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Doroczne 
spotkanie redakcyjne 
w hotelu ComfortBiznes
Tak jak co roku, spotkaliśmy się aby powspominać i pobawić się 
w zacnym towarzystwie zaproszonych gości - sympatyków gazety.
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Tak się znowu porobiło, że nad naszymi gło-
wami, głowami mężczyzn, zawisł miecz, 

wykuty tym razem przez walczące feministki. 
Nie frustruję się, bo na szczęście jest to garstka 
kobiet, które pod hasłami równouprawnienia 
jeżdżą po nas, jak po bruku wyłożonym męskim 
ścierwem. Wiadomo, jakie to są części „samcze-
go” ciała. Jaja wielkanocne. A niech tam. Jawią 
mi się tygrysie kobiety z 
obrazów Malczewskie-
go i stając wobec nich 
zadaje sobie pytanie, 
czym jest dzisiaj ginefo-
bia? Jakież to jest pięk-
ne i romantyczne i nie 
na czasie. Czy możemy 
się bać kobiet? Tak. I nie 
my samce z podgatunku 
mamy się ich obawiać 
a partia, jedynie słusz-
na. Kobiety z czarnymi 
parasolkami mogą po-
wiedzieć NIE. Nie widzę 
innej siły. Kochajmy ko-
biety rewolucjonistki. 
Jestem za równoupraw-
nieniem, za równymi 
płacami, za tacierzyń-
stwem, abstynencją 
itd. Popieram kobiety, a 
nawet powiem więcej. 
KOCHAM KOBIETY. Od 
małych dziewczynek, po 
stare lampucery. Ale żyć 
z tym jest coraz trud-
niej. 

Niedawno na powita-
nie rzuciła się do mnie 
z otwartymi ramiona-
mi, córeczka moich 
przyjaciół. Grała przed 
domem w klasy. Ja też 
rozłożyłem ręce, ale 
natychmiast zapaliła 
mi się czerwona ża-
rówka. Powstrzymałem 
się przed czuło-ściami. 
Podświadomie zaryglo-
wałem się. Przestałem 
być wujaszkiem Wanią, 
bo pomyślałem, że kiedy 
pozwolę jej skoczyć na 
siebie okrakiem i okrę-
cę ją dookoła, mógłbym 
być postrzeżony, jako pedofil. Pocałowałem ją 
w czoło, zdając sobie sprawę, że tamte stare za-
chowania odpłynęły w dal wraz z filmem „Wiel-
kie nadzieje” razem, z Shirley Temple. Staram 
się być szczególnie miły dla kobiet, po których 
widać, że nie miały łatwego życia. Raz, że przy-
pominają mi moja ukochaną Babcię Władysła-
wę. Dwa. Lubię komplementować weteranki, 
powodując, że na ich zaciśniętych w podkowę 
ustach, pojawia się uśmiech. To szkoła mojego 
Papcia, który wszystkim kobietom prawił de-
susy. Kiedyś nie wytrzymałem i zapytałem, czy 
nie jest szczytem obłudy, z jego strony, że umar-
twionej od trosk kobiecie mówi: „o jak pani 
pięknie wygląda”… Drogi synu, powiedział, kilka 
miłych słów nic ciebie nie kosztuje, a zobacz, jak 
zabłysły jej oczy.  

Kochani. Mój Papcio notorycznie stosował tą 
zagrywkę, która jawiła się, jako EMABLOWANIE.  
Ze starego słownika przepisuję znaczenie tego 
od lat zapomnianego słowa. „Emablowanie, to 
jest otaczanie szczególnymi względami kobietę, 
usilne zabawianie, wręcz nadskakiwanie. Ema-

blowanie to synonim umizgiwania się. Przykład 
(przepisuję ze słownika, jak za panną matką): 
Emablował ją od początku, by ostatecznie po-
rzucić dla długonogiej kelnerki”.

Tą lekkość uwielbiania kobiet nie pokazywał 
nikt lepiej niż Benny Hill. Orgia pomysłów. Żart 
i dowcip, jak ze slapstickowych filmów. Bawi 
mnie to do dzisiaj. Ale też niewielu o tym wie, 
że podpadł feministkom. Pewnie tym, które w 
tym miejscu, kiedy mają być mokre, są suche 
jak wiór. 

 Oprócz mężczyzny nie ma innego samca na 
świecie, który swoim zalotom daje oprawę ro-
kokowej ramy, dyrygując anielskimi chórami. W 

tej damsko- męskiej zabawie, każde niewinne 
kłamstwo jest jak zaręczynowy pierścionek z 
cyrkonią, zamiast brylantu. Nie liczą się koszty. 
Liczy się błysk i efekt. W dodatku, te całe umizgi. 
Tokowanie. I ta sonatina na cztery ręce. Wszyst-
ko to już było… Słowo emablować zamieniono 
na bajerować, a to nie jest to samo. Przedwo-
jenna piosenka, „i przyszedł Józio i przyniósł 
pączki, całuję rączki, całuję rączki”, odeszła z 
Sempolińskim i nie ma naśladowców. To obrzy-
dliwa ramota. Dziś bardziej na czasie są słowa, 
„co mi zrobisz jak mnie złapiesz?”. 

Albo taki przedwojenny passus. „W Saskim 
ogrodzie, koło fontanny, pewien kawaler przy-
siadł się do panny. Ona niewinna jak wodna li-
lia, na imię miała panna Cecylia”. Jakaż piękna 
ramota! 

„Panna”. Trudno dziś doszukać się znaczenia 
tego słowa. To określenie stanu cywilnego. 
Swoją drogą, strasznie mnie bawi, kiedy w 
anglosaskich filmach, leciwe babcie, przedsta-
wiając się, poprzedzają nazwisko owym „miss”. 
Ale to taka właściwość języka. A słowo PANNA 

odnaleźć można, jak na razie, w programie tele-
wizyjnym „Rolnik szuka żony”. PANIENKA. No, to 
słowo ma zabarwienie pejoratywne…

Dygresje, znów rzuciły mnie w maliny, a prze-
cież chodzi mi o sprawy ważne. Chodzi mi o 
wyznaczenie granicy między emablowaniem, a 
molestowaniem.

Harvey Weinstein, wielki amerykański pro-
ducent został rzucony na kolana przez aktorki, 
które zarzuciły mu rzeczy obrzydliwe. Bo czym 
jest seks za rolę w filmie? Znam trochę tą bran-
żę i wydaje mi się, że te, które wylały na niego 
kubły hejtu miały swoją chwilę publicity. Jedna 
z nich oświadczyła, że będzie kandydowała na 

prezydentem Stanów Zjednoczonych. Pokazały 
się na ekranach telewizorów.  O to chodziło. 
Próżność tych, jawiących się, jako anielice bab 
nie ma granic. Te aniołki Charliego, kryjące się 
pod tynkiem makijażu, to żądne sławy diablice, 
zrobią wszystko żeby przejść się w Hollywood 
na czerwonym dywanie. Wreszcie stanęły pod 
szyldem ME TOO. Te, co mają na koncie miliony 
dolarów siedzą na grzędach i jak pawiany ob-
gryzają swoje konta. Te, co wchodzą do branży 
staną przed problemem. „Maybe yes, maybe 
no, maybe bayby i dont no!”.

Panowie! Jest kobieta, piękna kobieta, wete-
ranka walki o wolność seksualną z lat siedem-
dziesiątych. To Catherine Deneuve. W oświad-
czeniu do „Le Monde” broni naszego prawa do 
tego żeby mężczyzna był mężczyzną, a niewy-
kastrowa-nym kapłonem. Dla niej, skrótem mó-
wiąc, podryw jest na miejscu. Catherine chce 
być emablowana. Chce być obiektem podrywu. 
I oto chodzi. O co ten cały zgiełk? 

Pani ambasador, przedstawicielka promi-
nentnego kraju, po rozmowie z mar-szałkiem 

senatu latała przed telewizyjnymi kamerami, 
jak Żyd po pustym skle-pie. Prawdę mówiąc 
też nie za bardzo wiem, o co chodziło? Sprawa 
jest prosta. 

„Chrystus był Żydem. Maria była Żydówką. 
Apostołowie byli Żydami. Jakub czczony w 
Composteli, do którego pielgrzymowało Śre-
dniowiecze, był Żydem. Łukasz Ewangelista, 
który podług legendy miał namalować obraz Ja-
snogórskiej Matki Bożej, był Żydem, podobnie 
zresztą jak pozostali ewangeliści przypisujący 
Mistrzowi przypowieści o jawnie talmudyczno - 
rabinackim charakterze. Szaweł, zanim na dro-
dze do Damaszku stał się Pawłem, był Żydem 

i nikt mu tych jego korzeni nie odbierze. „Sto-
lica Piotrowa” to miasto Żyda Piotra, którego 
spadkobiercami są wszyscy następni papieże. 
Chrześcijaństwo w swoim pniu i wszystkich naj-
potężniejszych konarach wywodzi się z tradycji 
żydowskiej lub przez Żydów pisanej. Wyrasta z 
tego nieuchronny konflikt, którego nie złago-
dzą żadne, hipokryzyjne najczęściej ekumeni-
zmy. Prawowierni Żydzi patrzeć będą zawsze na 
dzieje chrześcijaństwa jak na historię jednej z 
żydowskich sekt, której się udało…”. Przepisa-
łem to za Ludwikiem Stommą. Toczka w toczkę 
z jego „Historii niedocenionych”. 

Co nas może czekać? Mam nadzieję, że dzięki 
„dobrej zmianie” wstaniemy z kolan po tym jak 
Maryja, królowa Polski dostanie partyjną legi-
tymację. Amen. 
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WALKA KARNAWAŁU z POSTEM, czyli WALENTYNKI w POPIELEC...

Koniec Świata jak powiadał - serialowy 
Popiołek (nazwisko przez przypadek też 

popielcowe), żeby kalendarze podrzuciły takie 
bezeceństwo, akurat teraz? Mało nam naszego 
narodowego danse macabre? Diabeł tańczy po-
loneza z multi-kulti - to agonia - koniec świata 
- strwożone Archanioły patrzą na nas z góry, a 
zawsze mówiło się, że patrzy Kościuszko…

No dobrze, koniec fantazjowania wracamy 
do tego nieszczęsnego „realu”, a w realu jak 
to w realu, każdy ma taki real, jaki sam sobie 
zafundował. A jak real jest taki sobie, czyli 
zaledwie na pół gwizdka, to warto przypomi-
nać jak to bywało onegdaj. Ułatwiam to sobie 
grzebiąc w starych kartonach, a tam wszystko: 
pisma, felietony, rysunki, zaproszenia, stare 
trendy starych mód, zdjęcia modelek, których 
szukam od lat, wyciągam w ciemno pisemko - 
cóż tu mamy? KAMAG LUTY 2010. No pięknie, 
a w środku? Boże kochany, mój stary felie-
tonik FRZETAŃCZYĆ CAŁĄ NOC. Po prostu z 
nieba mi to spadło na pożegnanie karnawału. 
To fragmenty felietonu o mojej, starego kino-
mana miłości do „kina tańcującego”…

Ale, ale, jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie 
spieszmy, zanim tamten tańcujący felietonik, 

Ostatnim modnym „tańcującym” filmem z 2017 roku jest „La La Land”, a to zdjęcie z filmu przypomina mi, że właśnie w 2010 roku w Walentynki w Oberży u Michała w Komorowie 
tak sobie przetańcowywałem cała noc w bardzo doborowej kompanii. Było tak jak na zdjęciu z La La Landu, było i minęło...

to jednak męczy mnie ten mariaż Walentynek 
z Popielcem. A skoro taki figiel zafundował 
nam kalendarz w tym roku, że i hulanki-swa-
wole i łeb w popielniku - a jest to niewątpliwie 
znak metafizyczny, wiec mam „dobrą radę” 
dla wszystkich jawno i skryto grzeszników, 
kłamców, obłudników, kombinatorów pospo-
litych i parlamentarnych - posypcie głowy 
obficie popiołem i powiedzcie raz w życiu 
mea culpa… Najpierw KATHARSIS, a potem 
tańczymy do upadłego, oto sprzed ośmiu lat 
(teraz już naprawdę) te fragmenty tamtego 
felietonu.

PRZETAŃCZYĆ CAŁA NOC 
Magia tańcującego kina jest niemal tak 

długa jak historia kina w ogóle.
„Amerykanin w Paryżu”, „Deszczowa pio-

senka”, „Gorączka sobotniej nocy” czy na-
kręcony w roku mojego urodzenia, czyli 
przed potopem, film uznany za najelegant-
szą komedię muzyczną wszech czasów, „Pa-
nowie w cylindrach”, to tylko czubek góry 
lodowej kina, które tańczy i śpiewa. „Dirty 
Dancing”, film z kretyńskim polskim tytułem 
„Wirujący seks”, byłby zwyczajną błahostką, 
gdyby nie gęsta atmosfera zakłamanej oby-
czajowości świętoszkowatej Ameryki lat 60. 
Patrick i Jennifer tańczyli równie obłędnie 
pięknie jak przysłowiowi „panowie w cylin-
drach”, ale też Swayze był samym wdzię-
kiem, a córka Joela Greya, demonicznego 

konferansjera z „Kabaretu”, swoimi pląsami 
w ramionach Patricka Swayze nie przyniosła 
ojcu wstydu. Film naturalnie zyskał zasłużo-
ne miano kultowego i cieszył się na całym 
świecie ogromną przyjaźnią publiczności, 
krytyków, (co rzadko chodzi w parze) i wła-
ścicieli kin - bowiem w tamtych latach cho-
dziło się do kina z naturalnej potrzeby kina. 
Dziś kina już nie te, co niegdyś, a ich zapach 
jest już zupełnie nie kinowy. Wiem, że cze-
piam się czarnego bożka fetyszu zwanego 
popcornem, ale ja jestem stary Matuzalem 
i muszę sobie pomarudzić.

W Polsce dodatkowo ten kretyński wabik 
z seksem w tytule zwabił do kin całe rzesze 
prostaczków bożych, kochających taniec 
inaczej, za to z wypiekami i cieknącą śliną, 
pytając wychodzących z seansu: „Momenty 
były”? Zjawiskiem wielce osobliwym było 
również to, że nie był to film adresowany 
do widzów w jakimś określonym wieku. 
Pamiętam doskonale, jak wspólnie pochli-
pywali na nim młodzi i starzy. Widzowie w 
wieku doktora Housemana (ojciec bohater-
ki zwanej „Baby”) szlochali równie głośno, 
jak młode sentymentalne sikorki. Ponieważ 
odsiedziałem w kinie Kultura przy Krakow-
skim Przedmieściu (z kina wychodziło się na 
ulicę Trębacką, obok też kultowego Ścieku 
- klubu bohemy artystycznej tamtych lat), 
wiele seansów z „Dancingiem”, a nie z sek-

sem w tytule, pamiętam jeszcze jeden nie-
zwykły ewenement tego filmu. Na ekranie 
lata 60., purytańskie metody wychowawcze, 
oczywiście niechciana ciąża, coś z klimatu 
rozmodlonej Polski A.D. 2001 i w tym ca-
łym bałaganie sukces reżysera, scenarzyst-
ki i przede wszystkim autora muzyki, który 
filmowi zafundował kilkanaście piosenek, 
hitów i przebojów lat..., no właśnie, jakich? 
Lat 80., tak jest, dobrze Państwo czytacie 
- osiemdziesiątych! Był to największy w 
historii kina strzał w dziesiątkę. Młodzież, 
bo przede wszystkim ona eduko¬wała się 

w temacie, jaki to był zaskorupiały światek 
Ameryki lat 60., a jednocześnie w kinie po-
drygiwała do muzyki swojej własnej, którą 
tańczyła zawzięcie i z pasją tego samego 
wieczoru i nocy we wszystkich dyskotekach 
świata.

Taki to był DANCING, proszę moich milu-
sińskich czytelników!

P.S.
Dawniej chodziło się naprawdę na prawdziwe 

dancingi, spytajcie swoich rodziców. Przetańczyć 
całą noc? A cóż to za problem?! 

J.A.
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Tekst & foto - NATURMED

Ponieważ bóle kręgosłu-
pa, to problem wciąż na-
rastający, przedstawiamy 
Czytelnikom kolejny raz 
Ośrodek wyjątkowo sku-
tecznych metod przeciw-
bólowych – BEZ LEKÓW 
- Naturmed.

Zapewnienia najróżniejszych gabine-
tów w prasie, Internecie, prześcigają 

się w atrakcyjności, trzeba jednak wiele 
wiedzy na ich temat, aby nie narobić sobie 
jeszcze większych kłopotów. Do Naturme-
du często przychodzą ludzie z uszkodzony-
mi przez niewykwalifikowanych „specjali-
stów” kręgosłupami.

Paradoksem jest, że likwiduje się bóle krę-
gosłupa, barku, pleców i inne, które mają 
swe źródło w kręgosłupie – niemal zawsze 
lekami przeciwbólowymi. Takie leki, żele, 
plastry – ból przyćmią na krótko, ale nie 
usuwają przyczyn bólu. Ból powraca. 

Skutki stosowania leków bywają bardzo 
poważne. Jednak należy pamiętać, że każ-
dy objaw bólu należy zdiagnozować odpo-
wiednimi badaniami,by określić przyczynę 
i nie przeoczyć innych, nie związanych z 
kręgosłupem powodów dolegliwości.

A jeśli to kręgosłup „winien” - najbardziej 
sensowną i skuteczną metodą jest medycy-
na manualna i osteopatia.

Kiedy żarówka nie świeci, bo jest nie do-
kręcona, to manipulowanie samym wy-
łącznikiem nie spowoduje, że zaświeci. 

Zawsze cytujemy kilka wypowiedzi pa-
cjentów, dziś również:

* To, co się dzieje w leczeniu, to w ogrom-
nej ilości przypadków nie jest system 
ochrony zdrowia, ale system ochrony cho-
rób, by nie wyleczyć, ale LECZYĆ! A ceny 
leków i leczenie rosną szybciej niż inflacja! 
Te koktajle z przyjmowanych leków niszczą 
tysiące ludzi rocznie! Uzmysłowiłam sobie 
to dobitnie po pomocy, jaką uzyskałam w 
Naturmedzie u mgr Jakuba Górnickiego. 
Czuję się świetnie!

(prawnik z Łowicza l. 59)

* Byłem w Konstancinie trzykrotnie. Po 
żadnym pobycie nie było lepiej. Czytałem 
dano temu o Naturmedzie. Nieufnie, ale 
przyjechałem tu. To czego doświadczyłem 
od pana mgr Górnickiego jest zdumiewa-
jące. Ustąpiły moje problemy z nogami i 
barkiem, lepiej śpię. 

(Waldemar K. l. 71)

Doskonała metoda na ból - OSTEOPATIA
Bóle ostre, przewlekłe, nagłe, pourazowe, nerwobóle, bóle głowy, krę-
gosłupa, barku, kolan, bioder. Pierwsza konsultacja jest bezpłatna, aby 
ustalić wskazania do zabiegu lub nie. Należy przynieść badania (rów-
nież dawne) RTG lub rezonans.

