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Zapiski Eroltomana (57)

Feridun Erol - reżyser filmowy i tv, publicysta
Foto - ze strony producenta filmu 

Jakub Erol (1941 – 2018)
Jego prace gościły na naszych łamach kilkakrot-
nie. Żegnając się z Nim, chcemy przypomnieć 
tego wybitnego twórcę naszym czytelnikom. 
NAGRODY m.in.
Nagroda im. Tadeusza Trepkowskiego - 1970.
Nagroda Związku Polskich Artystów Plastyków 
Okręgu Łódzkiego - 1972.
Nagroda Dziennikarzy - 1972 (Kraków).
Nagroda na Ogólnopolskim Biennale Plakatu 
Polskiego - 1973,1985. 
Nagroda The Hollywood Reporter - 1974, 
1975,1976, 1984, 1985. 
Nagroda za Najlepszy Plakat Roku - 1977,1978 
(Krajowa Agencja Wydawnicza, Łódź). 
Nagroda na X Ogólnopolskim Przeglądzie Plaka-
tu Muzealnego i Ochrony Zabytków - 1981.
Nagroda Teatru na Targówku - 1985.
Nagroda Krajowej Agencji Wydawniczej - 1985 
(Warszawa).

Nagroda The Chicago International Film Festival 
-1987.
Najlepszy Plakat Miesiąca (od 1970 do 1986 
roku - 36 nagród).  
Najlepszy Plakat Roku (1970,1976,1978, 1984, 
1985-filmowe).

Z jego śmiercią (8 lutego) polska kultura stra-
ciła artystę, którego nazwisko pozostanie na 

zawsze w historii sztuki. Na blisko tysiącu zapro-
jektowanych przez niego plakatach, na kilkuset 
książkach, folderach reklamowych, informatorach i 
programach filmowych. A projektował też znaczki 
pocztowe i znaki identyfikacji graficznej (logo), sce-
nografie teatralne i stoiska promocyjne Filmu Pol-
skiego na festiwalach w Cannes, Moskwie, Berlinie, 
Karlovych Varach, Gdańsku. 

Urodził się w Zamościu, ale przez wiele lat mieszkał 
z rodzicami i braćmi: starszym Feridunem - reżyse-
rem filmowym i młodszym Enverem - architektem 
wnętrz, w Łodzi. Jego ojciec był Turkiem, który w 
okresie międzywojennym przyjechał do Polski via 
Odessa, a zaraz po drugiej wojnie osiedlił się w Ło-
dzi. Starsi łodzianie mogą jeszcze pamiętać cukier-
nię Turecką przy ul. Pomorskiej 17 (wtedy Nowotki), 

rodzinne gniazdo utalentowanych braci, ale i miej-
sce nieformalnych spotkań artystycznie uzdolnionej 
młodzieży. W Łodzi Kuba skończył szkołę podstawo-
wą i średnią, gdzie bardzo wcześnie objawił swój 
talent plastyczny: projektował i wykonywał, zresztą 
z wykorzystaniem motywów filmowych, dekoracje 
na bal studniówkowy (1960). Studia rozpoczął w 
łódzkiej PWSSP, ale potem kontynuował je i skoń-
czył w warszawskiej ASP. 

Jego nauczycielem i mistrzem był wybitny twórca 
prof. Henryk Tomaszewski, u którego zrobił dyplom 
w 1968, więc do zawodu plakacisty został doskona-
le przygotowany.  Wejście do licznego wtedy kręgu 
autorów plakatów nastąpiło w szczytowym okresie 
rozwoju polskiej szkoły plakatu. W jego dorobku zaś 
dominują zdecydowanie plakaty związane z kultu-
rą i sztuką: filmowe, teatralne, jazzowe, czasami 
o tematyce społecznej, plakaty do wystaw i akcji 
artystycznych. W latach 70. i 80. stał się niemal 
etatowym współpracownikiem przedsiębiorstwa 
Film Polski, projektując czasami po pięć-sześć prac 
miesięcznie. Był jednym z kilku polskich plakacistów 
o bardzo rozpoznawalnym stylu i charakterystycz-
nych, niepowtarzalnych, jemu właściwych cechach, 
zresztą różnych w różnych okresach.

Koniecznie trzeba też dodać, że wśród wielu jego 
realizacji dla teatrów, jest plakat reklamujący spek-
takl Łeztern, napisany przez brata - Feriduna Erola i 
Romana Gorzelskiego, z powodzeniem grany w Te-
atrze „7,15” w Łodzi przez kilka sezonów na począt-
ku lat 70. Kilka lat później opracował scenografię 
do inscenizacji tego samego utworu  w Teatrze im. 
Horzycy w Toruniu.

Miałem przyjemność i zaszczyt znać go (może 
nawet przyjaźnić się?). Realizował wiele plakatów 
dla Muzeum Historii Miasta Łodzi w czasie, kiedy 
kierował nim dr Antoni Szram. 

Są wśród nich plakaty do wystaw, akcji, spekta-
kli, m.in.: Magiel (z okazji imprezy artystycznej na 
Nowy Rok 1981), do wystawy plakatów czeskiego 
twórcy Milana Grygara oraz wystawy techniki fil-
mowej Ujarzmienie ruchu, (oba z 1980), plakat 
przygotowany na inaugurację sprowadzonego z 
Kielc do muzeum fotoplastykonu (1978), do wysta-
wy historycznej Od Jana Skarbka Malczewskiego 
do naszych dni (1977). W tym czasie (1978)  miał 
też autorską indywidualną wystawę w muzeum, 
której byłem kuratorem, i do której oczywiście też 
sobie zaprojektował plakat informacyjny.  Zrobił 
też bardzo „malarski” projekt do Przeglądu Filmów 
Jazzowych organizowanego przez muzeum w 1983. 
Nasze drogi nigdy się nie rozeszły, choć czasami były 
długie okresy zawieszenia kontaktów. Kiedy w 1985-
86 emancypowaliśmy się w samodzielne Muzeum 
Kinematografii, przygotował plakat przeznaczony 
do mającej wówczas powstać wystawy Reanimacja 
jarmarcznego fotografa, pierwszej w nowej siedzi-
bie – pałacu K. Scheiblera. Na tym plakacie umieścił 
mój podwójny portret; traktuję ten jego artystycz-
ny wybór jako piękny gest przyjaciela dla mnie na 
nową drogę.

Wystawa wówczas nie została zrealizowana, ale 
projekt został wykorzystany wiele lat później jako 
identyfikacja graficzna jego wielkiej retrospektywy 
plakatów filmowych w Muzeum Kinematografii w 
czerwcu 2007 roku. Zaprezentował we wnętrzach 
pałacu Scheiblera ok. 350 wybranych najlepszych 
prac, które w całości przekazał do zbiorów mu-
zeum. Jako kurator wystawy i ówczesny szef insty-
tucji mogłem mu tylko podziękować za ów hojny 
podarunek. Dziś, kiedy jego nazwisko przechodzi do 
historii, tym bardziej należy docenić nie tylko jego 
niepowtarzalną sztukę, ale też cieszyć się z faktu, że 
w mieście jego dzieciństwa i młodości pozostanie 
po nim coś więcej, niż tylko pamięć. Katalog z tamtej 
wystawy z jego odręczną dedykacją jest dla mnie 
jedną z najcenniejszych pamiątek. 

Umarł w Warszawie, gdzie mieszkał i tworzył swoje 
niezapomniane plakaty. Jego prochy rodzina i przyja-
ciele złożyli 16 lutego na Starym Cmentarzu w Łodzi, 
gdzie spoczywają Cecylia i Mehmed – jego rodzice.

Mieczysław Kuźmicki, kustosz, były dyrektor Mu-
zeum Kinematografii w Łodzi

*** 
Znam Kubusia od urodzenia. Żyłem sobie jak mały 

lordzik do momentu, kiedy przyszedł na świat na 
skrzyżowaniu ulic Bazyliańskiej i Pereca w Zamościu. 
Moja Ciocia Halinka, asystując akuszerce, wykrzyknę-
ła owego dnia 30.11.1941 roku: „urodził ci się brat”! 
 - Gdzie jest?  Gdzie jest bocian? – gorączko-
wałem się w nadziei, że zobaczę ptaka akusze-
ra w domu. Zostałem oszukany. Wtedy straci-
łem wiarę w bociany, a potem w „inne rzeczy”.  
Z przyjściem Kubusia przestałem być „ oczkiem w 
głowie rodziny”. Stałem się „starszunem” i spadł na 
mnie obowiązki piastuna. Tak nam zostało na całe 
życie, chociaż wiele razy On brał na siebie rolę star-
szego brata. 

Kubuś był owocem miłości. Począł się pewnej 
nocy w Zamościu, kiedy rodzice zamiast w schro-
nie,  ukrywali się pod wygrzaną kołderką. Nie 
było odwrotu. Staliśmy się braćmi. Jak to mówią, 
na dobre i złe. Na szczęście więcej było dobrego. 
Chociaż zaczęło się horrorem lat powojennych. 
Z naszych dziecięcych lat wspomnienia są jak 
z Goyi. Zwłoki, zwłoki. Zagazowani. Rozstrzelani. Pa-
noszące się wszędzie, wypasione szczury. Ogarniał 
nas na ich widok paniczny strach. Potem przemarsz 
sowietów. Temat na osobne opowiadanie. Te obrazki 
zostały nam w pamięci. Widać to we wczesnych gra-
fikach Kuby, na ASP. 

Nie potrzebowaliśmy terapeutów i psychologów. 
Prostowaliśmy się sami. I to w systemie Bieruta i 
Gomułki. A w stanie wojennym gorzelnia ” Made in 
Kuba”, na skromnym sprzęcie „mały chemik” zaku-
pionym w Składnicy Harcerskiej, produkowała galony 
zapomnienia. Było zawsze wesoło i do przodu, cho-
ciaż wisielczo. Inna sprawa, że dziewczyny nosiły wte-
dy moherowe sweterki i było się do czego przytulić.  
Pamiętam, jak to w niespokojnych dniach owego 
MARCA, kiedy aktyw partyjny pokazywał nas stu-
dentów paluchami nazywając „bananową mło-
dzieżą”, milicja ludowa trzepała pałami, a „robole 
z Żerania” w poszukiwaniu „reakcjonistów” wypeł-
nili Krakowskie Przedmieście. Wtedy Kubuś pod-
jął walkę z reżimem. Skromnie, ale z wystrzałem.   
Podczas „ruchawek” koledzy zamknęli bramki na 
Uniwersytecie Warszawskim i Akademię Sztuk. Do 
środka wpuszczano tylko za okazaniem legitymacji 
studenckich. Kubuś sforsował bramkę w sposób 
brawurowy. Pokazując obrany banan umieszczony 
w kieszonce marynarki, zapytał: czy „bananowa 
młodzież” ma tu wstęp? Powitano Go entuzjastycz-
nie. Żeby walnąć w kolegów żartem musiał biedulek 
odwiedzić kilka warzywniaków, w celu nabycia, dro-
gą kupna, ten jedyny banan. Sprawa nie była łatwa. 
 To był cały Kuba. Jakby tak spojrzeć na jego plakaty, 
sporo w nich tego szelmowskiego poczucia humoru, 
jaki mu zawsze towarzyszył. 

On dostał się na studia od pierwszego podejścia. Ja 
miałem kłopoty. Wspierał mnie. Wierzyliśmy w swoje 
możliwości. Obsadziliśmy wtedy dwie bajkowe uczel-
nie. On Akademię Sztuk, a ja Szkołę Filmową. Kiedy 
mnie w reszcie przyjęli (za trzecim razem) chyba bar-
dziej się ode mnie cieszył. Graliśmy znów w duecie. 
Żyliśmy smacznie. Na wysokich obrotach. Najpierw 
w rytmie jazzu tamtych lat. Potem był,  Rey Charles, 
Beatlesi i Presley ze swoim „Blue Christmas” itd. Choć 
bez przesady. Nie załapaliśmy się na nowe trendy i hip 
hop, zostawiając to pole muzyki naszym dzieciom.  
Pamiętam szósty lipca 1971 roku. Kubuś rzucił 
pędzlem, nie kończąc któregoś z tysiąca plakatów 
na wiadomość w radiu, że zmarł Satchmo. Wiel-
ki Luis Armstrong. Taki był. Emocjonalny. Kochał 
ostre zakąski i ładne kobiety. Wziął do siebie, oso-
biście,  powiedzenie naszego Taty „Chłopcy w 
życiu trzeba być kimś!”.  Zrobił to na sto dwadzie-
ścia fajerek! Nigdy mu nie dorównałem. Był kimś! 
Kubusiu. Pozostaje mi wierzyć w nasze spotkanie.   
Twój brat. Feridun
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Jerzy Antkowiak - projektant mody, publicysta
Foto - strona producenta filmu

MILIONY UBRAŃ, KILOMETRY WYBIEGÓW, TYGODNIE MODY...

Pozwoliłem sobie ukraść tytuł, ale nie do-
słownie, bo poprzestawiałem kolejność 

tych irytujących haseł – wytrychów. Przez wie-
le lat różne moje często wariackie bon-moty 
ukazywały się w prasie jako tytuły modowych 
zmagań pań dziennikarek z „trendowatymi 
trendami mód” – więc mam nadzieję, proce-
su nie będzie i jesteśmy kwita – jeden:jeden. 
Najpiękniej zawsze fantazjowały na temat 
mody paryskiej dziennikarki opisujące pokazy, 
wybiegi i tajemnicze nowe krawieckie perełki. 
„UDZIEC BARANI” to delikatny jedwabny rękaw 
najpiękniej udrapowany na ramieniu obfitością 
tkaniny, ma się rozumieć z  T A F T Y. Najlepiej 
było, jeśli suknia była długa, otulająca sylwet-
kę i z asymetrycznym dekoltem, czyli rękaw 
był jeden i ten pojedynczy „udziec” sterczał 
samotnie, mienił się obfitością draperii i kolo-
ru, no, bo tafta tak ma. Ten jeden niezwykły 
rękaw przez chwilę był królem wybiegu, niósł 
się dumny i błyszczał niczym monstrancja… Tak, 
proszę moich miłych czytelników, takie emocje 
towarzyszyły mi w czasie wielu paryskich poka-
zów mody, a kiedy oglądałem kolekcje Diora, 
Balmaina, czy Givenchy i setki tych rękawów 
niezwykle fantazyjnych, a był to przełom lat 
70/80 ubiegłego wieku, byłem, więc absolut-
nie pewien, że uczestniczę w czymś co można 
nazwać  S A C R U M. Wracałem uskrzydlony do 
Mody Polskiej i naturalnie nie tylko z wiedzą o 
tym jednym magicznym rękawie i tu następo-
wał ciąg dalszy tego misterium, a mianowicie  
P R O F A N U M…

Kolego Antkowiak, według nowego „rozdziel-
nika” nie przewidziano zakupu żadnej tafty, 
rypsu i atłasu, mamy bardzo ciekawą ofertę, 
jeśli chodzi o krawiectwo lekkie z nowego su-
rowca, a mianowicie „krempliny”, krawiectwo 
ciężkie obłożymy też nową, ciekawą ofertą 
„boucle”, mamy ładne nowe buraczane kolo-
ry… Moja kochana Moda Polska, pełna wspa-
niałych ludzi, moje wspaniałe „krawczusie” 
– prawdziwe artystki nożyc i igły, moje kole-
żanki projektantki – ale wszyscy my razem w 

To zdjęcie z Domu Mody Christian Dior (Gianfranco Ferré) dedykuję młodzieży 

SCHOOL OF FORM, która swoje DYPLOMY pokazała z talentem, pasją i rozmachem. 

Było WIELKIE PIĘKNO, teraz będzie czas na  W I E L K Ą  elegancką modę!!!!!

szponach jakiegoś szalonego obłędu tamtych 
obyczajów. W takich czasach, jakie mieliśmy 
onegdaj sukcesy odnosili tylko pionierzy albo 
wariaci, rzecz dla sytego błogostanu uśpionego 
mieszczucha niezrozumiała zupełnie, a jednak 
jest, co wspominać i warto było! Takie oto na-

chodzą mnie różne majowe wspomnienia, bo 
zawsze wiele działo w modzie w dni majowe, a 
w październiku tego roku modopolska wystawa 
w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, zobaczymy 
czy polegliśmy, czy wykiwaliśmy te dęte i po-
nure „rozdzielniki”, słowem całą tę nieudolną 
kontrolę partyjnych buców – czyli idiotów nad 
artystami. Modę na „zgniłym zachodzie” i jej 
uroki i dziwactwa mamy lekką, cienką kreską 

Poznania do szkoły Dizajnu na Dyplomy, znam to 
poznańskie imperium mody, miałem tak kiedyś 
dzień modopolski, więc trzeba przestać stękać 
i marudzić – trzeba jechać! Ale jak? Wukadką, 
do Warszawy po bilet, wukadką z biletem do 
Komorowa, nazajutrz wukadką (z biletem na 
wukadkę naturalnie) na Centralny (to dworzec) 
w poszukiwaniu tego paskudnego ptaszyska 
zwanego po bizantyjsku PENDOLINO. Smako-
szom szpetoty polecam szczególnie wagonik 
pieszczotliwie zwany WARSEM – wnętrze typu 
„sen pijanego architekta”. Jaka zatem pointa – 
nie jadę, nie ma mowy, ale jak powiadali Apo-
stołowie (a to byli bardzo mądrzy ludzie proszę 
świętoszkowatych panów polityków – na szczę-
ście ci mają „misje”, więc takich bzdetów nie 
czytają), no, więc, Apostołowie powiadają „od 
przeznaczenia nie uciekniesz”. Święte słowa – 
jadę do Poznania, ma się przyjaciół, mkniemy 
autostradą do poznańskiej SCHOOL OF FORM, 
za kierownicą czegoś „wypasionego”, co to raz 
jest z dachem, a raz bez, projektant łódzkiej 
modopolskiej wystawy pan Szymon Bobrowicz 
– no po prostu jestem w niebie. Pan Andrzej 
Domalik by zapewne powiedział, że mnie py-
cha rozsadza, ale proszę mi wierzyć, że nie, ja 
się nigdy nie znałem na samochodach (mam 
świadka – pan Jacek wie coś o tym) od zawsze, 
kiedy jeszcze nie było aut tak „wypasionych” 
rozróżniałem tylko Trabanta. Tak było… 

Jestem w Poznaniu, czyli w szkole, czyli na 
terenie Targów Poznańskich, Boże kochany 
– pawilon 2, tu miałem kiedyś (w ubiegłym 
wieku) pokazy, a teraz tu te DYPLOMY, a wśród 
dyplomantów, pięknej zwariowanej radosnej 
młodzieży moja poznańska wnuczka Julcia. 
Kolekcje dyplomowe są jedną wielką radością 
twórczą. Ta radość kipi młodością, a ja w tym 
oszołomieniu nie zapamiętałem nazw kolekcji, 
ale w tym modowym zawrocie głowy jedno 
wiem na pewno, byłem na jakimś somnambu-
licznym spektaklu. Chodził Kirkor i Balladyna, 
Samuraje i Szoguny, Madame Butterfly i Książe 
Yamadori w obłędnie pięknym patchworku, 
Białe Wrota Piekieł i Białe Rusałki, chłopcy z 
Mechanicznej Pomarańczy, smutny Hamlet, 
pochwała Minimalizmu i Walka Karnawału z 
Postem, czyli jak skomplikowane reżimy kon-
strukcji krawieckich plus studencka fantazja 
ułańska nie mogą podjąć decyzji – odsłaniamy 
to piękno młodego ciała, czy tylko udajemy, że 
chcielibyśmy. Znam te rozterki. 

Wracam w nocy, a tu w maszynie do pisania 
pół felietonu. Ta wczorajsza połowa felietonu 
zrzędliwie sentymentalna, no a teraz? Teraz, 
uwiedziony utalentowaną młodością, siadam, 
jest północ i piszę zawzięcie w takim uniesieniu, 
jakiego dawno nie doświadczyłem. TA NASZA 
MŁODOŚĆ – taką siłę, talent, radosną beztro-
skę, która rozsadziła poczciwy, stary pawilon 
numer 2 pokazała 27 kwietnia 2018 poznańska 
artystyczna młodzież. BRAWO!

P.S.
Po pokazie gratulacje, a telewizja mnie pyta: 

co ja na to? No, więc ja na to, że w dniu, w któ-
rym Korea Północna uwodzi Koreę Południową, 
to trzeba naszego, polskiego Cudu nad Wisłą, 
żeby nie wybuchła tak zwana trzecia światowa, 
chyba, że taką „moc sprawczą” miały kolekcje 
dyplomowe … of FORM.

Gratulacje dla polskich i niepolskich pedago-
gów.  B R A V O ! 

