
Mamy dwa 

podwójne 

zaproszenia. 

Wiadomość 

w redakcji.

(287) Rok XXIV Nr 11 - LISTOPAD 2018  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

Bezoperacyjne leczenie kręgosłupa - Czytaj na str. 4

W numerze:
» Zapiski Eroltomana (62) - s. 2
» Jerzy Antkowiak - Moda Polska... - s. 3
» Porady specjalisty - s. 4
» Z życia wzięte - s. 5
» Erytrea - s. 6
» Gwiazdy zwierzętom za nami - s. 7
» Muzeum Dulag 121 - s. 8
» Drogi Mirku (67) - s. 9
» Home Appliances - s. 10
» Karta Mieszkańca Gminy Michałowice - s. 11
» Koncert Country w PaTaTaj - s. 11
» Do poczytania i posłuchania - s. 12
» Wywiad z Pawłem Makuchem - s. 13
» Z pamięci najemnika (18) - s. 14
» Wnuczek - s. 15
» Na radnego - s. 16
» Konwencja Wyborcza WPR - s. 17
» Sport - s. 18
» Galicja versus Rzym - s. 19
» Sport - s. 20 i 21
» Październik w MOK „KAMYKˮ - s. 22
» Ogłoszenia i inne - s. 23

REKLAMA

Biuro reklamy
Głosu Pruszkowa
oraz portalu
www.gpr24.pl
pon.-pt. godz.10-18
tel.: (22) 758 11 10
mobil: +48 604 194 054
redakcja@gpr24.pl

100 lat niepodległości - Kinga Gajewska
Czytaj s. 7

PAWEŁ MAKUCH PREZYDENTEM PRUSZKOWA

GRATULUJEMY!



2                                                                                                                                                                              GŁOS PRUSZKOWA NR 11/2018                   

www.gpr24.pl      Felieton  Feridun Erol

Zapiski Eroltomana (63)
Feridun Erol - reżyser filmowy i tv

M ieszkam we wsi Komorów. Jako 
obywatel, spełniłem swój świę-

ty obowiązek i zagłosowałem na wójta 
Grabkę. Nie znam się na statystykach, 
nie interesują mnie partie, ale wiem 
że w mojej wsi pobudowano twarde 
ulice, podłączono kanalizacje i za to 
obwiniam Grabka, który jak gówno 
w przerębli miota się żeby wszystkim 
dogodzić. 

Nasza wieś wchodzi w skład większej 
wsi zwanej Michałowicami, ta z kolei w 
większą wieś, zwa-
ną Mazowszem. 
Itd. Podąża-
jąc tą drogą 
stajemy się 
obywatela -
mi przenaj-
ś w i ę t s z e j 
wsi zwanej 
R z e c z p o -
spolitą. A na 
tym nie koniec. 
Wieś Unia Euro-
pejska rządzi nami 
z Brukseli, a obok 
kwitną inne sioła, 
które wybiły się na 
prowadzenie, to 
wieś Deutsch-
land , którą się 
straszy dzieci i 
United States 
of Amery-
ka. Z zasady 
wsiowy, (bo 
farmerski) kraj, 
na ziemi raj. 

Wyraźnie przed 
szereg wychodzi, wy-
rosła na potęgę, wieś 
Chiny. Z Internetu wiem, 
że Chińczycy w Paryżu, nie 
zrobią z owsa ryżu. Zgoda. Pa-
rafrazuję powiedzenie ziomków. „I 
w Paryżu nie zrobią z owsa ryżu”. Co 
znaczy mniej więcej tyle, że zja-dacze 
żab i ślimaków, nam nie podskoczą. Po-
stawa patriotyczna, godna pochwały.

 O Chińczykach wiem tyle, że ich ra-
kiety balistyczne ustawione we wszyst-
kich kie-runkach nie są napędzane ry-
żem, a miliardem małych Chińczyków, 
produkujących wszelkie znane podze-
społy tranzystorowe. Nieodzowne do 
budowy międzykontynentalnych ra-
kiet. Głowice nuklearne, to inna para 
kaloszy, ale z tej samej bajki. 

Wiem co robi Chińczyk, myśli Nie-
miec, Ekwadorczyk, Portugalczyk itd. 
W głowie się kręci. Świat stał się jedną 
wielką wsią. 

 Tak się to wszystko pokurczyło, że co 
Chińczyk wynajdzie, to Polak polubi. To 
się nazywa globalizacja. Nikt nie może 

się czuć pewny, że zapłacił odpowied-
nią kasę, za odpowiedni towar. Znam to 
z moich wędrówek po bazarach i zaka-
muflowanych hurtowniach Stambułu. 
W głębokim cieniu kryją się garnitury 
Armaniego, Bossa itd. Są nie odróżnie-
nia od oryginałów. To samo dotyczy 
podróbek szwajcarskich zegarków.

Pewnie bogaci Chińczycy też noszą 
szwajcarskie zegarki Made in Turkey. 
I pewnie je kopiują, albo robią części 
zamienne. Oczywi-
ście! Kraj pro-
dukcji jest 

utajniony, jak moje 
konto w banku przygód.

W Stambule, za darmochę, mieszka-
łem (z Jollay) w hotelu BEKDASZ. Pry-
watna własność naszego przyjaciela 
Sabriego. Uwaga! To jest facet, który 
zbudował Blue City, Maximusa i przed 
Chińczykami przywiózł do Polski setki 
ton damskiej bielizny i nie tylko. Jak się 
to stało? 

Podążając za polskimi mrówkami Sa-
bri, drobny sprzedawca na bazarze, 
zaintereso-wał się nadwiślańskim ryn-
kiem. W Polsce nowa rzeczywistość. 
Kapitalizm wierzga kopytami. Nieopi-
sany głód i zbyt. Firma sprzedawcy 

nylonowych biustonoszy przy-woziła 
osiem kontenerów damskiej bielizny 
dziennie. Dzięki szybkiej kasie jest Blue 
City, a w Nadarzynie powstały hale 
MAXIMUS. Apogeum. Tak się rodziły i 
rodzą wielkie fortuny. Z niczego nie ma 
nic. Chyba, że się ma fart. Sabri Bek-
dasz nie wpisuje się na taką półkę jak, 
za przeproszeniem Kulczyk, ale jak na 
detalistę z bazaru „Kapali”, to sukces. 
Gdyby przy tym nie był skąpy, to skok 

życiowy godny filmu. Jak 
z amerykańskiej bajki 

o rodzie Kenne-

dych, Fordów i Rockefelerów. 
Można by dodać do życiorysu 

Sabriego, że jest nieślubnym dzieckiem 
Mickiewicza i Walewskiej. Brzmi pięk-
nie, że nieprawda? A kto to sprawdzi? 
Dzisiaj nie takie kłamstwa i prawdule są 
w powszechnym obiegu.  

A Internet huczy. Pierwsza wiadomość 
z brzegu: Magda Mołek pokazała się w 
bikini w cztery miesiące po porodzie! 
Nie wiem, czy podziwiać, czy współ-
czuć?

Klikam dalej i dowiaduje się, że na-
stąpiła awaria kosmicznego teleskopu 
Hubble’a. Pozornie, nie ma to żadne-
go związku z moim życiem, a jednak. 

Nurkuję w Internet i dowiaduję się, 
że teleskop został wyniesiony przez 
prom kosmiczny Discovery w dniu 24 
kwietnia 1990 roku na orbitę. Od mo-
mentu wystrzelenia stał się jednym z 
najważniejszych przyrządów w historii 
astronomii. Ciekawe, że sama idea wy-
strzele-nia powstała w czasach kiedy 
Thomas Alva Edison opatentował ża-
rówkę. Eureka. Jedna żarówka świata 
nie czyni, ale jeżeli ktoś płynął nocą 
przez Gibraltar to wie, jak świecą dwa 
brzegi cieśniny. Doświadczyłem tego 
obejmując wachtę na jachcie do-wo-

dzonym przez nie-
strudzonego kapi-

tana Jasera. To 
nie był New York 

nocą. To było 
coś więcej. 

Minęło sto 
lat od wyna-
lazku Ediso-
na, a żarówki 

żarowej nie 
można dostać 

w sklepie. Cieszę 
się, że ten temat 
podjął prezy-

dent Duda, bo 
chciałoby się 
mieć stulet-
nią żarówkę 
na stulecie 

o d z y s k a n i a 
przez Polskę 

niepodległości. 
Pamiętam powo-

jenne czasy, kiedy 
naprawiano żarów-
ki… Wtedy marze-
niem było mieć nie-
miecką żarówkę firmy 

Osram. Produkowali-
śmy ją w dwudziestoleciu 

międzywojennym. I to nie 
tylko na nasz rynek. „Całą Ar-

menię Osram” - brzmiała przed-
wojenna, entuzjastyczna reklama 

producenta. Rozumiem rozterki pana 
Andrzeja Dudy.

Czy w sklepach są żarówki żarowe? 
Pyta zatroskany prezydent. Prezydent 
wszyst-kich Polaków. Jego uśmiech 
powinien dodawać nam otuchy, kiedy 
za oknem wiatr i deszcz jesienny. Przy 
żarówce ledowej trudno się ogrzać. 
Jest jedna dobra wiado-mość. Global-
ne ocieplenie nastąpi za parę dni, po 
rozmowach Tramp - Putin.

Wasz Feridun 
P.S. Przepraszam, że nie odpisuję. 

Dziękuję za liczne listy…
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Moda Polska się wystawia - Jaskółka płynie w Łodzi

Jerzy Antkowiak - projektant mody, publicysta
Foto - Maciej Goliszewski & Krzysztof Jarosz / EPOKA

To wszystko, co teraz piszę, opisuję, wspominam, 
mogło naprawdę się nie zdarzyć. Nie wierzę w moce 

wróżbitów, nawiedzonych wizjonerów i tanich klakierów, 
ale wierzę w moce zwariowanych pasjonatów, radosnych 
gwałcicieli martwych konwenansów, zapaleńców, którzy 
wiedzą gdzie i kiedy ich dzieło będzie miało swój finał. 
TOMASZ OSSOLIŃSKI - wrażliwy, przebojowy narwaniec 
i do znudzenia perfekcjonista. Takie egzemplarze kocham 
najbardziej.

Chcę podziękować wszystkim, którzy tę moją ukochaną 
staruszkę, urodziwą sześćdziesięciolatkę - MODĘ POLSKĄ - 
po dwudziestu latach wagarowania, zimą w piwnicy, latem 
w ogrodzie - zamienili w piękną ekspozycję, WYSTAWĘ 
MODY POLSKIEJ w MUZEUM WŁÓKIENNICTWA w ŁO-
DZI. Wierzyć się nie chce, że ta moda po latach i nie bójmy 
się tego słowa, po przejściach, tak wygląda jak wygląda. 
Fasony, tkaniny, krawiecczyzna, proporcje, dodatki, styl i 
trendy ponadczasowe, nieśmiertelne jak Marlena Die-
trich, a to nie ja tak zachwalam tę wystawę, takie słyszę 
glosy, opinie, zachwyty - zatem wzruszony niczym sztubak 
dziękuję WSZYSTKIM z TOMKIEM OSSOLIŃSKIM na cze-
le, że uwierzyli, że warto było spowodować to magiczne 
ZMARTWYCHWSTANIE JASKÓŁKI. Zapędziłem się w tony 
patetyczne, proszę mi to darować, emocje związane z tą 
wystawą nie mogą być ani letnie, ani takie sobie, przecież 
przez wiele lat byłem wdowcem po MODZIE POLSKIEJ, a 
kto mnie zna to wie, że byłem wesołym wdowcem.

Nie cierpię dętych mów, odezw i durnych elaboratów, 
sprawy ważne, wielki i poważne nie muszą być smutne, 
pozbawione finezji, lekkości i tej niezbędnej odrobiny po-
czucia humoru. Modę kochajmy, smutasom mówmy „nie”, 
a ten mój „akt dziękczynienia” wobec wszystkich, którzy 
wsparli TOMKA w Jego szalonym pomyśle wystawy, filmu 
i jeden pan BÓG wie, czego tam jeszcze - jest podziękowa-
niem nie z suchego obowiązku, jest podziękowaniem od 
mojego starego, ale ciągle jeszcze gorącego serca. 

To piękne, że modopolska JASKÓŁKA dumnie płynie so-
bie w ŁODZI, bo tak naprawdę w żadnym innym z wielkich 
polskich miast nie miała MODA POLSKA tyle wspólnego, 
co z ŁODZIĄ. My, ludzie z branży to wiemy: giełdy tkani-
nowe, przemysł, fabryki, włókiennictwo, uczelnie arty-
styczne, Złote nitki, dyplomy w ASP - dziewczyny z łódzkiej 
ASP projektantkami w MODZIE POLSKIEJ - czego chcieć 
więcej do szczęścia? Nic, tylko zaśpiewać pełną piersią „u 
prząśniczki siedzę jak anioł dzieweczki”... Mnie serce bije 
mocniej po za Łodzią jeszcze w Poznaniu gdziem otrzymał 
na Targach magiczną nazwę „mag mody” i we Wrocławiu 
gdzie zapewne z głęboko ukrytą duszyczką konfekcjonera 
wyedukowałem się na ceramika, no, ale to są zupełnie 
inne anegdoty. Dla mnie ŁÓDŹ, POZNAŃ i WROCŁAW to 
są trzy najbarwniejsze i najbardziej szalone miasta mojego 
życiorysu, a kto mnie zna to wie, że życiorys mam owszem 
- dość bogaty i nietuzinkowy...

O wystawie mody, teraz na tak zwane stare lata nie my-
ślałem ani trochę. Na początku XXI wieku, kiedy wszystko, 
co kupiłem, wisiało w pałacu w moim rodzinnym mieście 
Wolsztynie, gdzie robiłem pokazy, z piękną, młodą mło-
dzieżą wolsztyńską (wszyscy z łapanki) - jeździliśmy razem 
na Targi do Poznania, do Łodzi, do Lublina, to wtedy tak, wi-
działem oczyma duszy wystawę. Miałem piękne kolorowe 
płaszcze-trapezy z flauszu, płaszcze o linii beczki, kostiumy 
z pasmanteriami, całą kolekcję p.t. „Jak się bawiły klasztory 
w Średniowieczu”, zimowe spódnice-patchworki i pelery-
ny płaszcze i poncza z aksamitu, weluru i tafty. Tak wtedy 
to sobie układałem w głowie, jakąś wirtualną wystawę, 
jakieś fruwające manekiny, ale wtedy niestety nie pojawił 
się TOMEK. A moje trapezy, beczki, poncza i peleryny, jak te 
damy wyszły sobie z pałacu po angielsku i jak to z damami 
bywa - nie wróciły. Nie zdałem, zatem egzaminu na maga-
zyniera, co mi proponowali syndycy, kiedy MODA POLSKA 
odeszła w zaświaty, a piszę ten tekst 1 listopada 2018 roku 
in memoriam… Ale nie rozklejajmy się.

Jest 2015, balujemy w ogrodzie moją „osiemnastkę”, 
pojawia wśród moich GWIAZD tajemniczy, dawno nie-
widziany TOMEK OSSOLIŃSKl, piwnica przeżywa najazd 
kochanych barbarzyńców, znam się trochę na ludziach, 
wiem, że TOMKOWI coś świta pod tą loczastą czupryną, 
ani chybi, coś się rodzi. Trzy lata, trzy lata szaleństwa, łódzcy 
muzealnicy niemal mieszkają w mojej piwnicy, ja w rozter-
kach, TOMEK pręży muskuły, będzie Wystawa w Muzeum 
Włókiennictwa w Łodzi, MODA POLSKA się ewakuuje z 
piwnicy. Boże kochany, trzy lata - ciąża przenoszona, ale 
dziecko śliczne niczym aniołek z diabelskimi ognikami i 

dziecko oczywiście jest panienką (dość wiekowa) i nazy-
wa się  W Y S T A W A, a zaś wystawa się nazywa! Jerzy 
Antkowiak - Moda Polska.

I teraz właśnie nadszedł czas, aby sprawdzić, kogo pan 
Tomasz Ossoliński zbałamucił, namówił, uwikłał, a może i 
rozkochał w swoim dziele, a ja postaram się prawdziwie, 
od wzruszonego serca podziękować wszystkim: brunetki, 
blondynki, orły, sokoły, kimkolwiek jesteście i cokolwiek i 
czymkolwiek rzeźbiliście w tych delikatnych atłasach, ko-
ronkach, taftach, bawełnach i jedwabiach mówię w swo-
im imieniu i wszystkich zachwyconych - JESTEŚCIE WIELCY, 
ŻE TO ZROBILIŚCIE!!!

Koncepcja całości wystawy Tomka Ossolińskiego i pro-
jekt ekspozycji z jaskółkami Szymona Bobrowicza to dzieło 
najwyższych lotów. Kiedy ekspozycja była niemal gotowa, 
niektóre nagie manekiny jeszcze pięknie sobie omdlewały, 
poprosiłem Szymona o jakieś siedzisko, przyniósł mi fotel, 
usiadłem i długo jak przybysz znikąd w ciszy zupełnej gapi-
łem się na to magiczne cudo, musiałem zapewne wyglądać 
jak milcząca polska owca i w oniemieniu odkryłem, że jest w 
tym modowym misterium jakaś tajemnica. Jaka? Ba, kto to 
wie... No, może wiedzieć VIVA, bo robi piękne z rozmachem 
komentarze! Droga VIVO - świetnie. Ania Poniewierska 
ubrała manekiny, dobrała dodatki, powiązała turbany, ze-
stawiła kolory miękko, finezyjnie i ostro, gdybym był w sta-
nie baśniowym upierałbym się, że to ja sam zrobiłem tylko 
nie pamiętam, kiedy. Aniu! Brawo, Brawissimo! Marta Galik 
– „kobieta pracująca ostro”, dokonała gigantycznego prze-
glądu kolekcji z przyległościami, niczym przeglądu wojsk na 
paradnym apelu. Nareszcie wiem com tam onegdaj napro-
jektował. Pani Kurator, pani Marto, wielkie, wielkie dzięki. 
Przeskoczmy teraz w inne rejony twórczości Tomka Osso-
lińskiego (ksywka Fellini) - teraz Tomek jest producentem 
filmu, ja zaś ofiarą knowań operatora, Michała Stajniaka 
i pani reżyserki, Anny Więckowskiej. Aniu, Michale, wiem, 
że to nie koniec naszych zmagań, szczególnie, dziękuję wam 
za Paryż, za wywiad nad Sekwaną, ale i szaleństwo na Place 
de Clichy, i na moim ukochanym paryskim moście Solfe-
rino. Muzeum Yves Saint Laurenta przy Avenue Marceau 
to było jedno wielkie nie do opisania wzruszenie - dziękuję 
za cichy szept kamery i dyskretną reżyserię. Dziękuję Anji 
Rubik za to, że mogłem sam w ciszy i jakimś gigantycznym 
uniesieniu zwiedzać królestwo Boga wszystkich modo-
wych szaleńców. Dziękuję Wydawcy polskiej wersji VOGUE 
pani Kasi Kulczyk i Redaktorowi Naczelnemu panu Filipo-
wi Niedenthal za piękny i wytworny patronat medialny, 
pani Magdzie Wunsche za piękne, prawdziwie vogowskie 
zdjęcia. Przed ponad poł wiekiem moja wielka Madame 
Grabowska tak mnie edukowała: „Jureczku tylko VOGUE i 
HARPER'S BAZAAR, ale przede wszystkim V0GUE: no moje 
dziecko, nie wolno schodzie niżej gustu”. Cokolwiek to zna-
czy: nie rozgryzłem tego porzekadła do dzisiaj, ale myślę o 
nim codziennie. Zbliżamy się do finału, którego by nie było 
gdyby nie sponsorzy, obfici kochani sponsorzy, partnerzy 
kochający modę i miasto, które kocha modę, miasto ŁÓDŹ, 
ale najważniejszy partner to CENTRALNE MUZEUM WŁÓ-
KIENNICTWA i pani Dyrektor Aneta Dalbiak, która praw-
dziwie pokochała to modowe szaleństwo. Och! Ta Łódź, 
ta magiczna modowo filmowa Łódź. Pani Dyrektor, ukłony 
szarmanckie i dzięki dozgonne!!!

Podziękowania należą się trzem szalonym merytorycz-
nym damom, z Expo Factor: Emilii Zalewskiej, Karolinie 
Ciejka i Dorocie Zalewskiej, a zaś inne damy Ola Boćkow-
ska i Ewa Rzechorzek pisały teksty i konsultowały - to praca 
wielce wyczerpująca, wiemy coś o tym i dla tego tu dzięku-
je duet: Ossoliński + Antkowiak...

Wystawa dumnie stoi, Jaskółki dumnie w Łodzi płynę, 
modelki jeszcze piękniejsze niż kiedykolwiek, a moda mo-
dopolska nie chce się zestarzeć, brzmi to jak „sen, jaki zło-
ty” - dziękuję panie Tomaszu Ossoliński za wszystko!

P. S. Wszystkie moje gwiazdy niezwykłe, ale nie mogę nie 
wspomnieć Elki Grabacz-Kopniak, dzielnie łączącej epokę 
Grabolki z epokę nas – projektantów.

O Kasi Zawidzkiej-Varsano, Miss Polonii 1985 i modopol-
skiej modelki – teraz obie gwiazdy to paryżanki, Kasia na 
Rue da Babylone - tam gdzie mieszkali Yves Saint Laurent 
i Pierre Berga. O Bodzi Sworowskiej - gwieździe gwiazd, 
mojej niezastąpionej opiekunce na wernisażu, damy, a 
właściwie dziewczęcia o niespożytej ilości wdzięku.

P. S. Przepraszam za ewentualne błędy, ale elektronika 
ma inną pisownię, niż faceci piszący felietony na maszy-
nie do pisania.                                                                       J . A.
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Tekst & foto - NATURMED

W schorzeniach 
kręgosłupa meto-
dy akademickie są 
mało skuteczne, a 
rutynowe leczenie 
środkami przeciw-
bólowymi, to ryzyko 
działań ubocznych, 
często gorszych niż 
problem z kręgosłu-
pem. Sens leczenia 
kręgosłupa lekami 
jest taki sam, jak 
leczenie bólu zęba 
tabletkami, a nie u 
dentysty.

Zadaliśmy kilka pytań doskonałemu specjali-
ście bezoperacyjnego leczenia, który od 

wielu lat wykonuje zabiegi w ośrodku NATUR-
MED - panu Wojciechowi PAPAJEWSKIEMU.

Jakie kryteria stosuje pan przy podejmowa-
niu decyzji o zabiegu?

