
swoim słowem i doświadcze-

niem, że zadbam o nasze małe 
ojczyzny.
Zróbmy to razem, jako druży-

na!

Pozdrawiam 
Łukasz Borkowski

WIĘCEJ NA STR. 5

REKLAMA

(298) Rok XXV Nr 10 - PAŹDZIERNIK 2019  CENA 50 gr w tym 8% VAT  www.gpr24.pl    redakcja@gpr24.pl                                 PR 11353   ISSN 1897-8789

MIEJSKI I POWIATOWY MIESIĘCZNIK 
SPOŁECZNO, KULTURALNO, 

INFORMACYJNY - TYTUŁ ISTNIEJE 
OD 1919 ROKUGŁOS 

PRUSZKOWA WIĘCEJ 
INFORMACJI

S. 11

LECZENIE
BEZ LEKÓW

S. 14
Dariusz Olszewski 

INFORMACJA WYBORCZA
S. 7

W 
niedzielę 13.10.2019 
r. warto poświęcić 
czas na to, aby za-

dbać o nasz wspólny dom: gmi-
nę, powiat, województwo. 
To nasz obowiązek.
Wybrany przez Państwa Poseł 

ma być Waszym głosem w kwe-

stii skutecznej realizacji oczeki-
wań społecznych. Gwarantuję 

Łukasz Borkowski 
niezależnym kandydatem do Sejmu RP

Zachęcam Państwa 
do oddania głosu 
na moją kandydaturę 
w wyborach 
do Sejmu RP 
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tel.: 22 758 11 10
+ 48 604 194 054
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Feridun Erol reżyser
Foto - ze zbiorów autora

Zapiski Eroltomana (71)

P
aździernik to jest ten pechowy mie-

siąc, w którym odmieniły się losy 
świata. Przywołuje w pamięci rewolu-

cję sowiecką, zwaną zresztą październikową. 
Wydawałoby się, że to przebrzmiałe dzieje, 
ale tamte wydarzenia mają swoje konse-

kwencje do dzisiaj. Towarzysze radzieccy z 
Leninem i Stalinem na czele, Dzierżyńskim, 
Berią i Chruszczowem wykończyli, lekko li-
cząc, 50 milionów swoich ziomków, wliczając 
w to nienarodzone dzieci, podejrzane o dzia-

łalność wywrotową. Przednim dowcipem 
tamtych czasów był taki dialog. Prokurator 
pyta oskarżonego: skolko u was lat? Dwa-

dzieścia- odpowiada - najczęściej (niewinny) 
oskarżony. He, he, he... śmieje się czynow-

nik, i bolsze nie budiet! Pamiętam, że koledzy 
popierający dyktaturę proletariatu, śmiali się 
do łez. Życie człowieka za wschodnią granicą, 
(jakby się jej nie wytyczyło) nie miało i nie ma 
znaczenia do dziś. A to gromkie „urrraaaa” 
armii radzieckiej na Placu Czerwonym, może 
niejednemu przebiec dreszczem po plecach.  

Mam specjalne uczulenie na sowietów. 
Szczególnie, kiedy luftuję się w kurortach 
zagranicznych. Ich pierwszych się słyszy. 
„Malczyk, nie bij diewuszki bo się spocisz”, 
wykrzykuje na plaży korpulentna ciocia do 
kilkuletniego enkawudzisty. Oczywiście to 
żart, ale oddaje ducha tej nacji. Drą się w 
restauracjach, w windach, na plaży. Chcą 
być we wszystkim najlepsi na świecie, ale nie 
zawsze im to wychodzi. W kosmosie, klapa. 
Nie stanęli na księżycu, ale w majstrowaniu 
przy rakietach, żeby wyrżnąć w każdy punkt 
na ziemi, są beściakami. Moda. Na tym polu 
leją ich Francuzi, a samo sformułowanie, 
„moda moskiewska”, kryje w sobie nieza-

mierzony żart. W sporcie, też się nie wiedzie. 
Zostali wyeliminowani z udziału w obecnych 
mistrzostwach lekkoatletycznych świata w 
Katarze, co jest sankcją za bezczelny doping, 
jaki stosowali od lat. To nie były sporadyczne 
wypadki, że ktoś się naszprycował. Całe la-

boratoria pracowały, żeby stworzyć doping, 
nie wykrywalny podczas kontroli. Tylko 
NRD-ówek był od nich lepszy. Kobitki tak się 
koksowały, że mówiły bas barytonem, rosły 
im potężne bicepsy, tudzież wąsy. Razem z 
Rosjankami były na pierwszych miejscach 
rozlicznych rozgrywek. Cuda niewidy, jaja 
jak berety! Cała para w gwizdek! 

No, tak się mają sprawy z sowietami. Z dru-

giej strony, jak nie kochać Rosjan. Taki pierw-

szy z brzegu, Lew Tołstoj albo Czajkowski, 
Musorgski, czy Jesienin, za przeproszeniem. 
Nie mówiąc o mniej znanych artystach, ta-

kich jak Dostojewski, Puszkin czy Nabokow. 
Wymieniam te nazwiska z premedytacją. Bo 
kto ich zna? Kto słucha muzyki, albo czyta 
książki? Paradoksem jest, że makulatura 
zalega księgarnie, a trwa nieustanny wysyp 
nowych autorów. Kiedyś, żeby wydać książ-

kę trzeba było wydać kilku kolegów. Dziś 
wystarczy wygrać konkurs. 

W tym roku do nagrody NIKE startuje sied-

miu autorów. Cztery powieści, dwie książki 
reporterskie i biografia. Znam wśród wy-

mienionych tylko jedno nazwisko, Mariusza 
Szczygła i to bardziej z jego występów w te-

lewizji i felietonów w Wyborczej. 

Tak kochani. Nie obejmuję tego. W dodat-
ku mam nie przeczytaną do końca książkę 
kucharską. Przypomina mi się dialog, kiedy 
oprowadzany po bibliotece lorda Cavendisha 
gość pyta zachwycony: ile, jego lordowska 
mość, ma książek? Trzy tysiące, ale żadnej 
z nich nie pamiętam. Ze mną jest trochę tak 
samo. Najbliższym pozostanie mi na zawsze 
Karol May i nie zapomniany Winnetou! 

Nowym zjawiskiem są e-booki. To jest 
taki mały kieszonkowy monitor, na którym 
można zmieścić kilka, a może nawet kilkaset 
książek. Mam taką ułomność, że z ekranu nie 
wchodzą mi do głowy literki. Czytać mogę 
tylko książkę w jej czystej postaci.

W encyklopedi podhasłem KSIĄŻKA czyta-

my: książka jest dokumentem zapisu myśli 
ludzkiej, raczej obszerny w postaci publikacji 
wielostronicowej o określonej liczbie stron, 
o charakterze trwałym. Dzisiejsza postać 

książki wywodzi się z kodeksu, czyli kartek 
połączonych grzbietem, które wraz z upo-
wszechnieniem pergaminu zastąpiły po-
przednią formę dokumentu piśmienniczego, 
czyli zwój. 

  Ciekawy jest też opis szklanki. Jest to na-
czynie szklane do picia o objętości około 200- 
250 ml... Szklanka, zwana dawniej szklanicą, 
była używana do picia piwa, a także miodu. 
Wówczas szklanice miały objętość trzech dzi-
siejszych szklanek. Naczynie to jest znane i 
używane od początku naszej ery!!! 

„A my będziemy w szklankach pili rum na 
jeszcze większy gwar, na jeszcze większy 
szum!”. Już od samej treści tej baciarskiej 
piosenki kręci mi się w głowie. Jest jeszcze 
jeden szkopuł. Nie da się wypić ze szklanicy 
bez kompana. Piję tu do autora piszącego na 
sąsiedniej stronie, Jerzego Antkowiaka. Cóż 
to za przyjemność stuknąć się z Nim szkla-

nicą i przenieść się do świata Nibylandii, do 
świata reglanów, przezroczystych bluzeczek 
i kusych sukienek z kontrafałdą. 

Szkoda tylko, że modę pokazują anorek-

tyczki z wystającymi kośćmi obojczyka i no-

gami, jak u słynnego Rosynanta, ukochane-

go konia Don Kichota z Manczy. 
Rozumiem, że pokaz mody, jest  paradą 

wieszaków, na których błysnąć ma dzieło 
krawca. Gdyby prezentowały je prawdziwe 
krasawice, byłby to pokaz piękności. W do-

datku, jak by się czuły te dziane baby, oble-

gające wybiegi. Tym bardziej, że przychodzą 
z mężami, którzy prześwietlają dziewczyny 
do samej macicy, jak aparat rentgenowski. 
Oczywiście, to żart. Tak nie jest! To tylko mój 
chory umysł tworzy takie wizje. Sam brałem 
udział w wielu pokazach i wiem jak to jest. W 
sumie najważniejszy jest dobry bufet.

Raz w życiu dostałem propozycję reżysero-

wania mody, jeżeli tak to można nazwać, bo 
była to prezentacja bielizny damskiej. Działo 
się to onegdaj, w czasach kiedy wyroby zna-

nej marki TRIUMPH, miały z PEWEX-u trafić 
pod strzechy. Stanąłem przed trudnym zada-

niem, bo jaka to może być reżyseria? Wyjście 
raz z prawej, raz z lewej, muzyka światło i co 
dalej? Z moim bratem Kubusiem usiedliśmy 
do pracy koncepcyjnej. On wziął na siebie 
pomalowanie dekoracji, na które oczywi-
ście nie było pieniędzy. Machnął w ciągu 
jednej nocy kopię obrazu celnika Rousseau. 
Kiedy na tle tego fantastycznego landszaftu, 
przedstawiającego niby dżunglę,  pojawiły 
się modelki ubrane w kostiumy kąpielowe, 
podomki, figi i büstenhaltery; pejzaż zaja-

śniał pełnym blaskiem reflektorów. Razem z 
muzyką rozległy się ćwierkania ptaków. Kie-

dy ruszyły szlafroczki i nocna bielizna, ode-

zwały się sowy i puchacze. Zgasły światła, a w  
ultrafiolecie pokazały się tylko te fragmenty 
tła, pomalowane farbami odblaskowymi. 

Powiem skromnie. Były rzęsiste brawa. 
Dekoracja sprawdziła się. Bielizna i owszem, 
też była niczego, ale prawdziwym klejnotem 
tamtego pokazu były dziewczyny. Alaba-

strowe piękności. Każda z nich mogłaby być 
prezentowana w Sevres, jako wzór absolut-
nego piękna. Nie pamiętam , czy były ze staj-
ni Triumpha, czy zostały wybrane na jakimś 

castingu? Tu się nie da nic ukryć. Prawda jest 
naga. 

Modelka prezentująca bieliznę musi być 
idealna. Co to znaczy? No, powinna odpo-

wiadać przyjętemu kanonowi. I tu mam kło-

pot. W każdym bądź razie jestem przeciwny 
temu, żeby zmierzyć to centymetrem. Biust, 
talię, biodra. Nie jestem krawcem. Wiem tyl-
ko, że kobieta musi mieć siedem rzeczy du-

żych i siedem rzeczy małych i nogi do nieba. 
Niech każdy wybiera co chce. Wśród rzeczy 
dużych szukałbym... oczu. A wśród małych? 
No kombinujcie. Ale tak żeby nie urazić żon 
i narzeczonych, chwalcie to co macie w 
domu. 

Kiedy pracowałem w filmie prawdziwą 
udręką dla mnie było prowadzenie castingu. 
Niekoniecznie wybierało się najpiękniejszą. 
Kobieta musi być kobieca, inteligentna i po-

mysłowa. O to chyba chodzi? 
Tak się szczęśliwie ułożyło, że fach, jaki mia-

łem w ręku, pozwalał mi  przenosić się do 
różnych rzeczywistości i w liczne dekoracje. 
W „Ogniomistrzu Kaleniu”, w charakterze fo-

tosisty, biegałem  wśród ukraińskich „bandy-

tów” z UPA. Tak ich wtedy nazywano. Dziś 
niekoniecznie. W „Pięć pół bladego Józka” 
zaliczyłem Harlejowców. Grałem esesmana, 
ułana, kolejarza. 

Stewarda zagrałem w „Rejsie” i niespo-

dziewanie znalazłem się na jedynym foto-

sie, jaki Film Polski dostarczył do kin wraz z 
upowszechnieniem filmu. Dlaczego nie ma 
na nim Himilsbacha i Maklakiewicza? A kto 
z tych urzędasów Centrali Rozpowszechnia-

nia słyszał o Janku? Kim był Maklak? Aktor 
wSycierający się na drugich planach. Ryszard 
Pietruski, to była firma! Zagrał w dziesiąt-
kach filmów, seriali i spektakli telewizyjnych. 
Prywatnie był wspaniałym człowiekiem i 
kompanem. Ciekawostka. W jego bogatej fil-
mografii nie znajdziecie tytułu „Rejs”. Może 
i słusznie. Piwowski wyciął go ze wszystkich 
dialogowych scen. Z tej uwiecznionej na fo-

tosie też. 
Czepiałem się filmu. Bez powodzenia. Nie 

mogłem się przebić wyżej niż jako drugi re-

żyser. Moim zadaniem było organizowanie 
drugich planów, angażowanie statystów. Dla 
zabawy, sam się obsadzałem w epizodach. 
Chciałem zasłużyć na miano genialnego sta-

tysty. Nic z tego nie wyszło.
 Dopiero w reżyserując w  telewizji po-

znałem dziesiątki, setki wspaniałych ludzi. 
Genialnych aktorów. Dzisiaj to tylko wspo-

mnienia, ale jakie? Na sto dwadzieścia fa-

jerek. Warto je uczcić szklanicą dobrej na-

lewki! Za „zdrowie pań”! Panowie! Jak się 
mawiało. Znowu piję w tym miejscu do 
mistrza mody, genialnego projektanta, Je-

rzego Antkowiaka, którego też poznałem w 
telewizji, w swoim programie rozrywkowym 
„Sekscesy”. Przyjażnimy się do dziś, ale to 
jużinna historia.

W ostatnią sobotę września nasza repre-

zentacja siatkarzy pokonała Francuzów urr-
raaaa! A przed nami październik! Idziemy 
głosować. Oby znowu ten miesiąc nie był 
początkiem klęski!

Wasz Feridun

Ja z Ryszardem Pietruskim
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P A Ź D Z I E R N I K miesiącem oszczędzania w... P E E R E L U, niestety!!!

Jerzy Antkowiak - projektant mody, publicysta
Foto - „Piktogram”

Było jak było, ale się oszczędzało, niewiele 
lub wcale, bywało, że się udawało to nie-

szczęsne  o s z c z ę d z a n i e. Obecnie 
tego delikatnego tematu lepiej nie poruszać, każ-

de najbardziej niewinne wspomnienie PEERELU 
wkurzam fundamentalistów w wszelkiej maści. 
To, co teraz piszę, to nie jest laurka dla PEERELU 
i wiem, co piszę, bo całą moją młodość „durną 
i chmurną” przeżyłem właśnie wtedy. Jeśli ktoś 
w moim wieku na tak zwane i modne obecnie 
„zdanie odrębne” i potrafi bez piany na ustach 
dyskutować to ja bardzo chętnie, bo dużo wiem, 
dużo widziałem i pamięć moja jeszcze nie wybla-

kła. Ale jeśli jakiś szczawik, co to jeszcze nie tyle 
na świecie ile w pomyśle nie zaistniał, a jeszcze 
jakiś nadopiekuńczy tatuś wepchał swoje pa-

cholę „na stanowisko”, a pacholę mówi głupoty 
i plecie nie wianki tylko androny - to niestety 
nie po dyskutujemy. Zwłaszcza, że ja nie tyle o 
pryncypiach i politycznych zawirowaniach, ale 
wprost przeciwnie o SZTUKACH PIĘKNYCH w cza-

sach „jedynych słusznych”, a tu, jaka jakakolwiek 
wiedza jest ubożuchna zarówno u szczawików i 
u oldbojów. Są wyjątki jak zawsze. Zawsze śmia-

liśmy się, że jest to ustrój na glinianych nogach, 
jeśli niewinne ekscesy artystyczne tym ustrojem 
trzęsą, a trzęsły, aż wióry leciały. Moje zakonnice 
na dyplomie z malarstwa w 1960 roku trzęsły i 
ustrojem i portkami naszej uczelnianej egzekuty-

wy. W MODZIE POLSKIEJ w 1970 roku zachwiał 
modopolską egzekutywą piękny biust naszej 
modelki LUCYNY, na próby przed pokazem zwalili 
się do WZORCOWNI partyjni fachowcy od mody, 
biust był osłonięty czarnym szyfonem cieniutkim 
jak mgła. No i tak naprawdę jak już „fachowcy” 
nasycili wzrok, to bój poszedł o ten szyfon i po-

dzielił nam egzekutywę na dwie frakcje. Czytelnik 
z wyobraźnią domyśli się naszej wesołej zabawy 
z głupią władzą, która mimo prężenia muskułów 
zawsze poległa. Bo i ZAKONNICE zdjęte ze ścian 
przez nadgorliwych wystraszonych idiotów wró-

ciły. I biust i wiele innych dekoltów, bowiem nad-

ciągała modna golizna, ale przecież nie wulgarna 
tylko prezentująca piękno ciała kobiecego i takie 
były wtedy kolekcje Domów Mody a nie „spół-
dzielni woreczek”. Kolekcje do Moskwy, też nie 
jechały po linii partyjnej, bo my projektanci, a 
nie durna władza dostawaliśmy cynki, że Moskwa 
oczekuje od nas młody paryskiej, „kak w Pariże” 
i ostro ma być i odważnie, bo mieli dość swoich 
partyjnych fachowców. W 1966 roku zrobiliśmy 
kolekcję OP ART według HENRYKA BERLEWIE-

GO, ale przecież my już wcześniej wiedzieliśmy, 
co w modowej trawie piszczy i już Milanówek i 
Bielsko-Biała nam „rzeźbiły tkaniny”. Partyjny se-

kretarz mam radził, aby na ten, jak to tam „obrt, 
czy obart” nahaftować góralskie parzenice, bo to 
się u nas nie przejdzie… Takie to były czasy, wier-
chuszka władzy nie ingerowała, tylko nadgorliwi 
idioci, a teraz Dyrektor Muzeum zdejmuje obrazy, 
których władza nie kocha. Smutno. Obok trochę 
modo polskiego, OP-ARTU 1965/66, lat bardzo 
niełatwych…

No właśnie, w latach niełatwych, czyli w PE-

ERELU w październiku lud pracujący miast i wsi 
oszczędzał, lub nie, ja mimo dobrej pamięci nie 
pomnę jak to było z tym oszczędzaniem, wiem, że 
siebie nie oszczędzałem, bo kochałem to, co robi-
łem, a że wszystko trzeba było zdobywać „sposo-

bem” energia aż furczała. Wszystkich, moich ko-

leżanek, moja i naszych kochanych krawcowych, 
krawców, krojczych, garderobianych. Coś takie 
było, że tak bardzo się chciało chcieć. Październik 
2019, to miesiąc mojej osobistej oszczędności, 
ale tym razem postanowiłem siebie pooszczę-

dzać i nie pisać kolejnych nowych dyrdymałów 
o trendach mód. Mam tyle różnych felietonów, 
artykułów i innego wszelkiego „dobra narodowe-

go”, że warto nie płodzić nic nowego, czyli ciągle 

jakoś tam tego samego, warto czasem jednak po-

wspominać. Odnalazłem PIKTOGRAM 2011/12 i 
oto fragment mojej rozmowy z Redaktorem Karo-

lem Sienkiewiczem. Proszę przeczytać. 