J.A.

naszkicowaną, a także to, co na te porywy mo-
dowych serc wyprawiali dzielni i czujni władcy 
„ukochanego kraju”, jak śpiewały słowa piosen-
ki. A skoro tak się sprawy mają – to, co znaczy 
ten enigmatyczny tytuł dzisiejszego felietonu? 

I właśnie teraz przed Wystawą? Kiedy tę moją 
najprawdziwszą prawdę opowiadam komuś, 
to ten ktoś powiada: „Cóś pan, panie Antoś, z 
wieszaka żeś się pan zerwał?”. Nie wiem skąd 
się urwałem, ale tytułowe „miliony, kilometry, 
tygodnie” już mnie zupełnie nie interesują i nie 
jest to spowodowane jakąś starczą zgryzotą, kto 
mnie zna to wie, że nie. Ale od mody bracie nie 
odpoczniesz (tak do samego siebie powiadam), 
bo jest wezwanie! Panie Jerzy, zapraszamy do 
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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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Cogito ergo sum
Maciej Woźniakiewicz - dziennikarz i reżyser
Obraz - ze zbiorów Katarzyny Herbert 

Motto: „Boję się świata bez wartości, bez wraż-
liwości, bez myślenia. Świata, w którym wszyst-
ko jest możliwe, ponieważ wówczas najbardziej 
możliwe jest zło”. (R. Kapuściński)

Kiedy nieokrzesanego sztubaka, poobijanego 
strofowaniem, nakazami ograniczającymi 

jego swobodę, zastraszanego konsekwencjami 
kar cielesnych, wypuszczono na głębokie wody 
samodzielnego życia, można było się spodzie-
wać, że po pierwszym łyku wysokoprocentowej 

wolności może nastąpić nagłe zatrucie. Janek 
wkraczał w nowe życie niczym Eugeniusz Onie-
gin, odkrywając w sobie wewnętrzne sprzeczno-
ści, aż do uświadomienia o jego bezsensowności. 
Zamiast w nie wkraczać z rozwagą, zachłysnął się 
dużą dawką zatrutej podróby z etykietą „swa-
wola”. Seks, alkohol, narkotyki – synonimy tej 
podróby, stały się dla niego powszednim chle-
bem. „Życie jest teatrem, a ludzie aktorami…” 
powtarzał za Wiliamem Szekspirem, zapomi-
nając dodać drugą część tego stwierdzenia, „…
którzy wchodzą i znikają”. W takim właśnie we-
sołym nastroju własnego uwielbienia, wkroczył 
kiedyś ze zwykłą sobie fantazją do kościoła i na 
kontrolujących go spojrzeniach swoich fanów 
stanął przed figurką Chrystusa, pokiwał z uśmie-
chem głową i zadał ironiczne pytanie „No i po 
co ci to było?”, po czym w nastroju samouwiel-
bienia udał się w dalszą wędrówkę po mieście.                                                                                                                                         
Ten wstęp mógłby pasować do niejednego życio-
rysu, nawet świętych, bo i podobne zdarzały się w 

życiu niektórych, ale też i do zwykłego łajdaka. Jaki 
był dalszy ciąg życia Janka nie wiem. Przeczytałem 
tylko, że nie ma go już w wśród żyjących i myślę, że 
nie z tego powodu, a czar, który roztaczał dooko-
ła zatarł się w krotochwilnej pamięci ówczesnych 
salonowiczów i rozrywkowych kobiet. Sensu życia 
można szukać w różny sposób. Nawet w taki jak w 
przypadku Janka, najważniejsze by go odnaleźć.                                                                                                                                        
Dobrze jest opisywać rzeczywistość, którą doty-
kam zmysłami. Najbardziej uwidocznia ją sztuka: 
malarstwo, literatura, film czy moda. Można kre-
ślić wizje własnej duszy opisując każde jej poru-
szenie. Malować pędzlem i piórem, by uświado-
mić sobie odwieczne pytanie - skąd jestem i do-
kąd zmierzam? - bo że jestem aktorem w teatrze 
życia to oczywiste, ale to tylko półprawda. Można 

być jak Gustaw Holoubek aktorem intelektualistą 
i zwykłym statystą, który nie musi zadawać sobie 
tych pytań, bo wcześniej zadał je za niego reży-
ser i nie musi wiedzieć, o co w tej sztuce chodzi 
by odegrać swoją kwestię, wystarczy, że będzie 
sterowny. Tak skrojona rzeczywistość potrafi wy-
generować wirtualny świat półprawd, jak w aneg-
docie, w której spotyka się po wielu latach dwóch 
kolegów. „Jak ty się bardzo zmieniłeś – mówi je-
den z nich – byłeś wysoki, a teraz jesteś niski, by-
łeś dobrze zbudowany, a teraz chucherko. Nawe 
włosy ci ściemniały. Co się z tobą stało Marku?”, a 
Marek odpowiada „Nie jestem Marek, ale Stefan”. 
„Ach i do tego zmieniłeś imię!!!” – ripostuje kole-
ga. Tak słuchać własnych urojeń, to stosunkowo 
najprostsza, niewymagająca myślenia metoda, 
tworząca patent na głupotę. Moja mądra sąsiad-
ka, pani profesor Barbara S. ilekroć wygłaszałem 
swój pogląd, zadawała mi za każdym razem w 
zasadzie retoryczne pytanie lekko zdziwionym 
głosem „Tak pan to widzi?” – a brzmiało to w 

istocie „skąd pan masz te poglądy, bo chcę zo-
baczyć, kim tak w istocie pan jest”. Po czym mą-
dra pani profesor stwierdzała: „To, co pan mówi 
jest spójne, ale skąd pan wziął te założenia?”, 
a brzmiało to też podskórnie: „Jeśli nie jesteś 
kreatorem, to uważaj żeby cię nie wykreowano 
według recepty kogoś, kto nie do końca ma w 
tym interes byś myślał samodzielnie. Wydaje się 
wtedy jakbyś swobodnie podejmował decyzje, a 
tymczasem dajesz się swobodnie prowadzić na 
łańcuchu przypadków i możesz stać się niebez-
pieczny dla otoczenia”. „To racja pani profesor, 
ale w życiu nie ma pewności, jeśli nie dotrze się 
do Prawdy” – odpowiadałem. „ A co nią jest?” 
– pytała jak Piłat Chrystusa – przecież wszystko 
jest względne”. „Nie wszystko – ripostowałem, 

bo właśnie Prawda nie jest względna dlatego że 
jest Prawdą”. Lubiłem polemizować z panią Ba-
sią – ateistką w tych akademickich dyskusjach, 
bo przynosiły mi one uczucie satysfakcji, nawet, 
kiedy w niej przegrywałem. Właściwie nikt w 
nich nie przegrywał. Były one zwykłym ćwicze-
niem mózgu, by zadając pytania próbować na 
nie znaleźć odpowiedź i by po prostu intelektu-
alnie nie zasnąć. Słynny XX wieczny, nieżyjący 
już brytyjski pisarz –apologeta – Clive Stople 
Lewis twierdził, że nasze pytania o Prawdę, czy-
li w jego rozumieniu o Pana Boga, co w istocie 
jest tym samym, są absurdalne, bo to tak jakby 
ślepy od urodzenia zapytał czy zielony kolor jest 
ciepły czy zimny?, a przecież wiadomo, że osoba 
niewidząca nie może nawet znać pojęcia koloru. 
Stuprocentowe odpowiedzi pojawiają się wte-
dy, jeśli coś teraz przeżywamy lub przeżyliśmy, 
wtedy Prawda wychodzi na jaw, ale od ustrzeże-
nia się błędu jest czasem za późno. Czy w związ-
ku z tym nie należy zadawać pytań wszak sam 

Bóg stwierdza w Starym Testamencie „Jam Jest, 
Który Jestem?”. W naszej polityce też dzieją się 
rzeczy prawdziwe, bo odkrywa się prawda o tym 
jak kiedyś kreowano nas na łańcuchu półprawd 
byśmy myśleli niesamodzielnie, ale intencjonal-
nie z zamysłem kreatora.  Taka jest właśnie poli-
tyka. Coś z tego faktu wynikać może? I owszem, 
jak zrobi się rachunek prawdopodobieństwa 
oparty na zaistniałych Prawdach. Ważne staje 
się przebudzenie, by zadawać sobie pytania i 
słuchać odpowiedzi w przeszłości. To znacznie 
lepiej niż dać się prowadzić na łańcuchu. Cogito 
ergo sum – Myślę, więc jestem – powiedział Kar-
tezjusz, bo ludzki umysł jest warunkiem naszej 
egzystencji. Również tej, która za chwilę czeka 
nas, w Polsce.    

P.S.
Wyczytałem w gazecie „…Wśród nas są ludzie 

psychicznie chorzy. Ich umysł nie pracuje prawi-
dłowo z wielu przyczyn. Jeśli ktoś stanie z boku 
nie spostrzeże różnicy pomiędzy nimi, a innymi 
ludźmi. Tak samo się ruszają, jedzą, oddychają, 
wydalają. Dlaczego więc ich w pewnym sensie 
Nie Ma? Odpowiedź jest tylko jedna. Osoby te 
zatraciły zdolność racjonalnego rozumowania, 
przez co stały się rodzajem podgatunku człowie-
ka”.

No, no? To jakby zgodne ze stwierdzeniem Kar-
tezjusza, ale czy prawdziwe? Pomyśl – Cogito ero 
sum.

Frank Outlaw
Uważaj na swoje myśli, stają się słowem
Uważaj na swoje słowa, stają się czynem
Uważaj na swoje czyny, stają się nawykiem
Uważaj na swoje nawyki, stają się
charakterem… Uważaj na swój charakter
On staje się Twoim losem.
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Włodzimierz Szpak - rezyser dokumantalista
Foto - Wikipedia

Sylen

Muzea Watykańskie posiadają 
najwspanialsze galerie rzeźby w 
świecie, głównie rzeźby greckiej 
i rzymskiej. Tak uważam. Ta-
kiego nagromadzenia arcydzieł 
mistrzów starożytności nie ma 
chyba nigdzie. W Luwrze?... Tak, 
ale rzeźby w Muzeach Watykań-
skich są piękniej wyeksponowa-
ne. Apollo Belwederski, Grupa 
Laokoona, alegoria Nilu stoją 
tam, gdzie stać powinny, mają 
odpowiednią przestrzeń dla sie-
bie, nie rozpychają się. Wszędzie 
dużo nagości, Watykan nie boi 
się nagości. 

W przepięknej Galerii Braccio Nuovo najdłużej za-
trzymuję się przed rzeźbą nagiego Sylena z ma-

leńkim Dionizosem na rękach, rzymską kopią greckiej 
rzeźby ze szkoły Lizypa. Kopią, ale jaką kopią!... Sądzę, 
iż w niczym nie ustępuje ona zaginionemu oryginałowi. 
To ma być Sylen – pytam sobie - ten obrzydliwy łysieją-
cy opój z wielkim brzuchem, czerwoną mięsistą gębą 
i przekrwionymi oczami z fresków i obrazów Annibale 
Carracci, Jana van Eyck’a, Petera Rubensa?… Patrzę i 
nie wierzę, przede mną rzeźba pięknie zbudowanego, 
choć niemłodego już mężczyzny, o długich, erotycznych 
nogach i stosownym penisie. Mężczyzna tuli czule w 
ramionach urocze dziecko z ufnie uniesionymi rączka-
mi i nóżkami. Pochyliwszy głowę, uważnie przypatruje 
się dziecku. Toż to obraz miłości ojca do syna, miłości 
rodzicielskiej, grecka storge – stwierdzam w myślach. 
Wszystko się zgadza, bo przecież Sylen, wierny towa-
rzysz i nauczyciel Dionizosa, był uważany za przybrane-
go ojca boga płodności, dzikiej natury i wina. 

Stoję jak zahipnotyzowany, mam wrażenie, że uczest-
niczę w niezwykle intymnym wydarzeniu. Bardzo rzad-
ko artyście udaje się przekazać tak silny ładunek uczuć. 
Rzeźb ludzi zasłużonych, świętych i bogów wszędzie 
jest pełno, na placach, gmachach publicznych, w ko-
ściołach i na cmentarzach. Zwykle ich nie zauważamy, 
mijamy je obojętnie. Dlaczego?... Bo są martwe, bo nie 
ma w nich życia.

Sylen Lizypa jest inny.  Nagi mężczyzna z nagim dzie-
ciątkiem w ramionach ma w sobie  wielką moc, moc 
pierwotnej, nieskalanej natury. Jak strzelista sekwoja 

w górach Sierra Nevada albo ogromny baobab z afry-
kańskiej sawanny. Ta pierwotna moc w połączeniu z oj-
cowskim uczuciem miłości i bliskości, tworzą niezwykłą 
aurę, hipnotyzują.

W Grecji starożytnej, szczególniej w Azji Mniejszej, 
Sylen - dysponent tajemnej wiedzy, którą ujawniał 
jedynie pod przymusem - otoczony był szacunkiem i 
czcią. Król Midas, schwytawszy go po długiej pogoni, 
miał spytać: Co jest najlepsze dla wszystkich, co naj-
mądrzejszy człowiek mógłby chcieć?... Sylen wyraź-
nie ociągając się, przymuszony w końcu przez króla, 
zaśmiał się piskliwie i powiedział te słowa:  „Najlep-
szą rzeczą dla ciebie byłoby: nie narodzić się, nie ist-
nieć, być niczym. Drugą najlepszą rzeczą - wkrótce 
umrzeć”. 

Strumień goryczy, fala skrajnego pesymizmu z ust 
wiernego towarzysza Dionizosa, ważnej postaci w jego 
orszaku. Dziwne to...

20 kwietnia o godz. 18.00 w sali kolumnowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie miało 

miejsce podsumowanie 21. Przeglądu Twórczości 
Plastycznej INTERPRETACJE 2018. Tegoroczna edycja 
konkursu, nosiła tytuł „Między nami ….”. Tradycyjnie 
już z tej okazji odbył się uroczysty wernisaż, otwie-
rający jednocześnie wystawę obrazów uczestników 
oraz ogłoszenie wyników z wręczeniem dyplomów, 
statuetek, podziękowań i nagród. Zamierzenie to 
spotkało się z tak dużym zainteresowaniem, że sala 
dosłownie pękała w szwach, a niektóre osoby były 
zmuszone śledzić jego przebieg zaglądając z przed-
sionka. Całość prowadziła dyrektor piastowskiego 
ośrodka kultury Wanda Przybylak wespół z arbitrem 
głównym konkursu prof. zw. Ryszardem Sekułą. Od-
bywało się to przy udziale przedstawicieli władz mia-
sta i starostwa powiatowego. Trzeba przyznać, że od 
strony organizacyjnej gospodarze placówki stanęli na 
wysokości zadania, bo było wytwornie, estetycznie, 
z poczęstunkiem i nie zabrakło także oprawy mu-
zycznej w postaci mini recitalu saksofonisty. Krótko 
mówiąc na sali panowała przemiła twórcza atmos-
fera. W przeglądzie tym wzięło udział  67. twórców, 
a każdy z nich, zgodnie z regulaminem dostarczył po 
jednej pracy formatu 40 x 40 cm, wykonanej dowol-
ną techniką plastyczną. Wystawa pokonkursowa jest 
więc bardzo różnorodna zarówno pod względem 
poziomu, rodzaju i sposobu wypowiedzi, interpreta-
cyjnym, kolorystycznym, ect. W tym roku przeważa 
kolor, ale nie brakuje też pojedynczych prac mono-
chromatycznych. Natomiast prawdziwa mnogość 
jest w zakresie zastosowanych przez uczestników 
technik plastycznych: malarstwo, rysunek, collage, 
grafika warsztatowa, fotografia, tkanina artystyczna, 
płaskorzeźba, a nawet haft. A oto wyniki: nagrody 
Starosty Pruszkowskiego otrzymali: I miejsce – Iza-
bella Kloch (Warszawa), II m. równorzędnie: Anna 
Sawicka (Brwinów) i Alicja Karasińska (Piastów); 
wyróżnienia Burmistrza Miasta Piastowa: Paweł Ber 
(Góra Kalwaria), Tamara Baczkowska-Urban (War-
szawa), Barbara Syryt (Pruszków), Agnieszka Rukszo 
(Pruszków), Jadwiga Ziarno (Warszawa) oraz wyróż-
nienia honorowe: Marek Strójwąs (Pruszków), Ali-
cja Biruta (Warszawa), Alicja Lipińska (Mszczonów). 
Dodam, że wszyscy wymienieni laureaci otrzymali 
atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci przyborów 
plastycznych, a każdy uczestnik podziękowanie i 
drobny upominek. Przegląd Twórczości Plastycznej 
INTERPRETACJE prowadzony jest w piastowskim 
ośrodku kultury już 21 lat. Jest to otwarta cyklicz-
na impreza o statusie ogólnopolskiego konkursu, 
skierowana zarówno do profesjonalistów, jak i ar-
tystów nieprofesjonalnych, a adresowana do ludzi 
zajmujących się szeroko rozumianą twórczością: 
malarstwem, rysunkiem, grafiką, fotografią, rzeź-
bą. Co roku organizatorzy proponują nowe tematy, 
a także format prac. Zamierzenie realizowane jest 
raz w roku, zawsze w kwietniu. Patronuje mu pia-
stowski magistrat i starostwo powiatowe. Obecnie 
starosta pruszkowski Maksym Gołoś i burmistrz Pia-
stowa Grzegorz Szuplewski, którzy przejęli schedę 
po swoich poprzednikach piastujących wcześniej 
te dwa urzędy. Ojcem tego przedsięwzięcia, jak też 
jego głównym mecenasem i arbitrem, jest prof. zw. 
Ryszard Sekuła - wieloletni dziekan Wydziału Malar-
stwa warszawskiej ASP, będący też osobą mającą 
niebagatelne zasługi na polu dbałości o dobrą kon-
dycję sztuk wizualnych w swoim rodzimym Piasto-
wie. Stałymi jurorami przeglądu są ponadto: dr hab. 
Łukasz Rudnicki (z ASP w Warszawie) oraz mgr sztuki 
Aneta Stosio (instruktor plastyczny MOK Piastów). 
Piastowskie Interpretacje niezmiennie od lat cieszą 
się ogromnym zainteresowaniem i uznaniem, zarów-
no  wśród twórców, jak i odbiorców sztuki, przez co 
zyskały już odpowiedni prestiż. Dowodem na to jest 
tak liczna frekwencja, która niestety, ale z uwagi na 
bardzo ubogą kubaturę obiektu znacznie przerasta 
możliwości techniczne piastowskiej świątyni kultury. 
Wystawę INTERPRETACJE 2018 - „Między nami ….” 
oglądać będzie można jeszcze do 18 maja, do czego 
gorąco zachęcam.

Interpretacje 2018 
„Między nami...”
Marek Strójwąs - artysta malarz
Foto - Tomasz Malczyk z Głosu Pruszkowa
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Posadzono je na dzie-
dzińcu Zespołu Szkół Spor-
towych i Ogólnokształ-
cących przy ul. Gomuliń-
skiego w 2011 r. i co roku 
w rocznicę mordu katyń-
skiego mamy podniosłą 
uroczystość przywołującą 
tamten czas. Tegoroczna 
miała miejsce w piątek 13 
kwietnia na dziedzińcu, 
także w sali sportowej. 
Pogoda i udział znamieni-
tych gości dopisały. 

Uroczystości rozpoczęły się od przygo-
towania pocztów sztandarowych oraz 

od wystawienia wart honorowych które 
wystawiły: Asystę Honorową Dowództwo 
Garnizonu Warszawa i Policyjną Asystę Ho-
norową – Komenda Stołecznej Policji, zaś 
poczty sztandarowe: Zespół Szkół Spor-
towych i Ogólnokształcących; Światowy 
Związek Żołnierzy AK; Powiat Pruszkowski; 
Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie; 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Po-
żarnej; Gimnazjum nr 3; Szkoły Podstawowe 
nr. 10 i 2. Goście zajęli miejsca w Sali Spor-
towej szkoły: Łukasz Kamiński (reprezentu-
jący Ministra MON, Mariusza Błaszczaka); 
dr Dariusz Gołaszewski (reprezentujący dyr. 
Biura Edukacji Narodowej IPN prof. Jerzego 
Eislera); Maksym Gołoś – Starosta; Krzysztof 
Rymuza – wice-starosta; Michał Landowski 
– wice-prezydent Pruszkowa; inspektor Da-
riusz Minkiewicz (dept. Biura Prewencji KGP) 
i nadkomisarz Krzysztof Musielak (dyr. Biura 
Historii i Tradycji KGP) i wielu, wielu innych. 
A także Strzelcy ze Stowarzyszenia Strzelcy 
Rzeczpospolitej i księża na czele z dziekanem 
Marianem Mikołajczakiem.