- Podstawowe, to zapoznanie się z przyczyną 
bólu, czyli z badaniami RTG lub (i) rezonansem. 
Wtedy dobieram rodzaj czynności: do wieku, 
stopnia dolegliwości, czasu ich trwania. Biorę 
też pod uwagę aktualne i przebyte choroby, 
związane nie tylko z kręgosłupem. Są, bowiem 
takie, które wykluczają zabieg manualny.

Jakie metody zabiegu pan wykonuje?
- Jest ich bardzo dużo, to daje wiele możliwo-

ści pomocy: chiropraktyka ortopedyczna, roz-
luźnianie i rozgrzewania mięśni i powięzi oraz 
więzadeł wzdłuż całego kręgosłupa, ale rów-
nież stawów barkowych, biodrowych i kolano-
wych. Po takim przygotowaniu - „ustawiam”. 
Jest to zmuszanie narządu ruchu do właści-
wego położenia i funkcjonowania, usprawnia 
krążenie. 

Czy zawsze jest taki zabieg bezpieczny i moż-
liwy?

- Bezpieczny musi być zawsze. A możliwy 
po decyzji, która wynika z badań i wywiadu 
z pacjentem. Dlatego często przychodnia pro-
ponuje bezpłatną ze mną rozmowę - kwalifi-
kującą do zabiegu.

Często słyszy się o zbyt pochopnych decy-
zjach operowania kręgosłupa, a skutki by-
wają różne. Co pan o tym sądzi?

- Opinie osób tych zoperowanych lub tych, 
które nie godzą się na operację - słyszę, na 
co dzień. I powiem krótko: warto walczyć, by 
uchronić się przed skalpelem, bo w tej walce 
bardzo często się wygrywa. Osobiście znam 

Bezoperacyjne leczenie kręgosłupa

wielu takich pacjentów. Choć oczywiście są 
przypadki, w których operacja jest jedynym 
słusznym wyjściem, jest konieczna.

Coraz więcej osób po doświadczeniach szpi-
talnych, sanatoryjnych, braku efektów po le-
kach - wybiera leczenie manualne. Ważne, by 
trafić w odpowiednie ręce.

NATURMED istnieje od 27 lat, a pan Papajew-
ski przyjmuje tu ponad 14 lat. Wpisy w księdze 
Naturmedu są najwiarygodniejszą rekomen-
dacją i jak zwykle - cytujemy kilka z nich:

* „Jest dziś tendencja potępiania tych, którzy 
pomagają manualnie. To moim zdaniem ukry-
ta eutanazja! Odbieranie nadziei! Bo odchodzi 
się od łóżek szpitalnych, zamyka oddziały, od-
ma-wia diagnostyki, a tych, którzy naprawdę 
pomagają - obrzydza! Mam prawie 70 lat, a 
pan Papajewski pomógł rewelacyjnie. Jak nikt 
dotąd! Jest niepodważalnym specjalistą od 
kręgosłupów”. 

(Emerytowana nauczycielka z Warszawy)

* „W Internecie roi się od tego typu spe-
cjalistów. Nigdy takim nie wierzyłem i zarze-
kałem się, że nie skorzystam. Ale kiedy nasz 
proboszcz z parafii namówił mnie, jechałem z 
ufnością.

Dziś stwierdzam: jest genialny, Nie zastąpi go 
żadne urządzenie”.

(Radosław W. z Otwocka 51 lat)

* „Prywatne sanatorium, leki i zabiegi - bólu 
nie zlikwidowały. Jestem informatykiem - 
ostry ból szyi i karku, sztywność, drętwienie 
rąk - uniemożliwiały pracę, wytrzymywałem 
przy kom-puterze najwyżej godzinę. Wiele 
przeszedłem gabinetów - bez poprawy. Do-
piero pan Papajewski zdołał zlikwidować ból, 
nawet powróciłem do gry w tenisa i wycieczek 
rowerowych”.

(Tomasz Warden 41 lat)

* „Po wyciągach szyjnych i lędźwiowych wy-
lądowałam w szpitalu. Kiedy zaproponowano 
operację, zwiałam do domu. Ból narastał, nie 
mogłam unieść czajnika, do jedzenia klękałam, 
bo nie mogłam siedzieć. Niech to zabrzmi jak 
zechce - ale pan Papajewski jest super. Dziś 
funkcjonuję bez bólu! Bez leków i bez opera-
cji”.

(Magdalena lat 47)

* „Kiedy kardiolog zaproponował mi p. Pa-
pajewskiego, myślałam, że robi sobie żarty. 
Przekonywał mnie, że ponieważ z jego badań 
wynika, iż mam serce w porządku, to moja 
arytmia ma na pewno przyczynę w piersio-
wym odcinku kręgosłupa. Moje zdziwienie 
trwa do dziś, bo rzeczywiście arytmia mi zu-
pełnie ustąpiła, nie mam potrzeby brać leków 
przeciwarytmicznych”.

(Barbara Uch lat 39)

* „Odzyskałem sprawności. Chodzę bez ope-
racji i bez kulił”.

(Janusz Dąbrowski lat 71)

* „Poważne problemy z kręgosłupem zapro-
wadziły mnie do wielu gabinetów. Jednak nie 
znalazłem pomocy, czułem się coraz gorzej. 
Rezonans stwierdził kilka przepuklin, wypuklin 

i inne zmiany. Proponowano mi zabieg chirur-
giczny. A mimo to, wybroniłem się przed ope-
racją dzięki panu Wojciechowi Papajewskie-
mu. Jest świetny! Bardzo dziękuję”.

(Elektronik z Warszawy l. 58)

* „Wstydzę się powiedzieć – gdzie i u kogo 
szukałem pomocy przez 7 lat (zanim trafiłem 
do tej przychodni Naturmed). Człowiek w bólu 
chwyta się wszystkich metod. Kiedy lekarz or-
topeda zaproponował mi, bym tu przyszedł 
– myślałem, że chce się może pozbyć. Zrujno-
wałem się lekami, sanatoria nie dawały ulgi. 
Tu jakbym dostał nowe życie, pan Papajewski 
postawił mnie na nogi. Aż żal, że 7 lat błądzi-
łem”.

(Anonimowy)

* „Jestem lekarzem i zawsze byłem nieuf-
ny do takiego leczenia – bez leków. Ale kiedy 

moje dolegliwości nie ustępowały po żadnych 
lekach, robiło się coraz gorzej i nie mogłem 
już pracować (jestem stomatologiem) – zde-
cydowałem się spróbować. Pan, Papajewski 
usprawnił mnie zupełnie, jestem zdumiony 
i wdzięczny, to bardzo rozsądny człowiek, z 
wiedzą i uczciwością. Może być wzorem dla 
różnych specjalistów”.

(Dr J. B. l. 59 Kutno)

Jeśli badania lekarskie wskazują na kręgo-
słup i wykluczają inne choroby – warto zająć 
się takim leczeniem, jakie stosują specjaliści 
w ośrodku medycznym NATURMED. To na-
dzieja dla osób cierpiących, a niemogących 
się operować ani zażywać leków, oraz dla 
tych, którzy chcą uniknąć skalpela.

W związku z dużym zainteresowaniem artykułem publikujemy tekst 
ponownie specjalistycznego Ośrodek Medycyny Manualnej NATUR-
MED. Mimo ogromnego postępu w medycynie, leczenie chorób krę-
gosłupa, to problem. Mamy trudności w uzyskaniu pomocy, terminy 
na diagnostykę i leczenie są wielomiesięczne, choć boli dziś.

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

Mgr Anna Bzdak
- Bezlekowe usuwanie depresji i nerwic. 
- Likwidowanie szumów uszu, dzwonienia, niedosłuchu somatycznego, zawrotów gło-
wy, migren, (po diagnozie lekarskiej). 
- Oczyszczanie i udrażnianie uszu
- PSYCHOLOGIA rodzinna, partnerska-pomoc w konfliktach, podejmowaniu ważnych 
decyzji życiowych. 
- GRAFOLOGIA profesjonalna - na potrzeby osobiste i sądowe: identyfikacja dokumen-
tów, testamentów, podpisów, anonimów (wykrywanie fałszerstw).
- Ocena predyspozycji człowieka, w kontekście pracy, związku małżeńskiego, innych 
decyzji (np. studiów).
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Dwa światy
Maciej Woźniakiewicz - dziennikarz i reżyser
Zdjęcia - Andrzej Korniluk

Moje sny należą do nieba, a ciało stąpa po 
ziemi. Jaka moc zmusza mnie, by drą-

żyć źródła prawdy? -zapytała  Małgosia swoich 
aniołów. Kiedy przytłacza cię proza życia i nie 
dostrzegasz w niej żadnej nuty romantyzmu, 
ani na milimetr, to znaczy że wyczerpałeś swój 
przydział na życie – pomyślała. Niczego się 
więcej nie dowiesz poza smutnym doświadcze-
niem, które każe ci się odbijać od ściany niemo-
cy do ściany rozpaczy – najbardziej wrażliwej 
formy ludzkiego cierpienia. Nie chciała cier-
pieć, a błędy życia wciąż kaleczyły jej wrażliwą 
duszę. Chciała być czystą. Te pytania rzucone 
teraz w anielską przestrzeń zatoczyły koło i 
wróciły już w innej formie , formie odpowiedzi. 
Urodzona z wyjątkową wrażliwością artystka, 
zaczęła od nowa postrzegać swój świat poezją 
kolorów i słów, a aniołowie pomagali jej w tym 
niezwykle. Tańcząc z aniołami, coraz mocniej 
odczuwała swoją przestrzeń istnienia, zachwy-
tem nad barwami świata, wysoko nad przepa-
ścią ludzkich,  przyziemnych pożądań. Trudno 
wyobrazić sobie wszechświat hierarchicznie 
uporządkowany bez stopnia doskonałości  sta-
nowionego przez aniołów. Oni powinni istnieć, 
ostrożnie sugerują miłośnicy mądrości, bo sami 
mają  świadomość, że po prostu z niej czerpią. 
Kiedy przed laty zdobywała swoimi projektami 
mody lubelską publiczność, namaszczana rów-
nież błogosławieństwem możnych decyden-
tów, zawodowa artystka nie przypuszczała, że 
stanie się  w jej życiu nagła przemiana i będzie 
współtworzyła Krainę Rumianku tańcząc w niej 
ze swoimi aniołami. Napisała wtedy:

ROZMOWA – (fragment)

Ty Przedwieczny,
Jeżeli rzucasz cień,
To zapewne po to –
Bym na nowo mogła ujrzeć światło.   
Zanurzając się w ciemność,
Nie chcę widzieć strachu i goryczy.
Proszę – daj mi ujrzeć nocny zapach Raju
Bo tylko dzięki nocy
Mogę radować się dniem!

Powodem decyzji stał się sam mistrza Rey-
mont poprzez swego anioła, stwarzając pięk-
ną wystawę pod wymownym tytułem „Mistrz 
Reymont i Małgorzata”, za którą otrzymała 
jedną z trzech głównych państwowych na-
gród kultury w 2003 roku. Anioł Noblisty nie 
opuszczał jej i z jego inspiracji, z barwnej ko-
lorystyki skierniewickich Lipców i krajobrazu 
XIX wiecznej wsi wyrosła  „ Kraina Rumianku” 
na lubelskim Podlasiu. Tu, tak jak u Reymonta 
zatrzymał się czas. Kiedy przyjeżdża się do 
lubelskiego Hołowna, można nauczyć się tu, 
opisywać swoją wrażliwość, doświadczać hi-
storii i co najważniejsze – odpocząć z anioła-
mi Małgosi w przepięknej scenerii pachnącej 
rumiankiem. Tak działają anioły, z którymi  
jest zaprzyjaźniona i które podyktowały jej 
strofy poetycznego uniesienia.

 
SKRYDŁA ANIOŁA

A moje skrzydła ochronią Twe imię.
A  moje skrzydła uniosą Cię do wolności,
Tam gdzieś wysoko nad przepaścią ludzkich
pożądań,
Tam, gdzie światłość z trudem przedziera się do 
naszych serc. 

Małgosia tańczy już z wszystkimi aniołami poza 
jednym, który za trzydzieści srebrników sprze-

dał swego Mistrza, ale to inny anioł , anioł 
ciemności, którego nie ma w Krainie Rumian-
ku. Choć jak mówi opisując swoje dokonania 
sprzed lat w świecie mody „…Nawet na festi-
walu próżności można pokazać kawałek nie-
ba”. W refleksji nad Krainą Rumianku dociera 
do mnie Dalajlama ze swoją refleksją o życiu 
„Człowiek poświęca swoje zdrowie by zara-
biać pieniądze. Następnie poświęca swoje 
pieniądze by odzyskać zdrowie. Oprócz tego 
jest tak zaniepokojony swoją przyszłością, że 
nie cieszy się z teraźniejszości. W rezultacie 
nie żyje w teraźniejszości, ani w przyszłości. 
Żyje tak, jakby nigdy nie miał umrzeć, po czym 
umiera naprawdę nie żyjąc”. Patrząc na życie 
Małgosi Czernik, jestem spokojny, że żaden 
czarny anioł nie jest w stanie zagrozić jej 
nihilistyczną wizją. Natomiast ogarnia mnie 
niezbyt miła refleksja kiedy patrzę na inną 
rzeczywistość, w krainie polityków, w krainie 
… niezbyt pachnącej  rumiankiem. W tej or-
wellowskiej rzeczywistości wszystkie peany 
na rzecz swoich aniołów wywołują poza agre-
sją uczucie umierającego świata , ale jest to 
rzeczywistość wyrażona w ostatnim członie 
refleksji Dalajlamy. Tu nie rosną skrzydła, ale 
wydłużają się nosy. Smutna refleksja wkrada 
się nawet wtedy, kiedy zapraszają mnie do 
śpiewania 11 listopada narodowego hymnu 
konkretnie o godzinie wymyślonej przez po-
mysłodawcę. Co zatem mają zrobić  w tym 
czasie spowiadający się w konfesjonale księża 
i penitenci, albo operujący chorego lekarze, 
lub nawet  ci, którzy w tym czasie będą jedli 
w restauracji schabowego, lub  zastanie ich 
owa godzina w różnych intymnych momen-
tach życia. „ Działam więc jestem” – napisał 
w swoich filozoficznych wywodach - św. Jan 
Paweł II – i podkreślił, że akt woli jest zależny 
od rozpoznania prawdy o przedmiocie działa-
nia. Zachęcam więc teraz, żeby z okazji 100-
lecia odzyskania Niepodległości pojechać do 
Krainy Rumianku, niekoniecznie o 12 –tej 11 
listopada, ale w wolnej chwili dowolnego 
dnia, ale koniecznie z tej okazji i tam zatań-
czyć z aniołami.

Pastel Małgorzaty Ewy Czernik
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Tekst & foto - Włodzimierz Szpak, 
reżyser dokumantalista

Literatura i obraz

Z okazji 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości w 
Centrum Pompidou w Pary-
żu otwarto wystawę prac Ka-
tarzyny Kobro i Władysława 
Strzemińskiego, czołowych 
twórców XX-wiecznej awan-
gardy polskiej. W otwarciu 
wzięli udział przedstawiciele 
najwyższych władz, premier 
Gliński powiedział coś o pięk-
nie prezentowanych prac…    

Po podróży weszliśmy do foyer Teatru 
Dramatycznego w Płocku, gdzie zosta-

liśmy bardzo ciepło i serdecznie przywitani. 
Sala z 400 miejscami wypełniła się publicz-
nością – głównie młodzieżą. Oglądaliśmy 

Kamera pokazała kilkanaście obrazów i rzeźb, 
w większości znanych mi. Poza paroma wy-

jątkami, dominującym doznaniem była nuda, a 
w przypadku wczesnych prac Strzemińskiego - 
zażenowanie ubóstwem, prostactwem formal-
nym tych prac (identyczne odczucia miałem, 
oglądając film Andrzeja Wajdy o tym artyście). 
Takie są zwykle konsekwencje odejścia od figu-
ratywności, narracji, literatury w malarstwie i 
rzeźbie. Opowieść o człowieku, nawet w wyda-
niu akademickim – przy założeniu, że dzieło po-
siada wartość plastyczną - jest bez porównania 
ciekawsza niż taki czy inny układ kolorystyczny 
trójkątów, kwadratów i kółek na obrazie artysty 
awangardowego. Podobnie jest z rzeźbą. Pomnik 
w kształcie schodków albo schodkowej piramidy 
upamiętniający katastrofę smoleńską, jest po 

prostu nudny, niczym nie przyciąga uwagi prze-
chodniów. Proszę się przyjrzeć choćby pomni-
kom i rzeźbom nagrobnym Giovanniego Dupre, 
XIX-wiecznego artysty włoskiego. Jaka subtelność 
w oddaniu  natury kobiety, jej cudownej zmysło-
wości, powabu, czaru… Ile ciekawych postaci w 
niebanalnych relacjach i układach na turyńskim 
pomniku Camillo Cavour’a, jednego z ojców-za-
łożycieli państwa włoskiego. Współcześni artyści 
nie potrafią już tak rzeźbić, nawet gdyby chcieli, 
nie potrafią. Zdarzają się, oczywiście, wyjątki (pi-
sałem niegdyś na tych łamach o Charlesie Ray’u 
i Janie Fabre). Spośród polskich artystów XIX-
wiecznych, którzy potrafili snuć ciekawe opowie-
ści (przeważnie głęboko tragiczne), którym lite-

rackość nie zaszkodziła, przeciwnie – wzmocniła 
siłę oddziaływania  ich dzieł, wyróżniłbym Artura 
Grottgera. To wciąż żywy artysta (pamiętam 30 
lat temu tłumy na wystawie monograficznej z 
okazji 150 rocznicy jego urodzin). Zdumiewa po-
mysłowość narracyjna (wszystkie sceny z Polonii 
i Lituanii urodziły się w wyobraźni twórcy) oraz 
mistrzostwo warsztatowe jego dzieł. Niejeden re-
żyser mógłby się wiele nauczyć od Grottgera. Du-
żym zaskoczeniem na wspomnianej wystawie był 
dla mnie akt kobiecy namalowany przez niego w 
Paryżu na parę miesięcy przed śmiercią. Podobno  
naga kobieta zakrywająca w zawstydzeniu twarz 
lewą ręką  to Fryne, słynna ateńska hetera, która 
uniknęła śmierci za bezbożność, gdy obrońca ob-

nażył ją przed sędziami, wzywając ich do zacho-
wania życia tej tak pięknej kobiety, kapłanki bogi-
ni Afrodyty. Grottger miał się wzorować na dziele 
Jana Leona Gérôme’a „Fryne przed Areopagiem”. 
Na obrazie Francuza Fryne jest piękna, ale bez 
życia, jakby z alabastru albo porcelany. Inaczej u 
Grottgera – bardzo ludzka w swoim zawstydzeniu, 
prawdziwie cielesna, zmysłowa… Pewnie miał ją 
przed oczami, gdy umierał 13 grudnia 1867 roku 
we francuskich Pirenejach.

Jean-Léon Gérôme, Phryne revealed before the Areopagus (1861)

Artur Grottger Phryne

Tekst & foto - Gerard Położyński, reżyser, 
animator kultury, publicysta

Gwiazdy rdzewieją na dnie Wisły

W czwartek, 25 październi-
ka przy deszczowej i chłodnej 
pogodzie, we wczesnych go-
dzinach  rannych wyruszył na 
wycieczkę do Płocka autokar 
z młodzieżą i dorosłymi prusz-
kowianami. Pomimo trudnych 
warunków jazdy, o godzinie 
10.30 zaczęliśmy realizować 
program kolejnego punktu 
projektu „Cienie i blaski” II 
edycji Budżetu Obywatelskie-
go w Pruszkowie.

dwugodzinny spektakl „Gwiazdy rdzewieją 
na dnie Wisły – sztukę autorstwa Bogdana 
Urbankowskiego, w reżyserii dyrektora te-
atru, Marka Mokrowieckiego.

Przedstawienie z dużą ilością postaci histo-
rycznych, zrealizowane z pietyzmem kostiu-
mowym i bardzo efektowną dekoracją oraz 
muzyką. To była bardzo dobra lekcja historii, 
pokazana w niezmiernie atrakcyjny sposób. 
Muszę dodać, że podczas spektaklu na wi-
downi panowała absolutna cisza, a na zakoń-
czenie burza oklasków pożegnała zmęczo-
nych aktorów. Nasza grupa miała okazję do 
zrobienia pamiątkowej fotografii z „Józefem 
Piłsudskim” i jego drużyną, po czym spotkali-
śmy się z dyrektorem Teatru.

Opowiedział on o realizacji tekstu, trudno-
ściach adaptacyjnych i wreszcie – sukcesie. 
Podzielił się z nami anegdotami z życia teatru 
i przypomniał ważne realizacje obecnego se-
zonu.  Młodzież zadawała liczne pytania, a na 
koniec zaprosiła teatr do Pruszkowa z poka-
zem plenerowym „Dziadów” Mickiewicza.

Następnie udaliśmy się do Muzeum Mazo-
wieckiego na dwie lekcje muzealne ekspozycji 
„Secesja”. I tu zachwytów i odkryć nie zabra-
kło. Przecież to polskie i jakże cudowne. W 
dodatku to jedyne takie muzeum w Europie, 
właśnie tu – w Płocku ukazujące secesję w 

całej jej krasie. Na koniec wybraliśmy się na 
spacer po Płocku, odwiedzając urokliwą skar-
pę wiślaną, stare miasto, dzielnicę żydowską i 
nowe miasto.

Po dotarciu do autokaru porządkowali-
śmy wrażenia z poznanych rzeczy, faktów i 
miejsc.

W Pruszkowie  o godzinie 18.45 pożegnali-
śmy się brawami, dziękując wszystkim tym, 
dzięki którym spędziliśmy ten jesienny dzień 
tak atrakcyjnie.

Dziękujemy.

Gerard Położyński
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Szanowni Państwo!

Setna rocznica odzyskania niepodległości przez 
Polskę to okazja, aby zastanowić się nad znacze-
niem patriotyzmu w naszym życiu. W obecnych 
czasach pojawia się pytanie - jak przejawia się 
miłość każdego nas do Ojczyzny.

Czynnikiem istotnym w rozwoju każdego na-
rodu jest język ojczysty, pamięć historyczna tj. 
świadomość o dziejach własnego narodu. W 
wolnej Polsce powinniśmy tę pamięć przywoły-
wać ku chwale tych, którzy na przestrzeni wieków 
walczyli o wolność Polski i tym którzy budowali 
fundamenty suwerennego państwa. Wspomi-
namy wielkich przywódców i prostych żołnierzy. 
Wspominamy patriotów formacji walki i patrio-
tów czasu budowania.

