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Zapiski Eroltomana (59)
Feridun Erol - reżyser filmowy i tv, publicysta
Foto - ze zbiorów autora 

Byłem na corocznej gali, gdzie Stowarzysze-
nie Jazzowe „Melomani” wręczyło swoje 

nagrody „Jazz Grand Prix 2018”. Nazwane przez 
dziennikarzy Oskarami Jazzowymi. Gwoli wyja-
śnienia. Nazwę dla powstałego w 1989 roku 
stowarzysze-nia „Melomani” przyjęto, oddając 
honor grupie jazzowej, założonej przez „Dudu-
sia” Matuszkiewicza a składającej się ze studen-
tów Szkoły Filmowej. 

Od 1992 roku przyznawane są nagrody w 
trzech kategoriach: Artysta Roku, Krytyk Dzien-
nikarz Roku i za Całokształt Działalności. Lau-
reatami byli tacy muzycy jak: Adam Makowicz, 
Michał Urbaniak, Karolak, Stańko, Marek Kare-
wicz, Roman Polański, Zbigniew Namysłowski, 
Andrzej „Idon” Wojciechowski, Leszek Moż-
dżer, Matuszkiewicz, Carmen Moreno, Wala-
sek, Wanda Warska…itd.

Słowem wszyscy ci, którzy oddali się jazzowi, 
porzucając granie w filharmoniach i salach kon-
certowych. Zresztą wkrótce tam wrócili. 

W czasach demoludów jazz był tępionym ga-
tunkiem muzyki. Symfonia, opera tak. Jazz nie! 
Muzykę czarnych niewolników uznano za wyna-
turzenie. Duet Stalin i Hitler zgodnie tępił jazz-
manów. Jeden wysyłał ich na Workutę a drugi, 
jak na praktycznego űbermenscha przystało, 
zatrudniał niepokornych w obozowej orkiestrze 
Birkenau. 

Czarny jazz, jedyny prawdziwy, został ukształ-
towany z pieśni religijnych. Stosowane instru-
mentarium było ubogie. Za bas robiła struna (z 
baraniego jelita), przybita do ramy drzwiowej, 
do tego skrzypeczki wystrugane własnoręcz-
nie. Mogły mieć pięć, sześć strun! Dlaczego 
nie? I blues! Minus! Jak mawiał Jonasz Kofta. 
Też fan jazzu.

Ile to razy słuchaliśmy muzyków, którzy po 
koncertach spływali do „Stodoły” na Moko-
towską i grali jam session. Wreszcie od serca, 
dla siebie. Pamiętam ich radość. Mogę nawet 
powiedzieć, że do końca nie pamiętam. A to z 
powodu gorzały. 

Chwała big bandom. Chwała czarnym mu-
zykom. Zaistnieli grając wyrazistą muzykę ta-
neczną dla białych. To były najlepsze lata jazzu. 
Potem przyszli biali inteligenci i wszystko spie-
przyli. Teraz JAZZ stał się muzyką ekskluzywną 
i grany jest wszędzie. Od studenckich piwnic 
przez uliczne orkiestry po operowe sale. 

Właśnie ostatnią galę 2018 oglądałem w Te-
atrze Wielkim. Znakomity Chicago Freeman 
Trio grało z nut…  muzyka rytmiczna, skompli-
kowana. A lider formacji, saksofonista Chico 
Freeman (dwukrotnie nominowany do nagro-
dy Grammy) autentycznie czytał nuty. Żadnych 
tam improwizacji. Precyzja inżynierska.

Potem pojawił się Krzesimir Dębski z zespołem 
Four Duets Pro! No, to już była muzyka godna 
sali operowej. Po kilku minutach grania, siedzą-
cy obok Krzysio Cwynar, rzucił w pustkę naiwne 
pytanie… „Co to Warszawska Jesień”? Tak grali. 
„Za dużo nut”… Tak, podobno, skwitował wie-
deńską premierę „Wesela Figara” cesarz Józef 
II. Ale przynajmniej pozwolił ją nadal grać. 

U Krzesimira dużo nut, to mało powiedziane… 
Grał swoje kompozycje na skrzypcach z wielką 
pasją i mistrzostwem. Bałem się, żeby smykiem 
nie przepiłował pudła. Bomba. Brawa. Ja zim-
ny. Nie osiągam odpowiedniego stanu emocji 
i ducha. To mnie nie bierze. Zwracam oczy do 
niebios. Święta Ello Fitzgerald! Święty Luisie! 
Co się stało z jazzem? Nie odpowiadają. 

Po koncercie, złożyłem Krzesimirowi gratula-
cje. Zrobiłem to szczerze, bo Dębski to wielki 
muzyk. Ma niebywałą potencję jako kompozy-
tor i skrzypek jazzowy.  

W 1985 roku reżyserowałem festiwal w 
Opolu. Tam poznałem Krzesimira. Przyjechał 

z piosenką „Diamentowy kolczyk” skompo-
nowaną do słów Jacka Cygana. Śpiewała Ania 
Jurksztowicz, jego osobista żona. To okrągłe 
trzydzieści trzy lata temu. Z wojny Jaruzel-
skiego wyszliśmy niewinni i młodzi.  

Grają V Mahlera. Kocham piątą z przepięk-
nym Adagietto. Czytam plakat. Kupuję bilet i 
buch. Nawet nie jestem w stanie sprawdzić, 
jak wiolonczelistki wtuliły w nogi instrumen-
ty. Z Jazzem mam kłopoty. Obiecujący plakat. 
Wspaniali wykonawcy. I co? „Warszawska 
Jesień”. Tak jest ze wszystkim, kiedy sztuka 
dostaje się w łapy białych, przerasowionych 
intelektualistów. Luisa Armstronga przeni-
cują jak starą jesionkę robiąc z niej Modern 
Jazz. To jest choroba szerząca się wszędzie. 

Przeczytać Hamleta od nowa. Balladyna na 
motocyklach. 

Podczas przerwy w foyer wpadam na kolegę. 
Pieści w ręku płytę „Miles Of Blue”. 

Nagrał ją Michał Urbaniak. To hołd złożony 
Mailsowi Daviso’wi przez Urbaniaka. Podobno, 
wspaniała robota. Mam tylko chwilę, żeby sfo-
tografować okładkę. 

Cieszę się. Znam Michała Urbaniaka z lat szkol-
nych, kiedy słuchałem jego muzykę w łódzkim 
klubie studenckim. „Pod Siódemkami”. Tam 
grał i ćwiczył na saksofonie. Mawiał, że skrzyp-
ce są jego żoną, a saksofon kochanką. Pogodził 
je razem. Zdarza się to tylko najlepszym. 

Kiedyś w wywiadzie powiedział: Ja byłem 
wirtuozem skrzypiec i gdyby nie głos Ameryki 
i ci imperialiści w tamtych czasach, którzy na 
krótkich falach nadawali jakieś dziwne, a piękne 
rzeczy, to ja bym prawdopodobnie po studiach 
skończonych w Moskwie wirtuozem skrzypiec 
pozostał.

Ale jak posłuchałem tego, to się po prostu 
zakochałem i to w ciągu paru nocy. Zacząłem 

słuchać, nagrywać. Kupiłem gitarę, bo już blues 
jakiś chodził po głowie, ale gitara była trudna. 
Kolega powiedział - tu w fabryce jest saksofon, 
gdybyś chciał, to byś mógł grać w naszym zespo-
le. Ale ja nie umiem! To spróbuj. Sześć tygodni 
później grałem koncert.

Chłop potęgą jest i basta! Wpadliśmy na siebie 
w czasach głębokiego PRL-u. W okresie najczar-
niejszego noir. Potem był technicolor. Dziś znów 
czarny protest. Wierzę, że kobitki załatwią te 
sprawy mierząc się z „panem władzą”. 

Fantastycznie wstrzelił się w tamtą epokę 
Paweł Pawlikowski filmem „Zimna wojna”. Nie 
liczcie na to, że będę go streszczał. Tam jest 
wszystko. Od naboru do zespołu muzycznego 
Mazowsze, po jazzową (pod Deva Brubecka) 

transkrypcję ludowego utworu „dwa serdusz-
ka”. Opracowanie muzyczne Marcina Masec-
kiego. Brawa na stojąco. 

W Operze Śląskiej wieszano dekoracje w 
związku z Październikową Rewolucją. Nagle 
spadła flaga do fosy muzycznej. „Die Fahne 
Hoch! Krzyknął czystą śląską gwarą dzięcio-
lak. „Nie mamy nutów” odpowiedzieli muzycy. 
Długo tłumaczyć…

Ta sama historia przydarzyła się naszej jazzo-
wej awangardzie. Urbaniak, Ptaszyn Wróblew-
ski, Matuszkiewicz… Chcieli grać standardy, ale 
nie mieli nut. Niekwestionowanym curiosum 
w skali światowej był sposób pozyskiwania 
wiedzy teoretycznej (nauka utworów, zasad 
improwizacji, rytmiki, jednym słowem: trans-
krypcja) z nadawanych „na żywo” audycji mu-
zycznych BBC, Radio Luxemburg, ale przede 
wszystkim nadawanych od 1955 przez VOA – 
programów „Music USA” i „The Jazz Hour” Wil-
lisa Conovera. Była to dla polskich jazzmanów 
gratka nie do pogardzenia. Muzycy umawiali 
się, kto będzie dokonywał transkrypcji pierw-

szych czterech taktów, kto następnej „czwór-
ki” i tak dalej. W ten unikalny sposób powsta-
wały pierwsze, często niedoskonałe, jednakże 
jedyne dostępne zapisy nutowe kompozycji i 
(sic!) improwizacji jazzowych. Oto relacje zna-
komitych muzyków zaczynających karierę w 
tamtych latach;

Jan „Ptaszyn” Wróblewski: „Jeżeli mówimy 
o naszych pierwszych kontaktach z muzyką 
jazzową, to nie można pominąć radia i postaci 
Willisa Conovera. Jego Jazz Hour nadawany 
z Ameryki na falach średnich to była audycja 
wyspecjalizowana, prezentująca tylko najlep-
szy jazz. I co ważne, była ona nadawana co-
dziennie o stałej porze. Ponieważ magnetofony 
były niedostępne, każdy z muzyków musiał za-

pamiętać po kilka taktów melodii. Dopiero po 
zakończeniu audycji rekonstruowano całość.

Pytam się,  gdzie teraz jesteśmy?  Mamy wszyst-
ko. Nuty i wspaniałych muzyków. Zostały mi 
wspomnienia… 

 Na starej fotografii. Po mojej prawej stronie An-
drzej Makowiecki (ur 1938). Absolwent Szkoły Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej w Łodzi. Literat, dzienni-
karz, twórca scenariuszy filmowych.  dawniej trębacz 
jazzowy w zespole Tiger Rag. Autor głośnych powie-
ści, m.in.: Rapier Napoleona (inspirowana życiem i 
twórczością Romana Polańskiego), Powrót Wabisz-
czura (film z muzyką Czesława Niemena), Król Man-
hattanu, Noc saksofonów, Co dzień bliżej nieba (film), 
itd… We wrześniu 2011 roku ukazała się, napisana 
przez Andrzeja, biografia jazzmana i przyjaciela Mi-
chała Urbaniaka, pod tytułem Ja, Urbanator. Lekko 
za mną, po lewej, wielki Michał Urbaniak. 
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Jerzy Antkowiak - projektant mody, publicysta
Rysunki - Kayo Antkowiak

WIĘCEJ PUDRU, czyli WYGRALI FRYZJERZY!!!

Pierwszy raz w moim już mocno przydługim 
życiu siadam do napisania felietonu na temat 

tak mi odległy jak galaktyki filmów science fiction, 
których nienawidzę.

Piłką nożną lubie oglądać jak widowisko, pantomi-
mę, balet, imprezę niewątpliwie sportową, bywa, że 
dość brutalną, ale kto, z kim i po co gra nie interesuje 
mnie zupełnie. To wyznanie może zirytować praw-
dziwego kibica, ale jestem pewien, że prawdziwi, 
zatwardziali kibice mają w nosie, jeśli nie w bardziej 
wytwornym miejscu moje modowe felietony.

Nadęty ponad wszelką przyzwoitość balon rekla-
my już zapowiadał, że będziemy mieli raczej pokaz 
mody, fryzur, depilacji i pachnideł, zamiast tego, co 
się potocznie nazywa piłką kopaną. I na co czeka-
ją prawdziwi entuzjaści futbolu, bo przecież nie ja, 
niemogący patrzeć na wypomadowanych modeli 
na modowych wybiegach. Od piłkarzy wymagałbym 
(gdybym był kibicem) piłkarstwa, a nie prezentacji 
fryzur, w myśl takiej mojej od lat stosowanej zasady, 
która jasno nam określa, O CO CHODZI. Otóż, czego 
oczekujemy od wołu? Od wołu naturalnie, oczeku-
jemy tylko jednego, a mianowicie  w o ł o w i n y. 
Tak jak od lekarza  l e k a r s t w a, od krawca  k r a 
w i e c z c z y z n y, od rolnika  p ł o d ó w  r o l n y c 
h, od zegarmistrza  z e g a r k a, a od fryzjera  f r y 
z u r y. I tu nikogo nie spotkał zawód - fryzury były 
oscarowe, a Oscary i mundiale, chociaż głośne i „wy-
pasione” (tego określenia wyjątkowo nie cierpią), to 
jednak są to dwie rożne półkule, dwa światy. Ow-
szem, „pierwszym damom” naszych uczestników 
mundialu, kopiących piłką dość byle jak, mogło sią 
wydawać, to właśnie OSCARY, takie omamy i ułudy 
sią zdarzają, bo to przecież i kreacje i fryzu i fetysze i 
świetne, nowoczesne kobity, tylko tyle, że miały być 
„u boku” swoich gwiazdorów, a wyszło jak to u nas 
bywa we zwyczaju całkiem patriotycznie: b o h a t 
e r o w i e  p o l e g l i. Piękne „pierwsze damy” za-
pewne były bardzo niekontente, a „Polacy, nic się nie 
stało” wprost przeciwnie. Tak mamy od powstania 
Listopadowego - to tylko sport, wprawdzie za ciężkie 
pieniądze (takie czasy!), ale radził bym nie wrzesz-
czeć, że nic sią stało, bo stało sią i to bardzo. Kiedy to 
piszą i jestem pełen rozterek w telewizji, która „sobie 
leci” słyszą może nie te nieszczęsne hejty, bo to ohyd-
na zaczepna broń tępych debili - ale takie perełki: 
„drużyna dziadów”, „nieudacznik”, naturalnie mniej 
eleganckich nie przytoczą. To jak to jest, ja jestem fa-
cet znikąd przy piłce nożnej, ale ci panowie, fachury 
od sportu, mundialu, transferów dopiero, co modlili 
sią do swoich bogów i nagle ich brutalnie porzucają. 
To Dziennikarze, ale pojawia sią na ekranie gwiazda 
piłki mojej młodości Włodzimierz Lubański nie po-
mstuje, nie używa inwektyw, mówi, że Nawałce te 
mistrzostwa nie wyszły i czuje sią zawiedziony. Tylko 
tyle i aż tyle, były piłkarz Lubański potrafi z kulturą, 
a chór tuzów dziennikarstwa sportowego jeszcze 
przed dwoma, trzema tygodniami w euforiach, mo-
dłach, kropidłach i niemalże na kolanach w girlan-
dach reklamowych bzdetów. No to stało się Polacy? 
Czy nic sią nie stało Polacy. Ukochany kraj, ukochane 
i miasta i wioski…

Obłęd się nie kończy, wszędzie lamenty, gorzkie 
żale, natrętne „a nie mówiłem”, a przecież i tak się 
czuję komfortowo, bo telewizorczyka jak głupio gada 
przekręcę na muzykę (teraz mi gra V SYMFONIA 
Czajkowskiego, jest Niedziela 1 lipca, samo połu-
dnie MEZZO - można sprawdzić, dyryguje Leonard 
Bernstein), a telefonik komórkowy mam malutki, nie 
pokazuje żadnych obrazków - życie jak Madrycie…

Teraz pora świętowania, bo klęsce narodowej za-
wsze ochoczo świętujemy, a Prezydent nie ogrzaw-
szy dumnej i niezłomnej piersi zwycięstwami, (a 
bywał w nieopodalu) i powiada, że stan polskiego 
sportu to jest stan polskiego państwa, nie możemy 
w to nie wierzyć.

A miałem pisać o wystawie z jaskółką, czyli MODY 
POLSKIEJ w łódzkim Muzeum Włókiennictwa, jesz-
cze tylko lipiec, sierpień, wrzesień i ruszamy, Rany 

Boskie – „co to będzie, co to będzie”, że zacytuje 
mickiewiczowskie DZIADY, nie pijąc Broń Boże do 
„drużyny dziadów”, bo tak pieścili słownie naszych 
orłów sokołów dziennikarze, a kiedy nastąpił okres 
wielkiej smuty, czyli po naszemu żałoby narodowej, 
to myślę, że również nie tylko dziennikarze.

Miałem pisać o moich modelkach z lat 60-70-80, 
niektórych jak ELKA Grabacz z Paryża, jak Karin z 
Nowego Jorku nie widziałem całe dziesiątki lat, ale 
i Małgosia z Żoliborza, ale i Bodzia i Pełdzia i Kaśka 

Butowt od Butowta, czyli Biały Płomień Mokotowa, 
i Joanna od Marleny Dietrich i Ola Orlik ORLICA nie 
wiem skąd, ale po czterech dychach niewidywalno-
ści, kto jeszcze, kto jeszcze, prawda moja kochana 
Sobolaczka, też po latach jeden pan Bóg wie ilu (lata 
70 - po NEW YORK, modne rybaczki, o 'key), Boże ko-
chany wszystkie kocham i jakie nadal piękne. Stado 
gęsi okupujące wybiegi pokazów niejednego by się 
mogło od tych moich gwiazd nauczyć, ale chyba nie 
ma takiej potrzeby i możliwości, bo moje przystojne 
dorodne DAMY to są wesołe SIKOREKCZKI, a gęsiąt-
ka - modelątka maja być ponure, no, bo i czasy są nie 
do śmiechu. Taka moda, jakie trendy.

Do moich gwiazd wrócimy w październiku, widzia-
łem ich sesję zdjęciową w związku z Wystawą - grają 

i wyglądają obłędnie, to nie są modelki w stanie spo-
czynku. One (moje muzy) i ja, starszy pan od mody, 
też jeszcze nie „zestaw wypoczynkowy”, wszystko to 
zawdzięczamy Tomkowi Ossolińskiemu, MlSTRZOWI 
Z0TYCH NOŻYC - Tomku, Szymonku twórzcie, aran-
żujcie, niech fruwają jaskółki, manekiny, mini, maxi 
i krynoliny, wydłuża się, bowiem lista oczekujących 
nerwowo na otwarcie Wystawy. Ulżyło mi, kiedy nie-
spodziewanie pisząc ten felieton wymsknąłem się 
ze świata piłki i pokopanych łydek i wróciłem na tak 

zwane łono, czyli do świata mody. Gwiazdom Mun-
dialu, modelom domu mody VISTULA dziękujemy, 
garnitury znakomite, sylwetki tudzież cała reszta: 
szewcy, fryzjerzy, krawaciarze - zawodowstwo. Gra-
tuluję doskonałej kolekcji PRET a PORTER! Gdyby po-
tomkowie Orłów Górskiego byli na głodzie kolejnej 
rewii mód to w październiku na Wernisażu Wystawy 
w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi tak bym panów 
pięknie zestroił w czarne welury, atłasy i aksamity, 
białe jedwabie, lny i tafty, a także w ostre kolory mórz 
południowych i szaty chłopców pustynnych, że stan-
ding ovation zapewniony i to była by, ta prawdziwa 
KOLEKCJA HAUTE COUTURE. Panowie, graliście jak 

nogi, co się zdarza każdemu, ale kolekcja VTSTULI to 
strzał w dziesiątkę, jesteście nowoczesne, światowe 
chłopaki, znacie smak przygody, magię reklamy. Do 
dzieła przystojniaki - wybiegi czekają!!!