Po powitaniu przez gospodarza dyr. Szkół 
Łukasza Borkowskiego prowadzenie uroczy-
stości oddano parze uczniów. Głos zabrał 
Maksym Gołoś i w krótkim zwięzłym przemó-
wieniu podkreślił wyjątkowy dzień i wyjątko-
wą rocznicę - żyjący tu i teraz stanowią bardzo 
ważne ogniwo pamięci. Następnie odniósł się 
do dwu słów: „hańby” i „honoru”. Do spraw-
ców kłamstwa katyńskiego, w jakim przez 
dziesiątki lat utrzymywał społeczeństwo pa-
nujący reżim i jego różnorakie organizacje, 
mimo, że ludzie i tak wiedzieli „swoje”; reżim 
jaki współpracował ściśle z totalitarnym sys-
tem sowieckim, bo był z jego nadania. Sprawa 
honoru jest wpisana w duszę polskiego żoł-
nierza, każdy Polak w mundurze ma poczucie 
prawdy i honoru – o czym przypominają orga-
nizatorzy uroczystości, a symbolem tego jest 
guzik, krzyż i obraz Matki Boskiej.        

Następnie obejrzeliśmy 90 min. montaż 
multimedialny uczniów klas: II GA, III GA, I 
LA, I SMS i III LSC przygotowany przez na-

Pruszkowskie Dęby Katyńskie

uczycielkę historii i kreatorkę całości – Mał-
gorzatę Włodek pn. „W służbie Polsce i Naro-
dowi”. Trzeba przyznać, iż początkowo mło-
dzież realizowała widowisko anemicznie, 
ale z czasem – z wielkim zaangażowaniem. 
I to ona była bohaterem dnia. Pomysłodaw-
czyni siedziała za laptopem i reżyserowała 
przedstawienie obrazujące losy Polaków słu-
żących w Legionach Piłsudskiego (odtwarzał 
go wysoki młodzian z rudym wąsem), Błę-
kitnej Armii gen. Józefa Hallera, Policyjnym 
Szwadronie Śmierci walczącym z bolszewi-
kami w 1920 r.; udziale Polaków w II woj-
nie światowej; zabijanym przez NKWD na 
terenie ZSRR, walczących w Powstaniu War-
szawskim i na wszystkich frontach świata; 
mordowanych w więzieniach komunistycz-
nej Polski oraz strzegących bezpieczeństwa 
Polski współcześnie. Oczywiście nie obyło 
się gromadnego śpiewu słynnych „Guzików” 
i innych mniej, lub bardziej znanych pieśni, 
a temperatura w Sali podniosła się z 22 do 
27,5 stopnia C.

Końcowym akcentem uroczystości było 
odczytanie Apelu Pamięci już na dziedzińcu 
przez oficera WP i złożenie kwiatów i wień-
ców przez delegacje. W ten sposób uczczo-
no pamięć nadkomisarza policji państwowej 
Antoniego Bąka, aspiranta Stefana Kaliskie-
go zamordowanych w Kalininie w 1940 r. 
oraz majora rezerwy – Władysława Gomu-
lińskiego zamordowanego 23 kwietnia 1940 
w Katyniu.

Tekst & foto - Adam St. Trąbiński
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Maj w Muzeum Dulag 121

Tadeusz Jackowski cz. 4
Prezentujemy Państwu kolejną i ostatnią cześć 

historii Tadeusza i Andrzeja Jackowskich. Bracia 
po pobycie w cukrowni w Malchin, gdzie zostali wy-
wiezieni z obozu Dulag 121, zostają przeniesieni do 
fabryki samolotów Arado. Poniższy fragment opo-
wiada także o ich długiej drodze powrotnej do kraju. 

W [styczniu] 1945 roku zakończyła się kampania 
cukrowa. […] Nie wiadomo było, czy nie rozdzielą 
nas z Jędrkiem. Ostatecznie […] 60. ludzi, wśród 
nich i nas dwóch, zostało przekazanych do fabryki 
samolotów Arado. […] Zakwaterowano nas w ba-
raku o dość przewiewnych ścianach. […] Na pryczy 
cienki siennik i dwa koce, przez które można było 
zobaczyć Kraków. W oknach […] wisiało coś, co 
miało być firankami. W baraku stały trzy żelazne 
piecyki […]. W sąsiednim […] baraku znajdowała 
się umywalnia, nieczynna jednak, bo zamarzły rury. 
[…] Nasz barak łącznie z umywalnią ogrodzony był 
siatką i pilnowany przez werkschutza. Udających się 
do roboty i powracających z niej starannie liczono. 
Wychodzić poza ogrodzenie nie było wolno. […]                                                                               
Jędrek, Andrzej Marszewski z Brwinowa, Moniek, 
ja i jeszcze 12 innych tworzyło tzw. leśną grupę pra-
cującą tylko w dzień. Pozostali pracowali na dwie 
zmiany w fabryce. Pobudka była o 5.  Po wypiciu 
gorącej kawy wyruszaliśmy na stację, skąd o 6 od-
jeżdżaliśmy. Po przejechaniu 5 km wysiadaliśmy w 
polu, […] przy nowo wybudowanym zakładzie. […] 
Wykonywaliśmy różne prace. Kopaliśmy drogę w le-
sie do nowego zakładu, w którym instalowana była 
potężna prasa hydrauliczna. […] Wymienione ele-
menty musieliśmy czyścić z rdzy i jakiegoś pokrycia 
ochronnego. Do montażu prasy ściągnięto najwięk-
szy niemiecki parowy dźwig kolejowy. […] Aby dźwig 
mógł rozpocząć pracę, pobudowaliśmy około 100 
metrów bocznicy kolejowej. […] Najgorszą robotą 
było podbijanie tłucznia kamiennego pod pokłady 
specjalnymi podbijakami. Tłukło się, tłukło, a efektu 
nie było widać. […]

Nasz […] brygadzista, nazywał się Bohnsack. Był 
to około siedemdziesięcioletni już człowiek. Stary 
Bohnsack upominał stale, żeby nie wszyscy naraz 
przebywali przy ognisku. Niewiele to skutkowało, bo 
towarzystwo prawie w komplecie grzało się oparte 
o łopaty. […] Jedzenie i kawały były najczęstszym 
tematem rozmów. Przed oddaleniem się w lesie za 
potrzebą należało uprzedzić brygadzistę. Robiliśmy 
to początkowo, ale później już nie. […] Bohnsack po-
zwalał nam chodzić do sklepiku […], gdzie można 
było kupić bez kartek marchew i czerwone buraki. 
Korzystaliśmy z tego, ale aby ugotować coś w baraku, 
należało przynieść opał z lasu lub kitę z budowy, gdyż 
przydzielone brykiety dawno były już spalone […].                                                                                                                                        
Jak Niemcy dostawali cięgi na froncie, to werkschut-
ze byli grzeczni, ale gdy odnosili jakieś sukcesy, to 
kurdupel sięgający mi do ramienia wymachując 
pistoleciną kalibru 5 mm, potrafił ganiać 1,5 kilo-
metra za chłopakiem wynoszącym kitę, aby mu ją 
odebrać. […]

Od końca stycznia przez Malchin przewaliło się 
mnóstwo uciekinierów z ziemi chełmińskiej. […] 
W marcu wracając z roboty […] natknęliśmy się na 
kolumnę żołnierzy w polskich mundurach […]. Byli 
to nasi jeńcy pędzeni z jakiegoś obozu na zachód. 
Mimo że byli to tylko jeńcy, ich widok bardzo nas 
podniósł na duchu. Pozdrowiliśmy ich radośnie, co 
niezbyt podobało się konwojentom. […] 

Od czasu do czasu przyjeżdżał na budowę sam kie-
rownik […]. Przyjechawszy w drugiej połowie marca, 
powiedział do Bohnsacka: „Noch vier Wochen und 

Krieg kaputt!” (Jeszcze cztery tygodnie i wojnę diabli 
wezmą). Okazało się, że niewiele się pomylił. […]

Chyba 8 kwietnia nie zerwali nas o 5, lecz około 
6.30. Kazali posprzątać barak. […] Wydawali po bo-
chenku chleba na głowę i ustawili nas czwórkami 
przed barakiem. […] Na stacji załadowaliśmy się 
do wagonów, o dziwo osobowych i około południa 
pociąg ruszył. Jechaliśmy kopać okopy nad Odrą. 
[…] Chleb został oczywiście szybko zjedzony co do 
okruszka, a jak się później okazało, był to błąd. […] 
Cały nasz transport liczył kilkaset osób. Zakwate-
rowani zostaliśmy w paru olbrzymich stodołach 
jakiegoś majątku. Za posłanie służyła mocno już 
zmierzwiona słoma. […]. Cały dzień zeszedł na ni-
czym. Osławiona niemiecka organizacja zawiodła 
nas całkowicie. Dopiero wieczorem dostaliśmy 
„zupę” – litr ciepłej wody, w której pływały dwie 
łyżki prosa i jakiś mętny osad z kartofli. Udało nam 
się dostać puszki po konserwach. Służyły nam za 

menażki. Wielu przybyłych pracowało poprzednio 
u bauerów i miało jakieś zapasy żywności, ale nie 
byli skłonni do dzielenia się.

Następnego dnia przywieźliśmy […] chleb z piekar-
ni. Ciepły, pachnący bochenek był dwa razy większy 
od malchińskiego, a co najważniejsze, dzielono go 
na cztery osoby, a nie na sześć. Po powrocie z roboty 
dostaliśmy zupę. Była to kartoflanka gotowana na 
kościach wieprzowych. […] Uważaliśmy, że znaleźli-
śmy się w krainie dostatku, natomiast towarzystwo 
od bambrów głośno narzekało, że chcą ich zagłodzić 
na śmierć. Jakaż to względna rzecz dostatek. […]

Któregoś dnia […] obudziła nas kanonada. Był to 
huraganowy ogień artyleryjski nad Odrą, rozpoczy-
nający sowiecką ofensywę na Berlin. Po 2 godzinach 
zapanowała przejmująca cisza. Następnego dnia 
rano kazano nam zbierać się do wymarszu. […]

Wyruszyliśmy na piechotę i pod Blankenburgiem 
przeszliśmy autostradę Berlin – Szczecin. […] Zrobi-
liśmy tego dnia około 30 km. Po przenocowaniu – 
dalszy marsz przez […] Hardenbeck. Od tej miejsco-
wości nie istniała już zorganizowana kolumna ewa-
kuacyjna, a każdy szedł na własną rękę. Trzymaliśmy 
się z Jędrkiem Kozdracha, Tralika i jeszcze jednego z 
naszych malchiniaków, bowiem oni pracując w fa-
bryce zrobili sobie garnek z blachy duraluminiowej 
i zabrali go ze sobą. […]

Żandarmi wskazali nam piaszczystą drogę i kazali 
iść prosto […] sami zaś wsiedli na samochody cię-
żarowe i odjechali szosą w innym kierunku. Szliśmy 
nie śpiesząc się. […] Przenocowaliśmy w stodole na 
czymś, co kiedyś było słomą […] Po śniadaniu ru-
szyliśmy dalej […]. Zatrzymał nas patrol wojskowy. 
Pokazaliśmy kenkarty, a oni stwierdzili, żeśmy Pola-
cy i życzyli nam szczęśliwej drogi. […] Szosą ciągnęli 
uciekinierzy i pojedynczy żołnierze niemieccy […]. 

Czasami szły grupki żołnierzy obrony wybrzeża […]. 
Po południu dotarliśmy do Neustrelitz. Po nara-

dzie udaliśmy się do magistratu. Dwóch mówiących 
lepiej po niemiecku weszło tam, prosząc o żywność. 
Rozmowa była krótka: „Coście za jedni?”. Powie-
dzieliśmy: „Polacy”. Odparli: „Raus! Dla swoich nie 
mamy, a was będziemy karmić ?!”

Co było robić? Poszliśmy. Za miastem szosa zatło-
czona wozami uciekinierów. Wozy, bryczki załado-
wane dobytkiem, dorośli z dziećmi, ludzie z wózka-
mi i tobołkami. Co chwila panika, bo ktoś wrzasnął: 
„Russ kommt!” (Moskal nadchodzi). 

[…] dotarliśmy do wioski niedaleko miejscowości 
Roggentin. We wsi sporo uchodźców […]. Wśród 
mieszkańców […] gorączkowy ruch. […] Esesmani 
namawiają nas, by jechać razem z nimi, bo bolsze-
wicy to nie ludzie, to dzikie bestie, dzicz mordująca 
wszystkich. W oczach mówiących – obłędny strach 
jak w oczach Żydów, na których Niemcy polowali 
z rozkazu Hitlera. Wykręciliśmy się koniecznością 
odpoczynku po bardzo długim marszu. Nie czekali 
na nas i w ciągu kilku minut odjechali. […] odbyli-
śmy naradę. Jędrek i ja postanowiliśmy pozostać w 
lesie. Kozdrach i dwóch pozostałych radziło wędro-
wać dalej. Pożegnaliśmy się i rozstaliśmy. Mieliśmy 
garnek, mięso, mąkę, zapałki. Byliśmy więc samo-
dzielni. […]

Źle mi się szło, bo w podartych butach kaleczył 
mi nogę gwóźdź. Zatrzymaliśmy się w opuszczonej 
wsi. W sieni domu, do którego weszliśmy czekała 
na mnie para nowych skórzanych trzewików. Pa-
sowały tak, jakby były robione na zamówienie. […] 
następnego dnia weszliśmy na autostradę Berlin–
Szczecin. Ruch na niej, jak na Marszałkowskiej. W 

kierunku Szczecina ciągnęli powracający do Polski. 
W kierunku Berlina – wojsko sowieckie. […] Żołnie-
rze piesi lub na rowerach (również bez ogumienia). 
Niektórzy piesi w mundurze, z kijem w garści i wor-
kiem na plecach idą na zachód, pytając jak daleko 
do frontu. […] 

Po przenocowaniu udaliśmy się rano nad Odrę. 
Przez pobudowane mosty pontonowe przepusz-
czano w dzień jedynie wojsko. […] Dopiero w nocy 
rozpoczęła się przeprawa cywili. Nazbierało się ich 
tak dużo, że przeprawiliśmy się przez Odrę tuż przed 
świtaniem. Marsz był ciężki. Tłok na wąskiej drodze 
duży. […]

Do Pyrzyc dotarliśmy już sami. Przy wjeździe do 
miasta legitymował nas jakiś milicjant. Poinformo-
wał, że w mieście mieszka już trochę ludzi i że od 
czasu do czasu bywa pociąg do Stargardu Szcze-
cińskiego, a stamtąd kursują pociągi do Poznania. 
Zatrzymaliśmy się w domu przy dworcu kolejowym. 
[…] Około 2-3 w nocy obudziła nas strzelanina. Nasi 
sąsiedzi walili w niebo ze wszystkiego, co mieli. 
Strzelali na wiwat – koniec wojny.

W dzień […] przenieśliśmy się na dworzec. Po 
pewnym czasie […] przynieśliśmy […] z domu vis a 
vis dworca kanapę. Ustawiliśmy ją na peronie pod 
budynkiem dworca, no i siedziało się znacznie wy-
godniej.  Rano przyjechał pociąg złożony z platform 
kolejowych. Załadowaliśmy się i pociąg ruszył. Doje-
chaliśmy do stacji Soldin (Myślibórz). Pociąg postał 
z godzinę i ruszył w drogę powrotną. Wróciliśmy na 
naszą kanapę i czekaliśmy na peronie. Po południu 
podjechał inny pociąg. Tym razem składający się 
z węglarek. […] odjechaliśmy [nim] do Stargardu 
Szczecińskiego.

W Stargardzie było dużo ludzi, zwłaszcza w okoli-
cy dworca kolejowego. Pociąg wahadłowy Poznań–
Szczecin, […] kursował raz dziennie. Tłok był straszny. 
Po dwóch dniach stwierdziliśmy, że trudno będzie 
zabrać się razem. Jędrek postanowił, że zostanie w 
Stargardzie, a ja pojadę do domu z informacją, że 
jesteśmy cali i zdrowi i wrócę po niego. Spotkamy 
się koło dworca. Po południu […] wepchnąłem się 
jakoś do wagonu. Pociąg ruszył. Było gorąco, dusz-
no i dokuczało pragnienie. […] Rano dotarłem do 
Poznania. Dopiero tutaj okazało się, co to tłok. Po 
podstawieniu pociągu do Warszawy wdrapałem się 
na dach wagonu, gdyż w przedziałach nie było już 
miejsca. […] Kolejarze z nastawni krzykiem uprze-
dzali o wiaduktach bądź drutach przechodzących 
nad torami. […]

Pociąg jechał bez zatrzymywania się. Niepokoiłem 
się dokąd dojadę, ale na szczęście w Brwinowie pod 
czerwonym sygnałem pociąg stanął. Szybko zlazłem 
i niebawem byłem w domu.  […] Biedni rodzice bar-
dzo posiwieli w ciągu siedmiu miesięcy naszej rozłą-
ki. W gminie ojciec dostał zaświadczenie dla mnie, 
że jadę do Stargardu po chorego brata, wracające-
go z robót przymusowych w Rzeszy, i że wszystkie 
władze proszone są o udzielenie pomocy. Po dwu 
dniach spotkałem się w Łodzi z ojcem […] Dostałem 
pół bochenka chleba i z biletem do Łaska ruszyłem 
w dalsza drogę. Jechałem na dachu z uwagi na tłok. 
Przespałem się do Jarocina. Tu sokista spędził mnie 
z dachu. Do Poznania pociąg przyjechał około 9.

Opuściwszy dworzec zacząłem zastanawiać się, 
jak jechać dalej. Pieniędzy nie miałem. Udałem się 
do PUR [Powiatowy Urząd Repatriacyjny]. Przedsta-
wiłem swoją sprawę i poprosiłem o bilet do Star-
gardu. Prośbę poparłem zaświadczeniem z gminy. 
Zapadła decyzja: Dać! […]

Jędrka spotkałem przed dworcem w Stargardzie. 
Przychodził tam codziennie w godzinie przyjaz-
du pociągu. Zatrudnił się w organizowanym In-
spektoracie Lasów Państwowych. […] Uzgodnił ze 
swoimi przełożonymi kilkudniowy urlop na wyjazd 
do domu, spakowaliśmy manatki i poszliśmy na 
dworzec w nadziei, że będzie jakiś pociąg do Polski 
centralnej. […] Podjechał […] pociąg złożony z lor 
załadowanych szynami kolejowymi […]. Wszystko to 
[…] stanowiło zdobycz wojenną wywożoną do ZSRR. 
Załadowaliśmy się i po chwili pociąg ruszył. Jechali-
śmy początkowo znaną mi już trasą. W Choszcznie 
jednak pociąg skręcił na wschód. […] Nie można 
powiedzieć, by pociągi jeździły wówczas ekspre-
sowo, bo nasza jazda trwała około 20 godzin. […] 
Późnym wieczorem załadowaliśmy się do pociągu 
jadącego do Łodzi. Dotarliśmy tam rano. Po krótkim 
stosunkowo oczekiwaniu […] podstawiono pociąg 
do Warszawy […] Wysiedliśmy w Brwinowie i po 20 
minutach byliśmy w domu. Radość była ogromna – 
wszyscy znów byli razem w domu. 

Całość wspomnień Tadeusza Jackowskiego do-
stępna jest na stronie: www.dulag121.pl

Sobota, 12 maja, godz. 15. „Walki z Ukrainą o 
wschodnią granicę Polski w latach 1918 – 1919” 
- spotkanie z Januszem Czarniawskim i Edwardem 
Radziejewskim z Pruszkowskiego Stowarzyszenia 
Patriotycznego w ramach cyklu „Pamięć Kresów”
Sobota, 19 maja, godz. 16:00-1:00 „Noc Muzeów 
2018”– w programie m.in. wystawa „Jak Kazimierz 
Paluch przemierzył kraj w X rocznicę odzyskania 
niepodległości”, plenerowe gry i zabawy, opowie-
ści przedstawiające historie eksponatów Muzeum 
Dulag 121, czytanie fragmentów „Pamiętnika [...]” 

Mirona Białoszewskiego, nocne spacery po tere-
nie dawnego obozu.
Piątek, 25 maja, godz. 18. „Józef Piłsudski i Legiony. 
1914 – 1918” – wykład dr. Dariusza Gałaszewskie-
go (IPN) w ramach „Akademii Niepodległości”
Zapraszamy na spotkania Klubu Historyka. Dla 
dzieci 7 – 11 lat zajęcia odbywają się w soboty w 
godz. 10 – 12, natomiast młodzież w wieku 12 – 15 
lat zapraszamy w czwartki o godz. 18.
Więcej informacji na www.dulag121.pl oraz pod 
numerem telefonu: (22) 758 86 63.