O miłości do Ojczyzny można mówić wiele. Pa-
triotą nie jest się tylko od święta do święta czy 
podczas narodowych zrywów, ale jest się nim na 
co dzień. Wtedy, gdy szanuje się symbole naro-
dowe, kiedy dba się o język, kulturę, podtrzymuje 
pamięć, ale również angażuje się w rozwój pań-
stwa demokratycznego i obywatelskiego, chodzi 
na wybory, wspiera swoją społeczność, uczy i wy-
chowuje przyszłe pokolenie Polaków. Patriotyzm 
przejawia się w każdej sferze naszego życia. 

Wolność Polski zawsze płynęła z miłości Pola-
ków do Ojczyzny. Musimy tej miłości do Polski 
uczyć nasze dzieci, ale również my sami nie mo-
żemy o tej miłości zapominać.  

Kinga Gajewska

100 lat 
niepodległości
Kinga Gajewska - posłanka PO

U zarania odbudowywanej niepodległości za-
znaczyły swe znaczenie PARASOLKI po nie-

odwołalnie utraconej z własnej winy Monarchii nad 
Wisłą. Tamta bowiem zlikwidowała swą przyszłość 
przed 123-leciem Rozbiorowym, aliści sto lat temu 
republikańska już Rzeczpospolita urosła w znacznej 
mierze dzięki wysiłkowi kobiet z  Polskiej Organizacji 
Wojskowej, które parasolkami bębniącymi w okna 
Belwederu domagały się od Naczelnika Państwa, a 
późniejszego Pierwszego Marszałka Polski - Józefa 
Klemensa Piłsudskiego należnych im praw wybor-
czych w wywalczonej wspólnie RP. 

Prawem nieuchronnej logiki dziejów ROK Stulecia 
Niepodległego bytu Odrodzonej w ustroju republi-
kańskim Ojczyzny Anno Domini 2018 jest WYJĄTKO-
WY, gdyż parasolki znów walczą z ciemnogrodem i 
obskurantyzmem celibatariuszów i szalbierzy.

W kraju kampania wyborcza wygasła wraz z wybor-
czą ciszą oraz liczeniem głosów. Światowa Polonia 
czci stulecie wywalczonej niepodległości STAREGO 
KRAJU Z OSTROŚCIĄ SĄDÓW ZWIELOKRONIONĄ 
DYSTANSEM. CIĄG DALSZY TEXTU OPARTY ZOSTAŁ 
NA TEZACH NADESŁANYCH PRZEZ prof. Andrzeja S. 
Targowskiego POD WPŁYWEM EVENTU. 

 Z przenikliwością RZADKĄ IN SITU.

Oto obchody kalifornijskie:
„Celebrating the Centenary of Poland by the Mo-

djeska Club in Los Angeles”. Skąd zatem znaczenie 
klubu HELENY MODRZEJEWSKIEJ na Zachodnim 
Wybrzeżu?

OTÓŻ Rudolf Modrzejewski alias Ralph Modjeski 
urodzony 27 stycznia 1861 w Bochni, zmarły 26 
czerwca 1940 w Los Angeles to polski i amerykań-
ski inżynier, budowniczy linii kolejowych i mostów, 
pionier w budownictwie mostów wiszących. Był on 
synem polskiej pary aktorskiej Heleny Modrzejew-
skiej i Gustawa Zimajera. Korespondencję w języ-
ku polskim kierowaną do kraju zawsze podpisywał 
pełnym polskim nazwiskiem Rudolf Modrzejewski.  
Ten światowej sławy inżynier, budowniczy linii kole-
jowych i mostów, pionier w budownictwie mostów 
wiszących zbudował prawie 40 mostów na najwięk-
szych rzekach Ameryki Północnej. Jego uczniem był 
między innymi twórca słynnego mostu Golden Gate 
w San Francisco – Joseph B. Strauss.

Prof. A. S. Targowski USA & J. W. Ryll publicysta
Foto - Wikipedia

Paradoksy 
stulecia

Stulecie jest od wieków uznaną rocznicą życzenio-
wą w toaście „STO LAT NIECH ŻYJE NAM”

Zatem owa 100-letnia rocznica niepodległości re-
publikańskiej Polski jest uznana zwyczajowo i powin-
na pozostać w pamięci naszej i potomnych - brzmiał 
wniosek. Aczkolwiek formalnie jest to 100-letnia 
rocznica odzyskania po raz pierwszy niepodległości 
w XX wieku, bo po raz drugi odzyskaliśmy ją w 1989 
roku. 50 lat niepodległości z owych 100 lat jest też 
niejednolite, ponieważ formalnie rozbija się na „20-
lecie” i „30-lecie” rozdzielone wojną i PRL-em, który 
wymazywał z polskiej pamięci owe „20-lecie”.  Jest 
to brak ciągłości, ale suma się zgadza. Analogie PRL-u 
z rzeczywistością rozbiorową XIX wieku byly oczywi-
ste wśród Polonii - emigrantów w USA.

Stawiano pytania:
 Czym ZATEM było PRL? 
W latach 1945-56-stalinizm przypominał Zabór Ro-

syjski z XIX wieku,  a w latach 1956-89 przypominał 
Zabór Austriacko-Węgierski z  tegoż wieku   XIX. Jest 
tak według profesora P. Eberhardta. Wtedy potocz-
nie mówiło się prześmiewczo, że PRL było najwesel-
szym barakiem w Obozie Sowieckim.

Czym JESZCZE było PRL? 
Dyktaturą sowiecką rządzoną by proxy przez Po-

laków. Czyli PRL było pseudo Polską z hybrydowymi 
obywatelami, z oficjalnym sztucznym życiem i nie-
sztucznym rodzinno-towarzyskim, patriotycznym.

A jaka bylaby alternatywna historia wyobrażona?
Co by było, gdyby nie zginęła prawie cała polska 

inteligencja w Powstaniu Warszawskim 1944 r.? 
Byłoby tak, jak w Czechosłowacji do 1948 r. Potem 
prawdopodobnie byłoby jak w Finlandii. Ponieważ 
Stalin obawiał się naszego niepokornego charakteru. 
Nawet gdy wszedł do pustej Warszawy, to nie uczy-
nił z Polski 17-tej republiki. Bał się, że moglibyśmy 
rozsadzić Sowiety od wewnątrz. Zresztą i tak to się 
stało w latch 1980-89. Stalin nie chciał eksportować 
rewolucji i dlatego sabotował dostawy do armii Tu-
chaczewskiego w 1920 r. Chciał utrzymać co miał.

I pointa - supozycja z konsekwencjami:
Podobnie my Polacy odmówiliśmy z tych samych 

powodów wchłonięcia całej Białorusi i zgodziliśmy 
się na jej połowę (Traktat Ryski 1921). Dzięki temu 
mamy…Czesława Niemena. Olga Korbut (świetna 
gimnastyczna to Polka z Grodna). Tamże urodził się 
również Pawel Baran - wynalazca Internetu -1962).

Rocznice? Powinny łączyć. Czyżby?

Rudolf Modrzejewski (Ralph Modjeski) 1861-1940 i jeden z jego słynnych mostów w Filadelfii

NOWOŚCI WYDAWNICZE PRUSZKOWSKIEJ KSIĄŻNICY
informujemy, że nasza kolekcja pruskovianów wzbo-

gaciła się o kolejną, ważną książkę.
Maria J. Turos - Pochyleni nad człowiekiem. Szpital 

Kolejowy w Pruszkowie w latach 1959–1999, format: 
15,5 x 22,5 cm, 224 str., oprawa twarda, szyta ISBN 
978-83-62144-67-9

Maria Joanna Turos - warszawianka z urodzenia i tra-
dycji rodzinnych. Doktor nauk medycznych, magister 
teologii, etyk i filozof. Pracownik naukowy Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycznego. Członek honorowy 
„Association des Amis du Musée du Service de Sante 
des Armées au Val-de-Grâce” w Paryżu oraz członek 
Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy w 
Warszawie.

A przede wszystkim tropiciel trochę zachwaszczo-
nych i zapomnianych ścieżek wijących się na margine-
sie głównych dróg Historii.

Autorka ze Szpitalem Kolejowym w Pruszkowie – fi-
zycznie – związana była zaledwie przez kilka tygodni w 
czasie przygotowywania pracy doktorskiej. Polubiła to 

miejsce i postanowiła dowiedzieć się o nim czegoś więcej…

Od Autorki: 
(…) Najbardziej zaciekawił mnie fakt, iż większość wypowiedzi o dr. Włodzimierzu Roeflerze, 

jakie dane mi było usłyszeć, rozpoczynała się od słów: to był doskonały chirurg..., wspaniały czło-
wiek....

I tak oto obiektem moich zainteresowań stał się zespół lekarzy, którzy wraz z dr. Włodzimierzem 
Roeflerem w roku 1959 tworzyli Szpital Kolejowy w Pruszkowie, a następnie w latach 1959–1971 
wraz z Nim tam pracowali. Jest rzeczą niezwykle trudną, by przy tego rodzaju poczynaniach wyeli-
minowa ć subiektywizm oraz chęć do spreparowania kolejnego homagium „ku czci” głównego bo-
hatera. Stąd wyszłam z założenia, iż pokolenie, które ustępuje... (Ps.89,9) samo, bądź poprzez swoje 
publikacje wypowiadać się będzie o swoim codziennym pochylaniu się nad człowiekiem. (…)
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Prezentujemy Państwu napi-
sane w 1967 r. wspomnienie 
siostry Charitas Eugenii Soczek 
(1918-2004) ze Zgromadzenia 
Benedyktynek Samarytanek 
Krzyża Chrystusowego, która 
od pierwszych dni istnienia 
obozu przejściowego Dulag 
121 niosła pomoc wypędzo-
nym mieszkańcom stolicy 
udzielając im medycznego oraz 
duchowego wsparcia.  

Wspomnienia siostry Charitas  

Już kilka dni po wybuchu Powstania w Pruszko-
wie zaczęli się zjawiać  warszawiacy uchodzący 

z miasta objętego walką. Gdy doszła mnie wiado-
mość, że Niemcy ewakuują ludność Warszawy i 
na terenie warsztatów kolejowych, nieopodal na-
szego domu zakonnego, zatrzymują się uchodźcy 
pobiegłam zobaczyć, czy nie potrzeba jakiejś po-
mocy. Od tej chwili zostałam już w warsztatach 
kolejowych, szybko przekształconych przez Niem-
ców w obóz przejściowy. Pracowałam w obozie do 
końca jego istnienia.

Z naszego domu na ul. Szkolnej pracowało nas 
trzy: dwie siostry (s. Wacława [Helena Rawska – 
przyp. red.] i s. Charitas [Eugenia Soczek – przyp. 
red.]) oraz postulantka [Eugenia Szymańska – 
przyp. red.], biegle władająca językiem niemiec-
kim.

W pierwszych dniach każdemu wolno było wejść 
na teren warsztatów. Pruszkowiacy biegli gnani 
niepokojem o swych bliskich, ciekawością i chęcią 

10 XI 2018 g. 15. – „100 lat praw wyborczych 
kobiet – działaczki na rzecz Niepodległej” dr 
Agnieszka Janiak-Jasińska – wykładowczyni Uni-
wersytetu Warszawskiego.

11 listopada g. 14. – „Wolności śpiew”: koncert 
niepodległościowy w Muzeum Dulag 121.

Pomoc więźniom obozu Dulag 121 cz. 1

Listopad w Muzeum Dulag 121

Siostry zakonne na terenie obozu przejściowego w Pruszkowie. Źródło: Muzeum Warszawy

24 listopada g. 15. – „Samorządność i Niepod-
ległość”: spotkanie poświęcone pruszkowskim 
wątkom niepodległościowym.

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

pomocy. Z chwilą gdy Niemcy zorganizowali obóz, 
wydali legitymacje dla osób, które uznali za stały 
personel obozu, i tylko te wpuszczali do pomocy 
ewakuowanym.

Nie potrafię nic powiedzieć o polskiej organiza-
cji na terenie obozu pruszkowskiego. Z całą pew-
nością ktoś kierował akcją ratunkową, szeroko 
rozwiniętą i mającą na celu wyswobodzenie jak 
największej liczby osób cennych dla polskiej nauki 
i kultury. Pozornie wyglądało, że my, trzy siostry 
benedyktynki samarytanki, oraz inne nieliczne 
zresztą zakonnice (zapamiętałam dwie s. magda-
lenki, dwie s. niepokalanki i jedną s. pasjonistkę) 
pracujemy na własną rękę. Szybko wytworzyły się 
„specjalności” w naszej pracy. Do naszej „specjal-
ności” należało w pierwszym rzędzie ratowanie od 
wywiezienia księży i zakonnic.

Ponieważ teren obozu był bardzo rozległy, roz-
dzieliłyśmy między siebie baraki: np. s. niepokalan-
ki pracowały w baraku nr 2, gdzie urzędował lekarz 
niemiecki dr. König oraz sztab jego pomocników. 
Tam badano i wypisywano zwolnienia dla chorych. 
Używając przeróżnych sztuczek i pomysłów, robio-
no ze zdrowych chorych. Dostać się do baraku nr 2, 
to jakby przejść połowę drogi do wolności. Z bara-
ku nr 1 rozsyłano do Generalnego Gubernatorstwa, 
więc starców, matki z małymi dziećmi przy segrega-
cji przemieszczano do tego baraku. Z czwórki i szóst-
ki wywożono do Niemiec na roboty i do obozów 
koncentracyjnych. Od strony Piastowa zajeżdżały 
pociągi z ewakuowanymi. Całą falę wypływających 
z wagonów Niemcy kierowali do baraku nr 5. Na-
stępnego zaś ranka odbywała się segregacja do 
poszczególnych baraków i po południu wywożono 
z obozu według ustalonych zwyczajów.

Starałyśmy się być przy piastowskiej bramie, gdy 
przyjeżdżały pociągi z Warszawy. Od razu informo-

wałyśmy, gdzie kto ma zboczyć, jak się wymknąć, by 
pójść od razu do bezpieczniejszych baraków. Było 
to możliwe, gdyż liczba pilnujących Niemców była 
niedostateczna przy wciąż wzrastającym napływie 
ewakuowanych. Miałyśmy też wtedy łatwiejszą 
sposobność zorientować się, kto przyjechał skąd, 
dopytać się o poszukiwanych. A później pracowa-
łyśmy bez tchu na piątce. To był nasz rejon. Księ-
ża i zakonnice, o ile wylegitymowali się kenkartą, 
mogli być zwolnieni. Rzecz w tym, że zamknięci za 
drutami baraku nie mogli się sami starać o to zwol-
nienie, nawet nie wiedzieli o istnieniu takiej możli-
wości. Zbierałyśmy więc kenkarty, sporządzałyśmy 
listy i nasza postulantka, jako najlepiej władająca 
niemieckim, załatwiała zwolnienie dla całych grup 
księży i zakonnic w tzw. zielonym wozie - wagonie 
zamienionym na biuro kierownika obozu. Do grup 
tych dołączałyśmy zawsze młode dziewczęta lub 
chłopców, przebieranych przez nas za zakonnice lub 
za księży. Na końcu długiej listy mających kenkarty 
zawsze mogło być kilka osób, które rzekomo zgubiły 
dowód. Później taką grupę należało przeprowadzić 
przez obóz i przez wachę, inaczej żandarmi mogli 
zapędzić zwolnionych z powrotem do baraku. Nie-
zależnie od sprawy bezpieczeństwa zwolnionych, 
musiałam wychodzić na zewnątrz obozu, by zwol-
nionym pokazać kierunek do naszego zakładu, gdzie 
siostry podejmowały gości gorącą wodą do kąpieli, 
posiłkiem i posłaniem. Ja zaś zabierałam sutanny i 
habity przebranym duchownym i spiesznie wraca-
łam do obozu. Ryzyko istniało zawsze. Niemniej ry-
zykowałyśmy, gdyż szło o życie ludzkie, o zwolnienie 
lub wywiezienie do obozu młodych ludzi.

W baraku nr 5 pracowałyśmy cały dzień do póź-
na, by jak najwięcej osób przenieść przed segrega-
cją poranną do baraku nr 1 i nr 2. Doprawdy nie 
wiadomo, skąd przychodziły pomysły, jak z młodych 
robić starców, ze zdrowych – chorych. Tak przeobra-
żonych przeprowadzałyśmy z baraku do baraku, od-
dając ich tam w ręce sióstr zakonnych lub lekarzy 
i pań z opaskami Czerwonego Krzyża na ramieniu 
– sanitariuszek. Nieraz Niemcy stojący na warcie 
przed barakiem okazywali się złośliwi, wtedy trzeba 
było wzmożonej czujności i pomysłowości. Czasem 
wystarczało przekupić wódką lub złotem, chętnie 
na ten cel ofiarowywanym przez osoby zaintere-
sowane. Ale tych transakcji robić nie umiałam, w 
takich wypadkach wzywałam na pomoc s. Wacła-

wę, która tu wykazywała zadziwiający spryt. Nie-
jednokrotnie, gdy złość Niemców była większa niż 
zazwyczaj, np. po upadku Starówki, po kapitulacji 
Warszawy, nie udawało się młodych wyprowadzić z 
baraku do dwójki. Wtedy chowałyśmy ich w różnych 
zakamarkach baraku, w beczkach, pod wagonami 
itp., skąd wychodzili po segregacji i mieszali się z no-
wym tłumem przyjezdnych. Ryzyko było ogromne, 
bo Niemcy dokładnie sprawdzali opróżniony z ludzi 
barak. Jednego razu o mało nie przypłaciłam takiej 
pomocy wyjazdem do obozu koncentracyjnego.

Chociaż osobiście znałam niewiele osób pracują-
cych w obozie, zawsze mogłam liczyć na ich pomoc, 
gdy sama nie potrafiłam sobie poradzić w jakimś 
szczególnie trudnym przypadku. Z kolei one zwra-
cały się do mnie z prośbą o współpracę, sygnalizo-
wały, do jakiego baraku skierowano grupę księży lub 
zakonnic, albo, jako mieszkającej na terenie Prusz-
kowa, zlecano mi wykonanie zadania trudnego dla 
zamiejscowych. Przykładowo do mnie często na-
leżało wyprowadzanie, a raczej wynoszenie dzieci 
zagubionych, które inaczej zostałyby wywiezione 
razem z przygodnymi opiekunami. Pamiętam, raz 
zawołano mnie do baraku nr 2. Znajdowała się tam 
leżąca na noszach kobieta, która miała wkrótce 
rodzić. Oczywiście, uzyskanie dla niej zwolnienia i 
przeniesienie jej do szpitala w Tworkach, było ła-
twe. Ale co z pięcioletnią dziewczynką? [prawdo-
podobnie mowa o córce rodzącej kobiety – przy. 
red.] Do szpitala w żadnym razie pójść nie może. 
Zawinęłam małą w koc i uginając się pod ciężarem, 
niosłam jako „niemowlę” przez cały obóz. Udało się 
przejść przez wachę. Był to okres, kiedy wolno było 
wynieść z obozu tylko niemowlęta. W ogóle Niem-
cy kierowali się fantazją. Były dnie, kiedy zwalniano 
tylko chorych na serce, a kilka dni później najcięższa 
choroba serca nie chroniła od wywiezienia. Czasem 
nauczyłam kandydata do badania u doktora obja-
wów jakiejś choroby, a gdy przeprowadziłam na 
dwójkę, okazywało się, że „nie chwyci” i sanitariusz-
ki informowały mnie, jakie choroby tego dnia mogą 
być uwzględnione przez lekarza. Zaczynałam wtedy 
naukę na nowo.

Chociaż głównym celem naszej pracy było wypro-
wadzenie jak największej liczby osób na wolność, 
nie zapominałyśmy i o pracy ściśle pielęgniarskiej, 
do jakiej Niemcy zatrudniali nas w obozie, i o róż-
nych posługach samarytańskich. W wielkich kie-
szeniach fartucha miałyśmy i różańce, i medaliki, 
o które prosili siedzący w wagonach, wywożeni w 
nieznane, i proszki przeciwbólowe, i pieniądze, i 
papierosy. Przynosiłyśmy koszami chleb, bułki, pa-
pierosy, wynosiłyśmy różne depozyty, teczki ze zło-
tem i biżuterią, kielichy i monstrancje, dokumenty. 
Nie zawsze udawało się pomóc jakby się chciało, ale 
czasem serdeczne słowo podtrzymywało, chroniło 
przed załamaniem. Usłyszałam kiedyś cichy głos: 
„Siostro, moja siostra jest głodna!’’. Musiało być 
coś szczególnego w tym głosie, skoro usłyszałam 
go w gwarze tysięcznych tłumów kłębiących się w 
olbrzymiej hali. Spojrzałam i zobaczyłam tam dwie 
siedzące starsze panie, a może młode, tylko tak 
strasznie zabiedzone. To było po upadku Starówki. 
„A pani nie jest głodna?’’ – zapytałam. „To nieważ-
ne, ale moja siostra umiera z głodu’’. Nie miałam 
nic,  wiedziałam, że z obozowej kuchni nic nie do-
stanę o tej porze. Poleciłam im, by się nie ruszały z 
zajmowanego miejsca, bo inaczej nie znajdę ich, gdy 
wrócę, i pobiegłam do domu po bułki. Akurat były 
– modliłam się całą drogę, by w domu znalazło się 
coś do jedzenia. Ale zanim dotarłam do moich no-
wych znajomych, tyle rąk wyciągało się po bułki, tyle 
zgłodniałych oczu, że zdołałam ocalić tylko jedną. 
Za tę jedną bułkę, po którą tak od razu pobiegłam, 
otrzymałam z obozu od p. Julii  dziękczynne listy. Ta 
bułka pozwoliła odzyskać nie tylko siły fizyczne, lecz 
i wiarę w dobroć ludzką, zdruzgotaną przez straszne 
przeżycia w płonącej Warszawie.

Kontynuacja wspomnienia Siostry Charitas w 
grudniowym numerze „Głosu Pruszkowa”.

Siostra Charitas Eugenia Soczek. 
Źródło: Archiwum Zgromadzenia Sióstr 

Benedyktynek Samarytanek 
Krzyża Chrystusowego w Niegowie



bogatszy wystrój architektoniczny od swojego 
sąsiada. Częściowo piętrowy, w części środkowej 
dwupiętrowy. Trzy balkony o niezwykle pięknej 
„koronkowej” balustradzie. Część środkowa dwu-
piętrowa na osi poprzecznej budynku z attyką – 
tympanonem. W tympanonie niewielka wnęka 
– absyda, niestety pusta. Prawdopodobnie była 
w niej Figurka Matki Boskiej. Pozostały po prawej 
stronie tej wnęki cztery litery. Być może układają 
się one w słowo BOGA. Być może, ponieważ tro-
chę niedowidzę. Być może cały napis upamiętniał 
MATKĘ BOGA? 