Karol Sienkiewicz: Jak w 1966 rok doszło do 
spotkania awangardowego artysty Henryka 
Berlewiego i Mody Polskiej? 

Jerzy Antkowiak: To  oczywiście pomysł pani 
Jadwigi Grabowskiej, która kierowała wówczas 
Modą Polską. Ona znała wszystkich. Jak od niej 
wychodziła Ewa Szelburg-Zarembina, to wcho-

dziła Izabela Stachowicz „Czajka”, jak wychodziła 
Czajka, to wchodził Toeplitz, jak wychodził To-

eplitz, to wchodził Waldorff... Cała wierchuszka 
- pisarze, aktorzy, gwiazdy teatru... Zapewne z 
jednej z takich dyskusji wynikło, że teraz jest op-
art, że zrobimy kolekcję w stylu op-artowym, że 
Berlewi ma wystawę... Dostaliśmy reprodukcje 
Berlewiego i z tym zwróciliśmy się do producen-

tów tkanin. Tkaniny robiła nam głównie Bielsko-
Biała - bardzo fajne wełny z odrobioną kaszmi-
ru, ale Milanówek też nam coś malował według 
sugestii z jego płócien: wzory zaczerpnięte z 
op-artu, i czarno-białe, geometryzujące, zygzaki 
kulistyczno-balistyczne, przenikające się drobia-

zgi. Berlewi miał malutką wystawę w pałacyku 
przy Chmielnej, wtedy Rutkowskiego. Sesję na 
tej wystawie, poza Edwardem Hartwigiem, foto-

grafował też Tadeusz Rolke. Pamiętam modelki: 
Małgosia Krzeszowska, Małgosia Blikle, Lucyna 
Witkowska, która była dziewczyną Rolkego. Zdję-

cia opublikowało „Ty i Ja”, ale po każdej kolekcji 
zdjęcia trafiały też do gazet codziennych, więc 
pewnie i w „Expressie Wieczornym” coś by się 
znalazło. To  były ładne sukienki, tuniki, komplety, 
lejbiki, czyli takie krótkie narzutki. Ale ten flirt z 
op-artem miał charakter jednorazowy, nie bardzo 
nadawało się to do tak zwanego noszenia. Trochę 
tego było w sprzedaży, w krótkich seriach.

Na początku mieliśmy tylko jeden salon, na 
Ordynackiej, który powstał już za moich czasów, 
około 1960-1961 roku. Dopiero około 1963 roku 
powstał salon z modą męską na Świętokrzyskiej. 
Potem z wielką pompą otworzyliśmy trzy¬pozio-

mowy salon na Konopnickiej, vis-à-vis Buffo, ale 
mówiło się, że to salon „na Wiejskiej”. Tam robi-
liśmy m.in. pokazy dla pań prezydentowych.

Styl op-artu nie był dominujący nie był konty-

nuowany w kolejnych sezonach. W latach 60. wy-

dawało się nam, że początek XXI wieku to będzie 
za 1000 lat, a nie za 50. Wieszczyliśmy zmierzch 
tego, co się wtedy nosiło. Twierdziliśmy, że nikt 
już nie będzie nosił półgarnituru, że wszyscy 
będą chodzili w kombinezonach na suwaki, tka-

niny będą higroskopijne, ogrzewane, walczące z 
potem. Nieprawda. Wszyscy ciągle szukają nor-
malnej tweedowej marynary, normalnego płasz-

cza. To  Pierre Cardin w latach 60. pokazywał ko-

smiczne kreacje. Po wybiegu chodzili kosmiczni 
faceci: celofany, plastiki, niby-rurki, niby-nóżki. 
Wyglądali jak kosmici albo coś zbliżonego do eks-

presjonizmu niemieckiego, takie trochę krzywe, 
wykręcone. To  wyglądało pięknie na wybiegach, 
ale nigdy nie stało się trendem. Potem wszystkim 
odbiło na modę folkloryzującą, więc były zapaski, 
a Milanówek malował szyfony i jedwabie na wzór 
pasów łowickich. Z tymi pasiakami pojechaliśmy 
do Paryża. W 1966 roku w Olympii odbywała się 
impreza „Grand Music Hall de Varsovie”.

Okładka Piktogram nr 16, 2011/2012
Foto Edward Hartwig

Okładka biuletynu 
Moda Polska z rysunkiem 

Jerzego Antkowiaka 
wiosna/lato 1966
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Włodzimierz Szpak - reżyser dokumantalista
Foto - Wikipedia

O’Keeffe

Kwiaty, zaczynając od wieku 
XVII, to jeden z ulubionych 
motywów malarstwa europej-
skiego. Wydawałoby się, że po 
Holendrach i van Goghu, nic 
nie zostało do zrobienia, trud-
no było oczekiwać jakichś od-
kryć. Jednakże ów motyw nie 
zniknął, kwiaty malowało się 
i nadal maluje, powszechnie, 
na skalę masową.                                      

W 
rozlicznych kółkach plastycznych ma-

lują je dzieci i dorośli, ludzie z różny-

mi niepełnosprawnościami i chorzy 
psychicznie. Kwiaty należą w świadomości ogółu 
do tej lepszej, jaśniejszej strony świata. Kwiatami 
nie można zabić, chociaż zranić - jak najbardziej 
(uderzając na przykład bukietem róż w twarz). 
Powszechna miłość do kwiatów rzadko przekła-

da się na jakość ich malarskich przedstawień.                                                                                                          

Artystką, która udowodniła, że kwiaty nie są tema-

tem zamkniętym i można go twórczo rozwinąć, była 
Georgia O’Keeffe, XX-wieczna malarka amerykańska, 
wyniesiona bardzo wysoko na fali feministycznego 
wzmożenia (w 2009 roku powstał o niej i jej mężu 
film biograficzny, a w ostatnim czasie ukazała się po-

wieść pt. „Georgia” z podtytułem: „powieść o Geor-
gii O’Keeffe, ikonie sztuki współczesnej”). Zasłużenie 
wyniesiona, bo jej najlepsze kwiatowe kompozycje 

mają niesamowitą siłę wyrazu i budzą różnorodne 
skojarzenia, czasem idące bardzo daleko. Od żeńskich 
i męskich genitaliów (a więc skojarzeń związanych z 
płcią), poprzez przedziwne twory budzące grozę, po 
formy zoo- i antropomorficzne oraz otchłanne (wcią-

gające w bezdeń, czarną dziurę). Artystka osiąga to 
malując  kwiaty z bliska, zwykle w bardzo dużym 
zbliżeniu, a właściwie fragmenty kwiatów, powięk-

szając je do niebywałych rozmiarów. Zbliżając się do 

nich coraz bardziej, gubi je. „Im bliżej rzeczy jesteśmy, 
tym bardziej się od tej rzeczy oddalamy w abstrakcji” 
(J. Wójcik „Sztuka filmowa”, 2017). Niektóre obrazy 
O’Keeffe to czyste abstrakcje, o charakterze orna-

mentacyjnym, bez odniesień. Nie one stanowią o 
sile i oryginalności jej dzieła. 

Georgia O’Keeffe była żoną wybitnego fotografa, 
Alfreda Stieglitza, który ją wielokrotnie portretował. 
Pięknie portretował.

ZAPROSZENIE



www.gpr24.pl      Wiadomości  Wywiad miesiąca

GŁOS PRUSZKOWA NR 10/2019                                                                                                                                                                               5         

Łukasz Borkowski niezależnym kandydatem do Sejmu RP
Redakcja: Panie Łukaszu na początku września 

rozmawialiśmy o reformie oświaty, wówczas za-
pytałem się czy startuje Pan w wyborach do Sej-
mu RP. Nie udzielił Pan wówczas twierdzącej od-
powiedzi. Dziś wiemy, że jednak Pan startuje. 

Łukasz Borkowski: Tak podjąłem decyzję o star-
cie w wyborach do Sejmu RP. Przyjąłem ostatnie 
miejsce na liście Koalicji Polskiej. 

Redakcja: Czyli ostatni będą pierwszymi? 

Łukasz Borkowski: to już zależy od wyborców. 

Redakcja: Czy mogę prosić o krótkie przybliże-
nie swojej osoby? 

Łukasz Borkowski: Nazywam się Łukasz Bor-
kowski, jestem mieszkańcem Gminy Nadarzyn. 
Jestem absolwentem Wydziału Socjologii na Uni-
wersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Warszawie. Ukończyłem również podyplomowe 
studia wychowania fizycznego, managera sportu 
oraz studia administracji publicznej. 

Od urodzenia związany jestem z Pruszkowem. 
Natomiast w 2013 r. wraz z żoną i dwojgiem 
naszych dzieci zamieszkałem na terenie Gminy 
Nadarzyn.

Na co dzień pełnię funkcję Dyrektora Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Prusz-

kowie. Równolegle działam społecznie, jako se-

kretarz Warszawsko Mazowieckiego Okręgowe-

go Związku Pływackiego, a także przewodniczący 
Szkolnego Związku Sportowego Powiatu Prusz-

kowskiego.

Redakcja: Jest Pan znaną osobą w świecie 
pruszkowskiego sportu. Tworzył Pan w Prusz-
kowie sekcję pływacką, która odnosi olbrzymie 
sukcesy sportowe. 

Łukasz Borkowski: W 2003 r. wraz z zaintere-

sowanymi rodzicami młodych utalentowanych 
sportowców utworzyłem w Pruszkowie Klub 
pływacki. Nikt poważnie nie traktował wówczas 
naszych marzeń o startach w Mistrzostwach Pol-
ski, Europy czy Świata. Wspólnie jednak dążyli-
śmy do celu, do tego by nasze marzenia stały się 
rzeczywistością. W ciągu 15 lat działalności klubu 
wychowaliśmy zawodników, którzy brali udział w 
Igrzyskach Olimpijskich w Londynie, medalistów 
Mistrzostw Polski Seniorów, medalistów Mi-
strzostw Polski Juniorów, uczestników i medali-
stów Mistrzostw Świata i Europy Juniorów.

Redakcja: Jest Pan także jednym z inicjatorów 
powstaniowej nowej pływalni. 

Łukasz Borkowski: Zgadza się jestem jednym z 
inicjatorów powstania nowej pływalni dla wszyst-
kich mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego przy 
Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych 
w Pruszkowie.

Redakcja: Czy zechciałby Pan skierować jakieś 
słowa do potencjalnych Pana wyborców? 

Łukasz Borkowski: Zachęcam Państwa do od-

dania głosu na moją kandydaturę w wyborach do 
Sejmu RP. 

W niedzielę 13.10.2019 r. warto poświęcić czas 
na to, aby zadbać o nasz wspólny dom: gminę, 
powiat, województwo. 

To nasz obowiązek.
Wybrany przez Państwa Poseł ma być Waszym 

głosem w kwestii skutecznej realizacji oczekiwań 
społecznych. Gwarantuję swoim słowem i do-

świadczeniem, że zadbam o nasze małe ojczy-

zny.
Zróbmy to razem, jako drużyna!

Pozdrawiam Łukasz Borkowski
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MNIEJSZE OBROTY?

Dla obserwatorów IFA najciekawsze są raporty 
norymberskiej firmy analitycznej GfK (obecna 
w 79 krajach) oraz konferencja otwarcia, na 

której dyrektorzy targów (osobno MesseBerlin i IFA) 
oraz ZVEI (producenci elektro-urządzeń) przedstawia-

ją aktualne analizy i trendy podpierając się liczbami 
wspomnianej GfK. Liczbom owym można poświęcić 
cały ten artykuł, ale większość czytelników tego nie 
lubi. Niemniej eksperci tej firmy badawczej szacują, że 
na rynki światowe (z wyłączeniem Ameryki Płn.) do-

starczono konsumenckie wyroby techniczne wartości 
1,01 biliona euro, ale ich sprzedaż spadnie o ok. 0,2% 
do końca bieżącego roku. FutureBuyStudy z GfK stwier-
dziło, że konsumenci bardziej niż dotąd kontrolują swe 
zakupy pod kątem jakości produktu, a w związku z tym 
wyłoniono pięć dominujących trendów. Pierwszym 
jest oczekiwanie lepszej wydajności i lepszego wyko-

nania, np. od smartfonów (których sprzedaż globalnie 
spadła o 1% z 1463 mln do 1407 mln, spadła też śred-

nia cena o 1 euro – do 315). Mają one mieć: większy 
ekran 6 do 7 cali, kamery (od 1 do 4) dające obraz 20 
mln pikseli i więcej, i jednocześnie pojemność pamięci 
ma sięgać 128 GB. Takie „osiągi” powodują, że takich 
smartfonów w pierwszym półroczu sprzedano o 3% 
więcej – w sumie za 33 mld euro. Podobnie rzecz ma 
się z pralkami – muszą mieć pojemność 9 kg i więcej 
(takimi zainteresowanie wzrosło o 24%). Drugą istotą 
ma być <simplification>, czyli ułatwienie – uproszcze-

nie obsługi urządzenia, przykładem Robot vacuum cle-

aners – robot do czyszczenia powierzchni, ich sprzedaż 
skoczyła o 11%. Trzecim trendem jest <premium> - wię-

cej jak 53% konsumentów wybiera tę klasę produktów 
(liczy się bardziej doświadczenie niż posiadanie). Np. 
notebooki mają mieć ekran OLED, także odbiorniki 
tv. Zaś z urządzeń fryzjerskich – domowych (suszarki/
maszynki do podstrzygania i stylizacji) wybiera się te 
droższe, więcej niż po 300 euro. Czwartą tendencją są 
zakupy ponad granicami, tj. zakupy gdziekolwiek on-
line (wybiera tę drogę dokładnie 29%) – decyduje o 
tym fakt, że można je robić 24/7 (całą dobę przez cały 
tydzień) mając do dyspozycji wiele kanałów (sklepów). 
Piątym trendem jest rozwój ekonomiczny – rejony o 
wzroście ekonomicznym mają powiększającą się kla-

sę średnią, choć i to podlega zawirowaniom. Np. 50% 
wszystkich smartfonów produkowanych jest w Chi-
nach i istotnym jest eksport do rejonów się rozwijają-

cych. W takiej sytuacji wszelkie wahnięcia koniunktury 
gospodarczej, jak wyhamowanie w Chinach do 6% czy 
w Niemczech – powyżej 1% PKB ma natychmiastowe 
przełożenie na sprzedaż.      

SIEMENS: KUCHNIE MUSZĄ BYĆ DUŻE
Od lat wizytę na IFA zaczynam śniadaniem w środowy 

poranek na stoisku Siemensa. Stoisko to powiedziane za 

IFA 2019
mało – firma zajmuje część podziemnej hali nr 1, także 
od lat prezentuje koncepcyjne urządzenie nie tylko kuch-

ni (w zasadzie są olbrzymie ściany kuchenne) ale całego 
domu, dzielnicy i miasta. Wraz z Siemensem „przerobi-
liśmy” urządzenie smart kuchni i domu, wpasowaliśmy 
go w smart city. No, tak <smart homes> w dalszym ciągu 
nie za wiele – 26% z 255 mld euro wydanych w tym roku 
w Europie pójdzie na wszelkie inteligentne urządzenia 
domowe. Projekty Siemensa są wielotorowe, oprócz 
pomysłu z 2017 <nowoczesnego miasta> skupiono się 
na kuchni i jej elementach. Dano przykład życia w odle-

głych skupiskach (coraz więcej ludzi żyje w takich) Kapsz-

tadu w Afryce Płd., Szanghaju (26 mln), Rio de Janerio 
czy Nowego Jorku. W każdym z nich wymagania sprzę-

towe – priorytety były inne: w Kapsztadzie ważne są lo-

dówki z idealnym chłodzeniem, wielokomorowe (także 
na wino - półki drewniane) z 5 sensorami; w Szanghaju 
– stolicy smaku, płyty kuchenne muszą mieć idealną i 
samoczyszczącą się powierzchnię, druga generacja płyt 
powinna posiadać minimalistyczny design; natomiast w 
Rio obowiązuje <Siemens cafe world> stylistyka rodem 
z USA, tutaj najważniejszy jest zapach kawy; w Nowym 
Jorku obowiązuje perfekcyjna harmonia wystroju, kon-

trolowanie głosem urządzeń i tzw. cook connect – kuch-

nia jest też miejscem wypoczynku – połączniem z living 
roomem. Z bardziej przyziemnych – dwie obowiązkowe 
pralki (lub pralka+suszarka) są klasy A+++ wyposażone 
w 59 programów; rozpoznają prane tkaniny a także de-

tergenty – seria iQ800.  

SZAŁ ODKURZACZY RĘCZNYCH
Nie do wiary – w dziedzinie AGD także panują mody – 

tutaj wygląda na zmowę producentów ręcznych odku-

rzaczy. Nie pomnę, kto pierwszy takowy zaprezentował 
i kiedy – bodaj Kärcher dwa lata temu. Ponieważ firma 
Miele jest pierwsza w kolejce konferencji, więc na niej 
się skupmy. Sam dyrektor i współwłaściciel Miele – Mar-
kus Miele demonstrował taki odkurzacz z topowej serii 
Triflex HX1. Rzeczywiście, jest on poręczny, wygodny 
w użyciu i nie ciężki – najważniejsze, że użytkownik nie 
jest związany kablem sieciowym i rurą jaką są wciągane 
pyły. Tu przypominam sobie, że na różnych prezenta-

cjach u nas, jako najczęstszy gadżet rozdawano takowe. 
Ten może pracować (ładowalna bateria) w różnych 
wariantach 60, 30 lub tylko 14 min. – w zależności od 
oszczędnej pracy, wtedy czas się podwaja. Wystarczy do 
odkurzenia 125 m2 podłogi i nawet więcej. Urządzenie 
posiada wymienny higieniczny pojemnik na pyły, ist-
nieje możliwość wymiany baterii/akumulatora w cza-

sie pracy, szczotka lepiej przylega do podłogi i w ogóle 
ma wysoką jakość wykonania. Miele zaprezentował 
kilkanaście modeli pochodzących z fabryki w Bielefeld. 
Praktycznie, co druga firma AGD na targach prezento-

wała swoje – lepsze/gorsze odmiany. Istny wysyp odku-

rzaczy! Skoro przy Miele jesteśmy, to warto odnotować 
nowe modele pralek – z cyklem 49 min. w standardo-

wej A+ oraz suszarki z cyklem 20 min. sterowane przez 
użytkownika przez Wi-Fi. Na pewno nie słyszeliście o 
amerykańskiej, założonej jeszcze w 1876 r. w Grand 
Rapids (stan Michigan) rodzinnej firmie Bissell. Jest ona 
pionierem odkurzaczy, z jej sprzętu korzysta od dawna 
Dwór Angielski. Przedstawiciel czwartego pokolenia Bis-

sell’ów zademonstrował bateryjne urządzenie będące 
połączeniem odkurzacza, mopu i suszarki podłogowej, 
ale nie tylko. Inny model Icon25V o zasilaniu rzecz ja-

sna bateryjnym (50 min.), czyści podłogę, wykładziny, 
meble – posiada LED-we końcówki. Firma z siedzibą w 
Amsterdamie planuje europejską ekspansję. Od daw-

na nad niektórymi stoiskami unosi się wspaniały zapach 
kawy, ustawiają się też kolejki do smakowania napoju. 
Jedną z wiodących w tej branży jest włoski De’Longhi 
(w skład koncernu wchodzą też Braun i Kenwood) – 
innowator w maszynach do parzenia kawy. Kuchnia 
według założeń De’Longhi ma spełniać slogan „Lepszy 
każdy dzień” (better everyday) sprzedając maszyny serii 
Maestosa, niemniej na IFA pokazała nowy Perfecta Evo 
z wieloma nowymi funkcjami, m.in. mogący napełnić 
jednocześnie sześć filiżanek. 