P.S. Wszystko dobre, co się dobrze kończy (Szek-
spir). Piłkarzy w garniturach się już naoglądaliśmy, na 
modelki poczekamy do października a Nawałka już 
mi nie wyskoczy z lodówki, czym zatem ilustrować 
tę mundialową tragikomedię? Kto szuka – znajduje! 
Znalazłem sprzed ponad czterdziestu lat bardzo eks-
presyjne rysunki mojego syna Kaya, wtedy dziesięcio-
latka, zawziętego kibica i komentatora. Tych rysunków 
z tamtych lat, mamy, Kayo i ja setki. Oto Orły Górskiego 
w akcji – piękny, optymistyczny finał, nie Mundialu, 
nie niestety, to tylko finał lipcowego  f e l i e t o n u!!!   
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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Czas Próby
Maciej Woźniakiewicz - dziennikarz i reżyser
Rysunek - Andrzej Mleczko 

Pamiętam lipcowy, upalny dzień, w którym 
od samego poranka starałem się sprze-

dać za wszelką cenę mój nowy kożuch. Były to 
roztopy stanu wojennego i czas moich finan-
sowych kłopotów, z których usiłowałem wyjść 
zmagając się z coraz to nowymi, nagle wyrasta-
jącymi przeszkodami. Przydział na mieszkanie 
wymagał dużych nakładów finansowych i aby 
załatać dziury budżetowe musiałem sprzedać 
i zastawić prawie wszystkie rodzinne pamiątki, 
a wśród nich złoty zegarek „Doxa” ,pamiątkę 
pierwszej komunii mojego syna, którą otrzy-
mał w prezencie od dziadka. Kłopoty kurczyły 
się powoli, a zegarek który chciałem z deter-
minacją odzyskać, wszak to pamiątka tak bar-
dzo znacząca i tak naprawdę nie moja tylko 
syna, mogłem wykupić do określonej godziny. 
„Minuta później i nie masz po co przychodzić” 
- usłyszałem w telefonie, kiedy jeszcze próbo-
wałem negocjować termin. Teraz, po całym 
dniu bezowocnych starań wracałem na tarczy 
z jedyną wartościową rzeczą jaką dysponowa-
łem, a która mimo deficytu wszelkich towarów 
na rynku, okazała się bez wartości. Po drodze 
był kościół. Wszedłem, aby odpocząć i jakimś 
wewnętrznym impulsem znalazłem się przy nie 
obleganym konfesjonale. Kończyła się msza, 
a ja miałem chwilę refleksji nad sobą. Spo-
wiednik nie pytał o nic. Ja sam też nie miałem 
ochoty odtwarzania nieudanego dnia więc nic 
o nim nie mówiłem. Na koniec zza kratki usły-
szałem pytanie „A ile masz dzieci?” – „Trzecie 
w drodze” - odpowiedziałem. „To przyjdź jak 
skończy się msza do zakrystii”. Pomyślałem o 
paczce z żywnością, którymi w tym niełatwym 
okresie Kościół wskrzeszał ubogich, a byli nimi 
niemal wszyscy, bo sklepy świeciły gołymi pół-
kami i każdy kto szukał wsparcia mógł właśnie 
je tu uzyskać. Ale to nie był w tej chwili mój 
problem, dlatego nieco skrępowany, stanąw-
szy przed ołtarzem, postanowiłem dla przy-
zwoitości chwilę poczekać nie wchodząc jed-
nak do zakrystii. Kiedy miałem już odchodzić 
nagle pojawił się mój spowiednik i kiwnąwszy 
palcem przywołał mnie na bok do siebie i wy-
ciągnąwszy z sutanny kopertę próbował mi ją 
wręczyć. Ujrzawszy moje zaskoczenie, trzyma-
jąc wyciągniętą rękę powiedział „To dla takich 
jak pan i pańska rodzina”. Stałem jak wmuro-
wany w ziemię. Zaskoczony sytuacją nie byłem 
w stanie wycisnąć żadnego słowa. „Proszę nie 
dziękować, to nie moje pieniądze” - mówiąc 
to i widząc moje zażenowanie włożył w moją 
dłoń kopertę. Skrępowany, w niekontrolowa-
nym odruchu zdołałem wydusić coś bez sensu 
„Może będę mógł się czymś zrewanżować. „To 
nie ma znaczenia” - usłyszałem w odpowie-
dzi kiedy odchodził. Stałem tak jeszcze przez 
chwilę próbując przeanalizować co się stało. 
Po wyjściu, na uboczu otworzyłem kopertę. 
Było w niej dokładnie tyle ile wynosił mój dług, 
o którym nie wspomniałem przy spowiedzi. 
Spojrzałem na zegarek. Został kwadrans. Czy 
zdążę? - zdążyłem.

Moje wspomnienie pozostawiam bez ko-
mentarza, aby nie stwarzać wrażenia bezsen-
sownej agitacji. Napisałem o nim w nawiąza-
niu do dzisiejszych postaw polityków, którzy 
frymarcząc hasłami próbują stworzyć wraże-
nie mężów opatrznościowych narodu. Budo-
wanie fałszywych autorytetów, które co krok 
obnażają się same negując nawet przed chwilą 
wypowiedziane własne słowa. Urosła sztuka 
„advocatus diaboli”,którą posługują się wyra-
finowani politycy. Obrażając naszą inteligen-

cję usiłują nam wciskać wymyślone naprędce 
argumentacje po to by zniszczyć konkurencję. 
Gołym okiem widać jak łatwo można wyłgać 
się z obietnic, jak łatwo przykryć złodziej-
stwa, jak łatwo ulec demoralizacji używając 
szczytnych haseł miłości do Boga i człowieka. 
To wolę już tamte czasy, w których wróg był 
widoczny, a odruchy ludzkie szczere i nie tak 
łatwo było go wprowadzić w nieuczciwą sferę 
politycznych knowań. Kiedy sięgam do książ-
ki „Filozofia czasu próby”, nieobecnego już 
wśród nas od paru lat, wybitnego polskiego 
filozofa i etyka prof. Andrzeja Grzegorczyka, 
maluje się w niej wyraźnie obraz niektórych 
„zbawców narodu”. „...Istnieją tacy, którzy 
całą rzeczywistość traktują jako swoją poten-
cjalną zdobycz; trzeba ją tylko podejść, zagar-
nąć, skonsumować, wyciągnąć z niej dla siebie 
maksimum korzyści. O nich też można powie-
dzieć, że „przyjmują rzeczywistość” jako te-
ren eksploatacji, „otwierają się na nią”, czyli 
ostrzą swoje apetyty. Jest to jednak postawa 
łupieska, napastliwa, wyzyskująca. Zaliczyli-
byśmy ją do postaw prymitywnych... „Żyjący 
jeszcze parę lat temu członek PAN i Między-
narodowego Instytutu Filozofii, piętnuje też 
postawę bierności, czyli zgodę na jakąkol-
wiek rzeczywistość, nazywając ją egocen-
trycznym zamknięciem na wyższe wartości 
poprzez traktowanie rzeczywistości z punktu 
widzenia własnych interesów, które po najła-
twiejszej linii oporu permanentnie rezygnują 
ze wszystkiego. A co nam zostaje „szarym 
żuczkom”? Żyć emocjami? Smutne to iż mali 
ludzie zawsze próbują sprowadzić wielkich do 
swojego poziomu. Jak wdrożyć w swoje życie 

trzy filozoficzne cnoty Pawła z Tarsu: wiarę, 
nadzieję i miłość, tak ważne w życiu nawet nie-
wierzącego w Pana Boga Kowalskiego? Komu 
wierzyć, z kim wiązać nadzieję i miłość?... I 
znów w myślenie włącza się dekalog cywiliza-
cji ze smutną kontestacją, że dziś każdy mając 
go na ustach, robi swoje. Umarło znaczenie 
słów. Dziś słowo „kochać” kojarzy się ludziom 
z seksualnym stosunkiem, zwykłą fizyczną 
chemią ludzkiego organizmu. A gdzie chemia 
Ducha? Znany socjolog Andrzej Komorow-
ski pisząc książkę parafrazuje słowa znanej, 
przedwojennej piosenki tytułując ją „Miłość 
ci wszystko wypaczy”. Czy rzeczywiście na-
stąpił świat antywartości? Czy wiara oznacza 
głupotę, którą można wcisnąć, nadzieja głu-
potę którą można wycisnąć, a miłość chemię 
ludzkiego ciała, któremu należy folgować? Czy 
tak to dzisiaj jest? No to w takim razie do d... 
z wielką literaturą, z Dostojewskim, Kantem, 
Goethem, Mickiewiczem, Sartrem. Spuścizna 
spływa do rynsztoka.

Przychodzi mi na myśl dowcip stary dowcip, 
jeszcze z okresu studiów, wprawdzie przekor-
ny, ale odpowiadający dzisiejszym realiom 
„quo vadis homo”.

- Kapral prowadzi żołnierzy do kina. Idą rześ-
kim krokiem na film pornograficzny o tytule 
„Baba na żołnierzu”. Na miejscu okazuje się, 
że to film nie pornograficzny, ale panoramicz-
ny i nie „Baba na żołnierzu” tylko „Ballada o 
żołnierzu”. I taka to dzisiejsza rzeczywistość, 
którą w drugiej odsłonie, trzymając się kon-
wencji filmowej można by zilustrować inną 
anegdotą. - Przed kinem wielki tłok. Ogrom lu-
dzi napiera na siebie przed wejściem, bowiem 

grają wielki życiowy hit. Są duzi i mali. Rozpo-
czyna się projekcja .Na zatłoczonej sali kino-
wej zapada cisza i skupienie. Nagle, po paru 
minutach z sali rozlega się doniosły głos. – „Lu-
dzie! To nic, że poszarpaliście mi marynarkę i 
spodnie, Ludzie! to nic, że nie mam czym od-
dychać. Ludzie! To nic, że kupa dzieci siedzi 
mi na głowie, ale błagam was - ODWRÓĆCIE 
MNIE PRZODEM DO EKRANU!!!

A teraz bardziej literacko wierszem Tadeusz 
Różewicza „Ocalony” – fragment. 

Pojęcia są tylko wyrazami; 
cnota i występek 
prawda i kłamstwo 
piękno i brzydota 
męstwo i tchórzostwo.

jednako waży cnota i występek 
widziałem:
człowieka który był jeden 
występny i cnotliwy. 

Szukałem nauczyciela i mistrza 
niech przywróci mi wzrok słuch i mowę
niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia
niech oddzieli światło od ciemności

Mam dwadzieścia cztery lata 
ocalałem
prowadzony na rzeź.

Pozostaję z nadzieją, że nadejdzie taki czas, 
kiedy odwrócą nas przodem do ekranu i po-
wrócą zapomniane wartości: Wiara, Nadzieja 
i Miłość.
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UKRADKIEM

Wizyta u lekarza dobiega koń-
ca. Zadowolony, wychodzę z 
zacienionego gabinetu na ulicę 
zalaną słońcem. Idę jakiś czas 
bez celu w jaskrawej smudze 
światła, mrużąc silnie oczy. 
Rozglądam się, gdzie by tu przy-
siąść, napić się czegoś, zjeść coś 
dobrego, pogapić się na ludzi, 
pomyśleć o życiu, śmierci… 
Ostatecznie trafiam na Bracką 
do Galerii Wypieków.  

Czy Pruszków zarobi na geologii?
 

Pod takim tytułem zakończyli swoje rozważania 
pp. Maria Górska -Zabielska i Ryszard Zabiel-

ski. To nieco prowokacyjny tytuł bo Pruszków ciągle 
zarabia na geologii, choćby eksploatując wodę oli-
goceńską, ale nie tylko. Myślę, że Autorom chodziło 
o kwestie geoturystyki? Z tym jest dziwna sprawa, 
bo świat tak przyśpieszył i tyle wokół informacji, że 
czasem trudno coś wybrać.

A jednak udało się p. Stefanowi Wojdzie, który 
założył w naszym mieście Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa i dzięki odkryciom archeologicznym oraz 
własnym pasjom muzycznym przy wsparciu władz 
samorządowych mamy w Pruszkowie prawdziwą 
perełkę kulturalną. Oby, udało się to pp. Zabielskim. 
Szczególnie, że p. Maria Zabielska, którą widziałem 
i słuchałem na PUTW-ie ma do tego niezwykły dar. 
Potrafi interesująco mówić nawet o rzeczach na po-
zór mała ciekawych. To wielki dar i warto go wyko-
rzystać. Mnie osobiście interesuje sprawa wody w 
mieście, a głównie tej ze źródeł oligoceńskich. Mamy 
na Osiedlu Staszica studnię i tutaj większość ludzi po 
prostu jej nie szanuje. Mimo napisów, że zabrania się 
płukania naczyń i mycia rąk mało kto tego przestrze-
ga. Pisałem nawet do Wydziału Ochrony Środowiska 
żeby umieszczono tablicę na środku ujęcia z danymi 
o tym jak jest głębokość tej studni, że są to wody 
odnawialne, ale i trzeba je szanować, bo trzeba ją 
uzdatniać, a więc potrzebne są filtry, napowietrza 
się mieszaczem co oczywiście połączone jest ze zu-
życiem energii, której w Polsce nie mamy w nadmia-
rze. Zresztą nawet gdybyśmy mieli jej wystarczająco 
dużo to też trzeba ją szanować.

Trzymam kciuki za pp. Zabielskich, aby udało się 
stworzyć ścieżkę edukacyjną, którą chętni mogliby 
poznawać piękno Mazowsza, bo jak pisał zapomnia-
ny poeta Teofil Lenartowicz w wierszu: Jak to na Ma-
zowszu - fragment:

Oj! śliczna to ziemia to nasze Mazowsze -
I czystsza tam woda, i powietrze zdrowsze,
I sosny roślejsze i dziewki kraśniejsze,
I ludzie mocniejsi, i  niebo jaśniejsze.
Ten tekst pisany był w połowie XIX wieku. Gdyby-

śmy  spróbowali porównać dzisiaj te rzeczy to poza 
niewątpliwą urodą mieszkanek Mazowsza niewiele 
zostało. Gdy zamieszkaliśmy na początku lat 70-ch 
ubiegłego wieku w Pruszkowie często chodziłem na 
spacer z dziećmi nad Utratę w rejon parku Potulic-
kich i Szpitala Tworkowskiego. Otóż tam w wodzie 
królowały szczury, a jej zapach był nieznośny. Jako, że 
Utrata przepływa także przez Żelazową Wolę, która 
jak magnes za sprawą naszego genialnego pianisty 
Fryderyka Chopina przyciąga tłumy turystów i jak 
oni szli do parku to zatykali nosy, bo taki fetor bił od 
płynącej tam rzeki.

Na szczęście to już przeszłość, bo jednak świado-
mość społeczna wzrosła i ochrona środowiska spra-
wiła, że woda w Utracie jest na tyle czysta, że można 
już nią organizować spływy kajakowe co ma miejsce 
w gminie Michałowice. Poza tym powstaje oczysz-
czalnia ścieków dla Pruszkowa i okolic co doprowadzi 
do polepszenia jeszcze jej jakości. 

Jeśli chodzi o powietrze to niestety nasze miasto 
zmaga się ze smogiem, a ilość samochodów, która 
ciągle rośnie nie rokuje dobrze na przyszłość. Władze 
miejskie ogłosiły nawet konkurs dla przedszkoli na 
zakup filtrów powietrza. Drogą internetową wygrały 
dwa przedszkola na ul. Stalowej i Akacjowej. Nieste-
ty musimy na nowo nauczyć się szanować naszą pla-
netę, bo na razie nie widać żebyśmy mieli się prze-
nieść na inne ciała niebieskie o czym marzył zmarły 
niedawno genialny astrofizyk Stephen Hawking.

Pruszków, lipiec 2018 r.
Zdzisław Majewski

Zamawiam ciastko, którego smaku nigdy 
nie zapomnę (coś fantastycznego; równie 

dobre jadłem 6 lat temu na weselu mojego 
syna). Ciastko jest biało-czerwone, kosztuje 
4 zł 80 groszy i nazywa się „Niepodległość”. 
Składa się z delikatnego ciasta, warstwy malin 
i warstwy bitej śmietany. Ciastko „Niepodle-
głość”… Tylko Polak mógł coś takiego wymy-
ślić. Dopijam ostatni łyk kawy. Wychodzę. 
Przede mną ponure gmaszysko najbardziej 
ekskluzywnego domu mody w Polsce – Vit-
kAc. Tutaj oferują swoje wyroby najlepsi z 
najlepszych: Louis Vuitton,  Gucci, Giorgio 
Armani, Bottega Veneta, Diesel… Idę wzdłuż 
wschodniej ściany budynku, oprócz mnie nie 
ma tu nikogo.  Ludzie jakby bali się zbliżyć do 
tego gmachu. Za ciemnymi szybami też nie 
widzę ludzi. Tylko manekiny i buty, dużo dam-
skich butów na wysokich obcasach. Na bardzo 
wysokich obcasach, niektóre mogą mieć 10-
12 cm. Uderza  bogactwo, różnorodność wzo-
rów i kolorów. Największe wrażenie robią na 
mnie czarne szpilki najeżone długimi kolcami. 
- Świetne do sado-maso… Kop w krocze takim 
butem powoduje u delikwenta natychmia-
stowy orgazm - stwierdzam w rozbawieniu. 
Rozglądam się. Dopiero teraz zauważam na 
szybach kilkanaście wierszy współczesnych 
polskich poetów. Trzy Adama Zagajewskiego, 
po jednym Julii Hartwig i Ryszarda Krynickie-
go. Wiersz tego ostatniego porusza mnie naj-
bardziej, wpisując się idealnie w mój sposób 
myślenia i odczuwania. Czytam na głos:

Ukradkiem, dyskretnie
podnoszę ze ścieżki
swojego starszego brata,
ślimaka,
żeby go nikt nie nadepnął.

Starszego pewnie o miliony lat.
Brata w niepewności istnienia.
Obaj jednak nie wiemy,
po co zostaliśmy stworzeni.
Obaj jednako zapisujemy nieme pytania,
każdy swoim najbardziej intymnym pismem:

Potem strachu, nasieniem, śluzem.

Ja też od wielu lat staram się chronić wszyst-
ko, co żywe… może oprócz much i komarów. 
Wynoszę z mieszkania zabłąkane osy, pająki i 
mrówki. Nie chcę, nie potrafię zabijać, spra-
wia mi to ból. Odczuwam solidarność z żyjącą 
istotą.

Jednocześnie jem czerwone mięso, drób i 
ryby. 

No, ale tak to już jest…
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Pan Paweł (43 lata) jest na co dzień pracow-
nikiem hurtowni spożywczej w województwie 
opolskim. Decyzję o znalezieniu nowego zajęcia 
podjął, gdy żona była w drugiej ciąży. Ustalili wte-
dy, że dopóki córki nie pójdą do szkoły, pani Ania 
zrezygnuje z pracy zawodowej i zajmie się wycho-
wywaniem dzieci. Pan Paweł zaczął rozglądać się 
za dodatkowym zajęciem, by sprostać potrzebom 
finansowym powiększającej się rodziny. Trafił na 
ogłoszenie Providenta. Postanowił spróbować i 
pracuje 4 lata. 

Dlaczego zdecydował się Pan zostać Doradcą 
Klienta w Providencie? 

To był przypadek – znalazłem ogłoszenie w gaze-
cie i pomyślałem: spróbuję i przekonam się sam. 
Na co dzień pracuję w hurtowni spożywczej. Moja 
praca to stały kontakt z osobami, które prowadzą 
swoje większe i mniejsze sklepy ,lokale usługo-
we. Pomagam im w doborze odpowiednich pro-
duktów, doradzam, które są dobrej jakości przy 
jednocześnie dobrej cenie. Mówią mi, że jestem 
otwarty i komunikatywny, a jak się później prze-
konałem, dobre relacje z ludźmi to podstawa w 
pracy jako Doradca Klienta w Providencie.  

Dobre relacje to chyba jednak nie wszystko?
To solidna podstawa dobrej obsługi klienta. 

Trzeba umieć słuchać ludzi, szanować i rozumieć 
ich potrzeby. W tym przypadku głównie finanso-
we. I nie chodzi o wciskanie ludziom pożyczek, 
których klient później nie może spłacić. Zarówno 
mnie, jak i całej firmie zależy przecież na tym, by 
klient spłacił zaciągniętą pożyczkę. Dlatego moją 
rolą jest rzetelnie ocenić sytuację finansową 
klienta i zaproponować mu kwotę, która będzie 
bezpieczna dla jego budżetu. 

A jak później wygląda proces spłaty? 
Po podpisaniu umowy i wypłacie pożyczki, po 

odbiór raty spotyka się z klientem Doradca. Jest to 
bardzo korzystne rozwiązanie dla pożyczkobiorcy, 
gdyż ma stały kontakt z Doradcą i w przypadku np. 
przejściowych trudności ze spłatą, możemy usta-
lić plan naprawczy dostosowany do aktualnych 
możliwości finansowych. 

A dlaczego zdecydował się Pan zostać Doradcą 
Klienta akurat w Providencie? 

Firmę wybrałem świadomie. W internecie 
sprawdziłem wszystkie dostępne informacje o 
Providencie. Dzięki temu przekonałem się, że 
Provident Polska jest poważnym przedsiębior-
stwem, działa na rynku od ponad 20 lat, a do tego 
jest notowany na giełdzie. To mnie przekonało i 
postanowiłem sprawdzić się w nowej roli. Cieszę 
się, że teraz sam staję się wizytówką firmy, bo 
pracuję dla niej już 4 lata. 

To spore doświadczenie. Z tej perspektywy na-
dal uważa Pan, że była to była słuszna decyzja? 

Na początku miałem wątpliwości, bałem się, że 
nie podołam nowym obowiązkom. Z perspekty-
wy tych kliku lat wiem, że warto było podjąć to 
wyzwanie. Oczywiście, każdy obowiązek wymaga 
poświęcenia części swojego wolnego czasu, ale 
dzięki dodatkowej wypłacie, mogę zabrać dzieci 
na ferie lub wakacje. A czas spędzony z rodziną to 
dla mnie najlepsza nagroda. Więc jeśli ktoś mnie 
pyta, czy było warto zostać Doradcą, odpowia-
dam, że tak. A tym, którzy się wahają, proponuję 
zadzwonić i spróbować swoich sił.

Dziękuję za rozmowę Chcesz dowiedzieć się 
więcej? Czekamy pod numerem 600 400 378 
(opłata wg taryfy operatora).

Pani Bożena Okuń jest członkinią 
Zarządu Fundacji Toto Animo, do 
której należą również inne mamy. 
Fundacja działa od 2010 roku i sku-
pia rodziców, oraz bliskich doro-
słych osób dotkniętych autyzmem. 
Pani Bożena jest mamą dwóch au-
tystycznych chłopców – obecnie 
młodych mężczyzn. Starszy z nich, 
Piotr, jest osobą prawie samodziel-
ną, w niewielkim zaledwie stopniu 
wymaga wsparcia rodziców. Młod-
szy, Paweł, rozumie wszystko, ale 
ma trudności z komunikacją, po-
nieważ nie nauczył się mówić. 
Należy zaznaczyć, że obaj synowie 
otrzymali takie samo wsparcie. 

Chcemy całego życia!
Grażyna Siczek
Foto - logo ze strony fundacji

Grażyna Siczek – Bardzo proszę, żeby przybliży-
ła Pani Czytelnikom, na czym polega autyzm i czy 
można go wyleczyć?