Attyka – tympanon podobna do attyki – tym-
panonu budynków o numerze policyjnym 3 na 
ulicy P.O.W. (dawniej Poznańskiej). Być może jej 
autorem był sam murator.

Kiedyś w budynku nr 6 był warzywniak. Świad-
czą o tym trzy zmurszałe drewniane schodki i 
drzwi na skraju budynku. Sklep ten prowadziła 
Pani Ludwidzka. Być może była ona właścicielką 
tego domu w trzecim pokoleniu.

Na skraju fotografii po lewej stronie widać ka-
wałek domu o numerze policyjnym 8. Częściowo 
ocieplonym – „ogaconym” styropianem. Częścio-
wo, ponieważ być może było więcej właścicieli. 
Trochę szkoda, że nie został ocieplony cały, bo 
obecnie wygląda dziwacznie.

Tuż za budynkami widocznymi na zdjęciu za-
mieszczonym w Głosie Pruszkowa nr 10/2018, 
między ulicą Stalową a ulicą Sienkiewicza (w roz-
widleniu) wyrasta nowe osiedle o nazwie „Nowe 
Miasto Pruszków”. Odrestaurowana zabytkowa 
Stalowa mogłaby być wspaniałym kontrastem dla 
tego nowego osiedla. Oczami wyobraźni widzę 
na niej niewielkie knajpki, zakłady rzemieślnicze 
i kawiarnie, czego Mieszkankom i Mieszkańcom 
naszego miasta życzę. 

P.S. W Drogi Mirku 67 z Głosu Pruszkowa nr 
10/2018 chochlik drukarski nieco (niewiele) na-
psocił. Zamiast wnuczki Leopolda Głowackiego 
powinno być wnuka Leopolda Głowackiego, za-
miast ulicznych wtedy warsztatów, powinno być 
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Drogi Mirku (68)

Tadeusz Hubert Jakubowski - pisarz i publicysta

Pruszkowskie fotoarchiwum

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

Rozwiązanie fotozagadki zamieszczonej w 
Głosie Pruszkowa nr 10/2018 poprzedzone 

było dwoma wizjami lokalnymi na ulicy Stalowej 
i jedną na Narodowej. To nie pomyłka. Na Naro-
dowej byłem, by się upewnić, że wpadłem na trop 
najbardziej według mnie zabawnego zdarzenia w 
historii naszego miasta. Ale o tym potem.

Ulica Stalowa to prawie najstarsza ulica w 
Pruszkowie z zachowaną zabudową z przełomu 
wieków XIX i XX. Występują tu dwa rodzaje zabu-
dowy pierzei ulicznych. Zabudowa ciągła, powie-
dzielibyśmy szeregowa z przejezdnymi bramami 
wewnątrz budynków i zabudowa bliźniacza z do-
jazdami na podwórza wzdłuż ścian szczytowych 
takiego bliźniaczego zestawu budynków. Widocz-
ne na zdjęciu zamieszczonym w Głosie Pruszkowa 
nr 10/2018 budynki są przykładem tego drugiego 
sposobu zabudowy pierzei ulicznych. 

Są to budynki o numerach policyjnych 4 i 6. Sta-
lowa – jak na nazwę ulicy przystało – przeciwpan-
cerna brama z prętów zbrojeniowych i z kątowni-
ków między budynkiem nr 4 i nr 2 świadczy o tym, 
że zdjęcie to zostało zrobione już po transformacji 
ustrojowej. W PRL-u obowiązywała oszczędność 
stali i nikt by się wtedy na takie fanaberie nie 
zgodził. Szkoda również, że po wymianie stolar-
ki okiennej na okna z „blazdygu” nie zachowano 
historycznych podziałów okiennych. Szczególnie 
rażące w zestawieniu z historyczną architekturą 
wyglądają nowe okna całkowicie pozbawione 
tych podziałów.

Pod względem architektonicznym piętrowy 
budynek o numerze policyjnym 4 poza gzymsem 
wieńczącym i dwoma balkonami niczym się nie 
wyróżnia. Jeden balkon przekształcony w „altan-
kę” świadczy o odwiecznych dążeniach ludzi do 
kontaktu z naturą, zwłaszcza, że ma to miejsce w 
pustynnym (pozbawionym zieleni) kanionie ulicy 
Stalowej.

Budynek ten przeszedł jednak nie tylko do histo-
rii tej ulicy, ale również do historii naszego mia-
sta z zupełnie innego powodu. Prawdopodobnie 
właściciel tego domu, być może miłośnik nowo-
czesności, zawiesił na nim lampkę elektryczną 
o przekroju trójkątnym, z numerami (na dwóch 
ściankach) domu i nazwą ulicy. Z tym, że nie jest 
to ulica Stalowa, lecz Narodowa. Byłem na Naro-
dowej. Otóż budynek nr 4 na tej ulicy jest pozba-
wiony tej zabytkowej lampki.

W związku z tą lampką wielu mieszkańców Sta-
lowej – również domu o numerze policyjnym 4 
– twierdzi, że kiedyś ulica ta nosiła dumną nazwę 
Narodowej. Są o tym święcie przekonani. Szuka-
łem innego śladu ulicy Narodowej na Stalowej, 
ale go nie znalazłem. Na „Planie projektowanej 
Osady Pruszków” z 1912 roku ulica ta jest zazna-
czona, jako Stalowa. O Narodowej na Stalowej 
nie wspomina również mistrz Marian Skwara 
w swoim monumentalnym dziele p.t. „Historia 
Pruszkowa do roku 1945”. 

Byłbym niepocieszony, by po tym artykule ten 
numer domu z ul. Narodowej zniknął. Byłbym 
szczęśliwy, by został on oczyszczony, pomalo-
wany, oświetlony i pozostał na dotychczasowym 
miejscu. Byłaby to ciekawostka historyczna a 
może i atrakcja ulicy Stalowej. 

Do budynku o numerze policyjnym 4 przytulo-
ny jest budynek o numerze policyjnym 6. Ma on 

licznych wtedy warsztatów, zamiast po przejściu 
frontu w 1954 roku, powinno być po przejściu 
frontu w 1945 roku. I jeszcze dwa drobiazgi. Za-
miast Marysiu powinno być Marysia i zamiast po-
myślałeś – pomyślałeś powinno być pomyślałaś 
– pomyślałeś.

T.H.J.

DROGI MIRKU (68) – CZĘŚĆ DRUGA
W części tej zawarte są wspomnienia Henryka 

Krzyczkowskiego dotyczące mieszkańców ulicy 
Stalowej utrwalone w jego wspaniałej książce 
p.t. „DZIELNICA MILIONERÓW”.  Te wspomnienia 
to cudowna literatura faktu. Zamieszczam je bez 
jakichkolwiek zmian. Stanowią one niezwykle 
cenne uzupełnienie części pierwszej tego listu-
artykułu. 

T.H.J.

Ad budynek Stalowa nr 4.
W domu nr 4, na piętrze, mieszkała rodzina 

Białeckich. Matka, trzy córki oraz syn - Tadeusz. 
Świetny gimnastyk, czło¬nek „Sokoła”. Gdy 4 
kwietnia 1940 roku, wczesnym rankiem wycho-
dził z mieszkania ze śmieciami i z kubłem na 
wodę, za¬mknął rodzinę na klucz. Wychodząc na 
podwórko natknął się na dwóch niemieckich żan-
darmów. Jeden z nich, z jakąś listą w ręku, zapytał 
go, gdzie mieszka Tadeusz Białecki. Uratowało go 
opanowanie. Powiedział, że na piętrze i spokojnie 
zostawił obok studni kubeł z nieczystościami, a 
z drugim kubłem skie¬rował się na ulicę. Minął 
następnego żandarma i kilku innych stojących 
przy dwóch samochodach, osobowym i ciężaro-
wym, gdzie pod plandeką siedzieli jacyś ludzie 
pilnowani przez dwóch uzbrojonych żandarmów, 
siedzących na skraju. Tadeusz przeszedł pewnie 
przez jezdnię, skierował się do bramy domu nr 3, 
gdzie na podwórku zostawił kubeł i przez szparę w 
parkanie przedostał się do ogrodu przy ul. Ołów-
kowej. U znajomych przesiedział do południa. 
Wieczornym pociągiem odjechał z Warszawy do 
Soko¬łowa Podlaskiego, gdzie przez całą wojnę 
ukrywał się w klaszto¬rze, w którym jakąś ważną 
funkcję sprawowała jego ciotka.

Autor Henryk Krzyczkowski

Ad budynek Stalowa nr 6.
Tragiczny los spotkał trzech moich dobrych 

znajomych, mieszkających w domu nr 6.
Mój kolega ze szkoły podstawowej i z harcer-

stwa, Geniek Zaleski, po nieudanym małżeń-
stwie, rozszedł się z żoną i zamieszkał u siostry, 
Alinki Głuchowskiej. Tragicznej nocy 13 grud-
nia 1943 r. gestapo zaaresztowało męża Alinki 
- Czesława Głuchowskiego i Genka Zaleskiego. 
Obaj zostali rozstrzelani 31 grudnia 1943 r. na 
ulicy Towarowej w Warszawie.

W tym samym domu mieszkał szewc Hauke. 
Wiszący nad chodnikiem duży szyld z wyma-
lowaną damską nogą w długim, sznurowanym 
bucie, miał przyciągać zamożniejszych sąsia-
dów, którzy chcieliby chodzić w wygodnym, 
wykonanym „na zamó¬wienie” obuwiu. W 
tej rodzinie było dwoje dzieci: młodsza córka, 
pulchna blondynka i syn Mietek, pięknie zbu-
dowany blondyn, świetny sportowiec, sprinter 
i skoczek w dal oraz gimnastyk, wieloletni czło-
nek pruszkowskiego Gniazda „Sokoła”.

Córka wyszła wcześnie za mąż za Tadeusza 
Czajkowskie¬go i zamieszkała w domu przy ul. 
Stalowej nr 20. Mietek był zecerem. Pracował 
w „Domu Prasy” w Warszawie, przy ul. Ma-
r¬szałkowskiej 3/5. Na rok przed wojną ożenił 
się z Habikówną, mistrzynią Polski w pływaniu. 
Stanowili wspaniałą parę. Ojciec pływaczki, Ju-
liusz Habik, zamieszkał także przy ul. Stalowej 
nr 20, w podwórku sąsiedniego domu prowa-
dził małą wytwórnię guzików.

W roku 1942 aresztowano Mietka podczas 
wynoszenia z drukarni czcionek. Uratował go 
teść, który podpisał „Volkslistę”. Mietek, zwol-
niony z obozu, został bezpośrednio wcielony 
do Wehrmachtu i wysłany na wschodni front. 
Poległ pod Stalin¬gradem lub na stepach Ukra-
iny.

Widocznie wiele racji mają ci, którzy twier-
dzą, że nikt nie umknie przeznaczeniu!

Autor Henryk Krzyczkowski
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Prawdziwe święto teatru
W ramach realizacji II edycji 

Budżetu Obywatelskiego Książ-
nica Pruszkowska i Młodzieżo-
wy Dom Kultury w Pruszkowie 
– jako współorganizatorzy – 
podjęli trud przeprowadzenia 
I Wojewódzkiego Przeglądu 
Młodzieżowych i Dorosłych 
Zespołów Teatralnych. Regula-
miny i termin zostały ustalone 
na 20 i 21 października, jednak 
wybory samorządowe wymo-
gły na organizatorach prezen-
tację zespołów tylko w sobotę 
20 października.

Wydrukowano plakaty, zaproszenia, przygotowa-
no grupę wolontariuszy do pomocy w organiza-

cji Przeglądu i opieki nad występującymi zespołami.
Przyjezdni przebywali w Pruszkowie od godzi-

ny 10.00 do 20.00. Zwiedzili Młodzieżowy Dom 
Kultury, odbyli spacery po mieście i spotkali się 
ze swoimi rówieśnikami z innych zespołów. Dla 
wszystkich wykonawców i ich opiekunów zapew-
niono słodki poczęstunek, a w godzinach popołu-
dniowych – obiad.

Jury oceniające pracę zespołów, po każdej pre-
zentacji spotykało się z artystami omawiając oglą-
dane spektakle. Była to dodatkowa lekcja teatral-
na, a skład jury gwarantował serdeczne podejście 
do uczestników amatorskich poczynań młodzieży 
i wysoko oceniał wyniki wspaniałej realizacji in-
struktorskich pomysłów.

Przewodniczącą Jury była aktorka, Bożena Fur-
czyk, zaś członkami Robert Kibalski – także aktor 

W poniedziałek 5 października w niezmien-
nie przyjaznych podwojach Spółdzielcze-

go Domu Kultury, dzięki niezwykłej uprzejmości 
Wydawnictwa Wydawnictwo Marginesy, mie-
liśmy zaszczyt i ogromną przyjemność gościć 
Panią Ałbenę Grabowską. Spotkanie prowadziła 
Pani Hanna Grudzińska, od wielu lat zaprzyjaź-
niona z Książnicą Pruszkowską, a od kilku z na-
szym uroczym Gościem.

Pruszkowska ( i nie tylko pruszkowska) publicz-
ność dopisała wyjątkowo, a obie Panie stworzy-
ły ciepłą i serdeczną atmosferę, w której dwie 
godziny minęły jak sen złoty. Mało, mało mało 
– należało krzyczeć, ale rozsądek nie pozwalał. 
Kto chciał – zaopatrzył się na miejscu w książ-
ki Pani Ałbeny (dzięki zapobiegliwości prusz-
kowskiej Księgarnia ANIA, były nie tylko „Kości 
proroka”), a najbardziej wytrwali – również w 
autograf Autorki.

Chcemy więcej takich spotkań!!!!
Wieczór uwiecznił Andrzej Tomasz Malczyk.

Kości proroka... i nie tylko
Grzegorz Zegadło
Foto - Tomasz Malczyk

Tekst & foto - Gerard Położyński, reżyser, 
animator kultury, publicysta
Foto - Tomasz Malczyk

oraz Gerard Położyński – reżyser i animator kul-
tury.

Należy przyznać, że poziom prezentowanych 
spektakli był bardzo wysoki, mimo że w większości 
aktorami była młodzież ( ale już od kilku lat reali-
zująca się teatralnych próbach, spektaklach czy 
warsztatach).

Pozytywnie zaskakiwał repertuar, dekoracje, gra 
świateł, dźwięk – jako odrębna część spektaklu, ruch 
sceniczny, elementy tańca, mimika, staranność dyk-
cyjną oraz absolutne zdyscyplinowanie sceniczne.

Jury cztery zespoły nagrodziło nagrodami finan-
sowymi.

Nagrodę Pierwszą – w kwocie 4.000 złotych 
otrzymał zespół „Expoart” z Piaseczna za spektakl 
„Na początku zawsze jest chaos” twórczo wyko-
rzystujący motywy z „Teatrzyku Zielona Gęś” Kon-
stantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Ale co to zna-
czy – wykorzystujący? Tekst stał się prowokacją do 

nadbudowywania na nim nowych znaczeń, zaba-
wy, filozofii życia zwierząt i ludzi, biblii i czasów dzi-
siejszych. Dwudziestu młodych aktorów na oczach 
widowni przechodziło metamorfozy, bawiąc siebie 
i widzów. Tego nie da się opowiedzieć – to trzeba 
zobaczyć!

Dlatego też prowadziliśmy rozmowy o ponownej 
prezentacji tego spektaklu w Pruszkowie, dla mło-
dzieży szkół średnich. Uzmysłowi to odbiorcom, 
za co należy cenić autora, pomysły realizatorów i 
wyczyny aktorów. Reżyserami tego spektaklu są 
Joanna Chułek i Anna Kolanowska. Od sześciu lat 
pracują z młodzieżą oraz dziećmi i widać wyniki tej 
wspaniałej pracy. Gratulacje.

Druga nagroda – w kwocie 3.000 złotych – trafi-
ła do zespołu „Strefa Podmiejska” działającego w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie, za przed-
stawienie „Na pełnym morzu” Sławomira Mrożka w 
reżyserii Bogusławy Okasz-Klossi.

Czterech dorosłych wykonawców, trzy krzesła i 
trzy walizki – niby niewiele – a jest to pokaz ab-
solutnej dyscypliny aktorskiej. Zarówno w słowie, 
ustawieniach, gestach, jak i podporządkowaniu 
tego wszystkiego poczuciu absurdu autora. Do-
datkowego waloru doszukaliśmy się w prezentacji 
w przeddzień wyborów. Drapieżny i arcyludzki. 
Wielki – mały teatr!

Trzecią nagrodę – w wysokości 1.500 złotych 
przyznano ex aequo dwóm grupom. Teatrowi 
„Łups” pracującemu w Centrum Kultury w Piasecz-
nie, za spektakl „Jak jest”. To niezwykle trudny do 
realizacji tekst Maliny Prześlugi, adresowany do 
młodzieży, która rozmawia i poznaje swoje zmy-
sły. To jakby artystyczna lekcja z przygotowania 
do życia. Ale na pewno potrzebna. Zastąpi wiele 
uwag czy przestróg nauczycieli i rodziców. W cza-
sach szybkiego życia i dominującej popkultury ten 
spektakl w wykonaniu młodzieży to ewenement. 
Reżyserowała Ewa Kłujszo.

Drugim zespołem, który otrzymał trzecią nagro-
dę był teatr „Etna” pracujący w Centrum Kultury 
w Piasecznie, pod kierunkiem Anny Kolanowskiej. 
Grupa pokazała spektakl oparty na jednej z bajek 
ze zbioru „13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych 
i małych” Leszka Kołakowskiego.

„Jak Gyon zostawał starszym panem”, to filo-
zoficzna przypowieść, brawurowo grana przez 
siedmioro młodych wykonawców, z pomocą in-
teresującej scenografii, kostiumów, przyciągającej 
uwagę charakteryzacji, wyrazistej mimiki i ruchu. 
Temat trudny – realizacja bardzo sprawna.

Na zakończenie wspomnę, że oprócz nagród fi-
nansowych, wręczono pakiety książek o teatrze i 
Pruszkowie:

- od prezydenta Pruszkowa dla Joanny Chułek – 
za reżyserię,

- od Starosty Powiatu Pruszkowskiego dla naj-
młodszej aktorki – Mai Mularuk,

- od Dyrektorki Młodzieżowego Domu Kultury 
dla Wojciecha Stępniaka – za główną rolę męską

- od Dyrektora Książnicy Pruszkowskiej dla Anny 
Kolanowskiej – za reżyserię.

I jeszcze pytanie. Która instytucja kultury podej-
mie się w następnym roku kontynuacji tego Prze-
glądu? Promocja naszego miasta w całym woje-
wództwie gwarantowana.

Gerard Położyński.
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34. WFF okiem sąsiada
Mecenas Wacuś
Foto - Filmweb

Oto Szaszkiewiczowa – tym lapi-
darnym stwierdzeniem 60 lat temu 
szacowny konkurent naszego tytu-
łu, ,,Przekrój”, słowem i kreską  Pio-
tra Skrzyneckiego oraz Kazimierza 
Wiśniaka, anonsował narodziny 
celebrytki tamtych czasów. Cele-
bryckość Kiki  Szaszkiewiczowej 
była obliczona na miarę nie tylko 
przaśnej gomułkowszczyzny, ale i 
aspiracji czytelników krakowskiego 
tygodnika – ambitnych sprzątaczek 
i prostych ministrów – wedle okre-
ślenia red. Eilego. Zatem heroina 
przekrojowego komiksu jako bo-
leśnie doświadczona przez los bez-
etka (bezziemna na podobieństwo 
Jana dziedziczka) z artystycznymi 
ambicjami i nie tylko stawała w 
szranki z rzeczywistością, nieraz po-
wtarzając: wszystko zdąża do zatra-
ty. Tak też można podsumować re-
fleksję nad naszą współczesnością 
znaczącej części, jeśli nie większo-
ści, reżyserów prezentujących swój 
dorobek na minionym w połowie 
października 34. już Warszawskim 
Festiwalu Filmowym.

Zatrata więzi
– rodzinnych, przyjacielskich, służbowych, wręcz 

erozja człowieczeństwa znamionowała filmy z całego 
globu. ,, Zdecyduj się!” Woła tytuł estońskiego drama-
tu p. Liiny Trishkiny - Vanhatalo o poczucie odpowie-
dzialności za dziecko poczęte i narodzone u rodziców, 
z których tylko domniemany ojciec usiłuje stanąć na 
wysokości zadania. Mroczny islandzki kryminał Ari Ale-
xandra Ergisa Magnussona pt. ,,Mikhel” ,o strukturze 
wręcz dokumentu, z kolei przedstawia nam narrację 
o wykorzystaniu do cna jednej osoby przez drugą, 
bez oglądania się na łączącą ich niegdyś piaskownicę.  
Także analityczny, do granic mechanicznego schema-
tyzmu, chiński ,,Upadek” p. Zhou Lidong przedstawia 
nam anatomię tytułowego procesu, zachodzącego 
w życiu pewnego przedsiębiorcy. Zatrata rodziny w 
pogoni za zyskiem, stanowiskiem, miejscem na eli-
tarnych studiach dla dziecka, także i siebie samego 
ukazana jest na tle powolnego upadku przedsiębior-
stwa głównego bohatera. To jednak nie pazerność nie-
uczciwych kontrahentów jest główną winowajczynią 
powstałych dramatów – winną jest leżąca u podstawy 
wszystkich wymienionych problemów obojętność na 
bliźniego, wspólna wszystkim bohaterom filmu, choć 
potrafią oni czasem za człowieczeństwem jeszcze zatę-
sknić. Jak długo jeszcze? Reżyser sceptycznie zapatruje 
się na przyszłość humanizmu w CHRL, ale to chyba nie 
tylko sprawa lokalnego kolorytu. 

Rumuński walec 
Kolejny raz, Drogi Czytelniku, piszący te słowa 

pozostaje pod wrażeniem osiągnięć rumuńskich 

Wszystko zdąża do zatraty, czyli o aktualności 
uwag Kiki Szaszkiewiczowej w świecie kina 
artystycznego. 

filmowców, potrafiących z najprostszych, wręcz 
prostackich fabularnych konceptów wysnuć głę-
bokie treści, ciekawe i spójne zarazem narracje, 
wreszcie przekonujące, bo zniuansowane portrety 
bohaterów. Niektórzy polscy filmowcy, na czele 
z p. Smarzowskim, mają w tym względzie sporo 
do nadrobienia, zapewne w co najmniej siedmio-
milowych butach. Jak to ujął p. Krzysztof Świrek, 
cytowany przez październikowe ,,Kino”: moralne 
oburzenie nie zastąpi analizy, która w społecznych 
zachowaniach odkrywałaby raczej złożoność, ani-
żeli piętnowała braki.