HULAJNOGĄ DOOKOŁA ŚWIATA                
Być może wkrótce, w każdym bądź razie na pewno 

dookoła Berlina czy Warszawy, co zresztą widzicie na 

ulicach. Producentów jest dziesiątki, wiodącą jest Se-

gway-Ninebot, która sprzedała w 2018 r. 2,3 mln hulaj-
nóg. Jasne, że urządzenia są polecane jako konkuren-

cja samochodu w mieście, bowiem mają już zasięg na 
akumulatorach do 6o – 70 km. Sama firma Segway 
założona prawie 20 lat temu zaczęła swą działalność 
od produkcji robotów domowych, ale po połączeniu z 
Ninebot jest liderem skuterów, czyli po naszemu – hu-

lajnóg. Zaprezentowano wiele nowych modeli, m.in. 
najbardziej „wypasiony” T60 o trzech inwertorowych 
kołach z dwoma systemami hamulcowymi: klasycz-

nym bębnowym i elektrycznym, mający udźwig 120 
kg, o szybkości 32 km/h, sterowany procesorem 6 
rdzeniowym 1,8 GHz (tzw. sztuczna inteligencja) – z 
wbudowaną nawigacją i szybko ładującą się baterią 
(akumulatorem litowym). Ponieważ takie hulajnogi to 
prawdziwe maszyny, wystąpił problem, gdzie mogą 
jeździć? Niemcy (w niektórych landach) i Francja oraz 
Polska są na etapie legislacji tych pojazdów. W Niem-

czech dopuszczono do ruchu (rejestracja – tablica ze 
znakami) model dwukołowy MAX G30D. Te nowe 
modele będą w handlu od tego miesiąca.  

W ub. roku kolega zwrócił mi uwagę, że pisząc o lo-

dówkach Haier wymieniłem trzydrzwiową, a w istocie 
była czterodrzwiowa. Uczulony w ten sposób poświę-

ciłem trochę czasu (jego deficyt stresuje wszystkich 
dziennikarzy tam obecnych) na lodówki. Np. firma 
Beko – oczywiście lansując swoje rozwiązania – przy-

kłada wagę nie do rozmiarów/parametrów technicz-

nych, ale do odpowiedniego wykorzystania półek/
pojemników pod kątem zdrowej żywności i jej odpo-

wiedniego przechowywania w lodówkach. Podobnie 
inne firmy, w tym monopolista niemiecki (rzadko ro-

biący konferencje) Leibherr stosujący strefę bio-fresh i 
system podwójnego chłodzenia. Niektóre lodówki tej 

firmy maja rozmiary naszych starych szaf w mieszka-

niu i są bodaj 5 drzwiowe, ale mają wyżyłowane pa-

rametry techniczne. Głównie na pobór mocy zwraca 
światowy potentat tych urządzeń – zarządzany przez 
Francuzów chiński Haier. Załączone foto uświadamia 
nam, że szafy – wzorem zza Oceanu - „łykają” oprócz 
powierzchni, wiele energii i optymalnym rozwiąza-

niem jest lodówka 60 cm, ale za to wysoka, co przez 
przypadek uczyniłem wiosną właśnie taką kupując – 
wysokość prawie 2,5 m.      

WSZYSTKO DLA ZDROWIA
To niemal obsesja (słuszna!) wszystkich wystawców, 

a już szczególnie mniejszych firm AGD i kosmetycz-

nych. Znany niemiecki Beurer (od sprzętu dla fryzje-

rów po kosmetyczne, zabiegowe) zaproponował na-

wilżacz-symulator morskiego powietrza o nazwie Ma-

remed. Niewielki nawilżacz oraz specjalnie dobrana 
sól morska ozdrowi powietrze w naszym mieszkaniu, 
co ma znaczenie, gdy ponad 300 mln ludzi na świecie 
cierpi na astmę. Nawiasem mówiąc, Beurer obchodzi 
swoje 100 urodziny, tak jak szwedzki Elektrolux, czy 
niemiecki sprzętowy Busch-Jaeger 140 lat działalności. 
Oprócz firm z urządzeniami do stylizacji włosów, pa-

znokci, masażu ciała, itd. odnotowałem istny, kolejny 
wysyp sokowników (juice) w niepoliczalnej ilości. Np. 
litewska firma Millo proponuje blender do napojów 
na baterie (120 min. pracy), mały i poręczny sterowa-

ny smartfonem przez Bluetooth. Moda na slow-food 
opanowała nie tylko sokowniki, ale tzw. cookery – czyli 
naczynia ciśnieniowe przyrządzające potrawy na stole, 
na oczach biesiadników.

Targi co roku odwiedza ok. 250 tys. osób, podgląda-

jąc, co nowego i ciekawego, potem przekłada się to na 
zakupy – głównie przedświąteczne.

Hulajnoga T60 firmy Segway-Ninebot

Widok wejścia na targi

Haier – przykład oszczędności lodówki

Największe na świecie Targi i jed-
nocześnie Wystawa pn. IFA odbyły 
się jak, co roku, na terenach Mes-
seBerlin w dn. 6 – 11 września br. 
Upłynęły pod znakiem techniki 5G 
(procesor Kirin 990), przygotowań 
do wprowadzenia telewizji o roz-
dzielczości 8K, szaleństwa hulajnóg, 
coraz większych lodówek i przeboju 
targowego – małych, przenośnych, 
bo zasilanych akumulatorem od-
kurzaczy. A także niezliczonych 
dyskusji, seminariów i spotkań do-
tyczących technologii i ich nowych 
zastosowań.  
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Troszkę ponarzekam zno-
wu… Zgłosiłem pytanie do 
Cyfrowego Polsatu, dotyczące 
wymowy przez Mateusza Bor-
ka nazwy zespołu Manchester, 
który pewnie jest jedynym na 
świecie wymawiającym tę na-
zwę, jako Manczester. Taką 
oto dostałem odpowiedź. 

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

Zrzęda powraca...

Szanowny Panie,

Dziękuję za poniższe zgłoszenie. Jednocześnie 
wyjaśniamy, że Pana mail trafił do Działu 
Obsługi Cyfrowego Polsatu. Informujemy, 

że Cyfrowy Polsat poprzez dekoder jedynie emituje 
programy i nie ma bezpośredniego wpływu na treść 
nadawanych programów radiowych i telewizyjnych 
dostępnych w ramach pakietów jak również ogólno-
dostępnych programów nadawanych drogą satelitar-
ną, w szczególności na dobór audycji, czas ich trwania 
oraz wersję językową. Wszystkie kanały nadawane 
są przez niezależnych nadawców i producentów. W 
związku z powyższym ewentualne uwagi dotyczące 
treści audycji powinien Pan skierować do stacji TV, 
której dotyczy zapytanie.

Haha, właśnie skierowałem do takiej stacji! Odpo-

wiedział komputer… A propos używania programów 
do pisania w smartfonach to można się zdenerwować 
na poprawę pisania. Ostatnio moja żona pisała sms 
do syna i użyła imię sąsiada „Mironka”, na szczęście 
w ostatniej chwili zauważyła, że program zmienił na 
„mielonka”! 

Z innej beczki. Kiedyś zastąpiłem najlepsze w tam-

tym czasie kolumny głośnikowe Altusy 140 polskiej 
firmy Tonsil zestawem Bose Acoustimass ze względu 
na małe rozmiary mojego pokoju i chęć zrealizowania 
marzenia o kinie domowym. Polskie kolumny koszto-

wały ułamek ceny amerykańskich, ale pod względem 
brzmienia były o lata świetlne przed nimi... W dodat-
ku dokonałem swojego rodzaju ulepszenia, wkładając 
do środka gąbkę, która kosztowała więcej niż same 
kolumny.

Ale opłaciło się, dźwięk był doskonały! Fonica ro-

biła przyzwoite adaptery, Radmor doskonałe radia. 
Wszystko to nie tylko dobrze brzmiało, ale też świet-
nie i nowocześnie wyglądało. Jeszcze były wzmac-

niacze Unitra, te z dużymi gałkami, klikającymi przy 
pokręcaniu robiły wrażenie. I to wszystko za niewiel-
kie pieniądze w porównaniu z wyrobami zachodnimi 
czy dalekowschodnimi. Były też niewypały jak choćby 
magnetofon szpulowy Dama Pik, który na najwięk-

szych obrotach pracował tak głośno jak ruska snopo-

wiązałka i nawet założenie słuchawek nie pomagało. 
A wtedy nie było opcji z redukcją hałasu:) 

Pewnie mało ludzi wie, że w czasie ostatniego zjaz-

du PZPR na ostatnim piętrze (dostęp był chyba tylko 

z windy) urządzono sklep dla delegatów. Miałem 
akredytację, jako dziennikarz, więc pojechałem tam 
i nawet zrobiłem zakupy. Pamiętam niewidywaną w 
normalnych sklepach, opakowaną w folię wódkę Pre-

mium Bałtyk o pojemności 1,1 litra z etykietą po an-

gielsku, dziękującą Ameryce za ziemniaka, z którego 
Polska jako pierwsza na świecie wyprodukowała ten 
trunek. Były też tanie ubrania, ręczniki, ale ja wróci-
łem z dwiema butelkami wódki. 

Dzisiaj była 80 rocznica wybuchu II wojny światowej. 
Widzę, że wielu osobom nie spodobała się aranżacja 
placu Piłsudskiego dla przeprowadzenia uroczystości 
obchodów 80-lecia wybuchu II wojny światowej.

Że trybuna honorowa stała tyłem do GNŻ. Ktoś 
napisał, że jego 84 letnia babcia płakała widząc brak 
szacunku dla jej zamordowanej rodziny i 6 milionów 
Polaków. Naprawdę? A jak inaczej można było to 
zrobić? To była trudna operacja logistyczna, trzeba 
było uwzględnić położenie dwóch trybun względem 
siebie, maszt, na który wciągnięto flagę, dzwon, miej-
sce na defiladę...

Po pierwsze trybuna nie była tyłem do GNŻ tylko 
była ustawiona pod kątem, specjalnie pod kamerę od 
ogólnego planu z wysokości. O samym grobie było 
sporo w przemówieniach a po uderzeniu w dzwon 
każdy szef delegacji przeszedł pod grób i symbolicznie 
złożył wieniec!

Czyli uhonorował te miliony zabitych włączając 
rodzinę szanownej babci. Jest jeszcze kwestia este-

tyczna, jak to miało wyglądać w kamerach TV. Obraz, 
jaki mam nadzieję obejrzało wiele milionów ludzi na 
całym świecie, ten w szerokim planie bez przerwy po-

kazywanym, przedstawiał piękną panoramę Warsza-

wy, jej nowoczesne Centrum z wieżowcami, Galerią 
Zachęty w tle i cały czas obecnym po prawej stronie 
Grobem Nieznanego Żołnierza. Moim zdaniem inne 
ustawienie trybuny honorowej byłoby bezsensem, 
co z tego, że zaproszeni goście widzieliby grób a Jaro-

sław mógłby patrzeć na pomnik brata, dzisiaj miał go 
z boku, zresztą w kamerach pomnik był prawie niewi-
doczny. Ciekawe, że obudowali białą sklejką pomnik 
smoleński... Odważna decyzja.

Przegrana Polski ze Słowenią 0:2. Właściwie to nie je-

stem zdziwiony. Po ostatnich sukcesach koszykarzy i siat-
karek dzisiejszy mecz oglądałem na chłodno, porządkując 
pliki w komputerze. Oczywiście uważam, że rosyjski sę-

dzia okradł nas z gola, pokazując faul Lewego na obrońcy, 
którego to faulu w 66 minucie nie było, brak VAR-u na 
imprezach takiej rangi to skandal. Ale my już od dawna 
nie mieliśmy dobrego selekcjonera, szanse były po Mi-
strzostwach Świata w Korei, kiedy po dwóch nieudanych 
meczach trener Engel zmienił wielu zawodników i wygra-

liśmy! Szkoda, że reakcją związku było zwolnienie samego 
selekcjonera! Moim zdaniem mieliśmy wtedy i trenera i 
drużynę! Później ani Fornalik, ani Żmuda, tym bardziej Na-

wałka a teraz Brzęczek nie dorastali do tej funkcji. Dzisiaj 
mieliśmy 10 zawodników biegających po boisku, ale nie 
wiadomo, po co... Nie rozumiem, czemu Fabiański jest 
pierwszym wyborem Brzęczka. Szczęsny gra w drużynie 
Mistrza Włoch i spisuje się świetnie, ma lepsze warunki 
fizyczne i po prostu jest lepszym bramkarzem! Gdyby 
Nawałka zmienił Fabiańskiego na Boruca przed karnymi 
z Portugalią w tamtym turnieju to może bylibyśmy Mi-
strzami Europy... Dzisiaj widziałem lewoskrzydłowego (!) 
Lewandowskiego, który w Bayernie gra na pozycji napast-
nika i strzela gole jak się patrzy:)

 

Plac Piłsudskiego w Warszawie

REKLAMA
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W dzisiejszym numerze publi-
kujemy już trzecią, ostatnią już 
część Pamiętnika prowadzonego 
przez Krystynę Różycką podczas 
Powstania Warszawskiego oraz 
późniejszej tułaczki. Narracja za-
czyna się w momencie przyjazdu 
Pani Krystyny do obozu Dulag 
121, wygnanej wraz z córkami 
Teresą i Marią z warszawskiego 
Mokotowa. Zachowujemy pi-
sownię zgodną z oryginałem.

Październik w Muzeum Dulag 121

Fragment pamiętnika Krystyny Różyckiej (3)
Krystyna Różycka (1903-2004)

W
ysiadamy. Idziemy wzdłuż toru. Cze-

mu jeszcze wtedy nie zdołałam zwiać? 
Idziemy: tu niosą rannych, czy cho-

rych, tam dają zupy, nam każą iść. Robiliśmy to 
niechętnie. Siostry Czerwonego Krzyża radzą nie 
wchodzić do hali […]. Wciąż mi się zdawało, że 
ja z dziećmi jestem poza niebezpieczeństwem. 
Że nas zwolnią. Dziewuszki dostały trochę zupy, 
zjadłyśmy z apetytem, tylko mało. Każą iść znowu 
dalej, a my szukamy jeszcze zupy, ale zmuszone 
idziemy ze wszystkimi. Kurnatowski daje nam 
garnek i prosi, żebyśmy jeszcze wróciły po zupę, 
może dostaniemy. Wróciłyśmy, dostałyśmy zupę, 
zjadłyśmy i tę z apetytem. Wyszłyśmy z założenia, 
że lepiej samemu zjeść, niż nosić innym i posta-

nowiłyśmy skłamać, że zupy nie dostałyśmy, co 
znaczy to trochę. Zrobiłam jedno świństwo, a nie 
przyszło mi na myśl zrobić drugie i nie wracać do 
nich, tylko się ukryć tu, bo jakoś Niemców nie ma, 
trzeba było się schować, tylko ten garnek nie nasz. 
Może by się udało. Czemuż nie próbowałam?? 
Poszłyśmy dalej. Widzimy hale… Spotykamy pa-

nią Kostro, kilka słów z nią, ona idzie w przeciw-

ną stronę. Czemu mnie nie zawróciła? Gdybym 
ja wiedziała, że gdy przestąpię te hale, to jakbym 
przestępowała więzienie? Na lewo czerwony bu-

dynek, tam na parterze pp. Czerwińscy, tak tam 
cicho, spokojnie. Miałam ochotę tam wejść, ale 
jak, przez okno? Przez drzwi nie można, a tu tyle 
osób, wszyscy by chcieli. Nie było zachęty ze stro-

ny pp. Czerwińskich. Poszłyśmy dalej… Może to 
była ostatnia okazja.

Weszłyśmy do hal. Tam pełno ludzi. Była to fa-

bryka, czy jakaś ślusarnia, wyrabiali tam rożne po-

trzebne metalowe rzeczy do wygódek i łazienek. 
Można było znaleźć tam najrozmaitsze rzeczy. 
Ludzie z kanap porobili sobie spania, także deski 
najrozmaitsze do tego służyły, na to kładziono ja-

kieś pakuły lub trociny, co kto znalazł. Ruszyłam 
się i ja za tym. Choć był ranek, ale potem może 
nie być, poszłam więc na ostatnia salkę i stam-

tąd taszczyłam rożne dechy itp. Miejsce mieliśmy 
niewygodne, gdzieś blisko wyjścia, w strasznym 
tłoku. Przenieśliśmy się jeszcze do innej bocznej 
sali, gdzie było ciszej, spokojniej.

W Pruszkowie byliśmy zdaje się jedną dobę tyl-
ko i kilka godzin, a mnie jeszcze dziś zdaje się, że 
byłam tam kilka dni. Ciągle coś robiłam, ciągle w 
ruchu to coś gotowałam, to myłam. To szykowa-

łam, to czekałam przy piecu na swą kolej, żeby 
choć trochę strawy zagotować. I ciągle strach 
mnie przejmował, jak to z nami będzie. Higie-

niczne warunki zaczęły panować straszne. Dwie 
ogólne wygódki były tak zanieczyszczone, że nie-

podobieństwo było tam wejść. Zaczęli ludzie za-

łatwiać się w kanały, najpierw gdzieś dalej, potem 
bliżej, aż było tego pełno wszędzie. Upał, gorąco 

Więźniowie obozu Dulag 121. Fot. z arch. Muzeum Warszawy

i jeszcze ten smród. Coś strasznego! Włosy mi 
na głowie stawały, gdy słyszałam, że ludzie tu po 
kilka dni siedzą, że my może tak samo, a to prze-

cież choroby. Za wszelką cenę chcę stąd wywiać. 
Jakaś siostrzyczka szuka matek z małymi dziećmi, 
jest blisko naszego pierwszego siedliska. Proszę 
ją, aby i nas przeniosła, pokazuję małą Tereskę. 
Zabiera nas. Bierzemy tobołki, idziemy z nią.

Wypuszczają nas na podwórze. Siostra każe 
nam czekać na siebie. Czemuż nie wiałyśmy, może 
tym razem by się udało? Czemu? Stoimy, nagle 
niemiec przylatuje i każe nam z powrotem iść na 
salę. Boże! Znów do tego smrodu? Nic siostra nie 
pomoże. Wracam ja z dziećmi, wracają inne mat-
ki. Przy wejściu tłok, ledwo się przecisnęliśmy, 
bałam się, że mi dzieci zgniotą. Czemu nas nie 

puścili? Czemu? Czemu? Czekamy przy tym wyj-
ściu, może znów się co uda. Tłoczno strasznie, co 
pewien czas niemiec pilnujący się złości i nawet 
strzela na postrach. Wtedy ludzie się cofają. Prócz 
pilnowania okazji, trzeba jeść. Więc często stoimy 
w ogonku przeraźliwie długim, aby nic nie dostać. 
Pewniej samemu ugotować. Zbiera się węgiel, 
nakłada na piec i dmucha się specjalnym urzą-

dzeniem (trzeba kręcić korbą) i w mig się gotuje, 
żeby tylko było co. Niestety i przy tym coraz więk-

sza kolejka. To samo do mycia, do wody. Kranów 
kilka. Każdy potrzebuje wody to do picia, to znów 
umyć się choć trochę z kurzu.

