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Felieton

Feridun Erol

Zapiski Eroltomana (58)
Feridun Erol - reżyser filmowy i tv, publicysta
Foto - Z. Karpowicz

P

odczas moich wojaży do Łodzi, pomieszkuję
w hotelu Savoy. Dwie gwiazdki. Dałbym mu
dziesięć. Jest jednym z reliktów Ziemi Obiecanej.
Zbudowany w 1911, dla wiedeńskiego inwestora
Salomona Ringera. Do 1955 roku był najwyższym
niesakralnym budynkiem nie tylko w mieście, ale w
całej Polsce. Dlatego lubię zatrzymywać się w pokoju
na ostatnim, szóstym piętrze, skąd stojąc zwrócony
twarzą w kierunku ulicy Traugutta mam przed sobą
panoramę Łodzi. Widok jest o tyle niezwykły, że
wszystkie elewacje domów odwrócone są do mnie
tyłem. Widzę od zadka kamienice i oficyny przeżarte liszajami pleśni. Metalowe wsporniki podpierają
ozdóbki architektoniczne wdzięczące się blaskiem
kolorów, od stron ulic. Liczne wieżyczki, kopuły, wieże kościelne, są punktami, po których orientuje się
gdzie jest ulica Pomorska z naszą Cukiernią Turecką.
Wytwórnia filmowa kryje się za dzwonnicą kościoła,
która przysparzała nam biedy. O godzinie dwunastej
w samo południe zwijaliśmy manatki dając upust
dzwonom, przypominającym wszem obecnym, że to
nie komuna i Film Polski, a Pan nasz jest iber alles.
Ulica Piotrkowska nie ma sobie równej w całym
świecie. Znam ją na pamięć w młodości „chmurnej
i durnej”, wycierałem tam trotuar, zwany „deptakiem”.
Każdego dnia, wczesnym wieczorem, obowiązkowo. Ganiałem tam z koleżeństwem, chodnikiem od
strony Grand Hotelu, kręcąc się między Narutowicza, a ulicą Przejazd, po to tylko, żeby spotkać się z
dziewczynami, pogadać, pośmiać się. Bez prochów
i alkoholu. Właściwie, nie ma, co wspominać czasu,
kiedy było się prawiczkiem w każdym calu.
Będąc płochym dziecięciem, gdzieś na poziomie
ostatnich lat szkoły podstawowej, rodzice przeflancowali mnie z renesansowego Zamościa do miasta,
gdzie na dzień dobry, zostałem pozbawiony dziecięcej radości. Zostawiłem za sobą pola zielone, zwierzynieckie lasy, renesansową kamieniczkę przy Bazyliańskiej. Nie przeszkadzało mi, że ulica śmierdziała
końską uryną, a po zakamarkach grasowały szczury.
A czym miała, za przeproszeniem, pachnieć ulica,
jak był tam postój dorożek? Szczury wydawały mi
się czymś bardzo oczywistym, bo tylko, co skończyła
się wojna i pełno było ludzkiego ścierwa, a lochy i
kazamaty, gdzie Armia Radziecka zrobiła sobie latryny, sprzyjały ich beztroskim zabawom. Na nocnej
zmianie, w naszej piekarni, ulubioną zabawą było
oślepianie gryzoni i wypuszczanie do nor. Zagryzały
się nawzajem. Safari. Zabawa po pachy.
Może, dlatego „Szczurołap z Hameln”, opowiadający o wydarzeniach, jakie miały się wydarzyć w
dolnej Saksonii, stał się moją ulubioną bajką braci
Grimm.Według legendy w niemieckim mieście, wynajęty przez mieszkańców szczurołap za pomocą
muzyki, wygrywanej na cudownym flecie, wyprowadził szczury, które utopił w rzece. Gdy po wykonanej pracy odmówiono szczurołapowi obiecanej
zapłaty, w podobny sposób wyprowadził, w nieznane, wszystkie dzieci z Hameln. To była ta jedna z bajek, którą ciocia Halinka czytała nam przed snem. Z
Kubusiem widzieliśmy kiedyś taką, przelewająca się
jak woda, szarą masę. Było to w ruinach fortyfikacji,
znajdującej się w zamojskim parku. Brrr. A jednak,
były to beztroskie czasy dzieciństwa. Poza tym, wyobrażenie o świecie miałem bajkowe. Czerpało się
głównie z literatury i opowieści Papcio, z jego pobytu
w Odessie… Rozprawiał o Cukierni Tureckiej… gdzie
przychodziły radosne gimnazjalistki. O lekcjach tańca… Reszta była ocenzurowana przez moją ukochaną Mamę. Wobec czego, na jakimś etapie mojego
pokwitania, Tatusiek jawił mi się, jak święty Stanisław Kostka po święceniach.
Po przyjeździe do Łodzi brakowało mi tego wszystkiego, a głownie biblioteki Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, TUR. Na szczęście została mi pasja
czytania. Uciekałem w książki, żeby zapomnieć o
porannym wstawaniu. Dojeździe do szkoły, zatłoczonym, dusznym od potu klasy robotniczej, tramwaju.

Działałem jak automat. W kółko to samo. Na lekcji fizyki, kalorymetria. Na chemii, tablica Mendelejewa.
Potem, jakaś zakłamana lekcja historii. Język polski,
Konopnicka. I tak, dzień po dniu.
Dojrzewałem skokowo. „Kochanków Wielkiej
Niedźwiedzicy” czytałem pod kołdrą. Wieczorne
wypady na „deptak” i zajęcia w podgrupach dały
mi, jako taką, wiedzę ogólną. Pierwsze spotkania z
dziewczętami, zamieniły się z czasem w randki, gdzie
zdobyłem wiedzę praktyczną. Tak obudził się mój
nagi instynkt. Na studniówkę przyszedłem z Niną,
moją pierwszą dziewczyną. Kochałem ją, jak śpiewał
Grochowiak, miłością pierwszą. Była moja pierwszą
nauczycielką tańca. Zawdzięczam jej wszystko. Łącznie z tym, że rzucając mnie, dało kopa na sto najbliższych lat i przekonanie, że kobiety są… jakie są.
W czasie spotkań, doskwierał nam brak intymności. Nie było się gdzie przytulić do pościeli. Wtedy po
raz pierwszy poznałem bliżej hotel Savoy. Urzędował
tam pan Mietek. Zaprzyjaźniony z moim Ojcem. Robił za staruszka portiera i to on „z uśmiechem dawał
mi klucz”. Jak na moje apanaże, płaciłem bajońskie

Nic się do tej pory nie zmieniło. Dziś, tacy sami krzykacze obrali sobie cel ochronę kobiety, życia poczętego. Basują im z ambon kaznodzieje. Wtedy i teraz,
intymne życie w dorzeczu Odry i Bugu jest znów na
cenzurowanym.
Zazdroszczę kolegom, „kochającym inaczej”. Wyszli na tym najlepiej. Zamknęli się w swoich klubach.
Jak dotąd żaden z nich nie kwapi się, żeby zaskoczyć
świat na porodówce. Żarty. Ale i oni mają kłopoty.
Mogą za miedzą brać śluby, ale z adopcją dziecka są
kłopoty… Nie ma tak, żeby było łatwo.
Miłość swoją drogą, ale co dalej w życiu? Ostatni
aktem heroizmu z mojej strony, było to, że dostałem
się na Politechnikę. Papcio był w siódmym niebie,
bo jak dotąd żaden Erol zarówno w macierzy i na
uchodźctwie nie doznał takiego zaszczytu. To nawet
konweniowało z wyborem Niny na studia architektoniczne. Wiedziałem, że dałem się złapać w pułapkę.
Czułem się jak szczur, osaczony w labiryncie, z którego nie było wyjścia. Na szczęście, odmiana nastąpiła
nieoczekiwanie. Nina, jak w tanim melodramacie.
Porzuciła mnie dla dzięcioła z dyplomem inżyniera

wodzie. Często odpływała do odległej boi budząc
moje mieszane uczucia. W takim samym stopniu
jak miałem chętkę, żeby z nią razem popłynąć, tak
z drugiej strony, bałem się, że utonę. Wreszcie Mietek Jahoda, znakomity operator filmowy, znawca
kobiet, zachęcił mnie do czynu. „Popłyń z nią do
boi… zobaczysz, jaka jest pomysłowa”. Cóż. Raz się
żyje. Popłynąłem. Czy warto było ryzykować życie?
Nie pamiętam.
Byłem wtedy na wyższym poziomie rozwoju. Skończyłem Szkołę Filmową. Praktykowałem u Henryka
Kluby, zaprzyjaźniłem się z Wieśkiem Dymnym. Stałem się pieszczoszkiem, ale wolałem być nagabywany niż nagabywać.
Poznałem ludzi, których znałem wcześniej z czołówek. Aktorzy, reżyserzy, operatorzy, scenografowie. Zaprzyjaźniłem się z zespołem Melomanów. Z
Jerzym „Dudusiem” Matuszkiewiczem(saksofon),
przez jego żonę Grażynę, z Witkiem „Dentoxem” Sobocińskim (perkusja), gdzieś w biegu na Mazurach.
Z Andrzejem „Ido-nem” Wojciechowskim (trąbka),
miałem przyjemność wystąpić i małpując Arm-

Foto. Z. Karpowicz. Niewinni czarodzieje Andrzeja Wajdy. Na zdjęciu w kolejności Jan Zylber, Roman Polański, Andrzej Trzaskowski,
Krzysztof Komeda, Andrzej Nowakowski, Henio „Melomanˮ, Tadeusz Łomnicki i Andrzej Wojciechowski
sumy za pokój na „chwilkę”. Drania interesowała go
czysta forsa. Wysprzedawałem się ze wszystkie-go.
Najbardziej mi teraz żal niemieckiego tygodnika, z
czasów wojny, „Die woche” i znaczków pocztowych.
Co się nie robi dla kobiet? Do pokoju hotelowego dostawałem się przez restaurację. Wszystko w pośpiechu. Potem nie mieliśmy się gdzie podziać i odprężyć. Jedynym miejscem był obszerny bar mleczny.
Tuliliśmy się w kącie pełni wrażeń. „Omlet dwa razy”
darła się bufetowa. W ten sposób omlet z dżemem
robił za wykwintne danie główne i deser.
W moim rodzinnym domu nie było pojęcia „moja
dziewczyna”… Co najwyżej mogłem przedstawiać
Ninkę, jako „szkolną koleżankę”… A to zmieniało zasadniczo optykę. W dodatku, koleżanka musiała być
z „dobrego domu”. Tak się mówiło. Co znaczyło, że w
dziewictwie musiała dotrwać się do ślubu. Śmiać się
chce i płakać. Ta podwójna moralność obowiązywała kiedyś ogólnie, nie tylko w moim domu.
Wspominam tamte odległe czasy, kiedy reżim czerwonych troglodytów widoczny był tuż za oknem i
obowiązywała moralność socjalistyczna. Wenus, poczęta z morskiej piany, paradowała na traktorze. Nikt
w to nie wierzył. Z wyjątkiem garstki zakłamańców.

architekta…z własną pracownią, mieszkaniem i podwójnym łożem! Klęska. Znalazłem się na dnie… Rozumiem ją. Nie chciała być dalej cichodajką.
Rzuciłem studia na Wydziale Budowlanym z postanowieniem, że zdaję do Szkoły Filmowej. Nie był
to przypadek, bo miałem za sobą pierwsze próby
artystyczne. Zakup aparatu fotograficznego marki
PRACTICA i powiększalnika KROKUS, był pierwszym
krokiem w moim samokształceniu się. W piwnicy
urządziłem podręczną ciemnię. Przyznam się, że też
z myślą o Ninie. Teraz hobby miało stać się moim zawodem. Celowałem w operatora filmowego. Udało
się.
To był punkt zwrotny w moim życiu. Zagarniałem
pełnymi garściami wszystko, co przynosiła w darze
filmówka. Siadywałem w „Honoratce”, bankietowałem w Spati-fie, organizowałem życie towarzyskie,
urządzałem zabawy, sesje fotograficzne aktów kobiecych. Przestałem być niewinny.
Kiedyś, będąc nad morzem w Łebie, kiedy już nie
byłem niewinny i uganiałem się w wiecznym poszukiwaniu miłości, poznałem Kasię. Była skrojona przez
Pana Boga jak ponton, podtrzymywany przez dwa
wielkie pływaki, co pozwoliło jej unosiła się lekko na

stronga zaśpiewać słynną piosenkę z Mackie Majchra. Zrobiłem mu niespodziankę, bo jedną zwrotkę
wykonałem po czesku. „Meckie zuby ma jak noże…
Meckie z nożem, O mój Boże! Meckie z nożem to
je wrach”. Andrzej zaczął się tak śmiać, że mało nie
wypadła mu z ręki trąbka.
Lubiłem się z Andrzejem Wojciechowskim kolegować. Teraz, kiedy zmarł, sięgnąłem po wspólne zdjęcia. Jeszcze tak niedawno widzieliśmy się w Muzeum
Kienematografii. Wpatruję się w fotos z filmu Wajdy
„Niewinni Czarodzieje”. Wydaje się, że było to też
niedawno… z całej paki ostał się tylko Roman Polańskie i Henio „Meloman”. Daj im Boże długie życie.
Jan Zylber, Andrzej Trzaskowski, Krzyś Komeda, Andrzej Nowakowski, Tadeusz Łomnicki i sam Andrzej
Wajda odeszli w kierunku wiecznie zielonych łąk
Pana. Teraz dołączył do nich Andrzej „Idon” Wojciechowski. Bez uprzedzenia… Nie tak się umawialiśmy.
Trudno. Trzeba będzie z tym żyć. Cześć Byku.
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Felieton

Jerzy Antkowiak

Podwieczorek przy mikrofonie... z Juliankiem
I jak stanęło na wrocławskiej ASP?
Bo miałem zapędy do rysowania. Ale Wyższa
Szkoła Sztuk Plastycznych to było wyzwanie. Usiadłem, jak idiota napisałem, że przygotuję portret,
rysunek lub cokolwiek i tak siedziałem bez pomysłu, jak i co narysować. Przypomniało mi się, że
byłem na „Balladynie” w Teatrze Polskim. Grała
tam świetna aktorka, wąsata damesa Irena Maślińska. Strasznie współczułem jej siostrze, Alinie, z
tym koszem z malinami. Bo takich perszeronów jak
Balladyna się bałem. A Alinę kochałem. I właśnie
ją postanowiłem namalować. I dostałem zaproszenie na egzamin. Zdawało 150 osób, przyjęto 30.
Ale jak robiłem dyplom, to już było nas 12.
I dyplom to były te słynne zakonnice?
Och, tak. Mieliśmy zajęcia z perspektywy na
Ostrowiu Tumskim. Siedzieliśmy, rysując katedralne wieże, i patrzymy, a nasz kolega „Roro”
stoi na jednej nodze, na krawędzi tej wieży, i robi
łabędzia. I stoi, stoi, stoi. Nasze asystentki wpadły
w szał. Biegały i krzyczały, że nie wolno. Zaczęła
się zawierucha i w tym wszystkim zaczęły też biegać zakonnice. Dla mnie zakonnice były zawsze jakimś pięknym constansem, a tu biegały, łapały się
za te habity, widać było nogi. Więc narysowałem
je i tak zburzyłem majestat tego dyplomu.
Za frywolnie je Pan uwiecznił?
Nie. Ja je jednak takie hieratyczne namalowałem,
nie frywolne. Jeszcze wtedy za głupi byłem, żeby się
we frywolności bawić. Ale była afera i zdjęli mi te
zakonnice z dyplomu. Bo temat był nieprzystojny.
Do Mody Polskiej trafił Pan bardzo szybko po
studiach. I od razu pod skrzydła pani Grabowskiej, nazywa¬nej polską Coco Chanel?
Właściwie tak. Błąkając się po Warszawie, wlazłem na jakieś czwarte piętro Pałacu Kultury i patrzę - coś grają i ktoś chodzi. Nie wiedziałem, co
to jest pokaz mody. Szczerze mówiąc, najpierw
skojarzyło mi się to z katafalkiem. I chodzi tam coś
i chodzi... Pewnie po raz tysięczny to odtwarzam,
ale wciąż z taką prawdziwą emocją, która mi towarzyszyła wtedy. Wydawało mi się, że ziemia mi
spod nóg odjeżdża. Wiedziałem, że dzieje się ze
mną coś wyjątkowego. Pamiętam, że wtargnąłem

P

an Jerzy czasem czyta swoje felietony, mam
nadzieję, że i tym razem będzie podobnie,
nawet gdy przygotowała go nasza redakcja.
Pan Jerzy mówi też, że zawsze kochał modę
Ywes Saint Laurent, a teraz idolem Pana Jerzego
jest wnuczek Julianek.
Życie Pana Jerzego to historia Polskiej Mody.
W siermiężnych czasach PRL-u otwierał drzwi
do kolorowego i pełnego fantazji świata swoich
projektów. Szalał. Jak nie został dziennikarzem,
dlaczego malował zakonnice i co sądzi o młodych polskich projektantach, Jerzy Antkowiak,
współtwórca legendy Mody Polskiej, opowiada
Aleksandrze Kwaśniewskiej.
Oto fragmenty tej rozmowy:
Pamięta Pan początki swoich artystycznych
ciągot?
Mama zabrała mnie do Teatru Polskiego na
operetkę. Była to „Kraina uśmiechu” Lehara. Absolutnie się zachwyciłem. Gdy kurtyna jechała w
dół, to myślałem, że nasze piętra jadą do góry. To
zrobiło na mnie takie wrażenie, że się zsikałem w
te czerwone welury (śmiech).
Rodzice też byli tak wrażliwi na piękno?
Mam w pamięci zdjęcia mojego taty sprzed
wojny: mama siedzi na łodzi, tata z patefonem
gra jakąś muzykę i płyną na Bielnik. To była taka

za kulisy. Nie wiedziałem jeszcze, kim jest pani Grabowska. Po prostu chciałem się komuś zwierzyć.
Kiedy czytałam o pańskich przygodach z czasów
Mody Polskiej, zaskoczyło mnie, że ta siermięga i wszelkie niedostatki PRL-u nie eliminowały
snobizmu. Mam na myśli na przykład zamówienia na biały flausz dla żon górników.
Tak, ale to było piękne. Te ekstrema zawsze są powodowane przez jakieś wspaniałe potrzeby wyższej
racji. No gdzie do tego zadymionego Zabrza białe
flausze? Ale to jest coś takiego, że jak ja założę biały
płaszcz i pójdę w te dymy, to będę tu królował. Ja
też dla pana Gierka przywoziłem z zagranicy tkaninę. Miałem polecenie służbowe: mam być trzeźwy
i mam być w hotelu, przyjedzie pan z ambasady z
paczką. Siedzę, wchodzi pan i mówi, że mam wybrać
tkaninę dla pana sekretarza. Ja mówię: „Jezu, nie
odważyłbym się. Nie wiem, jaki ma kolor oczu pan
Edward”. No, żeby to się dobrze komponowało. Ale
wybrałem i przewiozłem, choć nie było to wtedy
proste. Wychodziłem z założenia: jaki by ten ustrój
nie był, niech facet wygląda dobrze.
Na czym polegała siła Mody Polskiej?
Byliśmy wentylem. Niezależnie od ustroju zawsze
jest potrzebna jakaś elita. Więc przyjeżdżały pierwsze
damy, drugie damy, pan Toeplitz, pani Toeplitzowa,
jakieś wyższe wierchuszki... Potem się oczywiście
handryczyły, bo wszystkie chciały mieć za darmo.
Tęskni Pan do tego?
Tęsknię. Ja wiem, że teraz to brzmi średnio, ale
ja naprawdę kochałem tamte czasy. Było i na winko, i na wódeczkę. Była i muzyka. Można było też
pięknie kontestować. Myśmy byli naprawdę taką
enklawą. Ciągle jeździłem - Paryż, Budapeszt, Moskwa. W Moskwie fajne były te grube modelki. No
fajne kobity, handlowały dżinsami, jak wszyscy
wtedy. I może ja jestem chłopiec na właśnie takie
czasy, a nie na taką słodycz kapitalizmu.
Rozmawiała Aleksandra Kwaśniewska. Zdjęcia Aleksander Salski/Silvestrone oraz archiwum prywatne.

Wnuczek Julianek
miejscowość w okolicach mojego rodzinnego
Wolsztyna. Tata mówił, że zawsze lubił z mamą
tańczyć tango. Mama z kolei była kobitką, która robiła kapelusze. Podobno, jak miałem pięć,
sześć lat, to się błąkałem po jej salonie i jakimś
kobietom dobierałem woalki. Tata nie był tym zachwycony. Ale najbardziej się wściekł, jak podczas
procesji wyrwałem mu się, żeby razem z dziewczynkami sypać kwiatki. Ja byłem w ekstazie, ojciec - przeciwnie. Po raz pierwszy porządnie w
dupę dostałem.
Kiedy szedł Pan na ASP, nie sprzeciwiał się?
To była moja wielka tragedia. Chciałem pójść
na dziennikarstwo. Miałem takiego przyjaciela - Wacława Swieżyńskiego. Kochaliśmy kino
noir, całą historię kina francuskiego i angielskiego. On był o rok wyżej ode mnie, zdał maturę i
pojechał do Krakowa studiować dziennikarstwo.
Pisaliśmy do siebie niemalże miłosne listy. Bardzo
na te listy czekałem. I dlatego chciałem zdawać
na dziennikarstwo. Jak na złość właśnie w tym
roku, 1953, dziennikarstwo przenieśli z Krakowa
do Warszawy. Tata ciągle wierzył, że jestem czystym chłopcem, i mówił: „Kraków, tak. Tam są te
wszystkie kościoły. Jesteś ministrantem, więc tam
cię powierzę. Ale do Warszawy nigdy w życiu”. I
nie zgodził się.