Bożena Okuń – Autyzm jest chorobą o bardzo 
szerokim spektrum. Są nim objęte osoby o łagod-
nej postaci choroby, które przy wsparciu systemu i 
odpowiednio prowadzonej terapii mogą radzić sobie 
prawie samodzielnie. Do nich należy mój starszy syn, 
Piotr. Ale są też osoby głęboko niesamodzielne, całe 
życie zależne od rodziców.

System jest tak skonstruowany, że pamięta o dzie-
ciach dotkniętych autyzmem, a zapomina o osobach 
dorosłych. Subwencja oświatowa przyznawana dzie-

ciom autystycznym jest solidną kwotą pozwalającą 
uczestniczyć w procesie edukacji, integrować się, po 
prostu wyjść z domu i jest 9,5-krotnie większa od 

subwencji przyznawanej dzieciom zdrowym, czyli 
wynosi około 4,5 tysiąca złotych miesięcznie. Oby-
dwaj chłopcy byli objęci tym programem edukacji. 
Osoby starsze nie miały już tej możliwości. 

Obydwaj synowie otrzymali takie samo wsparcie. 
Starszy Piotr, funkcjonuje znacznie wyżej autystycz-
nie, prawdopodobnie w tym roku zda maturę (cze-
kamy na wyniki), samodzielnie się porusza, w week-
endy pracuje w jednej z sieci restauracji. Paweł nie 
nauczył się mówić, funkcjonuje znacznie gorzej niż 
brat. Takie osoby, gdyby nie terapia funkcjonowały-
by znacznie gorzej. Autyzmu się nie wyleczy. Trzeba 
nauczyć się z nim żyć.

Subwencja kończy się wraz z osiągnięciem dojrzałości. 
Pozostaje przyznane około 1,5 tysiąca złotych. Należy za-
znaczyć, że każda osoba autystyczna powinna być pro-
wadzona przez jednego terapeutę, w systemie: 1 osoba 
– 1 terapeuta, co oczywiście wymaga znacznie wyższych 
subwencji. Osoby pełnoletnie są kierowane do różnych 
placówek opiekuńczych. Są to WTZ – Warsztaty Terapii 
Zajęciowej, dla osób rokujących samodzielność, dla osób 
niżej funkcjonujących są ŚDS – Środowiskowe Domy Sa-
mopomocy i DPS – Domy Pomocy Społecznej. 

Placówki te są gotowe do opieki nad osobami o róż-
nym stopniu niepełnosprawności, ale niechętnie 
przyjmują osoby autystyczne, nawet wręcz odma-
wiają ich przyjęcia. Wynika to z tego, że obiekty te 
są po prostu nieprzygotowane do zapewnienia im 
odpowiedniej opieki. Osoby autystyczne wymagają 
odrębnych placówek, gdyż źle funkcjonują w grupie 
innych osób, co jest specyfiką tej choroby.

2010 rok, w którym my i inni rodzice uświadomili-

śmy sobie, że grupa nastoletnich chłopców wchodzi 
w dorosłość, na którą system nie jest przygotowany, 
był rokiem podjęcia decyzji o założeniu Fundacji Toto 
Animo. Nasza fundacja ma prezesa, zarząd, statut – 
nasze narzędzie, forma prawna pozwalająca nam 
działać.

GS – Na czym polega działalność Fundacji Toto 
Animo?

BO – Od 2010 roku wszystkie terapie prowadzo-
ne są przez naszą fundację. Działalnością swoją 
obejmujemy powiat pruszkowski  oraz grodziski, 
który ostatnio się trochę oddzielił. W  2011 roku 
były pierwsze wakacje dla osób autystycznych. Od 
tamtej pory dzięki lokalnym samorządom Gminy 
Michałowice, Gminy Milanówek, Gminy Brwinów, 
Gminy Pruszków i Powiatowi Pruszkowskiemu są 
organizowane wyjazdy na wakacje lub ferie. Pro-
jekty terapeutyczne następują jeden po drugim, a 
proszę pamiętać, że osoby autystyczne wymagają 
całodziennej opieki.

Otrzymaliśmy lokal w Centrum Dialogu Spo-
łecznego przy ulicy Drzymały, który jest naszą 
obecną, tymczasową siedzibą. Tam się odby-

wają różne zajęcia, chodzimy na basen, na 
spacery. 

GS – Jak wyglądają obozy wyjazdowe?
BO – Są to obozy rekreacyjno-terapeutyczne. Gru-

pa pływa na kajakach, chodzi na wycieczki, kąpie się 
w jeziorze. Jeździmy do Sierpia (województwo świę-
tokrzyskie) w lecie, a zimą do Rytra na narty. Proszę 
sobie wyobrazić, że te osoby świetnie radzą sobie na 
nartach. Każdy taki wyjazd jest jednocześnie terapią 
uczącą samodzielności w codziennym życiu. 

GS – Jaka jest liczebność osób, którymi opiekuje 
się Fundacja Toto Animo?

BO – Obecnie jest to dziesięć osób, w tym pięć osób 
o zdiagnozowanym głębokim autyzmie. To tak, jakby 
to była praca z pięćdziesięcioma osobami zdrowymi. 
Fundacja może zwiększyć ilość podopiecznych, ale 
nie ma odpowiedniego lokalu.

To jest nasza największa bolączka – LOKAL. Odręb-
ny lokal przeznaczony tylko dla osób autystycznych. 
Fundacja nie może liczyć na nieruchomości, których 
brak w Pruszkowie, ale są niewykorzystane, leżące 
od lat działki w Pszczelinie. Jeśli działka zostanie prze-
kazana Fundacji Toto Animo, zostaną zebrane środ-
ki na budowę obiektu. Liczymy na sponsorów, jest 
możliwość pozyskania środków unijnych. Na ogół 
rodzice osób autystycznych są wyłączeni z rynku pra-
cy. Ofiarują więc swoją pracę na rzecz budowanego 
obiektu. Tylko musi być DZIAŁKA. 

Na rzecz poparcia społecznego zebraliśmy ponad 
2000 podpisów od mieszkańców. W kwietniu br. pod-
pisy te zostały złożone na ręce Przewodniczącej Rady 
Powiatu. Potem zostały one przekazane do Zarządu 
i tam utknęły. W planach jest budowa w Pszczelinie 
dużego budynku dla osób ogólno niesprawnościo-
wych. Lecz to nie może dotyczyć osób z autyzmem. 
Osoby te wymagają osobnego, zacisznego miejsca.

GS – Czego Pani życzy sobie jako przedstawicielce 
Fundacji Toto Animo?

BO – Własnej działki, na której mógłby stanąć 
własny obiekt przystosowany do potrzeb osób auty-
stycznych. Oraz tego, by w świadomości społecznej 
autyzm nie był kojarzony wyłącznie z dziećmi. Doty-
czy on także osób dorosłych, o czym się zapomina.

GS – Problemy osób autystycznych są znacznie 
szersze, niż te przedstawione w naszej rozmowie. 
Myślę, że spotkamy się jeszcze nie raz, żeby pogłę-
bić temat. Dziękuję za rozmowę.

BO – O tak, to bardzo szerokie zagadnienie. Dziękuję.

Zostań Doradcą Klienta. Ty też możesz!
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Jerzy Feliks Jabłoński urodził 
się w 1938 roku w Warszawie. 
Wraz z rodzicami Władysławem 
i Marianną, starszym bratem 
Stanisławem oraz babcią, Julią 
Dołowską, mieszkali przy ulicy 
Nowy Świat 54.W 1942 roku 
Marianna Jabłońska z dziećmi 
oraz matką przeniosła się do 
wsi Małkinia Mała-Przewóz, 
gdzie w łatwiejszy sposób moż-
na było zdobyć pożywienie. 
Wieś ta położona jest niedale-
ko Treblinki, gdzie mieścił się 
Obóz Zagłady. Mieszkańcy wsi 
stali się więc świadkami ekster-
minacji narodu żydowskiego. 
W 1944 roku Jerzy Jabłoński 
wraz z rodziną wrócił do sto-
licy. Przedstawiamy pierwszą 
część wspomnień wojennych 
Pana Jabłońskiego, który jako 
sześcioletni chłopiec przeszedł 
przez obóz Dulag 121.

Jerzy Jabłoński 
Wspomnienia wojenne cz. 1

Nasza rodzina mieszkała w Warszawie przy 
ulicy Nowy Świat pod 54. numerem w ofi-

cynie, na parterze. Ojciec, Władysław Jabłoń-
ski, z zawodu był zecerem. Mama, Marianna z 
domu Dołowska, nie pracowała. Wychowywa-
ła mnie i starszego brata Stanisława, a babcia, 
Julia Dołowska, prowadziła dom.

Nasze mieszkanie składało się z długiej kuch-
ni i dużego pokoju. […] To była trzypiętrowa 
kamienica z bramą, ślepym podwóreczkiem i 
drukarnią w niskim parterze. Po prawej stronie 
podwórka stał mur oddzielający nas od posesji 
nr 52, na której po uprzątnięciu zburzonego 
we wrześniu 1939 roku budynku, został pusty 
plac. Na końcu placu mieszkał w domku-altan-
ce starszy pan, którego nazywaliśmy „pustel-
nikiem”. Uprawiał w małym ogródku warzywa 

i truskawki. W murze dzielącym nasze posesje 
była wybita wielka dziura, przez którą ja z bra-
tem i starszym od nas chłopakiem, Wojtkiem, 
zakradaliśmy się do ogródka, aby podebrać 
„pustelnikowi” kilka truskawek. W połowie 
podwórka przy murze, stała wspólna ubika-
cja i dalej była usytuowana studnia z ręczną 
pompą, dzięki której mieliśmy wodę do picia 
w czasie Powstania.

Lata niemieckiej okupacji to problemy z żyw-
nością. Ojciec na kartki dostawał nędzne racje 
żywnościowe. […] Chyba w 1942 roku nadarzy-
ła się naszej babci Julii okazja pracy w kuchni 
i wyjechała do Małkini nad Bugiem [Małkinia 
Mała-Przewóz – przyp. red.], a my z mamą w 
niedługim czasie także. Zamieszkaliśmy w wy-
najętym pokoju u gospodarzy, którzy nazywali 
się Kuziaki. Babcia pracując w kuchni mogła 
przynosić tzw. resztki z kotła, które my „pała-

szowaliśmy”. Na wsi łatwiej było o jedzenie niż 
w Warszawie. Można było zdobyć jajka, kupić 
mleko prosto od krowy, jakiś kawałek słoninki 
czy rąbanki. […]

Pobyt w Małkini był dla nas zbawieniem. Oj-
ciec, który został w Warszawie, miał z tego po-
wodu więcej żywności dla siebie. Od czasu do 
czasu wracaliśmy do Warszawy ze szmuglem, 
czyli woreczkiem mąki i kawałkiem słoninki dla 
ojca. Niemcy często na tej trasie robili rewizje 
w pociągu i rekwirowali pasażerom żywność. 
Pamiętam jak pewnego razu, gdy jechaliśmy 
do Warszawy, siedziałem między ławkami na 
woreczku mąki i nagle … rewizja. Podszedł Nie-
miec z dyndającą mu na piersi latarką, zapalił 
ją kilka razy, poklepał mnie po twarzy i poszedł 
dalej. Uff, udało się! A w Warszawie mieliśmy 
z tej mąki kluski na obiady. Wracam jeszcze do 
Małkini. Dla nas, dzieciaków, to był raj. Czyste 
powietrze, żywiczny zapach lasu, śpiew pta-
ków, spacery z mamą na łąki nadbużańskie, a 
kiedy wyrwaliśmy się spod opieki mamy to ga-
nialiśmy na bosaka po całej wsi z chłopakami, 
bawiąc się w chowanego […]

W Małkini niby życie toczyło się normalnie, 
ale kilka kilometrów za Bugiem był Obóz Zagła-
dy Treblinka. Kiedy wiał południowy wiatr, czu-
liśmy zapach spalenizny. Palono ciała Żydów w 
Treblince. Od domu, w którym mieszkaliśmy 
do torów kolejowych relacji Warszawa-Bia-
łystok, oddzielał nas las sosnowy. Pociąg z 
transportem Żydów, kiedy zbliżał się do Mał-
kini, zwalniał i wtedy Żydzi, którym udało się 
wydostać z wagonu skakali i uciekali do lasu. 
Oczywiście Niemcy strzelali do nich z takich 
budek strażniczych na końcu wagonu. Słysze-
liśmy te strzały. Pewnego razu w nocy usłysze-
liśmy pukanie do okna i głos proszący o wodę. 
Mama zapaliła świecę i zobaczyliśmy za oknem 
zakrwawioną twarz żydowskiego uciekiniera z 
pociągu. Pamiętam jak dzisiaj błagalny głos 
– „…pani wody, pani wody!”. Mama podała 
mu kubek z wodą i prosiła, aby natychmiast 
oddalił się z tego miejsca, gdyż Niemcy mogą 
nas rozstrzelać i spalić chałupę. A następnego 

dnia przyjechał bryczką żandarm z tłumaczem i 
zaczęli wypytywać, czy nie widziano gdzieś Ży-
dów. Pies gospodarzy, Aza, ujadała mocno na 
Niemców i w końcu zerwała się z łańcucha, ale 
Niemiec szybko wyjął pistolet i ją zastrzelił. My, 
dzieci, którzy z Azą bawiliśmy się na podwórku 
poczuliśmy do Niemców wielka nienawiść. Po 
ich odejściu, razem z dziećmi gospodarza, wy-
kombinowaliśmy sobie, że zrobimy na Niem-
ców zasadzkę, przekopując drogę w poprzek 
i maskując ją gałęziami. Bryczka wpadnie do 
przekopu i się wywróci. Najstarszy syn gospo-
darzy, Władek, przyniósł szpadel i zaczął ko-
panie, ale akurat wracał furmanką z pola jego 

ojciec i wszystkich nas porządnie przeciągnął 
batem. Siedziałem pod płotem i ryczałem. Inne 
zdarzenie mieliśmy z bratem w lesie. Zbierali-
śmy grzyby i natknęliśmy się na zwłoki Żyda. 
Wystraszeni pobiegliśmy do domu i przez jakiś 
czas baliśmy się wchodzić do lasu.

Brat Staszek dostał od ojca organki, no i któ-
regoś dnia zabrałem ze sobą organki i postano-
wiłem odwiedzić moją babcię, która pracowała 
w kuchni jako kucharka przy budowie mostu na 
Bugu. Niemcy, ponieważ do Treblinki był jeden 
tor, zaplanowali budowę drugiego toru i stąd 
przebudowa mostu. Drogę znałem, bo byliśmy 
z mamą u babci kilka razy. Idę sobie torem, gram 
na organkach podchodząc do mostu, a tu wach-
man niemiecki zatrzymuje mnie i pyta po polsku 
– „…dokąd idziesz?”. „Do babci, do kuchni”. „A 
co twoja babcia tam robi?”. „Gotuje”. „Dobrze, 
pokaż te organki”. Zabrał mi organki i kazał iść do 
babci. Szedłem i płakałem, a ze złości do niego 
narwałem ostów i dałem królikom, które Niem-
cy trzymali w klatkach z tyłu baraku kuchenne-
go. „…niech zdechną szkopskie króliki!”. Babcia 
była wystraszona, jak mnie zobaczyła, ale jakoś 
wszystko dobrze się skończyło. A gdy wraca-
łem, wachman oddał mi organki. Chodziliśmy z 
mamą nieraz na tory zbierać kawałki węgla, któ-
re spadały z węglarek za lokomotywą. Na torach 
znalazłem kiedyś dwie broszki, na tyle cenne, 
że mama w handlu wymiennym z gospodarza-
mi dostała za nie dużo żywności. Innym razem, 
znalazłem na torach zwitek marek wyrzuconych 
z pociągu przez Żydów.

Lokomotywa, która ciągnęła transport do 
Treblinki, wjeżdżając na stację w Małkini prze-
raźliwie gwizdała i wtedy wszyscy, którzy byli w 
pobliżu uciekali. Nie wolno było zbliżać się do 
wagonów, których pilnowali na stacji Ukraińcy 
z obozu w Treblince [„Ukraińcami” w Treblince 
nazywani byli przedstawiciele różnych niero-
syjskich narodów ZSRR, w większości, jednak 
nie tylko Ukraińcy – przyp. red.]. […]

Za domem naszych gospodarzy, w kierunku 
torów kolejowych linii Warszawa-Białystok, 
biegła wzdłuż lasu piaszczysta boczna dro-

2-13 lipca, g. 10-14 – Wakacje w Muzeum Dulag 
121 „Poznajemy i Budujemy” –  jak co roku Muzeum 
Dulag 121 organizuje w lipcu bezpłatne zajęcia dla 
dzieci 7-11 lat. W tym roku odbędą się one pod ha-
słem „Poznajemy i Budujemy” i będą poświęcone hi-
storii budowli: mostów, teatrów, katedr i wielu, wielu 
innych. Zajęcia odbywać się będą przez dwa pierwsze 
tygodnie lipca, od poniedziałku do piątku, w godzi-
nach 10 – 14 w siedzibie Muzeum Dulag 121.

15 lipca, g. 12 – Spacer historyczny  po dawnych 
Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego i obozie 
Dulag 121. Zbiórka przed Muzeum Dulag 121. Czas 
trwania spaceru 2,5 h. Spacer poprowadzi Szymon 
Kucharski.

21 lipca, g. 17 – Spotkanie z prof. Hanną Ulatow-
ską „Życie poświęciłam badaniu wojennych wspo-
mnień” z cyklu Karty Historii w siedzibie Muzeum.

30 września – Muzeum Dulag 121 wraz z Powia-
tem Pruszkowskim organizuje obchody Dnia Pa-
mięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących Im 
Pomoc. W 2018 r.,  podobnie jak w roku ubiegłym,  
planujemy  zorganizowanie  na terenie Warszawy i 

Pruszkowa Marszu Pamięci, na który złożą się war-
szawski Marsz Niepokonanych i pruszkowski Marsz 
Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 I Niosących Im 
Pomoc. Pragniemy, aby w Marszu obok profesjonal-
nych rekonstruktorów, wzięli też udział mieszkańcy 
Warszawy i Pruszkowa – młodzież i dorośli. Dlate-
go serdecznie Państwa zachęcamy do aktywnego 
udziału w marszu w charakterze rekonstruktorów. 
Chętnych do udziału w Marszu w roli wypędzonej 
ludności cywilnej prosimy o kontakt z Muzeum. Za-
pisy na warsztaty, które odbędą się w we wrześniu 
rozpoczynamy 20 lipca. Prosimy o kontakt: tel. 22 
758 86 63, mail: dulag@dulag121.pl

Zachęcamy do polubienia profilu na Facebooku 
„PRUSKOVIANA”, gdzie zamieszczamy m.in. archi-
walne fotografie, dokumenty, wycinki prasowe i 
mapy dotyczące historii Pruszkowa.

Więcej informacji na www.dulag121.pl oraz pod 
numerem telefonu: (22) 758 86 63.

Muzeum Dulag 121 
ul. 3 Maja 8a
05-800 Pruszków

Jerzy Jabłoński z mamą na spacerze. Za plecami 
mężczyzny w płaszczu widać dom rodziny Ja-
błońskich. Warszawa, ul. Nowy Świat. Prawd. 
marzec 1941 rok. Fot. z archiwum prywatnego.

Rysunek autorstwa Jerzego Jabłońskiego przedstawiający dom, w którym mieszkał w wraz z rodziną 
w latach 1942-1944. Małkinia Mała-Przewóz.

ga, która kończyła się ścieżką. Szliśmy kiedyś 
z mamą i babcią w odwiedziny do pani Woj-
dowej, która była kucharką i też pracowała z 
babcią w kuchni. Pani Wojdowa mieszkała po 
drugiej stronie torów. Po drodze zobaczyłem 
wiszącą na sęku sosny, kolorową torebkę z pa-
ciorków, z paskiem na ramię. Podbiegliśmy z 
bratem do drzewa chcąc zabrać torebkę, ale 
mama nasza nie pozwoliła na to. Wytłumaczy-
ła nam, że torebkę zgubiła żydowska dziew-
czynka i może będzie jej szukać, więc nie na-
leży jej zabierać. Wracając od pani Wojdowej 
widzieliśmy wiszącą nadal na drzewie torebkę 
żydowskiego dziecka. Wisiała tam długo.
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Co? Gdzie? Kiedy? Foto z Głosu Pruszkowa nr 3/1928 r.

Pruszkowskie fotoarchiwum

O zuchach widocznych na fotogra-
fii zamieszczonej w Głosie Prusz-

kowa nr 4/2018 już raz pisałem. Można 
było ich zobaczyć na fotografii w Głosie 
Pruszkowa nr 4/2013. na samochodzie 
udekorowanym makietą aeroplanu pod-
czas kwesty w Pruszkowie na rzecz Ligi 
Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Ich 
zbiórka pod hasłem „NIE ŻAŁUJ GROSZA 
NA LOPP” okazła się daremna. Wbrew po-
wszechnym przypuszczeniom Niemcy nie 
użyli przeciw nam gazów podczas drugiej 
wojny światowej. Głównie obawiano się 

iperytu, czyli niesłychanie niebezpiecz-
nego żrącego gazu musztardowego.