Noc. Kładziemy się na tobołkach, deski rozło-

żone na ziemi, na nich jakieś trociny wyjęte ze 
skrzyni (czyste). Ciemno, wszystko się ucisza. Śpi-
my. Ale cóż to za sen. Słyszę każdy pociąg, który 
przejeżdża niedaleko. Jakieś krzyki. Może bolsze-

wicy? Nadsłuchuję, nic nie rozumiem, może to 
nowy transport. Żeby już ta noc minęła spokojnie. 
Gdzież to ja się znajduję? Tak ciemno. Twardo, 
dzieci, koło mnie, a Tadeusz? Co się z nim stało? 
Tyle strasznych rzeczy się nasłuchałam, [o tym] 
co robili z naszą ludnością. Czy żywy? Jeśli tak, co 
się z nim dziać będzie, gdy nas w domu nie zasta-

nie? A dom spalony. Taki wyczerpany po Pawiaku, 

a tu jeszcze nowe strapienia. Zasypiam. Znowu 
jakiś hałas mnie budzi. Jakieś głosy, ktoś chodzi z 
latarkami. Może to Ukraińcy szukają dziewcząt? 
Idą w naszą stronę. Przykrywam dziewczynki sza-

lem na oczy, by im nie świecili latarkami i sama 
też udaję, że śpię. Chodzą i szukają kogoś lub coś. 
Wszyscy śpią lub udają, że śpią. Zauważyłam tylko 
karabiny. Twarzy ich nie widziałam. Wyszli nic nie 
znalazłszy na naszej sali.

(11 VIII) Niedługo zaczęło świtać. Ruch się pod-

niósł. I myśmy wcześnie wstali. Może coś się stanie 
i zwolnią nas dzisiaj! Trzeba dzieciom choć trochę 
gorącej wody na śniadanie nagrzać, naszykować 
jakieś śniadanie. Krzątam się więc, stoję w kolejce 
po wodę, potem przy ognisku. Dostaliśmy kawę 
od p. Kurnatowskiego. Toboły znów zapakowane, 

przygotowane do drogi. Roboty pełno. Smród, 
zaduch wzmógł się. Ludzi przybyło. Do ubikacji 
niemożliwe wejść. Załatwiamy się i my gdzieś za 
maszynami. Z rozpaczą myślę o dzisiejszym dniu. 
Znowu pilnujemy wejścia, znów kolejka bezna-

dziejna po zupę. Tłok okropny.
Wreszcie nie wiem już która godzina, gdy mi 

mówią, że teraz wypuszczają matki z dziećmi. 
Lecę więc po dziewczynki i rzeczy i wychodzimy. 
Żegnamy się z p. Pieniążkową i innymi. Ja roz-

gorączkowana, podniecona. Może wypuszczą. 
Idziemy w stronę wyjścia, znów nam mówią, tyl-
ko innym wyjściem mamy iść. Rzeczywiście ludzie 
wychodzą całymi gromadami. Dziwi mnie tylko, 
że większość mężczyzn. Ale idę, niech się co chce 
dzieje, warunki tu na miejscu są tak straszne, że 
niemożliwe jest zostać i nie rozchorować się na 
jaki tyfus brzuszny. Wychodzimy na powietrze. 
Cudna pogoda. Piękny sierpniowy dzień. Gorą-

co, my w płaszczach z tobołami w rękach lub na 
plecach. Idziemy z wszystkimi, czasem stajemy. 
Pełno niemców, rozdzielają nas. Zapytujemy, czy 
aby na pewno nas uwolnią. Polki siostry zapew-

niają nas, ale jakimś takim tonem pocieszającym. 
Robi mi się straszno. Widzę matki z małemi dzieć-

mi, idą na lewo. Starcy też na lewo. Boże! Żeby i 
nas tam do tych dzieci z matkami! Marysi każę 
się kurczyć. Zła jestem na nią, że zdjęła kokardki 
z włosów i że poważnie wygląda. Jeszcze raz mi 
przychodzi myśl, by któreś z nas udało chorą, ale 
siostry zapewniają, że w Łowiczu puszczą na pew-

no. Idziemy wciąż wolno. Coś niemcowi się nie 
spodobało i wszystkie matki z tymi maleństwami 
przydzielił do nas powrotem. Jest więc nadzie-

ja, że w Łowiczu nas zostawią. Czy aby prawda? 

Pociąg towarowy długi stoi. Każą nam wsiadać. 
Gdzie? Jak? Po co? Boże! Uciec? Jakaś kobieta 
chce dalej przejść, nie wolno. Wchodzimy do wa-

gonu. Dość luźno, dostajemy miejsce na tobołki 
na wprost drzwi pod drugimi drzwiami. Pierwsze 
moje zmartwienie, że wody nie mam. Upał, go-

rąco, duszno, a ja nie mam butelki ani żadnego 
naczynia na wodę.

Zamykają drzwi z zewnątrz na zasuwę, ruszamy. 
Źle mi, duszno, dzieci płaczą. Trzeba je pocieszyć. 
Na zewnątrz jestem spokojna. A czuję się strasz-

nie niedobrze. Marycha płacze. Ludzie starają się 
uciekać. Przedostać na zewnątrz, uciec. Niemcy 
strzelają. Wielu im się udaje.

W Skierniewicach rozdają chleb. Dają i w na-

szym przedziale, wszyscy się pchają, dla mnie nic 
nie ma. Wyciągam więc ręce z rozpaczą i wołam: 
„Jeszcze dla moich dzieci proszę chleba”. Ustąpili 
się trochę i ledwo dostałam jakieś dwa kawałki 
spore. Chciałam mieć przecież jeszcze na drogę 
w nieznane trochę zapasu żywności. Suchary się 
kończą, tłuszczu niewiele. Co to znaczy to wszyst-
ko, gdy nie wiadomo na jak długo ma starczyć, 
a myśmy już od dwóch dni mało jadły i żyłyśmy 
chlebem i kawą lub wodą z sokiem. Miałam jesz-

cze dwie puszki konserw mięsnych, jedna pusz-

kę mleka, boczki dwa, trochę sucharów, cukru, 
kaszy.

Jedziemy. Mijamy Łowicz. Niedobrze. Jestem 
od kilku dni jakby uderzona w głowę. Cóż mo-

głam się spodziewać, że mnie spotka. Jedzie-

my znaczy na roboty, będziemy pracować. Co 
zrobię z dziećmi? Przychodzą mi na myśl rożne 
przytułki i sposoby niemczenia dzieci. To było 
by ze wszystkiego najstraszniejsze. Żeby nas 
tylko nie rozdzielili. Nie przeżyłabym tego. Tulę 
te moje dwa skarby do siebie, które zmęczone 
śpią na tobołkach. Jedziemy przez Łódź. Pociąg 
tak huczy, dudni, trzeszczy, taki przeraźliwie 
głośny. Zdaje się mówi: „Nie wrócisz, nie wró-

cisz, jedziesz na śmierć, na śmierć”. Wojna się 
kończy, ale czy my wytrzymamy te trudy, jakie 
nas tam czekają. Czy mi moja wątła dzieciar-

nia przeżyje w strasznych warunkach rozmaite 
choroby, na które będzie narażona. Dosłownie 
włosy mi dębem stają. Matko Boska! Tobie od-

daję me dzieci w opiekę. Przyrzekam zawsze Cię 
czcić i modlić się do Ciebie, jeśli z tej opresji 
wyjdziemy cało. 

Krystyna Różycka oraz jej córki zostały następ-
nie wysłane do KL Buchenwald i  KL Bergen-Bel-
sen (w obozach koncentracyjnych w sumie prze-
bywały kilka dni) oraz obozu pracy Holzminden 
koło Hanoweru. Po wojnie powróciły do kraju, 
gdzie odnalazły się z mężem i ojcem, Tadeuszem 
Różyckim-Kołodziejczykiem.

12.10. g. 15:00 „Roman Dmowski i jego rola na kon-
ferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku” – wykład 
prof. Piotra Szlanty w ramach cyklu Karty Historii.

31.10. g. 18:00  „Zbrodnie Wehrmachtu w 
1939 roku” – pokaz filmu dokumentalnego 

na podstawie niemieckich kronik filmowych 
„II wojna światowa. Kampania wrześniowa 
1939 r. w Polsce” z komentarzem dr. Pawła 
Kosińskiego w ramach cyklu Przystanek Hi-
storia.

KLUB BARDZO MŁODEGO HISTORYKA – 
RUSZAJĄ ZAPISY

Już w sobotę, 5 października 2019 roku, 
powraca Klub Bardzo Młodego Histo-
ryka. Zapraszamy dzieci w wieku 8-11 
lat, które chciałyby dołączyć do grona 
klubowiczów. W tym roku uczestnicy 
wspólnie nakręcą film z podróży we-
hikułem czasu. Odwiedzą Pruszków 
sprzed wielu lat. Dowiedzą się jak wy-
glądały dawne sztućce, chociażby wide-
lec do arbuza czy nóż do pomarańczy. 
Poznają stroje, w jakie ubierali się nasi 
przodkowie. Odwiedzą dawne  księstwa 
i królestwa. A wszystko w ramach gier i 
zabaw, quizów i konkursów. Spotkania 
będą odbywały się w soboty od godziny 
10:00 w Muzeum Dulag 121 przy ul. 3 
Maja 8a. Prosimy o zapisy telefoniczne: 
(22) 758 86 63 lub mailowe: edukacja@
dulag121.pl
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Drogi Mirku (79)

Tadeusz Hubert Jakubowski - pisarz i publicysta

Co? Gdzie? Kiedy? Foto ze zbiorów Mieszkańcy Pruszkowa

Pruszkowskie fotoarchiwum

Jestem przekonany, że kiedyś wiedziałem, gdzie 
znajduje się dom z pruszkowskiego foto archi-
wum widoczny na fotografii zamieszczonej w 

Głosie Pruszkowa nr 09/2019. Ba, ale gdzie? Wyty-

powałem trzy ulice w starej części naszego miasta i 
szykowałem się do maksimum trzech wypraw. Nie-

stety, dowiedziały się skądś o tym moje nogi i poka-

zały mi gest Kozakiewicza. I z tych wypraw wyszło to, 
co wyszło, czyli nic nie wyszło. 

Postanowiłem odnaleźć adres tego domu poprzez 
Starostwo i Urząd Miejski w Pruszkowie. Punktem 
zaczepienia bym dla mnie salon odzieży Jtalian styl 
(powinno być Italian) mieszczący się w tym domu. 
W swoje dziecięce jeszcze naiwności (w tym roku 
kończę 88 lat) myślałem, że będą tam mieli wykazy 
sklepów w Pruszkowie wraz z ich nazwami. I znowu 
Fiume (tak w moich latach prawie bez grzecznych 
określam niepowodzenie, a raczej klęskę).

W związku z tym zwracam się z prośbą do pięk-

nych (wszystkie są takie) Czytelniczek i Czytelników 
głosu Pruszkowa o jakąkolwiek wiadomość na temat 
tego domu na adres naszego miesięcznika. Być może 
dzięki Wam będę mógł uzupełnić ten list-artykuł. W 
tym ograniczę się do opisu fotografii zamieszczonej 
w Głosie Pruszkowa nr 9/2019. 

Autorem tej i innych fotografii z pruszkowskiego fo-

toarchiwum jest Pan Mieczysław Klajnowski. Bardzo 
Panu dziękuję za te fotografie. Ocalił Pan mnie daw-

ny Pruszków dla przyszłych pokoleń Pruszkowian. 
Zamieszczone zdjęcie jest ciemne, nieostre i chyba 

„poruszone”. A może dwa „nałożyły” się na siebie. 
Cudzysłowy stąd, że jestem neptek w dziedzinie fo-

tografii i mogę się mylić.
Na zdjęciu widzimy dwupiętrowy budynek z pła-

skim dachem z mieszkaniami i z lokalem handlowym 
na parterze, w zabudowie ulicznej, prawdopodobnie 
wolnostojący (widać tylko fragment budynku). Pła-

ski dach i dwuskrzydłowe okna z podziałem skrzydeł 
szprosami na mniejsze pola datują jego powstanie 
na międzywojnie. W pobliżu ściany szczytowej dwa 
balkony. Pod nimi wejście do wspomnianego lokalu 
handlowego. Jest to butik odzieżowy o nazwie Jtalia 
styl (powinno być Italia). Dwa okna (jedno z wej-
ściem), dwie markizy. Z butiku  wychodzi elegantka 
(widać tylko jej głowę). Przed budynkiem stoi dru-

ga, czeka aż ta pierwsza wyjdzie. Przed budynkiem 
zaparkowany maluch. Prawdopodobnie autora fo-

tografii. Widać go również na innych tego samego 
autora. 

Na elewacji budynku prawdopodobnie znajdują 
się pilastry. Prawdopodobnie, bo zdjęcie jest ciemne 
i nieostre. I sprawa bardzo ważna. Część budynku, w 
której znajduje się butik Jtalia (powinno być Italia) 
styl otynkowana i pomalowana chyba na biało. Do 
tej sprawy wrócę w dalszej części mojego listu-ar-
tykułu. 

Na zdjęciu, tuż poza wjazdem na działkę budynku 
o którym pisałem, widać ścianę szczytową jego są-

siada z cieniem rzuconym „jego kolegi”. W głębi, w 
optycznym przedłużeniu tego lica, na tej samej dział-
ce, widać ścianę szczytową budynku gospodarczego 
z „attyką włoską”. Tak w międzywojniu nazywano 

schodkową osłonę domów we Włochach pod War-
szawą. 

I prawdziwa zagadka. Trzypiętrowy budynek w 
głębi z płaskim dachem z międzywojnia. Na  mię-

dzywojnie wskazują jego dwuskrzydłowe okna z 
podziałem szprosami na mniejszy pola. Wierzyć mi 
się nie chce, że takie domy wtedy były, a okazuje 
się, że były. 

Sprawka „poruszonego” zdjęcia. Wygląda ono tak, 
jakby stojący przed budynkiem maluch po osie zanu-

rzony był w wodzie. Tak samo zresztą, jak i budynek 
z butikiem. 

I refleksja ogólna. Modne stało się w Pruszkowie - i 
nie tylko u nas – „poprawianie” architektury budyn-

ków, w których znajdują się sklepy. W tym przypadku 
to małe piwo,  pomalowano tylko fragment elewacji. 
Zdarzają się jednak barbarzyńskie działania polega-

jące na powiększaniu otworów okiennych - nieraz 
całych parterów w budynkach z czerwonej cegieł-
ki. Mało tego, na tak wykastrowanych ścianach są 
zawieszane gabloty wystawowe by zwiększyć po-

wierzchnię wystawienniczą. Potworki takie straszą 
nawet na głównych ulicach naszego miasta. Dokład-

nych adresów nie podają, bo szkoda mi pieniędzy 
na papugę. 

Na zakończenie tego listu kilka słów z innej beczki. 
Moje pisanie - nie powiem pisarstwo, by nie dener-
wować niektórych moich przyjaciół płci obojga - jest 
różnie oceniane i bardzo dobrze. Przecież nie wszyst-
ko, to co napiszę, musi się wszystkim podobać. Dla 
jednych są to faramuszki dla innych dyrdymały. By-

łem nawet pouczony, że przy pisaniu trzeba myśleć. 
Za te faramuszki i dyrdymały byłem wielokrotnie na-

gradzany i wyróżniamy. To dzięki nim jako jedyny z 
naszego miasta zostałem członkiem Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich. Pewnie udało się to mi psim swę-

dem. Niektórzy pytają się, kto mi pisze książki. 
Na szczęście więcej jest takich osób, ludzi obcych i 

przyjaciół, którym moje pisarstwo -  pardon  - pisanie 
się podoba. Szczególnie miłe są dla mnie spotkania z 
ludźmi obcymi, którzy od tego momentu takimi już 
nie są. Otrzymuję listy z podziękowaniami poprzez 
Głos Pruszkowa, Automobilistę, Świat Książki i Książ-

nicę Pruszkowską. 

Szczególnie miły list dostałem od dawnej Pruszko-

wianki z ulicy Mariańskiej obecnie mieszkanki Gro-

dziska, od pani Wandy Ciechanowskiej, z domu Bor-
kowskiej. Otrzymałem go  poprzez jego jej bratanka 
a mojego młodszego prawie o pokolenie przyjaciela, 
od Adama Borkowskiego (Adam do ślubu z Anią był 
mieszkańcem naszej Topolowej). List ten jest tak 
piękny, że pozwolę go sobie tutaj przytoczyć. 

Droga Pani Wando! Pani list mnie wzruszył. Dzięku-

ję Pani za to wzruszenie. Okazuje się, że moje pisa-

nie to żadne faramuszki i dyrdymały, że ma sens, że 
przywraca ludziom pamięć, że chroni od zapomnie-

nia historię, w tym przypadku naszego Pruszkowa. Że 
jest potrzebne. Jeszcze raz Pani dziękuję. Życzę Pani 
dużo zdrowia. 

P.S. Budynek przy ulicy Kościelnej (fotozagad-

ka w Głosie Pruszkowa nr 1/2017) tuż przed ulicą 
Antoniego hr. Potulickiego już nie istnieje. Na jego 
miejscu powstaje apartamentowiec (parter plus 3 
i miejscami 4 piętra). Znacznie wystaje ponad ga-

baryty sąsiadów. Trochę szkoda, bo według mnie 
Kościelna to najpiękniejsza ulica Pruszkowa dawna 
Ciszewska. 

T.H.J.
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ZAPROSZENIE

Stół gdański
Zbigniew Poręcki - aktor, felietonista
Rysunek - Tomasz Suwała, rysownik i bloger

M
eble gdańskie to meble stylowe. Z 
historyczną tradycja i z odpowiednią 
ceną. Są to meble ciężkie, na wzór ba-

rokowych, masywne, lecz zgrabne i proporcjonal-
ne. Wykonane z drewna orzechowego, bukowe-

go lub dębowego, z wplotami z drewna  iglastego. 
Barwione najczęściej w kolorach ciemnych, co 
czyni je dostojnymi i nobilitującymi właścicieli. 
No nie każdy mógł umeblować sobie mieszkanie 
lub dom meblami gdańskimi. Koniec i kropka, się 
nie będziemy kłócić, chyba, że chcecie? Dobra, ja 
też nie chcę. W mojej opowieści najważniejszy 
jest stół. Masywny, barokowy stół gdański, przy-

pominający stoły z szesnastego wieku, prostokąt-
ny, na dziesięć osób. Posiadający nogi o formie 
spiralnej, tzw. „ślimaki” i krzesła z pełnorzeźbio-

nymi zapleckami.  Taki właśnie stół… Stop! Wróć 
do początku! O STOLE POTEM. 