67 rok
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Wiadomości

porady specjalisty

Doskonała metoda na ból - OSTEOPATIA
Tekst & foto - NATURMED

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

Z

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maciej Woźniakiewicz

„Zdania i uwagiˮ
Maciej Woźniakiewicz - dziennikarz i reżyser
Rysunek - Franciszka Themerson

Ze sztanbucha nauczyciela
Na Dzień Dziecka
od sam koniec dnia, kiedy skatowany wciąż
nawarstwiającymi się problemami, chciał położyć się do łóżka i jak najszybciej zasnąć uciekając
od rzeczywistości, jakimś dziwnym trafem, bo nie
było żadnego przeciągu, upadła z regału na podłogę tuż pod jego nogi mała książeczka, zminiaturyzowany 9 x 13 tomik wierszy Adama Mickiewicza
z 1959 roku. Z niej, w pożółkłej małej kopertce
wyłoniła się na osobnym kartoniku dedykacja ze
zdjęciem: „Zycie ludzkie to najciekawsza książka
z książek tylko, że nie my sami ją piszemy. Kto pisze tę książkę za nas? Traf czy Opatrzność???. Tę
dużą książkę, która zawsze kończy się tak samo,
ofiaruje na pamiątkę, pierwsza wychowawczyni –
nauczycielka…” Pisząc słowa „…tę dużą książkę…”
liczyła już wtedy, kiedy był jeszcze nieopierzonym
sztubakiem na jego rozgarnięty umysł, bo książka
mimo potęgi słowa, była na ówczesne czasy małą
wydawniczą miniaturką. Obok wklejone zdjęcie,
niczym popiersie uśmiechniętej mądrością kobiety. Może mogła mieć wtedy 50 lat, może ciut
więcej… Dedykacja datowana w 61 roku – wczesne lata Gomułki, kiedy nauczyciele o światopoglądach innych niż marksistowsko-leninowskich,
mówiąc najdelikatniej, nie byli najlepiej postrzegani w zawodzie. Przypomniał sobie tę drobną
kobietę, starą pannę o surowych zasadach, jak
każdego ranka, przed lekcjami szybkim krokiem
zdążała do pobliskiego szkole kościoła i tam w
potężnych, przy ołtarzowych stallach modląc
się, ukrywała w dłoniach swoją lekko pooraną
bruzdami twarz. Była niezwykłą kobietą i prawdę
mówiąc to nie ona bała się władzy, ale to przed
nią czuli wszyscy respekt. Nikt nie odważył się
powiedzieć przeciw niej żadnego złego słowa,
choć nikomu, zarówno z kierownictwa szkoły jak
i innych wyższych instancji, jej ostentacyjna postawa nie była wygodna. Dziś na jej grobie palą
się świeczki nie tylko okazjonalnie. Widać, że nie
wszystko w tym życiu stracone skoro są ludzie,
którzy to czynią nie od święta – pomyślał. Książeczka spadając delikatnie odsłoniła mało znany
cykl jedno- dwuzdaniowych aforyzmów „ Zdania
i uwagi” i przykuła jego wzrok na jednozdaniowym wierszu - „ Bóg nie nad głową mieszka, lecz w
środku człowieka, więc kto w głowę zachodzi, od
Boga ucieka.”-. To prawda – pomyślał sprawdzając
jakby podświadomie swoją empatyczną postawę
wobec życia. Ale dziś był wyjątkowo przygnębiony
i ten krótki rachunek własnej tożsamości szybko
przerwał sen.
Z głębokiego tunelu wykutego w górskiej skale,
z jego kręgu nieprzeniknionej ciemności, wydobywały się nakładane na siebie niezidentyfikowane
szepty. Chciał wejść do środka, aby przebadać
skąd pochodzą, ale jakaś dziwna siła pozwoliła
mu tylko się obrócić zatrzymując go w miejscu
gdzie stał. Wrócił, więc do pierwotnej pozycji i
po przeciwległej stronie górskiego pasma ujrzał
jeszcze dwa ciemne tunele oddalone od siebie o
dość spory kawałek. Prowadziła do nich droga,
na której stał i która właśnie w tym miejscu rozgałęziała się na dwie ścieżki prowadzące do tych
dwóch tuneli. Wlot do każdego z nich zasłonięty
był jakby holograficznym wizerunkiem w kształcie sześciokątnego trumiennego portretu dwóch
ludzkich stóp. Tak stojąc, nagle odnalazł się w
dużej przeźroczystej kuli, która wypłynęła z przeciwległego tunelu, którego wcześniej nie mógł
przebić wzrokiem i wraz z tajemniczymi szeptami
przyniosła mnóstwo ludzi dużych i małych, jak w
książeczce Stefana Themersona „ Przygody Pędrka Wyrzutka”. Pamiętał tę książkę pełną metafor
i niespodziewanych skojarzeń. Pędrek Wyrzutek
zmuszał go do refleksji. Kazał mu przemyśleć jesz-

P

cze raz siebie i swoje otoczenie – kim jest i w jaki
sposób postrzega innych. Pędrek Wyrzutek nie
miał swojej wrodzonej natury, ale istniejąc sam
ją stwarzał i określał. „Świat jest bardziej skomplikowany niż nasza prawda o nim” – usłyszał
jakby z góry sentencję autora Pędrka – filozofa,
poety, pisarza, reżysera i to był koniec snu. Książkę Themersona urodzonego w Płocku, rówieśnika swojej pierwszej wychowawczyni szkolnej,
przeczytał w późniejszym, młodzieńczym wieku,
za to skojarzenia z napisaną dedykacją w mickiewiczowskim tomiku były dla niego teraz wyraziste. Takie surrealistyczne sny wzbudzają mocne
refleksje, dlatego zaraz po przebudzeniu sięgnął
po raz kolejny do książki. Pędrek to stworzenie,
o którym napisano tak: „ludzie myślą, że jest coś
w nim psiego, psy są zdania, że jest w nim coś
człowieczego. Ryby myślą, że jest w nim coś ze
słowika, a koty, że jest w nim coś z ryby, przez co
Pędrek może określać siebie przez różne wcielenia”. Czego tu nie ma – napisano w recenzjach
– komunizm, totalitaryzm, uniformizacja, zimna

wojna, propaganda – słowem cała rzeczywistość
i choć pisana w latach pięćdziesiątych niczym nie
odbiega od dzisiaj.
Dziś nasz Pędrek Wyrzutek, z którym utożsamił
się po przebudzeniu, zmierza do swojej szkoły, w
której jest pedagogiem i jeszcze przed rozpoczęciem lekcji kreśli kredą na tablicy temat „Świat
Prawdy i Świat kłamstwa”. Trzy pełne tajemniczości tunele: ten, do którego nie ma powrotu
i te dwa z holograficznymi znakami klapsydry i
ta rzeczywistość w wyśnionej kuli pozwalają mu
zbudować opowieść o człowieku. Za dwa dni
Dzień Dziecka i właśnie tę opowieść chce rozpocząć właśnie tu i teraz wchodząc w bezgrzeszne
lata( jak zwykł je nazywać Kornel Makuszyński)
młodego człowieka, kiedy na rozstaju dróg zaczyna kształtować się jego osobowość. Znów jakby
podświadomie odezwał się Wieszcz słowami
Ducha z Wielkiej Improwizacji Dziadów. – Dwie
rozstajne drogi zawsze kończą się tym samym
hologramem i uczą wyboru. Świat prawdy i świat
kłamstwa to taka rzeczywistość, jaką spotykamy

u Themersona i taką spotykamy dziś, gdzie empatii przeciwstawia się fałsz i kołtuństwo używane
do egoistycznych celów. Co kryje się za tymi hologramami pomyślał.
Zadzwonił dzwonek na lekcję…
Adam Mickiewicz
Poema
Człowieku! Gdybyś wiedział, jaka twoja władza!
Kiedy myśl w twojej głowie, jako iskra w chmurze,
Zabłyśnie niewidzialna, obłoki zgromadza,
I tworzy deszcz rodzajny lub gromy i burze;
Gdybyś wiedział, że ledwie jedną myśl rozniecisz,
Już czekają w milczeniu, jak gromu żywioły,
Tak czekają twej myśli - szatan i anioły;
Czy ty w piekło uderzysz, czy w niebo zaświecisz;
A ty jak obłok górny, ale błędny, pałasz
I sam nie wiesz, gdzie lecisz, sam nie wiesz, co
zdziałasz.
Ludzie! każdy z was mógłby, samotny, więziony,
Myślą i wiarą zwalać i poddźwigać trony!

6

GŁOS PRUSZKOWA NR 06/2018

www.gpr24.pl

Publicystyka

Włodzimierz Szpak, Adam St. Trąbiński

Widziałem płaczących mężczyzn
Tekst & foto - Włodzimierz Szpak,
reżyser dokumantalista
Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta
Foto - ze strony dystrybutora Kino Świat

W

łaściwie to powinniśmy najpierw odesłać naszych Czytelników do opasłego (tysiąc stron)
dzieła prof. Jerzego Holzera „Europa Zimnej Wojny” jakie
omawialiśmy obszernie kilka miesięcy temu na naszych
łamach. Starszym Czytelnikom tego nie polecamy, bo te
czasy pamiętają znakomicie. Młodszym pozostaje uważne przeżycie autorskiego, niemal para dokumentalnego,
obrazu ZIMNA WOJNA, Pawła Pawlikowskiego. Za który
na ostatnim 71 Festiwalu w Cannes otrzymał zaszczytną
nagrodę w kategorii najlepiej wyreżyserowany film.
Film opowiada historię trudnej miłości dwojga ludzi,
którzy nie umieją żyć bez siebie, ale i równocześnie nie potrafią być razem. To także story o rodzicach Pawlikowskiego, stąd dedykacja pamięci filmowej Zuli i Wiktora – jacy
istnieli naprawdę. Od lat reżyser szukał sposobu – klucza
na przeniesienie tego na ekran. Pomógł dobry scenariusz
napisany przez Pawlikowskiego przy pomocy Janusza
Głowackiego i Piotra Borkowskiego. Tu wyjaśnijmy – pomogło też doświadczenie 60-letniego reżysera, który lata
temu przed pracą nad fabułą, miał znaczne osiągnięcia
jako wzięty dokumentalista m.in. dla BBC. Co widzimy w
pierwszych, naprawdę szorstkich sekwencjach obrazu,
filmowanych techniką dokumentu na taśmie 16 mm w
formacie zbliżonym do proporcji kwadratu (obraz 1.33:1)
z pewnej wysokości, oczywiście na taśmie czarno-białej.
„Lubię używać tego formatu. Pozwala ograniczyć pole widzenia widza, nie pokazywać zbyt wiele, działać poprzez
sugestie i dźwięk zza kadru” – wyjaśnia reżyser. Jego operator Łukasz Żal często stosował filmowanie z wysokości
i razem komponowali obraz w głąb. Jeżeli chodzi o czarno- białą technikę, to zabieg nad którym zastanawiał się
Pawlikowski. Polskę z której wyjechał w 1971 r. w wieku
14 lat (z matką, artystką baletową do Anglii) zapamiętał
jako szarą, bezbarwną. I jeżeli miał akcję filmu osadzić na
przestrzeni 15 lat (od 1949 do 1964) to taki zabieg techniczno-formalny jest zrozumiały. Ponieważ akcja „Zimnej
wojny” jest o wiele bardziej dynamiczna i dramatyczna
– reżyser pozwala (w przeciwieństwie do „Idy”) kamerze
na ruch. Bohaterka jest pełna energii – więc kamera idzie
za nią. Także za muzyką, bo jest to film sensu stricte muzyczny i … polityczny.
Istotnym elementem „Wojny” jest obsada – jeżeli do
Joanny Kulig (filmowa Zula) Pawlikowski nie miał żadnych wątpliwości, to wybór muzycznego korepetytora
okazał znacznie trudniejszy. Pawlikowski – który sam gra
na fortepianie – początkowo zastanawiał się nad Marcinem Maseckim, w końcu wybór padł na Tomasza Kota
(Wiktor), lepiej oddającego kulturowe pochodzenie bohatera. Borys Szyc jest filmowym politrukiem od kultury i
(co, oczywiste w tym systemie) karierowiczem - Kaczmarkiem, Adam Woronowicz – konsulem w Paryżu, a ministra
(wypisz wymaluj Włodzimierza Sokorskiego) gra Adam
Ferency. Instruktorką Ireną z „Mazurka” (podobieństwo
do historii „Mazowsza”) – jest Agata Kulesza. Dobór zaiste
koncertowy!
Tłem jest sytuacja polityczna w kraju, z upływem lat
niewiele się zmieniająca, acz bardziej wyrafinowana. Reżyser nie mówi o niej wprost, sygnalizuje ją poprzez zachowania swoich bohaterów, zostawia wiele do domysłu, łącznie z zagrożeniem jakim stale są poddani (Pawlikowski owego zagrożenia doświadczył w dzieciństwie i
tak go zapamiętał). Skoro reżyser zdefiniował głównych
bohaterów – filmowych kochanków, to potrzebował
spoiwa, jakie by ich łączyło. Czyli muzyki, stąd osadzenie ich w filmowym „Mazurku” i tu skorzystał z bogatych
doświadczeń „Mazowsza”. Jak wiemy, był to zrazu państwowy zespół pieśni i tańca wykreowany przez folklorystę Sygietyńskiego i jego żonę Mirę Zimińską, wkrótce
reżymową tubę do chwalenia się wewnątrz i poza krajem. Zula jest utalentowaną liderką „Mazurka” i nie zdaje sobie sprawy z manipulowania propagandowego zespołem, Wiktor kompozytorem, aranżerem i pianista w
tymże. Widzi i słyszy więcej, więc przy kolejnym tournee
(Festiwal Młodzieży w grudniu 1952 w Berlinie) przechodzi na zachodnią stronę miasta, niestety bez Zuli. I tu
zaczyna się dramat rozdzielonych kochanków. Oprawa
muzyczna filmu jest niemniej mocna od koncertowych
głównych ról – to znakomite dzieło Marcina Maseckiego. Strzał w dziesiątkę. Od analizy muzycznej słynnego

Często z podróży, czasem bardzo odległej, przywozimy parę,
wydawałoby się, niezbyt istotnych szczegółów i zwykle jakiś
ogólny klimat miejsca. Pamięć
mojego syna, który mniej więcej rok temu odwiedził był Japonię, zatrzymała w pierwszej
kolejności obrazy niewielkich
skośnookich osobników z tablicami w dłoniach, informujących w różnych miejscach
Tokio jak iść, żeby dojść.

T

aka sztafeta od jednego człowieka-tablicy do
drugiego człowieka-tablicy, trzeciego, czwartego itd. Mój syn zatrzymał też w pamięci obrazy
osobników, sprzątających w ciągu dnia puste ulice
(za dnia wiele ulic jest pustych, bo Japończyk, jak
wiadomo, to człowiek całkowicie oddany pracy).
Dla podkreślenia swojej przydatności i być może z
nudów, zamiatają je tak dokładnie, że nagarniają nawet pojedyncze listeczki czy jakieś niewidoczne paprochy. Tak, między innymi, rozwiązuje się w Japonii
problem bezrobocia. Nie ma ludzi nieprzydatnych,
jeśli nie masz co robić, trzymaj przynajmniej tablicę
albo zamiataj ulice…
Cesarskie obiekty pałacowe w Kioto nie przypadły
synowi do gustu. Twierdzi, że to takie nic w porównaniu z ich europejskimi odpowiednikami w Anglii,
Francji i innych krajach.
Ja też przywiozłem pokaźną garść szczegółów z
zakończonej dopiero co podróży do Włoch. Najbardziej będę pamiętał grupę mężczyzn z Rosji, którzy w
Bari w krypcie kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja
modlili się żarliwie przed grobem świętego, żegnając
się zamaszyście, wyciągając ręce przez kraty, łkając
(dla prawosławnych Mikołaj jest jednym z najważniejszych świętych)… Mocno mnie to poruszyło,
nigdy wcześniej nie widziałem płaczących mężczyzn
w obiektach kultu.
Śniadania jadaliśmy z żoną w podejrzanej spelunie
przy Strada dei Gesuiti. Zaraz na początku urzekł nas
układ kolorystyczny typowo włoskiego śniadania,
które nam zaserwowano. Co tam Mondriany, Ma„Mazowsza” przez Pawlikowskiego („wychował” się na
tym zespole, podobnie jak niżej podpisany), gdzie piosenkę „Dwa serduszka” adaptowano na powrót na wiejską piosenkę, by później zaaranżować na temat jazzowy
śpiewany przez Zulę w paryskim klubie, aż po jazzową
wersję oberka opoczyńskiego (wykonywany na premierze „Mazurka” w 1951 r.) granym z furią improwizacji
w tymże klubie, oprócz innych tematów z repertuaru
zespołu. To tylko jeden z przykładów pracy Maseckiego,
który jest wykonawcą wszystkich partii fortepianowych,
nie mówiąc o doborze i adaptacji muzycznej. Kończąc
koniecznie trzeba wspomnieć o istotnej scenografii, jak
ma oddać klimat tamtych lat – nie tylko siermiężnej Polski, ale i Berlina, Paryża i nawet Splitu. Niemniej zabrakło
– moim zdaniem kilku detali. Z dzieciństwa pamiętam
czterech na obrazach (znaczkach pocztowych – też) – od
lewej: Marks, Engels, Lenin i Stalin – na filmie widzimy
dwóch ostatnich; w gabinecie polskiego konsula w Paryżu na ścianie widzimy tylko portret Gomułki oraz godło,
a gdzie żelazny premier Cyrankiewicz po prawej? Wiktor
i Irena nagrywają folklor na wsiach na przełomie lat 40.
i 50. używając małego przenośnego magnetofonu, już
były takie? Wątpię. Obraz Pawlikowskiego należy bezwzględnie obejrzeć i pamiętać, że Ludowa Ojczyzna nie
wybaczała – pokiereszowana prawa dłoń Wiktora po
pracy w kamieniołomach, gdy w końcu wraca do kraju,
do swej miłości życia.

lewicze, Nowosielscy… Na serwecie koloru ochry
kelnerka postawiła zgrabny biały talerzyk z kawałkiem szafranowego ciasta i złocisto-brązowym croissantem. Obok położyła złożoną w trójkąt żółtą serwetkę. Do tego cappuccino oraz herbata w białych
porcelanowych naczyniach. Cudo!
Piątego dnia pobytu wybraliśmy się do Lecce, niewielkiego miasta na samym dole „włoskiego buta”.
Prawie cały dzień lało. Po obejrzeniu kawałka historycznego centrum, skryliśmy się przed deszczem w
przytulnej knajpie, gdzie spędziliśmy 3 i pół godziny,
jedząc dobrze, pijąc i słuchając dobrej muzyki, sączącej się cichutko z głośników. W przerwie w padaniu

obejrzeliśmy teatr rzymski, kilka pięknych, bogato
garnirowanych kościołów barokowych (m.in. katedrę), powłóczyliśmy się uliczkami pomiędzy pokrytymi liszajami domami koloru miodu. Kierując się
ku bramie wyjściowej (jest ich kilka), odbiliśmy na
chwilę w boczną uliczkę. Tu już nie było liszajów. Po
przejściu może stu metrów zobaczyliśmy za płotem
pomiędzy jasnymi budynkami, ogromne wspaniałe drzewo, platan – jak sądzę. Pień jakby skręcony
z grubych pędów, regularna, rozłożysta korona jak
baldachim. Otwarłszy jednocześnie usta, stanęliśmy
jak wryci. Takie drzewo na starym mieście w Lecce,
gdzie nie ma drzew. Niebywałe…
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Wiadomości

powiat pruszkowski, Poznań

Nowa pływalnia w Pruszkowie
Tekst & foto - powiat pruszkowski

Na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych
w Pruszkowie Zarząd Powiatu podpisał w środę 23 maja
umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy
pływalni wraz pozwoleniem
na budowę. To efekt decyzji z
lutego tego roku, kiedy Radni
Powiatu jednogłośnie wprowadzili do budżetu zapis otwierający drogę tej inwestycji.

P

rzetarg na wykonanie dokumentacji projektowej wygrało „Biuro projektowe i nadzór budowlany mgr inż. Marcin Bartoś”. Powiat
Pruszkowski ma otrzymać komplet dokumentów
niezbędnych do rozpoczęcia budowy w terminie
do 21 sierpnia tego roku.