* Choć byłem w kilku gabinetach, to 
takiego zabiegu, jak u p. Górnickiego 
jeszcze nie miałem. Jestem ty czwarty 
raz, czuję się nieporównanie lepiej, bez 
bólu i leków! Może uda mi się uratować 
wątrobę zniszczoną lekami przez prawie 
dziewięć lat! Unormowało mi się trawie-
nie! Nie bolą kolana i lędźwie! Wdzięczna 
ogromnie jestem! (nauczycielka l. 56) 

* Ciąża uniemożliwiała mi zażywanie 
leków. Moja ginekolog podpowiedziała 
mi osteopatię w Ośrodku Naturmed. Tu 
bezpiecznie zlikwidowano mi ból ple-
ców! Osteopatia, to rewelacyjna meto-
da! Jestem szczęśliwa! (Anna W. L. 29 z 
Błonia)

* Jestem sadownikiem – rolnikiem. Od 
dziecka ciężka praca. Już nie było dla 
mnie leku. Plecy, bark, lędźwie – niesa-
mowicie bolały. Zaczęły siadać kolana 
i biodra. Czego ja nie łykałem?! Strach 
mówić! Sanatoria nie pomagały. Załama-
ny i bez nadziei trafiłem do Naturmedu! 
Pan Górnicki wyprowadził mnie na spo-
kojne wody. Jestem przeszczęśliwy! Brak 
mi słów podziękowania! Całym sercem 
dziękuję! 

(Janusz Wrotycz l. 62)

* Mam 76 lat. Bóle nóg i krzyża były nie 
do zniesienia. To niewiarygodne, że czło-
wiekowi w tym wieku można tak bardzo 
pomóc i to bez leków! Jestem wzruszony 
i wdzięczny. 

(emeryt)

 Do Naturmedu w Gołąbkach koledzy 
wnieśli mnie na krześle. Zastrzyki przez 
12 dni nic nie pomogły. A tu już po dru-
gim zabiegu chodzę samodzielnie, to po 
prostu rewelacja. 

(41 lat, pacjent z Sochaczewa)

* Mój kolega ortopeda stwierdził, że nie 
ma sensu leczyć mnie lekami, fizykote-
rapia to za mało i dał mi namiar na Na-
turmed, do pana mgr Jakuba Górnickiego 
lub mgr Wojciecha Papajewskiego. Po-
wiedział: obaj świetni! Stwierdziłem, że 
takich, jak oni powinno być chociaż kilku 
w każdym mieście! Trzy zabiegi u pana Ja-
kuba Górnickiego i dwa u pana Wojciecha 
Papajewskiego postawiły mnie na nogi! 
Mogę wykonywać wszystkie obowiązki w 
pracy i w domu, chodzę nawet na tenisa, 
byłem miesiąc temu w górach! Coś nie-
samowitego! 

(Andrzej z Warszawy l. 66)

* „Mgr Górnicki zlikwidował mi ból bar-
ku i drętwienie rąk, które było leczone 
lekami i fizykoterapią bezskutecznie”. 
Gorąco Mu dziękuję! 

Janusz Zwada (l. 56) z Otwocka.

* „Miałam straszne bóle mięśni nóg i rąk. 
Badania najróżniejsze nie były w stanie 
stwierdzić przyczyny tego bólu. Nałyka-
łam się mnóstwo leków, ale po Panu  Gór-
nickim nie mam zupełnie bólu, nie muszę 
brać żadnych leków”. 

Anna Z. (I. 49) z Błonia.

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

Barbara Kunik (I. 69) z Ursusa.

* „Mgr Górnicki wyrównał poziom ło-
patek spowodowany skoliozą, u mojej 
dwunastoletniej córki, choć skolioza była 
bardzo poważna. Gimnastyka, pływanie - 
niewiele pomagało - choć trwało ponad 
cztery lata”. 

Matka 12-letniej Ani G. z Włoch.

* „Dziękuję Panu Górnickiemu za zabie-
gi. Dzięki niemu uniknąłem operacji krę-
gosłupa i barku. Mogę być znów aktywny 
zawodowo i w sporcie”. 

Marek W. (I. 41) z Warszawy.

Mgr Jakub Górnicki jest wykładow-
cą w jednej z warszawskich uczelni na 
Wydziale fizjoterapii i Wydziale me-
dycyny osteopatycznej.

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).

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 
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Testament pokoleń
Maciej Woźniakiewicz - dziennikarz i reżyser
Foto - Wikipedia

W tle narodowej polemiki na temat holocau-
stu, zrodzonej podczas wstawania z kolan, 

sięgnąłem do poezji wybitnego żydowskiego po-
ety Władysława Szlengela. Przedziwna to poezja, 
zwłaszcza ta obozowa, przenikająca każdą komórkę 
wyobraźni i dająca zrozumieć czym był holocaust. 
Ilu i jakich skaleczeń musiał doznać autor, aby stwo-
rzyć tak nihilistyczny wiersz skierowany do mojego 
Stwórcy. Przytoczę fragmenty wiersz „Już czas”:

Już czas! Czas!
Długo nas dniem obrachunku straszył!
Mamy już dosyć modlitw i pokut.

Dzisiaj ty staniesz przed sądem naszym
I będziesz czekał pokornie wyroku.
Rzucim ci serca potężnym kamieniem
Bluźniercze, straszne krwawe oskarżenie…

Wiersz kończy się
 

I kiedy kat cię popędzi i zmusi,
Zagna i wepchnie w komorę parową,
Zamknie za tobą hermetyczne wieka,
Gorąca para zacznie dusić, dusić
I będziesz krzyczał, będziesz chciał uciekać
Kiedy się skończą już konania męki,
Zawloką, wrzucą, tam potwornym dołem
Wyrwą ci gwiazdy – złote zęby z szczęki –
A potem spalą.

I będziesz popiołem.

Tak groził Bogu poeta – bunt mięsa? – i przyszło mi 
na myśl, że gdyby żydzi posłuchali swego największego 
rodaka Jezusa Chrystusa, być może nie byłoby holo-
caustu, a naród słuchający Boga byłby niczym łagodne 
owce, prowadzony ze spokojem przez swego Pasterza. 
Historia opisana w Starym i Nowym Testamencie zgod-
nie z dopustem Bożym przebiła uprzednio zamierzony 
plan Boga i naród w konsekwencji podzielił los swego 
wielkiego rodaka Chrystusa, bowiem katharsis przy-
szło poprzez gehennę, o której tak trudno zapomnieć 
przede wszystkim im samym. Konflikt, który podzielił 
Ojczyznę na pół jest też odbiciem tych mniejszych, 
powiatowo – gminnych. W Nadarzynie zmarł wójt. 
Chciałoby się koniunkturalnie, aczkolwiek w dobrej, 
bezkonfliktowej wierze zakrzyknąć „Umarł wójt, niech 
żyje wójt”. Chciałoby się, ale usta są pozmykane, bo 
dorobek poprzednika od razu został zakwestionowa-
ny przez nowego, komisarycznego, który czyści pozo-
stałości po pierwszym. Nikt nie wie jak daleko sięgnie 
personalna wycinanka, bo do uzupełniających marco-
wych wyborów obecny komisaryczny wójt podchodzi 
z wielką troską. I sam już zaczynam wątpić, czy nauka 
wielkiego Żyda-Chrystusa zawarta w najważniejszej 
modlitwie Kościoła „Ojcze nasz” ma jeszcze dla nich 
jakiś sens (… i odpuść nam nasze winy, jako i my od-
puszczamy naszym winowajcom…). Historia zakreśla 
kolejne koła, a ludzki charakter wciąż spycha je na tory 
niepoprawnych zachowań. Dlatego postanowiłem 
tym razem zrezygnować z własnych przemyśleń pole-
cając mądrość innych wielkich ludzi, od których sam 
się uczę, zebranych też nie przypadkowo przez kuzynkę 
mojej żony. A oto i one: 

Jesteśmy poddani produkcji prawdy przez władzę 
i nie możemy sprawować władzy inaczej jak tylko 
przez produkcję prawdy. (...) Władza nigdy nie za-
przestaje swej ingerencji, swej inkwizycji, swej reje-
stracji prawdy. 

Michel Foucault

Widziano rządy despotyczne posługujące się zasło-
ną religii w przekonaniu, że była ona najmocniejszą 
podporą ich władzy; wówczas to wyposażono w 
sposób możliwie najbogatszy księży kosztem nędzy 
ludów. Przyznano im najbardziej oburzające przywi-
leje łącznie z zasiadaniem przy tronie.

Tadeusz Kościuszko

Jezus jest tak bardzo znienawidzony przez narody 
chrześcijańskie, które imieniem jego uświęciły to 
wszystko w życiu ludzkim, co on sam usiłował znisz-
czyć i czemu wypowie¬dział walkę.

Edward Abramowski

Wolę przyjść z ciszy,
Aby mówić. Starannie słowo
Przygotować, aby dobiło do brzegu,
Ślizgając się wstydliwie jak łódka,
Gdy smuga myśli
Rysuje jej kształt.
Pisanie jest łagodną śmiercią:
Rozjaśniony świat poszerza się
I spala na zawsze swą jedną stronę.
Valerio Magrelli

(...) Jednak ten tu mały człowiek ubrany na czar-
no, powiada, że kobiety nie mogą mieć tyle samo 
praw, co mężczyźni, bo Chrystus nie był kobietą! 
Skąd się wziął ten wasz Chrystus? Skąd się wziął 
ten wasz Chrystus? Z Boga i kobiety! Mężczyzna nie 
miał z Nim nic do czynienia! Jeśli pierwsza kobieta, 
jaką Bóg kiedykolwiek stworzył, była na tyle silna, 
by sama wywrócić świat do góry nogami, kobiety 
razem powinny być zdolne odwrócić go z powrotem 
na właściwą stronę! A teraz tego żądają - lepiej żeby 
mężczyźni dali im to zrobić. (...)

Sojourner Truth

Ludzie, którzy w 1939 roku podpalili Europę i zor-
ganizowali gigantyczną machinę zbrodni byli pół-
analfabetami, całkowicie nieprzygotowanymi do 
pełnienia najwyższych stanowisk państwowych. A 
jednak dostali władzę, demokratycznie i po¬kojo-
wo. [...] Wydawali się śmieszni, nadęci i pokraczni, 
a okazali się śmiertelnie groźni. Co było ich siłą? 
Nienawiść. [...] Tę przepełniającą ich nienawiść 
przekształcili w ideę! Chcieli stworzyć społeczeń-
stwo zdrowe, wolne od chorób genetycznych, od-
mienności np. homoseksualizmu, przestępczości i 
korupcji, jednolite etnicznie i politycznie, bogate. 
[...] Dlatego stworzyli III Rzeszę. Dla tego nowego 
tworu państwowego uchwalili nowe prawo, pra-
wo nienawiści, i szybko, już rok po objęciu rządów, 
stworzyli sprawne narzędzie: policję poli¬tyczną. 
[...] Kiedy dziś słyszę nienawiść, to boję się. Tego, 
co JUŻ było. 

Bogusław Wołoszański

Postęp cywilizacji - tak! Lecz postęp kultury? - 
śmieszne. Zabrnęliśmy, kochani moi, straszliwie. 
Przerażająca rzecz, nie ma na to słów! Chciałem 
powiedzieć: zezwierzęcenie... Lecz nie! Jesteśmy od 
zwierząt o całe piekło gorsi!

Witold Pilecki

Godne podziwu jest życie rzeczy.
Nic nie przenika z ich gestów
Obojętnych, przewidywalnych i wyszukanych
Jak jedyna i twarda idea.
Są pogrążonymi w myślach kapłanami,
Którzy zajmują tę salę
Dla tejemnej kapituły.
Valerio Magrelli

Czasami chciałbym, żeby wszystkie religie znalazły 
się na dnie morza. Ten, kto rządzi z pomocą religii, 
jest słabym władcą. Wciąga swój własny naród w 
pułapkę.

Mustafa Kemal Atatiirk

Po pijanemu
(z tomu „Budowałam barykadę”)
Po pijanemu
Wlazł na barykadę pod ostrzałem. 
Szedł, zataczał się, krzyczał: Jeszcze Polska.
Trafili go
W połowie drogi.
Czterech klnąc czołgało się na brzuchu, 
Wlekli ciało pod ostrzałem.
Powiedzieli matce: zginął jak bohater.
Anna Świrszczyńska

Istnieją ludzie, którzy potrafią wierzyć we 
wszystko, w co tylko chcą - szczęśliwcy!

Niech Bóg okaże łaskę tym, co z bożej łaski.
Kto maluje tarczę na bramie swojego ogrodu, 

temu z pewnością będzie się strzelać do środka.
Georg Christoph Lichtenberg

Byłem całkowicie zaskoczony wybuchem po-
wstania w Warszawie. Uważam to za największe 
nieszczęście w naszej obecnej sytuacji. (...) Byłem 
zawsze, a także wszyscy moi koledzy w Korpusie 
zdania, że w chwili, kiedy Niemcy wyraźnie się 
walą, kiedy bolszewicy tak samo wrogo weszli do 
Polski i niszczą tak jak w roku 1939 naszych naj-
lepszych ludzi - powstanie w ogóle nie tylko nie 
miało żadnego sensu, ale było nawet zbrodnią.

Władysław Anders

Ci, co wydali pierwszy rozkaz do walki niech policzą 
teraz nasze trupy.

Niech pójdą przez ulice, których nie ma przez mia-
sto którego nie ma

Niech liczą przez tygodnie przez miesiące niech 
liczą aż do śmierci nasze trapy.

Anna Świrszczyńska

Ludzie otwarci stają się masowo ludźmi rozcza-
rowanymi Kościołem. Zwłaszcza ostatni rok prze-
biegał pod znakiem odchodzenia Kościoła w Polsce 
od otwartości, choć tendencja ta widoczna jest 
od momentu odzyskania przez Polskę wolności w 
1989 r.

Józefa Hennelowa

Im mniej mają ludzie rozumu i wiedzy, tym więk-
szą okazują żarliwość w sprawach religii. (...) Tłum 
jak dzikie zwierzę rzuca się na wszystkich, przeciwko 
którym ksiądz zechce go podburzyć. Głęboka igno-
¬rancja, bezgraniczna łatwowierność, bardzo słaba 
głowa, podniecona wyobraźnia: oto tworzywo, z 
którego robi się świętoszków, gorliwców, fanatyków 
i Świętych. 

Jean Meslier

Tomasz Mann obwieścił kiedyś dumnie: „Wyrwa-
łem mit z rąk faszystów”. Może, zatem należy po-
stawić przed sobą trudne wyzwanie, czy i jak moż-
na wyrwać - wtedy, gdy trzeba - Słowiańszczyznę i 
słowiańskość z rąk faszystów? [...] Będę się nad tym 
zastanawiać przyjmując, że istnieje nieagresywna, 
nieksenofobiczna postać tożsamości narodowej i 
etnicznej. 

Maria Janion

Dziecko w książęce odziane szaty, z klejnotnym 
na szyi łańcuchem, traci wszelką przyjemność w 
zabawie, strój jego na każdym przeszkadza mu 
kroku.

W trwodze, aby go nie rozedrzeć lub nie zapylić, 
trzyma się z dala od świata, lęka się niemal po-
ruszać.

Matko, nie na dobre wychodzi ten przymus stro-
jenia, jeśli oddziela człowieka od zbawczego pyłu 
ziemi, jeśli pozbawia go prawa wkraczania na wiel-
kie targo¬wiska pospolitego Życia ludzkiego. 

Rabindranath Tagore

Dziesięć lat Odyseusza nie słuchano. Teraz na-
deszła jego godzina, teraz przejął on nieograni-
czoną kontrolę nad wojskami Achajów. To chwila, 
kiedy bohaterski styl prowadzenia wojny zostaje 
zastąpiony przez styl cyniczny. Heroizm wierzy w 
swoje normy i wartości, cynizm prowadzi z nimi 
grę. Kasandra pojęła, na czym polega różnica [...] 
Jeśli dzisiaj mówimy o „kasandrycznych wizjach”, 
mamy na myśli polityczną histerię. Zapomniano, 
że Kasandra miała przecież rację. [...] Kasandra 
to prototyp intelektualisty (intelektualistów) (...) 
Którego nikt nie zauważa i nie słucha (...) Odyse-
usz to ten, który stoi za kulisami, wielki reżyser. 
Odyseusz może milczeć, Kasandra musi mówić: 
władza i niemoc. 

Herfried Miinkler

W państwie nazistowskim kwalifikacje naukowe 
straciły na znaczeniu, a każdy z nowo mianowanych 
był zapewne lepiej przygotowany do uprawiania 
apologetycznej historiozofii, uzasadniającej i uspra-
wiedliwiającej hitlerowskie pa¬nowanie, niż usunię-
ci z katedr profesorowie. Partia, rządząca Niemcami 
od r. 1933, pilnie potrzebowała apologetycznej hi-
storiozofii. 

Stanisław Turowicz

Miłość jest mądra. Nienawiść jest głupia. 
Bertrand Russell

Pedagodzy stawiający na wzrost gospodarczy nie 
ograniczają się do ignorowania nauk humanistycz-
nych. Oni się ich boją, a to, dlatego że pielęgnowa-
na i rozwinięta zdolność wzajemnego zrozumienia 
jest szczególnie niebezpiecznym wrogiem tępoty, 
podczas gdy moralna tępota to warunek konieczny 
wprowadzenia programów rozwoju gospodarczego, 
które ignorują kwestię nierówności. (...) Sztuka to 
wielki wróg tego typu tępoty... dla zysku. 

Martha Nussbaum

TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ ODEZWA RADY 
JEDNOŚCI NARODOWEJ DO NARODU POLSKIEGO I 
NARODÓW SPRZYMIERZONYCH, 1 LIPCA 1945

Urzeczywistnienie w Polsce po wojnie pełnej de-
mokracji społecznej i politycznej w miejsce zbankru-
towanego systemu sanacyjnego.

Pełna demokracja międzynarodowa, czyli świa-
towa organizacja pokoju, oparta na porozumieniu 
wszystkich państw demokratycznych...

Demokracja to wolność określona (...) jako wol-
ność od strachu i od głodu, wolność osobista, wol-
ność słowa i przekonań.

Uspołecznienie własności wielkokapitalistycznej i 
zorganizowanie sprawiedliwego podziału dochodu 
społecznego.

Zapewnienie masom pracujących współkierow-
nictwa i kontroli nad całą gospodarką narodową 
oraz warunków materialnych zabezpieczających byt 
rodzinie i osobisty rozwój kulturalny.

Swoboda walki dla klasy robotniczej o jej prawa w 
ramach nieskrępowanego ruchu zawodowego.
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Włodzimierz Szpak - reżyser dokumentalista
Foto - Internet

Metafizyka dłoni

Zbigniew Herbert zauważył 
był, analizując malarstwo Pie-
ra della Francesco, że wielcy 
malarze tworzyli w ramach 
swego stylu tylko im właści-
we, łatwo rozpoznawalne 
typy ludzkie. „Piero jak tylko 
najwięksi z największych two-
rzył człowieka. 

Na relacjonowanym w TV otwarciu obecni 
byli przedstawiciele rodzin represjonowa-

nych elit Śląska, a wśród zwiedzających parla-
mentarzyści, jak przykładowo Andrzej Melak.

