 

Machester. Drugie miejsce zajęła drużyna Mega-
Meble, a trzecie Ostoja – gratulujemy, więcej na 
stronie ligi www.pruszkow.ligspace.pl

Sponsorzy turnieju
Firma Nice ufundowała puchary, medale oraz 

gadżety firmowe. 
Dyrektor pruszkowskiej pływalni Jacek Elżanow-

ski udostępnił sprzęt nagłaśniający pomagający 
prowadzenie oficjalnej części uroczystości przez 
redaktora Wiesława Pośpiecha.

Orkiestra Dęta Pruszkowianka podkreśliła rangę 
uroczystości swoim repertuarem.

W blasku jupiterów rozegrano finał turnieju i 
prowadzono oficjalną część uroczystości, dzięki 
sfinansowaniu tej inwestycji – oświetlenia boiska, 
przez Fundusz Obywatelski, za którym głosowa-
li mieszkańcy Pruszkowa. Wniosek przygotował 
Dariusz Kostrzewa.

Patroni medialni
Redakcja Głosu Pruszkowa oraz pruszkowska 

Telewizja Kablowa TEL-KAB  objęła patronatem 
medialnym turniej listopadowy oraz obchody 
XXX lecia LSP w Pruszkowie.

Organizatorzy 
Turniej koordynowali: Adam Zaboklicki oraz re-

daktor Wiesław Pośpiech.
Sędziami turnieju byli: Grzegorz Ciesielski oraz 

Przemysław Prętkiewicz.
Wypożyczenie oraz rozstawienie namiotów zor-

ganizowali: Edward Mamcarz, Marek Fojud oraz 
Piotr Sztyk. Galerię fotografii drużyn wykonał Da-
riusz Tokarski, prowadzący również stronę inter-
netową LSP www.pruszkow.ligspace.pl

Tekst & foto - Andrzej Górzyński

Pomysł oświetlenia na boisku przy Helenow-
skiej zrodził się kilka lat temu. 

Gra w niedzielę o 8 rano w listopadzie czy 
marcu nie należy do najprzyjemniejszych. Ostatni 
mecz ligowy mógł się skończyć o 15. W Grodzisku 
Mazowieckim czy Michałowicach była możliwość 
rozgrywania meczów po zmroku, na osiedlu Staszica 
niestety nie. 

Temat światła umożliwiającego wieczorną grę został 
przekazany Władzom Pruszkowa, jednak nie był prio-
rytetem inwestycji, tak jak np. wymiana nawierzchni. 
Pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego dała moż-
liwość mieszkańcom Pruszkowa realizacji skrytych 
pomysłów dla społeczeństwa. Do głosowania w ob-
szarze VII, który obejmował teren Osiedla Staszica i 
Bolesława Prusa, zgłoszono kilka ciekawych projek-
tów, na które była zarezerwowana kwota ponad 150 

tys. złotych. Projekt oświetlenia zajął drugie, ale zy-
skał poparcie wśród mieszkańców. Niestety wartość 
zwycięskiego projektu była równa całemu budżetowi 
i dzięki temu mogło powstać tylko boisko wielofunk-
cyjne przy Szkole Podstawowej nr 2.  Rok 2018 był 
przełomowy. Szansa powstania oświetlenia była 
duża, wystarczyło się zmobilizować. Większa suma 
do rozdysponowania przez mieszkańców Pruszkowa 
i realna szansa na realizację pomysłów sprawiła, że 
Budżet Obywatelski stał się popularniejszy. Projekt, 
który został poddany pod głosowanie zmodyfikowa-
no. Został zwiększony szacowany koszt realizacji z 80 
tys. na 100 tys. zł. Dużo wyższa frekwencja i liczba 
oddanych głosów na projekt oświetlenia niestety nie 
przełożyła się na zwycięstwo. Jednak drugie miejsce 
(tuż za Senioradą) połączone z najwyższą frekwen-
cją obszaru VII skutkowało, zwiększeniem kwoty na 

realizację projektów obszaru Osiedlu Staszica i Bo-
lesława Prusa.