„Kibicujmy tej inwestycji, ponieważ nie tylko będą
z niej korzystać mieszkańcy Pruszkowa i Piastowa,

ale również będzie to miejsce, gdzie mam nadzieję
wykształcimy przyszłych mistrzów sportu, sławią-

cych Pruszków i Powiat Pruszkowski na cały świat”
– powiedział Starosta Maksym Gołoś. Na inicjatywę
budowy nowego obiektu pozytywnie zareagowali
sami zainteresowani, czyli uczniowie i sportowcy:
„Z perspektywy osoby trenującej pływanie zawodowo wiem, jak ważne jest moje przygotowanie.
To przygotowanie na nowym obiekcie będzie dużo
łatwiejsze, a tym samym wyniki będą łatwiejsze do
osiągnięcia” – potwierdza Julia Koluch, pływaczka
UKS Kapry Armexim Pruszków, Mistrzyni Polski oraz
medalistka Mistrzostw Europy Juniorów.
Powiat Pruszkowski ubiega się o dofinansowanie
budowy w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2018”, prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
W nawiązaniu do projektu koncepcyjnego budowy
pływalni szacujemy, że koszt jej budowy to ok. 19
milionów złotych, z czego dofinansowanie Ministerstwa może wynieść do 70% kosztów. Pływalnia ma
posiadać 8 torów pływackich o długości 25 metrów
wraz z trybuną widowiskową na minimum 200 osób,
a jej projekt musi być uzgodniony z Polskim Związkiem Pływackim.
Wicestarosta Krzysztof Rymuza wyjaśnił, że „Idea
budowy basenu narodziła się z dwóch przyczyn –
przepełnienia basenu Kapry i chęci wsparcia bardzo
młodych, zdolnych sportowców”. Także Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych Łukasz
Borkowski uważa, że „Własny obiekt pozwoli wychować jeszcze większą liczbę reprezentantów Polski”.

Ukraińska Wiosna pod znakiem muzyki
Krzysztof Wodniczak - dziennikarz z Poznania
Foto - organizatorzy

Na koncercie galowym XI edycji Festiwalu Kultury UKRAIŃSKA WIOSNA, który na dobre
wpisał się w kalendarz imprez
kulturalnych Poznania i nie
tylko Sala Wielka C.K.Zamek
wypełniona po brzegi, co dało
odpowiedź jak pozytywnie
odbierana jest ta muzyka w
grodzie Przemysła.

U

kraińska Wiosna 2018, w tym roku częściowo eksperymentalna, albowiem trwa
krótko – od czwartku do niedzieli, odbywała się
pod patronatem honorowym Konsulatu Honorowego Ukrainy w Polsce.
Pomysłodawcą i głównym organizatorem było,
jak zwykle, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polska-Ukraina w Poznaniu, zaś donatorami,
dzięki którym udało się zorganizować festiwal
był Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Miasto Poznań. Ukraińska Wiosna często
wspomaga akcje społeczne, niezwykle potrzebne w dzisiejszych czasach. Otrzymaliśmy ulotki
o dwóch projektach społecznych związanych
z Ukrainą ;projekt badawczy dotyczący społeczności ukraińskich, imigrantów w Poznaniu
i okolicach oraz zbiórka na Tatarów Krymskich
w Drohobyczu.
Kiedy Rosja anektowała Krym, zaczęły się represje wobec społeczności Tatarów Krymskich.
Wielu Tatarów opuściło swe domy szukając, nie
lepszego, lecz NORMALNEGO życia w innych
rejonach Ukrainy. Dużą grupę wewnętrznych

uchodźców przyjęło miasto Drohobycz. Mentorem i opiekunem tej dość licznej grupy jest
Polak mieszkający na stałe w Drohobyczu –Artur DESKA. Stowarzyszenie Polska-Ukraina w
Poznaniu podjęło się przeprowadzenia zbiórki
pieniężnej na rzecz Tatarów Krymskich w Drohobyczu. www.poznajsasiada.org.
NAONI czyliUkraińska Narodowa Orkiestra
Instrumentów Ludowych z Kijowa to zespół
unikalny i wyjątkowy na rynku muzycznym.
Muzycy, z których wielu zaliczyć można do
multiinstrumentalistów, grają na ponad 40
rodzajach instrumentów, wśród których są
zarówno skrzypce i wiolonczela, jak i flety proste, fletnia Pana, drumle, cymbały,
bandura, kukułki, surmy, trombity, dudka,
syringa i wiele, wiele innych, których same

nazwy i tak niewiele powiedzą niewtajemniczonym.
Do niedawna repertuar zespołu głównie
opierał się na melodiach ludowych różnych
regionów Ukrainy. I takim programem zachwycaliśmy się w 2012 roku podczas V edycji Ukraińskiej Wiosny. Półtora roku później,
w listopadzie 2013 roku młodzież ukraińska
zaprotestowała, najpierw w Kijowie, później
w innych miastach, przeciwko decyzji ówczesnego prezydenta, który powiedział NIE
umowie stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią
Europejską. Wiemy co było dalej. Niewypowiedziana wojna na wschodzie Ukrainy trwa
nadal.
Dzisiejszy koncert NAONI nazwała Kierunek –
Europa.

W 2015 roku gościliśmy na naszym festiwalu
JAMALĘ, która rok później wygrała konkurs Eurowizji. Na otwarciu Eurowizji 2017, transmitowanym prawie na cały świat, wystąpiła ONUKA
z towarzyszeniem dzisiejszego gościa – tej oto
NAONI. Dziesięć dni po fenomenalnym koncercie z NAONI, ONUKA była gościem w klubie
jazzowym Blue Note. Wynika, że Ukraińska Wiosna trzyma rękę na pulsie najwybitniejszych artystów ukraińskich osiągających sukcesy światowe?
Współpraca ONUKI z NAONI (nawet nazwy
współgrają) zaowocowała nowym spojrzeniem
na instrumenty ludowe. W programie usłyszeliśmy zarówno melodie ludowe, jak i aranżacje
współczesnych popularnych utworów, tzw. covery. Dyrektorem artystycznym i głównym dyrygentem jest prof. Wiktor Hucał, a koncert poprowadził zwycięzca wielu międzynarodowych
konkursów dyrygentów – IWAN KORIŃ.
Jakże oryginalnie zabrzmiały melodie z filmów
Piraci z Karaibów kompozycja.Klausa Badelta, Polonez Wojciecha Kilara z Pana Tadeusza,
utwór Jamesa Lasta Samotny pastuch. Dorównywały im melodie ludowe Wieniec piosenny,
Bukowińskie melodie ludowe, Huculska fantazja, Melodie dla dwodeneciwki, Hopak, Marsz
zaporoski.
Jednak druga godzina koncertu wyniosła emocje do zenitu. Repertuar nieco urockowiony stanowiły takie standardy jak Hotel Kalifornia,
We will rock sou, Smoke on the Water, Ghostbusters, Rolling In the Deep, HigHway to hell,
The Show Must Go On i Mission Impossible –
okazał się bardzo trafiony w nasze gusta i mogliśmy z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że
ten koncert spełnił swe oczekiwania i nastąpiła
zdecydowanie integracja międzypokoleniowa.
Nie zdarza się to często, trzeba bowiem nie tylko muzykologicznego podejścia, ale i psychologiczno – socjologicznego rozpoznania. Szefowi
orkiestry NOILU to się udało w stu procentach
wyzwolić pozytywne wibracje z każdego z nas.
Zapamiętamy ten koncert na długo…
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Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie

Rodzina Krysickich
Udział w konspiracji i pomoc więźniom obozu Dulag 121

R

utka Kamila z d. Krysicka, urodzona w 1940
roku w Pruszkowie, jako dziecko była świadkiem zaangażowania członków swojej rodziny – rodziców Małgorzaty i Jana oraz rodzeństwa: Zofii,
Jana i Benona Krysickich – w działalność wolnościową i konspiracyjną. W rozmowie przeprowadzonej
w Muzeum Dulag w 2018 roku Pani Kamila Rutka
wspomina losy swoich krewnych, a także ich bezinteresowną pomoc, którą nieśli więźniom obozu
Dulag 121.

ny los spotkał jego kolegę z drużyny harcerskiej Romana
Krawcowa, zamieszkałego przy ul. Narodowej.
Obaj chłopcy zostali uwięzieni na Pawiaku. Sytuacja
Krawcowa była szczególnie ciężka – podczas rewizji w jego
domu znaleziono radioodbiornik oraz zakazane książki.
Jako najbardziej obciążony z aresztowanych harcerzy z
Pruszkowa, poddawany był wyjątkowo bestialskim przesłuchaniom. Z więzienia na Pawiaku Benon i Roman zostali wysłani na Majdanek, a następnie do Gross-Rosen.
Nie przeżyli obozu. Benon Krysicki zmarł 7 października

„Tam u nas były przysięgi młodych ludzi. Odbierał
prawdopodobnie pan Sobczyk, przysięgali na krzyż.
(…) I tam była działalność związana z tymi kulkami.
Chłopcy byli tam, akowcy, i tam je robili. Mój tata,
jako przedwojenny urzędnik, w kapeluszu i w bonżurce pasał kozę przed domem i oczywiście patrzył,
co się dzieje, czy nie jadą… pilnował tych chłopaków.”
Była to działalność bardzo niebezpieczna, za którą
groziła kara śmierci. Czteroletnia Kamila Rutka zapamiętała moment, w którym obawiano się wykrycia
konspiracyjnej działalności.
„Kiedyś wpadła do nas kobieta, a gonił ją granatowy policjant i ona schowała się pod łóżko u nas w
tym małym domku. Na szczęście nie poleciała dalej,
bo jakby poleciała dalej, to tam byli Ci chłopcy, boże,
to by się wszystko wydało.(…) Mieli szczęście.”
Z kolei mama Kamili Rutki odpowiedzialna była za
rozwożenie konspiracyjnej prasy.

Po wojnie
Radość z wyzwolenia została uwieczniona na fotografiach rodziny Krysińskich zrobionych na początku 1945
roku.
Niestety, rodzina długo nie cieszyła się wspólnie wolnością. Zofia starsza córka pp. Krysickich – być może
zarażona w pruszkowskim obozie – zachorowała na
gruźlicę. Zmarła w 1946 roku.
Jan Krysicki w strachu przed represjami komunistycznych władz wraz ze swoimi kolegami z konspiracji w
1945 roku uciekł za granicę.
„Jak zorganizowana była ta ucieczka? W wagonie towarowym mieli wybudowaną ściankę drewnianą i za tą
ścianką się ukryli. Chłopcy, kilku chłopców.”
Gdy dotarł do Niemiec, przyłączył się do Polskich
Kompanii Wartowniczych przy armii amerykańskiej.
Były to oddziały składające się głównie z polskich byłych
więźniów obozów koncentracyjnych oraz jenieckich
wywiezionych na tereny III Rzeszy, a także uciekinierów

Małgorzata Krysicka z dziećmi. Od lewej Benon Jan i Zofia. Początek lat 30. Z archiwum rodzinnego
Rodzice Kamili Rutki Małgorzata oraz Jan Krysiccy urodzili się w Warszawie. Babcia pani Rutki od strony matki
prowadziła w stolicy sklep przy ul. Brackiej. Po śmierci męża, ok. 1914 roku, przeniosła się wraz z córką do
Pruszkowa i zamieszkała przy ul. Długiej. Dziadkowie od
strony ojca z Warszawy do Pruszkowa przeprowadzili się
prawdopodobnie również przed I wojną światową. Dziadek Pani Rutki – Leon Krysicki – był organistą, początkowo na Bródnie, a następnie w kościele na Żbikowie.
Rodzice Kamili Rutki dorastali w Pruszkowie. Po zawarciu małżeństwa wybudowali dwupiętrowy dom przy ul.
3 Maja 54. Rodzina była liczna – Kamila Rutka (ur. 1940)
miała trójkę starszego rodzeństwa – Benona (ur. 1922),
Jana (ur. 1925) i Zofię (ur. ok. 1926).
Ojciec Kamili Rutki pracował jako urzędnik skarbowy.
Matka natomiast prowadziła dom i sklep znajdujący się
w miejscu zamieszkania Państwa Krysickich, w którym
sprzedawane były m.in. materiały, galanteria, przybory
papiernicze, zabawki oraz tytoń.
Po kryzysie finansowym rodzina zmuszona była przeprowadzić się do mniejszego domu przy ul. Łąkowej 17.
Czas okupacji
Ojciec Kamili Rutki Jan Krysicki był działaczem Polskiej
Organizacji Wojskowej. W czasie kampanii wrześniowej z
ramienia izby skarbowej został oddelegowany do obrony
Warszawy. Walczył w 6. Rejonie „Helenów” VII Obwodu
„Obroża” Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej.
Bracia Benon i Jan Krysiccy w czasie okupacji zaangażowani byli w działalność harcerską na terenie Pruszkowa.
W nocy z 6 na 7 października 1942 roku 19-letni Benon
Krysicki za udział w konspiracyjnych działaniach drużyny
harcerskiej „Zielony Dąb” oraz Hufca Szarych Szeregów
w Pruszkowie, został zatrzymany przez gestapo. Podob-

1943 roku, Roman Krawcow – 24 sierpnia 1944 roku. Kamila Rutka opowiada o losach i śmierci swojego brata:
„Z domu go wzięli. (…) Potem był Pawiak, Aleja Szucha,
jeszcze gdzieś tam po drodze…potem Majdanek i dopiero się skończyło w Gross-Rosen. Tam zmarł, podobno na
gruźlicę. Od świeżego powietrza i z dobrego wyżywienia.
No, ale takie były czasy. No i tak.(…) Dostaliśmy [list z informacją o śmierci Benona] z obozu. Jest ten dokument,
ja mam.*
Wcześniej Ojciec pisał tam do niego po niemiecku. Taką
kartkę dwustronnicową, po jednej i po drugiej stronie .I ta
kartka wróciła. Ta kartka wróciła…”
Do ukochanego syna!
19 i 22 czerwca wysłałem 2 paczki ze środkami żywnościowymi. Czy je dostałeś? My wszyscy jesteśmy zdrowi.
Pan profesor Szewczyk i dwaj bracia Kuklińscy są na urlopach. Stary Krawcow zmarł i Becker[?] też. Wysyłam Ci
30 marek niemieckich przez Adama Lewandowskiego z
Wyszogrodu. Cały czas piszę. Czy otrzymujesz listy? Kamila
jest bardzo dużą dziewczynką, babcia i mama dziękują za
pozdrowienia. Ciocia Cię pozdrawia.
Pozostań zdrowy,
Twój ojciec,
22 lipca 1943 roku
(dopisek po polsku: „Czekamy Matka”)
Za działalność dla dobra ojczyzny Benon Krysiński został
pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oświęcimskim.

Benon Krysicki (po środku) z Romanem Krawcowem (po prawej). Lata 40, Pruszków. Z archiwum rodzinnego
„Mama to należała do Pani Zdanowskiej, dowódcą
jej była pani Zdanowska. I mama się zajmowała tą
prasą, rozwożeniem prasy. Między innymi ze mną ją
rozwoziła, tą prasę, wózkiem. Także ja też działalność
miałam”.
Pomoc więźniom obozu Dulag 121
W czasie istnienia obozu Dulag 121 w swoim mieszkaniu 17 przy Łąkowej państwo Krysiccy zapewniali nocleg
warszawiakom, którzy wydostali się z obozu.
„Tam był tylko pokój z kuchnią, więc nie było miejsca, ale tak doraźnie to byli warszawiacy na górze, na
górce takiej (…) Dopóki gdzieś się ich nie upchnęło, to
nie wiem, jak to wyglądało… pewno wyglądało fatalnie,
tylko tyle, że się mogli przespać. Ale nie na długo.”
Siostra Kamili, Zofia Krysicka, wówczas 19-letnia,
niosła pomoc więźniom obozu Dulag 121 jako sanitariuszka. Opiekowała się osobami osadzonymi w obozie,
a także wyprowadzała warszawiaków do szpitala przy
ul. Pięknej w Pruszkowie. Wraz z nią jako sanitariuszka
pracowała jej koleżanka, Krystyna Szewczyk mieszkająca przy ul. Bristol. Obie uczęszczały również na tajne
komplety prowadzone przez panią Łosiewicz.

z Polski Ludowej. Do ich zadań należało m.in. budowanie obiektów wojskowych oraz ich ochrona.
„[Jan Krysicki] był najpierw Gießen na terenie Niemiec,
potem w Holandii i we Francji w Nantes… i z tego Nantes
– ponieważ (…) stosunki francusko-amerykańskie były takie napięte – to te amerykańskie wojska opuściły w 1957
roku Francję… I brat razem z tymi wojskami udał się do
Stanów Zjednoczonych. I tam już został, i tam zmarł.”
Członkowie rodziny Krysickich, którzy pozostali w Polsce musieli zmagać się z represjami ówczesnych władz.
„Ojciec (…) miał represje. (…) Ja pamiętam, że przymierałam z głodu, bo nie miał pracy, po prostu nie mógł
nigdzie pracy znaleźć. Był na cenzurowanym.”
Jan Krysicki, ojciec Pani Kamili Rutki, za działalność dla
dobra kraju został odznaczony Medalem Za Warszawę,
Odznaką Grunwaldzką, Krzyżem Partyzanckim, a także
Medalem Niepodległości. Małgorzata Krysicka oraz Jan
Krysicki w 1996 roku zostali pośmiertnie odznaczeni
Krzyżem Armii Krajowej.
Pani Kamila Rutka do dziś mieszka w Pruszkowie.
*Wszystkie zamieszczone cytaty pochodzą z wywiadu
przeprowadzonego z Kamilą Rutką w Muzeum Dulag
121 w 2018 roku.

Dom Państwa Krysickich – punkt konspiracyjny
Rodzice pani Rutki zaangażowani byli w działalność konspiracyjną. W domu Państwa Krysińskich przy ul. Łąkowej
17 podczas Powstania Warszawskiego znajdował się punkt
ręcznego wyrobu amunicji dla Powstańców. Naboje były
następnie przewożone na teren walczącej stolicy.

Czerwiec w Muzeum Dulag 121
9.06 g. 17. „Jaka naprawdę była Polska międzywojenna?” – wykład prof. Janusza Odziemkowskiego w
ramach cyklu Karty Historii
16.06 g.17. „Zbrodnia Wołyńska. Od terroru do ludobójstwa” – spotkanie z Ewą Siemaszko w ramach
cyklu Przystanek Historia
Wystawa „W 526 dni dookoła Polski…” będzie prezentowana w Muzeum Dulag 121 do 15 czerwca
Zapraszamy na spotkania Klubu Historyka. Dla dzieci
7 – 11 lat zajęcia odbywają się w soboty w godz. 10
– 12, natomiast młodzież w wieku 12 – 15 lat zapraszamy w czwartki o godz. 18.