Autorem wystawy jest Łukasz Kobiela. Upa-
miętniona została akcja skierowana przeciwko 
elicie Śląska - inteligencji, której przedstawicie-
le są z różnych środowisk - kompozytor, lekarz, 
nauczyciel, właściciel ziemski. Byli poddani re-
presjom, więzieni w obozach zagłady, głównie w 
Mauthausen, a wielu z nich nie przeżyło. 

Rysy jego postaci można nieomylnie rozpo-
znać i zapamiętać na zawsze, jak niepo-

dobna pomylić kobiety Botticellego z kobietą 
jakiegokolwiek innego mistrza”. Przypomnia-
łem sobie to spostrzeżenie Herberta, odkry-
wając niedawno  malarstwo Carla Crivellego, 
mniej znanego malarza renesansowego, rówie-
śnika Piera. Ta wybitnie linearna, dekoracyjna, 
wciąż średniowieczna z ducha, sztuka, zdumia-
ła mnie niesłychanym bogactwem szczegółów. 
(Że chciało mu się z taką precyzją tyle rzeczy 
malować… Skąd ta determinacja? - pytałem 
sam siebie. Dzisiaj  wystarczy czasem machnąć 
coś niechlujnie… ). Najciekawsze są postacie ko-
biet, smukłe, o ostrych rysach i  przedziwnych 
dłoniach z nienaturalnie długimi palcami w 
różnych ułożeniach. Raz są jak  sztylety lub szy-
dła, innym razem jak połamane, wygięte albo 
splecione gałązki, jeszcze gdzie indziej niczym 
nogi wielkiego pająka, zaciskające się na ciałku 
dzieciątka. Najbardziej niezwykłe są palce rąk 

Marii Magdaleny przytrzymujące przebitą dłoń 
Chrystusa. Ta dłoń jest jak oplecione mackami 
martwe zwierzątko, któremu ktoś wyrwał ser-
ce. Dłonie postaci Crivellego mają byt osobny, 

swoje osobne życie. Mogą być dłońmi, ale mogą 
być też czymś innym. 

Przypatrzmy się naszym dłoniom, przyjrzyjmy 
im się… Co widzimy?... Dziwny, pięciopalczasty 

twór. Dlaczego tak, dlaczego pięć palców, a nie 
sześć, dwa albo dwanaście?... -Gombrowicz 
przed śmiercią odczuwał ponoć lęk, gdy patrzył 
na swoją dłoń. A my… co czujemy?...   

Wystawa Intelligenzaktion
25 stycznia 2018 roku w kulu-

arach Sejmu RP o godzinie 14 
otwarta została okolicznościo-
wa wystawa p.t. „Intelligen-
zaktion czyli niemiecka akcja 
przeciwko polskiej inteligencji 
Górny Śląsk - Rejencja Katowic-
ka 1939-1940 roku”.

Jerzy W. Ryll
Foto - Mirosława Łątkowska

Struktura wystawy jest planszowa. Jako wynik 
prac Instytutu Pamięci Narodowej nad ekstermi-
nacją elity Śląska podano na nich opis genezy i 
przebiegu z góry zaplanowanej akcji ekstermina-
cyjnej założonej jako element zniewolenia społe-
czeństwa podbitego kraju. Temat jest ilustrowany 
kopiami zachowanych fotosów oraz wizerunkami 
prasy z epoki, jak też opisami szczegółowymi klu-
czowych kwestii. 

Reprezentatywnie wyeksponowano 17 przykła-
dowych życiorysów represjonowanych rodzin. 
Podczas okupacji Centrum Polski stało się Gene-
ralnym Gubernatorstwem ze stolicą w Krakowie i 
gubernatorem Hansem Frankiem, a obrzeża włą-
czono do Reichu, czyli Trzeciej Rzeszy pod różny-
mi nazwami administracyjnymi. 

I tak Polski Górny Śląsk stał się Rejencją Katowic-
ką. Położona na zachodnich kresach przedwojennej 
RP Moszczanica koło Żywca znalazła się w tej wła-
śnie Rejencji. Właściciel Władysław Kępiński został 
wysiedlony a majątek trafił pod zarząd Treuhande-
ra. Udało się wszak ukryć tablicę upamiętniającą 
ostatnie wakacje Marszałka Piłsudskiego w Mosz-
czanickim Dworze. Tablica powróciła po odzyskaniu 
niepodległości, a rodzina rozproszyła się po kraju w 
następstwie utworzenia PRL-u. Podobnie skompli-
kowane były losy innych opisywanych rodzin. 

Zainteresowanie uczestników otwarcia wystawy 
zostało udokumentowane migawkami reporterski-
mi w aktualnych serwisach programów telewizji in-
formacyjnych.                              Dalszy ciąg na str. 7W głębi od lewej stoi Justyna Ryll
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W dniu 11 stycznia 2018 roku o godzinie 18:00 
w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w 

Nowej Wsi odbyła się uroczystość inaugurująca 
Gminne Obchody „Roku dla Niepodległej”. 

Spotkał mnie wielki zaszczyt. Byłem na tej inau-
guracji. Zaprosił mnie wójt gminy Michałowice 
Krzysztof Grabka, dyrektor Ewa Dymura, rada pe-
dagogiczna i uczniowie. W tym miejscu jeszcze raz 
serdecznie za te zaproszenie dziękuję.

Był to cudowny wieczór. Jeszcze przed rozpoczę-
ciem spektaklu teatralnego widziałem radość w 
oczach matek i ojców młodych aktorek i aktorów 
czyniących ostatnie przygotowania do występu 
przed swoimi rodzicami i zaproszonymi gośćmi. To 
było moje pierwsze wzruszenie. 

Później tych wzruszeń było więcej. Aż trudno 
uwierzyć, że w ciągu jednej godziny można było 
przedstawić cztery najważniejsze według mnie lata 
naszej historii. Od wymarszu Pierwszej Kadrowej w 
1914 roku do odzyskania Niepodległości w 1918.

Dokonano tego dzięki inscenizacji pieśni polskich: 
patriotycznych i legionowych, częściowo śpiewa-
nych razem z rodzicami i z zaproszonymi gośćmi. 
Niektórych na stojąco.

Wspaniała scenografia. Lapidarna. Czyli taka, jaka 
na tego rodzaju spektaklu być powinna. Współgrała 
z treścią prezentowanych pieśni i piosenek.

Szczególnie wzruszyła mnie żołnierska mogiła z 
brzozowym krzyżem, na której położyła białe róże 
odtwórczyni tej pieśni.

Scenograficznie trafny był pomysł z przestawia-
nym okienkiem. Dzięki temu prawie jednocześnie 
było widać przybyłych pod nie ułanów i z drugiej 
strony wyglądające dziewczyny. Dowiedziałem się, 
że był to pomysł uczniów.

Takich trafnych pomysłów było więcej. Jeszcze 
przed rozpoczęciem spektaklu cudowne dziewczy-

„Rok dla Niepodległej”
Tadeusz Hubert Jakubowski - pisarz i publicysta
Foto - Hanna Majkowska

ny rozdawały publiczności przewiązane wstążecz-
kami rulony z pieśniami. Wyjmowały je z koszyków. 
Było to bardzo malownicze. 

Dokumentalne fotografie z tamtego okresu 
wyświetlane na ekranie pokazywały chronolo-
gię wydarzeń i wiązały je z odtwarzaniem tych 
wydarzeń na scenie.

Kilka słów o aktorkach i aktorach tego spektaklu 
i o jego autorach. 

Aktorki i aktorzy to uczennice i uczniowie klasy III 
b gimnazjum w Nowej Wsi (rok szkolny 2017-2018) 
oraz Goście (trzy osoby).

Opracowanie i reżyseria: Elżbieta Gąsior, wycho-
wawczyni w/w klasy i nauczycielka historii. Współ-
praca: Beata Wiszniewska, nauczycielka języka 
polskiego w tej szkole. Wybór pieśni i piosenek: 
Emilia Zajączkowska. Scenografia: Elżbieta Gąsior- 
nauczycielka historii oraz uczennice i uczniowie.

Na zakończenie tej mini recenzji mała reflek-
sja. Ciągle słyszy się narzekania na młodzież, 
że jest inna, niż „za naszych czasów”. Inna, ale 
nie gorsza. I bardzo dobrze. Ja też byłem inny 
niż moi rodzice i dziadkowie w młodości. Do-
biegam do – nieważne, do czego, ale twierdzę, 
że nasza młodzież jest wspaniała, że patrząc na 
nią można być spokojnym o przyszłość naszej 
ojczyzny.

I jeszcze jedna sprawa. Po zakończeniu tego spek-
taklu i po wspólnym odśpiewaniu naszego hymnu 
czułam się tak, jakbym wypił szklankę krystalicznie 
czystej wody. Za tę szklankę krystalicznie czystej 
wody serdecznie dziękuję wszystkim Osobom, któ-
re w jakikolwiek sposób przyczyniły się do pokaza-
nia „ROKU DLA NIEPODLEGŁEJ” na scenie Zespołu 
Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi.

Władysław Kępiński - właściciel ziemski

Urodził się 5.11.1877 r. w Wyborgu w Finlandii. 
Jego rodzicami byli Ludwik i Maria z Naruszewi-

czów. W 1903 r. ukończył prawo na Uniwersytecie w 
Petersburgu, a dwa lata później w 1905 r. objął odzie-
dziczony po stryju Janie Kępińskim, a położony pod 
Żywcem majątek ziemski Moszczanica oraz Kocierz 
ad Moszczanica. Niedługo później zlecił przebudowę 
dworu wybitnemu architektowi Eugeniuszowi Dą-
browie-Dąbrowskiemu, który w latach 1910–1912 
uczynił z niego wyjątkową rezydencję, doprowa-
dzając nie tylko do zmiany wyglądu zewnętrznego 
budynku, ale również dokonując aranżacji wnętrz i 
projektując meble.

W 1912 r. ożenił się z Marią z Żelskich, z którą miał 
pięć córek: Irenę, Aleksandrę, Zofię, Marię oraz 
Szczęsną. Niezależnie od zarządzania majątkiem 
Władysław Kępiński prowadził działalność na rzecz 
upowszechniania oświaty rolniczej i poprawy wa-
runków życia mieszkańców. W Powiatowym Związ-
ku Kółek Rolniczych, przekształconym następnie w 
Okręgowe Towarzystwo Rolnicze, pełnił od 1907 r. 
funkcję prezesa.

Był organizatorem kursów oświatowych, konkursów 
rolniczych, hodowlanych i sadowniczych oraz wielu 
wystaw. W 1926 r. z jego inicjatywy doszło do powsta-
nia szkoły rolniczej w Łodygowicach. Był założycielem i 
przewodniczył radzie nadzorczej Spółdzielni Rolniczej 
„Siejba” w Żywcu, a w 1928 r. wybrano go członkiem Za-
rządu Głównego i Wydziału Wykonawczego Małopol-
skiego Towarzystwa Rolniczego. W 1931 r. w rezultacie 
jego starań powstał Związek Ogrodniczo-Pszczelarski w 
Żywcu. Władysław Kępiński był zwolennikiem łączenia 
nadmiernie rozdrobnionych gruntów rolnych, w 1927 r. 
opublikował pracę: Komasacja jako podstawa naprawy 
ustroju rolnego. Był założycielem i fundatorem budynku 
i całego wyposażenia ochotniczej Straży Pożarnej. Na-
leżał do Związku Strzeleckiego, pełniąc w latach 1914–
1918 funkcję prezesa tego wiedeńskiego koła. Za swoje 

zasługi Władysław Kępiński został odznaczony w 1937 r. 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta.

W 1934 r. marszałek Józef Piłsudski wybrał dwór w 
Moszczanicy na miejsce swojego blisko miesięcznego 
wypoczynku. W tym czasie dwór odwiedzali m.in. mi-
nister Józef Beck z małżonką, zwycięzcy Challenge’u 
kpt. Jerzy Bajan i Gustaw Pokrzywka, arcyksiążę Karol 
Olbracht Habsburg-Lotaryński czy Mieczysław Fogg i 
chór Dana.

Po wybuchu II wojny światowej Władysław Kępiński 
nadal zarządzał majątkiem. Podczas akcji przeciwko 
polskiej inteligencji 23.04.1940 r. został zatrzymany 
przez funkcjonariuszy Gestapo i wywieziony do obo-
zu koncentracyjnego w Dachau, a następnie obozu 
Mauthausen-Gusen. Po zatrzymaniu męża, jego 
żona Maria podejmowała próby interwencji w celu 
jego zwolnienia. Kilkakrotnie udawała się do Wied-
nia, by prosić Habsburgów o pomoc. Po aresztowa-
niu Władysława Kępińskiego jego rodzina została wy-
siedlona, a majątek został przejęty przez Niemców. 
Zwolniony z obozu przebywał początkowo w Żywcu, 
a następnie w okolicach Miechowa. Na skutek bru-
talnego pobicia w obozie stracił słuch.

Bezpośrednio po zakończeniu wojny został na 
krótko administratorem Gospodarstwa Państwowe 
Nieruchomości Ziemskie w Jastrowcu na tzw. zie-
miach odzyskanych. Tam doprowadził do wykrycia 
radiostacji tajnej organizacji niemieckiej Werwolf. 
W wyniku akcji odwetowej przeprowadzonej przez 
Niemców został ciężko ranny i stracił nogę. Wtedy 
przeniósł się do Krakowa, gdzie dzięki pomocy kard. 
A. Sapiehy, otrzymał dożywotnie mieszkanie i opiekę 
w „Domu na Koletkach” będącym własnością Kurii 
Metropolitalnej. Po skonfiskowaniu budynku przez 
komunistów został wraz z żoną wyeksmitowany. Po 
śmierci w 1958 r. pochowano go w grobowcu ro-
dzinnym w Żywcu. Ani on, ani jego rodzina nigdy nie 
odzyskała zagrabionego przez Niemców, a następnie 
komunistów majątku.

Od góry: fotografia ślubna Marii i Władysława Kępińskich, córki Władysława Kępińskiego. 
Na dole: Władysław Kępiński – fotografia portretowa
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Luty w Muzeum Dulag 121

Tadeusz Jackowski (ur. 1926 r.) 
i Andrzej Jackowski (ur. 1925 r.), 
mieszkańcy Podkowy Leśnej, 
na początku października 1944 
trafili do obozu Dulag 121 w 
wyniku łapanki przeprowadzo-
nej w rodzinnej miejscowości. 
Chociaż nie byli warszawiaka-
mi potraktowano ich jak miesz-
kańców stolicy i wywieziono 
do Niemiec jako robotników 
przymusowych. Wspomnienia  
Tadeusza Jackowskiego, które 
spisał w 1998 roku, będziemy 
prezentować we fragmentach 
w kolejnych numerach „Głosu 
Pruszkowa”.

Tadeusz Jackowski cz. 1

1 października 1944 roku. Podkowa Leśna. Nie-
dziela, piękny słoneczny dzień, ale powietrze 

dość rześkie. Około 7.30 Niemcy na podwórzu. 
Jeden w mundurze, z opaską SD (Sicherheits-
dienst – Służba Bezpieczeństwa), wrzeszczy po 
polsku: „Wszyscy wychodzić, kto zostanie, będzie 
zastrzelony!”. Przeszukali cały dom od piwnicy po 
strych. Jędrkowi i mnie kazali iść na Główną – do 
sprawdzenia dokumentów. Po drodze mama po-
dała nam po jednej dziesiątce paciorków różańca. 

3.02. - wznawia działalność Klub Bardzo Młodego 
Historyka. Zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 12 
lat na sobotnie zajęcia klubu, które będą odbywa-
ły się w godzinach od 10 do 12. 
4.02. g. 15 – „Exodus ludności Warszawy po 
upadku powstania sierpniowego 1944” - wykład 
prof. Kazimierza Przybysza z cyklu „Karty Historii” 
w 73. rocznicę likwidacji obozu Dulag 121;
24.02. g. 15 – „Moje wczoraj” -  spotkanie autor-
skie z Janem Eljaszewiczem, pruszkowianinem, 
byłym więźniem obozu Dulag 121;
28.02. g. 12 – „»Żołnierze wyklęci«  – historia 
żołnierzy podziemia niepodległościowego 1944-
1956” – otwarty wykład dr. Mariusza Bechty z 
Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w War-
szawie,  adresowany do uczniów szkół licealnych 

Transport więźniów obozu w Pruszkowie. Fot. Muzeum Powstania Warszawskiego

w ramach cyklu „Przystanek Historia w Muzeum 
Dulag 121” w przeddzień Narodowego Dnia Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych;
28.02. g. 18 – „»Wolność i Niezawisłość«  – histo-
ria żołnierzy powojennego podziemia niepodle-
głościowego” – wykład dr. Tomasza Łabuszew-
skiego z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej 
w Warszawie w ramach cyklu „Przystanek Histo-
ria w Muzeum Dulag 121” w przeddzień Narodo-
wego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Więcej informacji na temat spotkań na stronie: 
www.dulag121.pl oraz pod numerem telefonu: 
(22) 758 86 63.
Muzeum Dulag 121 
ul. 3 Maja 8a
05-800 Pruszków

Tadeusz Jackowski w 1948 roku. Zbiory autora

Miałem je aż do spotkania z krasnoarmiejcami w 
Stargardzie Szczecińskim. Przy torach kolejki EKD 
na osi ulicy Głównej stanowisko CKM (MG-43) go-
towe do otwarcia ognia. Posterunki żandarmów 
na stacji i ulicy Brwinowskiej.

Spędzani mężczyźni gromadzili się przy torach 
między ulicami Główną, Lotniczą i Brwinowską. Na 
chodnikach tłoczyły się rodziny. Dokumenty zaczę-
li sprawdzać późno po południu na placyku koło 
centrali telefonicznej przy ulicy Słowiczej. Ojciec 
podał nam zaświadczenie z Urzędu Nadzoru Lasów 
w Skierniewicach. Na nic jednak to się nie zdało; 
sprawdzenie dokumentów polegało na spojrzeniu 
na zamkniętą kenkartę i oblicze delikwenta, a na-
stępnie wskazaniu palcem: w lewo – zatrzymany, 
w prawo – zwolniony.

Jeden zatrzymany zaczął uciekać przez krzaki w 
kierunku młyna Bolesty. Pogonił za nim żandarm, 
strzelając z pistoletu maszynowego. Po chwili przy-
prowadził uciekiniera z głową rozbitą kolbą MP. Za-
trzymano 16 czy 18 ,,bandytów’’. Pod silną eskortą 
załadowano nas do wagonu motorowego. Zajęli-
śmy miejsce w środkowej części wagonu, nato-

miast żandarmi usadowili się na początku i końcu 
wagonu. Dojechaliśmy do Pruszkowa. Ciemno już 
było, gdy dotarliśmy do warsztatów kolejowych. 
Zapędzono nas do hali nr 5. Gdzieniegdzie błyskała 
mdłym światłem brudna żarówka, wszędzie brud, 
błoto i ekskrementy ludzkie. Łazi jakiś człowiek i 
grobowym głosem pyta: „Czy ranni są?”. Zgłosił 
się nasz pokrwawiony. Opatrzono go i wyszedł na 
wolność.