Oto banalny w swym zamyśle obraz p. Catalina 
Rotaru oraz Gabi Virginii Sargi zatytułowany sta-
roświecko: ,,Nie zabijaj”. Historia młodego lekarza 
podejmującego beznadziejną walkę z systemem 
ochrony zdrowia o jakość środków czystości w 
szpitalach sama w sobie jest przewidywalna od 
pierwszej klatki, ot, kolejny epizod ze ,,Sprawy dla 
reportera”.  Pełnokrwistość otoczenia głównego 
bohatera, łącznie z nim samym, uzyskana dzięki 
konsekwencji i logice niejednoznaczności w bu-
dowie charakterów daje jednakowoż fantastyczne 
wręcz wyniki.  Na uwagę zasługuje też poważne 
potraktowanie duchowego aspektu problemów 
wiążących się z walką o sprawiedliwość – psycholo-
gizm postaci jest nieco bardziej skomplikowany ani-
żeli profil rewolwerowca z westernu kl. B. Niestety, 
trzeba dodać, iż ,,Nie zabijaj” jest filmem opartym 
na prawdziwych wydarzeniach, mających miejsce 
w Rumunii w 2016 r. 

Albańska rewelacja
Albański film zatytułowany ,,Delegacja” Bujara Ali-

maniego to w pełni zasłużony laureat Grand Prix tego-
rocznej edycji warszawskiego festiwalu. Dzieło to po-
dejmuje trudny temat rozliczeń z przeszłością czającą 
się pod zwałem socjalistycznej strony dawnej żelaznej 
kurtyny. Czyni to delikatnie, dokładnie, a do tego z hu-
morem. Mamy oto zamkniętych w blaszanej budzie 
,,ekskluzywnej” wersji Aro (rumuńskiego jeepa, z prze-
proszeniem Amerykanów za użycie nazwy nielicującej 
z  tym produktem samochodopodobnym) czterech 
bohaterów. Leo, wieloletniego więźnia politycznego, 
profesora nieznanej profesji, którego władza ludowa, 
w osobach inteligentnego i zmyślnego aparatczyka 
czekającego tylko zerwania się wiatrów historii, by 
zmienić światopogląd, a także twardogłowego oficera 
bezpieczeństwa, na starość kipiącego nienawiścią do 
wszystkiego i wszystkich z wyjątkiem kilku propagan-
dowych sloganów, bardzo potrzebuje w Tiranie.  Do 
stolicy bowiem przybyła delegacja z Zachodu z ofertą 
kredytową, a w jej składzie znajduje się dawny przy-
jaciel Leo z okresu studiów. Krótki, bo niespełna 80-
minutowy film Alimaniego z wielkim szacunkiem dla 
wszystkich swych bohaterów portretuje ich postawy 
względem siebie nawzajem, kierowcy, a także spotka-
nych po drodze kierowców ciężarówek, nauczycielek 
wiejskich, pracowników PGR-u, etc. Bardzo łatwo przy-
szłoby twórcom ześlizgnąć się w mrożkową groteskę, 
tonacja całości jednak wybrzmiewa jak najbardziej se-
rio. Przede wszystkim odbieram ten film jako dramat 
o niemożliwości osiągnięcia porozumienia w choćby 
najbardziej podstawowym zarysie przez bohaterów, z 
których każdy wyraża się w innym języku, uznaje inne 
wartości, w gruncie rzeczy w ogóle porozumieniem 
nie jest zainteresowany, a jedynie jak najszybszym 
ukończeniem drogi przez dziki, górski krajobraz. Re-
żyser oparł swe dzieło na książce Fatosa Lubonji, al-
bańskiego literata, podejmującego w swej twórczości 
tematy rozliczeń z komunizmem w perspektywie praw 
człowieka. Doprawdy, warto byłoby, gdyby jakichś dys-
trybutor zdobył się na szaleństwo wprowadzenia tego 
albańskiego dramatu do naszych kin. Życzy wam tego 
Wasz mec. Wacuś.    

Delegacja

Nie zabijaj

Upadek
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Lektury na jesień  
Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta

Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta

Zimerman/Berstein - 
Motion Trio

To nagranie będzie miało cechy dokumentu. 
Kiedy Elżbieta Penderecka zaprosiła na mar-

cową inaugurację 22 Wielkanocnego Festiwalu 
Ludwiga van Beethovena naszego znakomitego 
pianistę Krystiana Zimermana (po ponad 20 la-
tach starań!) jasne było, że będzie to nie tylko 
wydarzenie muzyczne. Festiwal bowiem rozpo-
czynały dwa koncerty Orkiestry Symfonicznej 
Filharmonii p/d Jacka Kaspszyka z udziałem Zi-
mermana a w repertuarze m.in. II Symfonia Le-
onarda Bernsteina mająca w podtytule „The Age 
of Anxiety”. Przed laty po wspólnym wykonaniu 
tej Symfonii Bernstein za kulisami zwrócił się do 
Zimermana – zagrasz ją na moje setne urodziny? 
Ależ, oczywiście – odparł pianista. Właśnie ta 
chwila przyszła w tym roku i dobrze się stało, iż 
Krystian nie zapomniał o tej obietnicy. Tutaj mu-
simy powrócić do momentu, kiedy obaj wielcy 
artyści rozpoczęli współpracę, a także do tła po-
wstania II Symfonii. Po olbrzymim sukcesie jakim 
było wygranie przez młodego 19-letniego piani-
sty w 1975 r. Międzynarodowego Konkursu Cho-
pinowskiego jego kariera stała się błyskawiczna, 
podpisanie kontraktu ze słynną niemiecką DGG 
było regułą, od której ta wytwórnia nie odstępu-
je do dziś. Ledwie rok potem Krystian dowiedział 
się, że ma wziąć udział w londyńskim nagraniu 
„Wesela” Igora Strawińskiego, obok zaproszo-
nych tam: Marthy Argerich, Cypriena Katsarisa, 
Homero Francescha i właśnie – Leonarda Bern-
steina. Potem przyszły lata 80. i współpraca obu 
artystów nabrała rozmachu – nagrano koncerty 
fortepianowe J. Brahmsa. Zimerman grał „prób-
nie” II Koncert Fortepianowy B-dur w paździer-
niku 1984, by potem utrwalić go w Wiedniu, już 
pod dyrekcją Bernsteina, za nim przyszły inne 
wspólne nagrania Brahmsa. Ale nim rozpoczęto 
następny wielki projekt, czyli nagrywanie pięciu 
koncertów fortepianowych Beethovena artyści 
wykonywali właśnie II Symfonię – w Europie i w 
Stanach Zjednoczonych. Tutaj cofniemy się do 
końca lat 40. – konkretnie lat 1948 – 1949, kiedy 
to powstało nowe państwo – Izrael, po okresie 
zbrojnych konfliktów na części dawnej Palestyny. 
Zauroczony tym faktem Leonard Bernstein (mają-
cy swe żydowskie korzenie w Równym na Polesiu 
- dziś Ukraina) udał do Izraela. Jednocześnie na 
wydawniczym rynku ukazał się 6-cio częściowy 
poemat Anglika (potem – Amerykanina) W. H. 
Audena pt. „The Age of Anxiety”, wkrótce uzyskał 
on prestiżową nagrodę Pulitzera. Mówiąc krótko: 
traktuje on o rozważaniach czterech nieznanych 
sobie osób o przyszłości świata, ludzkości, itp. i to-
czony jest w barze nocnym. Wymowną ilustracją 
owego poematu może być (ale nie musi?) obraz 
niejakiego Edwarda Hoppera „Nighthawks” po-
wstały jeszcze w 1942 r. i dołączony do książeczki 
omawianej dziś płyty. Poemat stał się dla Bern-
steina wyraźną inspiracją – prace nad II Symfo-

nią rozpoczął jeszcze podczas pobytu w Izraelu i 
skończył w USA, gdzie też w 1951 r. miała miej-
sce jej premiera. Odtąd utwór stał się obecnym w 
repertuarze nie tylko kompozytora, ale też wielu 
orkiestr i pianistów (z Zimermanem włącznie) – 
głównie na odpowiedzialną partię fortepianu. A 
ponieważ kompozycja doskonale wpisywała się 
w niepokoje na świecie, więc grana była często. 
M.in. w maju 1986 r. zaprezentowano ją (tuż po 
katastrofie czarnobylskiej) na Festiwalu Muzyki 
Bernsteina w londyńskim Barbican Centre. Kon-
certy rejestrowała BBC, artyści zgodzili się nawet 
na transmisję telewizyjną. Z wyjątkiem Krystiana 
Zimermana – który początkowo odmówił udziału 
w tej audycji transmitowanej na świat. Jednak 
po telefonie, w którym poinformowano go, że 
na koncert wybiera się królowa Elżbieta II wraz 
z małżonkiem, zrozumiał – nie wypada odmówić 
w sytuacji, gdy udział potwierdziły liczne gwiazdy. 
Nasz pianista do zadania podszedł wyjątkowo – 
odbył serię prób (m.in. koncerty w Szwajcarii z 
orkiestrą p/d Grzegorza Nowaka), nic więc dziw-
nego, że występy były sukcesem. Obopólnym. 
Pianista podkreślał specjalną rolę Bernsteina – 
jako kompozytora i dyrygenta: - sam Bernstein 
bardzo rozluźnia otoczenie swoją osobowością. 
On nie zastanawia się, ile jest rozstawionych 
kamer czy mikrofonów. Wie, że trzeba wyjść na 
estradę, zagrać jak najlepiej…”.   

Dzisiejsza płyta jest rejestracją live z Filharmo-
nii berlińskiej dokonaną w dn. 13 – 16 czerwca 
br. z udziałem miejscowej orkiestry dyrygowanej 
przez Sir Simona Rattle’a. To jego pożegnalna „dy-
rygentura” – po 16 latach pracy tutaj. Ale nagra-
nie otwiera prawie 2 min. wywiad z Bernsteinem 
przeprowadzony przez znanego popularyzatora 
jego talentu, autora licznych programów, Humph-
rey’a Burtona. Dalej mamy rzeczoną II Symfonię 
zgraną tak, że kompozytor byłby nią zachwycony. 
Dwuczęściową – w pierwszej Siedem Wieków 
i Siedem Odsłon, - w drugiej – The Dirge, The 
Mosque (ta jazzująca Maska wzbudza zawsze za-
chwyt słuchaczy – „cały” Bernstein łączący swin-
gująco różne gatunki muzyczne) oraz The Epilo-
gue. I oczywiście Krystian w trudnych partiach 
solistycznych podkreślający wymowę dzieła. Dla 
porównania jakości nagrania i wykonania poleca-
my „autorską” wersję II Symfonii sprzed wielu lat 
dostępną na YouTube.  

Muzyką z innej bajki jest twórczość Motion 
Tria – tutaj pomieszczona na krążku „MO-

TION TRIO – ACCORDION STORIES” (wyd. AKD 
– Akordeonus) nagranym dokładnie rok temu 
w sposób nie elektroniczny, typowo 100% live. 
Zespól tworzy trzech muzyków: Janusz Wojtaro-
wicz, Paweł Baranek i Marcin Gałażyn, wszyscy 
komponują, ewentualnie aranżują wykonywane 
utwory. Płyta zwiera 11 nagrań – w tym „Koły-
sankę” (Two Men and a Wardrobe) Krzysztofa Ko-
medy oraz „The Rose – Happiness of the World” 
(kompozycja Michała Rosa) z filmu o tym samym 
tytule nagrodzonego jako Best Music Award na 
41 Festiwalu Polskich Filmów w Gdyni. Dla tzw. 
higieny ucha polecamy te nagrania.

POLSKI EL GRECO

Wkrótce po tym jak Iskry wydały „Polski 
El Greco” Katarzyny Kowalskiej zorga-

nizowano w stołecznym Klubie Księgarza spo-
tkanie z autorką i Izabellą Galicką – jedną z od-
krywczyń obrazu, prowadzone ze swadą przez 
Krzysztofa Ziemca. Najpierw słowo o autorce 
- to jej debiut książkowy, trzeba przyznać uda-
ny pod względem formy, jak i stylu. Katarzyna 
J. Kowalska jest dziennikarką telewizyjną (m.in. 
„Panorama” TVP) – autorką wielu materiałów 
o tematyce kulturalnej i historycznej. Także po-
dróżuje – Ameryka Płd., Kongo czy Bangladesz. 
Przeprowadzając rozmowę z p. Galicką (ledwie 
5 min. emisji tv) zdała sobie sprawę, że musi 
napisać książkę o paniach, które odkryły „pol-
ski” obraz El Greca, o zadziwiającej historii tego 
znaleziska, losach obrazu, jaki był niedostępny 
bez mała 30 lat – aż do dziś. Trzeba przyznać 
– temat frapujący, mający wiele wątków czy 
też śladów. Autorka dotarła do olbrzymiej fak-
tografii – głównie głosów prasy – wtedy, jak i 
dziś. I zachowała umiar w ich cytowaniu, gdyż 
opinie były wielce rozbieżne, sprzeczne a nie-
które publikacje – bałamutne. Na spotkaniu 
jako niespodziankę pokazano fragment Kroniki 
Filmowej z 1966 r., czym Izabella Galicka była 
wyraźnie wzruszona. To ona oraz nieżyjąca 
już Hanna Sygietyńska były przypadkowymi 
odkrywcami obrazu El Greca pn. „Ekstaza św. 
Franciszka” w prywatnym mieszkaniu probosz-
cza kościoła w Kosowie Lackim 12 października 
1964. Okres ten pamiętam doskonale, także ze 
względu na wspaniałą pogodę, byłem wtedy 
tuż po szkolnej wycieczce do Poznania/Kórnika. 
Obie panie z ramienia Państwowego Instytutu 
Sztuki robią kolejną inwentaryzację (ocalałych) 
zabytków w terenie, systematycznie – powiat 
po powiecie. Podczas kolejnej takiej wyprawy 
na teren powiatu sokołowskiego składają wizy-
tę końcową u proboszcza przeglądając księgę 
wizyt, odchodząc przez uchylone drzwi zauwa-
żają zniszczony obraz – własność parafii jak 
odrzekł ksiądz. Taki spis z natury bowiem nie 

obejmował własności prywatnej. Wyniki badań 
ukazywały w książeczkach (swoiste przewodni-
ki dla złodziei!), a potem w formie publikacji 
naukowej w Biuletynie Historii Sztuki. Ta o do-
mniemanym wtedy obrazie ukazała się dopiero 
w kwietniu 1966 i gdyby nie czujność pewnego 
dziennikarza z Łodzi, który puścił <news> do 
Polskiej Agencji Prasowej, nikt by może tego 
nie zauważył. Tak obie panie – Iza Galicka i Han-
na Sygietyńska stały gwiazdami mediów – o 
samym obrazie nie mówiąc! Już po niedługim 
czasie były specjalistkami od epoki El Greca i 
jego prac. Wiele lat potem (już po upadku reży-
mu gen. Franco) obie dostały stypendium na-
ukowe i w Hiszpanii miały sposobność poznać 
dostępną twórczość malarza, a także spotkać 
się z kolegami – specjalistami. Jednak zawistne 
środowisko naukowe historyków sztuki podzie-
liło się w opinii na temat autentyczności obrazu, 
kuria zaś po wstępnej rekonstrukcji dzieła ukryła 
obraz na … prawie 30 lat. I dobrze, bo zakus było 
wiele – z różnych stron. Poddany powtórnej re-
konstrukcji (2016) w krakowskich pracowniach 
stał się wcześniej ozdobą ekspozycji w muzeum 
archidiecezji w Siedlcach – w l. 2001-2003 od-
wiedziło ją ponad 40 tys. ludzi (1300 grup). I 
jest tam dziś – aktualnie w gronie innych dzieł 
El Greca na okresowej wystawie. Fantastyczna 
lektura nie tylko dla interesujących się sztuką.   

Katarzyna J. Kowalska POLSKI EL GRECO. 
EKSTAZA ŚW. FRANCISZKA. NIEZWYKŁA HI-
STORIA ODKRYCIA I OCALENIA OBRAZU Wyd. 
Iskry 2018; str. 276; ilustracje w tekście; liczne 
przypisy i bibliografia; oprawa twarda + ob-
woluta; cena 39,90 zł.     

SIOSTRA MŁYNARSKIEGO – O RODZINIE   

W tym miejscu wypada nam odnotować 
sympatyczne wydarzenie jakie miało 

miejsce miesiąc temu w LO im. T. Zana. Otóż, 
jak zapewne nasi czytelnicy wiedzą, Wojciech 
Młynarski ukończył to liceum w 1958 r., a miesz-
kał wtedy w Komorowie. Otóż kilka godzin po 
śmierci Wojtka jeden z członków zarządu To-
warzystwa Absolwentów/Wychowanków dzia-
łającego przy szkole ruszył z inicjatywą nadania 
nazwy największej sali (czytelni) imieniem Auli 
czy też Audytorium <Wojtka Młynarskiego>, 
pomysł ten ewaluował, szukano sponsorów… 
W końcu stanęło na Sali – uroczystość nadania 
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Burczybasy, czyli Kapela Pułku Drugiego

Dnia 27 paździer-
nika w Patata-

j'u grał znany na całą 
Polskę zespół, który 
zawiązał się przy gru-
pie rekonstrukcyjnej, 
odtwarzającej uła-
nów Księstwa War-
szawskiego. Zanim 
muzykanci na dobre 
zaczęli ze sobą grać, 
a myśl o prawdziwej 
kapeli nawet jeszcze 
nie kiełkowała w ich 

głowach, pozostali koledzy z pułku już nadali 
potencjalnej grupie muzycznej nazwę „Burczy-
basy”, która wydawała im się podówczas wielce 
zabawna. Minęły lata i choć uformowany osta-
tecznie zespół przyjął nazwę „Kapeli Pułku Dru-
giego”, która najlepiej oddaje jego charakter, to 
jednak przezwisko „Burczybasy” wciąż dla wielu 
osób pozostaje absolutnie jedyne i podstawowe. 
Członkowie grupy uczestnicząc w wielu impre-
zach rekonstrukcyjnych nie mogli odżałować, że 
po stoczonej bitwie, po wspaniałej paradzie, kie-
dy przyszedł czas na zabawę przy ognisku, nikt nie 
przygrywał do tańca, nikt nie potrafił zaśpiewać 
żadnej dawnej pieśni innej niż z dwudziestolecia 
międzywojennego. A przecież chodziło o to żeby 
się przenieść do wieku XIX. Tak oto w roku 2013, 
podczas inscenizacji urządzonej  okazji dwustu-
lecia napoleońskiej bitwy pod Lipskiem, zrodziła 
się koncepcja uformowania prawdziwej kapeli, 
która mogłaby muzycznie wzbogacić rekonstruk-
cyjne wydarzenia na sposób przywodzący na 
myśl okres napoleoński. Grupa gra polki, mazur-
ki, wiwaty, chodzone (polonezy), czyli wszystkie 
melodie które mogłyby się pojawiać, kiedy ułani 
Księstwa Warszwskiego ruszali na zabawę. Na 
repertuar składały się współczesne interpretacje 
tradycyjnych utworów, ale także prawdziwe mu-
zyczne zabytki sprzed 200 lat. Przednia Sobotnia 
Zabawa.

Maciej Zapaśnik
Foto - Agata Brzozowska i Aleksandra Kazimierska

nazwy, odsłonięcia pamiątkowej tablicy zgro-
madziła oprócz władz lokalnych grono kole-
gów/koleżanek, także z późniejszych roczników, 
delegacje aktualnych uczniów, a przede wszyst-
kim rodzinę słynnego ucznia. Autor niniejszego 
omówienia książki miał przyjemność oprowa-
dzania po nowej szkole prof. Marka Krawczy-
ka. Przybyła siostra poety Barbara Młynarska-
Ahrens na stałe mieszkająca w Szwajcarii, była 
żona – Adrianna Godlewska, Elżbieta Kaczurbi-
na i jej kuzynka Jadwiga Nietyksza, był przede 
wszystkim wnuk (syn córki Agaty) Stanisław 
Kieniewicz, prezes Fundacji Młynarskich; za-
brakło dzieci: Agaty, Pauliny i Jana, za to godnie 
ich reprezentował wspomniany wnuk mówiący 
o Wojtku - <Dziadas>. Było masę wspomnień, 
pokazywano liczne, zaskakujące pamiątki…   

Okazało się, że znany przez lata z anteny Trójki 
Jerzy Sosnowski (pisarz i publicysta, językoznaw-
ca) opublikował w Warszawskim Wydawnic-
twie Literackim <Muza> biografię – w zasadzie 
wspólną opowieść - o Barbarze, siostrze Wojtka 
pt. „Życie nie tylko snem”. Prawdę mówiąc bio-
grafia ukazała się jeszcze w kwietniu br., ale nic 
nie straciła na wymowie. Znawcy rodziny Mły-
narskich będą się zżymać, iż nic nowego się nie 
dowiedzieli (to „wszystko” rozproszone niby jest 
w innych publikacjach), ale sądzę wprost prze-
ciwnie. Przede wszystkim poznajemy wielopo-
koleniową: rodzinę Zdziechowskich (Tadeusz – 
bankier) i w mniejszym stopniu Młynarskich (z 
majątku Młodzianów), czyli rodziców i krewnych 

Wojtka; przyczyny wojennych przenosin się do 
willi Kaczurbów w Komorowie; walkę z dokwa-
terowaniem i pracę ciotki Kaczurbiny, potem 
mamy Wojtka w Polskim Radiu (jeszcze wtedy 
przy ul. Noakowskiego). Artystyczną  atmosferę 
domu w Komorowie, dyktat babuni, wierszyki 
Wojtka i w zasadzie trudną sytuację materialną 
w czasach stalinowskich. Także przewlekłą cho-
robę Basi (ojciec rodzeństwa zmarł w 1943, kilka 
dni po jej narodzinach), nieustanne sanatoria. 
List do premiera Cyrankiewicza podpisany także 
i przez Rubinsteina – stąd słynne mieszkanie na 
Lwowskiej vis a vis Politechniki. Teatralne studia 
Basi i jej pierwsze role, podryw Tyrmanda i jego 
przepowiednia. Przeprowadzka do Szwajcarii i 
nawiązanie kontaktu z ciotką Nellą Rubinstein. 
Z czasem praca społeczna Barbary – prawdzi-
wego ambasadora kultury polskiej. Dla mnie 
porywająca opowieść – na jeden, góra dwa wie-
czory tuż po otrzymaniu książki. Tym bardziej, że 
Sosnowski pisze zajmująco, ale i p. Basia opo-
wiada z werwą. Masa ciekawostek – jasne, że 
o Wojtku też. Olbrzymia ilość fotografii – dużo 
znanych, jeszcze więcej ukazanych po raz pierw-
szy, i tylko szkoda że część z nich małego formatu 
na papierze Munken (the arctic paper). I wier-
szy, bowiem p. Barbara ma pamięć słonia.    