Muzeum Dulag 121 rozpoczyna przygotowania do
Obchodów Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121
i Niosących Im Pomoc. Chętnych do udziału w Marszu
Pamięci w roli wypędzonej ludności cywilnej prosimy
o kontakt z Muzeum.
Zachęcamy do polubienia nowego profilu na Facebooku „PRUSKOVIANA”, gdzie zamieszczać będziemy
m.in. archiwalne fotografie, dokumenty, wycinki prasowe i mapy dotyczące historii Pruszkowa.
Więcej informacji na www.dulag121.pl oraz pod numerem telefonu: (22) 758 86 63.
Muzeum Dulag 121, ul. 3 Maja 8a, 05-800 Pruszków

Krystyna Szewczyk (po środku) i Zofia Krysicka (po prawej) w Parku Sokoła. Pruszków, lata 30.
lub 40. Z archiwum rodzinnego
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list od Tadeusza H. Jakubowskiego

Drogi Mirku (63)

Tadeusz Hubert Jakubowski - pisarz i publicysta

N

igdy nie należy się zrażać. Po zobaczeniu zdjęcia
z Pruszkowskiego fotoarchiwum zamieszczonego
w Głosie Pruszkowa nr 05/2018 myślałem, że tym razem
padnę, czyli, że skapituluję. Nigdy nie widziałem takiego
zespołu budynków w Pruszkowie. W pierwszej chwili
myślałem, że to być może zdjęcie z Warszawy, wszak był
już jeden przypadek w serialu „Drogi Mirku”.
Skorzystałem po raz kolejny z rady Sherlocka Holmesa, że przy rozwiązywaniu zagadek – w jego przypadku
kryminalnych – niesłychanie ważne są szczegóły. Czyli
po nitce do kłębka. Taką nitką w tym przypadku była
dla mnie, jako dla architekta detal architektoniczny budynku (czy części budynku) na lewej części fotografii.
Cegiełka, proporcje okien i ich podział oraz gzymsy marco piano w poziomie stropu nad parterem i stropu nad

pierwszym piętrem. Przecież budynki o takim detalu ja
już w Pruszkowie widziałem, część z nich uległa zniszczeniu – wyburzeniu, ale część z nich jeszcze istnieje. Druga przesłanka. Całkowity brak gapiów na zdjęciu. Stąd
wniosek, że zrobione ono było na terenie zamkniętym.
Po tym stwierdzeniu byłem prawie już w domu. O tym,
że fotozagadka dotyczy Fabryki Ołówków St. Majewski
i Spółka w Pruszkowie utwierdził mnie jeden z czterech
strażaków widocznych na zdjęciu patrzących w obiektyw aparatu fotograficznego. Ten na prawym skraju.
Taką samą buzię jak on ma jeden ze strażaków na fotografii zamieszczonej w „HISTORII FABRYKI OŁÓWKÓW
ST. MAJEWSKI I SPÓŁKA W PRUSZKOWIE 1889-1948”
przedstawiającej zuchów z fabrycznej straży ogniowej.
Szukałem tego zespołu budynków w wyżej wymienionej historii, ale go nie znalazłem. Nie było go na
planie „FABRYCZNEJ KOLONII STRAŻY W PRUSZKOWIE
TOWARZYSTWA AKCYJNEGO ST. MAJEWSKI I SPÓŁKA z
1912 roku. Budynek o takiej samej bryle jak zespół budynków zamieszczony w Głosie Pruszkowa nr 5/2018
znalazłem na wizualizacji fabryki sporządzonej przed I
wojną światową. W przeciwieństwie do tego zespołu
miał on architekturę jednorodną.
Wniosek stąd prosty. Część budynku widocznego na
wizualizacji być może uległa zburzeniu podczas niemieckiego ostrzału artyleryjskiego podczas Wielkiej
Wojny (tak wtedy określano pierwsza wojnę światową). Zniszczenia były bardzo duże. Prawdopodobnie
przy powojennej odbudowie wykorzystano jedynie
fundamenty ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i
wewnętrznych. Całkowicie zmieniono elewacje odbu-

dowanej części budynku, stąd moje pierwsze wrażenie,
że mamy tu do czynienia z zespołem budynków. Zwiększono również w tej części budynku wysokość parteru i
wysokość pierwszego piętra. Stąd różnice w poziomach
usytuowania okien w stosunku do części, która szczęśliwie przetrwała.
Drogi Mirku. W liście tym używam takich określeń, jak
„prawdopodobnie” lub „być może”, ponieważ nie mam
stuprocentowej pewności, że budynek zamieszczony
na zdjęciu w Głosie Pruszkowa nr 05/2018 i budynek
na wizualizacji to ten sam budynek. Wprawdzie i tu i
tu jego rzut ma kształt odwróconej litery L (z krótszym
odcinkiem odwróconym w lewo) z tym, że na fotografii
ten odcinek jest odchylony pod katem prostym, w wizualizacji zaś pod katem lekko rozwartym. W tym drugim przypadku być może ze względów ideograficznych.
Byś może chodziło o to, żeby więcej pokazać. Po za tym
budynek widoczny na wizualizacji ma mniej okien od
budynku widocznego na fotografii. Być może jest to
uproszczenie autora wizualizacji.
Na zdjęciu widzimy ćwiczenia fabrycznej straży ogniowej. O tym, że są to ćwiczenia a nie akcja bojowa,
świadczy czterech wcześniej wspomnianych strażaków
patrzących w obiektyw aparatu fotograficznego. Nie
byłoby im to w głowie, gdyby był to prawdziwy pożar
a nie ćwiczenia.
Centralne miejsce na zdjęciu zajmuje bojowy wóz
strażacki zwany beczkowozem z miejscami siedzącymi dla strażaków o zaprzęgu konnym. Zdjęcie jest
nieostre, ale chyba widać na nim konika. Ten zaprzęg
konny umiejscawia jego pstryknięcie w czasie na dru-

gą połowę lat dwudziestych XX wieku. Wtedy komendantem straży ogniowej w fabryce St. Majewskiego
był ogniomistrz Olechowski lub ogniomistrz Bocian.
Później strażacy z tej fabryki mieli do dyspozycji specjalistyczny samochód.
Widoczne na zdjęciu hełmy strażaków sięgają swoim rodowodem do starożytności. Takie same lub podobne mieli legioniści rzymscy. Strażacy w Pruszkowie
mieli takie hełmy do połowy lat trzydziestych XX wieku.
Wiem, co piszę, ponieważ mój tata Czesław Jakubowski też był strażakiem, z tym, że w jednostce działającej w Warsztatach Kolejowych w Pruszkowie. Hełmy te
były wykonane z blachy mosiężnej. Pamiętam, jak mój
tata razem ze swoim kolegą Czesławem Kostrzewskim
czyścili je sidolem. W słońcu lśniły, jakby były wykonane ze złota. Nic, więc dziwnego, że ich blask przyciągał
wzrok Pruszkowianek jak magnes.
Później zostały one zamienione na hełmy typu francuskiego. Płaskie z blachy lub metalu w kolorze „białym” – używając języka policyjnego.
Obecnie budynek ten nie istnieje. Został zburzony
lub rozebrany. Na jego miejscu i na miejscu jego „kolegów” wybudowane zostało osiedle „GRAFITOWE”
(drugi etap).
Ironia losu. Wszystkie swoje teksty piszę ołówkiem
3b. Ten też. Szkoda tylko, że o Fabryce Ołówków St.
Majewski w Pruszkowie piszę ołówkiem niemieckim.

Pruszkowskie fotoarchiwum

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

nasza patronat medialny

Felietonik o jaskółkach
Grażyna Siczek
Ilustracja - Mirosław Kalinowski

Zainspirowana lekkimi i dowcipnymi tekstami Pana Jerzego
Antkowiaka, wieloletniego felietonisty Głosu Pruszkowa i nie
tylko, postanowiłam w swoim
debiucie na łamach wspomnianej gazety nawiązać do formy
przez niego zainicjowanej.

O

tóż Pan Antkowiak (wcześniej Pani Jadwiga Grabowska, której prawie nie pamiętam) lata całe kształtował mój gust nie tylko
odzieżowy. Piszę to od siebie, jako konkretna
osoba z krwi i kości (może ciała trochę czasem
za dużo), bo przecież Pan Antkowiak kształtował gust również tysiącom innych klientek, czy
po prostu zwiedzaczek i oglądaczek sklepów z
lecącą jaskółką na neonie.
Pachniało tam wielkim światem i przyprawiało o zawrót głowy, a nawiązywanie do
kolekcji paryskich dech w piersiach zapierało.
W sklepach tych odczuwałam powiew wol-

ności podobny do
tego, kiedy tęsknie
wpatrywałam się
w rozkołysane morze, bo tam, tam za
horyzontem jest

całkiem inny świat, tam jest pięknie, pachnąco i kolorowo. Tam jest ten magiczny Zachód,
o którym krążyły tysięczne opowieści, a który
dla zwykłego śmiertelnika był nieosiągalny.
Obietnica lepszego życia.
Do salonu przy ulicy wówczas Rutkowskiego
(dla niewtajemniczonych – obecna
Chmielna) chadzałam najczęściej
nie tylko z powodu bliskości zamieszkania. Chodziłam, bo było
tam elegancko i szykownie. Trzy
kondygnacje, w tym jedna poniżej poziomu ziemi, wszędzie
mnóstwo ubrań. W
gablotach zawieszonych przy schodach
rozłożone były koronkowe komplety
bielizny, szlafroczki
lekkie jak mgiełka,
sweterki mięciutkie,
puszyste.
Stałam

tam wpatrzona w te wspaniałości z powodu
cen zupełnie dla mnie nieosiągalne. Rodzice,
jak to kochani rodzice na bal maturalny kupili
mi w Modzie Polskiej sukienkę z ręcznie malowanego jedwabiu, a potem za jakiś czas czerwoną suknię na Sylwestra. Ale zdecydowanie
nie była to powszedniość.
Pozostawało mi więc łażenie po tych pachnących salonach i wyobrażanie sobie, jak to
zgrabnie przemykam w seledynowym, rozciętym od góry, ozdobionym mnóstwem koronek
i falbanek szlafroczku uszytym najpewniej z
nieprzepuszczającego odrobiny powietrza nylonu. O tym jednak nie myślałam zupełnie.
Całe szczęście, że całkiem blisko, bo w położonym sto metrów dalej Juniorze, na drugim
piętrze napis Hoffland zapraszał do stoiska z
ciuchami supermodnymi i supertanimi. I tam
to głównie się ubierałam w czasach studenckich, a później też. Tylko dostać się tam – o, to
wymagało cierpliwości, sprytu, dobrych łokci
i silnych nóg. Tłumy ludzi głównie młodych
stały tam godzinami. Dziwnie jakoś ci młodzi
nie szturmowali sklepów MHD (Miejski Handel Detaliczny), które pełne były jednakowo
burej i niezmiennie bezkształtnej odzieży na
nieokreśloną porę roku. Za to praktycznej,
bo nigdy nie wychodziła z mody. Wprawdzie
wcześniej też nie miała z tą modą nic wspólnego, ale nie czepiajmy się drobiazgów.
Dzięki takim osobom, jak Jadwiga Grabowska, Jerzy Antkowiak, Barbara Hoff, Grażyna
Hasse szarość, bylejakość, nuda ubrań, na
które marnowane były tony materiałów równie byle jakich, które oferował Państwowy
Przemysł Odzieżowy, mogła być uzupełniona,
lub wręcz zastąpiona przez rzeczy szyte z polotem, smakiem, o modnych fasonach, z atrakcyjnych, cieszących oko materiałów.
REKLAMA
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Hanna
Banaszak
oczarowała
publiczność
Choć jest gwiazdą największego formatu, do której inni artyści odnoszą się z ogromnym
uznaniem, to sama o sobie
mówi z wrodzoną i wdzięczną skromnością: „mało znana
autorka i piosenkarka”. Hanna
Banaszak wystąpiła w minioną
niedzielę, 27 maja, z wyjątkowym koncertem w sali multimedialnej urzędu gminy Michałowice.

W

szystkie organizowane w gminie wydarzenia kulturalne cieszą się bardzo dużym
zainteresowaniem, jednak niedzielny koncert
zgromadził ogromną rzeszę fanów tej wyjątkowej
artystki. Hanna Banaszak wystąpiła w ramach cyklu „Muzyczny Maj”, a także uświetniła gminne
obchody 100-lecia odzyskania niepodległości.
To było naprawdę niezwykłe przeżycie, na które
mieszkańców gminy Michałowice zaprosił wójt,
Krzysztof Grabka.
Pochodząca z Poznania piosenkarka błyskawicznie skradła serca michałowickiej publiczności. Jej
niepowtarzalny głos, jazzowa nuta i te niezwykłe
kompozycje, to bez wątpienia gwarancja wyjątkowych doznań muzycznych. Wprawdzie w trakcie występu artystka podkreślała, że interesuje ją
różnorodność i chce przedstawiać coraz to nowsze utwory, to oczywiście nie mogło też zabraknąć
znanych i lubianych piosenek z wcześniejszych lat
twórczości.
Utwory Jerzego Wasowskiego, Wojciecha Młynarskiego, Jonasza Kofty, Agnieszki Osieckiej to
ledwie fragment tego, czego można było wysłuchać podczas niedzielnego koncertu. Koncertu,
w trakcie którego artystce towarzyszyli: Andrzej
Mazurek – instrumenty perkusyjne, Zbigniew
Wrombel – kontrabas i Jacek Szwaj – fortepian.
Wprowadzona w wyśmienity nastrój publiczność nawet się nie zorientowała, kiedy minęło
niemal półtorej godziny muzycznej przygody.
Jednak w końcu przyszedł czas na podziękowania,
które Hannie Banaszak w imieniu zgromadzonych
w sali multimedialnej urzędu gminy złożył wójt
gminy Michałowice, Krzysztof Grabka.
Oczywiście przepiękne kwiaty i owacje na
stojąco zachęciły artystkę do występów na bis,
które dostarczyły publiczności wiele dodatkowej
radości. Po koncercie była też okazja na autograf
z dedykacją, które Hanna Banaszak rozdawała na
okolicznościowych afiszach.

www.michalowice.pl
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Max Richter Alan Silvestri Zbigniew Wodecki
Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta

Lektury na lato
Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta

O

d czasu do czasu w tym miejscu omawiamy
soundtracki lub score (ścieżki muzyczne) do
wchodzących na ekrany kin obrazów. Czasami trafiamy w „10”, tak jak kilka miesięcy temu ze ścieżką/płytą filmu „Kształt wody”. Dla zbieraczy takich
nagrań anonsujemy soundtrack do najnowszego
obrazu Stevena Spielberga „READY PLAYER ONE”
(wyt. WaterTowerMusic/Universal) wydany na
podwójnym albumie. To muzyka Alana Silvestriego nagrana z pełną orkiestrą The Hollywood
Studio Symphony, gdzie w obsadzie widzimy, np.
ok. 40 skrzypków. Potęga brzmienia! Niemniej dla
potrzeb obrazu, którego akcja dzieje się już 2045
r. a współczesne nagrania pełnią rolę muzycznej
nostalgii, Silvestri sięgnął do nie swoich tematów,
np. „Godzilla Main Title” napisanych przez Akirę
Ifukube. Przypomnijmy: prawdziwym debiutem
Alana Silvestriego było zamówienie jeszcze w
1984 r. kiedy Amblin Entertainment zamówił u
niego muzykę do „Fandango”.

W

tym miesiącu ponownie nagrania z różnych
półek. W ub. roku w tym miejscu omawialiśmy
najnowszy album Maxa Richtera w związku z jego wydaniem oraz koncertem w studio radiowej Trójki. Trzeba przyznać, że jego nagrania cieszą się pewną estymą
wśród słuchaczy, którym nie obce są takie pomysły
muzyczne jak 52-letniego Niemca. Urodził się wprawdzie w zachodniej części tego kraju, ale od lat mieszka
i pracuje w Hackney, we wschodnim Londynie. W nagraniowym rynku zaistniał dość późno, bo dopiero w
2002 r., kiedy ukazał się jego album „Memoryhouse” w
niewielkim nakładzie. Wychowany na klasyce muzyki
Richter sięgnął po elektronikę, tworząc nową jakość
– przyjętą jednak niechętnie: „świat nie jest jeszcze
gotowy (na przyjęcie) takiego języka” – stwierdził. Jednocześnie w owym okresie w małej i niezależnej wytwórni FatCat Records opublikował następny album
„130701 Records” zawierający „The Blue Notebooks”
łączący jego wizje muzyczne z deklamacjami wyselekcjonowanej poezji. Pomogły dobre recenzje, w tym
biografa Briana Eno – „Mojo” Davida Shepparda. Tutaj
trzeba dodać słów kilka o rozległych inspiracjach Richtera, w zakresie klasyki: Beethovena „Fidelio”, Sibeliusa
„Finlandia”, Szostakowicza „13 Symfonii” czy też twórczości autorów folku Woody Guthriego, Boba Dylana
a nawet ruchu punkowego późnych lat 70. Jeśli chodzi
o poezję specjalnie wybraną dla monologów aktorki
Tildy Swinton, to Richter sięgnął do Franza Kafki (jego
„Blue Octavo Notebooks” dał tytuł suicie) czy Czesława
Miłosza.
Wydany w połowie maja „THE BLUE NOTEBOOKS”
(wyt. DGG/Universal) podwójny album zawiera 11
kompozycji Richtera z jego wczesnego okresu, w tym 5
z monologami Tildy Swinton na pierwszej płytce. Druga zaś sporo materiału dotychczas niepublikowanego,
siedmioodcinkowy set kończy znane nagranie „This
Bitter Earth/On the Nature of Daylight” z wokalem Dinah Washington wykorzystany w filmie Martina Scorsese. Wszystkie nagrania przygotowano do wydania w
Studio Richter Mahr/Yulia Mahr.

Życie Leonor Fini
dę o zakład, iż większość naszych Czytelników
nigdy nie słyszała o Leonor Fini, zwanej z włoska
<Gattora>, co daje się od biedy przetłumaczyć jako
Kocica. No, chyba, że ktoś poznał dogłębnie życiorys Konstantego Jeleńskiego. Leonor urodziła się
dziwnym mieście, jakim był (jest?) Triest, lecz dwa
pierwsze lata spędziła w Argentynie, skąd jej matka Malvina Braun Dubich uciekła przed mężem na
powrót do tego portowego miasta. Powiedzieć, że
jest portowe to jakby nic nie powiedzieć, to miejsce,
gdzie ścierały się wpływy włoskie z austriackimi (niemieckimi) – przez wiek cały było to okno na świat
Cesarstwa, z wpływami słowiańskimi – w pobliżu
jest Słowenia i Chorwacja. Miasto na wskroś kosmopolityczne, mieszanina rasowa i kulturowa. Leonor
Fini pochodzi z zamożnej rodziny inteligenckiej (wuj
Ernesto Braun – miejscowy prawnik), lecz to miasto
wywarło olbrzymi wpływ na jej dziewczęcą osobowość. A olbrzymia biblioteka wuja stała się podstawą jej edukacji, głównie tej artystycznej. Dość
wcześnie uświadomiła sobie talent do rysunku, także skłonność do prowokowania, swoistą przekorę i

I

D

okładnie w pierwsza rocznicę śmierci 23
maja ukazała się tzw. Niedokończona płyta Zbigniewa Wodeckiego. Nagrań dokończyli
przyjaciele-muzycy i śpiewacy, jak: Kayah, Kuba
Badach, Sławek Uniatowski, Andrzej Lampert,
Beata Przybytek czy Junior Robinson. Wydawcą/
dystrybutorem płyty „DOBRZE, ŻE JESTEŚ” jest
Agora, krążek zawiera 13 nagrań, które pilotuje
„Chwytaj dzień” (Kayah+Wodecki) do słów Jacka
Cygana.

chęć bycia inna niż jej rówieśnicy. Co np. wyrażało
się w odmiennych strojach i skłonności (na całe życie) do ciągłego się przebierania. Dość szybko wciąga
ja ówczesna Mekka artystów – Paryż, ale olbrzymie
zgromadzenie rezydujących tam malarzy i innych artystycznych duchów sprawia, że ciężko jest tam zaistnieć. Leonora dużo podróżuje po tamtej Europie,
bywa nawet przejazdem w Warszawie – zawsze odwiedza rodzinny Triest, matkę i wuja. Z różnymi partnerami – z czasem pomieszkuje w trójkę, czwórkę z
kolejnymi i ich wybrankami. Dużo maluje, bywa na
licznych wernisażach, dużo pozuje – jej wtedy pornograficzne fotosy szokują, dziś są niewinne i wydają
się pretensjonalne. Mimo związków towarzyskich z
surrealistami – Picasso, Dali i inni nie zalicza się do
tej grupy i zwalcza taka kwalifikację. W końcu lat 30.
bierze udział w wyprawie kilku miesięcznej z grupą
malarzy europejskich w wystawie w Nowym Jorku,
mimo, że ma tam swoją indywidualną ekspozycję
nie odnosi sukcesów finansowych – lepiej udaje się
jej współpraca z magazynami modowymi. Przerażeni narastającymi tendencjami faszystowskimi w Europie i atmosferą zbliżającej się wojny artyści niemal
gromadnie wynoszą się z Paryża (obawy wielu z nich
uzasadnione, prace ich są na listach utworów dekadenckich, zgniłych dla III Rzeszy) na południe Francji
(Marsylia), potem do Arcachon k/ Bordeaux, gdzie
wino i małże są o niebo lepsze. Co bardziej zapobiegliwi przemykają się do Portugalii walczą o wizę
USA. W Arcachon Leonor ma znakomite warunki do
pracy, dużo maluje i okazuje się dobrze sprzedaje Marguerite „Peggy” Guggenheim.
Lecz z polskiego punktu widzenia najważniejsza
będzie 40-letnia znajomość z Konstantym „Kociem”
Jeleńskim zawarta zimą na przełomie 1951/52 r. na
IV Kwadriennale Sztuki Współczesnej w Rzymie. Nie
przeszkadza jej homoseksualizm pisarza/krytyka
– często bywają w ulubionej przez niego Nonzy na
Korsyce. Leonor dalej bierze udział w licznych balach
i wystawach i dalej szokuje wymyślnymi strojami, pozuje często w dziwnych strojach z Konstantym. Kocha koty – jakie będą ją otaczać do śmierci. Poświęca
im, ale i innym zwierzakom krótkie formy literackie.
Umiera w podeszłym wieku niemal 90 lat w styczniu
1996 r. i spoczywa na cmentarzu Saint-Dye-sur-Loire
w mogile, gdzie już spoczywają Konstanty i Stanislao,
inny Polak jaki w jej bogatym życiu odegrał rolę.
Znakomicie napisana biografia z dużym znawstwem epoki, ludzi, sztuki – z pozoru tylko przeładowana szczegółami. Jaką czyta się z zapartym tchem.
Dorota Hartwich GATTORA. ŻYCIE LEONOR FINI.
Wyd. Iskry 2018. Str. 448; bogata bibliografia; noty
biograficzne i staranny indeks; znakomity dobór
ilustracji – w tekście. Oprawa twarda + obwoluta;
papier Munken Cream. Cena 49,90 zł.

Tadeusz Hubert Jakubowski gościem UTW
Grzegorz Zegadło
Foto - Tomasz Malczyk

2

4 maja, na zaproszenie Miejskiego Ośrodka
Kultury wykład pod tytułem: „Czym jest dla
mnie moja twórczość i jej recepcja wśród mieszkańców Pruszkowa” wygłosił Tadeusz Hubert Jakubowski.
Autor opowiadał w nim o niełatwych początkach swojego pisarstwa, kłopotach związanych
z edycją pierwszych publikacji a także o wieloletniej współpracy z Książnicą Pruszkowską –
głównym wydawcą jego twórczości. W części
drugiej, omawiającej recepcję jego książek przez
pruszkowskich czytelników, usłyszeliśmy przede
wszystkim garść ciepłych anegdot ilustrujących
odbiór książek Jakubowskiego w różnych grupach
wiekowych i w przeróżnych, często odległych od
siebie środowiskach.
Frekwencja dopisała, humory słuchaczy także.
Wytrzymali nawet długie czekanie po autograf.
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Wiadomości

nasz patronat medialny

Najlepszy
trener
na świecie
Grzegorz Zegadło
siążnica Pruszkowska oraz Wydawnictwo
K
WAB zapraszają na spotkanie z Jackiem Gmochem oraz promocję książki NAJLEPSZY TRENER NA
ŚWIECIE.
Z Jackiem Gmochem rozmawiać będą Arkadiusz
Bartosiak i Łukasz Klinke.
Podczas spotkania umożliwimy zakup książki w cenie promocyjnej oraz uzyskanie autografu Trenera.
13 czerwca ( środa) o godzinie 18.00
Centrum Kultury i Sportu, ulica Bohaterów Warszawy 4 w Pruszkowie. Wstęp wolny.