2 października 1944 roku. Rano poszliśmy na 
ochotnika do sprzątania hali nr 4. Dali za to bo-
chenek chleba, trochę cebuli i pomidorów. Około 
godziny 13 ładujemy się do wagonów bydlęcych 
po 64 osoby, otrzymujemy przydział po bochen-
ku chleba na dwóch. Zamykają wagony i odjazd w 
świat daleki. W naszym wagonie przez omyłkę było 
68 osób, ale chleba dostaliśmy na 64. Wieczorem 
dłuższy postój w Skierniewicach. Wyrzuciliśmy 
kartkę do stryjka Janka z informacją, że gdzieś nas 
wiozą. W nocy przejeżdżamy przez Łódź.

3 października 1944 roku. Wczesnym mglistym 
rankiem pociąg zatrzymuje się w polu, na jakiejś 
bocznej jednotorowej linii kolejowej. Wysiadka 
kolejno wagonami, oczywiście pod obstawą, ce-
lem załatwienia potrzeb fizjologicznych, no i jazda 
dalej. Którędy nie wiem – okienka zakratowane, 
docisnąć się nie można, pada deszcz, kapie na gło-
wę przez dziury w dachu. Sama rozkosz.

4 października 1944 roku. Ranek szary i mglisty. 
Długi postój w Kreuz (Krzyż). Dokuczało pragnie-
nie. Przez okienko w wagonie widać człowieka 
sprzątającego peron. Ludzie wołali do niego, żeby 
podał trochę wody, ale zachowywał się tak, jakby 
nic nie rozumiał. Dopiero gdy posłali mu wiązankę 
na temat jego mamusi, odezwał się po polsku: „Nie 
mogę, bo mnie o…”, i wskazał na jakiegoś koleja-
rza. W końcu ruszamy dalej. Jedziemy przez Wol-
denberg (Dobiegniewo) i Arnswalde (Choszczno). 
Nazwy nieznane, licho wie, gdzie to jest. Dojeż-
dżamy wreszcie do Szczecina. Po dłuższym posto-
ju pociąg wlecze się dalej i późnym popołudniem 
przejeżdżamy przez Neubrandenburg.

5 października 1944 roku. Rano stacja Parchim 
– postój, następnie wysiadka i marsz do Durch-

gangslager für Arbeitskräfte (obóz przejściowy dla 
cudzoziemskich sił roboczych). W kolejce do łaźni 
czekaliśmy cały dzień, no ale po południu dali coś 
ciepłego do picia i chleb z truskawkową marmo-
ladą. Od czasu do czasu nad obozem przelatywał 
trójmotorowy transportowy Junkers JU-52, mają-
cy w pobliżu silników dziwaczne metalowe pręty, 
jakby krzyże z kilkoma ramionami. Ciekawiło mnie, 
co by to mogło być, bo JU-52 latające w GG nic ta-
kiego nie miały. Dopiero po wojnie dowiedziałem 
się, że były to anteny radarowe. Do łaźni dotarli-
śmy o zmroku. Najpierw badanie lekarskie: przyło-
żenie słuchawki do pleców i komenda: „Dychaj!”. A 
potem pieczątka na lewym przedramieniu G (ge-
sund – zdrowy). Po kąpieli i odwszeniu ciuchów 
w parówce wreszcie nocleg w baraku. Spanie na 
gołych dechach, a mnie się trafiła prycza z dziurą 
od pleców do kolan, jako że nasza grupa dotarła 
ostatnia do baraku.

6 października 1944 roku. Rano awantura o 
palenie w piecykach desek oderwanych z prycz 
lub oszalowania baraków. To warszawiacy mają-
cy garnki i jakieś zapasy żywności gotowali sobie 
strawę. Niemcy zagrozili nam, że w przypadku 
powtórzenia się niszczenia mienia III Rzeszy nie 
dostaniemy jeść. Po południu ponowna kąpiel i 
odwszenie.

7 października 1944 roku. Rano wymarsz na sta-
cję. Ładujemy się do wagonów towarowych. Jest 
jednak znacznie luźniej niż przy wyjeździe z Prusz-
kowa, a drzwi wagonu zasunięte są jedynie do po-
łowy, tak że widać, co się dzieje na świecie. Jedzie-
my przez Malchow, a później wzdłuż jakichś jezior 
do Waren-Müritz. Na stacji dużo wojskowych w 
mundurach marynarskich. W Waren nad jeziorem 
Müritz, mającym 138 kilometrów kwadratowych 
powierzchni, czyli o 16 kilometrów kwadratowych 
więcej niż Śniardwy, mieściła się szkoła oficerska 
niemieckiej Kriegsmarine. Nie zatrzymując się, 
pociąg wlecze się dalej i dojeżdżamy do stacji Mal-
chin. Koniec jazdy i wysiadka. Gdzież znajduje się 
ta dziura? Nikt nie wiedział. Po policzeniu konwo-
jowani przez kilku żołnierzy pod komendą grubego 
oberfeldfebla docieramy do cukrowni. 
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Drogi Mirku (59)

Tadeusz Hubert Jakubowski - pisarz i publicysta

Pruszkowskie fotoarchiwum

Co? Gdzie? Kiedy? Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Muzeum Dulag 121

Nie lubię używać tak zwanych górnolotnych 
słów, ale sądząc na podstawie fotozagadki 

z pruszkowskiego fotoarchiwum zamieszczonej 
w nr 12/2017 Głosu Pruszkowa doszedłem do 
wniosku, że gama trudniejszych fotozagadek się 
wyczerpała. Łatwiejsze, też są trudne, ponieważ 
na ich temat ciężko jest napisać coś, o czym by 
wszyscy nie wiedzieli.

Na zamieszczonej we wspomnianym Głosie 
Pruszkowa fotografii widzimy fragment północ-
no-wschodniej pierzei ówczesnej ulicy Głównej, 
wcześniejszej Żbikowskiej, późniejszej 3-ciego 
Maja. Fragment od prawie ulicy Wiosennej do 
prawie wtedy ulicy Szkolnej.

Dwujęzyczny napis na ścianie szczytowej cen-
tralnie na tej fotografii usytuowanym budynku 
(po polsku i po rosyjsku) świadczy o tym, że nie 
mogła być ona zrobiona później niż, w 1918, 
kiedy to już od trzech lat nie było w Pruszkowie 
Rosjan. Nie mogła być zrobiona wcześniej, niż w 
1906 roku, ponieważ wspomniany budynek zo-
stał oddany do użytku w tym właśnie roku. Brak 
liści na drzewach i błoto na jezdni świadczy o tym, 
że fotografia ta pstryknięta została wiosną lub na 
jesieni.

Z lewej strony fotografii widzimy niewielki frag-
ment elewacji parterowego budynku równole-
głego do ulicy z niewidoczną częścią jednopię-
trową przykrytą tympanonem na osi poprzecznej 
budynku. Budynek ten został wzniesiony w końcu 
XIX wieku. W tym samym czasie lub nieco później 
dobudowane zostały do niego dwa parterowe 
skrzydła prostopadłe do ulicy. Lewe niewidoczne 
przyległo do ulicy Wiosennej. Ważny szczegół. 
Miało dodatkowe wejście od tej ulicy.

Piękny detal architektoniczny. Gzymsy, opaski 
okienne i drzwiowe, tympanony ze sterczyna-
mi w ścianach szczytowych skrzydeł bocznych. 
Niestety, te tympanony – nie wiem, kiedy – w 
sposób prostacki zostały uproszczone, zniknęły 
sterczyny.

W międzywojniu właścicielem tego budynku (nr 
policyjny 25) był Leon Blichewski, kolega mojego 
taty. W jednym z tych skrzydeł miał on sklep rzeź-
niczy. Był on ojcem mojego ciut starszego kolegi 
Wieśka, z którym razem jeździliśmy na Mazury 
na ryby. „Blichu” – taką miał ksywkę – opowiadał 
mi, że jak przyszło po niego gestapo, to nawiał 
wspomnianym wejściem do budynku od strony 
ulicy Wiosennej.

Obecnie po wielu zmianach w lewym skrzy-
dle mieści się sklep spożywczy „Spiżarnia babci 
Zosi” a w prawym wielobranżowy „Kot” (nasze 
sklepy).

Budynek centralny (na fotografii) piętrowy za-
wierający aptekę i mieszkania „wybudował” Jó-
zef Bielawski dla syna Jana, też farmaceuty. Józef 
Bielawski wcześniej, bo w 1900 roku, został wła-
ścicielem domu i pierwszej w Pruszkowie apteki 
na rogu ulicy Bolesława Prusa i Niecałej. Jestem 
przekonany – nie tylko ze względów architekto-
nicznych, – że budynek z 1900 roku na Pruszkowie 
i z 1906 na Żbikowie jest dziełem tego samego 
muratora. Niestety, nie udało mi się ustalić jego 

nazwiska. Może to był któryś z braci Hichlów, o 
których mówiono, że wybudowali pół Żbikowa. 

Józef Bielawski był aktywnym działaczem spo-
łecznym i radnym miejskim. Jeszcze dwa słowa o 
nim. Początkowo apteka jego syna Jana działała 
pod szyldem Józefa Bielawskiego.

Budynek z apteką na Żbikowie ma bardzo cie-
kawą architekturę i taka samą historię prawie od 
chwili jego powstania. Odnośnie architektury: 
boniowany parter, gzyms Marco piano oddziela-
jący parter od piętra, gzyms wieńczący obiega-
jący budynek z trzech stron (z wyjątkiem jednej 
ściany szczytowej) i dwukondygnacjowy ryzalit 
zwieńczony tympanonem. Odnośnie historii. W 
aptece zatrudniony był Jan Ptasznik – komen-
dant pruszkowskiego oddziału Polskiej Organi-
zacji Wojskowej. Apteka ta była z tego powodu 
punktem kontaktowym tej organizacji i punktem 
zbornym w dniu 11 listopada 1918 roku (od roku 
1916 mieściła się w budynku miejscowa komenda 
Polskiej Organizacji Wojskowej). Po rozbrojeniu 
Niemców pruszkowscy POW-iacy zasilili szeregi 
Wojska Polskiego. Mówi o tym tablica umiesz-
czona w 1933 roku na tym budynku. Zachęcam 
do jej lektury.

W dwudziestoleciu międzywojennym właści-
cielem apteki na ulicy już 3-ciego Maja był farma-
ceuta E. Kasprzycki. Chyba Eugeniusz, ale głowy 
za to bym nie dał. 

Apteka na Żbikowie z dziesięcioletnią przerwą 
(2003 – 2013) działa do dnia dzisiejszego. Obec-
nie pod nazwą „Apteka Żbikowska”. W czasie 
wspomnianej przerwy mieścił się w niej eksklu-
zywny salon pod nazwą „Szklana Elegancja”. Nie 
wiem, być może wyposażenie tej apteki było za 
mało eleganckie, a może zmieniono je wcześniej. 

Prawie stuletnie zabytkowe wnętrze tej apteki w 
sposób barbarzyński zostało zniszczone. Bo „my 
som nowoczesne”. Taki sam los spotkał aptekę 
na Pruszkowie i sklep towarów kolonialnych „St. 
Time i Synowie” na rogu Bolesława Prusa i Nie-
całej. Szkoda.

Kończąc opis apteki na Żbikowie chciałbym spro-
stować pomyłkę, jaka się wkradła do mojego listu-
artykułu zamieszczonego w Głosie Pruszkowa nr 
7/2015 powtórzoną w książeczce „Pruszków daw-
no temu” na stronie 183. Otóż po upaństwowieniu 
aptek w PRL-u śmiercią tragiczną zginął nie Józef 
Bielawski, lecz jego syn Jan Bielawski. Moje Czy-
telniczki i moich Czytelników w tym miejscu prze-
praszam.

Idziemy dalej. W miejscu, gdzie rosną drzewka 
(chyba brzozy) tuż za apteką po transformacji staną 
blaszak. Nie ma, o czym pisać. Za nim ówczesna 
ulica Łazienkowska (obecnie POW). Na rogu tej 
ulicy i ówczesnej ulicy Głównej (obecnie 3-ciego 
Maja) widzimy budynek ważny dla historii Prusz-
kowa. Od 1900 roku związany z rozwojem ruchu 
spółdzielczego w naszym mieście. W związku z tym 
musiał powstać w końcu XIX wieku, a nie w między-
wojniu, jak mylnie napisałem w Głosie Pruszkowa 
nr 5/2015 i w „Pruszkowie dawno temu”. Moja 
pomyłka wynikła z faktu, że był on dwukrotnie 
przebudowywany.

W budynku tym mieściła się siedziba War-
szawskiej Powszechnej Spółdzielni Spożywców 
– Oddział Pruszków. Należała do niej moja mama 
Celina Jakubowska. Na piętrze mieszkała nauczy-
cielka Pani Maria Ciechońska. Od 1941 roku była 
komendantem organizacji kobiecej ZOR – Związku 
Obrońców Rzeczpospolitej – Okręg nr 1 „Mazow-
sze” – kryptonim „Opole”. W konspiracji była z zna-

na, jako „Sylwestra”. Po Powstaniu Warszawskim 
znalazł schronienie i mieszkał u niej porucznik AK 
„Teofil”, – czyli Władysław Bartoszewski. Obecnie 
w budynku tym mieści się salon pogrzebowy.

Po prawej stronie zdjęcia widać jeszcze dwa 
budynki: parterowy drewniak i jednopiętrowy z 
cegiełki, już nieistniejące. Na opisie tego drew-
niaka zakończę prezentację tego fragmentu ulicy 
Głównej.

Należał on do Eliasza Rozentala, radnego miej-
skiego, który prowadził w nim skład drewna. Je-
den z jego synów Józef był członkiem pruszkow-
skiego oddziału POW, i drugi Erazm był oficerem 
rezerwy WP i uczestnikiem Kampanii Wrześnio-
wej. Należy wspomnieć, że Eliasz Rozental był 
również właścicielem okazałego budynku przy 
ulicy Stalowej 3. Stąd można wysnuć wniosek, że 
na handlu drewnem można nieźle zarobić.

W PRL-u w tym parterowym drewniaku i na 
dziedzińcu mieściła się baza Ligi Obrony Kraju.

O błocie na jezdni nie będę pisał. Każdy je widzi, 
tak samo jak furmankę i konika. Zdjęcie w tym 
miejscu jest nieostre. Wydaje mi się, że konik pa-
trzy na drzwi do apteki. Może jego pan poszedł 
po leki?

Drogi Mirku! Kończąc ten list-artykuł serdecz-
nie dziękuję moim przyjaciołom – wybitnym pru-
skowianistom, Marianowi Skwarze i Szymonowi 
Kucharskiemu. Bez ich dorobku podczas mojego 
pisania czułbym się jak pijane dziecko we mgle.
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Cmentarz na Koszajcu
Tekst & foto - Grzegorz Przybysz dziennikarz, 
publicysta, regionalista 

Koloniści 

Cmentarzyk założony został mniej więcej w poło-
wie XVIII wieku przez Mennonitów - kolonistów 

niemieckich. Chowano tu przede wszystkim zmar-
łych wyznania ewangielickiego, ale niegdyś były tu 
pochówki rzymsko-katolickie i prawosławne. 

Na Mazowszu zachodnim koloniści zamieszkali w 
dwóch wsiach: w Koszajcu oraz na Polesiu pod Mila-
nówkiem. Prawo osadnictwa nadał im Antoni Onufry 
Okęcki, Biskup Poznański i Kanclerz Wielki Koronny, 
właściciel wielu wsi na Mazowszu oraz części dóbr żbi-
kowskich, milanowskich i brwinowskich. Większość 
tych dóbr należała ongiś do jego licznej familii. Biskup 
Okęcki często powtarzał, że Założył wsie Niemcami. 
Chodziło o wprowadzenie nieznanej w Polsce, nowej, 
zachodniej metody uprawy roli, w tym nowych spo-
sobów uprawy zbóż, warzyw i owoców oraz wydaj-
niejszej hodowli zwierząt. 

Po śmierci biskupa w 1793 roku Koszajec, Mosz-
nę i Krosna odkupiła najpierw rodzina Łączyńskich, 
a później Paschalis Jakubowicz, kupiec ormiański z 
Warszawy. W 1831 roku, tuż po upadku Powstania 
Listopadowego, syn Jakubowicza, Aleksander Pas-
chalis sprzedał Koszajec Żydowi, niejakiemu Humlo-
wi, właścicielowi garbarni warszawskich, a ten z kolei 
z dużym zyskiem Marii hrabinie Ożarowskiej. 

Pierwsze wiadomości o wsi szlacheckiej Kossaciec 
pochodzą z XVI wieku. W dwóch historycznych opra-
cowaniach pt. „Źródła dziejowe Mazowsza” i „Polska 
w XVI wieku pod względem geograficznym i staty-
stycznym” Adolfa Pawińskiego - znakomitego bada-
cza historii Polski, czytamy następujące wzmianki:...
Kossaciec (Koszaiec). Siedzi tu szlachcic Krzysztof Ca-
łowański dzierżawca dóbr Jana Kossackiego. Uprawia 
½ łana i ogród oraz szlachetnie urodzona Bilinowska, 
ma ½ łana i szlachetnie urodzony Piotr Kossacki, który 
ma po matce ¾ łana i sam uprawia.

Do połowy XVIII wieku Koszajec był zwykłą, małą 
osadą. Wieś liczyła zaledwie kilkanaście starych, 
drewnianych chałup krytych strzechą. Jednakże na 
skutek osadnictwa niemieckiego osada rozrosła się 
do średniej wielkości wsi. Mieszkające tu liczne rodzi-
ny niemieckie i polskie były zazwyczaj wielodzietne, i 
na ogół wszyscy żyli w zgodzie. Ludzie zajmowali się 
uprawą roli, hodowlą trzody chlewnej, krów, koni, 
ptactwa, trochę mniej pszczelarstwem i ogrodnic-
twem. Koloniści mieli lepszy sprzęt rolniczy niż tutejsi 
Polacy, bardziej zmechanizowany - posiadali kieraty, 
wialnie, młockarnie, centryfugi, maselnice i praski do 
serów. Ewenementem w Koszajcu były odrębne pie-
ce do wypieku chleba i ciast. Były prawie w każdym 
domu. Poza tym koloniści wybudowali we wsi pierw-
szą piekarnię, otworzyli pierwszy sklep spożywczy 
oraz zbudowali wiatrak -młyn.   

Ponieważ w najbliższej okolicy nie było kościoła 
protestanckiego, koloniści zorganizowali dom mo-
dlitewny w budynku  szkolnym we wsi Wesołówka, 
koło Józefowa. W każdą niedzielę odbywało się tam 
nabożeństwo z udziałem pastora, który przyjeżdżał z 
parafii ewangelicko -augsburskiej z Warszawy, lub z 

Ginące ślady mazowieckich ewangelików

Jadąc od wsi Biskupice w 
kierunku Krosen, natrafi-
my przy drodze prowadzą-
cej do Koszajca na nieduży, 
stary cmentarzyk. Umiej-
scowiony na samym zakrę-
cie drogi, zwraca uwagę 
swoim zaskakującym po-
łożeniem, oraz niezwykłą 
oryginalnością. 

Żyrardowa. Kantor oraz tak zwany przodownik chóru 
był tutejszy. Zazwyczaj był to organista albo szkolny 
nauczyciel. 