Od początku tego roku ruszył proces realizacji pro-
jektu oświetlenia boiska. W marcu został ogłoszony 
przetarg na zaprojektowanie i wykonanie 6 masztów 
oświetleniowych, z dwiema lampami na każdym z 
nich. W przetargu  wybrano firmę z  Poznania.

Kolejne miesiące to czas roboczego projektowania 
w terenie i ustawiania oświetlenia, aby umożliwiło 
grę po zmroku, przy  jak najmniejszym wpływie na 
okoliczne bloki mieszkalne. We wrześniu zostały 
ustawione maszty z lampami. Natomiast światło o 
natężeniu 80 luxów zostało włączone w październi-
ku. Dziś światło jest automatycznie zapalane o 16:30, 
a gaśnie o 21:00. W założeniach projektu powinna 
instalacja funkcjonować od zmroku do 21:30.

Nowe oświetlenie boiska LSP funkcjonuje, dzięki 
Funduszowi Obywatelskiemu.   

Dariusz Kostrzewa

Nowe oświetlenie boiska przy Helenowskiej

Organizatorzy i piłkarze turnieju

Fot. Dariusz Tokarski, zwycięska drużyna turnieju - Lyon. 
Od lewej: Kamil Dąbrowski, Marcin Szumski, Piotr Kurzawa, Sebastian Dumała, Rafał Cygan, Karol Kurzawa, Tomek Michalak

SPONSOR TYTULARNY
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Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy
Foto - Katarzyna Kalata

Młodzi piłkarze ZNICZA Pruszków  roczni-
ka 2005 w minionym sezonie w rozegra-
nych 14 meczach odnieśli 10 zwycięstw, 

uzyskali 2 remisy i ponieśli 2 porażki. Zdobyli 42 
gole, tracąc 19 i z dorobkiem 32 punktów już na 
kolejkę przed zakończeniem rozgrywek zapewnili 
sobie mistrzostwo Ekstraligi, wyprzedzając w tabe-
li rówieśników RADOMIAKA Radom i WISŁY Płock. 
Na ten cenny sukces zapracował cały zespół , ale 
na szczególne wyróżnienie zasłużyli: Mikołaj RO-
MANKIEWICZ - zdobywca 16 goli, Jan KALBARCZYK 
- 8 asyst oraz Jakub BOGUCKI, który spędził 1225 
minut na boisku. Tym samym zespół  prowadzony 
przez trenera Artura WĘSKĘ  jako najlepszy na Ma-
zowszu zdobył  prawo  gry  w barażach o awans do 
Centralnej Ligi Juniorów U- 15. W dwu meczu de-
cydującym o awansie do elity polskiego futbolu w 
tej kategorii wiekowej młodzi następcy: Ryszarda 
SZYMCZAKA, Jacka GMOCHA, Zbigniewa KAKIET-
KA, Radosława MAJEWSKIEGO, Roberta LEWAN-
DOWSKIEGO, Arkadiusza JĘDRYCHA, Jakuba WÓJ-
CICKIEGO i wielu innych zmierzyli się z rówieśni-
kami STOMILU Olszyn - najlepszym zespołem ligi 
warmińsko-mazurskiej, który już na kilka kolejek 
przed końcem sezonu zdobył mistrzostwo swoje-
go województwa wyprzedzając w tabeli RONĘ  Ełk 
oraz OLIMPIĘ  Elbląg. Pierwszy mecz barażowy od-
był się 16 listopada na boisku w olsztyńskich DAJT-
KACH. Po ogromnych emocjach niemal do ostat-
nich sekund, rezultat końcowy meczu był sprawą 
otwartą, a  pruszkowianie kończyli mecz w „10”. 
Za drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną 
został ukarany Maksymilian BREJNAK. Ten wyjąt-
kowo zacięty mecz zakończył się bezbramkowym 
remisem. We wtorek 19 listopada młodzi piłkarze 
żółto - czerwonych podejmowali  w barażowym 

Awans wywalczyli: Damian Pytlarczyk, Bartosz Chojnowski, Szymon Romański, Franciszek Olszewski, Karol Kalata, Maciej Roszkowski, 
Mikołaj Kaczmarski, Igor Dominiak, Jakub Bogucki, Maksymilian Brejnak, Maciej Cybulski, Jakub Jaworski, Damian Opłocki, Szymon Jannasz, 