Przed Wrześniem pisanym dużą literą 
w Pruszkowie prawdopodobnie istniały 
trzy drużyny  Ligi Obrony Powietrznej i 
Przeciwgazowej. Na pewno w Warszta-
tach Kolejowych i w Fabryce Ołówków St. 
Majewskiego i być może w Fabryce Me-
chaników. Na zdjęciu zamieszczonym w 
Głosie Pruszkowa nr 6/2018 widzimy taką 
drużynę działającą w Fabryce Ołówków. 
Świadczy o tym miejsce, w którym praw-
dopodobnie je pstryknięto. Być może jest 
to ogród – sad przy ulicy Szopena należą-
cy do inż. Ziemomysła Zaborskiego mię-
dzy jego domem na rogu Szopena i Ko-
ściuszki a domem Michała Dudy na ulicy 
Szopena 10. Ciekawostka. W domu tym 
w latach 1914-1935 mieściła się Poczta 
Polska. Ogród ten istniał do lat siedem-
dziesiątych XX wieku. Obecnie teren ten 
jest zabudowany.

O tym, że zdjęcie to mogło być zrobione 
w tym ogrodzie może świadczyć również 
fakt, że komendantem drużyny  Ligi Obro-
ny Powietrznej i Przeciwgazowej w Prusz-
kowie był inż. Ziemomysł Zaborski (oj-
ciec Zdzisława Zaborskiego). Dwa słowa 

o nim. Ziemomysł Zaborski w 1917 roku 
walczył w Pierwszym Polskim Korpusie 
Wschodnim generała Józefa Dowbor-Mo-
ścickiego. W 1919 roku zaciągnął się jako 
ochotnik do załogi pociągu pancernego 
„Śmiały” jadącego z odsieczą do Lwowa. 
W wolnej Polsce był dyrektorem technicz-
nym w Fabryce Ołówków w Pruszkowie.

Poza tym ogrodem, ćwiczenia drużyn 
Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej 
odbywały się w parku „Sokoła” i w parku 
„Anielin”.

Prawie wszyscy widoczni na zdjęciu ra-
townicy mają na sobie ochronne – być 
może gumowe lub gumowane – skafandry 
i kaptury, natomiast wszyscy mają maski 
przeciwgazowe. Na szczęście przed zro-
bieniem tego zdjęcia je zdjęli. Dzięki temu 
widzimy ich buzie. Należą one do mężczyzn 
w sile wieku (40 plus). Być może wśród 
nich znajduje się jedna kobieta (trzecia od 
prawej w dolnym rzędzie). Aż siedmiu czy 
ośmiu z nich – zdjęcie jest nieostre – to 
wąsacze. Signum temporis. W tamtych 
czasach wąsy u faceta świadczyły o jego 
stabilizacji zawodowej i społecznej i budzi-
ły zaufanie. Faceci z wąsami mięli większe 
od gołowąsów powodzenie u kobiet.

Ze względu na wiek (40 plus) nie mięli 
oni szans na pobór do wojska. Dlatego 
służyli ojczyźnie w drużynach Ligi Obrony 
Powietrznej i Przeciwgazowej.

Widoczne na zdjęciu konewka, kubeł 
i prawdopodobnie łopaty (widać trzy 
trzonki) to oręż do walki z iperytem. 
Prawdopodobnie po chemicznym zneu-
tralizowaniu plam tego gazu miały być 
one zasypane piaskiem.

Jeszcze jedna sprawa. Pierwszy rząd 
ratowników siedzi na brzegu niewielkie-
go rowu. Ten rów to być może początek 
kopania rowów przeciwlotniczych na tym 
terenie. Rowy te składały się z niewiel-
kich odcinków połączonych ze sobą pod 
kątem prostym. Oprócz tych rowów w 
widocznym na zdjęciu sadzie – ogrodzie 
istniała ziemianka. O ziemiance tej pisa-
łem w Głosie Pruszkowa nr 12/2017.

w okresie okupacji niemieckiej ziemian-
ka ta dawała nawet kilka razy dziennie 
schronienie osobom poszukiwanym przez 
Niemców.
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Choć jest gwiazdą największe-
go formatu, do której inni ar-
tyści odnoszą się z ogromnym 
uznaniem, to sama o sobie 
mówi z wrodzoną i wdzięcz-
ną skromnością: „mało znana 
autorka i piosenkarka”. Hanna 
Banaszak wystąpiła w minioną 
niedzielę, 27 maja, z wyjątko-
wym koncertem w sali multi-
medialnej urzędu gminy Mi-
chałowice.

Hanna
Banaszak
oczarowała 
publiczność
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Nowy Jimi Hendrix - 
Pink Freud -
Leonard Bernstein

Trzy nowe krążki – każdy z innej parafii. Świat 
muzyczny najbardziej zadziwiło wydanie no-

wego Hendrixa, bo na 13 nagrań tam zawartych 
przynajmniej 10 po raz pierwszy ujrzało światło 
dzienne. Legenda i muzyczny gigant zmarły kilka-
dziesiąt lat temu wciąż zadziwia. I choć od czasu do 
czasu pojawia się „nowy” Hendrix, ale w tej powo-
dzi rzeczywiście znakomitych muzyków żaden nie 
przebił Jimiego – ten jest jeden i niepowtarzalny. 
Wydany dopiero co, album „BOTH SIDES OF THE 
SKY” (Sony Music) jest kontynuacją (tak twierdzi 
wydawca) serii: „Valleys of Neptune” (2010) i 
„People, Hell & Angels” (2013) prezentującej nie 
wydane dotychczas nagrania studyjne artysty 
wydłubane z archiwów i opracowane dźwiękowo. 
Tutaj muszę się odnieść do pomijanego zupełnie 
w mediach inżyniera dźwięku Eddiego Kramera, 
niemal współspadkobiercę dziedzictwa muzyka, 
który dzięki temu, iż dołączył do teamu artysty 
jeszcze w 1969 r. i po uporządkowaniu przez ro-
dzinę praw spadkowych i licznych procesach oraz 
negocjacjach z wytwórniami, co trwało bez mała 
20 lat, przystąpił do rekonstrukcji zachowanych 
nagrań. Wydana właśnie płyta to nie pierwsze (i 
miejmy nadzieję, że nie ostatnie) osiągnięcie Kra-
mera. Partnerem inżyniera był John McDermott 
– obaj reprezentowali Experience Hendrix L.L.C. 
– firmę zarządzającą spuścizną muzyka.

Odnowione nagrania pochodzą w okresu 1968-
1970, głównie z Record Plant  w Nowym Jorku 
(do którego już dołączył Eddie Kramer) oraz jed-
no „Sweet Angel” z Olympic Studio w Londynie 
ze stycznia 1968, gdzie Hendrix gra na giatrze, 
także basowej, wibrafonie, a na bębnach Mitch 
Mitchell. Trzeba wiedzieć, że muzyk był szalenie 
otwarty na nowe instrumenty, różne udoskonale-
nia typu pedał wah-wah czy fuzz – słowem chętnie 
eksperymentował z dźwiękiem. Najlepszy dowód 
– Hendrix na jednym ze zdjęć w 24 str. booklecie 
płyty – jako leworęki trzyma gitarę ze strojem 
praworękim. Jednak płytę otwiera stary numer 
Muddy Watersa „Mannish Boy” (kwiecień 1969) 
nagrany z Billym Coxem (bass) i Buddy Milesem 
(bębny) – także wcześniej nie wydany. Wszyscy 
trzej nadawali na tych samych falach – tworzy-
li swą muzykę wychodząc z formuły bluesa. Na 
krążku mamy takie perełki nagraniowe jak: „$20 
Fine” (wrzesień ’69) z repertuaru Crosby, Stills, 
Nash & Young – już po Festiwalu Woodstock (jaki 
cały nagrywał Kramer wraz ekipą i później wyda-
wał) – kompozycję Stephena Stillsa z jego woka-
lem i grą na organach; utwór „Things I Used To 
Do” (wydany potem) z udziałem Johnny Wintera 
i Dallasa Taylora na bębnach oraz na basie – Billy 
Cox. Innym jest wydana później „Georgia Blues” 

(marzec 1969) z wokalem i grą na saksofonie Lon-
nie Youngblooda, Jimmy Mayesem na bębnach, 
Hankiem Andersonem na basie i Johnem Winfiel-
dem na organach. Takich ciekawostek jest więcej i 
starym zwyczajem polecamy ów krążek, nie tylko 
sympatykom „Henia” – ale tym wszystkim, jacy 
chcą mieć jakie takie pojęcie, co i jak się wtedy 
grało.

Pozostańmy w sferze wspomnień. Wydany 
także niedawno krążek Pink Freud „ARMY” 

(wyd. Agora) nie bez powodu w tytule ma wyraz 
„armia” – to jedna z formacji punkowych, czy post-
punkowych Tomka Budzyńskiego, Tomka Lipińskie-
go i Roberta Brylewskiego okraszona udziałem 
Roberta Matery (wokal i gitara), Alka Koreckiego 
– saksofon altowy oraz UWAGA! udziałem Wojtka 
Mazolewskiego i innych muzyków. Wszystko to w 
specjalnych jedenastu  setach (jeden-dwa lub trzy 
utwory łączone) o ostrym brzmieniu, grane jednak 
rockowo. Swoiste Deja Vu. Taki skład i taki koncert 
miał miejsce w Studio Trójki im Osieckiej 30 paź-
dziernika 2017 r. i to większy fragment owego zna-
lazł się na krążku, jaki uważni słuchacze radia (a 
SĄ tacy?) pamiętają. Aha, dodajmy nieco mętne 
uwagi Piotra Metza, jako wstęp do bookletu oraz 
długaśny wywiad Przemysława Guldy z Wojtkiem 
Mazolewskim, jaki przeczytałem ze dwa razy (może 
za mało?) i z którego niewiele wynika.

Przy okazji Festiwalu Beethovenowskiego 
pisaliśmy (GP marzec 2017) o serii rocznic 

w sferze muzyki poważnej w tym roku, m.in. 
o setnej rocznicy urodzin kompozytora i nie 
mniej słynnego dyrygenta Leonarda Bernste-
ina (1918-1990). Z tej to okazji koncern DGG 
wydał okolicznościowy albumik „BERNSTEIN 

ON BROADWAY” zawierający fragmenty trzech 
najbardziej znanych jego kreacji dyrygenckich. 
A są to w kolejności: „West Side Story”, „On the 
Town” oraz „Candide” - w sumie ponad 70 min. 
muzyki. Tę wersję „West Side Story” – bodaj 
najbardziej nowojorskie przedstawienie dzieją-
ce się w zachodniej części Manhattanu, znane 
u nas głównie z ekranizacji, nagrano w studiach 
RCA we wrześniu 1984, a więc dość późno po 
premierze, ale za to w koncertowej obsadzie: 
w roli Marii – Kiri Te Kanawa, w roli Tony’ego 
– Jose Carreras oraz Tatiana Troyanos (Anita), 
Marylin Horne (śpiewająca „Somewhere”) i 

Louise Edeiken (Rosalita). Orkiestracje przygo-
tował i orkiestrę poprowadził Bernstein. „On 
the Town” nagrano live w londyńskim Barbican 
Centre w lipcu 1992 r. z Londyńską Orkiestrą 
Symfoniczną p/k Michaela Wilsona Thomasa 
– bez udziału tutaj Leonarda, ale wiemy że dy-
rygował orkiestrą w Nowym Jorku. „Candide” 
powstał na bazie opowiadania Voltaire’a – tutaj 
także Londyńską Orkiestrą dyrygował Bernstein 
(a nawet napisał słowa do „Old Lady’s Tango”), 
a całość nagrano w studiach Abbey Road No 1 
w grudniu 1989r. W sumie niezły upominek dla 
lubiących musicale. 

Idealna lektura na wakacje, na wyjazd, ale pod 
kilkoma warunkami. Pierwszym jest lubienie pro-
zy Marka Nowakowskiego, dwa – np. tematyki 
jego wczesnych opowiadań, trzy – środek trans-
portu, bo tom lekki nie jest i po czwarte – lubimy 
takie opasłe tomy – tu bagatela ponad 1100 stron. 
Na pocieszenie 
mogę dodać 
– czyta się lek-
ko, bo szpalta 
z tekstem jest 
zawężona, do 
o g a r n i ę c i a 
jednym rzu-
tem oka. Tom 
„Książę Nocy” 
(tytuł od 
tomu wyda-
nego w 1978 
r.) wydały 
Iskry, z któ-
rymi autor 
w s p ó ł p r a -
cował przez 
lata. Wyda-
ny – to po-
wiedz iane 
mało, tom 
p i e r w s z y, 
bo będzie 
i następ-
ny, został 
starann ie 
opracowa-
ny przez 
Krzysztofa 
Masłonia, 
dla któ-
rego No-
wakowski 
to pisarz 
doskona-
ły, przy 
p o m o c y 
J o l a n t y 
N o w a -
kowskiej 
i Woj-
c i e c h a 
Chmielewskiego. W obszernym wstępie Krzysz-
tof opowiadania określa jako majstersztyki, 
pisząc równie obszernie o tym jak komuna nie 
lubiła Nowakowskiego – władze literackie, o sta-
łym nadzorze SB i licznych próbach skaperowania 
pisarza. Co, nie dziwi, bo Nowakowski już w koń-
cu lat 60. nawiązał współpracę z Instytutem Lite-
rackim Gedroycia w Paryżu, a potem od lat 80. był 
gwiazdą drugiego obiegu, co w oczach władz było 
grzechem śmiertelnym, niewybaczalnym. Jedno-
cześnie pisarz nie lubił swoich kolegów po fachu, 
w ogóle oportunistów, głównie partyjnych, jacy 

szybko chowali legitymacje partyjne i gorliwie 
budowali nową (którą?) Rzeczpospolitą. Równo 
wybranych 40 opowiadań Masłoń wraz z wydaw-
nictwem zestawił w kolejności chronologicznej - 
począwszy od roku 1958 aż po 2004. Oczywiście, 
język jaki przenosi na karty książki Nowakowski 
może i dziś razić, ale pamiętajmy, pisarz zawsze 
starał się być blisko języka ulicy, ludzi prostych i – 
co tu mówić – pokrzywdzonych przez los, warunki 
życia, itp. Wszystkie te opowiadania są głęboko 

osadzone w naszych realiach i jako takie 
s t a n o w i ą 
nie retuszo-
wane doku-
menty epo-
ki – mimo 
f ikcyjności 
bohaterów. 
Pisarz stara 
się oddać 
dialog swo-
ich bohate-
rów i mimo 
czasami roz-
budowanych 
konwersacji 
postaci, są 
one ozdobą 
owych. No-
wakowski w 
o p o w i a d a -
niach sięga 
nawet czasów 
okupacyjnych, 
przytaczając 
ustami bo-
haterów za-
bawne i mniej 
zabawne zda-
rzenia tamtego 
okresu. Ozdoba 
tomu są rzadkie 
fotosy autora 
oraz oryginalny 
pomysł na ob-
wolutę i zdję-
cie okładkowe. 
Otóż obwolutę 
zdobi zdjęcie 
Nowakowskiego 
na tle warszaw-
skiego Placu 
Konstytucji wi-
dziane od strony 

południowej (Andrzej Barecki – etatowy grafik 
wydawnictwa), zaś okładkę to samo ujęcie kilka 
lat potem, bez autora na planie pierwszym (Cze-
sław Czapliński). 

---------------------------------------------------------------
Marek Nowakowski KSIĄŻĘ NOCY. NAJLEPSZE 

OPOWIADANIA Wyd. Iskry Warszawa 2018; str. 
1120; ilustracje w tekście; obwoluta + okładka 
twarda; cena 59,90 zł. 
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Tadeusz Hubert Jakubowski - pisarz i publicysta
Foto - P.G. im. M. Kopernika w Nowej Wsi

Pierwszy raz (08.06.2017) sala gimnastyczna w tej 
szkole przeistoczyła się w „Ziemiańską”, drugi raz 

(11.01.2018) w tej samej sali odbyła się uroczysta inau-
guracja gminnych obchodów „Roku dla Niepodległej”.

Trzecie spotkanie, na którym byłem 7 czerwca 2018 
roku było czwartym z tego cyklu (na jednym z tych spo-
tkań nie byłem). Było to IV spotkanie z Szeleszczącymi 
Kartami „W brzozowym gaju… - polski patriotyzm”. 
Spotkanie to było jednocześnie kontynuacją „Roku dla 
Niepodległej”, formą gminnych obchodów tego roku 
oraz podsumowaniem tegorocznej działalności Koła 
Polonistyczno-plastycznego Fascynacje Mazowszem 
działającego w „Koperniku”.

Za to zaproszenie serdecznie dziękuję Panu Krzysz-
tofowi Grabce wójtowi gminy Michałowice, Pani Ewie 
Dymura – dyrektorce szkoły, Pani Beacie Wiszniewskiej 
– opiekunce Koła Polonistyczno-plastycznego oraz 
uczennicom i uczniom. Kochane i kochani. To dzięki 
Wam przez dwie godziny byłem w Mojej Polsce. Jakże 
innej od tej, której obraz wyłania się z „publikatorów”. 
Cudzysłów stąd, ponieważ mimo 87 lat – a może wła-
śnie dlatego – staram się nie używać brzydkich wyra-
zów.

Cały spektakl odbył się w scenerii kawiarni. Stąd 
jego tytuł. Zarówno aktorki i aktorzy – czyli uczennice i 
uczniowie, jak i publiczność – czyli rodzice i zaproszeni 
goście, siedzieli przy stolikach nakrytych białymi obru-
sami. Wspaniała scenografia. Kawiarnia NIEPODLEGŁA 
wyglądała tak, jakby znajdowała się W brzozowym 
gaju.... Patrząc na naszą dorodną młodzież, zwłaszcza 
na dziewczyny w stylizowanych strojach ludowych z 
wiankami kwiatowymi na głowach oraz z bukietami 
zbożowymi w dłoniach, nie mogłem powstrzymać się 
od refleksji; Boże jaka ta nasza Polska jest cudowna. 
Zaproszeni goście – nie tylko ja – nie kryli wzruszenia. 
Chłopaki też byli wspaniali. Zwłaszcza jako lotnicy z 
Dywizjonu 303.

Aktorki i aktorów z „Kopernika” wspomagały absol-
wentki i wspomagali absolwenci tej szkoły. Wszyscy ra-
zem, przy pomocy tańca, śpiewu i deklamacji zaprosili 
nas na spacer po naszej historii w latach 1918-2018. 
Był to wzruszający spacer. Stąd liczne brawa, również 
na stojąco.

W tej krótkiej recenzji trudno kogokolwiek wyróżnić. 
Cała młodzież była wspaniała.

Zbliżamy się do końca. Aktorki i aktorzy się przed-
stawiają. Głównie z klasy IIIB i częściowo z klasy IIB. 
Wielkie brawa.

Z ich inicjatywy owacja na stojąco dla pani Beaty 
Wiszniewskiej. Do tej owacji dołącza się publiczność. 
Wzruszona Pani Beata, obdarowana kwiatami, łamią-
cym się głosem, wszystkim dziękuje. Mówi o wielkiej 
pracy i o zaangażowaniu się swoich aktorek i aktorów 
z Koła Polonistyczno-plastycznego Fascynacje Mazow-
szem. Gestem ręki wskazuje ekipę techniczną utrwa-
lającą ten spektakl i jej dziękuję (dobra wiadomość. 
Można go obejrzeć w Internecie na stronach Zespołu 
Przedszkolno-żłobkowego im. Mikołaja Kopernika w 
Nowej Wsi).

Ale to jeszcze nie koniec wzruszeń i wrażeń tego 
wczesnego wieczoru w Nowej Wsi. Na bis, na życze-
nie publiczności, jeszcze raz absolwentki szkoły z to-
warzyszeniem chóru uczniowskiego, wykonują „Nie-
zmienność” Piotra Rubika. „Miasto 44” to piosenka z 
filmu pod tym samym tytułem wykonana niezwykle 
ekspresyjnie prze dwie dziewczyny i jednego chłopaka 

Kawiarnia Niepodległa

Już po raz trzeci spotkało 
mnie wielkie wyróżnienie. 
Zostałem zaproszony na spek-
takl literacko muzyczny, czyli 
na kabaret w najczystszej jego 
formie do Publicznego Gimna-
zjum im. Mikołaja Kopernika 
w Nowej Wsi.

– absolwentki i absolwenta szkoły. Trzecim utworem 
wykonanym na bis była brawurowa interpretacja pio-
senki Czerwonych Gitar – „Dywizjon 303”.  w lotników 
tego dywizjonu wcielili się chłopaki z klas drugich i trze-
cich „Kopernika”.

Nie pamiętam, czy utwory te były powtórzone w tej 
kolejności, ale to w tym przypadku nie ma większego 
znaczenia. Ważne jest to, że ich wykonawczynie i wy-
konawcy były wspaniałe i byli wspaniali.

Jeszcze kilka słów o Dywizjonie 303. patrząc na chło-
paków z tego dywizjonu nie dziwię się, że Angielki tra-
ciły dla nich głowy. Grali brawurowo, pod koniec z nutą 
sarkazmu. Sarkazmu, ponieważ ani oni ani żołnierze 
Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie nie brali udziału w 
Paradzie Zwycięstwa nad Tamizą 8 czerwca 1946 roku. 

Nie brali, ponieważ Anglicy nie chcieli denerwować 
Marszałka co „usta miał słodsze od malin” i ich nie za-
prosili. Być może bali się, że za zaproszenie Polaków 
na Paradę Zwycięstwa „Soso może im zrobić kuku”. 
Na wszelki wypadek woleli się nie narażać „Wąsatemu 
Słoneczku”.

„Dżentelmeni” zza kanału w drodze wyjątku zgodzili 
się na udział w paradzie tylko naszych lotników. Może 
uprosili ją w „Poranku Naszej Ojczyzny” (patrz obraz 
Sergiusza Gierasimowa pod tym samym tytułem).

W zaistniałej sytuacji nasi lotnicy „Dżentelmenom” 
zza kanału pokazali „gest Kozakiewicza”. 