Mapa wędrówki Tadeusza i Andrzeja Jackowskich narysowana przez autora wspomnień 
na kopii powojennej, niemieckiej mapy. Zbiory Muzeum Dulag 121
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Drogi Mirku (62)

Tadeusz Hubert Jakubowski - pisarz i publicysta

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

Pruszkowskie fotoarchiwum

Co za szczęśliwy dla mnie zbieg okoliczności? 
O zdjęciu zamieszczonym w fotozagadce w 

Głosie Pruszkowa nr 04/2018 pisałem w dopiero, 
co wydanej mojej już ósmej książeczce p.t. „Scri-
bo, ergo sum” (spotkanie promocyjne tej ksią-
żeczki miało miejsce 13.04.2018 w Spółdzielczym 
Domu Kultury na Hubala). Zdjęcie to ilustrowało 
opowieść p.t. „Otwarcie sezonu 1933” będącą 
jedną z siedmiu poświęconym Towarzystwu Cy-
klistów w Pruszkowie. Korzystając z okazji zachę-
cam Czytelniczki i Czytelników Głosu Pruszkowa 

do przeczytania mojej - mam nadzieję, że nie 
ostatniej - książeczki.

Odpowiadam na pytanie postawione przy fo-
tozagadce z pruszkowskiego fotoarchiwum za-
mieszczonej w nr 04/2018 Głosu Pruszkowa.

Odpowiadam na pytanie, Co?
Na zdjęciu widzimy członków Towarzystwa Cy-

klistów w Pruszkowie przed kościołem P. W. Naj-
świętszej Marii Panny na Żbikowie w Pruszkowie, 
tuż po mszy świętej w ich intencji odprawionej 
przez proboszcza księdza Franciszka Dyżewskie-
go. Pierwszy od lewej to Marian Skolniak wujek 
mojego kolegi Wojciecha Skolniaka.

Odpowiedź na pytanie, Gdzie?
Odpowiedź na to pytanie została udzielona w 

odpowiedzi na pytanie, Co?
Odpowiedź na pytanie, Kiedy?
Zdjęcie to zostało zrobione 24 kwietnia 1933 

roku.
I na tym można by poprzestać, ale tego nie zrobię, 

ponieważ zdjęcie zamieszczone w nr 04/2018 Głosu 
Pruszkowa jest bardzo ważne dla historii naszego 
miasta.

Kilka słów o tle, czyli drugim planie tego zdjęcia.
W tle widzimy kościół halowy (wszystkie trzy 

nawy pod wspólnym dachem) z transeptem za-
projektowany przez architekta Henryka Gaya, 
oddany do użytku w 1914 roku. Po zniszczeniach 
podczas pojedynku artyleryjskiego rosyjsko-nie-
mieckiego w czasie Wielkiej Wojny (na wieży 

kościoła mieścił się rosyjski punkt obserwacyjny) 
odbudowany przez muratorów Aleksandra i Ro-
mana Hichlów ze Żbikowa.

Niepokalana Bogurodzica wieńczy monumen-
talne schody wejściowe na wzgórzu, na którym 
znajduje się kościół. Autorem tych schodów jest 
architekt Stefan Szyller - ten sam, który zaprojek-
tował Gmach Główny Politechniki Warszawskiej 
w Warszawie.

Grupa cyklistów w odświętnych ubrankach i w 
czapkach organizacyjnych wraz z pocztem sztan-
darowym Towarzystwa Cyklistów w Pruszkowie 
pozuje do zdjęcia tuż po poświęceniu rowerów 
przez księdza Franciszka Dyżewskiego. Taki uro-
czysty charakter wtedy miało rozpoczęcie sezonu 
przez to towarzystwo, jak obecnie święcenie sa-
mochodów w dniu św. Krzysztofa.

Jeden z kapeluszników widoczny na schodach 
(ten w meloniku) to ówczesny burmistrz Prusz-
kowa Józef Cichocki (obecnie ma swoją ulicę w 
pobliżu kościoła). Obok niego stoi J. Kowalski, 
pierwszy prezes Towarzystwa Cyklistów w Prusz-
kowie.

Obecność kobiet w czapkach klubowych świad-
czy o tym, że należały one do tego towarzystwa. 
Jednak nie brały one udziału w zawodach spor-
towych. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie 
prowadziło bogatą działalność klubową. Istniała 
w nim sekcja szachowa i dramatyczna. Do tej 
drugiej potrzebne były kobiety. Przedstawienia 

teatralne urządzane były w sali widowiskowej w 
budynku szwajcarni Warsztatów Kolejowych w 
Pruszkowie.

I ważny szczegół. Jezdnia ulicy 3-ciego Maja 
przed kościołem była wtedy jeszcze niewybru-
kowana.

Zaraz po zrobieniu tego zdjęcia odbędzie się 
uroczysty przemarsz klubowiczów i zaproszonych 
gości do sali widowiskowej, która za dwadzieścia 
minut będzie pełnić rolę sali biesiadnej. Ten prze-
marsz widać na innym zdjęciu zrobionym przy 
ulicy mostowej. Na wysokości ulicy Mostowej 
jezdnia ulicy 3-ciego Maja była już zabrukowana. 
Stąd wniosek, że „kocie łby” układane były na tej 
ulicy w 1933 roku.

I jeszcze jedna sprawa. W latach późniejszych 
inauguracja sezonu kolarskiego połączona była z 
uroczystym przejazdem lub zawodami członków 
Towarzystwa Cyklistów w Pruszkowie ulicami lub 
na ulicach naszego miasta. Start do tego przejaz-
du lub zawodów znajdował się na ulicy Tadeusza 
Kościuszki tuż przy ulicy Szopena. Starterem był 
ówczesny burmistrz Pruszkowa inż. Stanisław 
Gruszczyński (nosił borsalino).

O tym przejeździe lub wyścigu pisałem w „Gło-
sie Pruszkowa” nr 05/2013.
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Wieczór 7 kwietnia 2018 roku 
spędzony w brwinowskim 
ośrodku kultury „Okej” bez 
wątpienia na długo zapadnie w 
pamięci osobom, które zdecy-
dowały się skorzystać z tej ofer-
ty spędzenia czasu wolnego. 

Było, jak zwykle – tłumnie, serdecznie i wzru-
szająco. Zjawili się miłośnicy Tadziowego 

pisania, zespół pracujący nad książką, przyjacie-
le oraz – w roli „czynników oficjalnych” – wice 
prezydent Michał Landowski. Publiczność miała 
okazję usłyszeć wybrane fragmenty książki  a tak-
że zadawać pytania Autorowi, jeśli tylko dopuścił 
ją do głosu.

Tradycją już staje się fakt, że promocje kolejnych 
książek Tadeusza Huberta Jakubowskiego, to jed-
na z najbardziej udanych imprez Pruszkowskiej 
Książnicy.

 Kolejka po autograf była długa i stała cierpliwie 
do bardzo późnych godzin wieczornych.

Organizatorzy tym razem zapewnili odbior-
com podwójną ucztę kulturalną, ponieważ 

było można nie tylko doświadczyć wrażeń wizual-
nych, ale i dźwiękowych. Imprezę zapoczątkował 
wernisaż wystawy malarstwa Teresy Murackiej, a 
w dalszej części jej małżonek Antoni raczył licznie 
zebranych gości śpiewem przy akompaniamencie 
gitary, okraszanym krótkimi dowcipnymi prze-
rywnikami słownymi. 

Atmosfera była przecudowna. Nie zabrakło po-
częstunku, twórczych pogawędek, uśmiechów, 
oklasków, itd. Słowo wstępne wygłosiła instruk-
torka plastyczna Agnieszka Kremky, a pani dy-
rektor GOK Anna Sobczak z wielkim wdziękiem 
wręczała bohaterom wieczoru wytworne róże. 
Po recitalu były oczywiście bisy, a słów uznania 
pod adresem autorki obrazów było co niemiara. 
Impreza przeciągnęła się do późnych godzin wie-
czornych. Kilkukrotnie, i to w różnych miejscach, 
miałem okazję podziwiać dokonania tego sympa-
tycznego duetu artystycznego z Pruszkowa, więc 
tym co jeszcze nie mieli takowej okazji z czystym 
sumieniem mogę polecić, by to czym prędzej 
uczynili. 

Scribo, ergo sum 
Wieczór promocyjnyGrzegorz Zegadło

Foto - Tomasz Malczyk z Głosu Pruszkowa

13 kwietnia, w Spółdzielczym 
Domu Kultury odbyła się pro-
mocja najnowszej książki Tade-
usza Huberta Jakubowskiego – 
SCRIBO, ERGO SUM.

Marek Strójwąs
Foto - Tomasz Malczyk z Głosu Pruszkowa

Podwójna uczta kulturalna 

Teresa Muracka uzyskała dyplom magistra sztu-
ki z wyróżnieniem w 1984 roku w pracowni prof. 
Jacka Sienickiego. Jest dwukrotną stypendystką 
Ministra Kultury i Sztuki, dwukrotną laureatką Fe-
stiwalu Malarstwa Polskiego w Szczecinie. Miała 
liczne wystawy w prestiżowych galeriach w kra-
ju i za granicą. - To co od pierwszego spojrzenia 
urzeka w jej malarstwie, to wyrafinowany kolor, 
harmonia, nietuzinkowa kompozycja oraz świa-
tło. Są to obrazy olejne malowane szybko dużymi 
płaszczyznami. Ich autorka za ich pośrednictwem 

wprowadza nas w swój prywatny świat postrze-
gania otaczającej nas rzeczywistości: pejzażu, za-
ułków, czy takich przedmiotów codziennego użyt-
ku, jak: okna, kamienie, drabiny, etc., nie dbając 
przy tym tyle o detal, co o wrażenie. 

Antoni Muracki to pieśniarz, poeta, kompozytor 
i muzyk. Od 1986 r. jest członkiem ZAKR, ZAiKS, 
występował w kabarecie „Nowy Świat” i „Warsz-
tat”, brał udział w programach radiowych i telewi-
zyjnych, jest twórcą programów literackich i kaba-
retowych, autorem i kompozytorem, wykonawcą 

i tłumaczem. Od ponad 30 lat wykonuje swoje 
niebanalne pieśni: wzruszające, zachwycające, 
rozśmieszające i skłaniające do refleksji. Na brwi-
nowskim recitalu wykonywał wybrane utwory ze 
swoich sześciu płyt autorskich, a także z reper-
tuaru rosyjskich bardów oraz przetłumaczonych 
pieśni Jaromira Nohavicy. Warto też przy okazji 
wspomnieć, że w Spółdzielczym Domu Kultury w 
Pruszkowie od dobrych kilku lat systematycznie 
prowadzi cieszący się dużą popularnością cyklicz-
ny program pod nazwą „Salonik z kulturą”.
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21 kwietnia mieliśmy cu-
downą okazję uczestniczyć w 
najnowszej edycji Saloniku z 
Kulturą. Tym razem naszymi i 
Antoniego Murackiego gośćmi 
był Jacek Kleyff wraz z Kapelą 
Drewutnia, którzy zaprezento-
wali między innymi pruszkow-
skim widzom swoją najnowszą 
płytę Jacek Kleyff & Kapela 
Drewutnia.

Kleyff & Drewutnia 
Grzegorz Zegadło
Foto - Tomasz Malczyk z Głosu Pruszkowa

Kapela znana jest już pruszkowskiej publiczno-
ści, a jej żywiołowa muzyka spotkała się z rów-

nie życzliwym przyjęciem, jak przed kilkoma laty.
Z ponad trzygodzinnego koncertu Jacek Kleyff 

zajął blisko godzinę, podczas której zaprezentował 
większość utworów ze swojej najnowszej płyty, nad 
którą pracował wraz z zespołem. Po koncercie długo 
podpisywał swoją płytę. Chętnych było wielu…

REKLAMA
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Lektury na maj 
Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta

Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta

Nowy Jimi Hendrix - 
Pink Freud -
Leonard Bernstein

Trzy nowe krążki – każdy z innej parafii. Świat mu-
zyczny najbardziej zadziwiło wydanie nowego 

Hendrixa, bo na 13 nagrań tam zawartych przynajmniej 
10 po raz pierwszy ujrzało światło dzienne. Legenda i 
muzyczny gigant zmarły kilkadziesiąt lat temu wciąż 
zadziwia. I choć od czasu do czasu pojawia się „nowy” 
Hendrix, to w tej powodzi rzeczywiście znakomitych 
muzyków żaden nie przebił Jimiego – ten był 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 wy-
dane 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 rodzinę 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 na-
dzieję, że nie ostatnie) osiągnięcie Kramera. Partnerem 
inżyniera był John McDermott – obaj reprezentowali 
Experience Hendrix L.L.C. – firmę zarządzającą spuści-
zną muzyka. Odnowione nagrania pochodzą w okresu 
1968-1970, głównie z Record Plant w Nowym Jorku (do 
którego już dołączył Eddie Kramer) oraz jedno „Sweet 
Angel” z Olympic Studio w Londynie ze stycznia 1968, 
gdzie Hendrix gra na gitarze, także basowej, wibrafo-
nie, a na bębnach Mitch Mitchell. Trzeba wiedzieć, że 
muzyk był szalenie otwarty na nowe instrumenty, różne 
udoskonalenia typu pedał wah-wah czy fuzz – słowem 
chętnie eksperymentował z dźwiękiem. Najlepszy do-
wód – Hendrix na jednym ze zdjęć w 24 str. booklecie 
płyty – jako leworęki trzyma gitarę ze strojem praworę-
kim. 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 
– tworzyli 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 nagry-
wał Kramer wraz ekipą i później wydawał) – kompozy-
cję Stephena Stillsa z jego wokalem 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 ‘69) z wokalem i grą na saksofonie 
Lonnie Youngblooda, Jimmy Mayesem na bębnach, 
Hankiem Andersonem na basie i Johnem Winfieldem 
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 Bu-

dzyńskiego, Tomka Lipińskiego i Roberta Brylewskiego 
okraszona udziałem Roberta Matery (wokal i gitara), 
Alka Koreckiego – saksofon altowy oraz UWAGA! udzia-
łem Wojtka Mazolewskiego i innych muzyków. Wszyst-
ko to w specjalnych jedenastu  setach (jeden-dwa lub 
trzy utwory łączone) o ostrym brzmieniu, grane jednak 
rockowo. Swoiste deja vue. Taki skład i taki koncert miał 
miejsce w Studio Trójki im. Osieckiej 30 października 
2017 r. i to większy fragment owego znalazł się na krąż-
ku, 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.

„Inne życie” wg Iwaszkiewicza

Nie tak dawno ukazał się drugi tom biografii Jaro-
sława Iwaszkiewicza stanowiący z tomem (2012) 

pierwszym monumentalną i wyczerpującą pracę o 
objętości prawie 1200 stron druku. Wydawcą obu są 
zasłużone dla tego typu książek Iskry, autorem Rado-
sław Romaniuk. Ten ledwie 43 letni literaturoznawca i 
edytor jest autorem wielu podobnych prac, m.in. myśli 
filozoficzno-religijnej Lwa Tołstoja („Dramat religijny 
Lwa Tołstoja”), licznych artykułów o literaturze polskiej 
i rosyjskiej, ale przede wszystkim publikacji związanych 
z Iwaszkiewiczem. Romaniuk jest współautorem opra-
cowania dwu tomów „Dzienników” pisarza, „Listów do 
córek”, wydawcą korespondencji pisarza z Konstantym 
A. Jeleńskim, tomu „Dziedzictwo Chopina”, a przede 
wszystkim pracy doktorskiej pt. „Sérénité. Dialektyka 
później twórczości Jarosława Iwaszkiewicza” (2006) – 
słowem specjalistą od „Iwaszkiewicza”.

Tom drugi rozpoczyna się wybuchem II wojny, wia-
domość ta zastaje pisarza w kolejce EKD (dziś: WKD) 
na stacji Malichy. Jak większość Polaków rodzina Iwasz-
kiewiczów ewakuuje się na wschód ulegając panice. Po 
4 dniach tułaczki docierają do krewnych w Repkach k/
Siedlec, córki dostają się dalej – za Bug. Po otrzeźwieniu 
i w obliczu agresji ZSRR wracają do Stawiska, gdzie z 
kolei zastają Wehrmacht. Dzielą z nim pomieszczenia, 
głównie kuchnię, flaga ze swastyką powiewa na masz-
cie przed domem do jesieni 1940. Wkrótce Stawisko 
staje się przechowalnią nie tylko dla znajomych. Wszy-
scy, głównie Żydzi otrzymują pomoc, ci ostatni często 
papiery aryjskie. Kogo tam nie ma – osieroceni poeci i 
literaci, nawet francuski poeta Louis Le Louët. Iwaszkie-
wiczowie wpadają na pomysł: on zostaje ogrodnikiem 
i rejestruje stosowaną firmę (potrzeba ludzi do pracy), 
żona otwiera oficjalny pensjonat. Lecz pisarz jest wyco-
fany, 24 wydane dotychczas książki nie mają znaczenia, 
nie pisze – dużo czyta, wręcz dziesiątkami pozycji. Dom 
funkcjonuje jak gdyby nigdy nic – obowiązuje etykieta 
przy posiłkach, niech to będą ziemniaki i zsiadłe mleko. 
I obowiązkowy brydż na ganku, częste koncerty i wykła-
dy bywających tu naukowców. Oczywiście, poeta jest 
odwiedzany przez cały okres okupacji przez kolegów, 
m.in. Jerzego Andrzejewskiego, Czesława Miłosza, Ka-
rola Irzykowskiego czy Polę Gojawiczyńską i Zofię Nał-
kowską. Bywają, a nawet mieszkają tu Andrzej Panufnik 
i Witold Lutosławski. Z czasem udziela porad młodym: 
Gajcemu, Baczyńskiemu, Kowalczykowi. Wraca do po-
ezji (np. „Plejady”) i do wspomnień; rusza także w kraj 
– m.in. barką z Andrzejewskim do Kazimierza Dolnego, 
gdzie potem bywa parokrotnie. Myśli tu o lokum, w 
sumie – już po wojnie wypadło na Sandomierz.    