Kacper Czapla, Kacper Flisiuk, Jan Kalbarczyk, Piotr Trojanowski, Kacper Gala, Michał Krzanowski, Michał Ostrowski, Jakub Sawczuk, 
Mikołaj Romankiewicz, Jakub Mielcarz, Hubert Dominikowski, trener Artur Węska oraz asystent trenera Marcin Przygoda

Juniorzy Znicza w elicie piłkarskiej

meczu rewanżowym olsztynian, którzy nie ukry-
wali iż będąc w nie co uprzywilejowanej sytuacji 
przyjechali po zwycięstwo. Aspiracje potwierdzili  
już w 17 minucie zdobywając prowadzenie, ale  
zaledwie 3 minuty  później do remisu doprowa-
dził Michał OSTROWSKI ale taki wynik  wciąż pro-
mował olsztynian. W 23  minucie  Mikołaj KACZ-
MARSKI  zdobył gola, po którym gospodarze objęli 

prowadzenie i ustalili wynik do przerwy. W drugiej 
połowie  młodzi pruszkowianie niesieni dopingiem 
wyjątkowo licznej grupy sympatyków potwierdzili 
swą zdecydowaną przewagę kolejno w  44 minucie 
Mikołaj ROMANKIEWICZ, 75  - Kacper CZAPLA i 81 
- Jakub MIELCARZ.  MKS ZNICZ  Pruszków - STO-
MIL Olsztyn  5:1 i podopieczni trenera Artura WĘ-
SKI  sprawiając sobie satysfakcję, a wspomnianej 

grupie sympatyków ogromna radość, ale przede 
wszystkim jako 3. zespół w historii pruszkowskiego 
klubu (po U - 18, U - 17 prowadzonych przez trene-
ra Roberta KOCHAŃSKIEGO)  będzie reprezento-
wał Mazowsze, Pruszków i żółto - czerwone barwy 
w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów U 15.  

Serdeczne gratulując czekamy na wiosenne 
emocje i zwycięstwa.

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego 2020  Roku, 
składamy  zawodnikom, trenerom, sponsorom, działaczom i sympatykom wszystkich klubów 
miasta i powiatu pruszkowskiego najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych, radosnych  
i pogodnych dni świątecznych spędzonych w rodzinnym gronie. 
W nadchodzącym Nowym Roku , życzmy wielu emocji sportowych, nieustającego pasma zwy-

cięstw, sukcesów oraz wszelkiej pomyślności.  
                                                                           ZESPÓŁ REDAKCYJNY  „GŁOSU PRUSZKOWA” 

Z  ŻAŁOBNEJ  KARTY
„Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. Są słowa, które zawsze wywołują morza łez i są takie osoby na myśl o których zawsze zasypie nas lawina najcudowniejszych wspo-

mnień, bowiem człowiek odchodzi, ale pamięć  po Nim jest wieczna” 
 
Z ogromnym bólem i żalem zawiadamiamy, że dnia 22 listopada 2019 roku w wieku 63 lat  zmarł nagle wspaniały człowiek, przełożony, współpracownik, kolega i przyjaciel       

      

Ś + P
                                                            

JAROSŁAW  JADACHOWSKI 
                                              

                                                  

Rodzinie i najbliższym, łącząc się w bólu i żalu, składamy wyrazy serdecznego współczucia. Oby Dobry Bóg, złagodził Wasz bol i pomógł przetrwać razem te najtrudniejsze chwile 

Prezes i współzałożyciel MKS Znicz Basket Pruszków, były rzecznik prasowy grającego w ekstraklasie klubu, spiker PZKosz, lektor Pano-

ramy Pruszkowskiej emitowanej w Telewizji Kablowej Pruszków, wybitny fachowiec, organizator, animator  i działacz oddany szczególnie 
pruszkowskiej, mazowieckiej i polskiej koszykówce, której podporządkował niemal całe życie. Człowiek prawy, niezwykle wrażliwy 
i życzliwy ludziom, wspaniały Kolega i Przyjaciel. Pozostawił w wielkim smutku rodzinę, środowisko sportowe  i przyjaciół.
Uroczystości  pogrzebowe rozpoczęły się Mszą Świętą Pogrzebową  we wtorek 26 listopada o godz. 11:00 w kościele pod wezwaniem 
św. Michała Archanioła w Piastowie, po czym nastąpiło odprowadzenie urny z prochami Zmarłego na cmentarz parafialny w Gołąbkach. 
Jarku! Będzie nam Ciebie bardzo brakowało! Spoczywaj w spokoju! 