Jerzy Sosnowski (Barbara Młynarska-Ah-
rens) ŻYCIE NIE TYLKO SNEM Wyd. Muza War-
szawa – kwiecień 2018; str. 380; indeks foto-
grafii; oprawa twarda; cena 30 – (okładkowa) 
49,90 zł.   

PRUSZKÓW WEDŁUG CICHECKIEGO    

Prawdziwy ewenement wydawniczy ukazał 
się nakładem naszej Książnicy. To pamiąt-

kowy album fotograficzny – prezent od pracow-
ników dla burmistrza Pruszkowa Józefa Cichec-
kiego na 15-lecie pracy dla miasta i wręczony 
w momencie przejścia do pracy w Wołominie. 
Ponieważ widziałem oryginał, to powiem – jego 
reprint w nakładzie 200-egzemplarzy – bije go na 
głowę. Wydany na kredzie 200 g zawiera ponad 
70 ilustracji zestawionych kontrastowo: przed 

i po budowie, naprawie, renowacji – zdjęcia są 
unikalne, po raz pierwszy mieszkańcy miasta 
mają szanse je zobaczyć. Ale to mało: fotografie 
w reprodukcji są powiększone i cyfrowo opraco-
wane –„lepsze” od oryginałów! Także garść do-
kumentów związanych z burmistrzem. Album w 
wymiarach 300 x 430 mm ma interesujący wstęp 
pióra wnuka burmistrza Tomasza J. Popielickiego, 
oprawiony jest w granatowe płótno i spięty me-
talowymi śrubami. To także dzieło Adam Rachoc-
kiego & Spółka wykonane dla Książnicy.    
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Tak mnie naszło patriotycznie, 
oglądałem relację z kolejnego dnia 
Mistrzostw Europy w lekkiej atlety-
ce w Berlinie, gdzie nasi wrócili na 
pierwsze miejsce po zdobyciu trzech 
złotych medali! Nie wchodząc w 
szczegóły chciałbym zauważyć, że nie 
jesteśmy największym czy najliczniej-
szym krajem na Starym kontynencie 
ale czy ambitnym? Tak. Czy praco-
witym? Tak. Czy zdolnym? Tak. I te 
cechy powodują, że mamy świetne 
drużyny w skokach narciarskich, piłce 
ręcznej, siatkówce, w której  ostatnio 
zdobyliśmy Mistrzostwo Świata w 
przepięknym stylu! Poza tym suk-
cesy w żużlu, mamy niepokonanych 
pilotów czy szybowników a także 
świeżo upieczonych zwycięzców 
prestiżowych zawodów balonowych 
Gordon Bennetta, ostatnio też rekor-
dzistę w super triathlonie, świetnych 
himalaistów, wzruszeń dostarczała 
nam Agnieszka Radwańska oraz Ju-
styna walcząca z pięćdziesięcioma 
milionami astmatycznych biegaczek 
z Norwegii i kiedyś nawet była super 
drużyna futbolowa. 

Maciej Bugajak - operator filmowy, publicysta
Foto - na zdjęciu autor tekstu (z archiwum autora)

Z pamięci najemnika (19) - Narzekania (1)

Pewnie pominąłem wiele innych dyscyplin, 
jak choćby boks, w których taki niepozorny 

na arenie światowej kraj odnosił niesamowite 
sukcesy, ale nie w tym rzecz. Kiedy wreszcie doj-
dzie do jakiegoś porozumienia bo tak, jak odno-
simy sukcesy w sporcie to w konkurencji „zgoda 
narodowaˮ same porażki. „Premier i prezydent 
oddają hołd mieszkańcom Warszawy zamordo-
wanym przez Niemców – tych samych Niemców, 
u których dziś szuka wsparcia Małgorzata Gers-
dorf, „zachęcając do ingerowania w wewnętrzne 
sprawy Polski”. To jest cytat z przekazu Wiado-
mości TVP. Jakim ścierwem trzeba być, żeby coś 
takiego zestawić? Czy Niemcy, którzy nas mordo-
wali w czasie wojny to Ci sami, którzy oklaskują 
Polaków w czasie aktualnych Mistrzostw Euro-
py w Berlinie? Ja rozumiem, że trzeba zarabiać 
pieniądze ale potem trzeba przecież spojrzeć w 
lustro, choćby przy myciu. Może się nie myją... A 
propos, nie oglądam TVP, chyba że sport a ten cy-
tat był z tekstu Piotra Osęki, znanego historyka… 
Do kolekcji potwornej polszczyzny dołączam wy-
jątek z kolorowego magazynu oraz ostatnio wy-
słuchany fragment reklamy radiowej, w którym 
niejaka Herbuś zaprasza do ulubionej, uwaga, 
DESTYNACJI!!! Czyli do Krakowa… Z innej beczki, 
polski serial, piją wódkę, którą otwiera jeden z 
dwóch bohaterów. Od razu widać, że butelka nie 
jest pełna. Potem leje trzy kolejki po 50 gramów, 
czyli 300 gramów. Za każdym polaniem butelka 
jest znowu prawie pełna... Te szczegóły różnią 
nas od Hollywood… Z Hollywood przenosimy się 
do Nepalu. Po brawurowej akcji naszych himala-
istów, z których jeden ma polskie obywatelstwo 
a z pochodzenia jest Rosjaninem (swoją drogą 
nikt o tym nie pisze) media informowały jak to 
świat jest zachwycony tym wyczynem. Pomijam 
wypowiedź jakiegoś idioty z Polski, że to nie jest 
bohaterski wyczyn bo każdy alpinista by to zrobił. 

No ale idiotów u nas ostatnio pod dostatkiem. 
Chodzi mi o artykuł w angielskim Guardianie, 
oparty na  wywiadzie z uratowaną Francuzką. 
Otóż w całym artykule nie ma ani słowa, kto 
uratował himalaistkę. Raz tylko wspominają o 
elitarnej grupie górali. Czy to już jest związane 
z ostracyzmem jaki będzie nas spotykał? Kiedyś 
tak było z polskimi pilotami, którzy brali udział w 
bitwie o Anglię… Niedawno nasi zdobyli brązo-
wy medal w lotach narciarskich. Niemcy, którzy 
zajęli czwarte miejsce komentują: gdyby każdy 
z nas skoczył parę metrów dalej to bylibyśmy na 
podium! No a co by było, jakby nasi skoczyli o 
paręnaście metrów dalej a nie było to niemożli-
we a Norwegowie i Słoweńcy skoczyli dużo bli-
żej... Co za głupie gadanie. A Stoch indywidual-
nym mistrzem Świata! Gratulacje dla całej ekipy. 
No i znowu, półfinał programu w tv, zwycięzca 
jest aktorem i mówi, że chce przekazać nagrodę 
dla fundacji... przekazać dla! Przekazać komu, 
do cholery! Nie mogę się powstrzymać, na fejsie 
zaproszenia na Audio Targi w Warszawie, mię-
dzy najbardziej ezoterycznymi produktami słu-
chawki za dwieście pięćdziesiąt tysięcy PLN, czy-
li za ćwierć miliona złotych. Oto mój komentarz: 
„trzydzieści lat temu szukałem dobrych i niedro-
gich słuchawek w sklepie w RFN. Były tam dwie 
alejki z podwieszonymi produktami, zaczynając 
od najtańszego ale grającego tę samą muzykę 
co najdroższe, zresztą zaraz obok tych tanich, bo 
alejki były równoległe i kończyły się tam, gdzie 
się zaczynały. Moja podróż znalazła swój koniec 
przy Sennheiserach za czterysta marek, co było 
ogromną sumą na tamte czasy, równowarto-
ścią dwustu dolarów. Podszedłem do najdroż-
szych słuchawek, elektrostatycznych firmy Koss, 
podłączonych do bardzo ładnego drewnianego 
pudełka. Żadnej mowy o używaniu ich do obec-
nych już wtedy przenośnych walkmanów czy 

pierwszych odtwarzaczy cd, ale odczucie pod-
czas słuchania sprawiło,  jakbym się znalazł w 
środku Filharmonii. Przestrzenność, bogactwo, 
dynamika, basy itd. itp. nie do wiary... Te słu-
chawki kosztowały chyba około dwóch tysięcy 
DM, czyli $ tysiąc. Jeżeli ktoś sprzedaje słuchaw-
ki za dwieście pięćdzisiąt tysięcy pln to tak, jak-
by sprzedawał lody śmietankowe z owocami i 
diamentem w środku, całość za milion dolarów, 
dostępne w autentycznej kawiarni w NY. Czyli 
coś dla idiotów z dużym portfelem. A teraz In-
formacja z portalu Wirtualne Media: „Prezes 
Telewizji Polskiej Jacek Kurski stwierdził, że 
nie wierzy, że firma Nielsen zmieni swój „prze-
starzały panel badawczy”. Dlatego TVP nieba-
wem zaprezentuje wyniki badania oglądalności 
oparte na danych od klientów Netii”. W następ-
nym akapicie kolejna wiadomość WM: „Firma 
ratingowa Nielsen podpisała umowy z kilkoma 
największymi amerykańskimi wytwórniami i 
koncernami medialnymi w ramach których bę-
dzie badać oglądalność ich produkcji w serwi-
sie Netflix. Wśród nowych partnerów Nielsena 
są między innymi A+E Networks, Disney/ABC, 
Lionsgate, NBCUniversal i Warner Bros”. Bez 
komentarza. Swego czasu minister Szyszko  coś 
pieprzył o autoszopie i nie wierzył w rzetelność 
danych na temat Puszczy. Oni naprawdę powin-
ni się bić o numerki do psychiatry, tam przecież 
w kolejce już czeka Macierewicz, Ziobro i inni… 
Po jakimś meczu Nawałka skomentował nasz 
występ, winiąc kilku zawodników. Moim zda-
niem winny jest on sam. Nawałka już nawalił 
w czasie meczu z Portugalią, kiedy zostawił Fa-
biańskiego na rzuty karne, których ten nie umie 
bronić zamiast wstawić Boruca, a on  akurat 
broni je świetnie! W meczu z Danią też nawa-
lał ze zmianami... Nawałka w końcu! - Więcej 
narzekań za miesiąc…
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Wawrzyniec Jaskółka

Fabryczka szanownego pana Wawrzyńca Ja-
skółki mieściła się na warszawskiej Pradze 
przy ulicy Stalowej. Nasz bohater był przed-

siębiorcą działającym prężnie w branży pościelowej 
i puchowej. Jednym słowem produkował pościel z 
materiałów zakupionych w mieście Łodzi oraz podu-
chy, poduszki i pierzyny z najlepszego gęsiego puchu. 
Jego hasło reklamowe, które nigdy nie ukazało się na 
plakatach to: „Pod moją  pierzyną polskie rody nie 
zaginą”. Pan Wawrzyniec jak to się mówi interes miał 
we krwi. A to po przodkach, których gromada dość 
liczna, określana jako Starsi Bracia w Wierze nawie-
dzili nasz dumny kraj przed wiekami, po raptownym i 
niespodziewanym wykopaniu ich z Hiszpanii. Na na-
sze szczęście lub nieszczęście trafili do polskiej ziemi 
i tu tą jedną, jedyną kropelką, której to nawet nie 
wykazała morfologia zaszczepili w panu Jaskółce nie-
samowite zdolności do prowadzenia interesu. Nasz 
bohater niestety nie przyczynił się do odzyskania 
niepodległości po 123-ech latach niewoli, i w dzie-
siątą rocznicę odzyskania takowej, miał się z pyszna. 
Legiony Marszałka Piłsudskiego ominęły go szero-
kim łukiem, a będąc pod ruskim zaborem, przyswoił 
sobie powiedzenie…” byłby ze mnie gieroj, gdyby nie 
hiemoroi” i w ten oto sposób znalazł wytłumaczenie 
swej biernej postawy dotyczącej walki w siodle z lan-
cą w odważnej dłoni. No cóż choroba nie wybiera. 
Ktoś inny musiał wyzwalać ojczyznę. Bezpartyjny Blok 
Współpracy z Rządem przyznawał na dziesięciolecie 
specjalny medal ale i ten z oczywistych powodów 
ominął naszego bohatera. Jednak duma z przyna-
leżności narodowej, z historii własnego narodu i z 
tego, że pan Grabski wprowadził reformę walutową 
w naszym umęczonym kraju, potęgowała coraz to 
grubszym portfelem, któren to ledwo mieścił się w 
kieszeni pana Wawrzyńca. Dobra waluta w dużej 
ilości. Listopad 1928 roku był dość ciepły. Warszawa 
obwieszona narodowymi flagami łopoczącymi na 
wietrze, sprawiała wrażenie stolicy dumnej, pięknej 
i bogatej. Przemarsze wojskowych kolumn, przejaz-
dy szwadronów w odświętnych mundurach oraz 
ćwiczenia wojskowych orkiestr robiły wrażenie na 
obywatelach przyjezdnych oraz miejscowych. Duma 
narodowa rozpierała wszystkich Polaków. Pewnego 
popołudnia pan Wawrzyniec wybrał się jak zwykle 
do Lours’a na „małą czarną”. Zapalając cygaro przy-
pomniał sobie powiedzonko „… iż cygaro jest jak ko-
bieta – świetnie robi po dobrej kolacji”. Siedział nasz 
bohater i dumał. Dumał i siedział. W pewnej chwili 
do kawiarni (pewnie chcąc zaliczyć Europejski) we-
szło dwóch obywateli przyjezdnych. Gęby ogorzałe 
– krew z mlekiem. Głosy tubalne, a i postury raczej 
niedźwiedzie. Obywatele przyjezdni, pewnie ziemia-
nie jakowyś. Mordy jednakowoż mieli sympatyczne, 
toteż rozglądając się za wolnym miejscem natrafili 
na przyjazny gest pana Wawrzyńca zapraszający do 
swojego stolika. Po krótkim przedstawieniu się sobie, 
panowie postanowili wypić po koniaczku jednym, 
drugim, trzecim i następnych. Nasz szanowny pan 
Jaskółka, kawaler, dobrze się prowadzący, wierzący 
acz nie praktykujący, wstąpił w ten etap upojenia 
gdzie wszystkie kobiety zaczęły mu się podobać. Nie 
liczył się wiek, kolor włosów i oczu, których zresztą 

i tak nie dostrzegał. Ale jeśli chodzi o preferencje to 
takowe posiadał a jakże. Kobita musiała posiadać 
to coś, czyli kibić zgrabną, nogi długie, włosy błąd i 
duże przedsięwzięcie. A w tańcu powinna potrząsać 
‘’czym chata bogata’’. Koniec i kropka. I jeszcze po 
jednym koniaczku ! Najlepszego!

Panowie będąc zaprzyjaźnieni i po imieniu po-
stanowili opuścić lokal udając się na zwiedzanie 
stolicy.

Pan Wawrzyniec pozostając od dłuższego czasu  w 
dobrym humorze pozwolił sobie na nieco płochy żart 
w stosunku do swoich nowo poznanych przyjaciół i 
rąbnął nieprzymierzając z pamięci… Na wsi dziedzic 
chodzi spać z kurami, a w mieście chodzi spać z k…
ami. Głośne ha, ha, ha, niosło echo po całym Kra-
kowskim Przedmieściu. Ni stąd ni zowąd obywatel 
Jaskółka zaproponował obywatelom ziemskim, na-
gle i niespodziewanie wizytę w tak zwanym domu 
schadzek Jadwigi Bitnerowej przy ul. Widok nr 11.

Całą trójkę przywitała serdecznie właścicielka 
przybytku serwując na początek mały poczęstu-
nek zakrapiany czystą wódką, żytniówką, dobrze 
schłodzoną. Po pewnym czasie pojawiły się panny 
‘’do wzięcia’’ wyjawiające nieprzebraną ochotę do 
spożywania onej żytniówki  przekraczając miarę w 
ilościach. Muzyka z patefonu cichutko szemrała a 
światło z lamp naftowych dawało miły nastrój. Po 
niedługim czasie dało się słyszeć głośnie chrapanie 
obywateli ziemskich, których to interes wiejski a 
nie miejski opadł był z sił wszelakich, idąc w głę-
bokie uśpienie. Jedynie pan Wawrzyniec będąc 
pod alkoholem, czyli jak mówią zalany w pestkę, 
zaczął obrabiać samą szefową, płacąc za każdy 
jej uśmiech (Jaskółka już nie widział braków w jej  
uzębieniu) naręczem banknotów. Kiedy wyczerpa-
ły się banknoty i portfel okazał pustkę niezmierzo-
ną, a rycerz kielichów padł w objęcia nie panien 
sprzedajnych czy szefowej lecz bożka Morfeusza, 

REKLAMA

pani Jadwiga poczęła budzić amatorów szybkich 
wrażeń w dość brutalny sposób. Każdy na począ-
tek zaliczył dość tęgiego kopa. Chłopcy otwierając 
oczy nie wiedzieli czy to sen czy jawa. Jednakowoż 
okazało się szybko, że życie jest piękne ale ludzie są 
podli. Panowie chcieli choć troszkę przemyć oczy 
i napić się czegoś kwaśnego. Chociażby sosu z na 
przykład kapusty kiszonej a tu nic, same imperty-
nencje, żadnej kultury i jeszcze te kopy. Obywatele 
ziemscy wyszli pierwsi i udali się w niewiadomym 
kierunku, nie dbając nawet o wierzchnie okrycie. 
Natomiast pan Wawrzyniec Jaskółka wdał się w 
niepotrzebną dyskusję z kierowniczką zakładu i z 
personelem i otrzymawszy kilka ciosów i uderzeń 
pogrzebaczem przez łeb oddalił się w stronę miej-
sca swojego zamieszkania pisząc następnego dnia 
pozew do sądu. 

No i po święcie. Wszystkiego dobrego życzę Pań-
stwu i sobie  Zbyszek Poręcki.
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Groby 
Tekst & foto - Tomasz Suwała rysownik i bloger

Pruszkowskie Dyktando 2018
Grzegorz Zegadło - dyr. Pruszkowskiej Książnicy
Foto - Tomasz Malczyk

W poniedziałek 12 października, w Sali 
Widowiskowej gościnnego jak zwykle 

Spółdzielczego Domu Kultury pisaliśmy drugie 
już Pruszkowskie Dyktando dla Dorosłych pod 
honorowym patronatem prezydenta Pruszko-
wa – Jana Starzyńskiego. 

Pomysłodawczynią dyktanda jest pani Halina 
Gniadek, realizatorką jej pomysłu, czyli autorką 
tekstu (tradycyjnie z elementami pruszkowski-
mi) podobnie, jak w roku ubiegłym jest pani 
Katarzyna Zegadło-Gałecka, natomiast funda-
torką nagród i głównym organizatorem – Książ-
nica Pruszkowska. Zabawny, ale dosyć trudny 
tekst czytał wznoszący się na wyżyny profesjo-
nalizmu pan Gerard Położyński, a słuchało go 

Szedłem aleją świeżych grobów. Ledwie 
kopce usypane, gdzie indziej doły wy-

kopane, a nawet wymurowane… Gdzie nie 
gdzie puste place już zarezerwowane dla 
żyjących jeszcze i jak tu nie umierać, plac 
przecież czeka a częsta i grób cały w lśnią-
cym marmurze i tabliczka: żył, żyła jeszcze nie 
umarła… Skręciłem i inną aleję. Dopalające 
się lampki oświetlały nagrobki, wszystkie w 
jednym stylu: cokolik, płyta na płask, płyta na 
sztorc na niej wyryty krzyż i napis. Nagrobki 
wszystkie takie same: bogatsi z marmuru, ko-
lorowego granitu, klasa średnia z kamienia, 
biedniejsi z lastryko. Żadnej różnorodności. 
Wszyscy tacy sami: żył, żyła, zmarł, zmarła… 
i nic więcej. Ani słowa jak żył, kim był, czy 
dobry, czy zły. Po prostu żył i zmarł jak setki, 
tysiące, miliony, przedłużył gatunek albo i nie 
i tyle go świat widział… 

Zerknąłem w dal na starą część cmentarza. 
Tam każdy grób inny, skromny, bo przecież 
nie z granitu ani alabastru, płyty odlane w 
betonie, cokół wyłożony cegłą… Ale na nie-
mal każdym jakaś figurka… szedłem aleją sta-
rego cmentarza. Spoglądały na mnie odlane 
w cemencie skrzydlate anioły, zadumane 
cherubiny, rozmodleni święci a czasem na-
wet Syn Boży ze złożonymi dłońmi patrzący w 
niebo albo rozpostarty na krzyżu ze zbolałym 
wzrokiem… nawet napisy na grobach inne: 
„żył jak chciał…”, „ceniony…”, „lubiany…”, 
„marzyciel…”.

Przysiadłem na ławeczce podziwiając 
skromne, lecz jakże różnorodne stare groby 
w odróżnieniu od granitowo-lastrykowych 
płyt. Nagle usłyszałem szept:

 – Poszli już?
 – Kto? – odpowiedziałem jak automat rozglą-

dając się dookoła nikogo jednak nie widząc.
– No, ci wszyscy…
– Jacy wszyscy? – ciągle się rozglądałem z 

nadzieją, ze w końcu zobaczę szepczącego.
– No, czy pusto na cmentarzu?
– Pusto, ja tylko… I pan – dodałem, choć 

nikogo nie widziałem.
– A to dobrze, znaczy, że mogę już wyjść.
Jak tylko to powiedział, dało się słyszeć 

zgrzyt, jakby ktoś grobową płytę odsuwał. 

Kiwnąłem, że widzę, choć szarówka już 
była.

– Żona.
– Trzeba było się przy żonie położyć – za-

żartowałem.
– Co pan? – oburzył się – Hetera była. Zresz-

tą robaki ją teraz żrą za karę, bo za życia wred-
na była. Nikt tam się do niej przytulać nie 
będzie.

– A tamten pan widzi? – wskazał na inny 
nagrobek.

Nie widziałem, ale też kiwnąłem, że wiem, 
o który chodzi.

 – Mój były szef, kawał drania i cymbał kom-
pletny i ćwok. Słoma z butów chamowi wy-
stawała. Zawału dostał i tyle mu było z bycia 
draniem. Przeżyłem skurczybyka…

– To widać i żonę pan też przeżył.
– Niee.. Co… – skrzywił się – Dużo by mówić. 

A ten za nami ładny, co? Grób znaczy.
Obejrzałem się. Faktycznie, grób ładny, be-

tonowa obmurówka, anioł trzymający krzyż… 
Nagrobna płyta odsunięta, domyśliłem się, że 
to w nim mój rozmówca spał. 