V

ip Cross to jedenasta off-roadowa inpreza w której biorą udział gwiazdy filmu i telewizji. Warunkiem udziału jest powszechnie znana twarz. W
tym roku na torze off-roadowym zmierzą sie m.in.: Antoni Pawlicki, Tomasz Oświeciński, Karol Strasburger, Beata Tadla, Łukasz Zagrobelny, Cezary
Żak i inni. Celem imprezy jest promocja sportu motorowego, oraz bezpiecznej jazdy. Gwiazdy startuja w parach - kierowca i pilot. Regulamin przewiduje,
że kierowca może być wymiennie pilotem a pilot kierowcą, ale w tym samym zestawieniu osobowym. W kazdym samochodzie jedzie instruktor, który
na karcie przejazdu punktuje pokonanie przeszkód na bardzo trudnej trasie. Jazda jest na punkty, nie na czas. Imprezie towarzyszy akcja charytatywna.
Licytowana bedzie jazda z gwiazdą a pieniądze zostaną przeznaczone dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym.

Napoleon Bonaparte w PKiN
Tekst & foto - Adam St. Trąbiński

Tron Napoleona

W

yjątkowa okazja by obejrzeć w sumie
nie tak rozległą ekspozycję na IV piętrze Pałacu Kultury i Nauki trwającą do końca
czerwca br. Nie tylko dla historyków i młodzieży
interesujących się postacią Cesarza Francuzów.
Przyznać trzeba, kiedyś przed laty postacią jaka
intrygowała świat, no i oczywiście Polaków, do
tego stopnia, że stała się fragmentem naszego
hymnu. Lecz upływ czasu znacznie osłabił owe
fascynacje, dziś postać Cesarza dla nas jest wybitnie historyczna, co nie znaczy, że nie przybywa jego pomników!
Zobaczyć z bliska list do hrabianki Walewskiej
zaczynający się od słów (pisanych zgrabnym, niewielkim pismem): „Marie, Je t’aime…”, oryginał
słynnego Kodeksu Napoleońskiego, jeden z 200
kapeluszy, notatnik z nauki angielskiego na zesłaniu na wyspie Św. Heleny, oryginalne stroje z
epoki, broń, liczne mapy i szkice sytuacyjne, a także postacie niewielkiego wzrostem Bonapartego
odwzorowane z różnych okresów życia. Te ostatnie najmniej mnie zachwyciły, tak jak pośmiertna maska zdjęta na wyspie przez opiekujących
się nim lekarzy. Układ wystawy jest prosty, by nie
powiedzieć – oszczędny i nieco łopatologiczny. I
dobrze, bo o Napoleonie napisano ponad 70 tys.
książek – więcej niż dni upłynęło od jego śmierci,
więc materiałów do jakiejkolwiek wystawy jest aż
nadto. Zaletą tej wystawy jest właśnie nie przeładowanie faktami i eksponatami (tylko 100). Daje

ona do myślenia, grubo więcej niż zwiedzający po
niej oczekuje. Np. na wstępie proste szkice mapowe kampanii włoskiej i austriackiej, gdzie młody
kapral się wybił jako strateg pola walki. Nic dziwnego, że po wielu następnych do dziś na akademii
wojskowej West Point wykłada się jego strategię.
Można przymierzyć jego kapelusz i usiąść na jego
cesarskim tronie. Wystawa przede wszystkim pozwala zrozumieć olbrzymie talenty, pracowitość
i słynną podzielność uwagi małego Korsykanina.
Także jego wizję Europy, co prawda obsadzoną
przez krewnych i pociotków swej rodziny, ale Europy zmodernizowanej. W ciągu dwóch lat pod
jego kierunkiem napisano i wprowadzono słynny kodeks prawa cywilnego (w swych głównych

zarysach obowiązujący do dziś) zawierający 36
ustaw i 2281 artykułów ułożonych w trzech działach – regulujący stosunek państwa do kościoła
(i innych wyznań); wprowadzający instytucje
rozwodów, prawa małżonki do 25 lat życia oraz
po, sprawę dziedziczenia, i wiele, wiele innych
rewolucyjnych jak na tamte czasy rozwiązań. To
z inicjatywy Napoleona powołano Bank Francji
(jako emisyjny) w 1800 r., wprowadzono franka,
podział administracyjny (bodaj obowiązujący do
dziś) i system podatkowy, faktycznie opresyjny
(władcy potrzebne były fundusze na prowadzenie wojen) oraz system kontroli podatkowej. To
Napoleon nadał w Dreźnie w 1807 r. konstytucję
dla Księstwa Warszawskiego na postawie której
wszyscy obywatele wobec prawa stali się równi.
Wystawę zorganizowano przy pomocy Fundacji
Napoleon, Musee de l’Armee Invalides – wiele
eksponatów, w tym kopię grobowca, wypożyczono ze zbiorów muzeów światowych.

Otwarty egzemplarz Kodeksu

Oprawiony w czerwoną marokańską skórę Kodeks
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Maciej Bugajak

Z pamięci najemnika (14) - „When I’am Sixty-Fourˮ cz. 2
Maciej Bugajak - operator filmowy, publicysta
Foto - z archiwum autora

W 1983 roku w ciągu jednego
dnia poznałem więcej gwiazd
rocka niż w całym swoim dotychczasowym życiu. Było to w
dniu nagrywania pierwszego
projektu, związanego z pomocą dla głodujących w Afryce.
Inicjatorem przedsięwzięcia
był Bob Geldoff a studio znajdowało się w Londynie.

T

ak się złożyło, że byłem wtedy w stolicy
Wielkiej Brytanii w związku z wywiadem,
udzielanym przez bardzo popularny zespół
Wham dla porannego programu NBC. Nie
lubiłem tego zespołu, piosenki typu „Wake
me up before you go go” czy corocznie, natrętnie powtarzane „Last Christmas” do tej
pory przyprawiają mnie o mdłości. Spotkanie z Georgem Michaelem i jego kolegą z
zespołu nie zrobiło więc na mnie żadnego
wrażenia. Potem była wyprawa do Liverpoolu, gdzie Paul McCartney dostał honorowe
klucze do miasta a ja miałem okazję przyjrzeć się z bliska legendzie, chociaż akurat w
tym zespole moim idolem był John Lennon.
Dwa dni później, już w Londynie, doszło do
nagrywania utworu „Do they know it’s Christmas timeˮ, poznałem oczywiście samego
Boba, przesympatyczny człowiek, Stinga,
który na nagrania przyszedł z żoną i psem,
bardzo spokojny, nie gwiazdorzący, z klasą.
Następnie Phil Collins, to była po prostu
rozkosz przebywać koło niego, dowcipnego, uśmiechniętego… Potem pograłem we
flippera z dwiema gwiazdami Status Quo,
Francissem Rossi i Rickiem Parfitt. Przy
każdej zmianie przy automacie obowiązkowy łyk whisky prosto z flaszki! To oczywiście nie pierwsi i nie ostatni wielcy artyści
rocka, z którymi miałem przyjemność pić.
Nasza gra była trochę wymuszona poprzez
czekanie na Boy Georga, który leciał mocno spóźnionym Concordem (to taki już nie
eksploatowany samolot ponaddźwiękowy,
którym zamiast 8 godzin podróżowało się
w mniej niż 3,5 godziny). Kiedy przyleciał,
to w czasie wywiadu zamiast patrzeć na
korespondenta ciągle odwracał na mnie
wzrok. Potem dowiedziałem się, że był
gejem a ja w końcowym roku moich lat
dwudziestych byłem dość przystojny, przyznam nieskromnie. Rok później poznałem
jeszcze Yoko Ono, z którą mieliśmy wywiad
w warszawskim hotelu Victoria podczas jej
pobytu na koncertach w Polsce. Z tamtego
dnia mam pamiątkę w postaci autografu na
kasecie magnetofonowej z jej płytą. Kasetę
przyniosłem z domu, była oryginalna chociaż sam jej nie kupiłem, dostałem od znajomej. Teraz spotkania większego kalibru,
zresztą to zależy jak na nie patrzeć. W 1984
roku poleciałem do Lugano, gdzie między
innymi byłem gościem w willi, uwaga!:
Hansa Heinricha Àgost Gábor Tasso Freiherr von Thyssen-Bornemisza de Kászon

Charles Spencer, ja i mój kumpel Krzysztof Galica
et Impérfalva, uff. Największe wrażenie
poza spotkaniem pana Hansa i jego pięknej
małżonki zrobiła na mnie galeria obrazów
z automatycznie dopasowującym się do
zewnętrznych warunków oświetleniowych
szklanym, przesuwającym się dachem. Następnym ze szlachetnie urodzonych był
niejaki Charles Althorp, korespondent NBC
z Londynu. Prosty, bardzo miły i grzeczny,
swobodny w obejściu ani razu nie dał nam
znać, kim jest, no może poza kategorycznym sprzeciwem przy współpłaceniu rachunków. Szybko zorientowaliśmy się, że
ta „impreza” jest na jego koszt. A impreza
trwała cztery dni zaś fundatorem był brat
księżniczki Diany, znany później jako Charles Spencer… W międzyczasie poznałem
Prezydenta Włoch, Sandro Pertiniego, przemiłego, drobniutkiego, starszego Pana, który świetnie współpracował z nami podczas
wywiadu. W tym czasie byłem w Rzymie,
gdzie przygotowywaliśmy program na żywo
dla NBC. Wcześniej już pisałem o tym, więc
powiem tylko, że zamieniłem parę słów z
Janem Pawłem II i do dzisiaj bardzo to mam
w pamięci. Wracając do spotkań z Cesarzami nie mogę nie wspomnieć o roku 1986,
kiedy to gościłem w pałacu księcia Ferdynanda Herborda Ivara Furst von Bismarcka.
Byłem tam z Charlesem Spencerem a o oko-

licznościach też już pisałem. Powiem tylko,
że mój przyjaciel zrobił mi zdjęcie jak stoję
na tle obrazu prezentującego drzewo genealogiczne Bismarcków, po mojej prawej
Charles, reprezentant kraju, który bombardował pałac Cesarza, po lewej zaś książę z
rodu, który rządził zaborową częścią dawnej Polski. Ale nie mam tego zdjęcia, niestety. Rok później pojechałem po raz pierwszy
do ZSRR, czyli Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Wtedy udało się nam
zrobić pierwszy w historii wywiad z Sekretarzem Generalnym Komitetu Centralnego KPZR Michaiłem Gorbaczowem. To było
moje pierwsze z nim spotkanie a nie miałem pojęcia, że będą jeszcze dwa dalsze i
będzie pił moją wódkę! Zainteresowanych
odsyłam do wcześniejszych wspomnień,
publikowanych w Głosie Pruszkoa.
Wracając do gwiazd rocka, w tym samym
roku poznałem Gabriela Byrne’a z zespołu
Talking Heads. Wtedy hitem na polskim
rynku była wódka Polonez. Zaopatrzony
w dużą butelkę z zawartością udałem się
na spotkanie w restauracji. Wiedząc, że
kelnerzy nie będą zadowoleni trzymałem
flaszkę pod stołem i spod niego nalewałem do naszych kieliszków, dopóki mnie nie
namierzyli i powiedzieli „niet”. Gabrielowi
wódka smakowała ale od tamtego momen-

tu musieliśmy zamawiać tylko Stoliczną.
Tego samego roku wracając z Moskwy zobaczyłem na pokładzie samolotu profesora
Zbigniewa Religę. Natychmiast kupiłem w
pokładowym duty free whisky i poprosiłem stewardessę, żeby uprzejmie przekazała mu jako prezent, bez wyjawienia, kto
go przekazuje. Pan Zbigniew rozglądał się
po samolocie ale ja obojętnie spoglądałem
w czarną dziurę za oknem, bardzo z siebie
zadowolony. Chciałem Mu przekazać jak
bardzo Go szanuję a nie widziałem lepszego pomysłu, będąc dziesięć kilometrów nad
ziemią. Zresztą miałem kontakt z Panem
profesorem parę lat wcześniej, podczas
pierwszej w Polsce operacji na otwartym
sercu u dziecka w szpitalu na Niekłańskiej w
Warszawie. Głównym chirurgiem był wtedy
lekarz z USA, z pochodzenia Japończyk ale
Religa dołączył do zespołu tuż przed nim,
wcześniej co chwila wychodząc na papieroska. Dwa lata później poznałem Vaclava
Havla. Bardzo skromny, nie wyglądał na
męża stanu, potrafił zatrzymać kolumnę
samochodów, którą się poruszał, żeby skorzystać z toalety w restauracji „U stare synagoge”, gdzie regularnie podczas Aksamitnej Rewolucji jedliśmy obiady. A ja tam się
skompromitowałem, ale o tym w odcinku
trzecim.
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Zbigniew Poręcki

Zachariusz Boczek - cz. 8
Zbigniew Poręcki - aktor, felietonista
Rysunek - Tomasz Suwała
Dancing
Na sali sto par wiruje,
Lecz zda się sala jest pusta.
W siebie jesteśmy wpatrzeni,
Widzę oczy Twe i usta.
Przycisnę mocno do serca,
W dłoniach poczuję Twe ciało.
Całować Cię bez umiaru? Nie!
Coś innego by się zdało.
Za dotknięciem czarów różdżki,
Uniesiemy się w obłoki,
Polecimy hen daleko,
Gdzie świat długi i szeroki.
Tam, gdzie wyspa jest bezludna,
Zjemy z palmy ananasa,
Popływamy w ciepłym morzu,
Pochodzimy na golasa.
Aż tu nagle - stop orkiestra!
Światło rozjaśniło salę.
Patrzę jędza jakaś przy mnie.
Nigdzie z nią nie jadę! Wcale!

C

hłopaki zmieniamy styl życia – powiedział Suchar do przyjaciół - musimy się zaliczać do ludzi
inteligentnych, kulturalnych i z wyższych sfer. Od dziś
obowiązuje savoir-vivre!
– Co ty pie..lisz - zapytał Purchawa, trzymając w
ręku kawałek kaszanki - lepiej polej na drugą nogę,
bo rozsycham się jak stara beczaka. Reszta towarzystwa milczała zajmując się również, a i owszem, konsumowaniem zagrychy, tzn. małosolnych i kaszanki
od Kulasa (ponoć najlepsza w Warszawie). Nie ma,
co gadać, Hala Mirowska zawsze miała swoją renomę. Zachar polał z litrówy i kontynuował dalej
- savoir-vivre, to zasady dobrego wychowania, ale
do rzeczy: szmalu nam przybywa, musimy jakoś się
prezentować. Co myślicie o tym żeby nastawić się
na bogate babki, które chcą mieć kochanków, bo np.
mężowie nie dają rady, są zapracowani, a my „stoimy”, otwarci, zwarci i gotowi?
– No można by spróbować – odpowiedzieli nieśmiało, z pełnymi gębami.
- No to cyk! - Zaproponował Bocian.
Wypili. Bocian po każdym kielichu tak mlaskał i
walił jezorem o podniebienie, iż wydawał z siebie
jakoby klekot, no i stąd ta ksywka.
- To potrenujemy np. taniec towarzyski. Co chłopaki? Nastawię radio, o leci właśnie muzyka taneczna.
Eugeniusz Bodo śpiewa „Baby ach te baby” i inne
piosenki, przy, których można pobalować.
- Purchawa rusz dupę, jesteś teraz na niby kobietą, a ja zapraszam cię do tańca – powiedział
Suchar, podszedł do kumpla grzecznie się ukłonił i poprowadził go na środek pokoju, do tańca.

Purchawa zachowywał się jakoś nieswojo, czuł się
skrępowany i onieśmielony, zrobił się czerwony
na gębie. Ta rola go nie bawiła. Zdecydowanie
nie!
- Podaj mi rękę, drugą połóż na moim ramieniu. Ja
cię łapie za kibić…
- Eeee!!! Hola koleżko! Złapałeś mnie za dupę!
- Za jaką dupę! Za kibić idioto!
- To w takim razie ja mam kibić w gaciach – odpowiedział zniesmaczony Purchawa i zakomunikował
pier..lę, nie tańczę! I z pamięci wyrecytował… „boli
mnie noga w biodrze, nie mogę tańczyć dobrze”.
- A pies z toba tańcował! - odparł Suchar i tak się
fajna piosenka skończyła. Chłopaki musimy pogadać
trochę o wyglądzie. O wygląd trzeba zadbać! Koniec
i kropka! Zyzol, spojrzyj na swoją gębę! - I tu Suchr
podał koledze lusterko.
- No, gdzie się gapisz! A prawda - Zyzol żeby zobaczyć swoja gębę patrzył się nie w lustro, jeno na
ścianę.

- Mordę posiadasz nieogoloną, zapuchniętą od
gorzały i kogo ty chcesz poderwać? Chyba kobyłę
piekarza, a i ta by się długo zastanawiała. Chłopaki
zarechotali długo i przeciągle.
- Ale śmieszne – odparował Zyzol, patrząc się na
swoje plecy - bardzo śmieszne!
- A ty Tyczka nie rób takiej wesołej miny, bo chodzisz
ubrany jak ten kretyn. Spodnie zawsze za krótkie jakbyś się na pijawki wybierał, a rękawy od marynarki,
kurde zawsze do łokci ci sięgają.
- No bez przesady, bez przesady. Bo na mój wzrost
i tak ciężko coś kupić, a na krawców nie będę marnował szmalu!
- Słuchajcie ferajna, teraz kulturalne słownictwo.
Używać jak najczęściej słów proszę, przepraszam,
dziękuję, i a gdzieżby tam, a jak sobie przypomnę
resztę grzecznych słówek, to was poinformuję w
późniejszym czasie.
I w tym właśnie momencie Purchawa beknął jak
krowa po liściach i powiedział - a gdzież by tam.

Stowarzyszenie Wspólnie Pruszków Rozwijamy
W

- Powiedz przepraszam idioto albo proszę mi wybaczyć!
- Proszę mi wybaczyć i przepraszam, poczem beknął jeszcze pięć razy, lecz dziesięć razy głośniej.
Od tej pory chłopcy siedzieli u Suchara bekali, pierdzieli, pili dalej i bez przerwy mówili – przepraszam i
proszę mi wybaczyć, zabawa jak jasna cholera. Istny
dom wariatów.
- Słuchajcie, musicie się już zmywać, bo o osiemnastej mam randkę.
- Z kim? – zapytał Zyzol – przecież nie z tobą kretynie.
- No, ale z kim?
- Z panną Zosią, która jest jak anioł. Piękna, mądra
i dobra, a na dodatek widziałem ją w gaciach, jak
jej w łazienkach przydepnąłem niechcący spódnicę
– spódnica to, wierzchnia część damskiej garderoby, od pasa w dół - jakby ktoś nie wiedział prostaki.
Wiedzieli, co to jest, ale nie byli zainteresowani, gdyż
kończyło się właśnie paliwo.
- Suchar my już spadamy, pójdziemy jeszcze na kielicha do kulasów, a potem każden na chawirę.
- Dobra, tylko prowadzić mi się dobrze i bez awantur! – Zakomunikował kompanom Zachariusz Boczek
zamykając za nimi drzwi. Szybkie mycie w misce ciepłej wody, golenie, brylantyna na łeb, trochę wody
kolońskiej, no i ciuchy. Nowy gang z amerykańskiej
paczki kupiony na Kercelaku, a na czachę elegancka
panama.
- Kwiatek do butonierki sobie włożę, jak będę kupował bukiet pod halą - pomyślał nasz bohater i opuścił w to sobotnie popołudnie swe miłe mieszkanko
na ulicy Żelaznej. Zadowolony ze swojego wyglądu
maszerował dzielnie przed siebie myśląc, że do żadnego teatru łazić nie będzie. W żadnym wypadku. Na
dancing, to, co innego np. do restauracji Piccadilly
przy Bielańskiej, no wiecie, na tyłach sklepu kolonialnego braci Hirszfeld. Ceny w miarę przystępne, a i
atmosfera miła nie mówiąc o żarciu. Gdy wychodził
z bramy na samej Żelaznej czekał na niego posterunkowy Waligórski.
- Dzień dobry panie Boczuś, jak szanowne zdrówko. Aparat państwowy stęsknił się za szanownym
panem. Wymiar sprawiedliwości wprost doczekać
się nie może pańskich odwiedzin. O widzę, że stopa
szanownemu panu się znacznie podniosła na niekorzyść niejakiego Arnolda Węgrzyna sprzedawcy
win i alkoholi przeróżnych. Słyszał pan szanowny o
nieszczęściu, jakie go spotkało? Stracił cały towar ze
swojego sklepu za sprawą jakiejś hultajskiej grupy
rzezimieszków, ale na pewno szanowny pan nie miał
z tym godnym ubolewania zajściem niż wspólnego?
- W smej rzeczy panie najwyższy komendancie odpowiedział Zachariusz Boczek i już wiedział, że
panna Zofia poczeka na niego troszkę dłużej. Może
się spóźnić. Niestety!
Pozdrawiam Państwa Serdecznie
Zbyszek Poręcki

arte odnotowania jest, że ósmego marca br. w Dniu Kobiet powstało w Pruszkowie nowe stowarzyszenie. Jest to ruch społeczny, który przyjął nazwę: Stowarzyszenie Wspólnie Pruszków Rozwijamy. Grupa mieszkańców Pruszkowa postanowiła
swoją pracą przyczynić się do tego, żeby ich rodzinne miasto było piękniejsze, bardziej przyjazne, nowocześniejsze. Od chwili
powstania stowarzyszenie to działa bardzo aktywnie organizując różne akcje na rzecz Pruszkowa, podejmując na jego terenie
ciekawe inicjatywy.
Stowarzyszenie zainicjowało akcję pomocy bezdomnym zwierzętom, adoptując jednocześnie kilka psów i kotów, a pozostałych
obdarowując zabawkami oraz jedzeniem. Rozdając paczuszki z ziarnami, przypomniało także o dokarmianiu wróbli, wdzięcznych
ptaszków zagrożonych wyginięciem.
Przez cały kwiecień – miesiąc książek - w przedszkolach pruszkowskich odbywało się czytanie dzieciom książeczek, które później
zostały im ofiarowane. Było także wspólne rysowanie i zabawy, a dzieci wyglądały na zachwycone. W ramach atrakcyjnego finału kilku
ciekawych konkursów zorganizowanych przez Stowarzyszenie WPR w jednym z lokalnych antykwariatów miało miejsce losowanie
nagród książkowych dla zwycięzców. Nie obyło się bez spotkania z pisarzem, Bartoszem Szczygielskim, miejscowym autorem kryminałów.
Aby świat wokół stawał się piękniejszy, członkowie stowarzyszenia rozdawali napotkanym osobom torebki z nasionami kwiatów ogrodowych lub balkonowych (zależnie od posiadanego areału),
a także rośliny pokojowe w doniczkach.
Stowarzyszenie WPR duży nacisk kładzie na rozwój fizyczny poprzez organizowanie akcji sportowych, zajęć fitness, uczestniczenie w rozgrywkach drużyn piłki nożnej i koszykówki.
Członkom stowarzyszenia należy pozazdrościć fantazji, pomysłowości i dobrej organizacji swoich niebanalnych projektów i życzyć dalszej tak intensywnej działalności na terenie Pruszkowa.
Myślę, że należy śledzić dalsze poczynania Stowarzyszenia WPR, bo zebrana w nim grupa zapaleńców pewnie jeszcze nie raz zaskoczy nas swoimi akcjami.
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Tomasz Suwała, Książnica Pruszkowska