Oswobodzenie Iwaszkiewiczowie przyjmują z ulgą, 
ale i z obawą, – co pokaże nowa władza. Po krótkim 
epizodzie pobytu w Stawisku Ludowego Wojska (zgi-
nęło wtedy parę rzeczy) pisarz jest cennym nabytkiem 

dla nowych – odradza się Związek Literatów Polskich, 
jego prezesem zostaje autorytet w środowisku. Po po-
czątkowych sukcesach i konsolidacji środowiska nowa 
władza wykorzystuje prezesa do ściągania do kraju 
twórców emigracyjnych. W związku z tym Iwaszkie-
wicz dużo podróżuje – nawet do Ameryki Płd. usiłując 
namówić m.in. Gombrowicza na powrót do ojczyzny 
– mamiąc obietnicą publikacji, te ostatnie udają się 
częściowo (prezes przełamuje opór cenzury). Tu autor 
biografii wspomina Lechonia, którego już ani w Brazy-
lii czy Argentynie nie było od 1940, i który był od lat 
40. mocno zaangażowany w publicystykę antykomu-
nistyczną – nawiązał współpracę z Komitetem Wolnej 
Europy w Nowym Jorku. Nawiasem mówiąc w owym 
czasie Iwaszkiewiczowi odmówiono amerykańskiej 
wizy i o którą nie będzie się już starał. Analizując niczym 
w rozbudowanym kalendarium poczynania pisarza Ro-
maniuk zawsze podaje tło. I tak pierwszy przymrozek 
przyszedł od strony komuny podczas nieco kabareto-
wego Kongresu Ludzi Pokoju (1948) we Wrocławiu, 
władza usilnie zabiegała na międzynarodowym forum 
o akceptację, co mocno popsuł „nieobyty” literat z 
Moskwy. O nieodczytanym liście Alberta Einsteina nie 
mówiąc. Od tej strony biografia Iwaszkiewicza ma zale-
ty – starsze pokolenie dowiaduje się od dr Romaniuka 
takich perełek, aż miło. Jednak po siłowym połącze-
niu różnych partii w PZPR nastaje noc stalinizmu – w 
Związku Literatów rządzi POP, czyli podstawowa orga-
nizacja partyjna i prezes nie ma nic do powiedzenia. 
Schronieniem, jak przedtem i niemal do końca żywota 
jest Stawisko, czasami przedmiot zazdrości i niezależ-
ność – głównie finansowa. Dzięki sprytnym zabiegom 
pisarza posiadłości nie upaństwowiono (ponad 36 ha), 
co nie znaczy iż Iwaszkiewiczowie nie robili gestów w 
kierunku władz. I tak z początkiem lat 70. w związku 
z budową trasy Otrębusy – Milanówek przecięto ich 
posiadłość i te 6 ha po drugiej stronie (stawy) przeszło 
na własność gminy Brwinów (niezagospodarowane do 
dziś). Podobnie z wyszukaniem terenu pod zagłuszarkę 
stacji radiowych w końcu lat 60. koło mostu nad Zimną 
Wodą, – co ujawnił miejscowy historyk Grzegorz Przy-
bysz. Faktów tych jednak nie znajdziemy w biografii, 
która mimo tego jest nad wyraz publikacją wyważoną 
pod każdym względem – balansującą na granicy opisu 
życia prywatnego z twórczością. Jeżeli chodzi o nią to 
mamy kompetentny przewodnik po niej spod pióra 
literaturoznawcy – krytyka. Praktycznie każdy utwór 
(częste cytaty fragmentów poetyckich) doczekał się 
swojego opisu, jak powstał i jaki miał odbiór. Trzeba 
mieć świadomość, że starzejący się pisarz miał niekwe-
stionowaną pozycję pośród innych w PRL, był nienaru-
szalnym obeliskiem. O czym świadczyły jego nieustan-
ne pobyty za granicą – np. regularnie wiosną i jesienią 
we Włoszech, gdzie mu się najlepiej pracowało. Dostęp 
do władzy (wielokrotne spotkania z Gierkiem – przy-
wódcą „ukochanym”) oddalał jej represje na niesfor-
nych pisarzach – wydarzenia Marcowe i po strajkowe 
w latach 70. Ta postawa Iwaszkiewicza – jako wentyla 
władzy i jej wsparcie, a jednocześnie ochrona środo-
wiska oceniane były niejednoznacznie. Najsmutniej-
sze są ostatnie rozdziały – postępująca choroba żony 
i wzajemne oddanie i troska, mimo, że oboje poruszali 
się własnymi ścieżkami. Także z wiekiem przywiązanie 
i troska o zwierzęta (którym Romaniuk poświecił cały 
rozdział) – ukochane psy Tropek i Medorek, wolno ży-
jący na Stawisku koń – Siwek (Jarosław poświecił mu 
opowiadanie). Pożegnanie żony Anny tuż przed święta-
mi Bożego Narodzenia 1979 r. przez zaprzyjaźnionego 
kapłana ks. Twardowskiego musiało być wstrząsem. 
Nieco wcześniej stary pisarz oczekiwał Nobla, w za-
mian otrzymał nagrodę bułgarską, odbieraną już w 
towarzystwie córki i przyjaciół. Wiele krwi rodakom 
napsuła Nagroda Leninowska jeszcze z początkiem 
lat 70. (i bezwzględne skonsumowanie załącznika 
25 tys. rubli przez rodzinę w Leningradzie) i przy tej 
okazji wygłaszane dyrdymały o pisarzach radzieckich 
(Sołżenicyn). Ostatnia podróż – do Paryża zimą 1980 
i praktycznie żegnanie się z przyjaciółmi, niektórymi 
niewidzianymi od przed wojny (np. literacki i polski 
Londyn stale bojkotował pisarza). I przedtem troska o 
ukochane Stawisko, o którym tak wspaniale rozmawiał 
z Krystyną Nastulanką (w 1964 na 70-te urodziny), by 
zostało w całości – słuszna obawa przed działami ro-
dzinnymi. Dzięki zabiegom wielkiego estety mamy to 
muzeum pisarza, i te zachowane zbiory, z których tak 
umiejętnie skorzystał dr Radosław Romaniuk. 

Radosław Romaniuk INNE ŻYCIE BIOGRAFIA JARO-
SŁAWA IWASZKIEWICZA, tom II; Wyd. Iskry; str. 760; 
staranny dobór ilustracji w tekście; wyczerpująca bi-
bliografia i liczne przypisy źródłowe; autorski indeks 
(w sumie ponad 120 str. uzupełnień); cena 75 zł. 

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 Leonar-
da Bernsteina (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 su-
mie ponad 70 min. muzyki. Tę wersję „West Side Story” 
– bodaj najbardziej nowojorskie przedstawienie dzie-
jące się w zachodniej części Manhattanu, znane u nas 
głównie z ekranizacji, nagrano w studiach RCA we wrze-
śniu 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 (Ani-
ta), Marylin Horne (śpiewająca „Somewhere”) i Louise 
Edeiken (Rosalita). Orkiestracje przygotował 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 Thoma-
sa – bez udziału tutaj Leonarda, ale wiemy że dyrygo-
wał 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 studiu No.1 
Abbey Road w grudniu 1989 r. W sumie niezły upomi-
nek dla lubiących musicale. 
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www.gpr24.pl      Wiadomości  zapraszamy

Autorzy projektu „Cienie i 
blaski”, Książnica Prusz-

kowska oraz Młodzieżowy 
Dom Kultury w Pruszkowie za-
praszają na kolejny spektakl w 
ramach projektu II edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego Prusz-
kowa.
Tym razem obejrzymy Ro-

mans z pajacem – spektakl na 
podstawie opowiadania Stefa-
na Kiedrzyńskiego w adaptacji 
i reżyserii Waldemara Matu-
szewskiego.
8 maja o godzinie 11.00 w 

Młodzieżowym Domu Kultury 
przy ulicy Kościuszki 41 w Prusz-
kowie.
WSTĘP WOLNY

ROMANS 
Z 
PAJACEM
Grzegorz Zegadło
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www.gpr24.pl      Publicystyka  Maciej Bugajak 

Tę piosenkę śpiewał w 1967 
roku Paul McCartney na płycie 
„Yellow Submarine”. Lada mo-
ment będę obchodził 64 uro-
dziny więc może czas na małe 
podsumowanie. Chciałbym je 
zrobić pod kątem ludzi, któ-
rych poznałem przez te lata. 
Zacznę od roku 1963, kiedy 
mając 9 lat poznałem słynnego 
reżysera Andrzeja Wajdę. 

Maciej Bugajak - operator filmowy, publicysta
Rysunik - Zdzisław Maklakiewicz, aktor

Z pamięci najemnika (13) - „When I’am Sixty-Fourˮ cz. 1

Do spotkania doszło w domu przyjaciela 
mojego Ojca, obydwaj byli historykami 

a tematem rozmów z jeszcze jednym, równie 
znanym reżyserem radzieckim Grigorijem 
Czuchrajem, autorem „Ballady o żołnierzu” 
był pomysł nakręcenia filmu o generale Józe-
fie Bemie. Do koprodukcji nigdy nie doszło, ale 
wspomnienie o dwóch wybitnych artystach 
pozostało. Cztery lata później byłem z moją 
klasą w Pałacu Kultury i Nauki z okazji jakiegoś 
święta. Chodziliśmy w tłumie po rozległych 
korytarzach gdy nagle wpadliśmy na dwóch 
wysokich panów, znanych z okładek gazet. 
Edward Gierek i Piotr Jaroszewicz we wła-
snych osobach. Uścisnęli nam ręce mówiąc 
coś o przyszłości narodu ale prawdę mówiąc 
byliśmy pod zbyt ogromnym wrażeniem wi-
dząc dwie najważniejsze osoby w Polsce, żeby 
coś na to rozsądnie odpowiedzieć. 

Do następnego spotkania ze znanym czło-
wiekiem doszło w 1976 roku. Po zajęciach w 
szkole filmowej w Łodzi przyjeżdżaliśmy do 
Warszawy, pierwsze kroki kierując do ścieku 
na Foksal, czyli klubu Architekta. Można tam 
było spotkać, chociaż niekoniecznie razem, 
Zdzisława Maklakiewicza i Jana Himilsbacha. 
Pan Zdzisław planował zrobić ze mną film o 
patyku, który płynie w rynsztoku, natrafia na 
różne przeszkody a filmuje go kamera-mat-
ka. Byłem mocno podniecony perspektywą 
współpracy ze znanym aktorem ale emocje 
trochę mi opadły, kiedy dowiedziałem się, że 
nie jestem pierwszym operatorem, któremu 
Maklak to proponował. Z tych spotkań, poza 
kacami pozostały moje dwa portrety, które 
pan Zdzisław narysował na serwetkach. Pod 
koniec lat 70 zacząłem pracę w Telewizji gdzie 
oczywiście poznałem masę ciekawych ludzi 
jednak szczególnie zapamiętałem Damę pol-
skiej piosenki, panią Irenę Santor. Pracowali-
śmy przy jej recitalu, w pewnym momencie 
mój kolega odpowiedzialny za światło popro-
sił panią Irenę, żeby stanęła wśród dekoracji 
dla sprawdzenia efektu. W tym samym czasie 
ogłoszono przerwę na posiłek więc wszyscy 
wyszli do bufetu. Wszyscy poza panią Ireną, 
której nikt nie powiedział, że już jest wolna. 

Parę minut później wróciłem do studia po 
plecak i zdębiałem widząc panią Irenę stojącą 
w tym samym miejscu. Natychmiast polecia-
łem do reżyserki i przez mikrofon przekaza-
łem do studia, że poprawki światła zrobione. 
Z ulgą zobaczyłem panią Irenę wychodzącą 
na obiad. Pełen profesjonalizm a przy tym 
niezwykłe ciepło, chęć współpracy spowodo-
wały, że wszyscy czuliśmy się jakbyśmy znali 
ją od lat. W 1982 roku pracowałem już dla 
innej telewizji, NBC News. Był stan wojenny 

a ja z dźwiękowcem i tłumaczką pojechałem 
do Nowej Huty. Wszyscy spodziewali się zajść 
związanych z rocznicą podpisania porozumień 
sierpniowych rok wcześniej. Kręciłem z okna 
11 piętrowego budynku kiedy ktoś rozpoznał 
w tłumie agenta SB. Ten zaczął uciekać, ludzie 
ruszyli za nim więc postanowiliśmy zjechać 
windą i dołączyć do manifestacji. Tutaj z prze-
rażeniem zorientowaliśmy się, że biorą nas ze 
ekipę polskiej telewizji! Tłum zaczął nacierać, 
padły wyzwiska gdy nagle zaległa cisza. Lu-
dzie rozstąpili się i zobaczyliśmy kardynała 
Franciszka Macharskiego, który z uśmiechem 
podszedł do nas i się przywitał. Oczywiście 
znaliśmy kardynała a on nas z licznych mszy, 
kręconych dla NBC. Innym dobrze znanym mi 
księdzem był Henryk Jankowski, proboszcz 
kościoła św.Brygidy w Gdańsku, osoba kon-
trowersyjna, która dużo dobrego jednak zro-
biła dla samego kościoła, parafii i nie tylko. 
Zawsze uśmiechnięty, bardzo elegancki czę-
sto przychodził do naszego biura w Victorii, 
żeby wziąć prysznic po podróży z Gdańska. No 
a skoro  ksiądz Henryk to oczywiście Lech Wa-
łęsa. Poznałem pana Lecha podczas licznych 
wywiadów, których udzielał nam po wyjściu z 
obozu internowania. 

Jednak najbardziej utkwiły w mojej pamięci 
jego czterdzieste urodziny. Był rok 1983, zo-
stałem zaproszony z grupą dziennikarzy do 
jego mieszkania na gdańskiej Zaspie. Przypa-
dło mi miejsce u szczytu stołu, tuż koło Lecha 
i jego żony, pani Danuty. Kilka dni wcześniej 
przeczytałem w warszawskim „Expressie 
Wieczornym”, że Wałęsa w swoim barku ma 
najdroższe alkohole z Pewexu. Pewex to była 
sieć sklepów z atrakcyjnymi towarami, do-
stępnymi tylko za dewizy lub ich ekwiwalent, 
czyli bony NBP. Ciekawy byłem tych koniaków 
z najwyższej półki dlatego trochę się rozcza-
rowałem widząc na stole tylko czystą Żytnią i 
brandy po trzy dolary za butelkę. Zapytałem 
więc gdzie te drogie alkohole o których było 
w prasie. W odpowiedzi pani Danuta uśmiech-
nęła się i otworzyła barek. Oczywiście żadnych 
drogich trunków tam nie było. Pamiętam też 
jakie wrażenie na mnie zrobił jeden z toastów. 
Za rok w Belwederze! Pomyślałem sobie, że 
wszyscy oszaleli, Lech Wałęsa prezydentem?! 
No cóż, może nie za rok ale za 7 lat ten toast 
stał się aktualny… 

Parę lat później, kiedy władza starała się 
marginalizować przyszłą głowę państwa po-
jechałem do Stoczni Gdańskiej, żeby zrobić 
zdjęcia Lecha podczas pracy. Pamiętam ulgę 
na twarzy Wałęsy, kiedy zobaczył, kto przyje-
chał go fotografować. Były to jedyne kolorowe 
zdjęcia, jakie mu zrobiono. Wcześniej gościła  
w Stoczni ekipa Polskiej Kroniki Filmowej ale 
było to w latach 70. 

Jestem też autorem jedynych zdjęć, jakie 
udało się zrobić podczas szarpaniny z dwoma 
agentami SB, którzy chcieli wsiąść do jego 
busa. Sam dźwięk z tego zajścia emitowali 
w radiu Wolna Europa. No a zdjęcia, które 
ukazały się w wieczornym wydaniu “Nightly 
News” obiegły potem cały świat. Później czę-
sto jeździliśmy na posiedzenia Sejmu, w czasie 
których clou programu stanowiły wizyty w re-
stauracji. Niedrogo i pysznie ! W połowie lat 
80 prezydentem Polski był Wojciech Jaruzel-
ski. Pewnego razu, w czasie przerwy w obra-
dach  staliśmy z kolegą koło schodów, prowa-
dzących do sali posiedzeń. Nagle pojawił się 
pan Prezydent, sztywnym jak zwykle krokiem 
podszedł do nas i uśmiechając się podał mi 
rękę. Ja lekko zbaraniałem, nie spodziewając 
się takiego zaszczytu a kolega w odpowiedzi 
na uścisk dłoni powiedział: telewizja ame-
rykańska NBC. Przysiągłbym, że uśmiech na 
twarzy Generała lekko trochę zgasł…
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Zachariusz Boczek - cz. 7
„Miłość Ci wszystko wybaczy,
Smutek zamieni Ci w śmiech”

Śpiewała Hanka Ordonówna, a i Suchar 
chodząc po mieszkaniu podśpiewywał, 

fałszując niemiłosiernie zwrotkę, którą sobie 
upodobał. Tak mu wpadła w to dębowe ucho 
po ostatnich wypadkach. Podnosząc z ziemi 
pannę Zofie Kępińską i przydeptując niechcą-
cy jej spódnicę ujrzał kobietę w samych desu-
sach, czyli krótko mówiąc w gaciach. No i co? 
Wziął się i zakochał.

- Ty, Purchawa tego nie zrozumiesz - powie-
dział do kolegi, któren to właśnie siedząc za 
stołem u Suchara krzywił gębę po wypiciu ko-
lejnej porcji „Czystejˮ - miłość, rozumiesz to 
uczucie wyższe. To tak, jakbyś na ten przykład 
dla tej miłości musiał poświęcić kolegów albo 
piwo, a i nawet wódkę. Kumasz?

Purchawa nie kumał, gdyż łeb miał zajęty 
problemem kończącej się gorzały i brakiem 
finansów na kolejną ćwiartkę.

- Miłość to jakby - kontynuował Suchar – słoń-
ce, które świeci tylko dla ciebie w pochmurny 
dzień, to tak, jakby pieprzony czarny kot prze-
biegał drogę wszystkim tylko nie tobie. Mogę 
ci to jeszcze inaczej wytłumaczyć. Jeśli jesteś 
zakochany to możesz nawet coś ukraść wie-
dząc, że nie wpadniesz, bo miłość cię ochroni. 
Taka to jest ta miłość. Kurde mol, właśnie taka 
- Suchar zrobił pauzę i zadumał się.

- Przestaniesz pi……lić - odpalił Purchawa - 
bo się zrzygam. Na łeb ci padło. Zgrzałeś się 
czy co? Lepiej pomyśl jak tu trochę mamony 
zrobić, bo dziury w karmanach widać.

Uwaga koleżki podziałała na Suchara jak 
kubeł zimnej wody. Rzeczywiście ta cała jego 
miłość bez szmalu, to jak garnek bez ucha, to 
jak wędka bez haczyka, pomyślał. Jak …ten 
tego…no.

- Masz rację przyjacielu. Trzeba się brać 
za robotę, gdyż „bez pracy nie ma kołaczy”. 
Tylko, co by tu zrobić żeby zarobić. Z żadnym 
trefnym towarem na żadnym bazarze pokazać 
się nie możemy, gdyż różni tacy mają na nas 
oko. Za mało się dzielimy. Mokra robota nas 
też nie interesuje. No nie?

- No to jak żyć, jak żyć? Życie krótkie, a pić 
się chce, oj chce - odpalił Purchawa.

- Może by tak wpaść na Starówkę i spróbo-
wać sprzedać parę razy Kolumnę Zygmunta ja-
kimś ciemniakom z prowincji, albo pamiątko-
we cegły z Barbakanu. Kup chamie cegłówkę, 
bo zarobisz w główkę…

- Daj spokój, to wszystko już było. Odpowie-
dział Suchar. Mam inny pomysł jeden dzień 
porządnej i uczciwej pracy i szmalu na dwa 
miesiące. I co ty na to?

- Ja to na to, jak na lato. Ale zobaczymy czy 
chłopaki chcą zap…..ć cały dzień za parę gro-
szy.

- Jutro u mnie zbiórka o 9-rano. Wszyscy. 
Purchawa niedopity i zły jak osa opuścił 

mieszkanie Suchara nie mówiąc nawet do 
widzenia. Zachariasz tym czasem łaził po 
mieszkaniu podśpiewując pierwszą zwrotkę 
piosenki Ordonówny i myślał. Plan był dobry, 
ale czy wypali? Wrzucił coś na malutki ruszt 
i postanowił iść do kina na jakiś film o miło-
ści. Można by skoczyć do kina Apollo przy pl. 
Trzech Krzyży albo do Colosseum na Nowym 
Świecie. Nie tam za drogie bilety. A na rewię 
do Morskiego Oka pójdę w sobotę razem z 

Zosią. „Warszawa w kwiatach” - piękny ty-
tuł. Oczywiście, że kupię jej piękne kwiaty. 
Jak wysłucha piosenkę „Tango Millonga” na 
pewno mnie ucałuje, marzył sobie Suchar 
chodząc po mieszkaniu. Ale w tych gaciach 
wyglądała super. Jak Pola Negri. Chociaż, nie 
wiem jak wygląda w gaciach Pola Negri, ale 
na pewno tak, jak panna Zofia Kępińska z 
Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczyn-
ności.

Dzień następny, dziewiąta rano, mieszkanie 
Suchara na ul. Żelaznej, oficyna. Kolesie przy-
jechali wszyscy razem. Tyczka, Bocian, Pur-
chawa i Zyzol. Zyzol miał podbite oko i nijak 
nie chciał się przyznać, kto mu przysporzył ta-
kiego nieszczęścia. Ponoć zamyślił się i wpadł 
na latarnie. Pic na wodę. Chłopaki jest plan, 
zagaił Suchar. Znacie tę reklamę? „Najlepsze 
wódki, najlepsze wina u Arnolda Węgrzyna”.

Znamy - odpowiedzieli chórem przybysze. 
Sklep na ul. Szpitalnej. Największy i najdroższy 
w Warszawie. I co mamy go obrabować?

- Nie - odpowiedział Suchar - na jeden dzień 
wymienimy personel i wyprzedamy cały to-
war. Nawet za pół ceny.

Narada trwała do południa. Plan był precy-
zyjny i rokował duże nadzieje na udany finał. 
W wyznaczonym dniu po dokładnej obser-
wacji personelu, tuż po otwarciu sklepu cała 
piątka weszła w gościnne progi pana Arnolda 
i strasząc łomami dwóch sprzedawców za-
mknęła ich w małej piwniczce na zapleczu. Do 
szyby przykleili napis - dziś promocja, wielka 
wyprzedaż, wszystko za pół ceny!!! Chłopcy 
byli ubrani w eleganckie fartuchy, byli grzecz-
ni i uprzejmi dla klientów. Ruch w interesie 
był jak cholera. Tylko Zyzol stał na ulicy i ob-
serwował mając oczy dookoła głowy. Ale nic 
się nie działo. Handel kwitł, obroty rosły. Ale 
tym razem, na szkodę pana Arnolda, ponie-
waż cały obrót był dochodem naszej szajki. 
Do wieczora wysprzedali prawie cały sklep. 
Po zaopatrzenie podjeżdżały eleganckie sa-
mochody, dorożki, panny służące z koszami 
i właściciele podobnych sklepów, sądząc, że 
pan Węgrzyn zwariował i zakupiony towar 
sprzedadzą z zyskiem w swoich małych skle-
pach i sklepikach. Personel był bez zarzutu, 
grzeczny, uprzejmy i uśmiechnięty. Spodo-
bała im się praca w sklepie. Suchar już nie 
mógł pomieścić forsy w kasie, ani w szufla-
dzie, więc chował do torby, która pęczniała z 
godziny na godzinę. Z piwniczki, co jakiś czas 
dochodziły jakieś dziwne dźwięki – to sprze-
dawcy usiłowali coś wykrzykiwać, ale zaraz 
uciszał ich Purchawa waląc łomem w drzwi 
i informując panów, iż jak otworzy drzwi i 
wejdzie, to im spuści taki wpier…., że ruski 
miesiąc popamiętają. I na następną godzinę 
znowu była cisza. Przed wieczorem pano-
wie wychodząc pojedynczo opuścili prawie 
pusty już sklep i udali się (oczywiście każdy 
osobno) na Nalewki do knajpy „U Grubego 
Joska”. Tam tęgo opili udany interes, a naza-
jutrz podzielili kasę. Suchar dzielił po równo 
wypadło tego po kilka tysiaków na łeb.