Kapsel, chłopisko wzrostu krasnoludka, wyrzu-

cony z cyrku Braci Staniewskich za pijaństwo, 
wzrostu nikczemnego, coś metr dziesięć i wszyst-
ko. W cyrku, na kontrakcie clowna zatrudniony 
był, a w życiu prywatnym,  niezłym szelmą zda 
się bywał, oj szelmą jednakowoż on był. Koniec 
i kropka. Wszedł był on w porozumienie z czło-

wiekiem, z tak zwanej ferajny czerniakowskiej, 
ksywa Arystokrata, ponieważ osobnik ów gębę 
miał w podobie cóś do Chopina, ale niestety ro-

zum tylko i wyłącznie klamki od kibla. Góra dół, 
zajęte wolne, tak nie, ha, ha, ha. Nic nie mówił 
tylko machał łbem i śmiał się. Jednym słowem 
matoł, ale z dostojnym wyglądem. Kapsel ponie-

waż był charakterystyczny zawsze zabierał ze sobą 
Arystokratę. Wynajęli na miesiąc apartament na 
Brackiej dwadzieścia od panny Powiatowskiej z 
widokiem również na willę w podwórku. Miesz-

kanko tylko sześć pokoi, w tym służbówka, piętro 
pierwsze, czynsz osiemset złotych, tylko. Szanow-

ne państwo, toż to rozbój w biały dzień. Ale Kap-

sel nie płakał, stwierdził, że się tylko przymierza 
i jak mu przypasuje to wraz z meblami zjedzie, 
gdzieś po dwóch tygodniach i wynajmie na trzy 
lata z okładem, ot co. Panna Powiatowska, znaczy 
stara panna Powiatowska, przystała na ten układ, 
oczarowana mordą Naszego Arystokraty, któren 
to osioł kiwał tylko łbem, góra, dół i pokazywał 
zęby jak Kiepura w czasie śpiewu piosenki pt. Bru-

netki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki….. 
i coś tam dalej. Jako jedyny mebel do wynajętego 
apartamentu wjechał tylko stół gdański, co oko-

liczni poczytali sobie jako zaczątek niemożebnego 
przepychu, któren to zjedzie niebawem, czyniąca 
z gościa o gębie Chopina króla ulicy. Karzeł za to 
był układny i stonowany dając tylko i to co jakiś 
czas, i to w nie widoku, kopa w kochę swojemu 
„chlebodawcy”, tak iż ów zamykał na chwilę dziób 
nie szczerząc kiepurowatych zębów. Lokal ów w 
niedługim czasie nawiedziło dwóch specjalistów: 
majster rymarz i majster stolarz. Fachowcy owi 
wybitni w swym fachu, a na dodatek dyskretni, 
i jak to mówią mordę trzymający w kuble. Jeden 
nawiercił dziury w gdańskim meblu, poczem je 
zaszpachlował i pokrył mebel ponownie politurą 
jakoby nic się z meblem nie wydarzyło od stuleci. 
Drugi z fachowców skroił z pasków skóry specjal-
ną uprząż dla Kapsla, któren to osobnik, miał być 
podwieszony pod stołem, równiutko, i nie wy-

stając poza listwę podblatową. Rzeźmieszkowie 
zrobili niejedną próbę. Podwieszony  Kapsel nie 
wystawał ani ciut, ciut był jak wprasowany pod 
blatem, jeno prawicę miał wolną i mógł nią zbie-

rać z podłogi wszystko co chciał. Poświęcając się 
dla idei przeszedł na dietę ryżową i nawet przez 
trzy tygodnie schudł cztery kilo tracąc swój piwny 
atrybut. Kurdupel był płaski jak miesiąc wieczo-

rem (jak pisał poeta, zapomniałem któren) i nie 
wystawał spod stołu nic a nic.

Szanowne państwo, w niedługim czasie w Ku-

rierze ukazał się annos tej treści: Wielkiej sła-

wy światowe medium Spirydion Gościeszyński 
zaprasza na seans spirytystyczny, zupełnie nie 
związany z przemysłem spirytusowym, jeno z 

REKLAMA

wywoływaniem duchów, w niedzielę dnia dzie-

siątego listopada roku bieżącego w Warszawie na 
ulicy Brackiej dwadzieścia o godzinie 24.00. Licz-

ba osób ograniczona. Wstęp płatny w wys. sto zł. 
ZAPRASZAMY!

Jeśli chodzi o wywoływanie duchów, to Warsza-

wa naprawdę zgłupiała. Ludzie walili drzwiami i 
jak to się mówi oknami. Arystokrata opędzlował 
coś trzydzieści wejściówek, Kapsel podwieszony 
pod stołem czekał na rozpoczęcie. Dziesięć osób 
siedziało za stołem, tu prawdopodobnie wej-
ściówki były droższe, pewnie po sto dwadzieścia 
zł. Ludzie szeptem rozmawiali o tych z którymi 
chcieli się skontaktować a w tym czasie pędzlował 
portfele w przedpokoju sam Arystokrata, wyjmu-

jąc tylko banknoty. Dużą ich ilość obwinął gumką 
recepturką i delikatnie rzucając pod stół, podsu-

nął Kapslowi, któren to obwieś schował mamo-

ną za pazuchą. Już po ciemaku Arystokrata zapo-

wiedział, iż wszelaka biżuteria musi powędrować 

do koszyczka, gdyż duchy nie lubią przepychu i 
bogactwa. W sposób bardzo dyskretny podał ko-

szyczek kumplowi pod stół, a ten skitrał wszystko 
za pazuchę. Na ten czas byli już nieźle obłowieni. 
Arystokrata głośno chrząknął i zakomunikował z 
pamięci ucząc się tych zdań dwa tygodnie une 
seance de spiritisme zaczynamy!!!

Każdy zadawał jakieś pytania dotyczące zmarłej 
osoby a Kapsel walił łbem w stół lub piąchą raz lub 
dwa co było odczytywane za tak lub nie. Hrabina 
Poniewierska spytała ducha swojego męża czy ją 
zdradzał, Kapsel walnął dwa razy łbem w blat stołu, 
a ta pinda od razu dostała histerii. Padało wiele py-

tań i odpowiedzi, Mecenas Portocki zapytał o stan 
swojego interesu, lecz nie usłyszał odpowiedzi gdyż 
medium, znaczy Arystokrata wpadł w trans i zaczął 
melorecytację ….wypierdalajta zabawa skończona 

duchi pośli spać. No i się zaczęło. Portfele puste, 
koszyczek z biżuterią tudzież, wezwano policję. 
Inspektor Kwiatkowski wraz z sierżantem Cnotą, 
przeszukali cały lokal. Nikt nie wchodził, nikt nie 
wychodził, portfele puste, biżuterii nie ma. Ot i 
zabawa z duchami skończona.

Szanowni Państwo! Nie wierzcie w duchy i nie 
dajcie się obrobić!

Pozdrawiam Zbyszek Poręcki  
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Październik w MOK „KAMYK”
6 (niedziela) godz. 16:00
Koncert zespołu „Stare Dobre Małżeństwo”
Miejsce: Sala Widowiskowa CDK

Opis: Stare Dobre Małżeństwo to najbardziej 
rozpoznawalny zespół z kręgu piosenki poetyckiej 
i ballady folkowej w Polsce, od przeszło trzech de-

kad prowadzony przez Krzysztofa Myszkowskie-

go - charyzmatycznego pieśniarza, kompozytora 
i autora o studenckim rodowodzie.

Skład zespołu:
Krzysztof Myszkowski – śpiew, gitara, harmo-

nijka ustna
Roman Ziobro - gitara basowa
Wojciech Czemplik – skrzypce
Darmowe wejściówki wydawane w kasie MOK 

od 30 września w godzinach 16:00-20:00.

10 (czwartek) godz. 11:00
Spotkanie „Nie taki straszny dwór – Opera w 
pigułce”. Wydarzenie z okazji 200 rocznicy 
urodzin Stanisława Moniuszki
Miejsce: Sala Audytoryjna CDK

Spotkanie poprowadzi śpiewak i konferansjer 
Pan Paweł Świętorecki, a recital pieśni Moniuszki 
w wykonaniu solistki Pani Anny Marii Adamiak. 
Przewidziana jest również projekcja fragmentu 
opery „Straszny dwór”.

W ramach „Pruszkowskiego Miesiąca Aktywne-

go Seniora”. Wstęp wolny.

13 (niedziela) godz. 16:00
Koncert „Anna German jakiej nie znacie” w wy-
konaniu Natalii Kovalenko
Miejsce: Sala Audytoryjna CDK

Anna German jakiej jeszcze nie znacie we wspo-

mnieniach jej akompaniatora Andrzeja Płonczyń-

skiego oraz piosenkach w wykonaniu Natalii Ko-

valenko. Unikalny koncert, w którym oprócz pięk-

nych posłuchamy także ciekawych wspomnień i 
anegdot o współpracy z Anna German od świadka 
historii Andrzeja Płonczyńskiego – legendarnego 
polskiego akompaniatora. W trakcie koncertu 
będą pokazywane unikalne, archiwalne zdjęcia z 
Anną German i Andrzejem Płonczyńskim.

Darmowe wejściówki do odbioru od 7 paździer-
nika w godzinach pracy kasy MOK oraz na stronie 
www.mok-kamyk.pl/german

20 (niedziela) godz. 12:00
Poranek Teatralny dla dzieci „Złota kaczka” – w 
wykonaniu Teatru Maska
Miejsce: Sala Widowiskowa CDK

„Złota Kaczka” to legenda o biednym szewczyku 
Szymku, który marzył o sławie i bogactwie. Gdy 
spotkał tytułową kaczkę dostał szansę na spełnie-

nie marzenia. Jak skończyła się ta historia przeko-

nacie się przychodząc na spektakl, który będzie 
wystawiony przez nasz rodzimy TEATR MASKA 
czyli uczniów Pani Marzeny Kozłowskiej. 

Darmowe wejściówki od 14 października do 
odbioru w godzinach pracy kasy MOK oraz na 
stronie od godziny 8:00 - www.mok-kamyk.pl/
poranek

27 (niedziela) godz. 16:00
Koncert Alicji Majewskiej - „Żyć się chce”
Miejsce: Sala Widowiskowa CDK

„Żyć się chce” to powrót ikony polskiej piosen-

ki z nowym, premierowym materiałem. Artystka 
w typowy dla siebie sposób łączy tu nieustającą 
pogodę ducha z refleksją dotyczącą spraw istot-
nych. Do wykwintnych kompozycji muzycznych 
Włodzimierza Korcza teksty napisali znakomici 
autorzy - Magda Czapińska, Andrzej Sikorowski, 
Tomasz Misiak, Artur Andrus. Pośród utworów 
znalazły się też dwie szczególne piosenki: „Żal 
niebieski” – skromny hołd dla zmarłego przed 
dwu laty przyjaciela artystki, Zbigniewa Wodec-

kiego oraz „Przed nocą i mgłą” – doskonale znana 
kompozycja kojarzona z serialem „07 zgłoś się”. 
Niegdyś zarejestrowana w radiu, ta perełka po raz 
pierwszy ukazuje się na płycie w wykonaniu Alicji 
Majewskiej – w wyjątkowej, przygotowanej przez 
Włodzimierza Korcza wersji.

Darmowe wejściówki do odbioru od 21 paź-

dziernika w kasie MOK w godzinach 16:00-20:00 
oraz na naszej stronie www.mok-kamyk.pl/ma-

jewska

Organizator:
Miejski Ośrodek Kultury im. A. Kamińskiego, ul. 
Bohaterów Warszawy 4, Pruszków
MOK „Kamyk” w Pruszkowie
tel.: (22) 728 39 40
www.mok-kamyk.pl
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Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Prezydent Miasta Pruszków podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 12 września 2019 roku



GŁOS PRUSZKOWA NR 10/2019                                                                                                                                                                            13                                                                                                               

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Warszawie II najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha-

bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Prezydenta Miasta Pruszkowa najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

                                                                                                                                                                                                                        Prezydent Miasta Pruszków
                                                                                                                                                                                                                                  /-/ Paweł MAKUCH
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www.gpr24.pl      Wiadomości  Pruszków

Anna Jakubowska

Dramat ten pokazuje losy dwóch żołnierzy: Po-

laka  - młodego ochotnika, który zdąża do woj-
ska bez broni ale już w drodze bierze udział w 

akcji przejęcia mosty i zostaje złapany przez Niemców. 
Drugi żołnierz jest konwojentem tego obrońcy ojczy-

zny i prowadzi go na sąd w jednostce niemieckiej. 
Postój odpoczynkowy na polanie leśnej budzi u oby-

dwóch wspomnienia i okazuje się, że obaj są sobie 

REKLAMA

Jeśli nie pomagają leki
Rew elacyjne zabiegi przeciw bólow e BEZ LEKÓW

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

NATURMED
Ośrodek Medycyny Manualnej i Osteopatii

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

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

Mgr Górnicki jest wykładowcą w jednej z 
warszawskich uczelni na Wydziale fizjotera-
pii i Wydziale medycyny osteopatycznej.

„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.

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

Pierwsza konsultacja jest bezpłat-
na, aby ustalić wskazania do zabie-
gu lub przeciwwskazania. Należy 
przynieść badania (również daw-
ne) RTG lub rezonans.

„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.

„UPALNY DZIEŃ”
W czwartek 5 września 2019 

roku z okazji 80 – tej rocznicy 
wybuchu II Wojny Światowej  
odbyła się w Młodzieżowym 
Domu Kultury premiera przed-
stawienia teatralnego autor-
stwa Janusza Wasylkowskiego 
„Upalny dzień”. 

bliscy. Czym się to kończy? Nie opowiem. To trzeba 
zobaczyć. 

Grają w tym przedstawieniu absolwenci Liceum 
Ogólnokształcącego  im. T. Kościuszki a dziś  już stu-

denci. Żołnierza polskiego gra Szymon Grzeszcza-

kowski student Politechniki Warszawskiej a żołnierza 
niemieckiego Maciej Jaskólski student Wojskowej 
Akademii Technicznej. Kreacje dwóch młodych wy-

konawców spotkała się z bardzo serdecznym przy-

jęciem publiczności, która długo oklaskiwała spek-

takl.  Reżyser Gerard Położyński adaptował tekst 
autora wzbogacając go muzyką Pawła Mielnika, 
który śpiewa piękny końcowy song ze słowami Ewy 
Szostek.  Wielu widzom wilgotniały oczy a przejmu-

jące zakończenie wywołało burzę oklasków, życzeń 
i podziękowań. 

Przedstawienie powstało dzięki dotacji Starosty 
Powiatu Pruszkowskiego p. Krzysztofa Rymuzy. 

„Upalne Lato” grane jest dla uczniów pruszkow-

skich szkół średnich ale oglądać go będą w gminach 
Powiatu Pruszkowskiego i Michałowic a w listopa-

dzie zespół „STUDIO” zaprezentuje sztukę w gościn-

nym Wilnie i Lwowie. 
Wszyscy abonenci Telewizji Kablowej mieli przy-

jemność obejrzeć spektakl wielokrotnie prezento-

wany.  

Spektakl wyreżyse-
rowany przez Gerar-
da Położyńskiego
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www.gpr24.pl      Publicystyka  Tomasz Suwała

REKLAMA

Tomasz Suwała - rysownik i bloger

Komisja
 – Zgłosiłem się do komisji wyborczej – odezwał się 

Staś.
 – Będziesz wybierał? – spytałem kpiąco.
 – Będę pilnował, żeby właściwie wybierali – syknął Staś 

popiwszy piwem.
 – Czyli, na kogo? – spytałem rozbawiony.
 – Nie, na kogo, tylko żeby odpowiednio – poprawił Staś 

cedząc słowa.
 – No wiem, odpowiednio, czyli kto będzie ten odpo-

wiedni, żeby na niego głosować?
 – Kurde! – Staś się zdenerwował – Będę pilnował, żeby 

w odpowiedniej kratce krzyżyk postawić!
 – No, ale, w której kratce?
 – No kratki masz przy każdym nazwisku, tak? – kiwną-

łem głową, że tak, więc Staś wyjaśniał dalej – No to, żebyś 
wiedział jak ją zakreślić.

 – A przy którym nazwisku mam zakreślić kratkę?
 – No nie, ja zwariuję – jęknął Staś i chciał już rzucić 

trzymaną w ręku puszką, ale zorientował się, że nie jest 
jeszcze pusta – A ty wiesz, że to też na listy się głosuje?

 – No właśnie – podjąłem temat – A na którą to listę 
trzeba zagłosować?

 – Na PiS!!! – krzyknął do nas jakiś przechodzień, pewnie 
usłyszał naszą dyskusję.

Spojrzeliśmy na niego a Staś ryknął basowym głosem:
 – Tylko bez agitacji mi tutaj, bo ćwiczę teraz członko-

stwo w komisji wyborczej!!!
Przechodzień jednak się nie wystraszył. Podszedł do 

nas, przyjrzał się Stasiowi i wycedził:
 – A co ty cwaniaczku dardanelski sobie myślisz? Ja nie 

dam sobie zabrać pincet plus, ani czysta plus, ani tysiak 
plus ani żaden inny plus ani emerytury, bo z pewnością 
wiek podwyższą jak PiS przegra ani zerowego pit-u dla 
młodych ani obniżonego podatku ani gwarantowanej 
pensji ani wojska macierewiczowskiego ani serialu „Ko-

rony Królów” ani… – byłby tak pewnie bez końca te swoje 
„ani” wymieniał, ale na szczęście tchu mu brakło i musiał 
zaczerpnąć powietrza. Wykorzystując ten fakt ktoś inny 
wtrącił swoje:

 – I prawidłowo. A nie darmozjadom jeszcze po pincet 
dawać. Do roboty niech idą, jak każdy uczciwy!

 – A przepraszam – zagadnęła ostatniego rozmówcę 
jakaś paniusia – pan z Platformy?

 – Nie – odparł krótko.
 – A ja tak i nie wstydzę się tego. Nawet składki płacę – 

podniosła głowę dumnie i dodała – i to uczciwie – czym 
wzbudziła ogólną wesołość i nawet nie bardzo było wia-

domo, co było takie wesołe: składki czy uczciwość.
 – No, co się tak śmiejecie? – spytała oburzona – Płacę 

na demokrację, płacę, bo chcę, płacę, bo moje!
 – A co mnie tam – odezwał się jakiś młody człowiek – 

niech pani płaci, ja tam nie muszę, ja od Kukiza jestem, my 
nie płacimy żadnych składek. Demokracja bezpośrednia, 
mówi to pani coś? 

 – A co wy tam… Przecież wy z 
PSL-em się spiknęliście – odezwał 
się inny i roześmiał.

 – Bo Siniak-Amisz… - chciał od-

powiedzieć młody, ale ktoś mu 
przerwał:

 – Kosiniak chyba.
 – Nie chyba tylko Kamysz – po-

prawił inny.
 – Mówię przecież, słuchać trze-

ba – zripostował młody i mówił 
dalej – Więc on ma takie ideały 
jak nasz Kukiz.

Młody wzbudził jeszcze większą 
wesołość.

 – Ideały młody człowieku to tyl-
ko w lewicy mogą być – odezwał 
się starszy jegomość – eL proszę 
pana jak Lewica.

 – A ja myślałem, że L jak LGBT – 
wtrącił inny młody prawie łysy.

 – I dobrze pan myślał – zwrócił się do niego starszy 
lewicowiec – Wolność dla wszystkich, bo tylko my gwa-

rantujemy wolność.
 – Jaką wolność? – żachnął się prawie łysy – tylko Kon-

federacja mówi o wolności sumienia, wolności gospodar-
czej i o wolności narodu.

 – A PSL zawsze stało na straży wartości – dało się słyszeć 
jakiś głos z tyłu.

 – Chyba własnej – ktoś odpowiedział kpiąco i wszyscy 
zachichotali.

 – Wszystko to zdrada narodowa i zaprzaństwo – 
odezwał się zwolennik PiS-u, wskazując na pozostałych 
– Wspólnie nie udało się wam pokonać narodu to się 
podzieliliście, żeby więcej głosów zebrać. My mamy 
program, który realizujemy a wy? Jaki macie program? 
– zwrócił się do płacącej składki na Platformę.

 – Program mamy, ale nie powiem, jaki – odparła paniu-

sia – bo mi go ukradniecie i powiecie, że to wasz. Wszyst-

ko nam ukradliście, nawet koniunktura była u nas tylko 
nam ją ukradliście!