Pincet
Tomasz Suwała - rysownik i bloger

P

rzechodziłem obok sejmu. Ogrodzenie, strażnicy,
brama – otwarta, więc wszedłem. Podbiegł do
mnie strażnik:
– Pan też po pincet?
Spojrzałem na niego zdziwiony.
– No teraz to tu wszyscy po pincet – wyjaśnił strażnik.
– A to pewnie nie wolno wchodzić?
– Jak po pincet to proszę – zaprosił mnie gestem.
Wszedłem do budynku. Na początku pełnosprawne
matki ze swoimi nie do końca sprawnymi pociechami.
Jakaś pani minister chciała dać jakieś papiery, ale szefowa pełnosprawnych matek odrzucając je krzyczała:
– Tylko pincet!!!
I wszystkie chórem jak jedna Matka Polka zaśpiewały:
– tylko pincet, tylko pincet a jak nie, będzie wincej,
będzie wincej…
Widziałem jak poszedł… poszeł… tzn. poseł a dokładniej posłanka, która nie chciała już być nowoczesna,
wychyliła głowę z za kolumny pokazując kciuk w pozycji
pionowej. Może też chciała pincet. W końcu wredny
Naczelnik Państwa pozbawił ją 1/5 zarobku.
Dalej w innym korytarzu na podłodze siedzieli górnicy w góralskich strojach.
– To dlaczego górnicy skoro wy Górale? – spytałem.
– Bo z gór, to górnicy – odpowiedzieli chórem.
– No, ale górnicy to ci, co węgiel kopią, w ziemi kopią
po prostu.
Mała konsternacja. Zaczęli się naradzać między sobą.
Wreszcie jeden z nich, założywszy harnasiowe czako,
butnie do mnie krzyknął:
– Pincet i już!!!
Wzruszyłem ramionami i poszedłem dalej.
W bocznej nawie jacyś ludzie rozkładali karimaty. Jeden z nich jakby znajomy.
– Staś! – krzyknąłem do niego.
Staś odwrócił się do mnie z rozradowaną miną:
– No cześć, ty też po pincet?
– Nie, ja tylko zwiedzam – szybko zaprzeczyłem.
– A ja po pincet – dumnie oznajmił.
– Skąd wiesz, że dadzą?

– Muszą. Jak nie będą chcieli dać to Unię ruszymy i
dadzą. – zapewnił Staś.
– A co ma Unia do tego? – zdziwiłem się.
– Fundusze unijne przyznają i będą musieli dać –
Stach był pełen wiary i entuzjazmu.
W sumie, skoro Unia chce ich wszystkich poprzeć, to
może to zrobić poprzez fundusze, np. Unijny Fundusz
pincet Plus.
W głębi korytarza kolejne grupy żądających pincet,
zajmowały swoje miejsca. Były wśród nich sprzątaczki,
zamiatacze, matki zupełnie zdrowych i dorosłych synów i córek, ojcowie, alimenciarze, nawet więźniowie
dostali przepustki, aby przyjść po pincet.
Nagle zrobiło się jakieś poruszenie. Ktoś szepnął, że
premier przybył. Zaroiło się od strażników, policjantów,
funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa i różnej maści

Ogólnopolski Konkurs Poetycki
im. Cypriana Kamila Norwida
Grzegorz Zegadło
Foto - Tomasz Malczyk

2

0 maja w samo południe, w Sali Koncertowej Młodzieżowego Domu Kultury w
Pruszkowie odbył się uroczysty Finał XVI edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. C. K.
Norwida.
Spotkanie uświetniła etiuda teatralna: „Norwid
wraca z Nowego Jorku do Europy” w wykonaniu

Wiesława Bołtryka, Ryszarda Kawalca i Jana Pieniążka.
Po odczytaniu werdyktu Jury oraz wręczeniu
nagród i wyróżnień obecni Laureaci czytali swoje
wiersze.
Ogromnie poruszającym momentem uroczystości było przekazanie swojej nagrody przez
Pana Jerzego Patalasa z Poznania na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pruszkowie. Obecna na
uroczystości Pani Dyrektor Ewa Łukasik planuje
przeznaczyć ją na uzupełnienie księgozbioru Biblioteki szkolnej.

tajniaków. Wszyscy poderwali się zelektryzowani informacją i ruszyli na powitanie do głównego wejścia. Pełnosprawne Matki Polki zainicjowały pieśń: pincet, pincet,
pincet. Chór Górali zaśpiewał refren: hej pincet, pincet…
A pozostali nucili głośniej lub ciszej: piiinceeeeet….
Wreszcie w głównym wejściu pojawił się premier.
Senatorskim gestem pozdrowił obecnych:
– Ave pincet!
Obecni odpowiedzieli trzykrotnym:
– Pincet! Pincet! Pincet!
W tłumie za plecami lub w zaułkach, czasem za kolumnami, można było dostrzec przedstawicieli opozycji, również tej totalnej.
Dwie opozycyjne Gąski szeptały między sobą:
– Pincet nam się przyda, bo nie mamy kasy.
– No właśnie, podły Rysiu nie chce już na nas pracować.

– Powinien nam alimenty płacić, świnia jedna.
– Pincet – podsumowała druga.
Z za kolumny wychylił się Biały Uśmiech lidera. Obok
niego mali liderkowie chcieli coś powiedzieć, ale Biały
Uśmiech zgasił ich uśmiechem.
Premier jednym gestem uciszył obecnych i zaczął
swoją przemowę:
– Chciałbym, wszystkich tu obecnych, z radością poinformować… - tu zawiesił głos czekając na reakcję Sali.
I reakcja była. Po obecnych przeszedł pomruk: pincet,
pincet, pincet… Ale nie tego oczekiwał premier. Myślał,
że będą oklaski a było tylko mruczące pincet. Premier
mówił, więc dalej:
–…Że mój rząd dokonał rzeczy niemożliwej. Oto,
bowiem już teraz, w połowie roku, wykonaliśmy w
stu procentach wszystko to, co było do wykonania w
całym roku.
Tłum znowu zamruczał, tym razem ze zdziwienia:
Pincet? Pincet? Pincet?
– Proszę państwa – premier wypiął pierś tak jak wypina się po ordery i dumnie uniósł głowę a kamery rządowej telewizji zaczęły filmować go od dołu – mój rząd
wykonał już dzisiaj, w połowie roku, w stu procentach,
cały tegoroczny budżet!!!
Kilku zawodowych klakierów zaczęło klaskać. Pojawiły się zachwyty: cudownie, brawo, a jednak można,
całoroczny budżet wykonać w pół roku – fantastycznie!!! Posypały się gratulacje. Premier przyjął je dość
obojętnie, pozdrowił i wyszedł.
– A pincet? – zapytał tłum.
– Pincet też już zostało wykonane – odpowiedział
minister, który wychodził, jako ostatni.
Jeden z małych liderków zatarł ręce:
– I bardzo dobrze. Pincet się rozwali, budżet się rozwali to i rząd się rozwali i przyjdziemy wreszcie my.
Tym razem Biały Uśmiech zgasił go nie tylko uśmiechem:
– Durniu, to czym my będziemy rządzić jak już nie
będzie budżetu.
Obok mnie pojawił się Staś ze skwaszoną miną:
– No i pincet poszło w pis…
– Idziemy Staś – odpowiedziałem – Ja mam pińć złoty, ty masz pińć złoty, starczy na piwo.
Komentować można na:
http://piorkiemtomkas.blogspot.com/

„Co wiesz o Pruszkowie”
Pierwszy Test Wiedzy o Pruszkowie dla dorosłych
Grzegorz Zegadło
Foto - Tomasz Malczyk

1

9 maja – pod patronatem Prezydenta Jana
Starzyńskiego – odbył się I Pierwszy Test
Wiedzy o Pruszkowie.
Test wymyśliła Pani Halina Gniadek, a stronę organizacyjną wzięła na siebie Książnica Pruszkowska.
Autorami pytań byli: Tadeusz Hubert Jakubowski,
Tomasz Malczyk oraz Marian Skwara. Gościny użyczyła Szkoła Podstawowa nr 4 w Pruszkowie.

Impreza spotkała się z żywym odzewem
mieszkańców Pruszkowa. Wielu jej uczestników
chętnie widziałoby kontynuację, pomimo tego
że w opinii większości z nich, test był trudny.
Komisja w składzie: Anna Markiewicz i Maria
Stawska, po długim i mozolnym liczeniu wyników jeszcze tego samego dnia wydała werdykt.
I miejsce zajął pan Wojciech Skolniak, II miejsce zajął pan Paweł Makuch, natomiast III miejsce, z jednakową ilością punktów, zajęli: pani
Aneta Szydłowska, pani Zofia Muszel, pan Waldemar Misztal oraz pan Mirosław Wasilewski.
Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy sponsorom i czekamy na następne inicjatywy.
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Wiadomości

czy wiecie, że...

Czy Pruszków zarobi na geologii?
Dr hab. geomorfologii Maria Górska-Zabielska
Dr geologii Ryszard Zabielski
Foto - Maria Górska-Zabielska, Internet

Część 2

(GEO)TURYSTYKA W PRUSZKOWIE – MOŻLIWOŚCI ROZWOJU
Przegląd geozasobów Pruszkowa – potencjalnych geoproduktów miejskich - c.d.

B

ogactwem naturalnym, wydaje się, że niedocenianym przez mieszkańców Mazowsza, jest woda. Na
Równinie Łowicko-Błońskiej woda występuje przede
wszystkim w licznych ciekach. Omawiany teren należy
do zlewni Bzury i odwadniany jest przez rzekę Utratę i jej
dopływy (Żbikówkę, Regułkę, Raszynkę, Zimną Wodę),
których wody przerzucając bieg z jednego brzegu na
drugi, wykształciły klasyczne meandry i rozlewiska. Niektóre z nich przekształciły się w starorzecza. Wszystkie te
formy są dowodem na działalność erozji bocznej rzeki.
Rzeźba rzeczna (fluwialna), będąc naturalnym elementem kompozycyjnym założeń parkowych, stanowi duży
potencjał turystyczny tego regionu.
Brak naturalnego jeziora w najbliższej okolicy jest
rekompensowany z jednej strony Zalewem Komorowskim, powstałym poprzez spiętrzenie wód Utraty między sąsiadującymi z Pruszkowem miejscowościami:
Komorowem-Wsią a Pęcicami oraz z drugiej strony,
miejskim letnim kąpieliskiem, urządzonym na miejscu
jednej z dawnych „glinianek hrabiego” w północnej
części miasta.
Woda pojawia się w usytuowanych wzdłuż doliny
Utraty zabytkowych układach hydrotechnicznych funkcjonujących w dawnych stawach rybnych Potulickich, z
których najbardziej reprezentacyjne występują w zabytkowym Parku Potulickich.
Woda w Pruszkowie to także eksploatowane na potrzeby mieszkańców miasta zasoby wód głębinowych.
Do dyspozycji pozostają trzy ujęcia wody z warstw oli-

Fot. 1. Pomnikowy głaz narzutowy
przy ul. Lipowej pełni rolę kulturotwórczą.
Ten skandynawski granit nosi ślady plejstoceńskiej
obróbki glacjalnej oraz współczesnych procesów
morfotwórczych (eksfoliacji) w partii szczytowej
głazu. fot. Maria Górska-Zabielska, 2018

Wśród obiektów przyrody nieożywionej na uwagę
zasługują głazy narzutowe: niedocenione i traktowane
niefrasobliwie cenne geozasoby świadczące o georóżnorodności regionu i przeszłości geologicznej. Obecne
w środowisku przyrodniczym podnoszą jego walor geoturystyczny. Zdarza się, że upamiętniają ważne wydarzenie historyczne miasta czy kraju. Takie wykorzystanie głazu potwierdza ponadczasowe, trwałe znaczenie
kamiennego obelisku. Wydaje się więc, że zasługują na
większą uwagę ze strony instytucji konserwatorskich i
samorządowych, którym nieobca powinna być troska o
należyte zachowanie dziedzictwa przyrodniczego.
Mądra promocja miejskich zasobów geoturystycznych (np. poprzez ulotkę, folder, okolicznościowe wydawnictwo, ścieżkę dydaktyczną, hand-on activity,
szlak geoturystyczny, tabliczkę informacyjną, wykład
popularno-naukowy czy link na oficjalnej stronie internetowej miasta http://www.pruszkow.pl/poznajmiasto) ze strony lokalnego towarzystwa krajoznawczego i/lub innych struktur popularyzujących miasto
z pewnością mogłaby wpłynąć na zdynamizowanie
rozwoju turystyki, w tym i zrównoważonej geoturystyki, południowo-zachodniego Mazowsza. Mowa tu
o wzroście miejsc pracy w bezpośredniej obsłudze
gości (hotele, restauracje, przewodnicy, geointerpretatorzy, foldery), a także w sferze produkcji dóbr
konsumpcyjnych (mieszkańców i gości) czy w poszerzeniu infrastruktury paraturystycznej.

podczas jego zanikania (recesji). Miało to jest miejsce w
okresie między 215/210 (niektóre źródła podają 185) a
130/125 tysięcy lat temu, a więc w okresie zlodowacenia warty. Autorom znanych jest osiem dużych głazów
narzutowych znajdujących się w przestrzeni miejskiej
Pruszkowa. Podstawowe dane o nich zamieszczono tabeli w GP nr 1/2017.
Głazy narzutowe w przestrzeni miejskiej Pruszkowa
są obecne także w wielu innych miejscach. Spotkać
je można np. przy ul. Lipowej (Fot. 1), w Parku Sokoła
(grupa 12 głazów w północnej części parku oraz trzy w
cokole fontanny w części południowej parku), na tyłach
budynku Banku Millenium (czytelna mikrorzeźba korazyjna oraz wentyfakt), kilkanaście głazów przy ul. Prusa
66 (ślady korazji), na poboczu jezdni przy ul. Cegielnianej
15, kilkanaście dużych dobrze obtoczonych bloków skal-

Ryc. 1. Uproszczony schemat budowy geologicznej Niecki Mazowieckiej z zaznaczoną warstwą piasków
i żwirów oligoceńskich, z której czerpana jest woda do trzech z czterech (poza ul. Pogodną) studni na
terenie Pruszkowa. Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny Warszawa
goceńskich (z głębokości 238-245 m ppt; Ryc. 1) i jedno
ujęcie wody z warstw plejstoceńskich (z głębokości 29,5
m ppt).
Głazy narzutowe
W środowisku przyrodniczym miasta znajdują się
również liczne obiekty, które bezsprzecznie stanowią jego zasób geoturystyczny. Mowa tu o obiektach przyrody nieożywionej – głazach narzutowych,
które tu i ówdzie wyłaniają się z zieleni skweru, leżą
na poboczu alei, stanowią obelisk w parku. Niestety,
jak dotąd nie zyskały one właściwej sobie uwagi ani
ze strony władz ani mieszkańców Pruszkowa. Mało
kto je w ogóle dostrzega, nie mówiąc o uświadomionym znaczeniu poznawczym, edukacyjnym, konserwatorskim i w końcu geoturystycznym. Gdyby
dołożyć starań i wydobyć piękno tych głazów, objąć
je nadzorem konserwatorskim, zaopatrzyć w tablicę
informacyjną, a może nawet utworzyć w oparciu o te
głazy ścieżkę geoturystyczną, to okazałoby się, że są
w stanie przyciągnąć uwagę mieszkańców i turystów.
A wtedy ich ranga zmieniłaby się z zasobu w walor
turystyczny.
Głazy narzutowe Pruszkowa są śladem po ostatnim
zlodowaceniu, jakie objęło Mazowsze. Zostały one wyegzarowane przez lądolód z obszaru Skandynawii, włączone w obręb masy lodu i przytransportowane w czasie
nasunięcia tego lądolodu na obszar środkowej Polski, a
następnie zdeponowane w osadach powierzchniowych

nych oraz kilkadziesiąt niewielkiej wielkości otoczaków
buduje grotę Matki Bożej Adorującej przy Kościele pw.
Św. Kazimierza (Fot. 2).
Narzutniaki skandynawskie najczęściej niszczone są
(cięte na płyty) w zakładach kamieniarskich, stąd możne je zobaczyć na cmentarzach, ale dostrzec można
je również w kamieniarce okiennej. Parapety okienne
sklepu z zabawkami i odzieżą dziecięcą przy ul. Prusa
48 (Fot. 3) wykonano z pięknego okazu granitu rapakivi, jaki został wyegzarowany z wychodni na Wyspach
Alandzkich na M. Bałtyckim (między Finlandią a Szwecją).
Kamień, choć niekoniecznie w postaci narzutniaka skandynawskiego, jest obecny w mieście także w
gabionach, czyli stalowych klatkach, wypełnionych
frakcją grubożwirową (funkcja estetyczna, dekoracyjna i praktyczna - stabilizująca zbocza np. w Parku
Żwirowisko). Elementy kamienne pojawiają się w
elementach zdobiących wystrój kościołów, a także
powszechnie na pruszkowskich cmentarzach i zabytkowym kirkucie (tu głównie jurajskie piaskowce kunowskie z okolic Ostrowca Świętokrzyskiego). Ściany
zewnętrzne budynku Starostwa Powiatowego zdobi
cegła elewacyjna Novabrik. Jest ona wyprodukowana
z mieszanki kruszyw naturalnych: granitu, marmuru
i miki. Do mieszanki dodano plastyfikatory, spoiwa i
barwniki dla podniesienia właściwości technicznych i
wizualnych.

Fot. 2. Grotę Matki Bożej Adorującej zdobią
otoczaki skandynawskich skał narzutowych.
Fot. Maria Górska-Zabielska, 2017

Fot. 3. Parapety okienne sklepu z zabawkami i odzieżą dziecięcą przy ul. Prusa 48 wykonano z pięknego
okazu granitu rapakivi, jaki został wyegzarowany z wychodni na Wyspach Alandzkich na M. Bałtyckim
(między Finlandią a Szwecją) fot. Maria Górska-Zabielska, 2018
Podsumowanie
Poszerzenie miejskiej oferty turystycznej Pruszkowa
jest potrzebą chwili, bo jak wykazały przeprowadzone,
na zlecenie Urzędu Miasta, badania pod nazwą „Przystanek Pruszków” (http://www.pruszkow.pl/poznaj-miasto/przystanek-pruszkow) w 2007 r., aż 75% badanych
mieszkańców (z grupy 450 osób w wieku 25-60 lat) nie
dostrzega walorów turystycznych swego miasta.
Gospodarze miasta czynią wiele starań, aby uatrakcyjnić pobyt swoim mieszkańcom. Są to działania wpisane na
stałe do lokalnego kalendarza wydarzeń artystyczno-kulturalnych oraz przedsięwzięcia o charakterze incydentalnym. W ofercie znajduje się działalność statutowa dwóch
muzeów. Ich działalności nie sposób nie zauważyć.
Wydaje się jednak, że obok powyższych, nie w pełni
doceniono w mieście obiekty, które w jego granicach
znajdują się od zawsze, do których dostęp nie jest bardzo ograniczony, a których wartość poznawcza, edukacyjna i równie ważna dekoracyjna, powinny zostać
podkreślone. Czynność ta nie pociąga za sobą żadnych
kosztów inwestycyjnych, bo obiekty już istnieją. Czekają
jedynie na zwrócenie na siebie uwagi. Mowa tu o obiektach dziedzictwa abiotycznego, to jest: staroglacjalnej
rzeźbie terenu, osadach: iłach plioceńskich i glinie lodowcowej oraz wodzie. Geozasoby te występują pojedynczo lub w pewnych konfiguracjach. Spośród geozasobów zadbano w Pruszkowie jedynie o rudę darniową
(Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego).