Jeszcze tylko dwa dni i sobota. Spotkanie z 
panną Zofią i wizyta w teatrze. Jeszcze nigdy 
nie byłem na rewii - pomyślał Suchar. Ciekawe 
jak będzie?

O tym jak było dowiecie się Państwo w na-
stępnym odcinku. 

Pozdrawiam serdecznie Zbyszek Poręcki.

(Redakcja przeprasza za błędy pisowni, które 
pojawiły się w kwietniowym felietonie)
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Pochody pierwszomajowe już dawno wyszły 

z mody, zaś uroczystości trzeciomajowe spo-
wszechniały zupełnie. Ot, po prostu długi week-
end i tylko ta niedogodność, że ani pierwszego ani 
trzeciego maja nic kupić nie można, bo ci, co do tej 
pory sprzedawali, też chcieli mieć długi weekend 
i tez kupić nic nie mogą. Dobrze, że przynajmniej 
niedziela szóstego maja jest handlowa.

 – Ja tam kupuję w sobotę to, co mam kupić w 
niedzielę i od razu wypijam w sobotę to, co kiedyś 
kupowałem w niedzielę i mam spokój. – Odezwał 
się Staś.

 – A jak braknie i trzeba dokupić w niedzielę? – 
Spytałem.

 – Kupuję tyle, żeby nie brakło – usłyszałem od-
powiedź.

 – A jak mimo to, braknie jednak? – Dopytywa-
łem.

 – Są jeszcze stacje benzynowe. – Odpowiedział 
Stach.

 – Ale tam drogo przecież – zaprotestowałem.
 – Dlatego w sobotę kupuję taki zapas, żeby na-

wet na trzy kolejne niedziele starczyło.
Pokiwałem głową ze zrozumieniem a Staś po-

wiedział:
 – Kup zgrzewkę piwa, albo lepiej trzy zgrzewki.
Ruszyłem się z miejsca, ale…
 – A kasa? – Spytałem.
Staś spojrzał na mnie tak niby kpiąco, niby wy-

jaśniająco, jakby mówił: to nie widzisz żem bezro-
botny? A zapas i tak trzeba zrobić, co najmniej na 
trzy niedziele. Nic nie mówiąc, poszedłem.

Tyle się działo, że nie sposób wszystko skomen-
tować. Poprawka do ustawy o IPNie okazała się 
martwym prawem, bo gdyby to było żywe prawo, 
to należałoby przede wszystkim ścigać najwyższe 
władze Izraela: prezydenta, premiera, itd. nawet 
panią ambasador w Polsce, choć ta broni się cał-
kiem umiejętnie, bo potem tłumaczy, że powie-
działa inaczej a w ogóle to jej tak kazali a ona prze-

cież tak nie myśli. Ale to już przebrzmiało. Teraz na 
tapecie są nagrody lub premie (brzmi jak pamiętne 
„lub czasopisma”), bo sam już nie wiem, jaka to 
różnica. I żeby to były tylko jednorazowe premie 
dla ministrów, które Naczelnik Państwa i tak kazał 

zwrócić, ale już nie do kasy państwowej, lecz na 
cel charytatywny, to byłoby pół biedy. Okazało się 
jednak, że afera premiowa jest głębsza. Rozdawa-
no premie (lub nagrody) między pensjami, nieja-
ko w środku miesiąca, żeby było łatwiej je ukryć i 

sięgały też różnych dyrektorów w poszczególnych 
resortach. Na ten temat jest już tyle wersji, że już 
trudno dociec ile wynosiła ta premiowo-nagrodo-
wa kwota. Jedni zaniżają ją maksymalnie deklaru-
jąc, że się wszystko odda (opóźnieni nawet krzyczą, 
że się należało) a drudzy dla efektu skali mnożą to 
dziesięciokrotnie dodając nawet te premie, któ-
rych nie zdążono wypłacić. Rządzący dla zatarcia 
złego wrażenia obiecują kolejne 300+ i daninę so-
lidarnościową.

 – Mnie się tam, to podoba – odezwał się Staś, 
kiedy wróciłem ze sklepu.

 – Stach, ale rozdadzą całe państwo i nic nie bę-
dzie – zaprotestowałem.

 – Pincet plus zakwitło wzrostem gospodarczym i 
nawet na nagrody im stykło – zripostował Stach.

 – Ale takie rozdawnictwo na dłuższą metę do-
prowadzi do ruiny – nie dawałem za wygraną.

 – Na zachodzie imigrantom dają jeszcze więcej i 
jakoś nikt nie protestuje.

 – Staś, ale to są biedni imigranci, oni przyjecha-
li do Europy żeby się tu osiedlić, założyć rodziny i 
później pracować… – przerwałem, bo Stach spoj-
rzał na mnie z takim politowaniem…

 – Czyli rozdawanie nierobom z Afryki i Azji jest 
OK a rozdawanie rodzimym darmozjadom jest BEE 
– odezwał się Staś – to ja wolę wspierać naszych 
nierobów.

 – Ty Staś i tak nic nie zarabiasz, więc nikogo nie 
będziesz wspierał, co najwyżej będziesz wspierany 
– zauważyłem sarkastycznie.

Ku mojemu zdziwieniu Staś wcale się nie obru-
szył, tylko pokiwał głową zadowolony, że zaczynam 
rozumieć rzeczy tego świata.

 – I właśnie, dlatego – odezwał się Staś – podo-
ba mi się danina solidarnościowa. Ja nie mam nic, 
więc w ramach solidarności kupiłeś mi na kolejne 
trzy niedziele trzy zgrzewki piwa. Nie krępuj się, 
weź, ja częstuję – dodał podając mi jedno piwo.

 – Które i tak w całości wypijemy w sobotę – spu-
entowałem wypijając pierwszą puszkę.

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

Giełda NASDAQ rozważa wprowadzenie kryptowalut. NASDAQ będący jedną z najważniejszych giełd papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych rozważa 
handel cyfrowymi walutami. Dnia 25 kwietnia 2018 r. CEO Nasdaq, AdenaFriedman podczas wywiadu na temat aktualnego stanu rynku finansowego oznajmiła, 
iż jeżeli powstaną stosowne regulacje prawne dotyczące altcoinów „Nasdaq rozważałby, zostanie giełdą kryptowalutową”. Ponadto dodała, iż widzi ogromny po-
tencjał w rynku cyfrowych walut oraz jest przekonana, że będą się one nadal rozwijać.
„Wierzę, że waluty cyfrowe będą nadal się rozwijać. To tylko kwestia tego czasu, zanim ta przestrzeń rynkowa dojrzeje”.
Adena Friedman powiedziała także NBC, że uważa Oficjalne Oferty Monet (ICO) za papiery wartościowe.
„ICOmuszą być regulowane, SEC ma rację, że są to papiery wartościowe i muszą podlegać regulacji”.

Źródła:
cryptonews.pl
bithub.pl
comparic.pl

Więcej informacji na temat inwestycji w kryptowaluty pod telefonem: +48 604 194 054

ZAINWESTUJ W KRYPTOWALUTY
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(GEO)TURYSTYKA W PRUSZKO-
WIE – MOŻLIWOŚCI ROZWOJU 

W naszych comiesięcznych 
felietonach geologicznych pu-
blikowanych od sierpnia 2016r. 
staraliśmy się przybliżyć miesz-
kańcom Pruszkowa i okolicy 
przyrodę nieożywioną obecną 
na wyciągnięcie ręki. Występo-
wanie obiektów geologicznych 
nie jest bowiem ograniczone do 
obszarów pozamiejskich - one są 
obecne także na obszarze zurba-
nizowanym, co doskonale widać 
na przykładzie naszego miasta.  

Dr hab. geomorfologii Maria Górska-Zabielska
Dr geologii Ryszard Zabielski
Foto - Maria Górska-Zabielska, Internet

Czy Pruszków zarobi na geologii? 
Część 1

Przyroda nieożywiona jest częścią dziedzictwa 
geologicznego naszego regionu. Z uwagi na obec-

ność wielu różnych obiektów geologicznych, które są 
dowodem na funkcjonowanie w okolicy Pruszkowa 
na przestrzeni dziejów geologicznych, rozmaitych 
procesów geologicznych, można śmiało stwierdzić, że 
przyrodę nieożywioną Pruszkowa cechuje georóżno-
rodność. 

Georóżnorodność jest kluczowym czynnikiem roz-
woju nowego nurtu w turystyce, a mianowicie geotu-
rystyki. Zajmuje się ona poznawaniem i zagospodaro-
waniem rozmaitych elementów przyrody nieożywio-
nej do pełnienia funkcji turystycznych z zachowaniem 
zasad ochrony przyrody. Ta nowa gałąź turystyki lokuje 
się na pograniczu turystyki krajoznawczej, kulturowej, 
kwalifikowanej i ekoturystyki. Jest odpowiedzią na 
wyrafinowane potrzeby coraz bardziej wykształco-
nych społeczeństw krajów rozwiniętych, którym nie 
wystarcza już tylko sama turystyka wypoczynkowa 
czy/i krajoznawcza. Geoturystyka jest działem turysty-
ki poznawczej nastawionej na przeżycia bazujące na 
poznawaniu geostanowisk (=obiektów geologicznych) 
i procesów geologicznych, które je uformowały oraz 
doznawaniu w kontakcie z nimi wrażeń estetycznych. 
Może także być działem turystyki kwalifikowanej, jeśli 
poznawanie obiektów geologicznych wymaga spe-
cjalnych umiejętności (sprawności fizycznej, wiedzy 
geologicznej, specjalistycznych kwalifikacji np. wspi-
naczkowych, żeglarskich). Geoturystyka, w końcu, 
wykorzystuje rezultaty badań geologii podstawowej 
do celów praktycznych (np. przy tworzeniu nowego 
produktu turystycznego), jest zatem także działem 
geologii stosowanej. 

W czasie kilku naszych spacerów geologicznych po 
Pruszkowie dzieliliśmy się z Państwem – Mieszkań-
cami Pruszkowa – naszą wiedzą i doświadczeniem. 
Realizowaliśmy zatem zadania geologii stosowanej w 
odniesieniu do geoturystyki.  

W dwóch kolejnych felietonach podsumujemy na-
szą dwuletnią działalność upowszechniającą dziedzic-
two geologiczne, wskazując możliwości odniesienia 
korzyści ekonomicznych wynikających z rozwoju/
funkcjonowania turystyki bazującej na walorach geo-
logicznych Pruszkowa i okolicy. 

Powiatowe miasto południowo-zachodniego Ma-
zowsza, Pruszków, poza swoją podstawową funkcją 
– sypialni Stolicy – ma predyspozycje do pełnienia 
funkcji ośrodka geoturystyki miejskiej. Obecne w 
granicach administracyjnych miasta geozasoby, z racji 
walorów poznawczych, edukacyjnych i estetycznych, 
mogą stać się atrakcyjnymi destynacjami geotury-
stycznymi. W kontekście ogólnym zwraca na to uwagę 
Migoń (2012). 

Celem tego felietonu jest przypomnienie/zaprezen-
towanie geozasobów Pruszkowa i wykazanie, że mogą 
one pełnić ważną rolę w tworzeniu zróżnicowanych 
geoproduktów miejskich. Zgodnie ze wzorcami po-
danymi w literaturze, geozasoby Pruszkowa mogą 

stać się geoproduktami podstawowymi w kategorii 
„obiekt”. Uwzględniając strategię hands-on activity, 
mogą one stać się geoproduktami podstawowymi 
w kategorii „wydarzenie” i „usługa”. Zaadoptowane 
przez nauczycieli, staną się geoproduktami złożo-
nymi w kategorii „impreza”. Geozasoby Pruszkowa, 
uwzględnione w Strategii rozwoju miasta na kolejne 
lata, mają szansę stać się geoproduktami złożonymi w 
kategorii „szlak”. Mogą także zostać wykorzystane za-
równo w zrównoważonym rozwoju gminy i miasta, jak 
i w kształtowaniu wizerunku miasta, które powinno 
zagospodarować elementy przyrody nieożywionej do 
pełnienia funkcji turystycznych z zachowaniem zasad 
ochrony przyrody.

Upowszechnienie wiedzy o przeszłości geologicznej 
miasta i regionu wpłynie na podniesienie świadomo-
ści mieszkańców i władz samorządowych o interesu-
jącym dziedzictwie abiotycznym regionu przejawiają-
cym się w jego georóżnorodności. To z kolei przełoży 
się na powstanie swoistych więzi emocjonalnych i 
wzrost utożsamienia się z regionem. Obiekty, które 
mieszkańcy będą zauważać, i których obecność w 
mieście nie będzie dla nich obojętna, pozostaną przez 
nich samych chronione i otoczone właściwą opieką. 
A to przecież główny cel funkcjonowania społeczeń-
stwa w dzisiejszym świecie – zrównoważony rozwój z 
zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego. 

Przegląd geozasobów Pruszkowa – potencjalnych 
geoproduktów miejskich

Rzeźba, osady i surowce skalne
Pruszków położony jest na Równinie Łowicko-Błoń-

skiej, należącej do Niziny Środkowomazowieckiej w 
centralnej Polsce. Prawie płaską (90-100 m n.p.m.) 
Równinę tworzy morena denna, zakumulowana przez 
lądolód skandynawski podczas zlodowacenia warty, 
to jest około 185-130 tysięcy lat temu. Morenę denną 
stanowi glina lodowcowa, skała osadowa różnoziar-
nista genezy lodowcowej, charakteryzująca się m. in. 
słabą przepuszczalnością, cechą szczególnie cenną w 
rolnictwie. W wyniku procesów glebotwórczych przy-
powierzchniowa cześć gliny lodowcowej przekształciła 
się w gleby brunatne. Są one pomiędzy Pruszkowem a 
Grodziskiem Mazowieckim wykorzystywane pod upra-
wę warzyw. W granicach miasta Pruszków tereny rolni-
cze znajdują się w północnej części miasta (zabytkowy 
Zespół produkcyjny gospodarstwa ogrodniczego Piotra 
Ferdynanda Hosera, założony około 1898 r.). Rozległe 
tereny otwarte Równiny Błońsko-Łowickiej, zagospo-
darowane jako łąki i pola uprawne, stanowią przedpole 
dla zespołów pałacowo-parkowych (w mieście lub bez-
pośrednim sąsiedztwie) oraz eksponowania ich archi-
tektonicznych i kompozycyjnych walorów (Fot. 1).

Działalność ostatniego na tym terenie lądolodu 
zapisała się m.in. intensywnymi procesami glacitek-
tonicznymi, które wyruszyły ze swego pierwotnego 
położenia osady podłoża - iły plioceńskie. W efekcie, w 
wielu miejscach w Pruszkowie i okolicy iły plioceńskie, 
występują na powierzchni terenu, wzgl. na niewielkiej 
głębokości. Walory iłów, jako surowca budowlanego 
dla przemysłu i budowy domów mieszkalnych, zostały 
docenione przez spółkę Jonasa Abramsona, Szulima 
Ditmana i hr. Antoniego Potulickiego, którzy w latach 
1878-1938 prowadzili nieźle prosperującą cegielnię 
(Kaleta 2010). Wiązał się z tym boom budowlany, na 
przełomie XIX i XX wieku, którego pozostałością są w 
mieście stare kamienice tzw. „Dzielnicy Milionerów” 
(Krzyczkowski 2009), zbudowane z cegły, np. wzdłuż 
ulic Stalowej czy Ołówkowej oraz nazwy pruszkow-
skich ulic, jak np. Ceglana, Cegielniana, Ceramiczna, 
Żwirowa. Natomiast śladami po wyrobiskach poeks-
ploatacyjnych są zagłębienia terenowe, popularnie 
zwane „gliniankami hrabiego”.

Innym surowcem wydobywanym w okolicy Prusz-
kowa i Brwinowa była ruda darniowa, powstająca na 
torfowiskach i terenach podmokłych. W okresie II w. 
BC – IV w.  AD zasoby tego bogactwa naturalnego sta-
ły się podstawą do rozwoju starożytnego hutnictwa i 
powstania na Mazowszu dużego ośrodka produkcji i 
obróbki żelaza. Wyniki archeologicznych prac wyko-
paliskowych dotyczących tego okresu można obejrzeć 
w niedawno odrestaurowanym MSHM w Pruszkowie. 
(Fot. 2, 3). 

Fot. 1. Lokalizacja dworu w Pęcicach jest nieprzypadkowa: rozległe tereny otwarte Równiny 
Błońsko-Łowickiej oraz dawne stawy rybne hr. Potulickiego stanowią przedpole dla tego zespołu 

pałacowo-parkowego, eksponując jego architektoniczne i kompozycyjne walory

Fot. 2. Rekonstrukcja dymarki podczas „ARTEfaktów” w 2016 r. Fot. Maria Górska-Zabielska, 2016

Fot. 3. Gąbczasta łupka żelaza dymarskiego wytopiona podczas „ARTEfaktów” w 2016 r.
Fot. Maria Górska-Zabielska, 2016
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Historia maszyny do szycia Singer nr V1066835

W „Skrzypku na dachu” jest scena jak pew-
nego dnia cała wieś się zbiegła podziwiać 

czarne metalowe cudo, którym się pochwalił Mo-
tel, mąż Cejtel, najstarszej córki Tewje Mleczarza. 
Po długim okresie oszczędzania i wyrzeczeń bied-
ny krawiec został wreszcie właścicielem maszyny 
do szycia Singer. Teraz - mówił rozentuzjazmowa-
ny Motel - będę mógł szyć dwa razy szybciej, a 
moje wyroby będą doskonałe. 

Mniej więcej w tym samym czasie, tj. w pierw-
szej dekadzie ubiegłego roku, podobna maszyna 
pojawiła się w rodzinie Jeremiaszów zamieszka-
łej przy ul. Prusa 3 (dzisiaj 11). Zalman Jeremiasz 
handlował skórami i należał do starszyzny żydow-
skiej w Pruszkowie. W roku 1919 r. został wybra-
ny na członka rady miejskiej jako jeden z czterech 
przedstawicieli społeczności żydowskiej. Pierwszą 
użytkowniczką maszyny była zapewne Towa, żona 
Zalmana. Portrety obojga można zobaczyć na s. 
359 księgi pamięci Sefer Pruszków (pruszkowskie-
go wydania). 

Maszyna została pewnie zakupiona w Warsza-
wie. Z internetowej bazy numerów seryjnych 
wynika że została wyprodukowana w 1909 r., ale 
trudno jest ustalić gdzie. W tym czasie amerykań-
ski koncern Singer Manufacturing Company miał 
w Europie trzy fabryki; w szkockim Glasgow, w 
niemieckiej Wirtembergii oraz w podmoskiew-
skim Podolsku.

Dwora Lipkind-Fus, autorka jednego ze wspo-
mnień w Sefer Pruszków (s.106), przyjechała z 
okolic Brześcia do Pruszkowa na szkolenie w „ki-
bucu hachszary” - czyli ośrodka przygotowującego 
do wyjazdu do Palestyny - który znajdował się w 
fabryce fajansu Ehrenreicha. Pisze ona, że została 
serdecznie przyjęta przez rodzinę Jeremiaszów, a 
Towa pozwoliła jej używać swej maszyny do szycia 
- „i spędzałam u nich całe dnie szyjąc dla rozma-
itych ludzi”. Jednakże skończyło się to, kiedy syn 
Jeremiaszów, Cwi „wyjechał do Palestyny i zabrał 
ze sobą maszynę”. 

Cwi Jeremiasz w 1933 r., dwa lata po ukończe-
niu służby wojskowej w prestiżowym Pierwszym 
Pułku Szwoleżerów w Warszawie, ożenił się z Es-
terą Feldman. Feldmanowie mieszkali w domu 
Gutowicza, który obecnie ma adres Prusa 38. W 
pamiątkowym tableau wykonanym na 10-lecie 
amatorskiego teatru Jidiszen Dramatiszen Krajs, 
jest także portret Estery, jako jednej z aktorek 
(Sefer Pruszków s. 85). 