Pisowszczyk machnął ręką i zwracając się do ludowca 
spytał:

 – A wasz program?
 – Tak jak Kukiz, mamy ideały – odpowiedział buńczucz-

nie.
Pisowszczyk przeniósł teraz pytające spojrzenie na le-

wicowca.
 – Mamy plus – szybko odparł tamten.
 – Jaki?
 – LGBT plus… i ten, parytet też mamy i emerytury…
 – Chyba dla byłych ubeków – skwitował pisowszczyk.
 – My mamy – krzyknął prawie łysy – My w Konfede-

racji…
 – Wy w Konfederacji to Putina lubicie! – przerwał mu 

pisowszczyk.
 – Nie prawda!!! – zaprotestował prawie łysy.
 – Hańba!!! – ktoś z tyłu krzyknął a pozostali zaczęli 

skandować:
 – KON-STY-TU-CJA, KON-STY-TU-CJA…
 – CISZA!!! – ryknął na całe gardło Staś – Wynocha 

stąd!!! Nie ma tu miejsca na waszą propagandę!
Tłumek na chwile tylko zamilkł i spojrzawszy nienawist-

nie na Stasia ruszył w jego kierunku.
 – A co ty bąblu jeden, na elektorat będziesz krzyczał? – 

odezwał się ktoś z tłumu.
Widząc, że robi się nieciekawie pociągnąłem Stasia za 

rękaw:
 – Staś, zmykamy, nie ma nic gorszego jak wkurzony 

elektorat.
 – Sam widzisz, jaka to ciężka robota będzie w tej komi-

sji – jęknął Staś i sięgnąwszy po niedopite piwo pognał 
za mną.

Tyle się Staś nagadał i w końcu nie powiedział, na jaką 
listę i przy jakim nazwisku swój krzyżyk mam postawić.

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

Zostań Franczyzobiorcą na dogodnych warunkach
Lokalizacje sklepów: Warszawa, Pruszków, Kawęczyn, Mszczonów, Grodzisk Mazowiecki, Grójec

Żabka - solidna i stabilna Sieć. Już od 1998 roku odpowiadamy na potrzeby milionów Polaków, ułatwiając im codzienne życie. 
Rozwijając się z naszymi klientami, stworzyliśmy prężną sieć ponad 5500 małych i wygodnych sklepów Żabka. Jesteśmy pewnym 
partnerem w prowadzeniu biznesu. Nasza oferta franczyzowa skierowana jest zarówno do osób posiadających doświadcze-

nie w handlu, jak i nowych przedsiębiorców na rynku. Jesteśmy największą siecią sklepów convenience w Europie Środkowo-
Wschodniej.

Oferujemy:
• Przychód podstawowy w wysokości minimum 15 tysięcy netto,

• Dodatkowy przychód za realizację celów sprzedażowych,
• Dodatkowe premie i świadczenia,
• W pełni wyposażony i zatowarowany sklep,
• Stałe wsparcie w prowadzeniu sklepu,
• Bezpłatny system szkoleń wdrożeniowych

Od kandydatów na Franczyzobiorców oczekujemy:
• Gotowości do prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
• Przedsiębiorczości,
• Umiejętności kierowania zespołem,
• Pozytywnego nastawienie do klienta,
• Zaangażowania, optymizmu i motywacji do pracy,
• Znajomości obsługi komputera,
• Minimalnego wkładu finansowego na pokrycie kosztów w pierwszym miesiącu prowadzenia działalności.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub przesyłanie CV: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żabka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań. Z administratorem danych można się skontaktować 

poprzez adres e-mail: sekretariat@zabka.pl, formularz kontaktowy pod adresem: zabka.pl/kontakt, telefonicznie pod numerem: +48 618 563 700 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: IOD@zabka.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem 
ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Pani/Pana 
dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia czynności zmierzających do zawarcia umowy o współpracę franczyzową.Dowiedz się więcej: https://media.zabka.pl/uploads/media
/5bc36d6df1336/franczyza-informacja-o-przetwarzaniu-danych.pdf

Partner ds. Rekrutacji
Kusiak Krzysztof
+48 797 305 178
kusiak.krzysztof@zabka.pl 
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Tomasz Długosz Trąbiński - publicysta

Lektury na jesień

Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta

Nowy Miles Davis -  
Nelson Goerner 
 

Z 
początkiem września br. ukazała się nowa 
płyta Milesa Davisa, zapomniana, cudem 
odnaleziona. Takie i podobne opinie obie-

gły jazzowy światek. Nic bardziej błędnego, jedy-

ną prawdą jest to, że są to nieznane, dotychczas 
nie publikowane nagrania Milesa, lecz częściowo 
grane na koncertach. Aby właściwie pozycjono-

wać „RUBBERBAND” (Warner Records-Rhino) na-

leży się cofnąć, bagatela – 34 lata. Mamy zatem 
połowę 1985 r., trębaczowi wygasa 30 letni kon-

trakt z Columbią/CBS, istnieją opinie, że sam się 
uwolnił od niego. Natychmiast zjawia się Warner 
Rec. i Miles podpisuje z nim umowę, trudno mi 
powiedzieć czy ograniczoną w czasie, w każdym 
bądź razie dającą artyście większą swobodę. Tym-

czasem jest jesień 1985 r., dokładnie październik 
i Miles za namową bratanka, perkusisty Vince’a 
Wilburna, Jr rozpoczyna serię sesji nagraniowych 
w Ameraycan Studios w Płn. Hollywood, gdzie 
realizatorem (inżynierem dźwięku) jest Reggie 
Dozier (brat Lamonta Doziera ze słynnego teamu 
kompozytorskiego Holland-Dozier-Holland). Nie-

co wcześniej we wrześniu ’85 nagrywa własną 
(bez udziałowców) kompozycję „Maze” (szósty nr 
na omawianej płycie). Do początku 1986 odbywa 
się szereg sesji w których biorą udział tacy mu-

zyce jak: wspomniany bratanek grający także na 
instrumentach perkusyjnych; gitary różne - Randy 
Hall, także śpiewający i aranżujący wokale; Attala 
Zane Giles – aranżer wokali i instrumentów, pro-

gramista i basista; Michael Paulo – saksofony i flet; 
Adam Holzman – instrumenty klawiszowe, synte-

zator basowy, programowanie perkusji i inne oraz 
Wayne Linsey i Neil Larsen. W sesjach udział wzięli 
ponadto Glenn Burris (saksofon) i Steve Reid (instr. 
perkusyjne). Trudno powiedzieć jaka ilość nagrań 
wtedy powstała, niemniej w lutym 1986 zjawia się 
producent Tommy LiPuma i proponuje nowe sesje 
nagraniowe z udziałem Marcusa Millera i George’a 
Duke’a. Miles zauroczony nowymi możliwościami 
– bogatego elektronicznego soundu idzie na to i 
w ten powstaje słynna (m.in. udział Michała Urba-

niaka – „Don’t Lose Your Mind”) „Tutu”. Niemniej 
fani muzyka wiedzą o zrobionych nagraniach i nie 
zapominają.

We wrześniu 1991 Miles niespodziewanie umie-

ra. Mija wspomniane 34 lata i spadkobiercy mu-

zyka – młodszy syn Erin Davis, córka Cheryl Davis, 
bratanek Vince Wilburn, Jr oraz „Miles Davis Esta-

BIZNES RESORTOWYCH DZIECI

Z
awsze zastanawiałem się, jak to możliwe, że w 
dobie polskich przekształceń znaleźli się ludzie 
posiadający ogromny kapitał. Przecież w PRL-u 

wszystko było państwowe, a pensje nawet najwięk-

szych partyjnych notabli nie odstawały za bardzo od 
reszty ogółu. Jak to więc możliwe, że po 1989 r. znaleźli 
się w Polsce ludzie mający wystarczająco dużo pienię-

dzy, aby sobie kupić fabrykę lub przedsiębiorstwo?
„To nieprawda, że pierwszy milion trzeba było 

ukraść„ – głosi widniejące na okładce motto recenzo-

wanej książki. – ”Wystarczyło być wytypowanym przez 
służby specjalne PRL-u”. Autorami omawianej pozycji 
są – podobnie jak trzech wcześniejszych części – Do-

rota Kania, Jerzy Targalski i Maciej Marosz. Resortowe 
dzieci. Biznes to czwarta część serii – po Mediach, Służ-

bach i Politykach – traktującej o powiązaniach III RP 
z komunistycznymi służbami specjalnymi i oddziały-

waniu dawnych resortów na współczesne układy per-
sonalne. Wystarczy spojrzeć na okładki tych książek, 
a już wiadomo kto stojący na szczycie był zanurzony 
w stare komunistyczne powiązania. Autorzy podzielili 
swą pracę na 17 dużych rozdziałów. Prawie każda z 
tych części opowiada o innym bohaterze. W książce 
zaprezentowano losy polskich bogaczy, biznesmenów 
i tzw. pionierów polskiego kapitalizmu. Na kartach pu-

blikacji można poznać życiorysy i powiązania chociaż-

by: Krzysztofa Krowackiego, Ireneusza Sekuły, Jana Kul-
czyka, Zygmunta Solorza-Żaka i Leszka Czarneckiego. 
Nie muszę dopowiadać, że niektórzy z nich to byli tajni 
współpracownicy Służby Bezpieczeństwa PRL. Bardzo 
ważnym wątkiem poruszonym w książce jest w moim 
przekonaniu wątek opowiadający o Funduszu Obsłu-

gi Zadłużenia Zagranicznego (FOZZ); nie bez powodu 
sprawa ta nazywana jest „matką wszystkich afer”. 
Pierwsze skrzypce w FOZZ również grali TW – ludzie 
skompromitowani pracą dla SB. Książkę autorskiego 
trio: Kania, Targalski, Marosz czyta się wyśmienicie. 
Ubrudzone konszachtami z komunistycznymi służba-

mi i niewyobrażalnymi aferami finansowymi życiorysy 
bohaterów wciągają bardzo, wzbudzając jednocześnie 
wrażenie całkowitej bezradności współczesnego wy-

miaru sprawiedliwości czasu III RP. 
Po lekturze recenzowanej książki mam mieszane 

uczucia. Z jednej strony cieszę się, że skrywane dotąd 
afery ujrzały światło dzienne, a z brudnymi życiorysami 
rodzimych biznesmenów mogą się też zapoznać inni 
czytelnicy, nie tylko wytrwali badacze historii i dzien-

nikarze śledczy. Z drugiej jednak wrażenie po lekturze 
wzbudza mój ogromny pesymizm, że komunistyczne 
powiązania tytułowych Resortowych dzieci są tak gę-

ste i sięgają współczesnych czasów. Wydaje się, że w 
biznesie, polityce, mediach pełno jest tajnych współ-
pracowników komunistycznych służb, uchodzących 
teraz za autorytety moralne i zarazem - genialnych 
kapitalistów. 

Dorota Kania Jerzy Targalski Maciej Marosz RE-
SORTOWE DZIECI. BIZNES Wyd. Fronda, Warszawa 
czerwiec 2019; str. 554; oprawa miękka, bez ilustracji, 
cena ok. 50 zł.

te” (formalny spadkobierca) wykazują inicjatywę 
doprowadzając do ukazania się „RUBBERBAND” 
z okładką – obrazem autorstwa muzyka. Siłą rze-

czy nasuwają się porównania – obecnie wydanej 
płyty - z „Tutu”, kilka miesięcy późniejszej. „Tutu” 
ówczesnych odbiorców niemal szokowała nad-

miarem elektroniki, nowoczesnymi rozwiązania-

mi brzmieniowymi – słowem swoim soundem. 
W takim razie, co powiedzieć o produkcie 30 lat 
późniejszym bijącym na głowę swoim soundem – 
bardziej groovy słynnego „Tutu”? Tak, ale minęło 
całe pokolenie, zmieniły się nawyki odbiorców, 
sposób słuchania, itp. Wydawcy piórem George 
Cole’a podkreślają, iż Miles zawsze eksperymen-

tował, szczególnie w drugiej połowie lat 80. – wte-

dy chciał być blisko ulicy, blisko tego czego ona 
słuchała, nie stronił od efektów ambientowych. 
I takie mamy na „RUBBERBAND”, nie mówiąc o 
dograniu wokali i innych efektów muzycznych. Po-

wstała nowa jakość, jaką według zapewnień i ro-

dziny, i wydawcy Miles by zaakceptował. Płyta jaka 
swoim charakterem zbliża się do popu, a jest coraz 
dalej od jazzu, powstała z kompletnego przemik-

sowania uprzednich sesji nagraniowych, wzboga-

cona o dograne partie, większy bas, no i wokale, 
a nawet głos samego Milesa w formie krótkich 
zapowiedzi. Utwór początkowy „Rubberband of 
Life” okraszony wokalem Ledisi ma dodaną moc-

ną sekcję basowa i perkusyjną, następne utwo-

ry – podobnie. Mnie zachwycił latynowski temat 
„Paradise”, następny „So Emotional” z wokalem 
Lalah Hathaway - nie gorszy. Z opisu poszczegól-
nych nagrań wynika, że następny latynowski „Car-
nival Time” (jedyny nie będący kompozycją Mile-

sa) Neila Larsena nie został poddany gruntownym 
przeróbkom. Z bardziej znanych mamy „Echos In 
Time/The Wrinkle”, który w podstawowej wersji 
słyszeliśmy w Sali Kongresowej jesienią 1988r. 
Długo by wyliczać w jakich studiach całość opra-

cowywano i gdzie masterowano – jedno wydaje 
się pewne, dla fanów klasycznych nagrań Milesa 
będzie to zgroza, dla współczesnych słuchaczy ra-

dość wielka – z udziałem legendarnej trąbki. 

L
atem NIFC wydał krążek cenionego argen-

tyńskiego pianisty Nelsona Goernera z pro-

gramem, jaki rok wcześniej prezentował w 
ramach dorocznego Festiwalu „Chopin i jego Eu-

ropa”. Nie jest to rejestracja z tego Festiwalu lecz 
nagrań dokonano nieco wcześniej, bo w kwietniu 
2018 r. w Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckie-

go w Lusławicach. Artysta grał na Steinwayu. Krót-
ka, ledwie 48 min. płyta zawiera 20 Wariacji i fugę 
es-moll (z r.1903) Ignacego Jana Paderewskiego; 
nieco późniejsze Metamorfozy symfoniczne na 
tematy z Johanna Straussa (Nr. 1 „Życie artysty”) 
Leopolda Godowskiego oraz czterominutowy 
Nokturn B-dur op.16 Paderewskiego. Godowski 
reprezentował także nurt romantycznej tradycji 
pianistycznej, lecz w okresie międzywojnia fascy-

nował publiczność technicznymi możliwościami 
wirtuozerii fortepianowej. Uznanie krytyki i pu-

bliczności budziły jego dokonania w opracowaniu 
utworów cudzych – m.in. Studia nad „Etiudami” 
Chopina w liczbie 53. Dobrze więc, że wydawca 
NIFC przypominał nam tego oryginalnego pianistę 
i kompozytora. 

WOJNA WEDŁUG KARSKIEGO

Życie Jana Karskiego, jednego z najpiękniej-
szych naszych bohaterów, kryje w sobie wiele 
tajemnic – pisze w swej najnowszej pracy To-

masz Łubieński. Czy pisarzowi Łubieńskiemu chodzi 
o tajemnice wojny według Karskiego? Czy raczej 
chce efektownie skupić uwagę czytelnika na tym, co 
jest istotą książki - na biografii Jana Kozielewskiego-
Karskiego (Karski to jedno z nazwisk przybranych w 
czasie wojny) odczytanej na własny oryginalny spo-

sób przedstawiony w książce.
Jan Karski to postać, której specjalnie przedstawiać 

odbiorcom nie trzeba. Ale też, autor tomu „Wojna 
według Karskiego”, nie zamierza proponować czy-

telnikom pełnej biografii, życiorys traktuje raczej 
jako punkt wyjścia, sposób na zaprezentowanie tła 
historycznego i samych wyzwań, z jakimi mierzył 
się bohater książki. Spis wydarzeń nie jest mu do 
niczego potrzebny, w rozbudowanym i bardzo cie-

kawym eseju podąża za wydarzeniami, które Jana 
Karskiego ukształtowały. Bardzo szybko rozprawia 
się z tematem dzieciństwa i młodości, wprowadza 
za to całkiem sporo szczegółów dotyczących pracy 
dyplomaty i działań w związku z przekazywaniem in-

formacji. Tu Jan Karski jawi się jako dobry aktor, czło-

wiek, który jest w stanie przybierać rozmaite maski i 
powtarzać inne opinie wiarygodnie oraz kreatywnie, 
co zresztą przynosi szereg nieporozumień.

Sporo miejsca poświęca Łubieński na kwestie toż-

samościowe: najpierw przedstawia motyw żydow-

skości i stosunku społeczeństwa (międzywojenna 
Łódź!) do różnych wyznań, później wplata dylematy 
związane z wyborem ojczyzny i konsekwencje przy-

jętych strategii. Osobne   rozbija strukturę narracji, 
ale przynosi też interesujący portret obyczajowy – 
w codzienności Karskiego raczej nie ma zbyt dużo 
miejsca na opowiadanie o prywatnych sprawach, 
zresztą w ciężarze gatunkowym przegrywałyby ze 
scenariuszami jak z filmów sensacyjnych, więc też 
Tomasz Łubieński nie chce specjalnie odrywać się od 
nurtu „zawodowego”. Chociaż motyw próby samo-

bójczej dobrze wpisuje się w quasi-filmowy scena-

riusz i znajdzie się na niego miejsce…Jedną rzeczą 
jest umiejętność kreślenia kontekstów (to również 
ułatwia wybór wiadomości z życiorysu i tworzenie 
tematycznych przeskoków tam, gdzie pojawiłyby 
się dłużyzny w narracji), drugą – talent do opowia-

dania. 
Tomasz Łubieński nie po raz pierwszy uwodzi czy-

telników stylem narracji, i tym razem nie zawodzi. 
Potrafi subtelnie wplatać w opowieść żarty lub kąśli-
we uwagi, nie stroni od osobistych ocen. Nie boi się 
też naświetlania różnych perspektyw. Łubieński wie, 
co zrobić, żeby nie zmęczyć odbiorców przegada-

niem czy nadmiernym trzymaniem się kalendarium: 
chociaż stawia na fakty i sprawdzone wiadomości, 
potrafi zgromadzone dane przekuć na opowieść zbli-
żoną do reportażu, pozwala obserwować bohatera, 
podążać za nim i kibicować mu w kolejnych wyzwa-

niach. Przy okazji tylko sylwetka Jana Karskiego przy-

daje się do naświetlania ówczesnej rzeczywistości i 
do objaśniania społecznej równowagi. 

Łubieński doskonale wie, co może budzić wąt-
pliwości odbiorców i odpowiednio to komentuje, 
zajmuje się na marginesie relacji – objaśnianiem 
codzienności w wymiarze politycznym. Temu auto-

rowi zdecydowanie warto zaufać: proponuje krótką 
książkę, będącą sprawną analizą wycinka wielkiej 
historii – przez pryzmat jednostki. Nie tylko dla za-

interesowanych postacią Jana Karskiego.
Tomasz Łubieński WOJNA WEDŁUG KARSKIEGO 

Wyd. Iskry 2019; str. 132; ilustracje w tekście; opra-
wa twarda + obwoluta; cena 32 zł.
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- Przynależność partyjna: Platforma Obywa-
telska RP,
- Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu 
ds. Przyszłości Edukacji,
- Przynależność do Komisji Stałych: Komisja 
Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Sprawie-
dliwości i Praw Człowieka; Komisja Cyfryzacji, 
Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii; 
Podkomisja stała do spraw młodzieży; Podko-
misja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyż-
szego; Wiceprzewodnicząca Parlamentarne-
go Zespołu ds. Motocyklistów i Quadowców,
- 68 złożonych projektów ustaw,

Podsumowanie 
kadencji 2015-2019 
Poseł na Sejm RP 
Kinga Gajewska 

- 80 wystąpień na posiedzeniach Sejmu,
- 200 interpelacji i zapytań,
- Organizacja 50 Klubów Obywatelskich ,
- Przeprowadzenie 50 spotkań lekcji demokra-
cji w Sejmie RP (ponad 2000 uczestników),
- Przynależność do stałych delegacji parlamen-
tarnych: Polsko-Fińska, Polsko-Francuska, Pol-
sko-Nowozelandzka Grupa Parlamentarna,
- 150 dyżurów w Biurach Poselskich:
I. ul. Kościuszki 2, 05-870 Błonie.
II. ul. Grudowska 6, 05-822 Milanówek.
III. ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki.
IV. ul. Piękna 11/8, 00-549 Warszawa.