Nie bez znaczenia pozostaje wiedza mieszkańców
Pruszkowa o przeszłości geologicznej swego miasta.
Odpowiednio wyeksponowane obiekty przyrody nieożywionej podtrzymują i wzmacniają charakter geograficzny miejsca – jego środowisko, kulturę, estetykę,
dziedzictwo i dobrobyt jego mieszkańców (por. National Geographic, 2015; Reynard, 2008). Ich rola w
zrównoważonym rozwoju gminy i miasta jest nie do
przecenienia. Współkształtują wizerunek miasta, które
zagospodarowuje elementy przyrody nieożywionej do
pełnienia funkcji turystycznych z zachowaniem zasad
ochrony przyrody.
Na koniec warto też zauważyć, że podejmowanie lokalnych inicjatyw, wzrost świadomości wśród mieszkańców oraz promocja wszystkich walorów geoturystycznych z pewnością przyczyni się do zwrócenia uwagi na
konieczność ochrony nieożywionych zasobów Ziemi, w
większym stopniu niż ma to miejsce do tej pory.
-------------------------------------------------------------------------Niniejszym felietonem kończymy naszą, prawie
dwuletnią, opowieść o geologii w mieście. Staraliśmy się Państwu pokazać dziedzictwo przyrody
nieożywionej w Pruszkowie. Liczymy, że choć w
niewielkim stopniu nam się to udało.
A czy mieszkańcy, a zwłaszcza gospodarze miasta
dostrzegą w geologii potencjał na lokalny wzrost
gospodarczy, przekonamy się w najbliższej przyszłości. Czego Państwu i nam życzymy!
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Wiadomości

reportaż z Ukrainy

Gdzie nikt już nie strzela a echo ciągle niesie
Tekst & foto - Tomasz Suwała rysownik i bloger

Na początku maja, w długi weekend, została zorganizowana akcja
charytatywna przez Kościół Chrześcijan Baptystów w Polsce, nie
mniej w naszej grupie był jeden
zielonoświątkowiec i jeden katolik. Jeśli był ateista to się do tego
nie przyznawał. Zebrano paczki z
żywnością, ubraniami, chemią gospodarcza i zabawkami dla dzieci,
zapakowano do busów i przyczep
by następnie w konwoju humanitarnym zawieźć to wszystko potrzebującym we wschodniej Ukrainie a
dokładnie do Lisiczańska – miasta
leżącego zaledwie 4 km od pozycji
separatystów.

Przejście w Dorohusku

B

rałem udział w tym konwoju. Konwój wyjechał z
Żyrardowa krótko przed północą.

6:15 jesteśmy przed Dorohuskiem. Do granicy ok.
2 km. Stoimy w kolejce aut osobowych. Obok nas od
10 km kolejka samochodów ciężarowych. Współczuję
tym, którzy przekraczają tu granicę. Sobie też współczuję. Auta ciężarowe pewnie będą tu stać kilka dni zanim
dojadą do granicy, przeważają ukraińskie rejestracje.
9:35 wjechaliśmy na granicę, pokazujemy paszporty i
jedziemy dalej do przejścia po stronie ukraińskiej. Trzy
kolejki osobowych aut zjeżdżają się w jedną, widocznie
ukraińskie przejście węższe. Nie przejdzie bogaty przez
ucho igielne, co najwyżej cwaniak. Mijamy ostatni polski szlaban i jesteśmy na moście, na ziemi a właściwie
na wodzie niczyjej. Ciekawe, jakie prawo tu obowiązuje, polskie, ukraińskie, a może żadne? A kto remontuje
most, kiedy będzie wymagał remontu? Za nami Polska,
przed nami Ukraina. Jakiś Cygan włącza muzykę na cały
regulator. Cygańsko-arabskie zawodzenie, to chyba takie ich disco-polo. Tylko fani disco-polo włączają swoją
muzykę na cały regulator. Wiocha jest wszędzie. Nie ma
przynależności narodowej ani terytorialnej, najwięcej
wiochy jest w miastach. Wjeżdżamy na przejście po
stronie ukraińskie. Na powitanie napis w trzech językach: po ukraińsku, po polsku i po angielsku. Po polsku
brzmi tak: UWAGA! NIE STOP MIĘDZY KOLUMNAMI PASIASTY. Pewnie tłumaczyli z angielskiego w tłumaczu internetowym. A wystarczyło spytać jakiegoś lwowiaka,
ale, po co? Ten napis to manifest odrębności etnicznej
na zasadzie: tu już nie Polska, po polsku nie umiemy, co
widać po napisie a po rosyjsku to nawet nie napisaliśmy.
Dostajemy małą karteczkę, na której kolejne kontrole
będą przybijały swoje stemple. Na początek zważyli nas
czy czasem nie wieziemy o jedną konserwę za dużo.
Przedostatni punkt kontrolny najgorszy, celnik kazał
wracać. Pokazujemy mu jakieś dokumenty, również
po ukraińsku. Wszystkie odrzuca, bezwzględnie każe
zawracać i nagle jest wybawienie: inny bierze paszporty. Może to była próba sił, taka prowokacja, że może
będziemy chcieli coś oferować, próbować przekupić a
jak tak, to znaczy ze mamy trefny towar. A u nas tylko
paczki dla tych, którzy żyją tam, gdzie jeszcze niedawno
była wojna. Ostatni szlaban, oddajemy karteczki, jesteśmy już na ukraińskiej ziemi. W moim telefonie działa
nawigacja na Ukrainę, dodatkowo mamy papierową
mapę, co prawda z 1990 roku, ale przecież ważniejsze
drogi pozostają ciągle te same. Do Kijowa prosta droga, podobno remontowana na EURO2012 tyle, że po
remoncie śladu już nie ma.
Co kilkadziesiąt kilometrów stacja benzynowa, jest
ich tutaj sporo. Tylko my, droga, stacje benzynowe i
bezkres pól, łąk i nieużytków aż po horyzont. Można
jechać tak godzinami i żadnego innego budynku nie
widać. Takich bezkresów w Polsce już się nie zobaczy.
Zwroty „dzikie polaˮ i „pośrodku niczegoˮ zaczynają się
urzeczywistniać.

Jeden z ukraińskich posterunków wojskowych

Lisiczańsk - Prospekt Lenina

Bunkry za miastem

17:00 do Kijowa ok. 200 km. Drogi tu szerokie, przeważnie po dwa pasy w jedną stronę plus pobocze tak
szerokie jak pas ruchu. Radarów nie widać – niepotrzebne: dziury, wyrwy, szybciej jak 100-110km/h jechać się
nie da a i to nie zawsze. No chyba, że ktoś chce zgubić
zawieszenie.
Kontrola policji. Jechali za nami, potem zatrzymali,
sprawdzili dokumenty a na pytanie, czym zawiniliśmy
wskazali niezapalone światła, choć były włączone. W
sumie nieistotne, kazali jechać dalej.
Około północy zawijamy do Kościoła Baptystów w Irpinie (ok 7km od Kijowa). Kawa, herbata i po godzinie
jedziemy dalej. Nocny przejazd przez Kijów.
2:00. Zasypiam za kierownicą. Zjeżdżamy na stację
benzynową. Trzeba, choć ze dwie godziny się zdrzemnąć. Przed świtem budzi nas Marcin – szef wyprawy.
Jednak nie od razu ruszamy. Niektórzy przypominają sobie o porannej kawie – mogłem jeszcze trochę pospać.
Świt zastaje nas w drodze, wcale nie taki urokliwy
albo po prostu znużony jazdą nie jestem wstanie tego
docenić.
11:10 przejazd przez Charków – ominęliśmy centrum.
Jazda slalomem – omijamy dziury w asfalcie. Po drodze
Cerkwie i monumenty minionej epoki stawiane bohaterom Wielkiej Wojny Ojczyźnianej...
Ok. 200 km do celu. Coraz częściej powiewają niebiesko-żółte ukraińskie flagi jakby ktoś chciał zaznaczyć, że
ta ziemia jest ukraińska. Mijamy jakiś budynek gdzie
obok niebiesko-żółtej wywieszona jest flaga czerwonoczarna.
Trafiamy na posterunek wojskowy. Żołnierze w kamizelkach kuloodpornych i z kałachami gotowymi do
strzału sprawdzają dokumenty, pytają o cel podróży.
Podobno nocą przejeżdża się na przygaszonych światłach żeby nie oślepiać żołnierzy. Budynek posterunku
pomalowany w niebiesko-żółte barwy, flaga też tylko
jedna. Dalej nawet przystanki autobusowe będą malowane w niebiesko-żółte barwy. 20 Km dalej kolejny
posterunek. Na razie spokojnie, o wojnie przypominają
tylko wojskowe posterunki i czasem mijające nas transporty wojskowe. 15:30 wjeżdżamy do Województwa
Ługańskiego (Ługańska Obłast).
Kolejny posterunek. Sprawdzanie dokumentów, żołnierze uśmiechnięci, serdeczna atmosfera.
Jedziemy asfaltem malowanym na zielono, kolor maskujący żeby wróg nie zauważył. Śmiesznie to wygląda,
ale drogi są ważne, jeśli nie najważniejsze, nawet na
wojnie. Coraz częściej na obiektach wojskowych wiszą
dwie flagi: niebiesko-żółta i czerwono-czarna. Widać
wyraźnie, że władze chcą zaznaczyć ukraińskość tych
ziem.
Zbliżamy się do celu.
17:00 Lisiczańsk (ukr. Лисичанськ, Łysyczanśk) – miasto w obwodzie ługańskim, nad Dońcem. Przed wojną
domową liczyło ok. 120 tys. mieszkańców, obecnie
ledwie 70 tys. Kto miał gdzie i za co, wyemigrował,
głównie do Rosji. Najstarszy ośrodek eksploatacji węgla w Donieckim Zagłębiu Węglowym, a także ośrodek
przemysłu chemicznego, szklarskiego, maszynowego,
spożywczego, odzieżowego i materiałów budowlanych.
Obecnie są tylko sklepy, supermarkety, banki, zakłady
komunalne i urzędy.
W praktyce walk w mieście nie było, separatyści w
2015 roku po prostu się wycofali. Zniszczenia, jakie są
w mieście wynikały z ostrzału przez wojska ukraińskie.
Więcej jednak opuszczonych fabryk niż zniszczonych
domów. Miasto sprawia wrażenie jakby zatrzymało się
w czasie, w latach 80-tych: bielone krawężniki, dziurawe jezdnie, ubogie przedmieścia. Ceny prawie jak u nas,
zarobki 2-3 razy mniejsze...
Miejscowi mówią (i pewnie myślą) jednak po rosyjsku, do Polaków bardzo przyjaźnie nastawieni. Nikt tego
wprost nie powie, ale żal do władz w Kijowie wypisany
jest na ich twarzach.
Mijamy opuszczone zakłady, wieże kopalnianych
wind, jak szkieletory straszą swoja pustką. Za miastem
na wzgórzach bunkry, pewnie też okopy i inne umocnienia.
Na przedmieściach, gdzie drogi między domami są już
gruntowe – mała prawosławna cerkiew a dwa domy
dalej kościół Baptystów. Serdeczne powitanie i wyładowanie paczek. Cel osiągnięty. Czeka nas jeszcze tylko
powrót – kolejne półtora tysiąca kilometrów.
Tomek Suwała
Komentować można na:
http://piorkiemtomkas.blogspot.com/
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Publicystyka

ocalić od zapomnienia

Twierdza Kamieniecka & generał Dwernicki
Jerzy W. Ryll - publicysta
Foto - Internet, portret ze zbiorów rodzinnych

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

w Kuźnicach koło Zakopanego, na takim właśnie balu
poznała swojego przyszłego męża. Ja w tym czasie niestety jeszcze bywać nie mogłam. Aleksander Sadowski,
właściciel hotelu, był moim ciotecznym bratem, a jego
piękna żona, Wanda z Dwernickich, pozowała do portretu świętemu bratu Albertowi, znanemu malarzowi,
który jeszcze przed założeniem swojego zakonu bawił
czas dłuższy na Podolu. Ten właśnie portret Wandzi,
cały prześwietlony promieniami słonecznymi, na tle
wiosennej zieleni, był jedną z nielicznych cennych rodzinnych pamiątek, ocalałych po II wojnie światowej.
Został ofiarowany zakonowi Albertynów. Śliczna, 18letnia amazonka z tego słonecznego portretu weszła
w życie w warunkach rokujących szczęście z rodziny
opromienionej zasługami bohaterskiego generała
Dwernickiego, o którym pieśni rozbrzmiewały w Polsce przez kilka pokoleń. Córka generała, Aleksandra,
była żoną mego dziadka, a we dworze w Moszczanicy,
gdzie zamieszkałam po wyjściu za mąż, wisiał w salonie obraz bitwy pod Stoczkiem, którym zachwycał

Posterunek rzucili,
Nie wołani rozkazem
Na batalię przybyli.
„Cóż tu słychać, ułanie?”
Pyta jeden z nich żwawo.
„Kropią naszych, mospanie,
Słońce zeszło dziś krwawo”.
„Ejże? Kropią, mówicie?..
Jakże kropić nie mają
Kiedy wy tu stoicie.
A wszak oni strzelają
Dalej naprzód, Krakusy (2)”.
I krzyknąli wraz „hurra!”
Właśnie, gdy wróg nacierał.
„Co tam leci za chmura?”
Pyta sztabu jenerał.
„Jenerale, Krakusy
Znać swą pocztę rzucili”.
„Oszaleli wiarusy,
Bez rozkazu ruszyli.

Twierdza Kamieniec Podolski

Portret genarałą Dwernickiego
Motto: „Piszcie sami swoją historię,
bo inaczej napiszą ją inni, a do tego źleˮ
(Józef Klemens Piłsudski, Pierwszy Marszałek Polski)
Kamieniec Podolski
o tej, przedwczesnej, śmierci, cała rodzina Ojca
obawiała się prawdziwej klęski, jak na ówczesne
stosunki, sprzedania Husiatyna, gdzie młoda wdowa
może nie zechce zostać sama z małymi dziećmi. W
tamtych czasach na kresach, tak jak wszędzie pod
zaborem rosyjskim, ziemi nie wolno było sprzedawać
Polakom, jedynymi nabywcami mogli być Rosjanie.
Ale kto oddałby ziemię polską w obce, wrogie ręce,
byłby wykreślony z listy dobrych Polaków i spadłoby
na niego odium niesławy. Matka moja zresztą nigdy o
tym nie myślała, choć jej rodzina rzeczywiście usilnie
namawiała ją do przeniesienia się do Kamieńca Podolskiego, gdzie w nowszej dzielnicy, na tzw. Nowym
Planie były już duże, wygodne kamienice otoczone
ogrodami. Był też bardzo przyzwoity hotel, własność
siostrzeńca mego Ojca, do którego zjeżdżało całe okoliczne ziemiaństwo. Hotel ten, nazywany “Hotelem
Dwernickiego”, był wprawdzie dzierżawiony przez
Żyda, bo w owych czasach nikt z polskiej inteligencji takimi interesami się nie zajmował, ale w okresie karnawału odbywały się w nim wspaniałe bale ziemiańskie.
Towarzystwo bliższych i dalszych sąsiadów, krewnych i
znajomych zjeżdżało do Kamieńca dla załatwienia różnych spraw majątkowych w mieście powiatowym malowniczo położonym na obu brzegach rzeki Smotrycz.
Często na tych balach tworzyły się pary, stające później
na ślubnym kobiercu. Moja starsza siostra, Zosia po
ukończeniu pensji w Warszawie i szkoły gospodarczej
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się bywający u nas Fałat, mówiąc, że znać w nim rękę
mistrza.
Owej amazonce z portretu brata Alberta, wnuczce
generała Dwernickiego, a mojej ciotecznej siostrze,
niestety szczęśliwe życie nie było pisane. W czasie podróży poślubnej w Wiedniu, wypadła z okna podczas
gaszenia pożaru, spowodowanego przez maszynkę
spirytusową, zagrzewającą rurki do fryzowania włosów! Życie jej uratowano, ale niestety pozostała kaleką. Urodziła jednak kilkoro dzieci i często bywaliśmy u
nich w Hukowie. Pamiętam, jak przyjazd nasz wypadł
raz w dniu imienin jej synka, Dasia i jaką radość sprawił
małemu solenizantowi prezent otrzymany od rodziców. Siedzieliśmy po obiedzie na werandzie, a dzieci,
Daś i Jadzia bawiły się przed domem, gdy nagle nadjechał śliczny powozik, do którego zaprzęgnięte były
“w lejce” cztery kucyki! Uszczęśliwiony Daś objechał
nim gazon dookoła, trzymając poprawnie bat i lejce,
wielka to była uciecha dla nas wszystkich, nie tylko dla
obdarowanego malca!
Wiktoria wojsk generała Dwernickiego
pod Stoczkiem Łukowskim
Opis zwycięskiej bitwy przetrwał niezależnie od
wspomnień Marii Anny Kępińskiej de domo Żelskiej
w źołnierskiej pieśni patriotycznej, słynnej jak Mazurek Dąbrowskiego:
Grzmią pod Stoczkiem armaty,
Błyszczą białe rabaty (1),
A Dwernicki na przedzie
Na Moskala sam jedzie.
„Hej, za lance, chłopacy,
Czego bedziem tu stali,
Tam się biją rodacy,
A my będziem słuchali?
Chodźwa trzepać Moskala,
Bo dziś Polska powstała.
Niech nam Polski nie kala –
Hej, zabierzwa mu działa”.
I zerwali się razem,

A to czyste wariaty,
Patrz, jak lecą po roli,
Patrz, jak wiercą granaty,
Nie daruję swawoli”.
Lecz gdy wódz się tak gniewa,
Groźnie patrzy dokoła,
Ktoś od walki przybywa
I z daleka już woła:
„Jenerale, to chwaty.
Od lewego tam skrzydła
Wiodą cztery armaty,
A Moskali jak bydła!”
Lecą, lecą wzdłuż błonia,
Grzmią krakowskie kopyta,
A Dwernicki spiął konia
I okrzykiem ich wita:
„Dzielnieście się spisali,
Zawsze Polak tak bije”.
A Krakusy wołali:
„Nasza Polska niech żyje!”
Dziś nieco egzotyczne terminy przywołane w tekście
mają wszak swoje konkretne, utrwalone historycznie
znaczenia:
(1) – rabaty – kolorowe wyłogi, kołnierze w wojskowych mundurach; białe rabaty to białe wyłogi Ułanów
Grochowskich ~ stąd właśnie Białymi Ułanami Grochowskimi zwanych * Szwadron Reprezentacyjny Kawalerii ma wyłogi żółte na pamiątkę JP1 czyli Kawalerii Legionowej Pierwszej Brygady Józefa Piłsudskiego.
Szwadron to od wieków przyswojony squadron.
(2) – Krakusy – żołnierze lekkiej jazdy w okresie Księstwa Warszawskiego i Powstania Listopadowego,
uzbrojeni w lancę z chorągiewką, szablę i pistolety
przy siodle.
Jak to w żołnierskich pieśniach bywa, istnieją w wielu
wersjach regionalnych, w których przetrwały Rzeczpospolitej kolejne burze dziejowe. Pamiętajmy bowiem,
iż na terenie dawnej Pierwszej Rzeczpospolitej istnieją
dziś terytoria siedmiu państw z Najjaśniejszą Rzeczpospolitą Polską na czele.