Młode małżeństwo – oboje urodzili się w 1908 r. 
- zaraz po ślubie zdecydowało się na emigrację do 
Palestyny. Na początku maja 1934 wyjechali po-
ciągiem do Wiednia, stamtąd do Triestu, a dalej 

Wyprodukowana może w 
Glasgow, może w Podolsku, 
kupiona w Warszawie, użyt-
kowana najpierw w Pruszko-
wie, potem w Hajfie, a dziś 
zdobi jedno z mieszkań w 
Jerozolimie z widokiem na 
Górę Oliwną. Oto dzieje ma-
szyny do maszyny do szycia, 
która towarzyszyła dwu po-
koleniom jednej rodziny, była 
świadkiem ich losów na prze-
strzeni kilku dekad. 

włoskim parowcem Carnaro do Hajfy. W wywo-
żonym dobytku mieli maszynę Singer, ale także 
coś specyficznie pruszkowskiego. Estera przed 
wyjazdem pracowała w fabryce fajansu Ehrenre-
icha i dostała od niego pożegnalny prezent, tacę 
(syn napisał, że porcelanowa) z ornamentem, 
którą sama malowała. W lewym dolnym rogu są 
jej inicjały E.F., a na odwrocie znak fabryczny S. 
EHRENREICH PRUSZKÓW.

Taca od Ehrenreicha
Cztery miesiące po przybyciu młodzi imigranci 

rozsyłali kartki na żydowski nowy rok ze swoimi 
podobiznami. U góry czytamy ROKU DOBREGO I 
SZCZĘSLIWEGO, a u dołu EREC ISRAEL ROK 5695. 
Po bokach obrazki z Ziemi Świętej. Estera wygląda 
na szczęśliwą. Na stałe zatrzymali się w portowej 

Hajfie, położonej u stóp biblijnej góry Karmel. 
Doczekali się trojga dzieci, najpierw dwu córek, 
potem syna.  

Po zakończeniu wojny do Estery dotarła hiobowa 
wieść; z ośmioosobowej rodziny, tj. jej rodziców i 
sześciorga rodzeństwa, trzech sióstr i trzech braci, 
wojnę przeżyła tylko ona. Do końca życia nie pod-
niosła się po tym ciosie. Jeremiaszowie również 
mieli sześcioro dzieci. Przeżyło dwu braci, oprócz 
Cwi jeszcze Elchanan, który tak samo jak on zdążył 
przed wojną wyemigrować. Wiadomo, że Zalman 
Jeremiasz przetrwał w getcie warszawskim do po-
wstania. Jeden z jego synów, Eliahu, ukrywał się 
z żoną i synem w południowej Polsce u polskiej 
rodziny, ale zostali wykryci i zamordowani. Na 
wspomnianej stronie 359 Sefer Pruszków widzimy 
9 ofiar z tej rodziny, parę seniorów i ich trzech sy-
nów, jeden z nich, Eliahu z żoną; oraz córkę Jehudit 
z mężem, a na dole ich mały syn.  

Po śmierci Estery w 1981 r. Cwi Jeremiasz prze-
niósł się z Hajfy do Ramat Gan pod Tel Avivem, 
gdzie żył do 1992 r. Obecnym właścicielem ma-
szyny jest ich syn, 65 letni Amir Meirom, pracow-
nik amerykańskiej stacji telewizyjnej, owdowiały 
przed kilku laty ojciec dwu synów i córki.

Maszyna jako rodzinna pamiątka zdobi teraz 
jego przedpokój, a taca od Ehrenreicha stoi w 
salonie. Amir jest współwłaścicielem trzykondy-
gnacyjnego, dwuskrzydłowego domu z 1908 r., 
położonego w pobliżu starego miasta. Do balko-
nu jego mieszkania na pierwszym piętrze sięgają 
gałęzie drzewa cytrynowego i w lutym Amir może 
zrywać świeże owoce. 

Z tego wychodzącego na wschód balkonu rozpo-
ściera się widok na mury Starego Miasta ze złotą 
kopuła meczetu Omara na Wzgórzu Świątynnym; 
to na środkowym planie, a na najdalszym rysuje 
się wzniesienie Góry Oliwnej z wystającą po lewej 
strzelistą dzwonnicą prawosławnego monastyru 
Wniebowstąpienia Pańskiego.
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Podolska graniczna rzeka Zbrucz

Motto: 
„Piszcie sami swoją historię, 
bo inaczej napiszą ją inni, a do tego źleˮ 
(Józef Klemens Piłsudski, Pierwszy Marszałek Polski)

Zbrucz jest lewym dopływem Dniestru. Płynąc z 
północy na południe, przemierza dystans 125 

km od Wyżyny Podolskiej do jaru Dniestrowego. Jed-
nak kręty bieg powoduje, że nurt Zbrucza pokonuje 
dystans prawie dwukrotnie większy, sięgając 245 
km. Północna część doliny jest bagnista, lecz wcię-
cie w płytę podolską formuje jar, z zachowaniem 
wszelkich proporcji na podobieństwo dniestrowego. 
Niezbyt duża rzeka stała się znaczącą linią na mapie 
rozbiorowej Rzeczpospolitej, gdyż już od pierwszego 
rozbioru (od roku 1772) zaczęła odgraniczać zabór 
austriacki, nazwany Galicją, od pozostałych ziem 
Rzeczpospolitej. Jednak po drugim rozbiorze (od 
roku 1793) stała się linią graniczną między zaborem 
austriackim a rosyjskim. Została też formalnie rzeką 
graniczną po odzyskaniu niepodległości i zwycięskiej 
wojnie bolszewickiej 1920 roku na mocy Traktatu 
Ryskiego. W górnym biegu graniczną stacją kole-
jową na brzegu prawym były Podwołoczyska, linia 
kolejowa przekraczała nurt rzeki, łącząc sowieckie 
wówczas Wałoczyska i zmierzając do Płoskirowa. 
Dwie jeszcze linie kolejowe dochodziły do nurtu. 
Środkowa przekraczała Zbrucz w Husiatynie, łącząc 
podzielone granicą części miasta i prowadząc do 
sowieckich Jarmolińców, a południowa kończyła 
bieg na Skale Podolskiej. Tam też na wysokim już 
brzegu wznosił się zamek, dziś w ruinie. W widłach 
jarów Zbrucza i Dniestru po utracie na rzecz Turcji 
Kamieńca Podolskiego nad Smotryczem i Chocimia 
Rzeczpospolita wzniosła twierdzę Okopy Świętej 
Trójcy, uwiecznioną później walkami konfederatów 
barskich i upamiętnioną w „Nieboskiej Komediiˮ 
Zygmunta Krasińskiego. Za Dniestrem była wtedy 
Turcja, a w międzywojniu Rumunia. Opisywane 
we wspomnieniach Podole było już dla autorki le-
gendarnym rajem lat dziecinnych i młodzieńczych, 
przywoływanym w tekście pisanym z żywą, barwną 
narracją. Dziś Podole, przedwojenne województwo 
tarnopolskie, upamiętnione obok wymienionych już 
miejsc historią Podhajców, Złoczowa, Brzeżan, Zba-
raża, Buczacza, Trembowli, Czortkowa i Zaleszczyk, 
wtapia się współcześnie dla nas w legendę i magię 
Kresów, zyskując również walor turystyczny dla wy-
cieczek po Ukrainie, znaczonych zamkami, twierdza-
mi i szlakami Rzeczpospolitej.

Zbrucz wyznacza teren dziejowy wspomnień „HU-
SIATYN” z Podola na przełomie wieków (XIX-XX).

Ich autorką jest Maria Anna Kępińska de domo Żel-
ska, ur. 2.07.1892 r. w Husiatynie, zm. 26.07.1980 
roku; Córka Józefa i Klementyny de domo Brze-
skiej).

Pradzieje
Brama wjazdowa oparta była na czterech wyso-

kich słupach kamiennych. Na ich szczytach osa-
dzone były cztery ogromne żelazne kule armat-
nie przywiezione przez mego pradziadka, Feliksa 
Żelskiego, jako drogą mu pamiątkę, z Zamościa, 
którego był komendantem w czasie oblężenia. 
Po powstaniu styczniowym jego dobra zostały 
skonfiskowane, więc emigrował na kresy, które 
były wtedy słabo zaludnione. Tam nabył Husiatyn 
i Józefówkę, aby się osiedlić w tym pięknym kraju 
stepowym, zanim nadejdą czasy wolności … Te 
wielkie kule nad bramą wydawały mi się podob-
ne do dyń, rosnących w ogrodzie warzywnym, ale 
od dzieciństwa słyszałam, że są bardzo ciężkie i że 
wiążą się z nimi wspomnienia zwycięstwa odnie-
sionego nad wrogiem. 

Po dwóch stronach wysokiej bramy żelaznej były 
dwie furtki zamykane na noc, tak jak i duża brama 
– na ciężką kłódkę – przez starego stróża nocne-
go Aleksandra, któremu zawsze towarzyszyły psy, 
a wśród nich mój ulubiony seter o lśniącej, rudej 
sierści, niezwykle czujna Hydra. Aleksander obcho-
dził o zmierzchu Stary i Nowy Dwór oraz wszystkie 

budynki na podwórzu, a więc tzw. Lamus, który 
budził moje szczególne zainteresowanie swymi 
strzelnicami na wysokości pierwszego piętra. Na 
strychu była niedostępna dla mnie rupieciarnia, 
pełna rzeczy ze Starego Dworu. Nie pozwalano mi 
tam chodzić, ze względu na zniszczone i niepew-
ne schody. Na parterze Lamusa, od strony bramy 
podwórzowej, znajdowało się mieszkanie państwa 
Kruszyńskich. Kruszyński, od śmierci mego Ojca był 
rządcą i prowadził rachunki ogrodu i stajni cugo-
wej oraz pobierał czynsze z miasteczka Husiatyn, 
które, jak wszędzie wówczas na Podolu, było zbu-
dowane na gruncie dworskim. Nawet urząd celny 
wynajmowany był przez rosyjską straż graniczną od 
moich rodziców i z tego tytułu nie obowiązywały 
nas paszporty przy przejeździe do galicyjskiej części 
Husiatyna – po drugiej stronie Zbrucza. Husiatyn 
Galicyjski był własnością Agenora Gołuchowskie-
go, a jego rezydencja poza miastem widoczna była 
w całej okazałości z naszego ogrodu.

Miasteczko i Egipt
W miasteczku Husiatyn było parę kamienic nale-

żących do dworu. Pamiętam jedynie willę piętrową, 
zamieszkaną przez doktora Popławskiego, którego 
widywałam bardzo rzadko, bo nie pamiętam, abym 
mieszkając w Husiatynie, kiedykolwiek chorowała. 
Nasza Matka ogromnie go jednak ceniła, jako czło-
wieka zacnego, do którego Ojciec miał duże zaufa-
nie. On to stwierdził zgon Ojca, który do końca życia 
był zdrowy i czuł się dobrze. Zawsze wstawał o 4 rano 
i jechał konno w pole. Miał wielkie zamiłowanie do 
rolnictwa, które studiował w Halle; w ogóle kształcił 
się za granicą. Miał 12 lat w czasie ostatniego po-
wstania, więc nie otrzymał zgody od rodziców, aby, 
jak jego starszy brat Aleksander, pójść do powstania. 
Stryj Aleksander walczył w powstaniu pod przybra-
nym nazwiskiem, aby nie narażać swych rodziców, 
tym bardziej, że jego ojciec brał udział w poprzednim 
powstaniu. Stryj dwukrotnie dostawał się do niewo-
li, za każdym razem udało mu się zbiec, za drugim 
razem dosłownie tuż przed egzekucją. Jego towarzy-
sze spuścili go w koszu na sznurze przytwierdzonym 
do okna celi i w ten sposób ocalał. Musiał jednak 
emigrować z kraju i dłuższy czas spędził w Egipcie. 
Jego młodszy brat, a mój Ojciec, nie uzyskawszy zgo-
dy rodziców, uciekł z domu, jednak posłany został za 
nim długoletni, zaufany służący Jakub, który otrzy-
mał potrzebne informacje i środki, aby wywieźć go 

za granicę. Po ukończeniu studiów w Halle, powrócił 
do Husiatyna. Wprowadził na Podolu szereg nowych 
odmian, m.in. rzepaku i różnych warzyw.

Stryj Aleksander powrócił z Egiptu w złym bardzo 
stanie zdrowia. Męczyły go zwłaszcza silne bóle gło-
wy, podejrzewano guz mózgu. Dużo czytał, sprowa-
dził wiele książek, gospodarstwo niewiele go intere-
sowało. Bardzo ciężkim przeżyciem dla mego Ojca 
była jego nagła i niespodziewana śmierć w nie do 
końca wyjaśnionych okolicznościach. Zaprzęgano 
właśnie konie, bo miał jechać w odwiedziny do sąsia-
dów, gdy złapał go ostry ból głowy. Chwycił podobno 
leżący na stoliku rewolwer, z którym nigdy się nie 
rozstawał, szczególnie, gdy planował wieczorny po-
wrót. Padł strzał i stryj martwy osunął się na ziemię. 
Nigdy nie dowiedziano się czy był to wypadek, czy 
śmierć samobójcza. Pochowany został w grobowcu 
rodzinnym, obok swoich rodziców. Szereg lat póź-
niej, w wieku zaledwie 43 lat spoczął tam również 
mój Ojciec. Miał wadę serca i wiedział, że nie ma 

na to lekarstwa. Ukrywał to przed moją Matką, nie 
chcąc jej martwić. Jeszcze ostatniego wieczoru przed 
śmiercią czuł się zupełnie dobrze. Prosił żonę, aby 
usiadła do fortepianu i z moją starszą siostrą tańczył 
w salonie, podśpiewując i wycinając hołubce, ku jej 
wielkiej radości. Mój braciszek Leś miał półtora roku, 
a ja zaledwie trzy miesiące! Pokój Rodziców był wte-
dy zamieniony na dziecinny, a Ojciec sypiał w gabi-
necie obok dużego salonu, aby naszej Matki i nas nie 
budzić swym wczesnym wstawaniem. Następnego 
ranka, znalazł go, już nieżywego, służący, który przy-
niósł oczyszczone buty do konnej jazdy. Przerażony 
zbudził ochmistrzynię, która obudziła niańki śpiące 
w garderobie obok dziecinnego pokoju i naszą Mat-
kę. Natychmiast posłano po dra Popławskiego, który 
stwierdził zgon.

Pokolenia
Gdy byłam jeszcze bardzo mała, Mamusia opo-

wiadała nam, jak bardzo Ojciec był kochany we wsi i 
przez służbę we dworze. Nawet Żydzi w miasteczku 
zawodzili i płakali po nim. W kondukcie pogrzebo-
wym szedł pop z chorągwiami z cerkwi i cała ludność 
Husiatyńska. Żal po jego odejściu był powszechny, 
gdyż uważano go za człowieka wielkiej dobroci, któ-
ry nie tylko nikogo nie skrzywdził, ale wielu pomógł. 
Matka zaś nieraz wspominała, że owego ostatnie-
go, radosnego wieczoru, kiedy tak wesoło tańczył 

ze swoją starszą córeczką, po położeniu dzieci spać, 
uklękła do dziękczynnej modlitwy, że tak bardzo 
jest szczęśliwa po smutnych latach swego sierocego 
dzieciństwa. Jej matka, z domu Czajkowska, wyszła 
bardzo młodo za mąż, za mego dziadka Brzeskiego i 
w ciągu krótkiego czasu stała się matką trojga dzie-
ci – trzech córek – cioci Luni, późniejszej Rozenber-
gowej, cioci Mani, późniejszej Bandrowskiej i mojej 
Matki.  Zmarła z wyczerpania, po porodach. Miała 
opinię niezwykle szlachetnej i świątobliwej osoby. 
Dziadek Brzeski pozostał sam z trzema maleńkimi 
córeczkami. Dość szybko poszukał sobie żony, która 
miała zastąpić im matkę. Miał z nią jeszcze dwoje 
dzieci, syna Edmunda (był wojskowym i brał udział 
w oblężeniu portu Artura w wojnie rosyjsko-japoń-
skiej) i córkę Helenę.

Moja Matka i jej siostry nigdy babci Brzeskiej nie 
nazywały macochą, ale odczuwały swoje sieroctwo. 
Usiłowała wychowywać je w sposób możliwie prak-
tyczny, aby umiały szyć, gotować i zajmować się go-

spodarstwem, nie przywiązywała jednak wagi do ich 
talentów i zamiłowań. Ciocia Lunia na przykład miała 
wybitne zdolności do muzyki, ale musiała ćwiczyć po 
kryjomu na fortepianie, ponieważ jej macocha uwa-
żała to za zajęcie bezwartościowe. Wchodziła w tym 
celu na nieopalane w zimie piętro i o szarej godzinie 
grała sama w wielkim pustym salonie.  

Babci Brzeskiej, opiekującej się pięciorgiem małych 
dzieci, nie było łatwo, po śmierci dziadka mieszkać 
samej na wsi, więc przeniosła się do Kamieńca, gdzie 
miała rodzinę, a starsze dziewczynki zaczęły chodzić 
do gimnazjum. Zamiłowanie mojej matki do nauki 
pozwoliło jej otrzymać rzadko przyznawane polskim 
dziewczynkom wyróżnienie – złoty medal na zakoń-
czenie nauki w gimnazjum.

Ojciec mój zaangażował krewnego Raczyńskich w 
charakterze urzędnika kancelaryjnego w Husiatynie. 
Ten, zajmujący wtedy z żoną i dziećmi Stary Dwór, za-
prosił kiedyś na wakacje młodą pannę Klementynę 
Brzeską. Przyjazd ślicznej i bardzo inteligentnej pa-
nienki z Kamieńca Podolskiego, musiał szybko zwró-
cić uwagę właściciela majątku, a gdy wyjeżdżała, po-
zostawiła po sobie żal i uczucie, które z czasem miało 
ich połączyć i uszczęśliwić na czas, niestety, bardzo 
krótki, bo jedynie na 6 lat, tj. do śmierci mego Ojca.

Tu nadal żyje Twierdza Kamieniecka.
Wspomnienia opowiedzą też o niej.
CDN.

Twierdza Kamieniec Podolski
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Ustanowiony przez Organi-
zację Narodów Zjednoczonych 
w roku 2007, Światowy  Dzień 
Świadomości Autyzmu obcho-
dzony jest 2 kwietnia każdego 
roku. W Pruszkowie we wtorek 
27 marca odbył się wykład „Nie 
taki autyzm straszny… i warsz-
taty wprowadzające w zagad-
nienie autyzmu dla uczniów 
LO im. Tadeusza KOŚCIUSZKI 
w Pruszkowie – znanych i ce-
nionych wolontariuszy. 

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy
Foto - Anna Koperska, Łukasz Kowalski

W środę 4 kwietnia nasze miasto przybra-
ło niebieskie barwy, przyłączając się 

do obchodów Światowego Dnia Świadomości 
Autyzmu. Punktualnie o godz.10.00. sprzed 
siedziby Starostwa Powiatowego w Pruszko-
wie wyruszył cieszący się ogromnym zainte-
resowaniem „Niebieski Pruszkowski Spacer 
dla Autyzmu”. Organizatorem tego wydarze-
nia były Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla 
dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
„Przylądek”, Fundacja „Lepszy Start” i Staro-
stwo Pruszkowskie, a celem przypomnienie o 
tym wyjątkowym dniu, propagowanie wiedzy 
na temat autyzmu, podnoszenie świadomo-
ści wśród lokalnej społeczności oraz, a może 
przede wszystkim wyrazem solidarności z oso-
bami dotkniętymi autyzmem. 

Należy przypomnieć, że bezpłatne konsulta-
cje dla rodziców dzieci z autyzmem odbywają 
się we wtorki i czwartki o godz. 14:30 w siedzi-
bie Szkoły dla dzieci z autyzmem „Przylądek” w 
Pruszkowie przy ulicy Stanisława STASZICA 1. 
Zgłoszenia telefoniczne pod 22 720 11 24. 