W latach międzywojennych najbardziej znaną, ko-
szajecką rodziną była familia Süsdorfów. Z pokolenia 
na pokolenie zajmowali się rolnictwem, ale mieli rów-
nież opinię najlepszych zdunów w całej okolicy. Część 
ocalałych pieców zbudowanych ich rękami, ogrzewa, 
a niekiedy zdobi niektóre wiekowe wille w Brwino-
wie, Otrębusach, Milanówku czy Podkowie. Pozostali 
mieszkańcy Koszajca żyli głównie z rolnictwa. Byli to m. 
In.: Kundtowie, Tyzlerowie, Wildowie, Bunklerowie, 
Kleinowie, Ertnerowie, Winterrotowie oraz rodziny 
Zeringów, Richterów, Knopów, Schmidtów, Krigerów, 
Kaplerów, Deschów, Endertów, Millerów, Rosnerów, 
Hauke i Dey’ów, Gramsów, Grundmanów, Gruhnów, 
Keberów, Imrottów i Krasuckich. Większość tych ludzi 
pochowana była na koszajeckim cmentarzyku.  

Wiatrak
Równie znaną familią w Koszajcu była rodzina 

Gruhnów. Gruhnowie, podobnie jak inni, uprawia-
li  ziemię, ale po jakimś czasie postanowili zająć się 
młynarstwem. W tym celu odkupili pod koniec XIX 

wieku od warszawskich młynarzy stary wiatrak, który 
ponoć pochodził z XVIII wieku. Wiatrak stał nieczyn-
ny od wielu lat przy ulicy Młynarskiej na Woli. Nowi 
właściciele rozebrali go, po czym przewieźli koleją 
do Brwinowa i odstawili na bocznicę. Następnie, 
poszczególne elementy przeładowano na furmanki i 
cały transport ruszył gościńcem do Koszajca. Ale po 
drodze wydarzyła się przygoda. Otóż, mniej więcej w 
połowie drogi, tuż za mostem, za rzeką Zimną Wodą, 
cała kolumna wozów ugrzęzła w gęstym błocie. Zde-
nerwowany Gruhn posłał po ludzi i po dodatkowe 
zaprzęgi. Gdy dopięto pomocnicze konie wydawało 
się, że wozy ruszą z miejsca, a te dalej tkwiły w bło-
cie. Gruhn był załamany. W końcu podjął decyzję o 
wyładowaniu ciężkich elementów i przewiezieniu 
wszystkiego na raty. Dopiero następnego dnia wiatrak 
znalazł się w Koszajcu. 

Po niezbędnych naprawach i gruntownej przerób-
ce napędu przystąpiono do niełatwego i żmudnego 
montażu. Gruhn potrzebował do tego dobrych fa-
chowców, więc musiał ściągnąć ich aż spod Żyrar-
dowa. Prace montażowe trwały kilka tygodni, ale 
dopiero latem 1900 roku wiatrak był gotowy. Stanął 
w korzystnym miejscu, bo w pobliżu toru kolejowego, 

który łączył fabrykę w Józefowie z bocznicą kolejową 
w Pruszkowie. Po zbiorach Gruhn rozpoczął produk-
cję. Mełł dostępne gatunki ziarna, przede wszystkim 
żyto i pszenicę na mąkę oraz na śrutę zbożową dla 
zwierząt. Wyrabiał także niektóre gatunki kasz, m.in. 
jaglaną i mannę. Młyn funkcjonował do pierwszej 
wojny światowej. Gdy w 1914 roku wybuchła wojna, 
w Koszajcu pojawili się pierwsi niemieccy żołnierze. 
Oficerowie zakwaterowali się w domu młynarza, na-
tomiast artylerzyści i piechota rozlokowali się w całej 
wsi. 12 października Niemcy rozpoczęli ostrzał wojsk 
rosyjskich rozmieszczonych wzdłuż rzeki Utraty. Roz-
gorzała wówczas zażarta bitwa, podczas której wia-
trak Gruhna stał się - do dziś nie wiadomo, dlaczego 
- celem artylerii rosyjskiej. W trakcie ostrej wymiany 
ognia wiatrak spłonął. Zginęło wówczas kilkudziesię-
ciu niemieckich żołnierzy oraz wielu mieszkańców Ko-
szajca i okolic. Rosjanie zniszczyli jeszcze kilka wiatra-
ków, m.in. w Kaniach, Parzniewie i pod Nadarzynem. 
Ocalał tylko jeden na Polesiu.

Gościniec
Incydent z wozami na coś się przydał. Otóż zmobilizo-

wał wszystkich kolonistów do zbudowania wspólnymi 
siłami bitej, twardej drogi prowadzącej z Koszajca do 
Brwinowa. W tym celu koloniści postanowili zbierać 
większe kamienie z okolicznych pól, a także z dalszych 
okolic. Zgromadzenie tak dużej ilości kamieni zajęło 
im kilka lat. Najbardziej uradował ich kamień olbrzym, 
który leżał od niepamiętnych czasów na gruntach Süs-
dorfów, gdzieś między Gąsinem i Koszajcem. Był to 
potężny głaz narzutowy, prawdziwy okaz natury. Na 
jednym z jego boków ktoś z Süsdorfów wykuł napis 
w języku niemieckim oraz datę Anno Domini 1800. 
Ten kamień, był kamieniem granicznym - wyznaczał 
granicę między dobrami parzniewskimi a ziemią wy-
kupioną  przez koszajeckich kolonistów. 

Początkowo Süsdorfowie nie chcieli się zgodzić na 
wykorzystanie tego głazu do budowy drogi, ale pod 
naciskiem  sąsiadów w końcu ulegli i kamień z wielkim 
trudem rozbito. Większe jego części zostały wykorzy-
stane przy budowie nowego mostu nad  Zimną Wodą. 
Jeszcze do niedawna można było zobaczyć tuż nad 
rzeką, spore kawały tego olbrzyma. 

Z rodziną Süsdorfów wiąże się jeszcze jedna, tym 
razem tragiczna historia. Otóż zaraz po napaści Niem-
ców na ZSRR, w czerwcu 1941 roku, Wehrmacht za-
czął wcielać do swoich oddziałów tysiące nowych po-
borowych, w tym młodego Henryka Süsdorfa oraz kil-
ku jego kolegów z Koszajca. Młody żołnierz przeszedł 
szkołę oficerską, gdzie otrzymał stopień oberlejtnan-
ta piechoty i został skierowany od razu na wschodni 

Cmentarzyk na Koszajcu w latach 90. Widok od szosy

Kościółek ewangelicki w Wesołówce koło Płochocina

Koszajecki wiatrak w latach 80. XX wieku
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front, ale nim miało to nastąpić dostał kilkudniową 
przepustkę do domu. Podczas urlopu młody Süsdorf 
zwierzył się rodzinie, że nie chce jechać do Rosji i wy-
raźnie załamany popadł w depresję. Po kilku dniach, 
nie widząc żadnego wyjścia, na oczach najbliższych 
strzelił sobie w głowę. 

Wieść szybko rozeszła się po okolicy, bowiem do-
brze znano rodzinę, ale nikt specjalnie go nie żałował, 
był w końcu volksdeutschem wcielonym do wrogiej 
armii. Młodego Süsdorfa pochowano z wielką pom-
pą na koszajeckim cmentarzyku, w rodzinnym gro-
bowcu. Pogrzeb odbył się na koszt Wehrmachtu 
przy udziale wojskowej kompanii honorowej. Jak 
wspominali świadkowie, kondukt żałobny maszero-
wał spod domu Gruhnów, przy ulicy Warszawskiej w 
Brwinowie, aż do koszajeckiego cmentarzyka. Dziś, 
po rodzinnym grobie Süsdorfów nie ma najmniejsze-
go śladu. 

Nowy młyn 
Minęło kilka lat nim stary młynarz zadecydował się 

postawić nowy wiatrak. Nie wiadomo, kiedy rozpo-
czął budowę. Niektórzy leciwi mieszkańcy Koszajca 
opowiadali, że wiele lat po zakończeniu wojny, inni, 
że tuż po niej. W każdym razie można przyjąć, że był 
to początek lat 20-tych. Nowy wiatrak, tak zwany pal-
trak, stanął w innym miejscu, jako że obyczaj regional-
ny wzbraniał budowy czegokolwiek na pogorzelisku. 
W tym celu syn starego młynarza, Edward Gruhn, 
wybrał niewielki wzgórek w szczerym polu, niedale-
ko swojego domu. Roboty stolarskie wlokły się cały-
mi tygodniami, bowiem brakowało wielu materiałów 
budowlanych, przede wszystkim drewna i gwoździ. 
Kłopoty były również z okuciami, zawiasami, żelazny-
mi częściami do napędu, więc wykorzystano niektóre 
ocalałe przedmioty ze starego wiatraka. Największym 
zmartwieniem młodego Gruhna był brak grubych be-
lek niezbędnych do konstrukcji wału napędowego, 
przekładni i skrzydeł. Ponieważ w najbliższej okolicy 
nie było takiego materiału, Gruhn złożył zamówienie 
aż w Białowieży. Konstrukcja paltraka nie była pro-
sta. Obiekt posadowiony był na stalowych rolkach 
toczących się po okrągłym, zębatym torze, ułożonym 
na betonowym fundamencie. W przypadku zmiany 
kierunku wiatru, wiatrak obracano po osi. Służył do 
tego gruby dyszel ciągniony zazwyczaj przez konia, lub 
pchany był przez kilku ludzi. Później wiatrak przera-
biano parokrotnie. 

Podczas II wojny światowej, pod koniec 1943 roku, 
hitlerowcy sprawili swoim koszajeckim pobratymcom 
oryginalny „prezent”. Mianowicie, założyli w Koszajcu 
prąd przeprowadzając sieć elektryczną z elektrowni 
w Pruszkowie, czym zadziwili całą okolicę. Edward 
Gruhn triumfował. Obnosił się po całej gminie i chwa-
lił, że to dzięki niemu. Wcześniej, bo we wrześniu 
1939 roku, Niemcy mianowali go wójtem, co dawało 
mu nieograniczoną władzę w całej ówczesnej gminie 
Helenów. Gruhn, korzystając z okazji wykonał kolejny 
remont wiatraka przerabiając napęd na elektryczny. 
Od tej pory wielkie skrzydła-śmigi stały w miejscu 
szumiąc i skrzypiąc podczas silniejszych wiatrów, a z 
czasem zniknęły całkowicie. 

Koszajecki wiatrak-młyn przetrwał całe dziesięciole-
cia, drugą wojnę światową i lata ponurej komuny, lecz 
niestety uległ współczesnej głupocie i bezmyślności. 
Oto nowy właściciel parceli rozebrał go doszczętnie 

w 1996 roku, choć wiatrak był w całkiem dobrym 
stanie. 

Gruhnowie pozostawili po sobie jeszcze jeden trwa-
ły ślad, to piętrowy dom w Brwinowie stojący naprze-
ciwko cmentarza, tam, gdzie mieścił się kiedyś ośro-
dek zdrowia a obecnie apteka. Dom był prezentem 
ślubnym dla jednej z córek Gruhna. Podczas wojny 
był tam sklep spożywczy - Tylko dla Niemców i Volks-
deutschów.  

Pod koniec 1944 roku koloniści niemieccy zaczę-
li opuszczać Koszajec. Prawie wszyscy wyjechali z 
Polski na zawsze. Ich domy i ziemie zajęła okoliczna 
biedota, ludzie nie zawsze znający się na rolnictwie. 
Byli to przeważnie tak zwani strycharze, czyli prości 
robotnicy z pobliskich cegielni, bądź ubodzy chłopi, 
a także repatrianci ze wschodnich rubieży dawnej 
Rzeczpospolitej. Miejsce, w którym przyszło im żyć, 
stało się ciężkim doświadczeniem.

Cmentarzyk
Dzisiaj koszajecki cmentarz na szczęście już nie gi-

nie. Ale dawniej było inaczej. Proces likwidacji cmen-
tarzyka rozpoczął się po 1945 roku, na fali niszczenia 
śladów niemieckości, i trwał aż do lat 80. XX wieku. 
Początkowo ginęła tu cegła z otaczających murów, 

potem znikały marmurowe płyty nagrobne, co cen-
niejsze krzyże, mosiężne napisy i żeliwne ozdoby. 
Zniszczono też ciężką, żelazną furtę i rozbito więk-
szość nagrobków niemieckich żołnierzy. Odbywało 
się to z ewidentnym naruszeniem przez komuni-
styczne władze obowiązującego prawa, bo koszajec-
ki cmentarzyk był również cmentarzem wojskowym 
i jako taki, prawem chroniony. 

O dziwo, ocalały stare drzewa. Dziś jest ich kilka-
naście, w tym jedno bardzo stare. To oznakowany 

(wreszcie) pomnik przyrody, dwupienny, biały kasz-
tanowiec o ponad trzymetrowym obwodzie pnia. 
Rosną tu także wysokie modrzewie, dorodna brzo-
za, dwie lipy i osiem grabów. Jednym słowem jest 
tu niewielka enklawa przyrody, o którą nareszcie 
zadbano. 

Mniej więcej po środku cmentarzyka stoi dębowy 
krzyż. Kiedyś była przybita doń żeliwna tabliczka z 
nazwiskiem zmarłego. Dziś już jej nie ma. Ale wiem, 
kim był zmarły. To Karol Ertner. To właśnie on w dru-
giej połowie lat dwudziestych  ufundował ceglane 
ogrodzenie koszajeckiego cmentarzyka. Podobno 
mur powstał dość szybko, bowiem przy budowie 
pracowało kilkunastu miejscowych murarzy. O dzi-
wo, Ertner sprowadził cegłę z daleka, mimo, że w 
pobliżu, dosłownie po drugiej stronie koszajeckiej 
drogi, stały trzy cegielnie należące do znanej brwi-
nowskiej rodziny Wiencków. Te cegielnie nazywa-
ły się: Środkowa, Julianów i Ferdynandówka, a na 
wschodnim krańcu wsi była jeszcze czwarta, nazy-
wana potocznie Halberówką. Można przypuszczać, 
że powodem niezwykłej decyzji Ertnera nie były 
lokalne animozje, lecz zła, jakość tutejszych cegieł, 
czego ewidentnym przykładem był mur cmentarny 
w Brwinowie. Wypalane cegły u Wiencków zawie-

rały za dużo tzw. margla, związku wapnia i zaledwie 
po kilku a najdalej kilkunastu latach pękały lub roz-
sypywały się na kawałki.

Dziś cmentarzyk w Koszajcu ma odbudowane ogro-
dzenie, nową, żelazną bramę, furtę i uporządkowany 
wewnątrz teren. Jest pod stałą opieką brwinowskiej 
gminy i brwinowskiej parafii oraz organizacji społecz-
nej pod nazwą Polsko Niemieckie Stowarzyszenie Pa-
mięć. To skutek wieloletniej i wielokrotnej publikacji 
niniejszego felietonu w gazetach lokalnych.

Lata 30. XX wieku. Mieszkańcy Koszajca 
podczas uroczystości religijnej

Lata 90. Widok wewnętrzny cmentarza

Cmentarzyk na Koszajcu - widok współczesny

List ten jest bez numeru w nawiasach, ponieważ 
nie dotyczy on rozwiązania jednej z fotozagadek 

z pruszkowskiego fotoarchiwum zamieszczanych, co 
miesiąc w kolejnych numerach Głosu Pruszkowa.

Odnosi się on do małego sprostowania w artykule 
Ireny Szymańskiej-Horban p.t. „Nasza parafia” opubli-
kowanym w nr 2(96)/2017 Przeglądu Pruszkowskiego.

Autorka pisze w nim między innymi o poświęceniu 
nowego krzyża przy ulicy Bolesława Prusa. Krzyż ten zo-
stał postawiony w 1913 roku dla upamiętnienia dekretu 
arcybiskupa warszawskiego kardynała Aleksandra Ka-
kowskiego ustanawiającego parafię p.w. św. Kazimierza 
w Pruszkowie. 

W dalszej części tego artykułu autorka przypomina, 
że w tym samym roku (1913 – T.H.J.) postawiono krzyż 
przy ul. Kraszewskiego przed budynkiem o numerze po-
licyjnym 34 (powinno być 36). W artykule Ireny Szymań-
skiej-Horban zamieszczono również zdjęcie fragmentu 
ulicy Kraszewskiego, na którym widać wkopywanie 
tego krzyża. 

Krzyż przy ulicy Kraszewskiego nie mógł być postawio-
ny w 1913 roku, ponieważ ten fragment ulicy wyglądał 
wtedy inaczej. Nie było jeszcze budynków widocznych 
na zdjęciu. Zamiast tych budynków istniał mur z cegły 
między tą ulicą a posiadłością Antoniego hrabiego Potu-
lickiego z bramą wjazdową na teren tej posiadłości. Mur 
ten był jeszcze widoczny na fotografii zrobionej z terenu 
tej posiadłości w listopadzie 1912 roku. Dwa moder-
nistyczne budynki widoczne na zdjęciu zamieszczonym 
w Przeglądzie Pruszkowskim w artykule „Nasza Para-
fia” powstały w dwudziestoleciu międzywojennym. W 
związku z tym wkopywanie krzyża przed budynkiem 36 
z hełmem w narożniku mogło mieć miejsce nie w 1913 
roku, lecz 15-20 lat po ustanowieniu parafii p.w. św. Ka-
zimierza w Pruszkowie.

Pomyłka dotycząca roku postawienia krzyża przy ulicy 
Kraszewskiego przed budynkiem nr 36 nie jest pomyłką 
autorki artykułu p.t. „Nasza parafia”. Irena Szymańska-
Horban powtórzyła błędną informację podaną przez 
autorów wystawy (na pierwszej planszy) urządzonej 
na terenie przykościelnym w związku z jubileuszem 
100-lecia parafii p.w. św. Kazimierza w Pruszkowie 
(1913-2013).  

Dotychczas trzykrotnie prostowałem tę pomyłkę: 
u organizatorów tej wystawy, w Głosie Pruszkowa nr 
3/2015 i w książeczce „Pruszków dawno temu”. Obecne 
sprostowanie jest czwarte z rzędu.

Kończąc ten list chciałbym w kilku słowach odnieść 
się do rysunku Jerzego Blancharda zamieszczonego na 
okładce wspomnianego Przeglądu Pruszkowskiego. 
Znajduje się na nim madonna com bambino.

Celowo użyłem języka włoskiego, ponieważ według 
mnie postacie na tym rysunku są piękniej przedstawio-
ne niż na dziełach renascimento, czyli na dziełach mi-
strzów renesansu włoskiego. Z tego rysunku emanuje 
ciepło. Szczególnie wzruszył mnie paluszek w buzi na-
szego Boga. Jurek! Przyjmij moje gratulacje.