Wariant 2
Grzmią pod Stoczkiem armaty
błyszczą białe rabaty,
a Dwernicki na przedzie
na moskala sam jedzie.
„Hej, za lance chłopacy,
czego będziem tu stali?
Tam się biją rodacy,
a my będziem słuchali.
Chodźwa, chodźwa na wroga,
bo dziś Polska powstała,
niech nam Polski nie kala
hej, zabierzwa mu działa.
I zerwali się razem,
posterunek rzucili,
nie wołani rozkazem
na batalię przybyli.
„Cóż to słychać ułanie?”
pyta jeden z nich żywo.
– „Kropią naszych mospanie,
Słońce zaszło dziś krwawo”.
„Ejże kropią, mówicie?...
Jakże kropić nie mają,
kiedy wy tu stoicie,
a wszak oni strzelają?
Wszak to działa, nie dziwo?
Wszak to blisko, wiarusy?
Hej, na działa, a żywo,
dalej naprzód, Krakusy”.
I krzyknęli wraz: „Hura!!!”
właśnie, gdy wróg nacierał.
„Co tam leci za chmura?”
pyta sztabu jenerał.
„Jenerale, Krakusy
znać swą pocztę rzucili”.
„Oszaleli wiarusy,
bez rozkazu ruszyli.
A to czyste wariaty,
patrz, jak lecą po roli,
patrz, jak wiercą granaty,
nie daruję swawoli”.
Lecz gdy wódz się tak gniewa,
groźnie patrzy dokoła,
ktoś od walk
i z daleka już woła:
„Jenerale, to chwaty.
Od lewego tam skrzydła
wiodą cztery armaty,
a i jeńców jak bydła!”
Lecą, lecą wzdłuż błonia,
grzmią krakowskie kopyta.
A Dwernicki spiął konia
i okrzykiem ich wita.
„Dzielnieście się spisali,
zawsze Polak tak bije”.
A Krakusy wołali:
„Nasza Polska niech żyje!!!”.
Wariant 3
Grzmią pod Stoczkiem armaty
Błyszczą białe rabaty,
A Dwernicki na przedzie
Na moskala sam jedzie.
Hej, za lance chłopacy!
Czego będziem tu stali?
(Tam się biją rodacy,
A my będziem słuchali?) bis
Chodźwa trzepać moskala
Bo dziś Polska powstała!
Niech nam Polska nie kala, –
Hej, zabierzwmu działa!
Hej, za lance chłopacy...
I zerwali się razem,
Posterunek rzucili
Na batalię przybyli.
Hej, za lance chłopacy.
Wiktorię pod Stoczkiem Łukowskim opisała dobrze
wariantowo przytoczona tu pieśń żołnierska z Powstania Listopadowego. Tym samym Mazowsze z Ułanami
Grochowskimi oraz Krakusami zostało powiązane z Generałem Dwernickim z Podola i tym samym Kamieniec
Podolski trwale zespolił się z Mazowszem właśnie.
Kontynuuję więc wspomnienia Marii Anny Kępińskiej de domo Żelskiej.
Historia wszak toczyła się dalej, o czym w następnych
odcinkach babcinych wspomnień. CDN.
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Miasto Pruszków - miastem sportu
tytułu jest tym większa, bowiem styl anglosaski stanowi – w uproszczeniu – serię zbiegów i podbiegów
co świadczy o ogromnej wydolności marzącej o sukcesach w biegach długodystansowych sympatycznej
Elizki, której poczynania sportowe będziemy śledzić
z uwagą.

Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy
Foto - A. Andryszczyk, L. Kłudkiewicz

MIASTO PRUSZKÓW – MIASTEM SPORTU! I …to nie slogan, ale fakt co wielokrotnie
potwierdzały wyniki osiągane
przez mieszkańców naszego miasta, członków klubów
tu działających lub uczniów
naszych szkół Osoby odnoszące sukcesy na poziomie
minimum mistrzostw Polski i
spełniające chociażby jeden z
w/w warunków są tradycyjnie, uroczyście podejmowane
przez prezydenta Pruszkowa
Jana STARZYŃSKIEGO. 15 maja
2018 roku tego zaszczytu dostąpiły mieszkanki naszego
miasta i uczennice SP nr 9 im.
Marii SKŁODOWSKIEJ – CURIE
w Pruszkowie: Ewelina LISIECKA i Eliza GALIŃSKA, które
wpisały się złotymi zgłoskami
w poczet najwybitniejszych
sportowców Pruszkowa.
Eliza GALIŃSKA
towarzystwie rodziców, trenera (Elizy) i przedstawicieli lokalnych mediów: telewizji, radia
oraz prasy bohaterki tego spotkania opowiadały o
swych ulubionych dyscyplinach sportu, początkach,
treningach i sukcesach osiąganych w sporcie oraz,
a może przede wszystkim w szkole. Obie nie mają
problemów z przyswajaniem wiedzy co potwier-

W

Eliza Galińska
dzają świadectwa szkolne oraz godnie reprezentują
barwy swej szkoły w różnych zawodach. Filigranowa
Eliza GALIŃSKA, skromna i nieśmiała, ale nie zwykle
waleczna jest kandydatką na znakomitą lekkoatletkę
przygotowującą się do startów na długich dystansach.
Dzięki ogromnej wydolności i sumienności w treningach co potwierdza trener Andrzej ANDRYSZCZYK ma
szanse na osiąganie znakomitych rezultatów. Zawodniczka UKS FILIPIDES Teresin już ma na swym koncie
wiele spektakularnych zwycięstw. 14 kwietnia 2018 w
Ustrzykach Dolnych rozegrano w ramach III Górskiego Biegu Ekologicznego, Mistrzostwa Polski w Biegach
Górskich w stylu anglosaskim. Trasa zawodów wiodła
pięknym szlakiem spacerowym oraz znaną trasą narciarską po stokach Kamiennej Laworty. W grupie wiekowej DZIEWCZYNKI STARSZE (2006) - rywalizowano
o tytuły, prestiż, medale, dyplomy, nagrody i satysfakcjęna dystansie 1,9 km przy przewyższeniu + - 110
metrów. Klasą dla siebie w tej konkurencji okazała się:
13 letnia Eliza GALIŃSKA, filigranowa pruszkowianka,
reprezentująca Mazowsze i Uczniowski Klub Sportowy FILIPIDES Teresin, która wywalczyła tytuł Mistrzyni
Polski w biegach anglosaskich, deklasując 37 rówieśniczek w ogromnej większości reprezentujące kluby z
rejonów górskich. Zatem wartość tego historycznego

Ewelina Lisiecka
Ewelina LISIECKA
olejną bohaterką spotkania była Ewelina LISIECKA, także reprezentantka wyjątkowo nietypowej dyscypliny dla naszego miasta – łucznictwa
klasycznego czyli olimpijskiego, które uprawia w
OŻAROWIANCE Ożarów, a wszystko spowodowało
przypadkowe spotkanie z łukiem podczas festynu na
zamku w Czersku, gdzie wyjątkowo udane pierwsze
próby spowodowały „miłość od pierwszego wejrzenia” do łucznictwa. Decyzją rodziców Ewelina zosta-

K

ła członkiem sekcji łuczniczej prowadzonej przez
trenera Grzegorza TARGOŃSKIEGO - olimpijczyka z
Sydney. „Zderzenie z rzeczywistością” czyli udział w
wyjątkowo trudnych treningach oraz ogromne poświęcenie rodziców zaowocowały pierwszymi sukcesami na szczeblu lokalnym i regionalnym co było
bodźcem do kontynuowania zamiłowania. Na poważny sukces Ewelina pracowała blisko 6 lat i wreszcie lub już, podczas VIII Halowych Mistrzostw Polski
Młodzików, zdobyła tytuł Halowego Mistrza Polski
2018 w konkurencji indywidualnej – łuki klasyczne w
kategorii Młodzik młodszy – dziewcząt. 166 zawodniczek i zawodników, reprezentujących 30 liczących
się klubów z całej Polski oraz bardzo wysoki poziom
uczestników sprawił, iż o miejscach medalowych decydowała ilość strzelonych dziesiątek – co z dumą
podkreśla Agata MORDZONEK – aktualny trener
grup młodzieżowych w Ożarowiance, dodając iż jest
to pierwszy historyczny tytuł w tej kategorii wiekowej. Ewelina za rok rozpocznie naukę w szkole średniej i już dzisiaj snuje plany na przyszłość. Przyszłość
odległą i to dwukierunkową. Uczelnia i tu sport lub
nauki ścisłe, konkretnie matematyka oraz awans do
reprezentacji narodowej czyli udział w imprezach
łuczniczych najwyższej rangi światowej.
Obie zawodniczki co należy podkreślić z dumą i
satysfakcją mogą uprawiać ukochane dyscypliny,
dzięki ogromnemu wsparciu rodziców, którzy kilka
razy w tygodniu, nie licząc oczywiście zawodów poświęcają niemal cały wolny czas dla swych pociech.
Dziewczęta odwzajemniają tą szczególną pomoc,
wynikami sportowymi oraz potwierdzeniem iż można łączyć przyjemne z pożytecznym, czyli naukę ze
sportem z korzyścią dla obu dziedzin, będąc wspaniałymi wzorcami dla rzeszy niezdecydowanej młodzieży nie tylko w naszym mieście. Prezydent Jan
STARZYŃSKI wysoko ocenił dotychczasowy, wspólny
dorobek zawodniczek i rodziców, przekazując Elizie
i Ewelinie, Listy Gratulacyjne, pakiety upominkowe
oraz życzenia spełnienia wszystkich marzeń sportowych i poza sportowych. Złożył także podziękowania dla rodziców stawiając ich za wzór opiekunów.
Dziewczęta ofiarowały gospodarzowi spotkania
skromne, ale jakże cenne upominki związane ze
sportem. Na zakończenie seria pamiątkowych fotografii powiększyła zbiory Pruszkowa – Miasta
Sportu, które tylko na pewien czas oddaliły kolejne
sukcesy sympatycznych i niezwykle ambitnych młodych pruszkowianek.

Konkurs z pożółkłych kart historii
Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy
Foto - zbiory prywatne Jolanty Wenegickiej

Z

okazji zbliżającego się jubileuszu 95 lecia Znicza Pruszków w każdym kolejnym wydaniu
GŁOSU PRUSZKOWA począwszy od stycznia 2018
roku zamieszczamy fotkę przedstawiającą grupę zawodników reprezentujących dyscyplinę uprawianą
na przestrzeni minionych lat w Klubie Sportowym
ZNICZ Pruszków. Wśród czytelników, którzy poprawnie opiszą prezentowaną fotkę (jaka to drużyna lub
wydarzenie - imiona oraz nazwiska osób) rozlosujemy nagrody w postaci zestawu książek związanych z
naszym miastem wydanych i ufundowanych przez
Książnicę Pruszkowską. Odpowiedzi należy przesyłać na adres repsport@wp.pl lub telefonicznie 604
426 337 z podaniem nazwiska, adresu i telefonu
kontaktowego do ostatniego dnia każdego miesiąca. Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy i
sentymentalnego powrotu do wspomnień.
Prawidłowy opis fotki zamieszczonej w numerze
kwietniowym: zdjęcie przedstawia piłkarską drużynę MKS ZNICZ Pruszków - Liga Okręgowa – Sezon
1996/1997. Górny rząd od lewej: Sylwiusz MUCHA
– ORLIŃSKI - kierownik drużyny, Tomasz TWOREK,
Robert DECZEWSKI, Marek MILANKIEWICZ, Jacek

NOSEK Marcin BUDZAJ, Mariusz BANIT, Radosław
ŁODZIŃSKI, Robert KOCHAŃSKI, Wiesław OLSZEWSKI – trener. Drugi rząd od lewej: Dariusz BILIIŃSKI,
Krzysztof KOTLARSKI, Marcin TOCZEK, Michał KOZAK, Adam STAŃCZAK, Arkadiusz MYSZKOWSKI,
Paweł WDOWIARSKI, Tomasz TERLECKI. Tym razem
szczęście uśmiechnęło się do: Juli KOCHAŃSKIEJ z
Duchnic, Marcina WOJCIECHOWSKIEGO z Grodziska Mazowieckiego i Czesława KOWALEWSKIEGO z
Pruszkowa, którym serdecznie gratulujemy i zapraszamy po odbiór zestawów książkowych w sekretariacie MKS ZNICZ Pruszków – telefon 516 595 429.
Fanów, kibiców i sympatyków żółto – czerwonych
zapraszamy do kolejnej zabawy. Na prawidłowe odpowiedzi czekamy do dnia 30 czerwca 2018.
Patroni medialni wszystkich wydarzeń sportowych
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Budujemy mosty
Dublet Dominiki
dla Pana Starosty... Grabowskiej
Takst - Ugla
Foto - Oliwia Parchan

Tysiąc koni przepuszczamy a
jednego zatrzymamy... no i tak
właśnie było na ogólnopolskich
zawodach WKKW czyli Wszechstronnego Konkursu Konia
Wierzchowego. Nie każdemu
udaje się przejechać wszystkie
programy i czasami koń też odmawia współpracy:)

D

nia 20 maja 2018 r. w Szkole Jazdy Konnej Patataj
w Kaniach odbyły się zawody w Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. To już druga
edycja ogólnopolskich zawodów w Kaniach pod Pruszkowem. Podobnie jak w zeszłym roku przyjechało wielu uczestników z całej Polski. Zawody objął Patronatem
Starosta Pruszkowski Maksym Gołoś.
Od 1912r. Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego jest konkurencją olimpijską, sprawdzianem dla konia i jeźdźca. Jest to połączenie 3 różnych
konkursów: ujeżdżenia, skoków i próby crossowej.
Każdy z zawodników musi osiągnąć odpowiednią
liczbę punktów za każdy przejazd w danym konkursie. Wszystkie punkty liczą się do końcowej oceny.
Historia WKKW rozpoczęła się jeszcze przed 1902r.,
kiedy rozegrano w Paryżu pierwsze tego typu zawo-

dy. Były to odmienne konkursy od tych rozgrywanych
dzisiaj. Były bardziej wymagające względem jeźdźca
i konia. Celem tych konkursów było przedstawienie
zdolności, wytrzymałości i wspólnego zgrania konia
i jeźdźca. W tego typu konkursach mogli brać udział
tylko oficerowie wojskowi w czynnej służbie. Dopiero w 1956r. reszta zwykłych zawodników mogła brać
udział we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego.
W Szkole Jazdy Konnej Patataj, zostały skonstruowane specjalne przeszkody terenowe na potrzeby
konkursu. Próba Crossowa jest dalej uważana za jedną z bardziej groźnych i niebezpiecznych dla konia i
jeźdźca, dlatego przeszkody muszą być skonstruowane przez ludzi, którzy się na tym znają i rozumieją zagrożenia wynikające ze źle zbudowanych przeszkód.
Całe szczęście ekipa budowniczych z Patataj'a i gospodarz toru Jarosław Pogodziński stanęli na wysokości zadania i stworzyli przeszkody, które zachwycają
nie tylko wyglądem ale i poziomem bezpieczeństwa.
Pomimo braku obiecanych innych środków na to wydarzenie to organizacja zawodów oraz ogrom pracy
wolontarystycznej członków klubu, działających pod
kierunkiem trenera I klasy sportowej w jeździectwie
Zuzanny Jankowskiej zaowocowały bardzo dobrym
odbiorem ze strony startujących zawodników i ich
klubów. Ochoczo podjęto deklaracje uczestnictwa
w następnych zawodach w przyszłym roku, a wielu
trenerów sugerowało aby w przyszłym roku zorganizować w Patataj'u zawody dwudniowe i podnieść
wysokość przeszkód do wyższych klas. Nagrody ufundował Starosta Pruszkowski oraz część nagród była
ufundowana przez sklep Decathlon przy al. Krakowskiej w Warszawie, który jest czynnym partnerem
UKS SJK PATATAJ w zmaganiach sportowych.

Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy
Foto - Paula Duda

Piłkarki GÓRNIKA Łęczna – po
raz pierwszy w historii klubu
wywalczyły tytuł Mistrza Polski. Kilka dni później, także po
raz pierwszy w historii klubu
wywalczyły Puchar Polski.

W

spółautorką historycznego sukcesu jest wychowanka żółto –
czerwonych – Dominika GRABOWSKA
– reprezentantka Polski i najmłodsza w
historii reprezentacji narodowej kobiet
zdobywczyni gola oraz, a może przede
wszystkim od kilku dni jedyna w historii
ZNICZA – wychowanka, która zdobyła dublet. Sympatycznej Dominice serdecznie
gratulujemy i życzymy, aby podążała śladami swego starszego kolegi – Roberta
LEWANDOWSKIEGO.
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Podsumowanie całorocznej działalności artystycznej Zespołów MOK „Roztańczeni, Rozśpiewani, Roześmiani” – koncert „Niepodległa dla
Wszystkich”, 17 czerwca 2018 roku (niedziela),
godzina: 15:00.
Wystąpią: Skaczące Nutki, Dziecięca Akademia
Muzyczna, Taniec Nowoczesny, Capoeira, kółko teatralne, gitarzyści, „Kamyk”, „Metafora”,
„Wrzos”, „Tańce Ludowe z różnych stron świata”.
Wstęp wolny!
„Między op-artem, a konstruktywizmem” - wernisaż wystawy Andrzeja Jendrasiaka, 14 czerwca 2018 roku (czwartek), godzina: 11:00.
Andrzej Jendrasiak - absolwent Wydziału Grafiki
warszawskiej ASP, dyplom obronił w Pracowni
Projektowania Graficznego (Plakat) prof. Macieja Urbańca, malarstwo studiował u prof. Teresy
Pągowskiej. Jako stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki odbył roczne studia w Hochschule für
Buchkunst und Gestaltung w Lipsku. Obecnie pracuje w Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych pod kierunkiem prof. Jacka Dyrzyńskiego, w przedmiocie malarstwo i struktury
wizualne, gdzie przygotowuje pracę doktorską.
Jest laureatem Grand Prix na l Triennale Malarstwa ANIMALIS w Chorzowie. Prowadzi szeroką
działalność dydaktyczną i popularyzującą sztukę.
Obecnie prezentowane obrazy i reliefy są wynikiem poszukiwań artystycznych z rejonów zbliżonych do op-artu i konstruktywizmu.
Wystawa czynna do 28 czerwca.

MOK Pruszków

w MOK „KAMYK”

Czerwiec

Informacje

REKLAMA

Miejski Ośrodek Kultury im. A. Kamińskiego
ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5,
05-800 Pruszków
tel.: (22) 728 39 40, 42, 44
www.mok-kamyk.pl
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Informacje

ogłoszenia i inne...

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. Robotnik gospodarczy - wykształcenie zasadnicze zawodowe, uprawnienia ma wózek widłowy - spalinowy PB95+Butan Propan, dyspozycyjność, umiejętność pracy
w zespole, komunikatywność. Praca w Warszawie. Oferta nr 1023.
2. Preser Tworzyw Sztucznych - wykształcenie zasadnicze zawodowe. Staż pracy minimum 1 rok, praktyczna znajomość zagadnień z procesem wytrysku tworzyw
termoplastycznych. Praca w Raszynie. Oferta nr 1085.
3. Sprzedawca/ekspedientka - mile widziany staż pracy w handlu, znajomość kasy fiskalnej. Praca w Otrębusach. Oferta nr 1134.
4. Przedstawiciel handlowy - zdany egzamin maturalny, staż pracy co najmniej 2 lata, obsługa komputera, umiejętność nawiązywania kontaktów, znajomość branży
samochodowej, znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym. Praca w Pruszkowie oraz na terenie całej Polski. Oferta nr 1141.
5. Drukarz - wykształcenie minimum zawodowe lub średnie techniczne, wymagane doświadczenie jako drukarz (technologia Offset lub Flexo). Praca na terenie Pruszkowa (Parzniew). Oferta nr 1234.
6. Przedstawiciel handlowy - praca stacjonarna, wykształcenie techniczne, staż pracy na podobnym stanowisku minimum 1 rok. zmysł techniczny, obsługa komputera,
doświadczenie w sprzedaży, mile widziana znajomość języka angielskiego i rosyjskiego. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 1246.
7. Pracownik serwisu napraw i reklamacji - wykształcenie wyższe techniczne, staż pracy na podobnym stanowisku minimum 1 rok, zmysł techniczny, obsługa komputera, mile widziana znajomość języka angielskiego i rosyjskiego. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 1248.
8. Pracownik produkcyjny - ręczna produkcja wyrobów garmażeryjnych, chęć do pracy. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 1008.
9. Sprzątaczka biurowa - wykształcenie podstawowe/ zawodowe, wymagany staż pracy. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 1358.
10. Ślusarz/monter - wykształcenie zawodowe, staż pracy minimum 1 rok. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 1394.

BIURO RACHUNKOWE
Renata Pośpiech

Oferuje pełen zakres usług księgowych

Nowa Wieś, ul. Główna 53

Tel.: +48 513 728 514
e-mail: renatapospiech.biuro@gmail.com
ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW

NA STANOWISKO POKOJOWA - personel sprzątający
Osoba pracująca na tym stanowisku będzie odpowiedzialna
za czystość i porządek w pokojach hotelowych

Oferujemy:
- stałą pracę
- korzystne wynagrodzenie
- elastyczne godziny pracy
- stabilna i długotrwałą współpraca
- zapewniamy bezpłatne wyżywienie

Oczekujemy:
- zaangażowania w wykonywanie
powierzonych obowiązków
- dokładność i sumienność

Jeżeli marzy ci się praca w fajnym miejscu w niepowtarzalnej atmosferze, koniecznie wyślij do nas
swoje cv na adres: finanse@innova-group.pl lub
przynieś aplikację bezpośrednio do Hotelu ComfortBiznes, ul. Bolesława Prusa 1, 05-800 Pruszków

PILNIE ZATRUDNIMY!
EVER GRUPA zatrudni pracowników z aktualnym orzeczeniem
o niepełnosprawności do serwisu sprzątającego
w Kaniach k. Pruszkowa. Oferujemy umowę o pracę - 12 zł/h
dofinansowanie do leków oraz bezpłatną rehabilitację

Tel.: +48 601 736 719
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• grafiki
• akwarele
• pastele
• malarstwo olejne

Zapraszam

• oprawa obrazów
• oprawa luster
• lampy Tiffany'ego

Adres: ul. Kościelna 9, 05-803 Pruszków
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 12:00–18:00, sobota 10:00–14:00
Telefony: 22 394 39 56, +48 508 187 615
www.GaleriaTess.pl