Kolejnym punktem bogatego programu ob-
chodów były I Pruszkowskie Zawody Pływackie 
dla uczniów z autyzmem z Powiatu Pruszkow-
skiego. W czwartek 5 kwietnia od wczesnych 
godzin przedpołudniowych Miejska Kryta Pły-
walnia KAPRY w Pruszkowie zapełniła się dzieć-
mi – uczestnikami tych niecodziennych zawo-
dów „AUTYŚCI PŁYWAJĄ”, a niecodzienność 
polegała na tym, iż udział mogło wziąć że każde 
dziecko z autyzmem, nawet jeśli nie opanowało 
umiejętności pływania. W obecności przedsta-
wicieli władz samorządowo – administracyj-
nych powiatu i miasta Pruszków rywalizowano 
pod szczególnie troskliwą opieką wykwalifiko-
wanych specjalistów: trenerów, ratowników, 
opiekunów i wspomnianych wolontariuszy w 
dwóch kategoriach. W basenie rekreacyjnym 
przebywały dzieci, które nie opanowały umie-
jętności pływania, ale uwielbiają zajęcia w nim. 
Konkurencja polegała na przedostaniu się z jed-
nej strony basenu na drugą w dowolny sposób, 
z użyciem najróżniejszych sprzętów i wsparciu 
instruktora/opiekuna. W drugiej konkurencji 
na basenie sportowym rywalizowały dzieci 
potrafiące przepłynąć długość basenu stylem 
dowolnym, ale także przy pomocy sprzętu po-
mocniczego i z asekuracją trenera/instruktora 
jeżeli zachodziła taka potrzeba. Natomiast w 
obu kategoriach zawodnicy startowali z po-
działem na rodzaje  niepełnosprawności oraz 
według wieku. W tych specyficznych zawodach 
nie było przegranych. Wszyscy uczestnicy byli 
zwycięzcami łącząc przyjemne z pożytecznym. 
Oczywiście zgodnie ze sportowymi zasadami 

rywalizacji zwycięzcy otrzymali: puchary, meda-
le i dyplomy. Za II i III miejsce medale i dyplomy. 
Pozostali uczestnicy dyplomy i nagrody rzeczo-
we, ufundowane przez grono przyjaciół – spon-
sorów, którym pomysłodawcy, organizatorzy i 
uczestnicy składają serdeczne wyrazy wdzięcz-
ności i szacunku: Miejskiej Krytej Pływalni KA-
PRY z dyrektorem Jackiem ELŻANOWSKIM, Da-
nielowi MARCINKOWSKIEMU - Hurtownia dla 
dzieci i niemowląt „JOWIŚˮ w Pruszkowie, która 
wspiera i pomaga, UKS KAPRY-ARMEXIM z pre-
zesem Łukaszem BORKOWSKIM, Urzędowi Mia-
sta Pruszkowa i Wydziałowi Promocji i Kultury 
Miasta Pruszkowa z  naczelnikiem Witoldem KO-
NIECZNYM, znanej i cenionej firmie L’Oreal POL-
SKA Sp. z o.o., St. MAJEWSKI Sp. Akcyjna Sp. k. 

– legendarnej firmie na którą zawsze możemy 
liczyć. Szczególne podziękowania kierujemy do 
Anety WIKŁACZ – wybitnej instruktorki pływa-
nia, cenionej i szanowanej oraz niezastąpionej 
grupy wolontariuszy z popularnego „Kościu-
cha” która  zawsze służy radą i pomocą. 

„Radość z przebywania w wodzie jest na tyle 
silna, a możliwości usprawniania ruchowego 
jakie daje środowisko wodne – na tyle cenne, 
że postanowiliśmy przezwyciężać wszystkie 
trudności i uczyć dzieci radzić sobie niekomfor-
towymi dla nich sytuacjami. Dziś, kiedy ucznio-
wie sprawdzają swoje „plany dniaˮ piktogram 
„basen” zawsze wywołuje uśmiech na ich twa-
rzach, motywuje do pracy edukacyjnej i tera-
peutycznej. Nasi podopieczni  przemieszczają 

się w wodzie, pływają w basenie sportowym, 
rodzice są zachwyceni, bo mogą wybrać się na 
basen ze swoimi dziećmi i w adekwatny sposób 
z niego korzystać, dzieci – w akceptowany spo-
łecznie sposób – spędzają czas, nawiązują kon-
takty społeczne. Ludzie – mieszkańcy Pruszko-
wa – widzą, że autyści nie są wykluczeni z życia 
społecznego, autyści pływają. Z Miejską Krytą 
Pływalnią KAPRY jesteśmy związani od po-
czątku naszej przygody z pływaniem. Dlatego  
zrodził się pomysł zorganizowania zawodów 
pływackich dla dzieci z autyzmemˮ – stwierdza 
w rozmowie Agnieszka ŚLIWIŃSKA - pedagog 
specjalny, instruktor pływania, pomysłodawca 
i organizator zawodów „AUTYŚCI  PŁYWAJĄ” i 
te słowa mówią wszystko! Tak trzymać!



Trofeum wywalczyły (skład LIDER-a w sezonie 
2017/2018): Monika BIENIEK, Weronika DĄ-

BROWSKA, Marzena MARCINIAK, Marta MISTY-
GACZ (kapitan - była zmiana kapitana w trakcie 
sezonu wcześniej była nimMonika BIENIEK), Kinga 
PIĘDEL, Katarzyna SOBCZYŃSKA, Olivia SZUMEŁDA 
- KRZYCKA, Agata SZCZEPANIK, Katarzyna SZYLLER, 
Alicja WAWRZYNIAK (MINCZEWSKA), Magdalena 
WOJDALALSKA. Do rozgrywek w barwach LIDERA 
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Andrzej Szarmach 
w Pruszkowie
Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy
Foto - Tomasz Malczyk Głos Pruszkowa

Patroni medialni wszystkich wydarzeń sportowych

W wyjątkowo odświętnie przygotowanej 
sali sportowej  tuż po godzinie 10:00 po-

jawił się legendarny duet: Andrzej SZARMACH 

W środę 18 kwietnia dyrekcja 
Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących i Sportowych sprawiła 
zwłaszcza uczniom klas piłkar-
skich ogromną niespodziankę. 

- 3 krotny uczestnik mistrzostw świata w tym 
dwukrotny srebrny medalista, wicemistrz olim-
pijski i król strzelców tych igrzysk oraz Jacek 
KUROWSKI – dziennikarz sportowy, prezenter 
telewizyjny, który relacjonował najważniejsze 
turnieje piłkarskie: Igrzyska Olimpijskie, mi-
strzostwa świata i Europy, Ligę Mistrzów. Autor 

setek wywiadów z najwybitniejszymi sportow-
cami świata. 

Młodzież serdecznie powitała dostojnych gości – 
współautorów bestselera „ANDRZEJ SZARMACH 
– DIABEŁ NIE ANIOŁ”, którzy przez ponad godzinę 
odsłaniali kulisy piłki nożnej, gry w polskich klubach, 
reprezentacji, konfliktów w drużynach oraz odpo-
wiadali na zadawane pytania. Oczywiście pytań 
byłoby dużo, dużo więcej, ale gości i gospodarzy 
czekały kolejne punkty programu. Autografy w  pro-
mowanej książce, czyli bogatym niezbędniku każde-
go sympatyka polskiego futbolu. Autografy na spe-
cjalnie przygotowanych fotkach, wspólna fotografia 
pamiątkowa, ogromna ilość indywidualnych zdjęć 
pamiątkowych. Przed oficjalnym zakończeniem nie-
codziennego spotkania Marcin GRUBEK i Wiesław 
POSPIECH zostali uhonorowani tytułami „PRZYJA-

CIELA SZKOŁY” potwierdzone okolicznościowym 
aktem i brawami zebranych. Bukiety wspaniałych 
kwiatów i cieple słowa podziękowania zakończyły tę 
część, a następnie goście udali się do SZKOLNEJ IZBY 
PAMIECI, gdzie dokonali pamiątkowych wpisów. 

Na zakończenie Andrzej SZARMACH podzielił 
wspaniały z wyglądu i smaku okolicznościowy tort. 

Panatoni Europe 
Lider Pruszków
Rafał Nowakowski
Foto - liderpruszkow.pl

Wicemistrzem I ligi koszykówki 
kobiet w sezonie 2017/2018 został 
Panatoni Europe Lider Pruszków.

były zgłoszone także Małgorzata KNIFEL - zagrała 
w jednym meczu oraz Anna KARASEK i Małgorzata 
MURZA. Trener – Jacek RYBCZYŃSKI.

Najskuteczniejsze zawodniczki w sezonie 
2017/2018 - Olivia Szumełda-Krzycka 430 pkt w 24 
meczach (średnia: 17,9 pkt/mecz) - „Król strzelcówˮ 
całej ligi w tym sezonie (druga z dorobkiem 411 
punktów jest Ksenia Zajączkowska z KKS-u Olsztyn 
(23 mecze - średnia 17,8 pkt/mecz), trzecia Marian-
na Duszkiewicz z Politechniki Gdańskiej - 411 punk-
tów w 31 meczach - średnia 13,2 pkt/mecz).

Asysty: Olivia Szumełda-Krzycka 96 w 24 meczach 
(średnia 4 asysty/mecz); Magdalena Wojdalska - 95 
asyst w 28 meczach (średnia: 3,4 asysty/mecz).

Zbiórki: Monika Bieniek - 162 zbiórki w 29 meczach 
(średnia: 5,6 zbiórki/mecz) ; Marzena Marciniak 
- 159 zbiórek w 28 meczach (średnia: 5,7 zbiórki/
mecz) ; Katarzyna Szyller - 158 zbiórek w 28 meczach 
(średnia: 5,6 zbiórki/mecz). 

(Dane: źródło pzkosz.pl)

Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy

Konkurs z pożółkłych kart historii

Z okazji zbliżającego się jubileuszu 95 lecia Znicza 
Pruszków w każdym, kolejnym wydaniu GŁOSU  

PRUSZKOWA począwszy od stycznia 2018 roku bę-
dziemy zamieszczać fotkę przedstawiającą grupę za-
wodników reprezentujących dyscyplinę uprawianą na 
przestrzeni minionych lat w Klubie Sportowym ZNICZ 
Pruszków. Wśród czytelników, którzy poprawnie opiszą 
prezentowaną fotkę (jaka to drużyna lub wydarzenie) 
- imiona oraz nazwiska osób) rozlosujemy nagrody w 
postaci zestawu książek związanych z naszym miastem 
wydanych i ufundowanych przez Książnicę Pruszkow-
ską. Odpowiedzi należy przesyłać na adres: repsport@
wp.pl lub telefonicznie: 604 426 337 z podaniem nazwi-
ska, adresu i telefonu kontaktowego do ostatniego dnia 
każdego miesiąca. Serdecznie zapraszam do wspólnej 
zabawy i sentymentalnego powrotu do wspomnień. 

Prawidłowy opis fotki zamieszczonej w numerze 
kwietniowym: zdjęcie przedstawia II ligową drużynę 
hokeja na lodzie Znicza Pruszków. Górny rząd od lewej: 
Krzysztof PAWŁOWSKI, Wojciech ZIEMBICKI, Mirosław 
SKUSZYŃSKI, Jerzy GRZECHOCIŃSKI – trener, Adam RA-
DASZKIEWICZ, Jan SZKODA, Jerzy GOETZE. Drugi rząd 
od lewej: Wiesław CEGLIŃSKI, Jerzy ROSZKIEWICZ, Le-

szek ZBOZEŃ, Józef STANISZEWSKI – kierownik sekcji, 
Tadeusz BALIŃSKI, Ryszard MARCYSZYN, Wojciech STA-
CHURA, Adam LESING. Trzeci rząd od lewej: Wojciech 
IWAŃCZYK, Tadeusz SALAMONOWSKI, Józef DOLOTA, 
Konstanty PIOTROWICZ, Henryk BOMBA. Tym razem 
szczęście uśmiechnęło się do: Magdaleny GODLEW-
SKIEJ z Ruśca, Romana KURZELI i Wiesława PRZASNY-
SKIEGO z Pruszkowa, którym serdecznie gratulujemy i 
zapraszamy po odbiór zestawów książkowych w sekre-
tariacie MKS ZNICZ Pruszków – telefon 516 595 429. 
Fanów, kibiców i sympatyków żółto – czerwonych zapra-
szamy do kolejnej zabawy. Na  prawidłowe odpowiedzi 
czekamy do dnia 31 maja 2018.
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Maj w MOK „KAMYK”

Wernisaż wystawy pracowni plastycznych „Ka-
myka” - „Artystyczne Pasje, Twórcze Odkry-
cia”.
18 maja 2018 roku (piątek). 
Godzina: 17:00.
Wernisaż wystawy prac uczestników pracowni 
MOK:
- Dziecięcej Pracowni Rysunku i Malarstwa pod 
kierunkiem Ingridy Wycichowskiej,
- Pracowni „Warsztatów ze Sztuką” pod kierun-
kiem Justyny Mańkowskiej,
- Akademii Rękodzieła Artystycznego pod kierun-
kiem Anny Baćmagi,
- Pracowni gliny pod kierunkiem Elżbiety Sybil-
skiej.
Wystawa potrwa do 1 czerwca.
Wstęp wolny!

Poranek teatralny dla dzieci.
Spektakl pt.: „Leśna przygoda czyli na ratunek 
planecie” w wykonaniu Teatru Ptasie Melodie
20 maja 2018 roku (niedziela). 
Godzina: 10:30 oraz 12:00.
Zielona bajka zaprzyjaźnia młodych widzów z 
tematem ekologii, uczy wrażliwości i zaszczepia 
szacunek do przyrody. Zajączek Strączek wraz ze 
swoją przyjaciółką Wiewiórką zapraszają dzieci 
do swojego leśnego domu, by razem przeżywać 
przygody.
 Przedsprzedaż biletów od 14 maja w recepcji 
MOK. 
Wstęp 5 zł od osoby.
Zwrotów biletów nie przyjmujemy !

Majowe rytmy w „Kamyku” – zabawa taneczna 
dla dorosłych.
26 maja 2018 roku (sobota). 
Godzina: 16:00-21:00.
Oprawa muzyczna i prowadzenie: Jan Jaworski
Przedsprzedaż biletów od 21.05. w recepcji MOK. 
Wstęp 20 zł od osoby.
Zwrotów biletów nie przyjmujemy !

Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury 
im. A. Kamińskiego, 
ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5, 
05-800 Pruszków.
Organizator: MOK „Kamyk” 
tel.: (22) 728 39 40, 42, 44 
www.mok-kamyk.pl
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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.sov.pl    

POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW
NA STANOWISKO POKOJOWA - personel sprzątający

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

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

Osoba pracująca na tym stanowisku będzie odpowiedzialna 
za czystość i porządek w pokojach hotelowych

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

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

1. Terapeuta - wykształcenie policealne „Instruktor terapii zajęciowej", wyższe pedagogika lub pokrewne. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 0885.
2. Geodeta - wykształcenie średnie ogólnokształcące. Praca w Pruszkowie, Warszawie i okolicach. Oferta nr 0949.
3. Sprzedawca - wykształcenie min. zasadnicze zawodowe, posiadanie książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych. Praca w Brwinowie. Oferta nr 0976.
4. Pielęgniarka - wykształcenie kierunkowe, staż pracy mile widziany w Domu Pomocy Społecznej, posiadanie prawa wykonywania zawodu, umiejętność pracy w zespole, posiadanie książeczki do celów 
sanitarno-epidemiologicznych. Praca w Brwinowie. Oferta nr 0991.
5. Kierowca samochodu dostawczego kat. C - wykształcenie nie wymagane, posiadanie prawa jazdy kat. C, min. rok stażu pracy jako kierowca w dystrybucji towarów, posiadanie karty kierowcy, ukończony 
kurs na przewóz rzeczy, mile widziane doświadczenie na autolawetach, , dyspozycyjność. Praca na terenie całej Polski, baza w Zółwinie. Oferta nr 0999.
6. Pracownik restauracji kucharz/kelner/barman/zmywak - wykształcenie nie wymagane. Posiadanie książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych. Praca w Jankach. Oferta nr 
997,1001,1004,1005.
7. Główny księgowy - wykształcenie wyższe - ekonomia oraz co najmniej 3-letni staż pracy w księgowości, wykształcenie średnie lub policealne/pomaturalne wraz z 6 letnim stażem pracy w księgowości. 
Staż - co najmniej 2 lata pracy na stanowisku Głównej Księgowej w Instytucji Kultury, wpis do rejestru biegłych rewidentów, certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub 
świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Praca w Nadarzynie. Oferta nr 1021.
8. Pakowacz/Pakowaczka - zdolności manualne, dokładność sumienność. Praca w Raszynie. Oferta nr 1086.
9. Specjalista ds. druku wielkoformatowego - Doświadczenie w pracy w produkcji cyfrowej w drukarni lub większym punkcie ksero, dobra obsługa komputera, zdolności techniczne oraz manualne, umie-
jętność pracy w zespole, dokładność, sumienność i zaangażowanie w wykonywaną pracę, mile widziana znajomość programu ArchiCAD oraz AutoCad w stopniu podstawowym w zakresie drukowania, 
prawo jazdy kat. B. Praca w Nadarzynie. Oferta nr 1105.
10. Pracownik produkcyjny/konserwator maszyn i urządzeń - wykształcenie średnie techniczne, 5 letni staż pracy, znajomość podstaw mechaniki, znajomość j. angielskiego na poziomie podstawowym. 
Praca w Pruszkowie. Oferta nr 1135.
11. Pracownik gospodarczy - Brak wymagań pracodawcy. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 1136.
12. Pracownik remontowo-budowlany malarz - Prawo jazdy kat. B. Praca w Warszawie i okolicach. Oferta nr 1177.
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Z GŁĘBOKIM SMUTKIEM I ŻALEM ZAWIADAMIAMY, ŻE W DNIU 28 MARCA 2018 ROKU 
NA CMENTARZU POWĄZKOWSKIM W WARSZAWIE POZEGNALIŚMY 

Ś † P 
ANDRZEJA PLESZCZYŃSKIEGO 

WYBITNEGO FACHOWCA Z DZIEDZINY ORGANIZAZCJI SPORTU, DZIAŁACZA MKS ZNICZ 
PRUSZKÓW, SZCZEGÓLNIE ODDANEGO UKOCHANAMU HOKEJOWI NA LODZIE, 

KTÓREMU POŚWIECIŁ NIEMAL CAŁE DOROSŁE ZYCIE. ZA SWOJE ZAANGAŻOWANIE 
NA RZECZ POLSKIEGO SPORTU BYŁ WIELOKROTNIE NAGRADZANY I UHONOROWANY 

ODZACZENIAMI RESORTOWYMI. 
ZMARŁ 11 MARCA 2018 ROKU W WIEKU 76 LAT W GÓRZE KALWARII, GDZIE 28 MARCA  

MSZĄ SWIETĄ W KAPLICY DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ ROZPOCZĘŁA SIĘ CEREMONIA 
POGRZEBOWA. PO NABOZEŃSTWIE TRUMNA Z CIAŁEM ZOSTAŁA PRZEWIEZIONA 
NA MIEJSCE WIECZNEGO SPOCZYNKU DO GROBU RODZINNEGO W WARSZAWIE.

CZEŚC JEGO PAMIECI 

RODZINIE ZMARŁEGO SKŁADAMY WYRAZY GŁEBOKIEGO WSPÓŁCZUCIA

KOLEDZY
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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

BEZPŁATNY ODBIÓR OD KLIENTA. 
ATRAKCYJNE CENY.
JESTEŚMY NA RYNKU OD 25 LAT.
NAJWIĘKSZY SKUP MAKULATURY W PRUSZKOWIE. 
BEZPŁATNE PODSTAWIANIE KONTENERÓW DLA FIRM.

SKUP ZŁOMU, METALI KOLOROWYCH I MAKULATURY

PRUSZKÓW, UL. GORDZIAŁKOWSKIEGO 7

TEL.: +48 660 677 046

W ZWIĄZKU Z CIĄGŁYM ROZWOJEM NASZ ODDZIAŁ VW W ŚWIĘCICACH 
K/WARSZAWY POSZUKUJE MECHANIKA SAMOCHODOWEGO
Od kandydata oczekujemy:
•  wykształcenia zawodowego o profilu naprawy pojazdów samochodowych
•  prawa jazdy kat. B
•  praktycznej wiedzy na temat budowy i działania samochodu
•  dyspozycyjności
•  umiejętności organizowania czasu pracy
•  odporności na stres
•  mile widziane doświadczenie w ASO

Oferujemy:
•  pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
•  umowę o pracę oraz przejrzysty system premiowy
•  pakiet świadczeń medycznych Medicover
•  możliwość rozwoju i regularne szkolenia
•  profesjonalne narzędzia pracy

POSZUKUJEMY PRACOWNIKA

Osoby zainteresowane prosimy 
o przesyłanie aplikacji (CV) 
na adres mailowy: 
recepcja.sw@benepol.pl

• grafiki 
• akwarele 
• pastele 
• malarstwo olejne

Adres: ul. Kościelna 9, 05-803 Pruszków
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 12:00–18:00, sobota 10:00–14:00

Telefony: 22 394 39 56, +48 508 187 615
www.GaleriaTess.pl

Zapraszam • oprawa obrazów 
• oprawa luster
• lampy Tiffany'ego 