Drogi Mirku ( )
Tadeusz Hubert Jakubowski - pisarz i publicysta
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Ścieżka „Kształt wodyˮ - 
Ostatni Black Sabbath

W połowie lutego na ekrany (np. pałacowej Kino-
teki) wejdzie obraz The Shape of Water (przetłu-

maczony jako „Kształt wody”) amerykańskiej produkcji 
z kategorii <fantasy>. Jego premiera miała miejsce 31 
sierpnia ub. r. na 74 Festiwalu Filmowym w Wenecji, 
gdzie otrzymał Złotego Lwa w kategorii Najlepszy Film. 
Trzymiesięczne zdjęcia (Day Laustasen) trwały w kanadyj-
skim Hamilton w II połowie 2016 r. według scenariusza 
Guillermo del Toro i Vanesse Taylor. Ten pierwszy jest 
reżyserem ponad 2 godz. obrazu a także współautorem 
wydania powieściowego, jakie się ukaże w końcu tego 
miesiąca. Reżysera zainspirował oglądany w dzieciństwie 
film z 1954r. pt. „Potwór z Czarnej Laguny”, początkowo 
chciał nakręcić jego <remake> ale przekonany przez wy-
twórnię Universal Pictures pokazał historię tytułowego 
potwora z jego perspektywy. Rzecz dzieje się na początku 
lat 60. w Baltimore w tajnym laboratorium naukowym. 
Przejdźmy, zatem do wspomnianej ścieżki dźwiękowej i 
zawartości muzycznej omawianej płytki. Jej twórcą jest 
uznany 56 l. francuski kompozytor muzyki filmowej (tak-
że spektakli TV i muzyki do dokumentów) Alexandre De-
splat, twórca rzeczywiście płodny – bodaj do 70 obrazów, 
wiele z nich mających nominacje do wybitnych nagród i 
wiele nagrodzonych. Obok tzw. <score> ilustracyjnej mu-
zyki tła filmu skomponowanej przez Desplata, mamy tu 
szereg znanych utworów piosenkarskich. Główny motyw 
„You’ll Never Know, You’ll Never Know” (w dwu wersjach) 
śpiewa Renée Fleming, to standard, utwór Harrego War-
dena i Macka Gordona z 1943 r. znany z dziesiątków wy-
konań sław piosenkarskich, tutaj na nowo opracowany 
przez Desplata. „Starych” piosenek, ale w oryginalnych 

nagraniach jest tu więcej, np. brazylijskie „Chica, Chica 
Boom Chic” – Carmen Miranda (także wymienionych 
twórców) mający 1,3 mln odsłon na YouTube; kompozy-
cja Margarity Lecuony i Theo Hansena „Babalu” w wyko-
naniu nieco zapomnianej Cateriny Valente czy uroczych 
„Summer Place” Andy Williamsa. Z nowszych mamy 
Madeleine Peyroux w kompozycji Serge Gainsbourga „La 
Javanaise” – tu dodam, iż Ellen Ginsburg zajmowała się 
clearingiem (czyli przysposobieniem praw autorskich) dla 
potrzeb Fox Music – wydawcy muzycznego (dystrybucja 
Universal). Muzyka została nagrana przez Londyńską 
Orkiestrę Symfoniczną w studiach Abbey Road (miks w 
Henry Light w Islington) pod dyr. kompozytora, on ponad-
to jest autorem aranżacji. Oraz, że niektóre motywy (np. 
grozy) jak żywo przypominają te z „Nienawistnej Ósemki” 
Quentina Tarantino.

Niemal świętem dla sympatyków starego, dobrego 
rocka może okazać się podwójny album legendar-

nych Black Sabbath, w równie legendarnym składzie. Mu-
zycy nigdy nie przypuszczali, iż po 50 latach zagrają jeszcze 
raz i ostatni raz w ogóle, stąd tytuł albumu „BLACK SAB-
BATH.THE END” (eagle records/Universal), w Birming-
ham, czyli tam skąd się wywodzą. Stało to się dokładnie 
rok temu – 4 lutego 2017. To wierne przeniesienie kon-
certu na płyty, oddające atmosferę sali Genting Arena. By 
oddać brzmienie kapeli muzykom towarzyszyła napraw-
dę olbrzymia armia ludzi od właściwego nagłośnienia 
owej areny, rejestracji audio i wideo, nie mówiąc o samej 
realizacji dźwięku na scenie na potrzeby: Ozzy Ozborne’a 
– wokal; Tony Iommi – gitara i Geezera Butlera – bass oraz 
Tommy Clufetosa – perkusja i Adama Wakemana – inst. 
klawiszowe plus gitary. Nie muszę dodawać – wykonano 
niemal cały podstawowy repertuar kapeli, a brzmienie – 
palce lizać! I czapka z głów przed solówkami. 

Laski, piaski i dwory Mazowsza

Stare porzekadło mówi – najciemniej jest pod latarnią. 
Coś na rzeczy jest i mieszkańcy Warszawy oraz wia-

nuszka miast i osad dookoła stolicy najmniej znają to, co 
mają pod ręką. Trochę się to zmienia dzięki publikacjom 
(kto je teraz czyta?) regionalistów oraz osobom takim 
jak Lechosław Herz. Też jest regionalistą, autorem wie-
lu książek i kilkuset artykułów, nadto aktorem, a przede 
wszystkim z zamiłowania krajoznawcą, wędrowcem i 
przyrodnikiem. Kocha przyrodę. To czuć już po kilku zda-
niach jego książki. Jego przewodnik po Puszczy Kampino-
skiej był bestsellerem – miał wiele wydań. Co nie dziwi, 
bo Herz tak ukochał to miejsce, że bodaj w miejscowo-
ści Roztoka wynajął letni dom. Książka „Pod ożywczym 
drzew cieniem…” to zbiór 15 tematycznych esejów (w 
wersji pierwotnej część z nich była publikowana) poświę-
conych urokliwym miejscom w rejonie Warszawy. Więcej, 
otwierające opowiadanie mamy o Lasku Bielańskim, jaki 
niegdyś był puszczą, i to królewską. Jest o klasztorze Kame-
dułów i tradycji pikników – zabaw bielańskich i o starych 
dębach. Do niedawana było ich sześć, dwa już nie żyją, a 
niegdyś było ich… 30 tysięcy. W owych esejach przewa-
żają trzy tematy: lasy – drzewostan aktualnie dostępny, 
łącznie z parkami przy pałacach/dworach; - same dwory, 
omówione z punktu zalet i wad architektonicznych plus 
ich historia oraz zwierzęta i ptaki w ekosystemie. Autor 
rozpoczyna naszą wędrówkę od „Lata nad Liwcem” opo-
wiadając o zaletach Kamieńczyka, Urli, Koszelanki, Nad-
kola czy Jadowa, cytując fragmenty innych opracowań, a 
nawet wierszy. Przenosimy się nad rzeczki Mała i Jeziorna, 
czyli do uzdrowiskowego Konstancina, do równie uzdro-
wiskowego Brwinowa i Grodziska Maz. (z inicjatywy po-
siadającego tu swe dobra hr Henryka Skarbka), nawet do 
uzdrowiskowego Dobrego Miasta nad Pilicą. Oczywiście 
nie zabraknie dość skrótowego rozdziału z opisem Otrę-
bus, Leśnej Podkowy, Milanówka i Komorowa. Herz pisząc 
o Podkowie (także o Otrębusach) mocno podpiera się 
opisami pisarza Iwaszkiewicza – ilustracjami są wille: Aida 
w Podkowie i Matulinek w Milanówku. Tutaj w rejestrze 
konserwatora znajduje się 255 budynków, więc rekord 
jak na taką miejscowość. Czytelnika mogą zaskoczyć opi-
sy miejscowości nad Zązą i Rządą, czyli Zielonki, Marek i 
Kobyłki, gdzie ornitolodzy nad miejscowymi stawami 
(pozostałość po gliniankach) naliczyli kilkadziesiąt gatun-
ków ptaków. Dla mnie niespodzianką były fakty z historii 
Wołomina (założyciel miasta Henryk Wojciechowski, ko-
rzystający z nowo wybudowanej linii kolejowej – casus 
miejscowości na linii pruszkowskiej) oraz opis domostwa 
Nałkowskich (Kobyłka). W rozdziale „Między burakami a 
lasem” przenosimy się Leszna, do posiadłości rodziny Ber-
sohnów i historii cukrowni „Michałów” od 1849. Historii 
fascynującej, bo dzięki burakom miejscowość zyskała 
połączenie drogowe ze światem, wspaniały neogotycki 
kościół i dużo potem szkolne boisko, na którym zaczynał 
Robert Lewandowski. A tuż obok leśne, wspaniale opisa-
ne uroczyska, jak Jeż (Julinek), Rózin czy Tomczyn pełne 
zwierza – łosi, dzików a nawet bojących się ludzi – wilków. 
Wspomniałem o burakach i historii – autor swój esej o 
Lesznie musiał pisać dawno – buraki zastąpiono cebulą ja-
kieś 20 lat temu, a cukrownia – to właśnie historia. „Lasów 
w okolicach Warszawy w bród” – pisze Lechosław Herz i 
przenosi czytelnika w Lasy Chojnowskie i Młochowskie – 
tu wspaniale opisując pałac zaprojektowany przez Jakuba 
Kubickiego, którego ostatnim właścicielem był hrabia Eryk 

Kurnatowski. Przy okazji wspominając o parku – dziele 
Waleriana Kronenberga, zmarłym w 1934 r., autorze po-
nad 300 ogrodów i parków. Długo by jeszcze wymieniać 
fascynację autora ostałymi dębami (mającymi po 250 lat) 
w Kamieńczyku –pozostałość 50 tys. ha po Puszczy Białej; 
rysiami, a mamy ich 600, powrotem do ekosystemu wil-
ków i orłów bielików (nasze godło!) krążącymi nad Wisłą 
i Zamkiem Królewskim. Piękny, bogaty język autora, który 
wie (bo wszędzie był) jak nam to wszystko opowiedzieć. 
Obok starannie dobranych zdjęć w tekście – okładka i ob-
woluta z widokiem puszczy na… Bielanach. 

Lechosław Herz POD OŻYWCZYM DRZEW CIENIEM… 
(Na podwarszawskim Mazowszu); Wyd. Iskry 2017; 
str.224; ilustracje w tekście; indeks; oprawa twarda – 
obwoluta; cena 44,90 zł. 

Nie standardowa rozmowa z Adamem Ferencym

Dziennikarka i pisarka (dwie książki własne i współpraca 
przy innych) Maja Jaszewska zaplanowała serię spo-

tkań z aktorem Adamem Ferencym. Po pewnym wahaniu 
aktor zgodził się i w efekcie czego spędzili na pogawędkach 
wiele godzin. Powstało z tego ponad 40 większych i mniej-
szych rozdziałów. Rozmowy nie obracały się dookoła pracy 
aktora i jego ponad 100 kreacji w teatrze i filmie. Były nie-
mal o wszystkim, a jednak często sprowadzały się do pracy 
Ferencego, co było nieuniknione i to właśnie aktor kierował 
je na zawodowe tory. Więcej, z czasem przepytywał Maję! 
Ten doświadczony aktor obraca się we własnym głęboko 
przemyślanym świecie, ma wypracowany pogląd na życie i 
na stosunek do ludzi, zwierząt, przyrody. Jest w nim dużo ze 
stoika, przyznaje że stał się nieco uszczypliwy, zgryźliwy, nie-
co zgorzkniały i „daleki od chęci przypodobania się komu-
kolwiek, zwłaszcza w kwestii osobistych poglądów” (przyp. 
z okładki wydawnictwa). W rozmowach oboje dochodzą 
do wspólnych doświadczeń, np. biblioteki w Al. Ujazdow-
skich czy wypraw do Urli. I jeśli sądzicie, że te rozmowy są 
choćby zbliżone do celebryckiego poziomu różnych „Życie 
na gorąco” „Na żywo” czy „Tele Tydzień”, to w ogóle nie się-
gajcie po tę książkę. Niemniej uważnie czytając nie sposób 
nie wyłowić szczegółów z życia prywatnego aktora i jego ro-
dziny. Nawet takich jak uzasadniona smuta po zgonie jego 
23-letniej kotki i wyprawy w rejon Karwi (tam według mnie 
aktor ma letni domek), by ją pochować. 500 km w tamtą 
stronę i 500 z powrotem. Dla prawdziwych sympatyków 
sztuki aktorskiej absolutnie polecamy to wydawnictwo.

Maja Jaszewska ADAM FERENCY W ROZMOWIE Z 
MAJĄ JASZEWSKĄ. NIE I TAK; Wyd. HELION/editio; 
Gliwice 2018; str. 248; staranny wybór foto cz/b i kolo-
rowych; oprawa półtwarda; cena 39,90 zł + wydanie 
e-book.  

Wszystko o Wyspiańskim

Artysta wszechstronny, którego dramat „Wesele” osnu-
ty na faktycznym weselu przyjaciela poety Lucjana 

Rydla (listopad 1900) w Bronowicach Małych i napisany w 
roku 1901 stał się kanonem szkolnym, o ile mnie pamięć nie 
myli, nie doczekał się obszernej, dobrej biografii. Trudu pod-
jęła się specjalistka od Młodej Polski, autorka m.in. „Muzy 
Młodej Polski” (2014) Monika Śliwińska (40 l.). Ponad 500 
str. tom koncentruje się przede wszystkim na życiorysie i 
sprawach rodzinnych IV Wieszcza narodowego i dobrze, 
bo takiej książki brakowało. Istnieje zalew publikacji o Wy-
spiańskim, autorka skrzętnie je w bibliografii wymienia, ale 
to i tak jest wyborem. Gros owych to analizy dramatów ar-
tysty, lub analizy jego twórczości plastycznej – grafik, obra-
zów, witraży, itd. oraz ich wpływu na różne kierunki kultury. 
Trzeba zdać sobie sprawę, iż Wyspiański był niesamowicie 

płodnym, pracowitym artystą, szczególnie w ostatnim 
okresie życia. Złożony nieuleczalną chorobą – można po-
wiedzieć śpieszył się – do ostatnich tygodni robił notatki, 
szkice przy pomocy swej ciotki Janiny Stankiewiczowej. Z 
drugiej strony już przykuty do łóżka w swoich Węgrzycach 
czując zbliżający się koniec nakazał palenie rękopisów, co 
ciotka sprytnie omijała. Monika Śliwińska dokopała się ol-
brzymiej ilości archiwaliów – mamy opisy nauki szkolnej i 

matury (uczniem był średnim, lecz z olbrzymim talentem 
do rysunku), korzystała z obfitej korespondencji później-
szego malarza – wrażeń z monachijskiej Starej Pinakoteki 
(na niżej podpisanym zrobiła także wrażenie) i – oczywi-
ście z Paryża, i powrotu przez Wrocław, Legnicę i Gniezno. 
Później Stanisław powtórnie nawiedził Paryż - starał się o 
przedłużenie wyjazdu stypendialnego. Nie wszyscy jednak 
wiedzą, iż Wyspiański był studentem Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego na wydziale filozoficznym – kierunek malarstwo, 
historia sztuki (3 lata przerwy na wyjazd zagraniczny) a także 
Szkoły Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jana Matejki. I jego 
współpracownikiem – jako wybitnym uczniem – przy wielu 
pracach – głównie witraży (w tym na Wawelu). Tom Śliwiń-
skiej rozpoczyna scena pogrzebu artysty z początku grudnia 
1907 r. – pogrzebu, jaki stał się narodową manifestacją z 
udziałem 40 tys. osób. A także szczegółowymi rachunkami 
za kilimy, dywany, świece itp. – i zleconą weryfikacją cen 
przez Radę Miejską Krakowa. Tom kończą przygotowania 
do pogrzebu, kłótnie wierzycieli – tragedię czworga dzieci 
artysty, procesowanie się żony Teofili Pytko (rok potem już 
Waśkowej) o przywrócenie opieki rodzicielskiej. Faktycznie, 
Wyspiański cierpiał na brak funduszy – stałą była niewielka 
emerytura docencka UJ. To smutna, niemal przygnębiająca 
lektura o końcu artysty, jaki odchodził w wieku ledwie 38 
lat. Biografia powinna stać się kanonem bibliotek (przede 
wszystkim – szkolnych), sama Wikipedia nie wystarczy. Tak, 
jak wizyta w krakowskim Muzeum Narodowym, gdzie do 
przyszłego 2019 r. trwa retrospektywna wystawa malarza.  

Monika Śliwińska WYSPIAŃSKI. DOPÓKI STARCZY 
ŻYCIA; Wyd. Iskry 2017; str. 516; ilustracje w tekście; 
oprawa twarda z widokiem „Planty o świcie 1904”; ob-
woluta z autoportretem; cena 49,90 zł.



westowania w naszym imieniu. Fundusze pobierają 
kilka rodzajów opłat:

• za nabycie – pobierana przy dokonywaniu inwestycji, 
poprzez pomniejszenie wpłacanej kwoty przed jej prze-
liczeniem na jednostki. Jeśli jest to 1 000 zł, a stawka 
opłaty wynosi 2%, to inwestor nabywa jednostki za 980 
zł, a 20 zł stanowi opłatę. W rezultacie jej naliczenia, już 
na wstępie notowana jest strata, która musi zostać odro-

biona, zanim pojawią się 
zyski. Najniższe są po-
bierane w funduszach o 
ograniczonym ryzyku, a 
najwyższe w akcyjnych. 
Stawki różnią się także 
w zależności od kwoty 
inwestycji. Co istotne, 
tej opłaty można unik-
nąć, nabywając fundusz 
przez internet;

• za odkupienie – opła-
ta pobierana przy zakoń-
czeniu inwestycji, której 
stawki spadają wraz z 
okresem, jaki upływa od 
jej rozpoczęcia;

• za zarządzanie – jest 
ona źródłem wynagro-
dzenia zarządzających 
funduszem, TFI oraz 
innych podmiotów ob-
sługujących fundusz. 
Jej stawki podawane są 
w skali roku (np. 2%), 

ale jest pobierana przy każdej wycenie jednostek (czyli 
ułamek stawki opłaty). Naliczanie opłaty polega na po-
mniejszeniu wyceny, zatem pogarsza wynik inwestycyj-
ny funduszu. Wycena publikowana przez fundusz jest 
już skorygowana o tą opłatę. Jeśli zatem przykładowo 
po roku wzrost wyceny wyniósł 8% przy stawce opłaty 
2%, to gdyby nie była ona pobierana, wynik funduszu 
wyniósłby 10% (8%+2%). Ponownie, stawki opłaty są 
tym wyższe, im bardziej agresywny jest fundusz, a więc 
im wyższe są potencjalne zyski. Ta opłata nie może być 
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www.gpr24.pl      Wiadomości  czy wiecie, że...

W ramach projektu zostanie wybudowany 
parking na 114 miejsc postojowych dla 

samochodów osobowych, w tym 5 z nich będzie 
przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych oraz 
1 miejsce - do ładowania samochodów elektrycz-
nych. Dodatkowo powstanie zadaszona wiata na 45 
miejsc rowerowych, z których na 2 stanowiskach bę-
dzie możliwość ładowania rowerów elektrycznych.

www.gpr24.pl      Publicystyka   fakty i mityBiuletyn Informacyjny Gminy Michałowice  Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1    www.michalowice.pl  

Gmina Michałowice otrzyma 
dokładnie 1 164 082,58 zł unij-
nego dofinansowania na budo-
wę  parkingu „Parkuj i Jedź” w 
Regułach, który powstanie w 
sąsiedztwie przystanku kolej-
ki WKD oraz urzędu gminy. 30 
stycznia br. umowę w tej spra-
wie podpisali wicemarszałek 
sejmiku województwa mazo-
wieckiego, Wiesław Raboszuk 
oraz wójt gminy Michałowice, 
Krzysztof Grabka. 

Urząd Gminy 
Michałowice
zatrudni

- podinspektora ds. gospodarki komunalnej,
- podinspektora ds. ochrony środowiska,
- podinspektora ds. drogowych 
Szczegóły ogłoszeń o naborach na stronie 
www.bip.michałowice.pl w zakładce oferty 
pracy.