W 
numerze 
09/2019 
r. „Głosu 

Pruszkowa” w felie-

tonie „Zrzęda powra-

ca...” p. Maciej Bugajak 
pisze, że  zdecydowana 
większość sklepów 
utrzymuje ceny pozba-

wione jednego grosza. I taka jest prawda, a następnie 
sugeruje, żeby skończyć z tym idiotyzmem poprzez li-
kwidację 1 grosza. W pełni się z tym zgadzam. Z kolei ja 
proponowałbym, aby państwowa mennica zaprzestała 
bici także 2 i 5 groszówek jako, że na skutek działania 
„dobrej zmiany” te grosiaki przestały mieć znaczenie, 
bo jak obserwuję rynek to aktualnie ceny w sklepach 
zaokrągla się do 10 groszy, a na targu do 50 groszy. Tym, 
co nie pamiętają przypomnę, że w roku 1995 od 1-go 
stycznia weszła nowa waluta 1 zł (PLN), która zlikwido-

wała dawny 1 zł (PLZ) w wyniku denominacji w stosun-

ku 1:10000, a więc dawne 10000 zł zastąpił 1 złoty. I 
dobrze, że takiej się stało, bo w wyniku inflacji jaka mia-

ła miejsce w latach 80 i 90-ych w Polsce wzmocniono 
naszą walutę tą decyzją. Obecna władza jakby o tym 
zapomniała i cały czas forsuje rozdawnictwo tumaniąc 
tym obywateli, którym w większości to się podoba, bo 
prawie połowa Polaków zdecydowana jest głosować na 
PiS. Nikt nie chce wiedzieć, że jeszcze nigdy na świecie 
nie było tak, że jak politycy rozdają pieniądze to będzie 
dobrze. Powinniśmy jeszcze pamiętać czasy rządów 
PZPR i Edwarda Gierka, który też chciał dobrze, ale mu 

się nie udało. O skutkach tych działań starsze pokolenie 
powinno jeszcze pamiętać.

Ja osobiście w sklepach staram się płacić kartą i tu 
chcę opisać moje roztargnienie bądź sklerozę jak kto 
chce. Otóż płaciłem kartą i zapomniałem jej zabrać. 
Następny klient to była młoda osoba płci pięknej i to 
wyjątkowo uczciwa. Gdy jej zakupy poniżej 50 zł pokwi-
towała moja karta, nie dość, że podeszła do mnie z moją 
kartą, ale doprowadziła do tego, że zwrócono na moją 
kartę kwotę, która Ona miała zapłacić i ponieważ tak się 
speszyłem, że zapomniałem wziąć dokumenty, w której 
noszę ową kartę i tu znów okazała wielkoduszność, bo z 
tym dokumentem podeszła do mnie i mi go zwróciła. To 
była osoba o wielkim sercu, bo dla niewtajemniczonych 
mogę napisać, że kartą bez PIN można płacić do kwoty 
50 zł, a więc gdyby ją zabrała to do momentu kiedy bym 
się zorientował, że jej nie mam mogłaby opróżnić całe 
moje konto. Dlatego tej młodej osobie chciałbym oso-

biście podziękować co niniejszym czynię i Ją osobiście 
poznać, bo warto mieć takich przyjaciół. Dlatego proszę 
jeśli przeczyta ten artykuł, aby podała swoje namiary 
do redakcji „GP”. 

Ponadto chcę napisać o pewnych sentencjach ks. 
Poety Jana Twardowskiego, który powiedział, że do-

bra jest więcej na świecie niż zła, a także, że Bóg ukrył 
się w maleńkiej hostii, bo gdyby się ukazał to tak by 
świat przysłonił, że nic nie byłoby widać. A na śmierć 
zaprzyjaźnionej poetki Anny Kamieńskiej napisał coś co 
cytuje wiele osób „uczmy się kochać ludzi tak szybko 
odchodzą”. 

Zdzisław Majewski      Pruszków, październik 2019 r.

Jeszcze w końcu sierpnia br. Prezes Rady 
Ministrów zatwierdził liczbę rekomen-

dowanych wniosków w ramach Fundu-

szu Dróg Samorządowych. Ich liczba wynosiła 
372, z czego 216 umieszczono na listach pod-

stawowych. Łączna kwota na dofinansowa-

nie zadań z list podstawowych to ponad 538 
mln zł. Właśnie w tych dniach nastąpiło uro-

czyste wręczanie promes przedstawicielom 
samorządów – ciechanowskiego, płockiego, 
siedleckiego, otwockiego i pruszkowskiego – 
co miało miejsce w piątek rano w Muzeum 
Hutnictwa w naszym mieście. Wręczający 
wojewoda Zdzisław Sipiera, wraz z wice mi-
nistrem infrastruktury Andrzejem Bittelem, 
stwierdził trzy istotne kwestie: nastąpiło 
sumaryczne zwiększenie owych kwot na naj-
bliższe 10 lat do 36 mld złotych i wydłużono 
czas do dyspozycji; suma dofinansowania 
może sięgać do 80% projektu oraz wysokość, 
jaką może dysponować wojewoda – do 30 
mln złotych (wobec uprzednich 150 tys. zł). 
Okres finansowania w tym projekcie wydłu-

żono do 3 lat, co jest pomocne przy układaniu 
lokalnych projektów i ustalaniu budżetów. 
Na takie finansowanie – wydatki wojewoda 
może przeznaczyć jednorazowo do 630 mln 

Fundusze 
na drogi 
samorządowe 
Tekst & foto - Adam St. Trąbiński dziennikarz

zł, ważne jest też partnerstwo – porozumie-

nie samorządów z władzami centralnymi. 
Wspomniano tutaj o „paszkowiance” – pro-

jekcie ciągnącym się ponad 20 lat, wiadukcie 
pruszkowskim; tunelu, jaki wkrótce zostanie 
otwarty oraz wiadukcie na granicy Pruszko-

wa i Piastowa. Tutaj dodajmy, redakcja na-

sza odbyła krótką rozmowę z burmistrzem 
Piastowa Grzegorzem Szuplewskim: - wybór 
projektu inwestycji opóźnił się o ponad pół 
roku, do końca bieżącego będziemy go mieli; 
w zasadzie inwestycja realizowana będzie na 
terenie Pruszkowa, od naszej strony Piastowa 
– jedynie dojazd do wiaduktu; projekt będzie 
czterostronny – miasta Pruszków, powiatu, 
Piastowa i PKP.    

W sumie powiat pruszkowski otrzyma 1,473 
mln złotych; Michałowice – 1,797 mln; Pia-

stów – 2, 030 mln; Pruszków – 6,089 mln + 
4,460 mln oraz Raszyn: 1,758 mln + 1,391 mln 
+ 1,396 mln złotych. Łącznie Mazowsze otrzy-

ma ponad 144 mln złotych. Warto tu przy-

toczyć uwagę prezydenta Pawła Makucha, iż 
wiele z tych środków jest już w realizacji – uli-
ca Stalowa lub też są dawno ukończone, jak 
np. Rondo u zbiegu ulic Stalowej, Powstań-

ców i Plantowa.  
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Przynęta wzięła
Mecenas Wacuś - reporter
Foto - Internet

Można powiedzieć, iż nawet 
podwójnie. „Przynęta” w re-
żyserii Marka Jenkina zdobyła 
bowiem na 19 MFF Nowe Ho-
ryzonty zarówno Grand Prix, 
jak również i Nagrodę Publicz-
ności. Wedle opinii Jury ob-
raz ten odznacza się surowym 
przekazem, a także zabawnym, 
wręcz przerysowanym stylem. 

O
sobiście nie byłbym zwolennikiem tej 
ostatniej opinii – nie tyle widzę tu ka-

rykaturę, co kronikę. Kronikę konfliktu 
pomiędzy mieszkańcami rybackiej osady w Korn-

walii, tymi uporczywie trzymającymi się rybo-

łówstwa jako źródła utrzymania, a może nawet i 
sensu utrzymywania się w tym pięknym zakątku,  
a skłonnymi skłonić się nisko nowym sąsiadom, 
gotowymi pracować dla nich na ich warunkach. 
Są nimi bogaci londyńczycy upatrujący w wiosce 
znakomite miejsce na dochodowy pensjonat, w 
którym turyści będą mogli mile spędzić czas. Trze-

ba zatem dotychczasowy warsztat pracy, złożony z 
sieci, lin, bloczków, bulajów i innych części wypo-

sażenia łodzi rybackich, przerobić na dekorację dla 
„miastowych”. Te trzy grupy – rybacy, byli rybacy i 
nowi mieszkańcy/goście mówią równolegle zgoła 
odmiennymi językami, nie są w stanie wypracować 
zasad wzajemnego szacunku i współpracy, gdzieś 
podskórnie tli się nieufność, zazdrość, niezrozu-

mienie, kompleksy zmieszane z pychą, etc. Zresztą, 
Drogi Czytelniku, wyjrzyjmy za okno w ten gorący 
przedwyborczy czas – czy ta litania nie brzmi dla 
naszych uszu, a może i niestety sumień, nazbyt aż 

Czyli o pożytkach z klarowności

Z
apraszamy Państwa na niezwykle poru-
szający koncert - Andrzeja Sikorowskiego- 
wokalisty, wieloletniego lidera Grupy pod 

Budą i autora większości jej utworów, w duecie z 
córką - Mają Sikorowską, przy wsparciu jednego 
z najlepszych polskich gitarzystów Jacka Królika 
oraz Gertrudy Szymańskiej i Tomasza Kupca. 

Podczas koncert Artysta przeprowadzi widzów 
przez świat swoich największych przebojów napi-
sanych dla grupy Pod Budą (Kap, kap, płyną łzy) czy 
śpiewanych poza nią, takich jak: Kraków Piwna 7, 
Lecz póki co żyjemy, Na całość, Nie przenoście nam 
stolicy do Krakowa, Ale to już było, oraz pochodzą-

ce z trzech wspólnie nagranych z Mają płyt (Kra-

ków-Saloniki, Sprawa rodzinna, Okno na Planty). 
Projekt jest połączeniem dwóch muzycznych po-

koleń i kultur, polskiej oraz greckiej, opowieścią o 
rodzinie, która łączy dwie tradycje, jednak zawsze 
z naciskiem na ich wymowę, liryzm, z tezą, że kon-

sekwentna poetycka wypowiedź może oprzeć się 
komercji. A w tle rodzinne miasto Andrzeja S. – 
Kraków. 

Występują:
Andrzej Sikorowski – śpiew, gitara, prowadze-

nie koncertu, autor tekstów, kompozytor, Maja 
Sikorowska – śpiew (również w języku greckim), 
Jacek Królik/Jarosław Meus – gitary, Tomasz Ku-
piec – kontrabas, Gertruda Szymańska – perkusja 
i instrumenty perkusyjne oraz Alek Galas – reali-
zator dźwięku. 

Informacje o Zespole na stronach:
www.andrzejsikorowski.pl
www.majasikorowska.pl

REKLAMA

aktualnie? Niestety, żadnej tu satyry, a sporo doku-

mentu. Fabuła dość niespiesznie się rozwija, aż do 
gorzkiego końca, po drodze jeszcze co uważniejszy 
widz usłyszy kilka odniesień do brexitu. Reżyser 
wprawdzie zapewnia, że odniesienia te, zawarte 
w użytych w filmie fragmentach audycji radiowych 
nie były intencjonalne, ale tej jesieni dzieło Jenkina 
ma szczególny tytuł do rozpoczęcia życia własnym 
życiem… Na podkreślenie zasługuje prostota i 
klarowność przedstawionej historii, a także boha-

terów, spośród których większość to ludzie pracy, 
których umysłowość i wrażliwość wspomniane 
walory wzmaga. 

Kolejnym dziełem, prostym a subtelnym jest 
„Młody Ahmed” braci Dardenne. Najnowszy film 
belgijskich braci, uhonorowany w Cannes w maju 

br. nagrodą za najlepszą reżyserię to dla mnie przej-
mujący portret młodego współczesnego człowieka 
skazanego na samotność. Wyrok wydaje tu oto-

czenie, kulturowo niezdolne do wejścia w dialog z 
bohaterem, który pozwolił sobie na szaleństwo po-

traktowania serio religii. Wprawdzie nikt tu Ahme-

da nie prześladuje, w duchu tolerancji pozostawia 
się go jednak samego w pogoni za doświadczeniem 
bliskości Boga. Rodzinie Ahmeda w/w dążenia wy-

dają się być co najmniej dziwaczne, nauczyciele w 
szkole czy rówieśnicy, wreszcie kuratorzy są w tej 
dziedzinie obojętnie a serdecznie bezradni. Jedy-

ny człowiek podejmujący serio temat to radykalny 
imam, który także, w momencie próby, naszego 
bohatera opuszcza. Odbieram to dzieło jako swego 
rodzaju memento, przestrogę przed spychaniem 

religijności na margines życia i zainteresowań, 
wreszcie szacunku społecznego. W przeciwnym 
razie Ahmed nie będzie miał wyboru – rozmówca, a 
potem mocodawca dlań sam się znajdzie. W filmie 
bohater płaci stosunkowo niską cenę za swój błąd, 
czy nam się uda podobną stawkę w przyszłości wy-

licytować? Obyśmy nie musieli sprawdzać. 
Willem Dafoe, aktor kojarzony zwykle z postacia-

mi surowo wyrazistymi, w tym roku we Wrocławiu 
dał popis zniuansowanego aktorstwa w dwóch 
produkcjach. „Tommaso” Abla Ferrary to portret 
mężczyzny po przejściach, reżysera, dla którego 
najważniejszą produkcją kurczowo przytrzymywa-

ną na warsztacie i drobiazgowo realizowaną, jest 
szczęście rodzinne. Tytułowy bohater stara się o 
nie wespół z maleńką córeczką i jej młodą matką, 
nie mogąc przy tym obyć się bez spotkań grupy 
AA. Jak to reżyser, ma w głowie wizję, którą reali-
zuje niespecjalnie licząc się ze zdaniem bliskich. 
Czy mu się uda? Warto będzie udać się do kina, 
by się przekonać. „Van Gogh. U bram wieczności” 
Juliana Schnabla to z kolei portret  wiadomego 
malarza w otoczeniu obcych, nierozumiejących go 
mieszkańców pewnego urokliwego miasteczka w 
Prowansji. Tym razem Dafoe nie jest ofensywny 
względem otoczenia, na jego marginesie tworzy 
obrazy z chęci zachowania wierności i uczciwości 
względem prawdy o świecie, jak bardzo dumnie 
by te słowa nie brzmiały. Ogrom wyrzeczeń artysty 
w tak pięknych okolicznościach przyrody przepaja 
widza bardziej dramatyzmem, aniżeli komizmem 
sytuacyjnym. Ważnym momentem w tym filmo-

wym szkicu do biografii van Gogha jest rozmowa 
z Paulem Gauguinem, który z kolei, jak twierdzi, 
pragnie pozostać w twórczości w zgodzie z własną 
wyobraźnią. Kto widział dwa lata temu „Twojego 
Vincenta”, dla tego niniejszy film będzie cennym 
uzupełnieniem, dodatkowo wręcz zjawiskowo 
pięknym od strony estetycznej. 

O wielkich przebojach festiwalowych napisano 
już wiele tekstów, wysnuto w komentarzach wiele 
wniosków, po co zatem Ciebie, Drogi Czytelniku, 
nużyć uwagami o „Pasożytach” Bong Joon ho, uho-

norowanych Złota Palmą w Cannes, „Bólu i blasku” 
Almodovara, czy wreszcie „Pewnego razu w Holly-

wood” Tarantino? Oczywista, że są to lektury obo-

wiązkowe! I wcale, z całym należnym szacunkiem 
dla red. Erola, osobnik wyposażony w dzisiejszych, 
nieco zbarbaryzowanych czasach, w staroświecki 
dobry smak, nie powinien na seansie tego ostatnie-

go dzieła z niesmakiem kręcić się w fotelu. Wręcz 
przeciwnie, może się takowy zadziwić poziomem 
finezji, z jaką Tarantino naśmiewa się z hollywoodz-

kiej kuchni filmowej. A co do trupów, wcale zbyt 
gęsto się nie ścielą, raptem w ostatnich scenach… 
Do zobaczenia we Wrocławiu za rok! 

Przyneta w reżyserii Marka Jenkina
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Mec. Wacuś     

Sympatycy koszykówki mężczyzn, a ściślej 
Narodowej Reprezentacji Polski ponad 52 
lata czekali  na ponowny udział  w Mistrzo-

stwach Świata. Dokonał tego zespół prowadzony 
przez selekcjonera Mike TAYLORA, który obdarzył 
zaufaniem 12 zawodników z których na co dzień 
piątka  reprezentuje kluby zagraniczne a  siódem-

ka krajowe w  tym  Michał SOKOŁOWSKI. Rodowi-
ty pruszkowianin, absolwent SP Nr.6, Gimnazjum 
Nr.4 i LO im. Tomasza ZANA. Wychowanek  miej-
scowego MKS, a ściślej ikony pruszkowskiego 
basketu - trenera  Jerzego  KWASIBORSKIEGO. 
Najbardziej utytułowany koszykarz w historii 
pruszkowskiego basketu w  latach 2007 - 2010 
reprezentował  barwy macierzystego klubu. Na-

stępnie  I ligowy ZNICZ BASKET. W latach 2011 
- 2019  czołowy zawodnik ANWILU Włocławek, 
ROSY Radom, STELMETU Zielona Góra i ponow-

nie ANWILU Włocławek. 2 - krotny uczestnik ME 
U - 18  i ME U - 20 oraz rozgrywek europejskiej 
elity basketu: VTB, Europe Cup i Ligi Mistrzów. W 
Narodowej Reprezentacji Polski zadebiutował 1 
sierpnia .2015 roku w towarzyskim meczu z Cze-

chami .Zdobywca   niemal wszystkich tytułów 
drużynowych i indywidualnych w polskim baske-

cie. Niemal,  bowiem brakujący złoty medal MP 
obiecał zdobyć w bieżącym sezonie. Wreszcie, 
a może przede wszystkim współuczestnik Mi-
strzostw Świata w Koszykówce Mężczyzn  CHINY 
2019, gdzie  wywalczyli  VIII miejsce, wyprzedza-

jąc między innymi: Rosję, Brazylię, Litwę ,Grecję 

„Sokół” powrócił do gniazda

P
o raz trzeci Wspólnota Mieszkaniowa 
„Żbików” wraz z rodzicami zorganizo-
wała OSIEDLOWY PIKNIK RODZINNY 

„ŻEGNAJ LATO - WITAJ SZKOŁO” dla najmłod-
szych mieszkańców osiedla. 

Przez kilka godzin dzieci startowały w dwóch 
grupach wiekowych w: biegu terenowym, sla-

lomie piłkarskim, super strzelcu oraz konkursie 
Hula Hoop i Skakance i wielu innych dyscypli-
nach sportowo - zręcznościowo - rekreacyj-
nych Tradycyjnie  wizytę uczestnikom pikniku 
złożyli przedstawiciele Straży Miejskiej, którzy 
przekazali dzieciom  upominki. Wszyscy uczest-
nicy biegu po minięciu linii mety otrzymali pa-

miątkowe medale, a pierwsza trojka w każdej 
konkurencji oprócz medali okazałe pakiety 
upominkowe przygotowane i ofiarowane przez 
grono wypróbowanych przyjaciół fundatorów 
i darczyńców. Honorowy Patronat Medialny 
nad imprezą co także jest już tradycją objęły 
TEL - KAB Pruszków i GŁOS PRUSZKOWA, które 
także ofiarowały upominki i czynnie włączyły 
się w organizację pikniku. Ponadto  dyrekcja 
sąsiadującego z osiedlem,  Muzeum DULLAG 
121 przygotowała i przeprowadziła wyjątkowo  
ciekawy quiz  na temat historii  naszego miasta. 
Po kilku godzinnym maratonie zmęczenia, ale 
szczęśliwi uczestnicy posprzątali teren pikniku 
i pożegnali się tradycyjnym  DO  ZOBACZENIA  
ZA  ROK!

Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy
Foto - Tomasz Malczyk

,Serbię i Francję - medalistów MS. W środowy 
wieczór 18 września powrócił na parkiet, gdzie 
poznawał tajniki i zdobywając   koszykarskie szli-
fy  odnosił pierwsze sukcesy. Serdecznie  witany 
przez byłych trenerów, kolegów z drużyny, przed-

stawicieli mediów, przyjaciół oraz młodych, być 

może swych następców.  Po oficjalnej prezentacji  
szczególny gość odpowiadał na wiele pytań  pro-

wadzącego Jakuba KACPRZAKA i swych wielbicie-

li. Nestor  pruszkowskiego basketu i pierwszy tre-

ner „SOKOŁA” - Jerzy KWASIBORSKI, przypomniał 
sukcesy swego podopiecznego, a Paweł MAKUCH 

- prezydent Miasta Pruszkowa, sympatyk sportu 
w tym basketu złożył serdeczne gratulacja i życzył 
nieprzerwanego pasma  kolejnych sukcesów. Mi-
chał w towarzystwie swego byłego trenera pogra-

tulował młodej drużynie  MKS Pruszków, która w 
kategorii U - 12  zwyciężyła w Memoriale Lecha 
Sawickiego w Białymstoku. Pracowity wieczór, 
który pozostanie na długo w pamięci uczestni-
ków,  zakończył się ogólnodostępną sesją zdję-

ciową i rozdaniem ogromnej ilości autografów 
mistrza Michała Sokołowskiego.

„Żegnaj lato - witaj szkoło”

Od lewej stoi Micha Sokołowski obok prezy-
dent Pruszkowa Paweł Makuch

Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy
Foto - Tomasz Malczyk
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Przemysław Prętkiewicz
Foto - Andrzej Górzyński

L
iga Szóstek Piłkarskich toczy swoje rozgrywki 
nieprzerwanie od 30 lat, a w tym czasie ro-
zegranych zostało 57 sezonów. Liga choć za-

wsze miała charakter amatorski, to zawodnicy pre-
zentowali wysoki poziom, a mecze o mistrzostwo 
przyciągały tłumy kibiców. Nic dziwnego, bowiem 
rywalizacja o mistrzowski tytuł niejednokrotnie 
była bardzo zacięta, często toczyła się do ostat-
niej kolejki, a o triumfie decydowały pojedyncze 
mecze czy nawet pojedyncze bramki. Prześledźmy 
historię mistrzów pruszkowskiej LSP zaczynając od 
pierwszego sezonu, rozegranego 30 lat temu!

Od początku w lidze przyjęto system rozgrywek 
„każdy z każdym”. Oczywiście nie było meczów na 
wyjeździe, wszyscy grali zawsze „u siebie” – na tzw. 
RFN-ie, czyli boisku przy ul. Helenowskiej. Na począt-
ku liga przyjęła model rozgrywania w każdym roku 
dwóch sezonów, po których wyłaniany był zwycięz-

ca. Mieliśmy zatem mistrza jesieni, a osobno mistrza 
wiosny. To tylko zaostrzało rywalizację i zwiększało 
znaczenie każdego pojedynczego spotkania.

W pierwszym sezonie rozgrywanym jesienią 1989 
roku w rozgrywkach wystąpiło 8 drużyn. Mistrzo-

stwo zdobyła drużyna Atalanty, która w 7. meczach 
zdobyła 18 punktów. Warto wspomnieć, że w skła-

dzie zwycięskiej drużyny grał m.in. Piotr Sztyk, który 
w lidze szóstek gra i sędziuje w dalszym ciągu.

Jak się okazało premierowy triumf Atalanty był 
początkiem jej dominacji. Zespół ten zdobył wszyst-
kie 5 pierwszych tytułów mistrzowskich. Mistrzom 
po piętach deptały jednak inne drużyny i w końcu 
passa Atalanty została przełamana, a triumfatorem 
w sezonie 1992/93 została drużyna Milanu. Jak się 
okazało później był to jej jedyny tytuł. Sezon kie-

dy Milan zwyciężył był jednym z trzech, kiedy liga 
szóstek grała systemem „jesień-wiosna” tak jak w 
oficjalnych piłkarskich rozgrywkach ligowych. Po-

tem jednak tę koncepcję zarzucono i od 1994 roku 
nieprzerwanie tak jak na początku mistrz wyłaniany 
jest co pół roku.

W ostatnim, całorocznym sezonie ligi 1993/94, po 
zwycięstwo sięgnęła drużyna Celticu, która grała w 
lidze od samego początku. Drużyna ta w kolejnych 
latach bardzo często znajdowała się na podium ligo-

wych rozgrywek, a tytuł mistrzowski zdobyła łącznie 
4-krotnie. Celtic był też najdłużej grającym w Lidze 
zespołem – uczestniczył w rozgrywkach przez 28 lat 
do 2017 roku.

W połowie lat 90. tabelę ligową zdominowała 
nowa drużyna – Ajax. Jednak po zdobyciu 5 z rzędu 
tytułów mistrzowskich drużyna już nigdy nie wróciła 
na szczyt. Dziś jej tradycje kontynuuje zespół Sznaj-
der, który jednak nie powiększył mistrzowskiego 
dorobku z lat 1994-96.

Po tym jak przez 8 lat Liga miała tylko 4 mistrzów 
nastąpił zupełnie inny okres. Do głosu doszły zupeł-
nie nowe ekipy, a zwycięzca zmieniał się co sezon. 
Przez kolejnych 16 sezonów nikt nie zdołał obronić 
tytułu mistrzowskiego, niczym w Lidze Mistrzów 
aż do 2016 roku, kiedy Real zdobył trofeum po raz 
drugi z rzędu. Drużyna pod nazwą Real pojawiła się 
zresztą także w pruszkowskiej Lidze i również zdo-

była 2 tytuły mistrzowskie, podobnie jak Herbapol 
czy Liverpool. W tym okresie 3 razy po złoto sięgnął 
wspomniany już Celtic, a także zespoły St. Joseph 
i Ostoja, dla których były to zresztą jedyne tytuły 
mistrzowskie. Swój pierwszy triumf zaliczyła także 
Ostoja, która powtórzy to osiągnięcie jeszcze raz 
kilka lat później.

Między 1997 a 2004 rokiem, podobnie jak Celtic, 
3-krotnie na najwyższym stopniu podium stanę-

ła również Barca. O ile jednak dla biało-zielonych 
były to ostatnie triumfy, to drużyna wzorowana na 
słynnej ekipie z Katalonii miała przed sobą jeszcze 
kolejne triumfy. Natomiast jesienią 2004 do Ligi do-

łączyła nowa drużyna - Manchester, która wraz ze 
wspomnianą Barcą w dużej mierze ukształtowały 
rywalizację przez kolejną dekadę.

W ciągu kolejnych 18 sezonów Manchester 
praktycznie zdominował rywalizację w Lidze w 

Mistrzowie LSP Osiedla Staszica
tym okresie. 12 zdobytych tytułów wyniosło 
ten zespół na szczyt klasyfikacji mistrzów. W 
tym okresie 5-krotnie po mistrzostwo sięgnęła 
jeszcze Barca, a w rywalizację tych dwóch dru-

żyn włączyła się tylko Ostoja zdobywając swój 
drugi tytuł.

Dopiero po 13 z rzędu sezonach absolutnej 
dominacji duetu Manchester-Barca nastąpiła 
zmiana na tronie mistrzowskim. Swój jedyny ty-

tuł zdobył wówczas Inter. Kolejne 2 triumfy do-

łożyła jeszcze Barca a jej licznik mistrzostw dobił 
do 10, co pozwoliło tej drużynie uplasować się na 
drugim miejscu w klasyfikacji tabeli  mistrzów. 

Po kilkusezonowej dominacji Atalanty, potem 
Ajaxu, a następnie Manchesteru i Barcy nastał 
wówczas czas nowej ekipy. Najpierw pod nazwą 
Kopier-Technik a następnie Mega Meble zespół 
ten zdobył łącznie 6 mistrzostw, w tym 5 z rzędu 
i tym samym wyprzedził o jedno mistrzostwo le-

gendy lat 90. - Atalantę i Ajax.
Żadnej drużynie w historii Ligi nie udało się jed-

nak do tej pory zdobyć mistrzostwa przez 6 kolej-
nych sezonów. Również Mega Meble nie były w 
stanie podtrzymać swojej passy, a ich passę prze-

rwał nowy mistrz – Mantika, a zaraz po niej również 
pierwszy swój tytuł zdobyła drużyna FC Żbików.

XXX-lecie Ligi Szóstek podsumował natomiast 
symbolicznie Manchester. Najlepszy zespół w hi-
storii pruszkowskich „szóstek” zdobył tytuł po 11 
sezonach przerwy.

Łącznie w 57 sezonach LSP po triumf sięgało 
16 różnych drużyn. Najlepszą trójkę w historii 
stanowią Manchester z 13 mistrzostwami, Bar-
ca z 10 i Mega Meble z 6. Aż 4 drużyny w historii 
Ligi były zdolne dominować przez 5 z rzędu se-

zonów: Atalanta i Ajax w XX wieku oraz Man-

chester i Mega Meble w XXI. Do rozgrywek Ligi 
sukcesywnie dołączają nowe drużyny, które pną 
się w górę. Zapewne więc pojawią się w tabeli 
mistrzów nowe drużyny, a rywalizacja w kolej-
nych sezonach będzie stała na równie wysokim 
poziomie jak przez ostatnie 30 lat.
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Tekst & foto - Andrzej Górzyński 

W 
dniu 07 września  2019 roku, odbył 
się Jubileuszowy Turniej Piłkarski, Ligi 
Szóstek Piłkarskich Osiedla Staszica w 

Pruszkowie, na boisku przy ulicy Helnowskiej.

Patronat honorowy obieli: Zdzisław Sipiera – wo-

jewoda mazowiecki, Krzysztof Rymuza – starosta 
pruszkowski, Paweł Makuch – prezydent miasta 
Pruszkowa. 

Rozgrywki  przeprowadzono w dwóch grupach, 
w których uczestniczyło 8 drużyn po dziesięciu za-

wodników. Eliminacje  rozpoczęły się o godz. 9:00 
kończąc finałem rozgrywek o godz. 14:30. 

Wygrała drużyna Manchester pokonując Mega 
Meble, po rzutach karnych 3:2, po remisie 1:1.

O godz. 15:00 nastąpiło oficjalne otwarcie ob-

chodów  jubileuszu  XXX  lecia LSP.
Prowadzący uroczystość redaktor Wiesław Po-

śpiech przywitał zaproszonych gości oraz uczest-
ników turnieju.

Orkiestra Dęta Pruszkowianka odegrała Mazur-
ka Dąbrowskiego, następnie Andrzej Górzyński, 
założyciel osiedlowej ligi szóstek, przedstawił rys 
historyczny.

Począwszy od 1 czerwca 1989 roku działo się 
wiele na osiedlu Staszica, były świąteczne pikniki, 
turnieje sportowe oraz regularne rozgrywki piłkar-
skie, w których łącznie wzięło udział 2500 piłkarzy, 
a w kilku sezonach nawet grano w trzech ligach. 
Było to wyzwanie dla organizatorów, koordynatora 
Adama Zaboklickiego, kapitanów drużyn oraz sę-
dziów zawodów. Pomoc płynęła zewsząd, z Urzędu 
i Rady Miasta Pruszkowa, podległych UM  instytu-
cji, pruszkowskich zakładów produkcyjnych - ZNTK, 
MZO,HERBAPOL, Pruszkowskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowe, z  Parafii św. Józefa oraz wielu innych in-
stytucji  i osób sponsorujących ligę. W 1991 roku, w 
dniu 11 Listopada na terenie boiska LSP odbył się 
turniej piłkarski z okazji święta niepodległości, któ-
ry poprzedziła msza święta oraz defilada Kompanii 
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, z udziałem 500 
żołnierzy oceniona jako jedną z największych, w ska-
li całej Polski. Pozwoliło to organizatorom rozwinąć 
skrzydła, przekazując dalej pozytywną energię przez  
wiele lat. Ksiądz Adam Zelga wspierał ligę od same-
go początku, organizował spotkania w parafii oraz  
napisał książkę o młodzieży pragnącej grać w piłkę, 
w zorganizowanej osiedlowej lidze. Podkreślono 
sukces organizacyjny ligi polegający na prostej i 
odpowiedzialnej wewnętrznej organizacji. Wspar-
cie medialne trafiało również do grającej młodzie-
ży. Głos Pruszkowa  najdłużej utrzymuje patronat  
nad rozgrywkami ligi. Prowadzący strony www LSP 
zasługują na szczególne wyróżnienie,  gdyż teraz 
cały świat może ocenić sukces naszej pruszkowskiej  
osiedlowej ligi.

Następnie przystąpiono do wręczenia pucharów, 
medali oraz nagród dla najlepszych drużyn oraz za-

wodników turnieju.  I miejsce zdobył Manchester, 
II miejsce Mega Meble, a III miejsce WPR United.

Najlepszym piłkarzem turnieju został Konrad 
Górski z Manchester. Królem Strzelców był Emil 
Kowalczyk Mega Meble, zdobywca 5 bramek. Naj-
lepszym bramkarzem został Karol Piekut.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie 
34 osobom Honorowej Odznaki Jubileuszowej 
przyznanej przez członków kapituły LSP, wręczenie 
listów gratulacyjnych, 50. dyplomów i podzięko-

wań dla wieloletnich współorganizatorów rozgry-

wek LSP, sponsorów, darczyńców oraz przyjaciół 
ligi.

Obecni goście: pełnomocnik wojewody ma-

zowieckiego Dariusz Krupa, starosta powiatowy 
Krzysztof Rymuza, zastępca prezydenta  miasta 
Pruszkowa Beata Czyżewska,  

Dyrektor ZNTK - Witold Szlenk, przedstawicie-

le władz samorządowych i administracyjnych 
województwa, powiatu i miasta, dyrektor MZOS 
Pruszków Józef Binda, komendant Straży Miejskiej 
w Pruszkowie Włodzimierz Majchrzak, TVP 3 War-
szawa, TEL - KAB Pruszków, lokalna  prasa. 

Jubileuszowy Turniej Piłkarski LSP
Manchester z Pruszkowa zwycięzcą Jubileuszowego Turnieju Piłkar-
skiego XXX lecia Ligi Szóstek Piłkarskich Osiedla Staszica

Sponsorzy, darczyńcy, przyjaciele  
NICE - Marcin Skrobisz, KABEX - Paweł Kę-

dzierski, TG - PLUS - Dariusz Grubek, RUMPOL 
- Walery Rum, HUMMEL - Nikodem Pałasz, GŁOS 
PRUSZKOWA - Mirosław Kalinowski, ORKIESTRA 
DĘTA „PRUSZKOWIANKA”, Adam Malcherek - 
kapelmistrz, KRYTA PŁYWALNIA „KAPRY” - Jacek 
Elżanowski, PIEKARNIA  „JAREX”,  NIERUCHO-

MOŚCI „PARTNER” Pruszków - Jacek Kalina, 

BIURO PODRÓZY „AKCES” Pruszków, KSIĄŻNI-
CA PRUSZKOWSKA - Grzegorz Zegadło + Paweł 
Ratyński, Piekarnia JAREX, Edward Mamcarz, 
Adam Bandysiak, Rafał Biedź, Piotr Orman, Piotr 
Sztyk, Dariusz Kostrzewa oraz Dariusz Tokarski. 
Pamiątkowe wpiny  oraz długopisy otrzymali 
wszyscy obecni .

W dalszej części uroczystości rozegrano pokazowy 
mecz piłkarski pomiędzy reprezentacją ligi LSP oraz 

drużyną organizatorów zakończony wygraną ligow-

ców 3:2.
Mecze jubileuszowego  turnieju sędziowali Prze-

mysław Prętkiewicz oraz Grzegorz Ciesielski.
Po podziękowaniu skierowanym do organizatora 

jubileuszu Wiesława Pośpiecha oraz Adama Za-

boklickiego zakończono uroczystość spotkaniem 
towarzyskim oraz poczęstunkiem – jubileuszowym 
tortem,  w scenerii boiska piłkarskiego.

Organizatorzy i reprezentacja ligi

Manchester z zdobytym pucharem w asyście pełnomocnika wojewody

Starosta pruszkowski Krzysztof Rymuza wręcz medale inagrody

Sponsorzy i darczyńcy
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Profil
AGENCJA 
WYDAWNICZO 
REKLAMOWA -
PROFIL MEDIA 

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

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

KONTAKT: 
tel.: + 48 571 460 990
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POWIATOWY URZĄD PRACY w PRUSZKOWIE
05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30 wejście C, pokój nr 129 

tel.: (22) 770 20 42/45    http://pruszkow.praca.gov.pl    
1. Pracownik działu technicznego - bez wymagań. Praca w Brwinowie. Oferta nr 1945.
2. Kasjer/sprzedawca - mile widziana umiejętność obsługi kasy fiskalnej, mile widziane posiadanie książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych. Praca w Regułach. Oferta nr 1948.
3. Kierowca - wykształcenie min. zawodowe, prawo jazdy Kat. B i C, doświadczenie w kierowaniu autem. Praca na terenie całej Polski. Oferta nr 1930.
4. Sprzątaczka biurowa - wykształcenie podstawowe. Praca w Jankach. Oferta nr 1965.
5. Pielęgniarka - wykształcenie średnie zawodowe. Minimum rok stażu w zawodzie. Praca w Starej Wsi. Oferta nr 1974.
6. Mechanik samochodowy - wykształcenie zasadnicze zawodowe. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 1995.
7. Nauczyciel techniki - wykształcenie wyższe I lub II stopnia o kierunku pokrewnym z przygotowaniem pedagogicznym. Praca w Otrębusach. Oferta nr 2023.
8. Operator maszyny haftującej - wykształcenie nie wymagane. Praca w Nadarzynie. Oferta nr 2067.
9. Monter sieci wodnej i kanalizacji - wykształcenie średnie zawodowe. Prawo jazdy kat. B. Praca w Warszawie. Oferta nr 2080.
10. Pracownik obsługi naziemnej lotniska - wykształcenie - nie wymagane. Prawo jazdy kat. B, niekaralność. Praca w Warszawie. Oferta nr 2093.
11. Prasowaczka - wykształcenie nie wymagane. Praca w Komorowie. Oferta nr 2099.
12.  Opiekun dzienny - wykształcenie średnie. Praca w Dawidach. Oferta nr 2100.
13. Magazynier - wykształcenie nie wymagane. Praca w Jankach. Oferta nr 2106.

Poszukujemy osób do pracy w charakterze 
listonoszy na terenie Pruszkowa. Praca od ponie-
działku do piątku. Wynagrodzenie uzależnione 
od efektywności. Więcej szczegółów pod nume-
rami tel.: +48 604 565 973 oraz +48 792 043 639

OSÓB DO POZYSKIWANIA 
REKLAM I OGŁOSZEŃ

POSZUKUJEMY!

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