Wielkie brawa dla tych lotników. Dla Pani Beaty 
Wiszniewskiej. Dla aktorek i aktorów. Wielkie brawa 
dla wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób przy-

czyniły się do zorganizowania spektaklu teatralnego w 
kawiarni NIEPODLEGŁA.

PS1. Przepraszam Kingę Szular. W mojej opowieści 
„Ziemiańska” w Nowej Wsi, chochlik drukarski pozba-
wił ją jednej litery w nazwisku (z).

PS2. Zaproszenia do Niepodległej zaprojektowano z 
wielką kulturą.

T.H.J.
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Zacznijmy od kompromitacji 
w Pradze podczas Aksamitnej 
Rewolucji w 1989 roku. Naszym 
kierowcą był Ivan a środkiem 
transportu radziecka Wołga. 
Ulubionym miejscem Ivana 
do spożywania lunchów była 
restauracja „U Stare Synago-
ge”, niedaleko Starego Rynku. 
Pisanie o czymś w Pradze, że 
jest na Starym Mieście brzmi 
jak żart, tam wszystko jest na 
starym, starszym i jeszcze star-
szym mieście. 

Maciej Bugajak - operator filmowy, publicysta
Foto - z archiwum autora

Z pamięci najemnika (15) - „When I’am Sixty-Fourˮ cz. 3

Maciej Bugajak na tle Placu Czerwonego w Moskwie

Tego dnia nasz szofer nie był głodny, stał koło sto-
lika rozmawiając z kelnerem. My w tym czasie 

przeglądaliśmy doskonale sobie znaną  i niezbyt ob-
szerną kartą dań. Postanowiłem dokonać rewolucji w 
zamówieniu i zamiast wieprzowego rzizka chciałem 
zamówić omlet ze serem, widniejącym wprawdzie w 
menu ale dodatkowo z szynką, również tam obecną. 
Użyłem swej, w moim mniemaniu doskonałej czesti-
ny prosząc o „omeletę ze serem i szunką”. Zarówno 
kelner jak i nasz kierowca dziwnie na mnie popatrzyli 
a ponieważ nie dostałem potwierdzenia więc ucieka-
jącemu do kuchni kelnerowi powtórzyłem, właściwie 
krzycząc, że może być tylko ze serem… Po kilku minu-
tach dostałem omlet ze serem i szynką, czyli nie było 
problemu. Po wyjściu z restauracji zobaczyłem zwija-
jącego się ze śmiechu Ivana, który spytał mnie , czy 
wiem co powiedziałem zamawiając jedzenie. Okazało 
się, że „ze serem” oznacza, że się zesrałem, co wszem 
i wobec głośno oznajmiłem w knajpie. Rok później 
spotkałem w Moskwie żonę Harveya Lee Oswalda, do-
mniemanego zabójcy prezydenta Kennedy’ego, Mari-

nę Oswald. Mieliśmy z nią wywiad, bardzo skromną i 
szczerą osobą, nie zazdroszczę jej życia, obarczonego 
piętnem żony zabójcy. W tamtych latach sporo czasu 
spędzałem w Moskwie a do naszego biura przyjeżdżało 
dużo znanych ludzi. Najbardziej zapadła mi w pamięci 
wizyta Johnny’ego Carsona, wieloletniego gospodarza 
programu „The Tonight Show”. Miałem zaszczyt wieźć 
go samochodem a jednocześnie docenić humor tego 
niezwykłego człowieka - legendy. 

Dwa lata później poznałem Richarda Nixona, rów-
nież w Moskwie. Owiany złą sławą w bezpośrednim 
kontakcie okazał się miłym, starszym panem, który 
uścisnął każdemu dłoń a mojej przyjaciółce podpisał 
swoją autobiografię. Następnego dnia była nawet 
możliwość zrobienia sobie z nim zdjęcia w naszym 
biurze NBC, gdzie miał wywiad ale trzeba było wcze-
śnie wstać! Więc nie mam zdjęcia… W 1995 roku była 
ceremonia otwarcia pierwszego rosyjskiego baru fast 
food. Oczywiście mistrzem ceremonii został urzędują-
cy wtedy prezydent Rosji Borys Jelcyn. Staliśmy wraz 
z korespondentem przy metalowym płocie, odgra-

dzającym nas od oficjeli. Ponieważ nasz dziennikarz 
był znany Jelcynowi, więc ten, przechodząc wzdłuż 
ogrodzenia zatrzymał się przy nas, słusznie oczekując 
pytania. Chwilę potem pochylił się mocno w naszą  
stronę prosząc o powtórzenie pytania.

Od razu poczułem, że już nie muszę iść tego dnia 
do monopolowego… Ilość procentów w wydycha-
nym przez Borysa powietrzu zabroniła mi prowadze-
nia samochodu z powrotem do firmy.  W 1999 roku 
zostałem zaproszony do realizacji nowego programu 
motoryzacyjnego TVP „Moc”. Na początku na planie 
był tylko prowadzący, Krzysztof Hołowczyc, pan redak-
tor i ja ze starszym synem, dźwiękowcem. Ponieważ 
dopiero wykluwała się formuła programowa mieliśmy 
sporo bałaganu, wiele więc zależało od naszej inwen-
cji. Pamiętam, jak pojechaliśmy kiedyś na parking w 
Powsinie, gdzie podstawiono jakiegoś Saaba i kazano 
Krzysztofowi go zrecenzować.

Hołek był wściekły, bo nie dostarczono nawet naj-
skromniejszych danych technicznych… No i trzeba 
było „szyć” jak w żargonie nazywano czystą impro-

wizację. W tamtym czasie zaobserwowałem ciekawe 
zjawisko. Otóż przy kręceniu kolejnych odcinków przy-
bywało na planie różnych dziwnych osób, z których 
każda wydawała się ważniejsza od poprzedniej. Był to 
chyba taki skok na kasę bo jeżeli chodzi o mankamen-
ty merytoryczne nic się nie poprawiało. Po kilkunastu 
odcinkach wyjechałem za granicę na dłużej a po po-
wrocie zostałem poproszony o udział w kręceniu od-
cinka specjalnego, na dwie kamery. To co zobaczyłem 
przeraziło mnie. Dziesiątki osób na planie, spory roz-
gardiasz i MOCno przeciągające się zdjęcia. W niczym 
nie przypominało to naszych początków z Hołkiem 
dlatego bez przykrości rozstałem się z programem. 
W trakcie realizacji pierwszych odcinków spotkałem 
sporo osób z pierwszych stron gazet, tzw. dzisiaj cele-
brytów. Nie wiem czego się spodziewałem po takich 
kontaktach ale pamiętam jak miłym rozczarowaniem 
była obecność na planie  Cezarego Pazury czy Jerzego 
Kryszaka. Pełna współpraca, ujmujący sposób bycia, 
humor i inteligencja były świetnym katalizatorem dla 
całej ekipy. Piszę o tym dlatego, że często robiłem krót-
kie wywiady do różnych programów i nasi celebryci 
nie zawsze okazywali się miłymi gośćmi. Szczególnie 
zapadł mi pamięci a właściwie to podpadł pan Artur 
Barciś. Czekaliśmy na niego w Teatrze Ateneum, spóź-
nił się prawie godzinę, nie przywitał się, nie przeprosił, 
odbębnił swoją odpowiedź na pytanie redaktorki i po-
szedł sobie. Może miał  po prostu zły dzień… A dobry 
dzień na pewno mieli inni znani aktorzy jak na przykład 
Marian Opania czy Piotr Fronczewski. Po paru chwi-
lach z nimi spędzonych miało się wrażenie, że zna się 
ich od lat. Wypowiedzi do kamery nie były niczym 
szczególnym ale w ich wykonaniu dostarczały czystej 
frajdy i dużej porcji śmiechu. To się nazywa klasa ! Sko-
ro jesteśmy przy aktorach to w 2006 roku byłem na 
światowej premierze filmu „Kod da Vinci”, która od-
bywała się w Cannes. Na plan porannego programu 
„The Today Show” przyszła cała obsada filmu z Tomem 
Hanksem, Audrey Tautou i Jeanem Reno.

Moim zadaniem było między innymi przypięcie 
mikrofonów co w przypadku odtwórczyni roli Ame-
lii wydawało się zadaniem karkołomnym. Dzień był 
bardzo ciepły więc aktorka założyła zwiewną, cieniut-
ką sukienkę. Widząc moją rozterkę wzięła ode mnie 
mikrofon i włożyła bez żadnego skrępowania  pod 
ubranie, sposobem dolnym, jak mówią siatkarze. W 
następnym, ostatnim już odcinku będzie o królach i 
prezydentach, zapraszam!

Tomasz Suwała - rysownik i bloger

Mundial 2018 
Nasza nieustraszona reprezentacja piłkarska 

rozegrała ostatni mecz o honor z repre-
zentacją Kraju Kwitnącej Wiśni. Japończycy tak 
bardzo się tym przejęli, że aby dać Polakom fory 
wybiegli na murawę w japonkach. Oczywiście 
były to specjalne japonki piłkarskie. Podobno – 
ale to tylko plotki – ich trener nawet powiedział 
naszemu: chłopaki, jakbyście chcieli jednego gola 
to sobie strzelcie, ale tylko jednego. W przerwie 
meczy (podobno) nasz trener powiedział chłopa-
kom, że na jednego gola mają pozwolenie, ale po-
tem stop. Tak też się stało i widać było wyraźnie, 
że obie drużyny kontrolowały przebieg gry, aby 
żadnych niespodzianek nie było. Jak to zrobili Ja-
pończycy, że dają nam wyjść z turnieju z honorem 
i jeszcze sami awansują, do tej pory nie wiem.

Nasze gwiazdy piłkarskie wróciły już w glorii re-
klamowej chwały podbudowane faktem, że mi-
strzowie świata z poprzedniego turnieju wrócili 
o jeden dzień wcześniej. Podobno (znowu infor-
macja niepotwierdzona) Joachim Loew zwrócił 
się do naszego trenera z pytaniem, czy mogliby 
się zabrać z naszą reprezentacją jednym samo-

lotem, ponieważ oni tak szybkiego powrotu nie 
planowali i teraz muszą kupować drogie bilety. 
Nasz dzielny Adam z nieukrywaną satysfakcją 
(podobno) odpowiedział:

 – Spierrrrr….
Okazuje się, że nie on jeden miał taką dziką 

satysfakcję. Zajrzałem na portale obcojęzyczne 
i niemal wszyscy okazywali z tego tytułu swoją 
radość. Co prawda dalekowschodnie, arabskie i 
izraelskie portale były dla mnie słabo czytelne, 
ale i tam wydawało mi się, że znaczki, którymi 
się posługują, wyglądają jakoś tak radośniej.  No 
może z wyjątkiem Niemców i Austriaków. Pew-
nie ktoś zwróci uwagę, że Niemcy i Austriacy to 
nie to samo.  Rzeczywiście, różnica między nimi 
jest mniej więcej taka jak między Niemcami a 
Bawarczykami. Wystarczy, że pojawi się jakiś ko-
leś z wąsikiem i wszyscy sobie przypomną, jakim 
językiem mówią i do jakiego „wielkiego” narodu 
należą.

Piłka piłką a tu w tle Mundialu ważne rzeczy się 
dzieją.

Z ustawy o IPN-nie wykreślono karanie za „pol-
skie obozy zagłady”, co w Izraelu odtrąbiono, 
jako zwycięstwo. Premier Izraela jednak dżen-
telmeńsko oświadcza, że zwycięstwo owszem, 
ale wspólne z polskim rządem. Jeszcze do nie-
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Zachariusz Boczek - cz. 9
SZABLA
Serdecznie witam w mych niskich progach.
Ukłon i uśmiech na twarzy.
Pozwoli pani, zabiorę okrycie,
Lokaj nie pełni dziś straży.
Niech no się tylko szelma pojawi,
To burę taką dostanie,
Że kapcie zgubi gdzieś na zakręcie,
I skończy się to bratanie.
S’il te plait pardonne moi - za tę szczerość.
Więc zapraszam na pokoje.
Pod ramię wezmę panią w sposobie,
Zabawmy się w czas we dwoje.
Na tych obrazach przodków mych zgraja.
Wszystkim spuszczali łomot jak trzeba,
Tu Grunwald tam Beresteczko,
A potem poszli do nieba.
Oto alkowa siądźmy na sofie.
Chciałem jej rozpiąć bluzeczkę,
Bo do sypialni tylko dwa kroki,
Lecz słyszę – Jeszcze chwileczkę…
Ze dwie godziny tak wytrzymałem,
Aż sen mnie zmorzył troszeczkę.
Gdy ze skowronkiem się obudziłem,
Pusta flaszeczka leżała.
Panna zniknęła i zniknął pałac,
Lecz szabla jak głupia stała!

A tak miało być przyjemnie. Z zadumy wy-
rwał Suchara głos posterunkowego Wa-

ligórskiego.
- To jak to było z tym Arnoldem Węgrzynem 

panie Boczek? Mów wszysto jak na Świętej 
Spowiedzi, łachudro jeden, bo inaczej będzie 
z tobą niedobrze!

- Szanowny Panie Najwyższy Komendancie, 
o ile sięgnę pamięcią do owego dnia, to spę-
dziłem go zupełnie inaczej niż Pan Naczelnik 
raczy podejrzewać. Pozwoli Pan, Najgłówniej-
szy Komisarz, że zacznę od początku.

- Przestań mnie tu tytułować gałganie jeden! Do-
brze wiesz, że jestem zwykłym posterunkowym.

- Dla mnie jest Pan, jak sam Marszałek Pił-
sudski, a nawet powiem więcej! Jak nie przy-
mierzając, koń Pana Marszałka.

- Suchar, nie zmuszaj mnie żebym sięgnął po 
służbową pałkę! W każdej chwili mogę zastoso-
wać ostrzejsze środki perswazji. Zrozumiano?

Przesłuchiwany zrozumiał, bo co tu było ro-
zumieć.

- Zacznę, więc od samego początku. Owe-
go dnia Panie Najwyższy…, obudziłem się się 
rano, gdyż zawsze się rano budzę. Zjadłem 

płatki owsiane na wodzie, gdyż, jako bezro-
botny wiodę skromne życie, ogarnąłem się 
nieco i zaplanowałem udać się na miasto w 
poszukiwaniu jakiegoś zajęcia.

- No, jak na ubogiego bezrobotnego, to no-
sisz się ponad stan - odparł Waligórski – ni-
czem jakiś Lord Koks albo, kto inszy.

- Panie Szanowny Komendancie…
- Jeszcze raz sobie pozwolisz - zaczął poste-

runkowy, ale nie skończył, gdyż Suchar zapy-
tał odważnie:

- A ile to dajmy na to Pan Szanowny wzrostu 
posiada?

- Jeden metr i osiemdziesiąt dwa centymetry 
- odparł bez namysłu Waligórski.

- No to miałem rację. Najwyższy na poste-
runku już Pan jest, a komendantem może za 
trzydzieści lat Pan zostanie. No i co zgadza 
się?

- Jak cię gwizdnę w ucho, to ci się wszystko 
będzie zgadzało, łapciuchu.

- Szanowny Pan zechciał mnie tytułować, 
o ile się nie przesłyszałem per „łapciuchu”, 
otóż, jeżeli chodzi o ciuchy, to wszystko uży-
wane z Kercelaka z amerykańskich paczek. Po 
prostu łapię okazję.

- Gadaj, co robiłeś dalej - posterunkowy 
wszystko skrzętnie notował.

- Gdzieś koło południa, na Placu Zamkowym 
spotkało mnie niespodziewanie okropne nie-
szczęscie.

- Co to za nieszczęscie zapytał monotonnym 
głosem Waligórskinie nie odrywając ołówka 
od notesu.

- Niech sobie Pan wyobrazi, Panie… Inspek-
torze kochany, spotkałem murzyna.

- Kogo ? – Zapytał policjant.
- Melduję, że murzyna 
- Jakiego murzyna do jasnej cholery?
- Całego czarnego jak węgiel.
- Co ty mi tu pieprzysz Suchar? Zapytał z nie-

dowierzeniem posterunkowy.

- Jak kocham swoją babcię, murzyn. Praw-
dziwy, najprawdziwszy i do tego czarny jak 
węgiel.

- I co ten murzyn? - Zapytał policjant.
- Nic, szedł sobie jak gdyby nigdy nic – odparł 

przesłuchiwany.
- A potem, po spotkaniu z tym murzynem, 

poleciałeś napaść i obrabować sklep Arnolda 
Węgrzyna.

- Nicpodobnego, potem oberwałem z dru-
giej strony. 

- To znaczy, co to znaczy? 
- Przez drogę przebiegł mi czarny kot. 
- Jaki? - Notował skrzętnie policjant.
- Czarny – odpowiedział Suchar i nawet po-

wieka mu nie drgnęła. Był jeszcze czarniejszy 
od murzyna, no po prostu czarny jak najczar-
niejszy węgiel. 

- I co ten kot? Rozmawiałeś z nim, mówił coś 
do ciebie? 

Suchar spojrzał jakoś dziwnie na Waligór-
skiego, ten się natychmiast zreflektował i 
poprawił.

- Znaczy czy rozmawiałeś z tym murzynem? 
Po jakiemu? Po murzyńsku oczywiście – od-
parował z satysfakcją policjant. Zresztą, co mi 
tu pieprzysz o kotach i murzynach, nie ciesz 
się, nie ciesz. Wszystko sprawdzimy, ustalimy 
i dojdziemy do prawdy. Posiedzisz sobie Bo-
czuś, oj posiedzisz. Recydywa, że aż strach. I 
co robiłeś później?

- Później to poszedłem do Św Krzyża się wy-
spowiadać. Bo to musiał być jakowyś znak z 
nieba.

- Jak cię trzasnę pałą przez łeb, to też bę-
dziesz miał znak, ale z posterunku, i to na całe 
życie. Przerwał zeznanie poddenerwowany 
policjant. Nie będziesz mi tu różnych pierduł 
opowiadał. Gadaj, co było dalej.

- Dalej to siedziałem w kościele i modliłem 
się bez przerwy. 

- Widział cię ktoś? Widział? Kto? Zadawał 
szybkie pytania i notował policjant - no, kto? 

- Duch Święty - odpowiedział Suchar, co zo-
stało skrzętnie odnotowane.

- Duch Święty –powtórzył powolutku i za-
pisał, aż w końcu zaczął gwałtownie kreślić i 
wrzasnął na Suchara – nazwiska tych twoich 
bandyckich kolesiów, ale to już! Ilu was jest 
w tej bandzie!

- I tu się pan myli. Żadnej bandy nie posiadam, 
a z przyjaciółmi bywam albo w teatrze albo w 
restauracji, jak choćby w Ziemiańskiej.

- W Ziemiańskiej, skromny bezrobotny? Na-
wpieprza się w domu płatków na wodzie, a na 
kolacje leci do Ziemiańskiej. Dozorca z twojej 
kamiennicy zeznał, że odwiedza cię liczne gro-
no podejrzanych typków.

- Ach już wiem, oto się rozchodzi. Trzeba było 
od razu Panie Komendancie. Tak, tak, wiem, 
wiem, o, co, się rozchodzi. Chłopaki na ba-
zarze się dowiedzieli, iż prowadzę bezpłatne 
kursy dobrego zachowania i ćwiczyliśmy takie 
tam tego: przepraszam, proszę, w którą rękę 
nóż, w którą pałkę, o przepraszam stokrotnie, 
widelec chciałem powiedzieć, no i tak dalej. A, 
że jestem człowiek oczytany i dobrze wycho-
wany może zaświadczyć pani Zofia Kępińska 
z Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczyn-
ności, z którą zresztą mamy się ku sobie. O 
czym jako pierwszego poinformowałem Sza-
nownego Pana. Ale myślę, że jako gentelman 
zachowa Pan tę wiadomość dla siebie.

- Dla siebie?! Gówno dla siebie. Wszystko 
będzie w protokole. Podpisz mi się tu i niech 
cię nie widzę! Wynocha! Jeszcze mnie popa-
miętasz Suchar. Będę koszmarem w twoich 
snach!

I to by było na tyle. Co dalej z naszym bo-
haterem dowiecie się Państwo w następnym 
odcinku. 

Pozdrawiam serdecznie,
Zbyszek Poręcki 

Mundial 2018 
dawna krzyczał, że Polacy to zbrodniarze, dzi-
siaj już mówi, że przyjaciele a nawet przyganił 
palcem, że na polski naród złego słowa powie-
dzieć nie można. Pochwalił się też, że wspólnie 
z polski rządem napisali poprawkę do poprawki 
o IPN-nie. I mamy teraz nową jakość: Izrael nam 
ustawy pisze. Ciekawe, jakie tam jeszcze projek-
ty ustaw ma dla nas w zanadrzu? 

W tle Mundialu niezłomna Małgorzata, pierw-
sza sędzina w RP oświadczyła, że na żadną 
emeryturę nie idzie i tak jej dopomóż … Frans 
Timmermans, który od miesięcy drąży temat w 
obronie tej jednej niezłomnej. A z takim popar-
ciem to się przegrać nie da. Już tam nasza nie-
złomna Gosia, upewniwszy się o takim poparciu 
oświadczyła, że tylko konstytucja jest najważ-
niejsza, inne ustawy idą do kosza. Ale proszę się 
nie rozpędzać, nie ma, co sprawdzać, czy ustawy 
podatkowe są zgodne z konstytucją, bo taka in-
terpretacja obowiązuje tylko niezłomne Małgo-
rzaty, za którymi stoi nieustraszony Frans.