„Parkuj i jedź”
Blisko 1    mln zł unijnego 
dofinansowania

Na parkingu zostanie zamontowany „system 
monitorowania zajętości”, który przy wjeździe 
będzie informował o liczbie wolnych miejsc po-
stojowych. Całość będzie oczywiście oświetlona 
i monitorowana. Teren zostanie również uzupeł-
niony o 16 ławek miejskich, w tym 4 z możliwo-
ścią indukcyjnego ładowania telefonów (zasilanie 
fotowoltaiką).

Wartość całego projektu wyniesie prawie 1,5 
mln zł. Inwestycja ta jest kontynuacją I etapu 
budowy parkingów „Parkuj i Jedź” na terenie 
gminy Michałowice, który jest realizowany w 
partnerstwie z Pruszkowem i Piastowem. Parking 
w Regułach powstanie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego 2014-2020. 

Celem inwestowania jest wzrost wartości posia-
danych pieniędzy. Jeśli chcemy aby nasze środki 

„pracowały”, konieczne jest ulokowanie ich w instru-
mentach innych niż lokaty i rachunki oszczędnościowe 
(o rachunkach bieżących nawet nie wspominam – ich 
oprocentowanie jest na tyle niskie, że odsetki nie po-
krywają strat na skutek inflacji). Takie instrumenty, w 
szczególności akcje, nie zapewniają gwarancji. Należy 
mieć świadomość, że zamiast osiągnięcia zysku, może-
my stracić co najmniej część środków. Niestety nie ma 
alternatywy jeśli chcemy mieć realnie (tzn. po uwzględ-
nieniu inflacji) więcej.

Samodzielne inwestowanie na pierwszy rzut oka wy-
daje się najkorzystniejsze. Mamy dostęp do środków, 
opłaty są niewielkie, a także sami decydujemy w co ulo-
kować pieniądze. Niestety jest jedna, zasadnicza wada 
– aby inwestować skutecznie, potrzebujemy dużo czasu. 
Na dokonywanie analiz, obserwację rynku i publikowa-
nych komunikatów czy poszerzanie wiedzy. Nie wspo-
minając o walce z różnego rodzaju słabościami, w szcze-
gólności skłonności do „chodzenia na skróty”. Pracując 
zawodowo, mamy bardzo ograniczone możliwości, aby 
inwestować skutecznie. Nie oznacza to jednak, że więk-
szość z nas jest skazana na lokaty i obligacje skarbu pań-
stwa. Alternatywą do samodzielnego inwestowania na 
giełdzie są bowiem fundusze inwestycyjne. 

W dużym uproszczeniu, fundusz inwestycyjny to taki 
worek, w którym chętni umieszczają pieniądze, jakie 
chcieliby zainwestować. Tym workiem zawiaduje insty-
tucja o nazwie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
(„TFI”) – tzn. inwestuje zebrane środki zgodnie ze stra-
tegią opisaną w prospekcie informacyjnym. W obligacje 
(fundusz obligacyjny), akcje (fundusz akcyjny) lub oba te 
instrumenty w różnych proporcjach (fundusz mieszany). 

,2  

Decyzje o wyborze akcji konkretnej spółki lub obligacji 
danego emitenta, podejmują doradcy inwestycyjni, 
zatrudnieni przez TFI. Zatem osoba która nie wie (i nie 
ma czasu się dowiedzieć) jak wybrać akcje, może po-
wierzyć swoje pieniądze osobom posiadającym w tym 
zakresie wiedzę i doświadczenie. Oczywiście nie są oni 
nieomylni, a w sytuacji gdy spadają ceny większości akcji 
notowanych na giełdzie, uniknięcie straty może być po 
prosu niemożliwe. 

Technicznie, inwestycja w fundusz polega na nabyciu 
jednostek uczestnictwa – tzn. udziałów w aktywach fun-
duszu (wartości wszystkich środków jakimi dysponuje 
fundusz). Wpłacona kwota jest przeliczana na jednostki 
według ich wartości. Wyceny w przypadku najpopular-
niejszych funduszy otwartych, są dokonywane każdego 
dnia notowań giełdowych. Przykładowo, inwestując 
1 000 zł przy wartości jednostki 10 zł, otrzymamy 100 
jednostek (zakładając brak opłat manipulacyjnych – o 
nich niżej). Wynik inwestycji zależy od tego, jak zmieni 
się wycena udziałów naszego funduszu. Jeśli wzrośnie 
– zarobimy. Przykładowo, jeśli wycena zmieni się z po-
czątkowych 10 zł na 12 zł, to za nasze 100 jednostek 
otrzymamy 1 200 zł, czyli 20% więcej niż wpłaciliśmy 
(minus podatek „Belki”). Wycena jednostek wzrasta, 
gdy akcje i obligacje, w które fundusz zainwestował na-
sze pieniądze, zyskują na wartości. Ponownie odwołując 
się do uproszczonego przykładu:

• Fundusz emituje 100 jednostek po 10 zł każda. W 
sumie gromadzi 1 000 zł (10 zł x 100)

• Całą zgromadzoną kwotę doradcy inwestują w akcje 
jednej spółki giełdowej – kupują 20 akcji po 50 zł.

• Ceny akcji wzrastają z 50 do 60 zł. W rezultacie, war-
tość złożonego z nich portfela funduszu wzrasta z 1 000 
zł do 1 200 zł (20 akcji x 60 zł)

• Przy niezmienionej liczbie jednostek (100), ich wy-
cena wzrasta z początkowych 10 zł do 12 zł (1 200 zł / 
100 jednostek)

Fundusze inwestycyjne to doskonałe rozwiązanie 
dla początkujących inwestorów, lecz mają również 
wady, spośród których największą są opłaty. Spra-
wiają one, że zarobimy na naszej inwestycji mniej, 
niż gdybyśmy lokowali pieniądze samodzielnie. Takie 
są jednak konsekwencje „zatrudniania” innych do in-

negocjowana, nie można jej również uniknąć inwestując 
przez internet.

Istotną zaletą funduszy jest możliwość inwesto-
wania praktycznie dowolnych kwot (min. wpłaty są 
często określone na poziomie 100 zł. Problemem 
może być natomiast ich ogromny wybór. Z jednej 
strony umożliwia on skuteczną dywersyfikację – 
ograniczenie ryzyka poprzez ulokowanie środków w 
instrumenty o różnym poziomie ryzyka (np. część w 
fundusz akcji polskich, część w akcji amerykańskich, 
a część w obligacje). Jednocześnie jednak utrudnia 
decyzję. Poniżej prezentuję krótką listę czynników, 
które należy uwzględniać dokonując wyboru:

• Poziom akceptowanego ryzyka – czyli ile mogę 
stracić w niekorzystnej sytuacji, nie ryzykując ataku 
serca. Nic? Pozostają lokaty z niskim oprocentowa-
niem. Do 5%? Warto rozważyć fundusze pieniężne i 
obligacyjne. Dla akceptujących spadek do 15% do-
brym rozwiązaniem mogą być fundusze mieszane, a 
dla dopuszczający przebicie tej bariery mogą nawet 
rozważać inwestycję w fundusz akcyjny;

• Okres inwestycji – im dłuższy, tym bardziej agre-
sywnie możemy inwestować. O ile dla funduszy 
pieniężnych zaleca się przynajmniej jeden rok, dla 
mieszanych trzy lata, a dla akcyjnych pięć lat;

• Wyniki funduszu – porównujmy je, aby wybrać najle-
piej zarządzany fundusz, koniecznie spośród należących 
do tej samej grupy. Nie zestawiajmy rezultatów np. ob-
ligacyjnych z akcyjnymi. Szczególnie koncentrujmy się na 
wynikach za dłuższe okresy (3 lub 5 letnie). I pamiętamy, 
że dane rezultaty mogą nie zostać ponownie osiągnięte.

Na zakończenie uwaga dotycząca funduszy miesza-
nych, czyli inwestujących część środków w akcje, a część 
w obligacje (w różnych proporcjach). Problem z nimi po-
lega na tym, że zawsze pozostawiają niedosyt. W okresie 
wzrostów cen akcji, na funduszach zrównoważonych, 
stabilnego wzrostu czy ochrony kapitału zarobimy mniej 
niż na akcyjnych. Z kolei w okresie bessy, stracimy na nich 
mniej niż na akcjach, ale więcej niż na funduszu obliga-
cyjnym. W związku z tym sugeruję, aby dywersyfikację 
przeprowadzić inwestując osobno w fundusze akcyjne, 
a osobno obligacyjne – w takich proporcjach jakie wy-
nikają z poziomu akceptowanego ryzyka.

Jakub Dąbrowski
Foto - Internet

Część IX. Fundusze Inwestycyjne
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www.gpr24.pl      Publicystyka  Maciej Bugajak 

Wasz niekoniecznie już wo-
jenny korespondent pisze te 
słowa z Korei Południowej, 
mając nadzieję, że groźny dyk-
tator z Północy nie zakończy na-
szego żywota, wciskając słynny 
guzik, chociaż jesteśmy tylko 
drobnym pyłkiem w obliczu 
katastrofy. Ale jak to czytacie 
to przeżyłem, przynajmniej do 
momentu wysłania artykułu. 
To już moja szósta Olimpiada.  

Maciej Bugajak - operator filmowy, publicysta
Foto ze zbiorów autora - w środku stoi autor

Z pamięci najemnika (9) - „Olimpiada z cytrynówkąˮ

Pierwsza to Ateny. Przyjechałem dość 
wcześnie przed otwarciem i wszędzie wi-

działem bałagan związany z pracami przygo-
towawczymi, wieszczono klęskę, że nie zdążą. 
Tymczasem w dniu inauguracji wszystko było 
gotowe! Naprawdę Grecy się postarali. Zbudo-
wali przepiękne stadiony ale potem się okazało, 
że zapożyczyli się na ogromne sumy i większość 
obiektów po Olimpiadzie stoi pusta, rdzewieje 
i zarasta. 

Z ciekawostek pozasportowych pamiętam po-
wrót pierwszego wieczora do naszego małego 
miasteczka na wybrzeżu. Było już bardzo póź-
no, po 22 wieczorem a ja oczywiście wściekły 
bo głodny! Mój towarzysz niedoli mnie uspo-
kajał, że na pewno coś znajdziemy. Wybraliśmy 
się na pobliski deptak, gdzie okazało się, że parę 
restauracji jest jeszcze czynnych. Chwała Bogu, 
pomyślałem licząc przynajmniej na jakąś sałat-
kę i piwo. Pomimo braku gości, byliśmy jedyni, 
kuchnia pracowała pełną parą! Bardzo szczęśli-
wy zamówiłem szaszłyki z grecką sałatką oraz 
piwo. Ku mojemu zdumieniu, razem z burszty-
nowym napojem okraszonym obfitą białą pianą 
pojawili się kolejni klienci, część z nich z kilku-
letnimi dziećmi. Okazało się, że 23 to normalna 
godzina na wieczorny posiłek, który zwykle  trwa 
do pierwszej a nawet drugiej w nocy. Dzieciaki 
harcowały wśród rozbawionych winem i ouzo 
rodziców, u nas nie do pomyślenia! Taki mamy 
klimat :) Po kilku wieczorach zaprzyjaźniłem 
się z kucharzem, który obsługiwał  pionowego 
grilla. Na kolejnych rusztach były różne rodzaje 
szaszłyków, które mój nowy przyjaciel dawał mi 
do spróbowania. Ale zawsze omijał górną szpil-
kę, wyglądającą jednak nie mniej apetycznie. 
Zagadnięty odpowiedział, że to danie cieszy się 
małą popularnością wśród cudzoziemców. Po 
czym odkroił mi mały kawałek. Mięso było bar-
dzo fajnie doprawione ale nie zaryzykowałbym 
określenia z jakiego zwierzęcia. Okazało się, 
że spróbowałem roladę z wnętrzności barana! 
No cóż, może nie zamówiłbym sam z siebie ale 
danie jak najbardziej, dzięki marynacie i przy-
prawom do skonsumowania. 

Następne Igrzyska to zimowy Turyn. Naszym 
hotelem był Novotel na peryferiach miasta. 
Pierwsza kolacja, mój angielski przyjaciel zamó-
wił spaghetti vongole czyli makaron z małżami 
w małych muszelkach. Dostał talerz, w którym 
były tylko puste muszelki, bez skorupiaków! 
Spytaliśmy kelnera gdzie są vongole, ten odpo-
wiedział „sorry, finished”. Czyli się skończyły. 
Dlaczego podali danie skoro nie mieli produk-
tu? Okazało się, że Turyn to nie jest miejsce dla 
smakoszy. Znalazłem tylko jedną restaurację, w 
której jadłem ciągle to samo danie, czyli spa-

ghetti aglio & olio, trudne do spieprzenia, cho-
ciaż w innych turyńskich knajpach im się to uda-
wało, A to tylko makaron z oliwą i czosnkiem, w 
Turynie  jednak potrafili to zepsuć! Teraz najlep-
sze. Byliśmy zaproszeni do podobno wybornej 
restauracji w Turynie. Zamówiłem najdroższe 
danie nie ze względu na cenę tylko na obiecu-
jącą różnorodność potrawy. Była to specjalność 
zakładu, talerz z rozmaitościami. Ponieważ lu-
bię takie możliwości smakowania bylem pełen 
obaw, że ten wybór okaże się klęską tak jak 
kiedyś w Pradze, kiedy zamówiłem w najlepszej 
restauracji podobne danie i byłem rozczarowa-
ny. Niestety, i tym razem to była porażka. Kilka 
malutkich kupek czegoś, z czego jedna okazała 
się kawałkiem wołowej wątróbki polanej cze-
koladą. Witajcie w świecie nouvelle cuisine. Za 
35 euro. Moja firma, NBC News miała zamó-
wiony catering od właścicieli kilku turyńskich 
restauracji. Był beznadziejny, wszyscy narzekali 
ale na koniec obiecali, że będzie pysznie. Ponie-
waż po pierwszym kontakcie z ich kuchnią omi-
jałem ją z daleka zdecydowałem się jednak na, 
miałem nadzieję, udany finał. Wizytówka pod 
podgrzewaczem zwiastowała żeberka BBQ. Po 
otwarciu pokrywy okazało się, że są tam kości 
wieprzowe prawie zupełnie pozbawione mięsa. 
W odpowiedzi na moje pytanie gdzie jest mięso 
zobaczyłem wzruszenie ramion. 

Na szczęście inaczej było w Vancouver. Pyszne 
jedzenie, świetna atmosfera, często było słychać 
polską mowę, nawet w małej chińskiej knajpce 
po drodze do miejscowości Whistler, czyli po 
naszemu żartobliwie Wygwizdowo, gdzie odby-
wały się konkurencje narciarskie, siedząca tam 
z kolegami po fachu policjantka jak usłyszała, że 
mówimy między sobą z kumplem po polsku od 
razu się przysiadła i powiedziała, że pochodzi z 
polskiej rodziny i mieszka w Montrealu. W Ka-
nadzie nauczyłem się innej niż powszechnej u 
nas techniki jazdy i teraz jeżdżę spokojniej, nie 
dlatego, że mam 64 lata ale dlatego, że tylko 
kretyni jeżdżą wciskając pedał gazu przy każ-
dej okazji. Tam jeździ się tak, że można oglądać 
krajobraz, przeczytać plakat, spojrzeć na piękną 
kobietę na chodniku… Luz, relaks, spokój. Wzię-
ło się to z pierwszej podróży po ulicach miasta, 

kiedy pani jadąca przede mną SUV-em zbliżając 
się do skrzyżowania z włączonym kierunkow-
skazem i z zamiarem skrętu w prawo, zrobiła to 
na 100 metrów  wcześniej, po czym zjechała ze 
skrzyżowania z prędkością 5 km/h czym wpra-
wiła mnie we wściekłość! Niewiele mi zajęło, 
żeby zrozumieć, że nic się nie stało, ja też tak 
mogę jeździć, odczuwać frajdę z jazdy, nie mieć 
odruchów trąbienia… Z innych ciekawostek, na 
ulicach centrum miasta nie ma wiele miejsc do 
parkowania ale za to prawie pod każdym do-
mem w centrum jest podziemny parking albo 
osobno stojący parking wielopiętrowy. W cza-
sie Olimpiady ceny poszły wprawdzie w górę 
ale przeciętny koszt poza sezonem to ok. 40 
pln za dobę. 

Potem byłem w  Londynie, który jednak nie 
zapisał się szczególnie w moich wspomnie-
niach. 

Co innego Sochi. Po przyjeździe okazało się, 
że nasza winda nie działa. 18 skrzynek, z któ-
rych każda ważyła 30 kg trzeba było wnosić na 
raty po schodach na szóste piętro! U nich to był 
cały czas budowy. Reklamacje odnośnie windy 
nie odnosiły skutku, już nie pamiętam ile im to 
zajęło, ale przez co najmniej dwa tygodnie mę-
czyliśmy się z wnoszeniem ciężarów. Okazało 
się też, że w łazience mojego przyjaciela piętro 
wyżej do spuszczania wody ma do dyspozycji 
jedynie gorącą wodę natomiast w kranie umy-
walki jest tylko zimna. Zajęło mi to dwa dni, 
żeby znaleźć ukrytą w ścianie skrzynkę mon-
tażową a w niej okazało się, że wystarczy za-
mienić dwa węże i wszystko wróciło do normy. 
Udało się też wyregulować temperaturę wody 
w bidecie, do tej pory zbyt gorącą. Bidet był, a 
jakże, łazienka full wypas! W połowie naszego 
pobytu, późnym wieczorem usłyszałem puka-
nie do drzwi mojego apartamentu. Przez wizjer 
zobaczyłem czterech potężnych facetów, z któ-
rych jeden trzymał śrubokręt. Mając nadzieję, 
że to nie napad otworzyłem drzwi. Okazało się, 
że brygada stawiła się w celu usunięcia usterki 
przesuwnych drzwi w szafie w mojej sypialni. 
Szczerze mówiąc nie miałem z tymi drzwiami 
najmniejszego problemu ale panowie zabrali 
się za naprawę. Po tym, jak jednemu z nich 

udało się doprowadzić do pojawienia się pro-
blemów z przesuwem, pracę przejął drugi, naj-
wyraźniej dowódca. Po paru minutach drzwi 
przestały się już zupełnie  przesuwać! Na szczę-
ście przekonałem ich, że jest już bardzo późno i 
brygada znikła. Po 5 minutach mojej ingerencji 
drzwi zaczęły się przesuwać ponownie. Byliśmy 
w tym miasteczku jedyną ekipą dla NBC razem 
z korespondentką i producentem. Co kilka dni 
musieliśmy jechać do odległego o 4 km miej-
sca, z którego prowadziliśmy transmisję na 
żywo. Ponieważ zawsze była to trzecia w nocy a 
temperatura wynosiła minus 5 stopni wymyśli-
łem, żeby każdy pobyt kończyć wypiciem mojej 
cytrynówki, na co wszyscy oczywiście ochoczo 
przystali. 