– Kobieta – odezwałem się wskazując na 
napis.

 – Ano, dobra kobieta, miła, kochająca – roz-
marzył się wspomnieniami – Są takie, rzadki 
to gatunek, ale można trafić.

Przyłożyłem telefon, zrobiłem zdjęcie. Błysk 
flesza wyraźnie zdenerwował mojego roz-
mówcę:

– No, co pan? Nie rób mi pan zdjęć.
– Grób chciałem. Wyszło, że i panu zrobi-

łem.
Zerknąłem przy okazji na godzinę.
 – Późno już, ciemno, na mnie czas – powie-

działem – pan nie idzie?
 – Eee, posiedzę jeszcze, wyspałem się.
Pożegnałem, więc swojego cmentarnego 

towarzysza i poszedłem. Przy wyjściu z cmen-
tarza chciałem obejrzeć zdjęcie. Zdjęcie było, 
grób ładny, ale płyta nieruszona i mojego 
rozmówcy na zdjęciu też nie było a dałbym 
głowę, ze powinien być w kadrze… Wzruszy-
łem ramionami, ale krok też przyspieszyłem 
– późno już.

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

I rzeczywiście, obejrzawszy się, dojrzałem 
grób z odsuniętą płytą, z którego wyłaził jakiś 
człowiek. Nawet się nie przestraszyłem.

– Co pan tam robi? – spytałem zdziwiony.
– Jak to, co? Leżę sobie – odparł otrzepując 

ziemię.
– Ukrywa się pan? – przemknęło mi przez myśl, 

że może powinienem powiadomić Policję.

– Nieee – żachnął się – Nie lubię tłoku, tego 
gwaru, biadolenia, lamentów… Lubię jak jest 
pusto.

– No ja jestem – zwróciłem delikatnie uwagę.
– Pan może być – machnął ręką – przynaj-

mniej jest, z kim pogadać.
Usiadł na sąsiedniej ławce.
– Widzi pan ten grób, tam?

blisko pięćdziesięcioro śmiałków z Pruszkowa, 
Ożarowa i Legionowa.

Następnie ofiarna grupa nauczycieli szkół 
pruszkowskich, po wnikliwym sprawdzeniu 
wszystkich prac wyłoniła trójkę zwycięzców.

Nagrodę pierwszą – złote pióro Watermana z 
okolicznościowym grawerem otrzymał pan Da-
niel Ziółkowski, nagrodę drugą – srebrne pióro 
Watermana – pani Lila Poncyliusz-Guranowska, 
a nagrodę trzecią – również srebrne pióro Wa-
termana – pan Józef Moczuło.

Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy pozosta-
łym uczestnikom za udział w naszej zabawie.

Specjalne podziękowania kierujemy do pana 
Prezydenta Jana Starzyńskiego za sprzyjanie 
naszym inicjatywom, pani Katarzynie Zegadło-
Gałeckiej za przygotowanie dyktanda, prusz-
kowskim nauczycielom za sprawdzanie prac, 
pracownikom Spółdzielczego Domu Kultury w 

Pruszkowie za nieocenioną pomoc w przygoto-
waniu imprezy i jej nagłośnieniu, a Tomaszowi 
Malczykowi za fotografie z tego wieczoru.

Tekst dyktanda:
Był mżysty późnojesienny poranek, gdy zza 

przydworcowej pruszkowskiej piekarni wychy-
nęła Eufemia Żeberko. Odziana w żółtawo-
czerwony niby-żupanik podążała żwawo przed 
siebie. Zamierzała rozmówić się z tym hulaką 
i bawidamkiem Borzygniewem. Inny napisałby 
alboby zadzwonił, ale ten donżuan tylko z rzad-
ka i od niechcenia wysyłał pseudofilozoficzną 
wiadomość sprzyjającą coraz większemu misz-
maszowi w dziewczęcym serduchu.

Byłożby w główce Eufemii takie fiu-bździu?
Ta cud-dziewczyna zamierzała zmierzyć się 

z wyzwaniem rzuconym przez niedoszłego 
chiromantę i wróżbitę, który orzekł niegdyś, 

że nie grozi jej rychłe zamążpójście. Minęła 
hrabiowskie włości i skierowała się w oko-
lice Książnicy Pruszkowskiej, gdyż tam wła-
śnie urzędował supermęski urwipołeć Borzy-
gniew.

Z trudem opanowała drżenie i po raz n-ty 
pociągnęła chwościk przymocowany przy 
drzwiach. Po chwili stanęła oko w oko z uko-
chanym. Przecież po to zawczasu sprzedała 
dwa Kossaki i udała się w podróż do Prusz-
kowa. Najdroższy mężczyzna spojrzał na nią 
spode łba. Świeżo malowany przedpokój kusił 
półmrokiem, a luby odchrząknął znacząco. 
Peerelowski wystrój nie zniechęcał Eufemii, 
mimo że lśniące kryształy, meblościanka w ko-
lorze oberżyny i szkarłatny szezlong niejedną 
mogłyby obrzydzić. Dziewczątko spojrzało pół 
kpiąco, pół poważnie, uznawszy to wszystko za 
mistrzowski kamuflaż.
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14 października w Ursusie 
odbyły się 1 urodziny włoskich 
delikatesów Bottega Del Gu-
sto. Na imprezę licznie przybyli 
zaproszeni goście oraz pobliscy 
mieszkańcy dzielnicy. Wszyscy 
wspólnie świętowali ten wy-
jątkowy dzień. 

Urodziny Bottega Del Gusto już za nami!

Organizatorzy zapewnili moc atrakcji i każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. Stół uginał się 

pod ciężarem wyśmienitych włoskich przekąsek, a 
znawcy win degustowali doskonałe, włoskie trun-
ki. Chętni brali udział w konkursach z nagrodami 
oraz w loterii, w której zwycięzca otrzymał bon na 
zakupy w Bottega Del Gusto. 

Słońce na zewnątrz rozpieszczało ciepłymi pro-
mieniami i budowało idealną atmosferę zabawy. 
Nie zabrakło porywających do tańca dźwięków 
włoskiej muzyki, ponieważ urodziny uświetnił 
swoim koncertem Luigi Pagano. Imprezę wewnątrz 
delikatesów prowadził Enrico Buscema, a o tło i 
oprawę muzyczną w środku zadbał Dj Tony. 

Wszakże pruszkowianie są bezsprzecznie ob-
darzeni ponadprzeciętnym gustem, niezależnie 
od tego, czy pochodzą z nieodległych subur-
biów, czy też ze śródmieścia.

Tekst dyktanda czytał wznoszący się na wy-
żyny profesjonalizmu pan Gerard Położyński Dyktando pisało pięćdziesięcioro śmiałków z Pruszkowa, Ożarowa i Legionowa

Dyr. Pruszkowskiej Książnicy Grzegorz 
Zegadło oraz Halina Gniadek 

pomysłodawczyni dyktanda
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Jerzy Władysław Ryll - publicysta
Foto - zbiory autora oraz Internet

Ku Warszawie 

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

Twierdza Kamieniecka to kamień milowy te-
renu dziejowego wspomnień „HUSIATYN” z 

Podola na przełomie wieków (XIX-XX).
Ich autorką jest Maria Anna Kępińska de 

domo Żelska, ur. 2.07.1892 r. w Husiatynie, zm. 
26.07.1980 roku; córka Józefa i Klementyny de 
domo Brzeskiej).

Przed Pierwszą Komunią świętą 
Wiedziałam, że moja siostra pisze pamiętnik, więc i ja, 

chcąc ją naśladować, zabrałam się do pisania w dużym, 
oprawionym w ceratę zeszycie, który chowałam skrzętnie 
w łóżku pod materacem, żeby nikt do niego nie zajrzał.  Nie 
pamiętam, kiedy i jak nauczyłam się czytać i pisać, ale na 
pewno posiadłam już tę sztukę przed naszym przyjazdem 
do Warszawy.

Zimę poprzedzającą nasz przyjazd do Warszawy spędzili-
śmy w Kamieńcu Podolskim, gdzie mieliśmy duże mieszka-
nie na tzw. Nowym Planie, w dzielnicy piętrowych domów, 
przeważnie z ogrodami. Były w nim zarezerwowane pokoje 
gościnne dla cioci Ewelci, która często dojeżdżała z Orynina 
„na parę dni”, ale zwykle – ku naszej radości – zostawa-
ła do wiosny. Stało się codziennym zwyczajem, że ciocia 
przychodziła wieczorami do naszego pokoju aby poczytać 
nam przed snem. Były to przeważnie opowiadania z historii 
Polski, pamiętam np. dobrze kolejne wieczory spędzone na 
słuchaniu „Bitwy pod Raszynem”.

Z czasów tego zimowego pobytu w Kamieńcu, pamię-
tam też dobrze ciężką chorobę babci Brzeskiej (macochy 
Mamusi) i nasze u niej odwiedziny. Długo tuliła nas do 
siebie, nie mogąc już nic powiedzieć. Zosia zwierzyła mi 
się potem, że bała się, że „babcia jej nie wypuści”. Wkrót-
ce potem umarła, było to moje pierwsze zetknięcie się ze 
śmiercią. Na pogrzeb babci Mamusia nie zabrała mnie ze 
sobą, ponieważ, jak mi później mówiła, byłam tak wrażli-
wa i przejęta widokiem zmarłej babci, że uznała, iż trzeba 
unikać dla mnie tak silnych wrażeń.

„Na wakacje”, już z wiosną, wracaliśmy zawsze do Husia-
tyna i przez szereg lat nasze cioteczne rodzeństwo także 
tam przyjeżdżało. Wtedy w ogrodzie budowaliśmy fortece 
obronne. Zabawy nasze odbywały się przeważnie w gór-
nym ogrodzie do którego wchodziło się po paru stopniach 
wśród gęstwiny bzów, które szpalerami odgradzały Stary 
Dwór od Nowego. Mieliśmy tam duży kort tenisowy, który 

służył nam również do gry w krykieta. Każdy z nas posiadał 
też swój własny ogródek dziecięcy, który samodzielnie pie-
lęgnował, sadząc w nim swoje ulubione roślinki. Wzdłuż za-
jazdu, po obu stronach, stały ogromne donice z kwitnącymi 
oleandrami. Nasz ogrodnik, Zachar, opowiadał mi, że za ży-
cia Ojca było tylko kilka różowych oleandrów, ale Mamusia, 
z roku na rok pielęgnując je i rozsadzając, powiększyła ich 
liczbę do 36. W Lamusie był dla nich pokój na zimę i Zachar 
miał polecenie doglądania ich często i szczególnie troskli-
wie. Wokół ganku, gdzie się zajeżdżało, rosły wysokie tama-
ryszki, których nasiona przywiózł stryj Aleksander z Egiptu. 
Sięgały aż do wysokości dachu. Na  tarasie, na który wy-
chodziło się z dużego salonu, rosła ogromna stara brzoza, 
korzeniami wrastająca pomiędzy kamienne płyty. Na taras 
ten, od strony zajazdu wchodziło się po paru kamiennych 
stopniach, bo dalej grunt się obniżał i poprzez wielki traw-
nik na zboczu dolnego ogrodu, opadał w kierunku rzeki, 
skąd rozciągała się panorama galicyjskiej części miasteczka 
Husiatyn, z górującą nad nim fasadą i wieżą kościoła. Cały 
taras obrośnięty był krzewami białych róż, które pięły się 
po spadzistości gruntu. Na taras prowadziło z salonu dwoje 
dużych, oszklonych drzwi, pomiędzy którymi znajdowało 
się olbrzymie okno weneckie. Te drzwi i okno zamykane 
były na noc okiennicami, zabezpieczanymi żelaznymi szta-
bami. Obrządku tego dokonywał co wieczór stary stróż noc-
ny Aleksander, który miał jeszcze młodszego pomocnika, 
ponieważ za nic nie chciał przejść „na emeryturę”, tak był 
przywiązany do dworu, gdzie służył od dzieciństwa. W nocy 
siadywał przeważnie na ławce, pod oknem naszej Matki, na 
dużej werandzie, otoczonej kamiennymi słupami, oplecio-
nymi pnącą winoroślą. Mamusia lubiła słyszeć rozlegający 
się czasem w nocy gwizdek Aleksandra, niosący poczucie 
bezpieczeństwa. Nieraz, przed zgaszeniem światła, wsu-
wała przez lufcik staruszkowi, okutanemu w długie futro, 
kawałki ciasta i owoce.

Strajk szkolny w obronie polszczyzny
To dzieciństwo w Husiatynie wspominam jak raj na zie-

mi, potem, z pobytem w Warszawie wiążą się trudniejsze 
wspomnienia, dotyczy do szczególnie roku 1905, kiedy to 
w gimnazjum na placu św. Aleksandra, do którego chodził 
Leś, skasowano język polski. Uczniom Polakom nie wolno 
było rozmawiać po polsku, więc przestali chodzić do szkoły. 
Zdarzało się, że służba szkolna siłą wciągała gimnazjalistów 
idących w mundurkach lub popielatym szynelu i szkolnej 
czapce, ale lekcje nie mogły odbywać się normalnie bo 
chłopcy uciekali przy każdej okazji i unikali poruszania się 
w pobliżu gimnazjum. Ja chodziłam wtedy do kompletu i 
oczywiście wiedzieliśmy o rozruchach w mieście. Widywa-
liśmy z balkonu młodych Polaków prowadzonych w kon-
woju a także pędzących konno Kozaków, którzy nahajami 
bili i tratowali przechodniów. Kiedyś, będąc na spacerze w 
Łazienkach, musieliśmy uciekać przed takim oddziałem i 
schronić się wraz z innymi w bramie najbliższego domu. O 
nauce nie mogło być mowy w tych warunkach, trzeba było 
wracać na Podole. Kolejny rok szkolny spędziliśmy znowu 
w Kamieńcu. Mamusia kupiła w Warszawie i sprowadziła 
do Husiatyna nowe meble do urządzenia kilku bardziej no-
woczesnych pokoi i doskonały fortepian, o wiele lepszy od 
starego. Zosia, po skończeniu pensji wyjechała do szkoły 
gospodarczej w Kuźnicach a ja w 1907 r rozpoczęłam dalszą 
naukę w Jazłowcu u Niepokalanek. Spotkałam tam wiele 
znajomych dziewczynek naszych bliższych i dalszych są-
siadów i kuzynów, m.in. Melę Wołoszynowską, późniejszą 
Adamową Potocką, Zosię i Alę Czerwińskie z Olechowca, 
Klimę Małachowską, Zosię Grocholską i wiele innych. Było 
nam bardzo dobrze i miło wspominam szkołę w której na 
dodatek nauka stała na bardzo wysokim poziomie. Założy-
cielka SS Niepokalanek, Matka Marcelina Darowska (której 
zięciem był dziadunio Dzieduszycki), znana była i czczona za 
wielkie swe zasługi i wprowadzenie wielu nowych metod 
pedagogicznych.

W gubernialnej wówczas WARSZAWIE  
Do 1-szej Komunii Świętej przygotowywałam się gdy 

mieszkaliśmy w Warszawie, przez okres lat szkolnych i 
chodziłam „do kompletu” zorganizowanego przez znajome 
panie, dla swoich córeczek w wieku od 9 lat.

Niektóre z nich pochodziły również z Kresów i utrzymy-
wałam potem z nimi kontakt przez całe życie. Przygoto-
wywał nas do komunii znany i ceniony wówczas bardzo 
w Warszawie ksiądz Gralewski, który po uroczystym na-
bożeństwie na Piwnej, odprawionym 30 kwietnia, zapro-
sił nas, 12 dziewczynek, wraz z Rodzicami do siebie na 
śniadanie. Pamiętam, że cała jadalnia przeniknięta była 
zapachem konwalii, których bukieciki leżały na stole przed 
każdym nakryciem.

Mieszkaliśmy wtedy na ulicy Szopena. Naprzeciwko na-
szego domu znajdowała się duża ślizgawka, na którą przy-
chodziły niektóre z moich koleżanek, a także moi bracia 
cioteczni – bliźniaki Tadzio i Staś Orsini-Rozenberg. Bardzo 
lubiliśmy się razem bawić po lekcjach. Mieli oni nauczyciela 
i pedagoga w osobie pana Chodźko, my zaś, najpierw na-
uczycielkę, Francuzkę, pannę Henriettę, a potem Niemkę, 

dla nauki języka, pannę Kornher. Spotkałam ją kiedyś, po 
latach, w Krakowie i  wzruszyłam się bardzo widząc u niej 
na biurku moją dziecinną fotografię. Okazało się, że wy-
szła za mąż za Polaka i bardzo pomagała Polakom w czasie 
okupacji.

Z naszymi nauczycielami chodziliśmy też często na space-
ry do pobliskiego ogrodu botanicznego albo do Łazienek. 
Czasami Mamusia zabierała nas na jakieś przedstawienie 
lub do kina. W pierwszym roku pobytu w Warszawie cho-
dziliśmy także parę razy w tygodniu na gimnastykę, pole-
gającą głównie na ćwiczeniu na różnych przyrządach, co 
bardzo lubiliśmy. Ta forma ruchu zastępowała nam częścio-
wo jazdę konną, której tak bardzo brakowało nam w mie-
ście. Czasem wybieraliśmy się także do cyrku. Te wszystkie 
wrażenia i doznania pobudzały naszą wyobraźnię i zachę-
cały do organizowania w domu rozmaitych przedstawień, 
wyczynów i sztuk iście cyrkowych. Były one szczególnie 
niebezpieczne dla mnie, bo Leś i obaj moi cioteczni bracia 
uważali za rzecz konieczną abym, na przykład właziła po 
stole na drzwi i siedziała na nich okrakiem, bez oparcia i naj-
lepiej, bez trzymania się czegokolwiek. To miał być numer 
naśladujący linoskoczka. Wymagania ich były coraz surow-
sze, dla uświetnienia programu i nie wiadomo, jak to by 
się dla mnie skończyło, gdyby na tej zabawie nie nakrył nas 
kiedyś nasz dużo starszy kuzyn, będący kadetem w Kijowie, 
który właśnie przyjechał na święta do Warszawy. Widząc, 
że jestem dosłownie terroryzowana coraz niebezpieczniej-
szymi wyczynami, kazał nam natychmiast zaprzestać tych 
sztuk cyrkowych. Musieliśmy więc zmienić formę naszych 
zabaw i ogarnął nas z kolei zapał do tworzenia „naszego 
państwa”. Nastąpił oczywiście podział urzędów. Tadzio 
został ministrem skarbu i musieliśmy wycinać dla niego 
ogromne ilości „papierów wartościowych”. Leś był mini-
strem wojny, a w razie różnych uroczystości, na przykład 
koronacyjnych, rycerzem, potykającym się w szrankach 
kolejno z obu ministrami. Raz tylko byłam zaszczycona 
królewską koroną wyciętą z kartonu i oklejoną złotym pa-
pierem. Siedziałam „w loży”, tj. na łóżku, na spiętrzonych 
poduszkach przykrytych dywanikiem, i przyglądałam się 
walkom rycerskim. Ale kiedy Staś rzucił Lesia na „ziemię” i 
zaczął dusić tak, że mój kochany braciszek aż poczerwieniał, 
wstałam i kazałam natychmiast zaprzestać walki bo inaczej 
poślę ich do więzienia! Posłuchali, ale Staś długo jeszcze 
gniewał się na mnie, uważając, że powinnam ogłosić go 
zwycięzcą. Dał się jednak udobruchać i nawet zgodził się 
na ślub ze mną, którego uroczyście udzieliła nam moja sio-
stra Zosia, ubrana w długą koszulę i rodzaj mitry na głowie, 
pełniąca rolę biskupa.

Pamiętniki & WAKACJE
Na wakacje wyjeżdżaliśmy z Mamusią i do Francji i 

Włoch, a we wcześniejszym dzieciństwie do Reihenhallu, 
gdzie miałyśmy bonę Niemkę o pięknym głosie, która śpie-
wała mi często kołysanki na dobranoc. Długo nie mogłam 
zapomnieć jej i jej śpiewu, gdy mnie usypiała. „Lorelai” 
pozostało mi na zawsze w pamięci i często wspominałam 
pannę Martę, pragnąc by przyjechała do nas do Kamieńca. 
Miło wspominałam też nasz pobyt w Cannes i wspania-
łe pochody karnawałowe ciągnące ulicami miasta, które 
obserwowaliśmy z naszego balkonu. Pamiętam, że nasza 
służąca Francuzka dopytywała się czy pochód mi się po-
dobał i że na pewno w Polsce nie ma takiego wspaniałego 
karnawału, bo u nas zimno i mieszkają białe niedźwiedzie. 
Oburzyłam się bardzo i zaczęłam jej opisywać piękno Polski. 
Ponieważ do moich opowieści odnosiła się nieufnie, wzię-
łam książkę i udawałam, że czytam z niej opisy Polski, jako 
najpiękniejszego kraju na świecie, zasiało to w niej pewne 
wątpliwości i zaczęła się wycofywać ze swoich ocen. 

Moje uczucia patriotyczne wzrastały z roku na rok, a doj-
rzały bardzo po   rozruchach 1905 roku Warszawie, kiedy 
to widziałam w Alejach Ujazdowskich szarżujący oddział 
Kozaków i ślady krwi na ulicy. Wtedy chyba w pełni odczu-
łam dumę narodową i uświadomiłam sobie, że to wielki 
zaszczyt być Polką. 

Kiedyś jechaliśmy wszyscy troje z Mamusią i „naszą” 
Francuzką do wujostwa Kostkiewiczów, mieszkających 
w Kadyjówce, dość daleko bo ok. 70 km. Ale na Podolu, 
gdzie nie było jeszcze wtedy ani kolei, ani autobusów, ani 
żadnych środków komunikacji, poza końmi, uważano taką 
odległość prawie za „sąsiedztwo”, szczególnie, gdy chodziło 
o odwiedzenie rodziny.