A skoro o konstytucji mowa, to nie dziwi fakt, 
że nasz Prezydent do konstytucji chce wpisać 
(pytając nas o to w referendum konstytucyj-
nym): pincet plus, nienaruszalny wiek emerytal-
ny (niezłomna Gośka dopiero by się zdziwiła), 
wyższość Polski nad Unią tzn. wyższość kon-

stytucji nad prawem unijnym, a nawet sojusz z 
NATO – mieliśmy już kiedyś w konstytucji sojusz 
ze Związkiem Radzieckim…

Na koniec oszołomstwa brukselskiego ciąg 
dalszy: RODO, które ma chronić dane osobowe, 
wrażliwe i niewrażliwe. Tak skutecznie je chroni, 
że nawet w szpitalu już dowiedzieć się nie moż-
na czy leży tam ktoś z rodziny. Zawsze uważałem, 
że dotychczasowa ustawa o ochronie danych 
osobowych a teraz też RODO sprzyja tylko zło-
dziejom i bandziorom by mogli się ukryć i bez-
karnie oszukiwać. Bo uczciwy człowiek swojego 
nazwiska, adresu ani daty urodzenia się raczej 
nie wstydzi.

 – A ty Staś, wstydzisz się? – zapytałem kompa-
na szukając potwierdzenia.

 – Nie wymieniaj mego imienia a jeśli już, to 
natychmiast o nim zapomnij.

 – Dlaczego? – spojrzałem na Stasia zdziwio-
ny.

 – RODO – odpowiedział i dodał – gromadzenie 
moich danych osobowych na jakichkolwiek no-
śnikach, w twojej pamięci też, bez mojej zgody 
jest zabronione.

Komentować można na: 
http://piorkiemtomkas.blogspot.com
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Ponieważ wiedza o Marku jest powszechnie 
dostępna, więc skupię się na kilku bardziej 

istotnych wspomnieniach prywatnych. Ale wypada 
przypomnieć, że Marek „urodził się w Warszawie tuż 
przed wojną”, z której niewiele zapamiętał oprócz 
tego, że opiekowała się nim babcia cudem ocalała z 
bombardowanego domu przy ul. Orlej. Potem Prusz-
ków, a następnie Tomaszów Maz., gdzie schronili się 
rodzice – ojciec po przejściach „sowieckich” – facho-
wiec od przemysłu skórzanego. Już w szkole w Toma-
szowie Marek miał pierwsze doświadczenia fotogra-
ficzne – kopiował programy filmowe do kin, liście, 
czym zdobył uznanie w szkole. Po przeprowadzce do 
stolicy za namową babci i nauczycieli uczył się gry na 
skrzypcach, potem na kontrabasie (DK przy ul. Myśli-
wieckiej) i wreszcie na trące (kontrabas był za duży 
i za ciężki do przewożenia na skuterze). Poznał wte-
dy całe muzyczne środowisko Warszawy – łącznie z 
atmosferą Klubów Stodoły (jeszcze na ul. E. Plater) 
i Hybryd i które różniły tym, że „do Hybryd wcho-
dziło się w czystych butach i garniturze, do Stodoły 
– niekoniecznie”. Wywalony z letniego (1957) obozu 
muzycznego w Bodzentynie zjawił w Sopocie i dzię-
ki Zofii Komedowej otrzymał wejściówki na festiwal 
jazzowy. Grał na basie w swoim Six Boys Stompers, 
potem na trąbce, oddał ją za 50 zł kibicowi sporto-
wemu na Myśliwieckiej po pierwszych nagraniach 
radiowych zespołu. Przełomem była opinia Tyrman-
da – czemu gra jazz, skoro fotografia wychodzi mu 
lepiej? Pierwszym aparatem jego była NRD-wska 
werra – ze świetną optyką.

Karewicza poznaliśmy – niżej podpisany i Jurek Bo-
janowicz – bodaj w 1966 r. kiedy był instruktorem w 
pracowni foto w Pałacu Młodzieży PKiN. Odwiedzali-
śmy go tam wielokrotnie przyglądając się jego pracy 
(robił pierwsze okładki dla Niebiesko-Czarnych i dla 
Czerwono Czarnych i innych) i jeżeli fotosy wychodzi-
ły fajne (czekaliśmy aż wyschną!) to z liternictwem 

Marek Karewicz (1938-2018)
Adam St. Trąbiński
Foto - Jan Bebel

do okładek „miał pewne problemy” – jak mówił. 
Grał tam stale niemiecki  magnetofon  i ciągle spie-
raliśmy się, który zespół i dlaczego jest lepszy. Nawia-
sem mówiąc, po latach zapisałem syna do pracowni 
radiotechnicznej (skończył liceum radiowe), lecz ten 
wybrał informatykę i za chwilę był tam instruktorem. 
Po uruchomieniu rubryki muzycznej w Trybunie Ma-
zowieckiej koniec 1967 i potem od maja ’68 aż do 
jej upadku w grudniu 1981 dawaliśmy (dawałem) 
regularnie fotosy Karewicza. Zawsze służył nam 
radą, ba! – imponował nam wiedzą, znajomościami 
i śmiałymi opiniami. Karcił mnie wielokrotnie – na-
wet w latach 90, kiedy prowadziłem DJ’s Magazine i 
inne magazyny. Bo Marek był niemal wszechstronny 
– żywo interesował się sportem (sam grał w kosza i 
kopał piłkę), był disc-dżokejem, gdy przyszła na to 
moda, pisał sporadycznie i komentował muzykę. 
Najczęściej spotykałem go na festiwalach – kiedyś 
dawno temu zapytał: - a ile festiwali zaliczyłeś? – 
No, około 40?! – A ja ponad 120 – odparł. Jednak 
najciekawsze były powroty z niektórych, jak ten z 
Kalisza (OFAB – I-szy Ogólnopolski Festiwal Awan-
gardy Beatowej) – z pociągu do pociągu opowiadał 
mi wtedy wiele o sobie; jak ten wiosną 1981, kiedy 
wracaliśmy z Poznania (przygotowania do Rock-
Areny), kiedy się ostro sprzeczaliśmy się na tematy 
polityczne widząc o okien pociągu kolumny wojsk 
sowieckich; jak te pobyty na festiwalach sopockich 
– Pop Session i piosenkarski. Jednak najciekawszym 
był niezapomniany dzień w Sali Kongresowej na tzw. 
backstage’u (zapleczu), kiedy Marka oglądaliśmy w 
akcji rejestrowania dwoma aparatami występu The 
Rolling Stones. Po latach Marek złożony już chorobą 
wynajął taksówkę i pojechaliśmy dwie ulice dalej na 
Muranowie, gdzie miał pracownię i odszukał paczkę 
klisz. Kilka archiwalnych fotosów z owych koncertów 
daliśmy w Głosie Pruszkowa z okazji 40-lecia wystę-
pu/pobytu Stonsów w Warszawie i przy okazji ich 
grania na Służewcu. Oczywiście, negatywy wróciły 
do właściciela. 

Chyba wszyscy wiedzą, że Marek był wyrocznią w 
sprawach męskiej mody – pospieraliśmy się ostro na 
ten temat w foyer Hotelu Sheraton podczas jakieś 
mało ciekawej Ery Jazzu, zarzucił mi bowiem nosze-
nie podróbek francuskich firm, gdy były to oryginały, 
tylko że z drugiej ręki. Że był uroczym gawędziarzem 
– wręcz mistrzem! I z tym były problemy, jak ten z 
wagonem wódki jaki wrócił z powodu wysokiego cła 
znad kanału La Manche (warszawskie honorarium 
Rolling Stones) – tzw. wódki pagartowskiej. Była to 
wierutna bujda w która uwierzyli wszyscy, łącznie z 
Gazetą Wyborcza i ze mną. Idąc dalej i w „czasie” 
uwierzyłem w kilka opowieści okupacyjnych Marka 
– zbierając materiały na temat pewnego polskiego 
kompozytora. Jednak po pewnej Wigilii jazzowej w 
Tygmoncie i po konfrontacji faktów wycofałem się 
z tej akcji z ulgą. No, cóż z upływem lat Marek po 
prostu konfabulował coraz więcej. Tym więcej mam 
uznania dla Marcina Jacobsona i dla jego pracy pt. 
„MAREK KAREWICZ: BIG BEAT”, w której to autor nie 
dał się nabrać na „siano” i którą serdecznie poleca-
my naszym Czytelnikom (po raz wtóry!). To <creme 
de la creme> big-beatowych fotosów Marka, nie tyl-
ko tych pozowanych (słynna powojenna ścianka na 
bliskim mu Muranowie) ale i portretowych. Jedno-
cześnie we wstępie kompendium wiedzy o Artyście, 
którego nigdy nie zapomnimy. Schorowanego coraz 
bardziej Marka nie opuściła branża muzyczna – kilka 
lat temu urządzono koncert charytatywny w Stodo-
le, jaki przyniósł pewną sumę pomocną w lekach i 
zorganizowaniu odpowiedniej opieki. Tu trzeba wy-
mieć nazwiska Tadzia Majewskiego mieszkającego w 
pobliżu Marka oraz Wiesia Śliwińskiego z Trójmiasta, 
jacy bezinteresownie poświęcali swój czas i towarzy-
szyli Markowi przez lata, już wtedy na wózku inwa-
lidzkim wożąc go dosłownie wszędzie po Polsce. Bo 
Marek miał wystawy, bo Marek chciał być…

W poniedziałek 2 lipca dosłownie tłumy przy-
jaciół – głównie artystów, muzyków i rodzina po-
żegnały Marka Andrzeja Karewicza – najpierw na 
nabożeństwie w kościele Ewangelicko-Augsbur-
skim na Pl. Małachowskiego, potem na Cmen-
tarzu Ewangelickim na Woli, gdzie spoczął w ro-
dzinnym grobie. Wieczorem w Tygmocie, klubie 
którego był współzałożycielem ponad 20 lat temu 
i któremu przez lata nadawał styl i poziom odbyło 
się spotkanie przyjaciół.   

Co można napisać o czło-
wieku, którego się znało 
ponad 50 lat i który stał 
się ikoną w świecie muzy-
ki jazzowej/pop, mistrzem 
fotografii (analogowej, jak 
się teraz mówi)? 

A czy ktoś z Was zastanawiał się skąd konkret-
nie się wzięli Sami Swoi? 

Skąd przyjechali, skąd pochodzi ta ziemia w lnia-
nym woreczku na szyi jak skarb największy? 

Skąd ten karabin, co to z niego zamek wylata, ale 
zawsze pod ręką, „bo sąd sądem, ale sprawiedli-
wość musi być i tak po naszej stronie”.

Skąd przywieźli ten język - choć śpiewny, to w 
mowie twardy?

Do jakiego miejsca tęsknili zasypiając?
Skąd?
Tułają się tak czterdzieści dni w poszukiwaniu 

swojego miejsca. W zasadzie, to SWOJE pozo-
stawili tam, gdzie „nawet niebo ma inny błękit”. 
I odnajdują nowe miejsce, gdzie osiadł ich stary 
sąsiad. Ten nierozłączny element ich starego życia 
– „Wróg, ale swój”.! Przecież ich miejsce było tam, 
gdzie i on - za miedzą!

Nie wszyscy widzowie wiedzą, że kanwą napisa-
nego najpierw słuchowiska radiowego zatytuło-
wanego „I było święto”, a następnie scenariusza fil-
mowego, była historia wysiedleńców z podolskiej 
wioski autorstwa Andrzeja Mularczyka. Opisał 
on losy swojego stryja Jana Mularczyka (filmowy 
Kazimierz Pawlak). Cała historia jest w większości 
oparta na faktach, a pierwowzorem Pawlaka był 
stryj Jaśko, który osiedlił się na ziemiach odzyska-
nych. Wybrał wieś Tymowa ponoć, tylko dlatego, 
że zobaczył pasącą się na łące krowę swego sąsiada 
z Boryczówki, z którym był skłócony.

Nieliczne już opuszczone chłopskie chałupy przez 
Polaków stoją do dziś. Giną przed wzrokiem prze-
chodnia w chaszczach. Umierając powoli nadgryza-
ne systematycznie zębem czasu. Nie mieszkają już 
w nich przesiedleni Łemkowie z okolic Jarosławia. 
Gdyby nie solidne dachy, na których leży jeszcze 
dachówka holenderka, tudzież blacha i wszędobyl-

A w Krużewnikach był?

Każdy z nas zna ten cytat z 
filmu „Sami swoi” Sylwestra 
Chęcińskiego. Czy zastana-
wialiście się, gdzie są te Kru-
żewniki i czy miejscowość 
istnieje na prawdę?

Tekst - Wiesław Makulski oraz Andrzej Mączkowski
Foto - Ryszard Wiese

ski eternit, wykonane przez rodzimych rzemieślni-
ków tamtych i późniejszych lat, ściany wykonane z 
suszonej gliny czy też drewniane szkielety domów 
obciągnięte gliną wymieszana z sieczką dawno by 
deszcz rozmył.  

Nie przetrwała Pawlakowa chałupa kryty słomą, 
choć ziemna piwnica służy obecnym gospodarzom 
– „A dom murowany, piwniczny, niekryty słomą, 
jak nasza chałupa w Krużewnikach, a dachówką 
podłóg rozumu i przepisów przeciwpożarowych”. 
– Mówił Kazimierz Pawlak.

Dom Mikołaja Polakowskiego, czyli Kargulowy 
stoi do dziś. Mieszkała w nim do końca zmarła 
przed kilku laty, córka przesiedleńców z podkar-
pacia, pani Deblicka. 

W pustych izbach opuszczonych domów, zacho-
wały się dawne piece chlebowe z zapieckiem. Takie 
same, na jakim urządzono posłanie filmowej babci 
Eleonorze. Przetrwała do dziś sieczkarnia Jana Mu-
larczyka, który nota bene był ostatnim sołtysem w 
Boryczówce. Wyjechał ostatnim transportem na 
ziemie zachodnie, wcześniej żegnając sąsiadów i 
przekazując opuszczone domostwa przybyszom z 
Polski. 

Staw, utworzony na leniwie płynącym strumyku 
o tej samej nazwie co wieś, którego spiętrzone 
wody napędzały młyńskie koło, dziś jest tylko łąką, 
na której pasą się krowy. Pozostał młyn, na które-
go schodach w letnie wieczory zasiadała młodzież. 
Ich śpiew unosił się nad stawem., To tu rodziły się 
przyjaźnie, które niejednokrotnie przeradzały się 
w głębokie uczucia na całe życie. Ten, choć jesz-
cze mle zborze, powoli odchodzi do kresu swego 
żywota.  Był też przed wojną źródłem energii elek-
trycznej dla bogatych gospodarzy z wioski, kiedy 
zamontowano prądnicę.

Kościół zamknięty przez sowietów i zamieniony 
na magazyn nawozów sztucznych przetrwał w do-
brym stanie a w nim ołtarz główny.  Zwrócony wier-
nym w 1997 roku został przebudowany na cerkiew 
greko-katolicką.

Ta, malowniczo położona wioska wzdłuż me-
andrującej przez dolinę rzeki, powoli pustoszeje. 
Młodzi opuścili ją w większości w poszukiwaniu 
lepszego życia i pracy, często poza krajem. W 
nielicznych starych domach tętni życie, trochę le-
niwie, ot tak, spokojnie – jak to mówił Pawlak z 
ekranu „a nie lepiej to spokojnie żyć”.

Nowe domy, skromne domy, ukazują zmiany po-
koleniowe, jakie zachodzą na ukraińskiej wsi. 

A w Krużewnikach był? – Byliśmy!

Więcej zdjęć na: 
http://filmsamiswoi.wixsite.com/strona/a-w-

kruewnikach-byl

Boryczówka (filmowe Krużewniki), 
dom polski zamieszkały przez Łemków wysiedlpnych  z Jarosławia
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Festiwal rozpocznie się 30 
czerwca i potrwa do 25 sierpnia 
2018. Miejsce festiwalu to War-
szawa, Rynek Starego Miasta.

Autorami i organizatorami  
są: Fundacja Jazz Art, a szefa-
mi festiwalu: Krzysztof Woj-
ciechowski, Iwona Strzelczyk 
Wojciechowska.

Partnerami są: Austriackie Fo-
rum Kultury, Ambasada Włoch 
oraz Włoski Instytut Kultury.

Patroni medialni to: TVP Kul-
tura, TVP3 Warszawa, Gazeta 
Wyborcza CJG24, AMS, Radio 
Rmf Classic oraz Jazz Forum. 

Mirosław Kalinowski
Foto - Fundacja Jazz Art

W sobotę 30 czerwca ruszyła 24 edycja po-
pularnego festiwalu jazzowego „Jazz na 

Starówceˮ, który zapowiada się bardzo ciekawie. 
Wystąpią legendy jazzu międzynarodowego i 
polskie gwiazdy, będą premiery i jazzowe odkry-
cia. Posłuchamy artystów między innymi: Davida 
Murraya, Richarda Galliano, Paolo Fresu, Macieja 
Obary, Bireliego Lagrene.

To jedyny tego typu plenerowy festiwal jazzowy 
w Polsce adresowany do szerokiej publiczności o 
bezpłatnej formule. Jest jednym z najpopularniej-
szych i  jednym z  największym – pod względem 
ilości publiczności, festiwalem jazzowym w Pol-
sce. Trwa 2 miesiące wakacyjne, w każda sobotę 
lipca i sierpnia.

Od lat jest wizytówką artystyczną i turystyczną 
stolicy, co potwierdzają także badania i ankie-
ty. Przez 23 lat istnienia zgromadził imponująca 
liczbę około miliona publiczności. Jeden koncert 
festiwalowy przyciąga 3-4 tysiące widzów, a jedna 
edycja około 40 tys. odbiorców.

Festiwal kreuje nowe fakty i jakości artystyczne. 
Oryginalny program – zróżnicowany stylistycznie, 
międzynarodowe gwiazdy, premiery i jazzowe 
odkrycia, to od kilku lat znaki rozpoznawcze fe-
stiwalu.

Polska publiczność miała okazję po raz pierw-
szy na festiwalu usłyszeć gigantów ery swingu jak: 
Scott Hamilton, Duffy Jackson, Dr. Lonnie Smith, 
poznać nowe odkrycia amerykańskich estrad jak: 
Alfredo Rodriguez, Grace Kelly, Avishai Cohen, 
Kyle Eastwood (syn Clinta Eastwooda), Hiromi, 
Cyrus Chesnut, John Pizzarelli, Daniel Jobim.

W ostatnich latach na festiwalu wystąpiły mię-
dzynarodowe gwiazdy jazzu wśród których wy-
mienić należy takie nazwiska jak:  Archie Sheep, 
David Murray, Richard Galliano, Dino Saluzzi, Bill 
Evans, Lee Konitz, Chico Freeman, Bobo Stenson, 
Kenny Wheeler, John Taylor, Tord Gustavsen, Mi-
chael Wollny, Yaron Herman, Marilyn Mazur, Jeff 
Lorber, Eric Marienthal, Mike Stern, Bill Evans, 
Roy Hargrove, Charnett Moffett, Stanley Jordan, 
Terje Rypdal, Palle Mikkelborg, Birelli Lagrene, 
Ulf Wakenius, Greg Osby, Buster Williams, Omar 
Sosa, Ernie Watts, Jacky Terrasson, Joey Calde-
razzo, Christian McBride, Nicholas Payton, James 
Carter.

Najwybitniejsi polscy artyści między innymi: To-
masz Stańko, Michał Urbaniak, Urszula Dudziak, 
Zbigniew Namysłowski, Janusz Muniak, Jan Pta-
szyn Wróblewski, Włodek Pawlik, Włodzimierz 

24. Międzynarodowy Plenerowy Festiwal 
Jazz na Starówce

Nahorny, Jarosław Śmietana, Leszek Możdżer, 
Adam Bałdych, Paweł Kaczmarczyk, Sławomir 
Jaskułke, zespoły: Miłość, Dream Team, The Qu-
artet, String Connection, Laboratorium, Walk 
Away, Simple Acoustic Trio, Marcin Wasilewski 
Trio, Wojtek Mazolewski Quintet, prezentowali 
swoje premierowe i jubileuszowe projekty.

Festiwal od lat obecny jest w polskich mediach, 
w prasie zagranicznej - także w informatorach 
turystycznych. Zajawka z festiwalu ukazał się w 
BBC World, TV Deutche Welle oraz Das Erste zre-
alizowały reportaż z festiwalu. 

 
Program

7 lipca
Gerardo Nunez Trio

Zaliczany jest do grona najwybitniejszych 
współczesnych gitarzystów,  pionier flamenco 
nuevo. Nazywany „koronowanym następcą Paco 
de Lucii”. Jego techniką zachwycał się Paco de Lu-
cia, mówiąc o Núñezie, że gra rzeczy niemożliwe 
do zagrania i prawdopodobnie dysponuje najlep-
szą techniką gitarową na świecie. Jego warsztat 
wyróżnia wirtuozeria i niezwykła umiejętność 
łączenia stylów muzycznych. Jego twórczość jest 
głęboko zakorzeniona w tradycji flamenco, jed-
nak muzyk nie boi się czerpać także z innych ga-
tunków, zwłaszcza z jazzu.  Koncertuje na całym 
świecie, bierze udział w prestiżowych festiwalach 
oraz współpracuje z największymi wykonawcami 
muzyki flamenco, klasycznej i jazzowej, takimi jak 
Michael Brecker, John Pattitucci, Dave Holland, 
Paquito D’Rivera czy Plácido Domingo.

 
14 lipca
ESJA Trio & Piotr Baron 

Znakomici młodzi austriaccy muzycy, Jorg Le-
ichtfried i Hubert Bründlmayer występują razem 
w różnych składach od blisko dziesięciu lat. Stefan 
„Pistaˮ Bartus jest bardzo popularnym muzykiem 
międzynarodowej sceny jazzowej, który wnosi 
istotny wkład artystyczny do założonego w 2017 
roku międzynarodowego Esja Trio. Bardzo ciekawy 
i oryginalny zespół  wyróżnia barwna wirtuozerska 
improwizacja . Zespół gra  energetycznie i lirycznie. 
Improwizuje bezkompromisowo i świeżo.