MIEJSKI KLUB SPORTOWY ZNICZ BASKET PRUSZKÓW,                     
TELEWIZJA KABLOWA PRUSZKÓW, 
KIBICE, SYMPATYCY, FANI BASKETU ORAZ PRZYJACIELE
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Profil
AGENCJA 
WYDAWNICZO 
REKLAMOWA -
PROFIL MEDIA 

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

Skup aut Warszawa, Pruszków i okolice. Dojazd do 
właściciela, zwrot za OC, natychmiastowa płatność.

KONTAKT: 
tel.: + 48 571 460 990

DO SPRZEDANIA DZIAŁKI 
W KOMOROWIE WSI

POWIERZCHNIE OD 1000 
DO 1500 M2

Zatrudnimy Pana do sprzątania powierzchni 
produkcyjnych. Praca od godz. 18:00.

PRACA W PARZNIEWIE!

Szczegóły pod nr  tel.: + 48 501 389 927
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POWIATOWY URZĄD PRACY w PRUSZKOWIE
05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30 wejście C, pokój nr 129 

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

1. Pracownik produkcji w dziale męskim - wykształcenie min. podstawowe. Staż pracy pow. 5 lat. Zdolności manualne. Praca w Domaniewic. Oferta nr 2337.
2. Barman/kelner - wykształcenie podstawowe. Umiejętność nawiązywania kontaktów. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 2399.
3. Osoba sprzątająca - wykształcenie min. zawodowe. Praca w Brwinowie. Oferta nr 2411.
4. Opiekun dzieci i młodzieży przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły - wykształcenie min. podstawowe. Praca w Otrębusach. Oferta nr 2451.
5. Sprzedawca/ekspedient - Wykształcenie - nie wymagane. Staż pracy -nie wymagany. Praca w Raszynie. Oferta nr 2496.
6. Kucharz/kucharka - wykształcenie podstawowe. Staż pracy pow. 3 lat w gastronomii. Umiejętność przygotowywania potraw kuchni polskiej oraz lepienia pierogów. 
Praca w Michałowicach. Oferta nr 2505.
7. Elektromechanik - wykształcenie średnie techniczne. Staż pracy minimum 2 lata. Umiejętność odczytywania schematów maszyn. Praca w Kaniach. Oferta nr 2507.
8. Magazynier - wykształcenie zasadnicze zawodowe. Staż pracy - 3 miesiące. Uprawnienia do obsługi wózków podnośnikowych. Praca w Rozalinie. Oferta nr 2534.
9. Pomoc/asystentka stomatologiczna - wykształcenie średnie medyczne. Praca w Komorowie. Oferta nr 2557.
10. Piekarz/pomocnik piekarza - wykształcenie - nie wymagane. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 2565.
11. Pracownik fizyczny - wiązanie detali - wykształcenie nie wymagane. Uprawnienia/umiejętności - zdolności manualne. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 2581.
12. Pracownik obsługi naziemnej lotniska - wykształcenie nie wymagane. Uprawnienia - prawo jazdy kat. B. Praca w Warszawie. Oferta nr 2589.
13. Listonosz rowerowy - wykształcenie zawodowe. Inne - zgoda na używanie własnego roweru do celów służbowych. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 2590.
14. Stajenny - wykształcenie podstawowe. Inne - dobra kondycja fizyczna, kultura osobista, pożądana osoba bez nałogów ze względu na charakter pracy. Praca w Kaniach. 
Oferta nr 2607.
15. Manikiurzystka - wykształcenie nie wymagane. Uprawnienia - kursy i szkolenia kierunkowe, dodatkowym atutem będzie umiejętność pracy z frezarką. Praca w Prusz-

kowie. Oferta nr 2616.
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