Z początku droga była przyjemna, jechaliśmy wśród pól, 
na których uprawiano kawony i Mamusia kupiła nam pięk-
ny dojrzały kawon, który zaraz zaczęliśmy kosztować. Po 
paru godzinach droga stawała się coraz gorsza, a my coraz 
bardziej zmęczeni. Powóz przechylał się to w jedną, to w 
drugą stronę, ku przerażeniu panny Henriette. Mamusia 
ją uspokajała, że na pewno nie wypadniemy, bo furman, 
Semen doskonale powozi i jest bardzo ostrożny. Przechyla-
nie się powozu na głębokich koleinach trwało jednak dalej, 
panna Henriette raz po raz piszczała ze strachu, a mnie się 
już bardzo na sen zbierało i przy jakimś silniejszym prze-
chyleniu zaczęłam krzyczeć. Wtedy Mamusia powiedziała 
surowo – „wstydź się, nie bądź takim tchórzem!” – „Panna 

Henriette także się boi” powiedziałam popłakując. – „Pan-
na Henriette jest Francuzką, to ona może się bać, ale ty 
jesteś Polką, to wielki wstyd!”. Zawstydziłam się wtedy 
bardzo i do końca podróży nie pisnęłam już ani razu. Leś 
natomiast był zachwycony podróżą, dostał pozwolenie, 
żeby usiąść na koźle i poczciwy Semen dawał mu lejce do 
ręki co jakiś czas, gdy droga była znowu równa i gładka. 
Mój braciszek uwielbiał konie i w Husiatynie, gdy nie było 
już  osła, wymykał się często do stajni cugowej. Konia du-
żego dosiąść nie mógł, ale furmani lubili go bardzo i cieszyli 
się kiedy przychodził. Wsadzali go bez siodła, na czapraku, 
na mniejszego i spokojnego konia i chwalili, że dobrze się 
trzyma i będzie doskonałym jeźdźcem!

Raz, kiedy Mamusia wyjechała na kilka dni do Kamień-
ca, by załatwić różne sprawy bankowe i majątkowe, 
przysłała do Husiatyna pannę Wyszkowską, starszą oso-
bę, by się nami opiekowała podczas jej nieobecności. 
Pani Wyszkowska, w obawie o bezpieczeństwo Lesia, 
zabroniła mu chodzić do stajni, co mojego brata bardzo 
rozgoryczyło. Bronił się, jak mógł przeciw temu zakazo-
wi, tłumacząc, że mamusia mu pozwalała i co dzień mógł 
chodzić do koni. Jednak nasza opiekunka nie ustąpiła 
i twardo obstawała przy swojej decyzji, tłumacząc, że 
jest teraz za nas odpowiedzialna i nie może ryzykować, 
że koń ugryzie, lub kopnie Lesia, który podchodzi do 
niego bardzo blisko. – „Nic podobnego – krzyknął Leś, 
po co miałby mnie kopać czy gryźć, daję mu cukier z 
ręki, bardzo to lubi i to dobry koń!” – „Ale ja nie pozwa-
lam”. Takie dialogi powtarzały się codziennie. Wreszcie 
zniecierpliwiony Leś miał tego dość i zwierzył mi się w 
sekrecie, że ucieknie konno do Kamieńca, do Mamusi, 
bo z Wyszkowską już wytrzymać nie może a drogę zna 
doskonale. Poradziłam mu, żeby wziął coś do jedzenia, 
bo to 50 km i ostatnio jechaliśmy 5 godzin. Leś przytak-
nął, oczywiście, weźmie!

Nazajutrz rano przy śniadaniu zaopatrzył się w chleb 
tak niepostrzeżenie, że pani Wyszkowska nic nie zauwa-
żyła. Poszłyśmy potem z Zosią zagrać w krykieta, Leś nam 
towarzyszył, ale po chwili zniknął, zastanawiałam się, czy 
zdążył wziąć pęto kiełbasy do chleba, ale nie zwierzyłam 
się nikomu, zatrzymując sekret dla siebie. Nagle, od stro-
ny domu dobiegł nas głos pani Wyszkowskiej wołającej 
Lesia, a wkrótce potem ona sama zjawiła się na scho-
dach, które wśród bzów prowadziły na plac tenisowy. 
– „Gdzie Leś – zapytała surowo, był tu przed chwilą!”. 
Ale nie było go już z nami…

Zbiegła szybko na dół, a po chwili rozległ się jej krzyk. 
Przerwałyśmy grę i z daleka dojrzałyśmy naszego brata, 
cwałującego na dużym koniu już poza bramą. Pani Wy-
szkowska pobiegła do stajni, Zosia za nią, a ja schroniłam 
się w alei orzechowej wzdłuż której rozciągał się ogród 
warzywny, ogrodzony wraz z altaną w której Zachar 
przechowywał narzędzia ogrodnicze. Koło altany była 
cała plantacja krzewów – porzeczki, agrest, maliny, ale 
nie miałam na nie ochoty! Zastanawiałam się, co mam 
teraz zrobić! Wyszkowska pewno wymyśla na Lesia, a on 
tymczasem jedzie do Kamieńca, do Mamusi! Nie miałam 
ochoty wracać do domu, może także uciec?...

Moje rozmyślania- dokąd uciekać, przerwał powrót 
Lesia, który szukał mnie w ogrodzie. Opowiedział, że 
Wyszkowska posłała za nim jednego ze starszych fur-
manów, więc, wobec przemocy, wrócił ale nie poszedł 
do Wyszkowskiej, tylko do ogrodu. Powiedziałam mu, że 
także chcę uciekać. Jednak uważał, że „nie warto”, bo na 
piechotę tym bardziej mnie dogonią! Ale jak Mamusia 
wróci, to opowiemy jej „wszystko” i niech odprawi stąd 
tą okropną Wyszkowską!

 
Moszczanickie wspomnienie Husiatyna   

Żywiecka Moszczanica to już nie podolski Husiatyn.
W Moszczanicy było trochę podobnie, lecz inaczej. De-

corum młodopolskie autorstwa Dąbrowy, a wielki obraz to 
sławetny Stoczek Lukowski z Mazowsza.

W głębi salonu wisiało ogromne płótno – piękny pamiąt-
kowy obraz bitwy pod Stoczkiem. Ciemne tło bitewne…. 
a pierwszym planie generał Dwernicki na spienionym, si-
wym koniu z szablą w podniesionej dłoni – wydaje rozkazy. 
Złote szerokie ramy obrazu nie dają odwrotu uciekającym 
w popłochu oddziałom Kozaków. Cała ściana wypełniona 
tym „Stoczkiem”. Obraz otoczony w domu kultem, gdyż 
generał Dwernicki – to pradziad, w prostej linii po kądzieli, 
naszej Matki (z domu Żelskiej). Podpis autora obrazu był 
wyraźnie zamazany farbą. Fałat, będąc kiedyś w Moszcza-
nicy twierdził, że to praca wybitnego pędzla. Ze względów 
bezpieczeństwa, po powstaniu, podpis artysty został za-
malowany. W tradycji rodzinnej pozostało wspomnienie, 
że twarze otaczających generała Dwernickiego jeźdźców, 
były malowane „z natury”; istotnie przypominają podobi-
zny bliskich krewnych generała: Puzyny i Załęskiego. Obraz 
ten zginął w czasie ostatniej wojny bez wieści; wysłany z 
Moszczanicy do Warszawy na przechowanie do rodziny, 
przed wrześniem 1939 roku, został prawdopodobnie wy-
kradziony z domu na Żoliborzu.

C.D.N. 

Maria Anna Kępińska de domo Żelska
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JUBILEUSZOWA MINI GALARIA
Wiesław Pośpiech
Foto - prywatne archiwum autora

Szczególnym wydarzeniem  mijającego roku 
2018  jest 95-lecie Miejskiego Klubu Spor-

towego ZNICZ w Pruszkowie,  zwłaszcza dla 
mieszkańców naszego miasta i rejonu, sympaty-
ków sportu,  którzy pasjonowali się i pasjonują 
wydarzeniami sportowymi  z  udziałem żółto 
– czerwonych. Dziewięćdziesięcio pięcio letnią 
historię istnienia NASZEGO ZNICZA tworzyło na 
przestrzeni minionych lat  tak wiele osób iż dzisiaj 
jest  bardzo, bardzo trudno wymienić  wszystkich, 
którzy zapracowali na ten piękny jubileusz. Jubi-
leusz, który powinien być, radosnym, niezapo-
mnianym wydarzeniem. Niezapomnianym tak jak 
twórcy, którzy począwszy od roku 1923, a może 
nie co wcześniej  postanowili w ówczesnych sier-
miężnych warunkach w maleńkim mieście, które 
otrzymało siedem lat wcześniej prawa miejskie 
coś stworzyć  dla jego mieszkańców. Dzisiaj są 
nieobecni, ale pozostawili po sobie coraz bardziej 
zatarte ślady swej działalności. Ślady, którymi po-
dążają kolejne pokolenia i właśnie dlatego  zasłu-
gują na wieczną pamięć.  Rok 1923  to data pierw-
szych wydarzeń sportowych, a  ściślej  meczy piłki 
nożnej, najpopularniejszej dyscypliny sportowej  i 
wówczas i obecnie. Z tą dyscypliną  wiązali swoje 
życie działacze, trenerzy i zawodnicy. W histo-
rię  życia tych ludzi, a jakże niewielu jest już ich 
wśród   nas obecnych, oprócz domu, szkoły czy  
zakładu pracy wpisywał się pruszkowski ZNICZ.  
Klub, który  niejednokrotnie był ich  domem,  
chlubą, ale  bywał także  powodem  zmartwień. 
Świadomie nie wymieniłem żadnego działacza z 
imienia i nazwiska, bowiem zawsze istnieje ryzy-
ko, że się kogoś pominie. Serdecznie wszystkich 
przepraszam. Z kolei zawodniczki i  zawodnicy byli 
chlubą naszego miasta i regionu. Byli na ustach 
sympatyków, którzy o nich mówili, czytali, przeży-
wali kontuzje, niepowodzenia i porażki. Niestety 
i tutaj nazwiska, twarze czy  dokonania zacierają  
się  w  pamięci, ale przecież NASZ ZNICZ może 
poszczycić się olimpijczykami, reprezentantami 
Polski, uczestnikami ME i mistrzostw świata, mi-
strzami Polski i sławnych klubów zagranicznych. 
Dziś tym, wszystkim który odnosili wspomniane 
sukcesy kłaniam się głęboko i z największym sza-
cunkiem. Witold WYPIJEWSKI, Jacek GMOCH, 
Ryszard SZYMCZAK, Maciej TERLECKI, Radosław 
MAJEWSKI, Robert LEWANDOWSKI  i wreszcie je-
dyna w historii pruszkowskiego futbolu Dominika 
GRABOWSKA. To elita, najlepsi z najlepszych, ale 
wymienić trzeba także tych którzy godnie bronili 
barw klubów polskiej elity futbolowej: Wiesław 
MATYJEK, Ryszard KRAJEWSKI, Waldemar TUMIŃ-
SKI, Zbigniew KAKIETEK, Krzysztof KRAJEWSKI, 
TOMASZ CHAŁAS,  Jakub WOJCICKI czy Arkadiusz 
JĘDRYCH  oraz  barw WISŁY Chicago, odnosząc  
spektakularne sukcesy za oceanem sprawiając ra-
dość polonusom: Marek POPŁAWSKI, bracia Zdzi-
sław i Zenon KRAJEWSCY, Wiesław RUTKA, Józef 
ZATOŃ, Roman POPIŃSKI, Janusz KOTLARSKI, 
Krzysztof MATUSZEWSKI i Bogdan LEWANDOW-

SKI. Ryszard DUMAŁA, Marek MILANKIEWICZ, Ma-
rek PYTKOWSKI, Stefan WOJCIECHOWSKI, Piotr 
MOŃKO, Ryszard SZAŁAŃSKI i Krzysztof GRZYBEK, 
bronili barw niższych klas klubów niemieckich. 
Z szacunkiem należy wspomnieć o  znakomitych 
szkoleniowcach: Stanisławie MASZNERZE, Ryszar-
dzie KULESZY, Piotrze WIŚNIKU, Tomaszu MATU-
SZEWSKIM, Leszku OJRZYŃSKIM i wielu, wielu 
innych, współtwórcach sukcesów wymienionych 
i nie wymienionych zawodników. Koszykówka ko-
biet to przede wszystkim legendarna Janka CZER-
WIŃSKA oraz Ewa KALIŃSKA, Jolanta SZEWCZYK, 
Elżbieta WÓJT, Elżbieta WIERZBOWSKA, Emilia 
FORYSZEWSKA, Małgorzata POSPIECH, Bożena 
KOŁODZIEJ, Katarzyna  WOLF i wiele innych, które 
zdobywały Puchar Polski. awanse do ekstraklasy 
kobiet, prowadzone przez znakomitego szkole-
niowca Ryszarda WOŹNIAKA. Poczet pruszkow-
skich koszykarzy otwiera Mieczysław DUDA, a  na-
stępnie  Tadeusz BUGAJ, Andrzej NOWAK ,Mieczy-
sław KUCZYŃSKI, Włodzimierz BEZULSKI, Andrzej 
PRZYGODA, Andrzej KUKLEWSKI  oraz trenerzy: 
Paweł  WIŚNIOWSKI, Andrzej GMOCH, Jerzy KWA-
SIBORSKI, Mieczysław KUCZYŃSKI, Krzysztof ŻOLIK 
i wielu innych. Jazda  szybka na lodzie  to przede 
wszystkim Staw Potulickiego, gdzie już w roku 
`1938 odbyły się Mistrzostwa Polski, a następnie 
kolejne w latach 1946, 1947, 19438 oraz mistrzo-
stwa federacji i inne istotne dla tej dyscypliny za-
wody. Na pruszkowskim torze zaczynali pierwsze 
treningi, a następnie kontynuowali znakomite 
osiągnięcia; Stanisław MAGIEROWSKI, Jerzy KO-
WALSKI, Stanisław KUCH, Jerzy ROKITA, Grzegorz 
WYSOCKI, Dariusz JEZIERSKI,  późniejsi uczestnicy 
mistrzostw świata i Europy, mistrzowie, medaliści 
i rekordziści mistrzostw Polski i wielu, wielu in-
nych polskich znakomitości tej dyscypliny sportu. 
Na wspomnianym Stawie Potulickim w  I połowie  
lat 50  ubiegłego stulecia wybudowano lodowisko 
na którym w większości piłkarze zamieniali „korki”  
na „hokejówki” i rozgrywali mecze ligowe. Jerzy 
GRZECHOCIŃSKI, Jerzy EJGIEL, Bogdan KUJAWA, 
Tadeusz WĄDOŁOWSKI, Andrzej SIERAKOWSKI, 
Jerzy KURZELA stanowili  trzon zespołu hokeja na 
lodzie. W drugiej połowie lat 50 wybudowano na 
terenie przy nie istniejącym dzisiaj Domu Kultury 
Kolejarza  lodowisko z oświetleniem, bandami i 
trybunami dla kibiców. Barw Znicza  bronili miedzy 
innymi: Ryszard KULESZA, Marian ŁĄCZ, Tadeusz 
ŚWICARZ, Michał ANTUSZEWICZ, Józef DOLOTA, 
Zenon HAJDUGA Adam LESSING. Piłkarki ręczne 
to; Danuta BACA, Eryka FOKS, Jolanta WENEGIC-
KA, Urszula FRYDRYCH, Barbara i Danuta DYMEK, 
Teresa i Krystyna LASKOWSKIE, Barbara WYSMU-
ŁEK, Anna WYSZYŃSKA, Joanna MAŁECKA i wiele, 
wiele innych. Wspomnieć należy bokserów lub 
jak kto woli pięściarzy: Wiesława OLESIŃSKIEGO, 
Stanisława BYLIŃSKIEGO,  Bogdana TOMASIEWI-
CZA, Janusza MAJSTRZYKA, Władysława  MICHTĘ, 
Mirosława SOKOŁOWSKIEGO, Andrzeja STOLAR-
SKIEGO. Wymienieni to tylko cząstka tych, którzy 
nie tylko powinni być przypominani, ale pozostać 
na zawsze w naszych sercach i w naszej pamięci. 
Mówi się, że sport kształtuje charaktery, uczy wy-
trwałości, konsekwencji i odwagi. Uczy wygrywać 
i godnie znosić porażki bo jest twardą szkołą życia. 
Dla wielu wychowanków oraz zawodników, którzy 
tutaj podnosili swe  umiejętności, NASZ ZNICZ był 
oknem na świat, drogą do wielkich sukcesów na 
arenach sportowych w kraju i poza granicami. Ty-
tuł  „JUBILEUSZOWA MINI  GALERIA” jest  świado-
mym wyborem, bowiem wprost nie wykonalnym 
jest wymienienie tych, którzy na to zapracowali, 
wpisując się złotymi zgłoskami w historię prusz-
kowskiego sportu. Za pięć lat będziemy obchodzić 
100 – lecie NASZEGO ZNICZA. Wierzę w to iż wspól-
nymi siłami, opracujemy  pozycję w której znajdą 
się Ci, którzy na to zasłużyli. Apeluję  do  wszystkich 
posiadaczy jakichkolwiek dokumentów, pamiątek, 
zwłaszcza fotografii sekcji działających w ZNICZU 
o pomoc w zrealizowaniu tego  wspólnego, histo-
rycznego wydania jubileuszowego. 

Kontakt telefoniczny: +48 604 426 337 
lub e-mail: repsport@wp.pl  

Drużyna koszykarek

Drużyna koszykarzy - rok 1974

Rok 1984, awans do ligi okręgowej
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Drużyna piłkarska III ligowego Znicza Pruszków - rok 1959 (czwarty z lewej Jacek Gmoch

Stadion Znicz. Koniec lat 40

Kolejarz Pruszków. Pierwsza połowa lat 50

Hokeiści - rok 1955. Lodowisko obok Domu Kultury Kolejarza

Lodowisko na stawie potulickiego

Piłkarki ręczne
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Listopad w MOK „KAMYK”
Koncert „Złoty wiek polskich estrad XX-lecia 
Międzywojennego”, 4 listopad 2018 roku (nie-
dziela), godzina: 16:00.
Najpiękniejsze melodie rewiowe i piosenki 
Niepodległej Warszawy z repertuaru: Hanki Or-
donówny, Toli Mankiewiczówny, Zuli Pogorzel-
skiej, Aleksandra Żabczyńskiego, Mieczyslawa 
Fogga, Eugeniusza Bodo w wykonaniu Zespołu 
Impressja. Wstęp wolny!
Poranek teatralny dla dzieci. Spektakl pt.: „Przy-
gody bociana Klekosława” w wykonaniu Teatru 
Dur-Moll, 18 listopad 2018 roku (niedziela), go-
dzina: 12:00.

Osoby zainteresowane proszone są 
o kontakt pod numerem telefonu: 

+48 517 802 371

Zatrudnimy w Pruszkowie Kontrolera Jakości. 
Nie wymagamy doświadczenia.

PRACA OD ZARAZ!

Bajka powstała z myślą o wskazaniu dzieciom 
prawidłowych wzorców zachowań w stosunku 
do drugiego człowieka, o tolerancji oraz o tym 
jak łatwo można zranić drugiego człowieka.
Przedsprzedaż biletów od 5.11. w godzinach 
pracy kasy MOK: pon. i wt. w godz 8:00-19:00; 
śr., czw. i pt. w godz. 8:00–16:00. Wstęp 8 zł od 
osoby. Zwrotów biletów nie przyjmujemy!

MOK  „Kamyk” w Pruszkowie
ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków
tel.: (22) 728 39 40, 42, 44
www.mok-kamyk.pl

MIESZKANIE O POWIERZCHNI 25 M2 
W PRUSZKOWIE PRZY ULICY MORSKIEJ 5A

WYNAJMĘ MIESZKANIE!

KONTAKT: Tel.: + 48 604 435 343 

APEL O POMOC
Mam na imię Bartuś. Mam 3,5 roku i choruję na Zespół Nerczycowy, 
jest to przewlekła choroba nerek. Zbieram pieniążki na leki oraz wizyty 
u specjalistów, którzy znajdują sposoby, by naprawić mi nerki i móc 
normalnie funkcjonować. Dziękuję wszystkim za okazaną mi pomoc.
Wszelkie wpłaty prosimy kierować na konto: 
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Alior Bank S.A.: 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

Tytułem: 32449 Panfil Bartosz - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia. Można też przekazać 
1% podatku. Wystarczy w rozliczeniu rocznym wpisać: KRS: 0000037904, a w polu „INFORMACJE 
UZUPEŁNIAJĄCE”: 32449 Panfil Bartosz. Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu 
podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.
Dane kontaktowe: magdalena_boron@interia.pl       dzieciom.pl/podopieczni/32449

REKLAMA
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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    

Więcej informacji pod numerem telefonu 

+48 602 522 300

Pracowników fizycznych na umowę o pracę

FIRMA INŻYNIERYJNA
zatrudni

Kościół „El Shaddaiˮ w Pruszkowie - zbór Kościoła Bożego w Polsce ser-
decznie zaprasza na Wieczór Uzdrowienia. 

Jeśli masz problemy ze swoim zdrowiem, potrzebujesz modlitwy płynącej z 
wiary w to, że Bóg chce Ciebie dotknąć, On Cię kocha i zależy mu na Two-
jej przyszłości to koniecznie musisz być 10 listopada (sobota) o godz. 19 na 
spotkaniu z pastorem Darkiem Machą z Gdyni. Pastor Darek już od wielu 
lat posługuje modlitwą o uzdrowienie z różnych chorób i Bóg używa go sku-
tecznie. Warto przyjść i doświadczyć Bożej miłości, która objawia się w tym, 
że Jezus wziął na krzyż wszystkie nasze choroby i cierpienia i Jego ranami 
możemy być zdrowi.

Wstęp wolny!!! Pruszków ul. Niecała 5, 10 listopada godz. 19:00.

1. Kosmetyczka - Wykształcenie min. zawodowe. Umiejętność wykonywania podstawowych zabiegów kosmetycznych. Praca w Wolicy. Oferta nr 2623.
2. Manikiurzystka/pedikiurzystka - umiejętność wykonywania manikiur oraz pedikiur hybrydowego oraz żelu. Praca w Wolicy. Oferta nr 2622.
3. Spawacz - wykształcenie zawodowe. Kurs spawalniczy. Praca w Piastowie. Oferta nr 2615.
4. Kontysta/tka - wykształcenie średnie, umiejętność obsługi komputera. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 2655.
5. Kucharz - staż pracy min. 3 lata, znajomość kuchni polskiej, umiejętność lepienia pierogów. Praca w Michałowicach. Oferta nr 2658.
6. Opiekun w domu pomocy społecznej - wykształcenie średnie. Praca w Czubinie. Oferta nr 2661.
7. Pracownik obsługi klienta na stacji paliw - brak wymagań. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 2705.
8. Referent - wykształcenie min. średnie ogólnokształcące. Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym. 
Praca w Parzniewie. Oferta nr 2710.
9. Sprzątaczka - brak wymagań, mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Praca w Sokołowie. Oferta nr 2723.
10. Specjalista ds. wsparcia sprzedaży - umiejętność obsługi klienta, doświadczenie w sprzedaży lub cali center. Praca w Nadarzynie. Oferta nr 2793.
11. Nauczyciel przedszkola - wykształcenie wyższe pedagogiczne/przedszkolne/wczesnoszkolne. Praca w Falentach. Oferta nr 2805.
12. Pracownik sklepu - brak wymagań, mile widziane posiadanie książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 2809.
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