W Warszawie trio po raz pierwszy zagra z Pio-
trem Baronem, jednym z najważniejszych pol-
skich saksofonistów i liderów polskiej muzyki 
jazzowej. 

 
21 lipca
Maciej Obara Quartet – Unloved

Saksofonista, kompozytor, improwizator, lau-
reat wielu nagród, w tym Fryderyka. Jeden z 
najaktywniejszych polskich muzyków  europej-
skiej sceny jazzowej. Od początku kariery kon-
sekwentnie rozwija swój własny język muzyczny. 
Choć współpracował z wieloma artystami z Japo-
nii, USA i Europy, to od lat jego priorytetowym 
projektem jest autorski kwartet, w skład którego 
wchodzą: pianista Dominik Wania, kontrabasista 
Ole Morten Vågan oraz perkusista Gard Nilssen. 
Najnowsza płyta zespołu, Unloved, zarejestro-
wana została dla prestiżowej monachijskiej wy-
twórni ECM. Płyta otrzymała nagrodę Fryderyka, 
a Maciej Obara został artystą roku. 

Unloved, to jeden z najważniejszych albumów 
jazzowych roku, którym Maciej Obara, polski 
saksofonista altowy, debiutuje w prestiżowej, 
monachijskiej wytwórni ECM Records (dziewiąty 
autorski album w dyskografii artysty).

 
28 lipca
David Murray Quartet 

Legenda jazzu, innowator, słynny amerykański 
saksofonista tenorowy nazwany „Joyce Carol 
Oates jazzu”. Jeden z najważniejszych przedsta-
wicieli nurtu New Black Music, wypłynął na fali 
awangardy free - jazzowej lat 70.,  w swojej twór-
czości wielokrotnie zwracał się w stronę tradycji 
czarnej muzyki, do źródeł bluesa, gospel, a także 
swingu.  

Grał oraz nagrywał z tuzami i gwiazdami jazzu 
m. in.: McCoy Tynerem, Elvinem Jonesem, Jame-
sem Bloodem Ulmerem,  Lesterem Bowie, Macy 
Gray, Cassandrą Wilson , Macy Gray.  Jego kon-
certy są oczekiwanym wydarzeniem na słynnych 
festiwalach, także w Europie jak: North Sea Jazz 
Festival, Umbria Jazz Festival. 

Laureat nagrody Grammy, współzałożyciel le-
gendarnego World Saxophone Quartet, do dziś 
uznawany jest za jednego z najważniejszych sak-
sofonistów na świecie. 

 
4 sierpnia
KK Pearls 

Międzynarodowy projekt polsko - izraelsko- ko-
lumbijski  Krzysztofa Kobylińskiego z udziałem 
znakomitych artystów: Reut Rivka Shabi, Dima 
Gorelika, Edi Sancheza. Wielokulturowość, wyni-
kająca z różnych źródeł i korzeni artystów, znajdu-

je doskonały wyraz w wykonywanej muzyce. Re-
pertuar zespołu to autorskie kompozycje Krzysz-
tofa Kobylińskiego – pianisty, aranżera, kompo-
zytora, twórcy projektu, który jest laureatem 
międzynarodowych konkursów fortepianowych i 
kompozytorskich. Autor kilkudziesięciu albumów 
muzycznych opartych o jazz, ethno, neoklasykę i 
elektronikę muzyczną.  Jest autorem muzyki fil-
mowej i teatralnej. Jego utwory były wykonywa-
ne przez wielu muzyków jazzowych, w tym Bran-
forda Marsalisa, Joey Calderazzo). Zespół ma na 
koncie koncerty w Polsce i Europie. 

 
11 sierpnia
Richard Galliano „New Jazz Musette 4tet”

Słynny francuski multiinstrumentalista należy 
do grona najwybitniejszych europejskich twór-
ców, dla których jazz, muzyka klasyczna, przeboje 
muzyki rozrywkowej i etnicznej stanowią źródła 
inspiracji. 

Wirtuoz  akordeonu, bando neonu, kompozy-
tor, multiinstrumentalista.  Jest  niedoścignionym 
interpretatorem muzyki Astora Piazzolli. Twórca 
charakterystycznego brzmienia określanym  jako 
„new tango musetteˮ. Jest najwybitniejszym 
akordeonistą jazzowym, który wprowadził ten 
instrument do jazzowej improwizacji. 

Współpracował  wieloma wybitnymi artystami 
jak: Juliette Greco, Charles Aznavour, Ron Carter, 
Chet Baker, Jan Garbarek, Wynton Marsalis, Her-
bie Hancock.

 
18 sierpnia
EABS & Adam Bałdych
REPETITIONS (Letters To Krzysztof Komeda)

Septet EABS przez krytykę i branżę muzyczna 
okrzyknięty nowym odkryciem polskiej sceny 
jazzowej i najlepszym elektrycznym zespołem w 
Polsce. To hołd złożony legendzie polskiego jazzu 
– Krzysztofowi Komedzie.

Projekt muzyczny Marka Pędziwiatra, pianisty, 
rapera, producenta (nominacja do Paszportów 
Polityki 2017), to jazz nowej generacji, czerpiący 
inspirację z tradycji wielkich jazzowych nagrań 
ery Komedy oraz nowoczesnych brzmień.

Adam Bałdych, jeden z najwybitniejszych 
skrzypków jazzowych, kompozytor, lider, jeden 
z najlepiej rozpoznawanych polskich muzyków 
jazzowych w Europie. Oprócz niesamowitej wir-
tuozerii ceniony za oryginalne brzmienie i kom-
pozycje. Od początku swojej kariery wyznacza 
nowe ścieżki dla wiolinistyki. 

 
25 sierpnia
Bireli Lagrene Quartet 
Premiera. Remember Jaco Pastorius

Słynny francuski gitarzysta jazzowy pochodze-
nia romskiego  o niezwykłej biografii.  „Cudowne 
dziecko” jazzowej gitary, i „spadkobierca Django” 
– takim przydomkiem określa się tego niezwykłe-
go muzyka.  Mając zaledwie 13 lat wydał pierwszy 
album, mając kilkanaście lat występował i nagry-
wał z gwiazdami światowego jazzu jak: Stephan 
Grapelli, Jaco Pastorius, McLaughlin, Joe Zawinul, 
Al Di Meola, Stanley Clarke, Eric Clapton, Didier 
Lockwood. Dziś tworzy muzykę  swingową o ko-
rzeniach etnicznych, inspirowaną w znacznym 
stopniu twórczością wielkiego Django Reinhard-
ta. 

Na finał festiwalu usłyszymy premierowy pro-
jekt artysty poświęcony kultowemu amerykań-
skiemu muzykowi, multiinstrumentaliście, okre-
ślanego jako Jimi Hendrix gitary basowej, Jaco 
Pastoriusowi. 

Biréli Lagrène  dzielił  scenę z Pastoriusem i wziął 
udział w nagraniu kilku jego albumów. 

Serdecznie zapraszamy
Krzysztof Wojciechowski
Iwona Strzelczyk Wojciechowska
Fundacja Jazz Art.  
www.jazznastarowce.pl
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czącymi po cztery rzędy książek. Ponad 
inkrustowanym brązem stołem wisiał 
śliczny żyrandol z brązu i kryształu. Był on 
jednak o wiele mniejszy od wiszącego w 
dużym salonie, okazałego kryształowego 
żyrandolu, pod którym często wirowały 
taneczne pary podczas licznych balów. 

Na owych balach bywał w Husiatynie, 
łamiący kobiece serca, piękny męż-

czyzna, wuj Oleś,  marsza-
łek szlachty polskiej na 

Podolu, Aleksan-
der Sadowski 

z Orynina. 
Jego żona, 

n a s z a 
u k o -

cha-
na 

cio -
c i a 

Ewel -
c i a , 

s i o s t r a 
mego Ojca, 

miała ogromny 
wpływ na kształ-

towanie i rozwija-
nie naszych uczuć patrio-

tycznych.
Powracając do Husiatyńskiego dworu, 

nie mogę nie wspomnieć o pięknym, 
okazałym kominku z czarnego marmuru, 
z wyrytym herbem Ogończyk. Stał na nim 
wspaniały, zabytkowy zegar szylkretowy 
z inkrustacjami z brązu. Taki sam widzia-
łam w paryskim Wersalu. Zachwycała się 
nim znacznie później, bywająca w Mosz-
czanicy księżna Sapieżyna, prezesowa 
Akcji Katolickiej w Krakowie, twierdząc, 
że to okaz muzealny. Po dwóch stronach 
zegara stały świeczniki z brązu, bardzo 
misternej roboty, a za nimi dwie wiel-

Jerzy W. Ryll - publicysta
Foto - zdjęcie Władysława Kępińskiego

Dwór - portrety i zegary 

Motto: 
„Piszcie sami swoją historię, 
bo inaczej napiszą ją inni, a 

do tego źle”. 
(Józef Klemens Piłsudski, 

Pierwszy Marszałek Polski)

Dwór w Husiatynie - jego portrety 
i zegary opisuje niczym Moniusz-

ki opera narodowa szlacheckie gniazdo 
rodowe na ziemi podolskiej - terenu 
dziejowego wspomnień „HUSIATYN” z 
Podola na przełomie wieków (XIX-XX). 
Ich autorką jest Maria Anna Kępińska de 
domo Żelska, ur. 2.07.1892 r. w Husiaty-
nie, zm. 26.07.1980 roku; Córka Józefa i 
Klementyny de domo Brzeskiej).

Opis zwycięskiej bitwy wojsk generała 
Dwernickiego pod  Stoczkiem Łukowskim 
przetrwał niezależnie od wspomnień Ma-
rii Anny Kępińskiej de domo Żelskiej w 
żołnierskiej pieśni patriotycznej „Grzmią 
pod Stoczkiem armaty”, słynnej jak Ma-
zurek Dąbrowskiego.

Dziś nieco egzotyczne terminy przywo-
łane w tekście pieśni mają  swoje kon-
kretne, utrwalone historycznie znacze-
nia:

RABATY – kolorowe wyłogi, kołnierze w 
wojskowych mundurach; białe rabaty to 
białe wyłogi Ułanów Grochowskich - stąd 
właśnie Białymi Ułanami Grochowskimi 
zwanych. Szwadron Reprezentacyjny 
Kawalerii ma wyłogi żółte na pamiątkę 
JP1 czyli Kawalerii Legionowej Pierwszej 
Brygady Józefa Piłsudskiego. Szwadron 
to od wieków przyswojony squadron.

KRAKUSY – żołnierze lekkiej jazdy w 
okresie Księstwa Warszawskiego i Po-
wstania Listopadowego, uzbrojeni w 
lancę z chorągiewką, szablę i pistolety 
przy siodle.

Jak to w żołnierskich pieśniach bywa, 
istnieją one w wielu wersjach regional-
nych, w których przetrwały Rzeczpospo-
litej kolejne burze dziejowe. Pamiętajmy 
bowiem, iż na terenie dawnej Pierwszej 
Rzeczpospolitej istnieją dziś terytoria 
siedmiu państw z Najjaśniejszą Rzecz-
pospolitą Polską na czele.

Wiktorię pod Stoczkiem Łukowskim opi-
sała dobrze w numerze czerwcowym wa-
riantowo przytoczona pieśń żołnierska z 
Powstania Listopadowego. Tym samym 
Mazowsze z Ułanami Grochowskimi oraz 
Krakusami zostało powiązane z Genera-
łem Dwernickim z Podola i tym samym 
Kamieniec Podolski trwale zespolił się z 
Mazowszem właśnie. 

Kontynuuję więc wspomnienia Marii 
Anny Kępińskiej de domo Żelskiej o ro-
dzinnym Dworze z jego portretami i ze-
garami. 

Po śmierci mego Ojca, Husiatyński dwór 
stał się prawdziwie domem żałoby. Od-

tąd matka moja nie zdejmowała koloru 
czarnego, aż do śmierci. Raz tylko zrobi-
ła wyjątek i dała się nakłonić do ubrania 
jedwabnej, popielatej sukni od Hersego, 
w 20 lat po śmierci swego męża, w dniu 
mojego ślubu! 

A w sali kominkowej, na dużej ścianie, 
gdzie wisiały portrety rodzinne, pośrod-
ku znajdował się portret mego Ojca 
w szerokich złotych ramach, 
zawsze okryty krepą. 
Powyżej wisiały 
portrety dziad-
ków – Józefa 
Ż e l s k i e g o 
i jego 
ż o n y , 
c ó r k i 
g e -
n e -
ra-
ł a 

Dwer-
n i c k i e -
go, Alek-
s a n d r y . 
Ponad nimi 
– z jednej stro-
ny – malowany w 
Paryżu portret generała, 
z drugiej – pradziadka Feliksa 
Żelskiego. Pomiędzy nimi zaś, mniejszy 
portrecik mojej prababki. Poniżej i wo-
kół rozmieszczone były liczne mniejsze i 
większe fotografie nieznanych mi bliżej, 
starszych członków rodziny. Pod tą ścia-
ną portretową, naprzeciw dużych czte-
rech okien, między którymi stał ogromny 
stół z marmurowym blatem, znajdowała 
się antyczna kanapa i dwa fotele oraz 
palisandrowy stół, inkrustowany brązem 
z krzesłami wokół. Przy jednej ze ścian 
była olbrzymia gdańska szafa bibliotecz-
na, z bardzo głębokimi półkami, miesz-

kie porcelanowe wazy na kwiaty, które 
później ozdobiły Moszczanicki salon. Te 
Husiatyńskie wazy z czarnej, malowanej 
w kwiaty porcelany, pełne były zawsze  
zasuszonych stepowych roślin. Ich histo-
ria jest dość ciekawa, kupił je okazyjnie w 
Kamieńcu Podolskim mój dziadek. Zosta-
ły tam sprowadzone z jednego z pałaców 
carskich, dla ozdobienia apartamentu 
przygotowanego dla cara na czas jego 
pobytu w Kamieńcu.

Inny jeszcze, piękny zegar z kurantem 
i srebrnym cyferblatem, stanowił cenną 
pamiątkę rodzinną. Stał na ogniotrwałej 
kasie pancernej, w której przechowywa-
na była biżuteria i różne papiery war-
tościowe. Tam, między innymi, znajdo-
wało się, opatrzone pieczęciami Urzędu 
Heraldycznego pismo, zaświadczające o 
pochodzeniu rodziny Żelskich, pieczętu-
jących się herbem Ogończyk. Wywodziła 
się ona mianowicie od starego rodu Dzia-
łyńskich, podzielonego ongiś pomiędzy 
dwóch braci, z których jeden zachował 
nazwisko Działyński i dobra Działyń, dru-
gi zaś, młodszy, otrzymał inne majętności 
i od ich nazwy przybrał nazwisko Żelski.  
Ze szczegółowo przeprowadzonego ro-
dowodu wynikało, iż mój brat Leś, Alek-
sander Żelski, jest niestety ostatnim mę-
skim potomkiem rodu. Leś zmarł młodo, 
w wieku 17 lat, na infekcyjne zapalenie 
opon mózgowych. Nasza ciocia Ewelcia, 
uważała, że zgodnie z dawną tradycją, 
należy na jego grobie rozbić tarczę her-
bową. Jednak oszczędzono tego mojej 
Matce, ze względu na jej ogromne wy-
czerpanie nerwowe i rozpacz po śmierci 
ukochanego syna, przy którym czuwała 
bezustannie podczas jego dwumiesięcz-
nej, ciężkiej choroby. W pogrzebie Le-
sia brała udział cała okoliczna ludność 
wiejska, prowadzona przez popa cerkwi 
Husiatyńskiej, podobnie, jak to miało 
miejsce na pogrzebie mego Ojca. Wte-
dy stosunki ludności miejscowej ruskiej 
z dworami polskimi były bardzo dobre. 
Wspólnym wrogiem był rząd rosyjski, 
który zabierał przymusowo rekrutów 
do wojska, a lata spędzone w mundurze 
wspominano ze zgrozą, tak były ciężkie 
dla chłopów. Słyszałam nieraz o udrę-
kach, które znosić musieli prości żołnie-
rze.  Jeden z koszmarów stanowiły na 
przykład, częste rewie carskie i rozmaite 
ważne „galówki”. Wieczorem, w przed-
dzień, posypywano mąką włosy żołnie-
rzy, którzy do rana musieli zachować to 
„uczesanie”, przypominające francuską 
perukę, w stanie nienaruszonym! O spa-
niu oczywiście nie mogło być mowy, a 
ponieważ koszary były strasznie brudne, 
plagę stanowiły szczury, atakujące nieraz 
posypane mąką żołnierskie głowy!

Historia wszak toczyła się dalej, o czym 
w następnych odcinkach babcinych 
wspomnień.

C.D.N. 

Jerzy Władysław Ryll
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16 czerwca odbyła się 11. 
edycja imprezy off-roadowej 
pod nazwą VIP CROSS, w któ-
rej brały udział osoby (gwiaz-
dy) znane z filmu i telewizji. 
Jak zwykle nasza gazeta Głos 
Pruszkowa oraz portal inter-
netowy www.gpr24.pl patro-
nowali tej imprezie.

Vip Cross 2018 za nami
Hanna Głowacka/HG Film
Foto - Mirosław Kalinowski/Głos Pruszkowa

Uczestnicy jechali samochodami terenowy-
mi Mitsubishi Pajero i L200 Monster po 

bardzo trudnym torze „Ekstremalne 4x4”, który 
znajduje się pod Kuklówką Radziejowicką. Zało-
ga składała się z kierowcy, pilota oraz oceniają-
cego i punktującego jazdę instruktora. 

Najwięcej punktów można było stracić za 
ugrzęźnięcie w błocie lub piachu i użycie wycią-
garki, którą udostępniła firma Dragon Winch. 

Kolejnym utrudnieniem na trasie przejazdu 
była jazda na czas w alkogoglach, czyli symulacja 
jazdy po alkoholu. Po takiej próbie nikt rozsądny 
już nie wsiądzie do samochodu po wypiciu choć-
by tylko jednego kieliszka alkoholu.

Jedyną konkurencją gdzie zawodnicy oce-
niali się nawzajem było mycie samochodu. Po 
przejeździe trasy drużyna musiała podjechać 
do myjni STIHL, wybrać myjkę i przez dwie mi-
nuty umyć perfekcyjnie auto aby przekazać je 
kolejnej startującej w tym wypadku oceniającej 
również ekipie. 

Zwycięzcy 
Pierwsze miejsce zajęli Robert Janowski i Karol 

Strasburger, drugie Cezary Żak i Mateusz Bana-
siuk. Trzecie miejsce zdobyli Przemysław Saleta 
i Karolina Woźniak po dogrywce i jako jedyni 
przejechali perfekcyjnie głęboki rów z wodą, nie 
ugrzęźli w środku i nie używali wyciągarki. 

W konkursie udział wzięli również: Aleksan-
dra Radwan, Maja Hyży, Eliza Gwiazda, Iwona 
Węgrowska, Agata Sasinowska, Małgorzata We-
remczuk, Jan Kuroń, Jakub Kucner, Robert Wie-
teska oraz Adam Kraśko (uczestnik programu pt. 
Rolnik szuka zony). 

Zawodnicy mogli fotografować się w fotobud-
ce. Choć za zdjęcie trzeba było zapłacić 10 zł, to 
nikt nie żałował pieniędzy, ponieważ zostały one 
przekazane fundacji „Nadzieja” na rzecz chłopca 
poszkodowanego w wypadku drogowym. 

Nie tylko zwycięzcy, ale również każdy uczest-
nik tegorocznego VIP CROSS-u otrzymał nagrody 
od firm Tracer, LAFE, oraz Dragon Winch. 

Uczestników nakarmił Salmon Suschii, oraz 
napoił naturalnymi, ekologicznymi herbatkami 
SOTI Naturals. 

Partnerami wydarzenia byli: Mitsubishi Motor 
Polska, STIHL, Dragon Winch. 

Patronat medialny nad imprezą objęli: Maga-
zyn VIP, Magazyn Off-road, Głos Pruszkowa oraz 
portal internetowy gpr24.pl

Więcej zdjęć na stronie: https://gpr24.pl/arty-
kul/vip-cross-2018-za-nami/469982
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Miłą  niespodziankę  nie tyl-
ko dla fanów futbolu przygo-
towała  Książnica Pruszkow-
ska, organizując kolejne nie-
codzienne spotkanie. Tym 
razem w roli głównej  wystą-
piło trio: Jacek GMOCH, Ar-
kadiusz BARTOSIAK i Łukasz 
KLINKE - współautorzy książ-
ki „NAJLEPSZY TRENER NA 
ŚWIECIE – z JACKIEM GMO-
CHEM ROZMAWIAJĄ ARKA-
DIUSZ BARTOSIAK – ŁUKASZ 
KLINKE”, którzy przez dzie-
sięć dni wysłuchiwali cierpli-
wie i uważnie  zwierzeń bo-
hatera książki w willi Stefanii 
i Jacka GMOCHÓW w Grecji, 
drugiej ojczyźnie, której 
obywatelstwo nadano mu w 
specjalnym, honorowym try-
bie za zasługi dla greckiego 
futbolu. 

Powrót do korzeni - Jacek Gmoch w Pruszkowie
Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy
Foto - Tomasz Malczyk

Konkurs z pożółkłych kart historii

Z okazji zbliżającego się jubileuszu 95 lecia 
Znicza Pruszków w każdym. kolejnym  wy-

daniu GŁOSU  PRUSZKOWA począwszy od stycz-
nia 2018 roku  zamieszczamy fotkę przedstawia-
jącą grupę zawodników reprezentujących dys-
cyplinę uprawianą na przestrzeni minionych lat 
w Klubie Sportowym ZNICZ Pruszków. Wśród 
czytelników, którzy poprawnie opiszą prezen-
towaną fotkę (jaka to drużyna lub wydarzenie 
- imiona oraz nazwiska osób) rozlosujemy na-
grody w postaci zestawu książek związanych 
z naszym miastem wydanych i ufundowanych 
przez Książnicę Pruszkowską. Odpowiedzi nale-
ży przesyłać na adres repsport@wp.pl lub te-
lefonicznie 604 426 337 z podaniem nazwiska, 
adresu i telefonu kontaktowego do ostatniego 
dnia każdego miesiąca. Serdecznie zaprasza-

my do wspólnej zabawy i sentymentalnego 
powrotu do wspomnień. Prawidłowy opis fotki 
zamieszczonej w numerze czerwcowym: zdjęcie 
przedstawia nie pełną II ligową drużynę  piłka-
rek ręcznych ZNICZA Pruszków. Od lewej stoją: 
Danuta BACA – trener, Danuta DYMEK, Teresa 
LASKOWSKA, Krystyna LASKOWSKA, Krystyna 
MORAWSKA, Jolanta WENEGICKA, Mariola PA-
CHLICKA, Grażyna ROMAN (nieobecne między 
innymi: Alicja ZYGLARSKA, Magdalena KUCH, 
Urszula FRYDRYCH, Elżbieta KORNAK, Barbara 
DYMEK, Barbara MICHNIEWICZ i Anna DZIUBIŃ-
SKA). Tym razem szczęście uśmiechnęło się do: 
Teresy KONOPKI, Ireny KŁOBUCKIEJ oraz Joan-
ny MAŁECKIEJ z Pruszkowa, którym serdecznie 
gratulujemy i zapraszamy po odbiór zestawów 
książkowych w sekretariacie MKS ZNICZ Prusz-
ków – telefon: 516 595 429. Fanów, kibiców i 
sympatyków żółto – czerwonych zapraszamy 
do kolejnej zabawy. Na prawidłowe odpowiedzi 
czekamy do dnia 30 lipca 2018.

Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy
Foto - zbiory prywatne Jolanty Wenegickiej

Ponadto GMOCH od 1993 roku jest prezesem 
Stowarzyszenia Współpracy i Przyjaźni Pol-

sko-Greckiej. Podczas Igrzysk Olimpijskich ATE-
NY - 2004 pełnił obowiązki attaché olimpijskiego 
polskiej reprezentacji olimpijskiej, a postano-
wieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 
dnia 24 marca 2005 został odznaczony Krzyżem 
Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej 
Polskiej za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-
greckiej współpracy. Wspomniana wyżej książka 
nie jest jedyną pozycją, bowiem już w roku 1978 
ukazał się bestseler (100 000 egzemplarzy oraz 
dodruk) „ALCHEMIA FUTBOLU”, gdzie przedsta-
wia zapiski z trenerskiego notesu oraz opisuje 
wiele nowatorskich pomysłów piłkarskich, z tego 
wiele do dzisiaj  aktualnych. Pozycję opracował  z 
Tadeuszem OLSZAŃSKIM. W roku 1984 wydał w 
Grecji książkę „EXI CHRONIA STO ELLADA”  czyli 

Od lewej: Arkadiusz BARTOSIAK, Jacek GMOCH, Łukasz KLINKE współautorzy książki 

Jacek GMOCH podpisuje książkę naszemu koledze redakcyjnemu Tadeuszowi Hubertowi Jakubowskiemu

„SZEŚC LAT W GRECJI”, opisując kulisy swoich 
pierwszych sześciu lat sukcesów w Grecji, ale  
tych była mówiąc skromnie  pokaźna  liczba.; AE 
Larisa - wicemistrzostwo Grecji 1983 – pierw-
szy w historii sukces drużyny prowincjonalnej, 
Panathinaikos AO - mistrzostwo Grecji 1984, 
wicemistrzostwo 1985, 1/2 finału Pucharu Mi-
strzów, Puchar Grecji 1984, AEK Ateny - wicemi-
strzostwo, ponownie Larisa , mistrzostwo Gre-
cji 1988, Olympiakos - wicemistrzostwo Grecji 
1989, APOEL Nikozja – mistrzostwo kraju i gra 
w Lidze Mistrzów superpuchar, APOEL Nikozja – 
awans do Pucharu UEFA i wiele, wiele innych. W 
uznaniu zasług w roku2010 wszedł do najlepszej 
piątki trenerów w historii greckiego futbolu, a 
następnie uznany za najlepszego trenera lat 80. 
Wszystko zaczęło się w Pruszkowie, 13 stycznia 
1939 roku, kiedy w domu państwa Eugenii i Eu-
zebiusza GMOCHÓW pojawił się drugi, kolejny  
syn Jacek Wojciech. Przypomnę, że  latach 50 
ubiegłego stulecia w ZNICZU Pruszków, prowa-
dzonym przez legendarnego  trenera  Stanisława 
MASZNERA pojawił się nasz bohater. Następ-
nie co podkreśla przy każdej okazji była  LEGIA 
Warszawa, gdzie dzięki trenerowi Jarosławowi 
VEJVODZIE rozpoczął drugi, etap fascynacji fut-
bolem. Barw stołecznego klubu bronił w latach 
1958 – 1969, gdzie wywalczył dwukrotnie Puchar 
Polski (1964 i 1966) oraz w roku 1969  Mistrzo-
stwo Polski. Ponadto, a może przede wszystkim 
29 razy wystąpił w Narodowej reprezentacji 
Polski Niestety wspaniale zapowiadającą się 
karierę przerwała tragiczna w skutkach kontu-
zja odniesiona 17 sierpnia 1968 podczas meczu  
Kadra PZPN – Express, oglądanym przez 30 000 
widzów. Było to wielostopniowe złamanie nogi… 
O szczegółach bogatego w wydarzenia życia, 
kontrowersyjnego pruszkowianina można do-
wiedzieć się z wydanej właśnie książki. Jak piszą  
współtwórcy: „Ze spisanych wspomnień wyłania 
się barwny obraz środowiska piłkarskiego oraz 
całej epoki tej dyscypliny sportu, kiedy to repre-
zentacja Polski należała do światowej czołówki. 
Jacek Gmoch równie interesująco opowiada jed-
nak o swoim życiu poza piłką, m.in. jako inżyniera  
od budowy dróg i mostów. Tak interesująco, że 
chce się powtórzyć jego pierwsze słowa z książki: 
„MUSZĘ WAM POWIEDZIEĆ, ŻE CIEKAWE ŻYCIE 
MIAŁEM… i niech żałują wszyscy nieobecni na 
tym ciekawym spotkaniu. Ciekawym ponieważ 
wszelkie ramy wyznaczone  przed  spotkaniem 
były przekraczane przez wspomnienia gości, 
przyjaciół, byłych kolegów z pruszkowskiego 
klubu i sympatyków, a długa kolejka cierpliwie 
czekających na autograf i pamiątkowe fotki, 
człowieka, który po blisko 80 latach podkreśla 
z dumą: - „JESTEM Z PRUSZKOWA, WIĘC NIE 
PĘKAM! 



Dominika Grabowska gościem 
prezydenta Pruszkowa
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Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy
Foto - Tomasz Malczyk

Zgodnie z tradycją, prezydent 
Miasta Pruszkowa – Miasta 
Sportu Jan STARZYŃSKI podej-
muje uroczyście sportowców: 
mieszkańców miasta, uczniów 
pruszkowskich szkół lub zawod-
ników miejscowych klubów, 
którzy osiągnęli liczący się suk-
ces co najmniej rangi krajowej, 
godnie reprezentując swoje 
miasto, klub lub szkołę, wpisu-
jąc się złotymi zgłoskami w hi-
storię osiągnięć sportowych. 

Patroni medialni wszystkich wydarzeń sportowych

Tym razem tego zaszczytu dostąpiła Domini-
ka GRABOWSKA jako pierwsza i jedyna wy-

chowanka w 95 letniej historii ZNICZA Pruszków 
zdobywając dublet z aktualnym klubem. Zespół 
GÓRNIKA Łęczna bo o nim mowa w minionym 
sezonie zdeklasował niemal etatowego zdobyw-
cę tytułu mistrzowskiego MEDYKA  Konin i na trzy 
kolejki przed zakończeniem zmagań wywalczył  
pierwszy  historyczny  tytuł Mistrza Polski  2018. 
Kilka  dni  później  pokonał w finale Pucharu Pol-
ski ekipę CZARNYCH Sosnowiec i zdobył Puchar 
Polski 2018. Z dumą i ogromną satysfakcją infor-
muje że współautorką historycznych sukcesów 
klubu z Łęcznej jest filigranowa, ale przebojowa 
i nieprzeciętnie utalentowana pruszkowianka, 
Dominika GRABOWSKA, która rozpoczęła swoja 
przygodę lub jak kto woli karierę z futbolem w 
w pruszkowskim ZNICZU, którego trenerem był 
Łukasz MILANKIEWICZ. Następnie  reprezen-
towała kolejno barwy I ligowego MUKS PRAGA 
Warszawa, ekstraklasowego AZS Wrocław i od 
minionego sezonu GÓRNIKA ŁĘCZNA. Ponadto 
występowała w reprezentacjach Polski kobiet w 
piłce nożnej we wszystkich kategoriach wieko-
wych. Nie tylko występowała, ale była wybijającą 
się zawodniczką. 

Mając 15 lat, 22 listopada 2014 roku, zadebiu-
towała w Narodowej Reprezentacji Polski Kobiet 
w piłce nożnej podczas rozegranego w Sosnowcu 
meczu z BELGIĄ. Już 11 lutego 2015 roku w ko-
lejnym meczu tym razem przeciwko reprezentacji 
WĘGIER w 60 minucie zdobyła bramkę jako naj-
młodsza strzelczyni w historii reprezentacji Polski 
seniorów. Miała wówczas 16 lat i 47 dni, a rekord 
jest nadal nie pobity! 

Dzięki wspomnianym sukcesom GORNIK Łęczna 
spotka się w rundzie kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów 
kobiet. Rywalami mistrzyń Polski będą Glasgow 
City LFC (Szkocja), RSC Anderlecht Féminin (Bel-
gia), Martwe Kutaisi (Gruzja). Turniej kwalifikacyj-
ny odbędzie się w dniach 7-13 sierpnia. Gospo-
darzem będzie zespół Glasgow City LFC. Do 1/16 
finału awansują zwycięzcy każdej z dziesięciu grup 
oraz dwie drużyny z drugich miejsc z najlepszym 
bilansem przeciwko pierwszej i trzeciej drużynie 
w swojej grupie. Dominika dołączy  do  eksklu-
zywnego grona najwybitniejszych wychowanków 
żółto – czerwonych , uczestniczących w rozgryw-
kach europejskich pucharów. W tym szczególnym 
spotkaniu uczestniczyli  ponadto Jacek OCHMAN 
– prezes MKS ZNICZ Pruszków, Łukasz MILANKIE-

Od lewej: Wiesław  POŚPIECH – społeczny doradca prezydenta miasta Pruszkowa d/s sportu, Jan STARZYŃSKI – prezydent miasta Pruszkowa, Domi-
nika  GRABOWSKA, Jacek OCHMAN – prezes MKS ZNICZ Pruszków, Łukasz MILANKIEWICZ – pierwszy trener Dominiki

WICZ – pierwszy  trener Dominiki oraz przedstawi-
ciele mediów, telewizji, radia i prasy, którym trener 
MILANKIEWICZ i jego była podopieczna długo i 
wyczerpujący opowiadali o przeszłości . Dominika 
przedstawiła swoje plany – marzenia na najbliższą 
przyszłość oraz przekazała Janowi STARZAYŃSKIE-
MU futbolówkę i fotki z autografem. Prezydent 
STARZYŃSKI złożył  serdeczne gratulacje i życze-
nia oraz przekazał pakiet upominkowy związany 
z miastem. Natomiast prezes OCHMAN podzięko-
wał za szczególny prezent Dominiki – wychowanki 
ZNICZA w roku jubileuszowym dla klubu, który 
obchodzi 95 rocznicą utworzenia i obdarował Do-
minikę koszulką klubową specjalnie przygotowaną 
na tą okazję. W zamian otrzymał  także futbolówkę 
z autografem i pamiątkową fotkę. Uroczystość za-
kończyły wspólne fotografie pamiątkowe.

Foto ze zbiorów Dominiki Grabowskiej Foto ze zbiorów Łukasza Milankiewicza
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Informujemy

STOWARZYSZENIE WSPÓLNIE PRUSZKÓW ROZWIJAMY
Warte odnotowania jest to, że w Pruszkowie powstało nowe stowarzyszenie. Jest to ruch 

społeczny, który przyjął nazwę: Stowarzyszenie Wspólnie Pruszków Rozwijamy. Grupa 
mieszkańców Pruszkowa postanowiła swoją pracą przyczynić się do tego, żeby ich rodzinne 
miasto było piękniejsze, bardziej przyjazne, nowocześniejsze. Od chwili powstania stowa-
rzyszenie to działa bardzo aktywnie organizując różne akcje na rzecz Pruszkowa, podejmu-
jąc na jego terenie ciekawe inicjatywy. 

Członkom stowarzyszenia należy pozazdrościć fantazji, pomysłowości i dobrej organizacji 
swoich niebanalnych projektów i życzyć dalszej tak  intensywnej działalności na terenie Prusz-
kowa. Myślę, że należy śledzić dalsze poczynania Stowarzyszenia, bo zebrana w nim grupa 
zapaleńców pewnie jeszcze nie raz zaskoczy nas swoimi akcjami. Już teraz swoimi trafnymi 
opiniami i spostrzeżeniami wyrośli na realną alternatywę. Ich profesjonalizm, błyskotliwość i 
szybkość działania są dużym zaskoczeniem i miłą odmianą w pruszkowskich realiach.

ROMANSE ŚWIATA

Książnica Pruszkowska oraz Spółdzielczy Dom Kultury w Pruszkowie zapraszają na kolejny wyjątkowy, przed-
wakacyjny koncert w ramach cyklu Salonik z Kulturą.

Tym razem gwarantujemy pokaźną dawkę głównie romantycznych wzruszeń.
Letnie wieczory są długie, a więc zapraszamy –
15 lipca, w niedzielę o godzinie 19.30 do Sali koncertowej Spółdzielczego Domu Kultury przy ulicy Hubala 

5 w Pruszkowie. WSTĘP WOLNY
Romanse świata – to wieczór z romansami rosyjskimi, żydowskimi, ukraińskimi, cygańskimi i polskimi, zaśpie-

wanymi w wielu językach, z towarzyszeniem gitar i fortepianu.
Wykonawcy: Roksana Vikaluk (Ukraina) fortepian, śpiew, Antoni Muracki –gitary, śpiew,  Liliana Cercel, Karol 

Podkul – akordeon, Witt Michaj (Szwecja).
Wieczór pełen energii, nostalgii i humoru,  którą po mistrzowsku dawkują widzom znakomici wykonawcy. 

Różnorodny w warstwie literackiej i muzycznej.
Romans to forma muzyczna popularna w różnych krajach, ale też w każdym z tych krajów (Rosja, Rumunia, 

Ukraina, etc.) odmienna nieco i mająca specyficzny dla danego regionu charakter. Jedne romanse są ogniste, 
szybkie i do tańca, inne nostalgiczne czy romantyczne. Wszystkie jednak chwytają za serce i mówią o ludzkich 
emocjach.

Mocnym elementem koncertu jest pianistka, aktorka i performerka z Ukrainy, kobieta obdarzona niespotyka-
ną skalą i barwą głosu – Roksana Vikaliuk. Śpiewa romanse w kilku językach, przy tym po hebrajsku, sefardyjsku 
czy ukraińsku i rosyjsku. A w duecie z Witią – to już czysta niebiańska przyjemność.

W koncercie wystąpi również  Liliana Cercel, Polka o rumuńskich korzeniach i ognistym temperamencie.
To energetyczny i pełen nadziei koncert o ludzkich emocjach, pragnieniach, przeżyciach, które są podobne 

pod każdą szerokością geograficzną.

Roksana Vikaluk - urodziła się na Ukrainie w Tarnopolu gdzie w 1992 roku ukończyła średnią szkołę muzyczną 
(fortepian klasyczny) oraz zaczęła pobierać prywatne lekcje śpiewu. W latach 1992-1994 była solistką klubu 
jazzowego NICZLAWA. Do Polski przyjechała w 1994 roku i nawiązała współpracę m.in. z Józefem Skrzekiem 
i jego grupą SBB. W latach 1999-2002 studiowała śpiew jazzowy w policealnym studium jazzowym w War-
szawie pod kierownictwem Ewy Bem oraz kompozycję i aranżację na wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej 
w Katowickiej Akademii Muzycznej (obecnie Instytut Jazzu) pod kierownictwem prof. A. Zubka. W 2000 roku 
założyła własny zespół MIZRAH. Współpracuje z Wolframem Spyrą, czołowym muzykiem sceny elektronicznej 
w Niemczech. Ponadto skomponowała muzykę do spektaklu „Jaskółka” (reż. Ż. Gerasimowa, Teatr Rampa), 
„Taki jeden dzień” oraz pieśni do małych form: „Getto dybukiem Warszawy” (reż. O. Byrska/D. Szurmiej) oraz 
„Rzeź. Diabelski plan Stalina” (reż. G. Tencer).

Ma w repertuarze utwory ukraińskie, cygańskie, rosyjskie, żydowskie i polskie oraz własne kompozycje. 
Współpracuje z warszawskimi scenami: Teatrem Rampa oraz Teatrem Praga.

Liliana Cercel - z tańcami cygańskimi zapoznawała się w kręgu rodzinnym, od 10-tego roku życia tańczy na 
scenie. Początkowo występowała z zespołami, w których na skrzypcach grał jej ojciec Petre Cercel. W wieku 18 
lat rozpoczęła samodzielną współpracę z zespołami cygańskimi. Występowała jako solistka m.in. w zespołach 
„TERNO”, „DON WASYL I CYGANIE”, „TATRA ROMA” i innych. Od 1991 roku tańczy równolegle polskie tańce 
ludowe. W 1999 roku otrzymała tytuł instruktora choreografa w dziedzinie polskich tańców narodowych. Jest 
założycielką zespołu cygańskiego „DROMENCA” oraz ludowego zespołu „KRAJKA”. Obydwa zespoły systema-
tycznie występują w kraju i zagranicą.

Witt Michaj - współtwórca i filar słynnego zespołu cygańskiego „ROMA”. Koncertował z nim w całej Europie, 
w USA, Kanadzie, Australii, Indiach, Ameryce Południowej. Śpiewa ballady i romanse cygańskie i rosyjskie. 
Aktor Teatru Żydowskiego w Warszawie. Pieśniarz obdarzony niepospolitym głosem, przy tym unikalnie grający 
na gitarze. Urodzony w Rosji, potem przez wiele lat mieszkający w Polsce, ostatni prawdziwy Cygan, bo tak 
prosi, by się do niego zwracać, obecnie mieszkający w Szwecji. Nadal bardzo aktywny twórczo, koncertujący 
po niemal całej Europie.
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POWIATOWY URZĄD PRACY w PRUSZKOWIE
05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30 wejście C, pokój nr 129 

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

1. Magazynier/Ołtarzew - wykształcenie zasadnicze zawodowe, uprawnienia na wózki widłowe, dyspozycyjność, doświadczenie zawodowe min. 3 miesiące. Oferta nr 1488.
2. Kierowca/zaopatrzeniowiec - wykształcenie min. zasadnicze zawodowe. Doświadczenie w kierowaniu autem. Prawo jazdy kat. B i C. Praca na ternie całej Polski. Oferta nr 1541.
3. Opiekun w Domu Pomocy Społecznej - wykształcenie średnie. Praca w Czubinie. Oferta nr 1552.
4. Sprzątacz/sprzątaczka - Wykształcenie podstawowe. Praca w Jankach. Oferta nr 1560.
5. Pracownik produkcji - wymagana sprawność manualna, chęć do pracy. Praca w Domaniewic. Oferta nr 1583.
6. Montażysta/stolarz - wykształcenie zawodowe, staż pracy min. 6 miesięcy, zdolności techniczne, umiejętność obsługi elektronarzędzi. Praca na terenie powiatu pruszkow-
skiego i okolic. Oferta nr 1624.
7. Fryzjer damsko-męski - wykształcenie zawodowe - czeladnicze, doświadczenie zawodowe konieczne, umiejętność strzyżenia damskiego i męskiego. Praca w Pruszkowie. 
Oferta nr 1666.
8. Nauczyciel wychowania przedszkolnego - Wykształcenie wyższe - pedagogika przedszkolna, wczesnoszkolna. Praca w Piastowie. Oferta nr 1703.
9. Pracownik biurowy - dobra znajomość pakietu MS OFFICE. Praca w Piastowie. Oferta nr 1713.
10. Dozór/ochrona - wykształcenie podstawowe, oferta pracy dla osób niepełnosprawnych. Praca na terenie budowy na trasie Janki - Sękocin Nowy. Oferta nr 1754.

Więcej informacji pod numerem telefonu 

+48 602 522 300

Pracowników fizycznych na umowę o pracę

FIRMA INŻYNIERYJNA
zatrudni

Nowa Wieś, ul. Główna 53 

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

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Oferuje pełen zakres usług księgowych

BIURO RACHUNKOWE
Renata Pośpiech

POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW
NA STANOWISKO POKOJOWA - personel sprzątający

Oferujemy: stałą pracę, korzystne wynagrodzenie, elastyczne godziny pracy, stabilna i długo-
trwałą współpraca, zapewniamy bezpłatne wyżywienie
Oczekujemy: zaangażowania w wykonywanie powierzonych obowiązków, dokładność i 
sumienność

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