A propos cytrynówki. Moja babcia ją robiła 
a ja przygotowałem ją kiedyś w Moskwie, na 
moje urodziny. Potem, podczas pobytu Toma 
Brokawa, słynnego amerykańskiego dzienni-
karza z mojej stacji NBC, zostałem poproszony 
przez Larissę, naszą rosyjską szefową o zrobie-
nie cytrynówki dla Toma. Było to 4 lipca, ame-
rykańskie święto, nasi Filipińczycy Joe i Cindy 
zajęli się grillem, ja zrobiłem to co potrafiłem 
najlepiej. Kiedy wszyscy pili już moją cytry-
nówkę Larissa spytała, czy poczęstowałem już 
Toma. Sądziłem, że tak ważny dziennikarz, przy-
gotowujący się do występu na żywo nie będzie 
chciał pić alkoholu. Po tym, jak nalałem mu 
pierwszy kieliszek wyszedł z pokoju i poprosił o 
dolewkę! Później było nagranie z Placu Czerwo-
nego. W swoim zakończeniu programu Tom po-
wiedział „to wszystko od nas z Moskwy, my też 
świętowaliśmy 4 lipca pijąc polską cytrynówkę, 
zrobioną przez naszego pracownika Madżika”. 
Polacy zawsze wiedzieli jak celebrować! A pro-
pos, nie potrafiono wymawiać mojego imienia 
Maciek więc ktoś kiedyś wymyślił, że będę Ma-
dżik czyli w angielskiej pisowni Majec. 

Potem tę cytrynówkę musiałem wiele razy 
przygotowywać, pili ją ze mną Michaił Gorba-
czow, Henry Kissinger, James Baker (sekretarz 
Stanu USA) i wielu innych. 

Żegnam się z nadzieją na wielokrotne święto-
wanie moją cytrynówką medali naszych repre-
zentantów na Olimpiadzie!
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Zachariusz Boczek - cz. 4 
Przewrót Majowy
Znowuż matkę ojczyznę szarpią kruki, wrony.
Każden ptak pazerny, głodny, nienasycony.
Najlepiej ją rozerwać na strzepy, kawałki,
Być mogą nierówne lub prawie równe działki.
Swych żądzy opanować nikt jakoś nie może,
Sępom i hienom nie zbywa na honorze.
W płaszcz przybrana matka z trzech części pozszywany,
Wczas z okopu wyjęty, brudny, nieuprany.
Trza wziąć się do roboty i szyć coś nowego.
Zakasać rękawy, nie czekać na drugiego.
Swary ciągłe i kłótnie, wzajemne wyzwiska,
Każdy zdrajców gdzieś widzi i jadem wciąż tryska.
Rząd trza nam obalić! I wrócić do koryta!
O strategię dla Polski niechaj nikt nie pyta.
Grosz państwowy rozdrapać, napchać swe kieszenie,
Różnych szwindli narobić, rozpocząc judzenie.
Partię na partię napuścić, niech chaos żyje.
Nikt nie jes tut winny. Każdy każdego kryje.
Wziął Marszałek za mordę całe towarzystwo,
Trzasnął w pysk, tak na odlew i z armaty błysnął.
Porządek przywrócony, koniec-partiokracja.
Tam gdzie rządził był chaos, dziś rządzi Sanacja.
Oj!
Źle to nam wróży na lata,
Gdy brat uderza na brata.
(Warszawa 12 maja 1926 rok Z.P.)

Nie, no tego się Suchar nie spodziewał. Cen-
trum Warszawy i taki bajzel. Jeszcze tylko 

bajzel mamy brakuje. Istny lupanar, psia krew. 
Wojsko na ulicach. Cieżarowki z żołnierzami  jeż-
dżą  jak oszalałe. To w jedną, to w drugą stronę.

Tramwaje stoją, ulice pozamykane, ryk silników 
ciężarówek wojskowych pomieszany z jazgotem 
klaksonów, wrzaski i krzyki. Gwizdki policjantów, 
tłumy zdezorientowanych przechodniów. Sądny 
dzień, armagedon istny. Tędy nie można przejść, 

tamtędy również. A niech to krew!!! Wszyscy 
dyskutują co to może być. Może to znowu Bol-
szewiki na nas napadły, podłe gady jedne!  Woj-
sko nie udziela żadnych informacji, po prostu 
wielki chaos. Podobnież nasi dzielni żołnierze 
będą bronić Sejm i budynki rządowe. Tylko przed 
kim do jasnej cholery? Co się dzieje do licha, o 
co tu chodzi? Właściciele zamykają sklepy, a 
przecież Suchar umówił się właśnie na godzinę 
pierwszą z Zyzolem pod sklepem futrzarskim na 

Marszałkowskiej. Mieli dyskretnie obserwować 
klientów, bogatych ludzi, kupujących drogie fu-
tra. Dyskretna obserwacja, szczególnie u Zyzola, 
to jego zaleta (jedno oko na Orinoko, a drugie 
na Wisłe) jednym okiem widzi frajera, a drugim 
gliniarza i nie potrzebuje łbem kręcić, ot i cała 
tajemnica tej jednorazowej współpracy. Trzeba 
tylko podpatrzyć w jaki pakunek pakują zakupy, 
skombinować takie same i wynająć chłopaków. 
Wyrywa się torbę z futerkiem, przekazuje na-

stępnemu ten wskakuje na stopnie jadącego 
tramwaju, a wkoło pojawiają się chłopaki z 
takimi samymi torbami tyle, że w środku mają  
różne łachy. Proste, no nie? Niewiadomo kto 
zwinął futerko. Jak w cyrku Staniewskich. Było 
i nie ma. U Łysola na Kercelaku za takiego fanta 
parę złotych można przygarnąć. Ale tu cholera 
szykuje się jakaś draka i to na 24 fajerki, co jest 
grane? Nagle rozległ się suchy trzask i od ściany 
domu oderwał się kawałek tynku, który trzasnął 
Suchara prosto w czoło. Ten zalał się krwią i padł 
na warszawski bruk. Ostatnie słowa jakie wypo-
wiedział to - kur…, niech żyje, Marszał… - ocknął 
się w ambulansie. Pielęgniarz pochylając się nad 
Zachariuszem uspokajał go mówiąc…

- To lekka rana, tylko mocno krwawiąca. Zaraz 
będziemy w szpitalu na Oczki. Tam się panem zaj-
mą. Kula trafiła w mur i pan oberwałeś kawałkiem 
odpryśniętego tynku. Aleś pan krzyczał.

- To chyba z bólu - odpar Suchar.
- Z jakiego tam z bólu? Darłeś się pan, niech żyje 

Marszłek! A właśnie Marszałek Piłsudski obala 
rząd Witosa i bierze sprawy w swoje ręce. Dosyć 
panie tego bałaganu i złodziejstwa. 

Suchar wszystko na spokojnie przeanalizował. 
W szpitalu go opatrzyli, pozszywali i zapakowali 
do łóżka. Na drugi dzień doszły do niego wieści, że 
premier Witos złożył urząd, a prezydent Wojcie-
chowski wyjechał do Spały. Suchar natychmiast 
stracił przytomność (oczywiście symulując) i darł 
się jak opętany:

- Niech żyje Marszałek! Niech żyje Marszałek! 
Często tracił przytomność, a gorączka go nie 

opuszczała (nabijał termometr nieraz i do 40-stu 
stopni), poczem znów tracił przytomność i wy-
krzykiwał to co zwykle. Po kilku dniach odwiedziła 
go w szpitalnej sali delegacja wojskowych z kwia-
tami i z medalem. Jako pierwszy ranny w walkach 
o sprawiedliwą i uczciwą Polskę  od razu stał się 
kombatantem. Nie, renty rządowej nie dostał, ale 
zapomogę i owszem. Było tego coś dwa tysiaki. 
Co robić z takim szmalem dowiecie się państwo 
w następnym odcinku.

Pozdrawiam, Zbyszek Poręcki

Ależ mieszka! Mieszka! Wbrew kasandrycznym 
zapowiedziom Tolka Murackiego, okazało się, 

że to tylko strachy na Lachy. Poezja w Pruszkowie 
mieszka i ma się znakomicie ( między innymi również 
dzięki wyżej przywołanemu),  o czym mogli się prze-
konać mieszkańcy naszego zacnego miasta szczelnie 
wypełniający salę Spółdzielczego Domu Kultury w 
dżdżysty niedzielny wieczór 28 stycznia.

Pierwszy tegoroczny Salonik z Kulturą miał wybit-
nie eklektyczny charakter. Zaczęło się co prawda od 
prozy ( jeśli pominąć piosenkę-zapowiedź-hymn, 
uzupełnioną zwrotkami sławiącymi Jacka Fedorowi-
cza i Katarzynę Jamróz) Nestora Polskiego Kabaretu, 
którą to prozą Autor reklamował swoją najnowszą 
książkę. Należy dodać, że nie ukrywał tego faktu – 
przeciwnie – podkreślił, że wpisuje się w ten sposób 
w obowiązujące w ostatnich czasach, w pewnych 
kręgach trendy.

Słuchacze przyjęli ową reklamę życzliwie i życzliwo-
ścią wypełnieni wysłuchali kilkunastu piosenek w wy-
konaniu Antoniego Murackiego, będących w istocie 
kolejną reklamą – tym razem najnowszej płyty barda 
– POEZJA JUŻ TUTAJ NIE MIESZKA.

Następnie znów na scenie pojawił się, na krótko, 
Jacek Fedorowicz by już do końca wieczoru oddać 

Poezja już tutaj nie mieszka?
Grzegorz Zegadło - dyr. Książnicy Pruszkowskiej
Foto - Tomasz Malczyk

ją ( tę scenę) we władanie Katarzynie Jamróz, która 
nie reklamowała niczego i ograniczyła się do śpiewu 
jedynie. Katarzyna Jamróz zawładnęła nie tylko sce-
ną, ale i sercami publiczności, co znalazło swój wyraz 
zarówno w gorących oklaskach po każdej piosence, 
jak i w wydatnej pomocy, jaką okazała jej publiczność 
podśpiewując wraz z Artystką znajome sobie frazy. 
Zwłaszcza przy kolędach ta aktywność była wyraź-
na.

Wieczór zakończyły pogaduchy w kolejce po książki 
Jacka Fedorowicza, płyty Antoniego Murackiego oraz 
autografy obu Panów.
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Kochajmy się 
Rosjanie przewidywali ciężką i mroźną zimę. No i 

się sprawdziło, na Syberii w Jakucku zanotowano 
-62 stopnie Celsjusza. W Ameryce też się sprawdziło, 
wodospad Niagara zamarzł, a mrozy dotarły tez do 
bagien Florydy. Biedne aligatory, całe szczęście, że 
są zmiennocieplne inaczej by pozamarzały. Na połu-
dniowej półkuli w RPA i Australii upały po 40 stopni w 
cieniu. Tylko na biegunach niezmiennie zimno, choć 
zauważono, że pokrywa lodowa robi się coraz cień-
sza. Globalne ocieplenie u nas w Polsce widać gołym 
okiem. Słaba ta zima, ale czy ja chciałbym większej? 
Chyba nie. A i tak już mam dosyć tej zimy, już chciałbym 
żeby było ciepło.

 – I będzie ciepło – zaszczebiotała jakaś białogłowa.
 – No to wiem, na wiosnę będzie. A przecież luty do-

piero – odparłem bez przekonania.
 – Oj tam – machnęła ręką – czternastego będzie 

ciepło!
 – A to… Niee to już było. Nic nie grzeje. Ja o praw-

dziwej pogodzie mówię.
 – A ja mówię: kochajmy się!
 – I ciebie mam kochać? – roześmiałem się.
 – I mnie i pieska i kotka i tamtego człowieka – wska-

zała na jakiegoś dresa idącego ulicą.
 – Jego? – skrzywiłem się – Trochę przesadziłaś.
 – Świat będzie lepszy, ty radośniejszy i ciepło bę-

dziesz miał – obdarowała mnie uśmiechem, poma-
chała na pożegnanie i odeszła radosnym krokiem.

Przyszedł Staś. Minę miał zgorzkniałą. Dałem mu 
piwo na lepszy humor i kiedy przechylał puszkę wle-
wając do gardła złoty trunek, powiedziałem:

 – Kocham cię.
Staś parsknął, mało się nie udławił.
 – Że co? Że jak? – dopytywał oblany piwem.
 – No, że kochajmy się – bąknąłem nieśmiało.
Staś odstawił puszkę, przetarł rękawem twarz, popa-

trzył na mnie z ukosa.
 – Ale, że tu? Teraz? – spytał zdziwiony rozglądając 

się dokoła.
Kiwnąłem potakująco głową.
Stach uśmiechnął się jakoś tak krzywo:
 – No, ale weź… No, przecież nie tu… 
 – Tu, teraz, wszyscy się kochajmy – odpowiedziałem 

patrząc mu prosto w oczy.
 – Wszyscy? – Staś niedowierzał.
 – No tak. Tu, teraz, wszyscy. Ale tak wiesz…
 – Jak?
 – No tak, bez tego… No…
 – Bez? – Staś wybałuszył oczy ze zdziwienia.
 – No tak bez podtekstów… 
 – Jakich?
 – Bez dwuznaczności znaczy…
 – Czyli jak?

 – Jak bracia – wypaliłem – Kochajmy się jak rodzi-
na, wszyscy…

 – Aaaaa – jęknął Staś – No tak, jak bracia… Kochajmy 
się, jak najbardziej…

Wreszcie Staś zrozumiał. Uradowany objąłem 
Stacha po bratersku, ale Staś spojrzał tylko na obej-
mującą go moją rękę, potem na mnie tak spode łba 
i sięgnął po niedopitą puszkę piwa.

A mnie się zrobiło nieco cieplej. I tak było ciepło jak na 
zimę, ale mnie się zrobiło w środku ciepło. Roześmiałem się 

sam do siebie, czym przykułem uwagę zdziwionego Stasia. 
Może ta białogłowa miała rację? Spojrzałem na Stasia.

 – Tak, tak, wiem, kochajmy się – jak automat odpowie-
dział Staś, choć jego słowa były mało przekonujące.

 – Staś, więcej wiary. Powiedz to pełną piersią.
 – Kochajmy się – wycedził Staś.
 – Ale z uśmiechem i z radością.
Staś wykrzywił usta, co miało wyglądać na uśmiech, 

zabłyszczał oczami, chyba miał przepite, i głośno i wy-
raźnie wypowiedział:

 – Ko-chaj-my się.
 – No i widzisz, że można? Prawda, że od razu le-

piej?
Staś nic nie powiedział, tylko spojrzał na mnie i się-

gnął po kolejne piwo.
Wskazując na przechodząca młodą damę, powie-

działem do Stasia:
 – Powiedz jej, że ją kochasz.
Staś zerknął na dziewczynę.
 – Zgłupiałeś? Jeszcze, kto usłyszy i powiedzą, że ją 

molestuję.
 – Staś, powiedz jej. Nie wstydź się swoich uczuć. 

No… - zachęcałem Stasia.
Wreszcie Staś się przemógł:
 – Ej! Dziewczyna! – krzyknął do niej – Kocham cię!
Młoda dama obejrzała się, obdarzyła Stasia uśmie-

chem i machając do niego ręką, poszła. 
Staś wyraźnie był ukontentowany. Spojrzał na mnie 

niepewnie.
 – To działa? – Staś nie mógł uwierzyć.
Z drugiej strony przechodziła nieco dojrzalsza kobie-

ta. Staś krzyknął za nią:
 – Halo! Proszę pani! – a gdy ta się odwróciła, dodał: 

- Kocham panią!
Kobieta machnęła tylko ręką z grymasem na twarzy i 

poszła dalej. Ale grymas ten skrywał uśmiech, którego 
nie dało się ukryć przed naszym wzrokiem. Staś spoj-
rzał na mnie triumfalnie, dumny ze swej postawy, a ja 
pokiwałem głową: tak, tak Staś, to działa.

 – Kocham cię! – teraz ja krzyknąłem.
Obejrzał się jakiś łysy, któremu kark przysłaniał szyję. 

Podszedł do nas.
 – Że co ku…? Takiś cwaniak? Wstań ku… - cedził sło-

wa patrząc na mnie.
 – No, że… My wszystkich kochamy – wymamrota-

łem wstając.
 – On, znaczy – dodał Staś wskazując na mnie.
Zdrajca, jak co, do czego to tylko ja, zawsze się wy-

miga.
Łysy kark zakręcił głową i w jednej chwili padłem zda-

jąc sobie sprawę, że oberwałem z tzw. główki. Kiedy 
otworzyłem oczy, łysego już nie było, tylko Staś próbo-
wał mnie podnieść.

 – Nie mogłeś mnie bronić? – odezwałem się z wy-
rzutem.

 – Skoro tak wszystkich kochasz, to mogłeś nadstawić 
drugi policzek – spokojnie odpowiedział Staś, poma-
gając mi wstać.

 – Jak miałem nadstawić!? – wydarłem się na Stasia 
– Jak on mnie centralnie w czoło przywalił! Nawet 
się nie spodziewałem. Ale ty Staś, mogłeś mu przy-
walić z boku. Zmiótłbyś go jednym ciosem, gnoja 
jednego.

 – Nie mogłem – odparł Staś.
 – Dlaczego?
 – Bo ja już teraz wszystkich kocham – odparł Staś i 

dopił piwo.

Poczta 
Polska

N i e s t e t y 
znów pi-
szę żle o 
PP chociaż 
c h c i a ł o b y 

się dobrze, a dlaczego zaraz wyjaśnię. 
Wysłaliśmy na święta kilkadziesiąt listów 
z życzeniami. Zrobiliśmy to na dwa tygo-
dnie przed świętami i okazało się, że dwie 
wiadomości nie dotarły, a do nas także 
nie dotarł list z Ursusa wysłany na po-
czątku grudnia ubiegłego roku co zaowo-
cowało wielką obrazą. Kartki świąteczne 
kupuje się za 1,50 zł z kopertą i opłat-
kiem, a na list trzeba przykleić znaczek 
za 2,60 zł i są kłopoty z dostarczeniem. 

List do redakcji Szanowni Państwo!
Prezydent Prusz-

kowa Jan Starzyński 
wydał zarządzenie 
określające wysokość 
kwoty środków fi-
nansowych przezna-
czonych na realizację 
Budżetu Obywatel-
skiego w Pruszkowie 
na 2019 rok.

Do rozdysponowa-
nia w ramach Budże-
tu obywatelskiego 
jest 1.250.000 zł.

Podział tych środ-
ków na siedem ob-
szarów miasta został 
ogłoszony w pierw-
szym tygodniu lutego 
2018 roku.

Zespół ds. Budżetu 
Obywatelskiego
e-mail: budzetoby-
watelski@miasto.
pruszkow.pl

Także list polecony do Niemiec kosztował 
16 zł. Dzis tj. 24-go dostałem z Krakowa 
pismo VIVAT AKADEMIA z informacją, że 
Poczta Polska tak im podniosła opłatę, za 
pismo o wadze 350 g i gabarycie B po 4,75 
zł, co oczywiście przekracza możliwości 
wydawcy. 

Tutaj chcę zapytać co robi Urząd Ochro-
ny Konkurencji i Konsumenta (UOKiK), 
który zatrudnia mnóstwo osób i jak to 
się ma do rzeczywistości w jakiej żyjemy. 
Jednocześnie rząd informuje, że tworzy 
państwo opiekuńcze więc jak to rozu-
mieć?

Chcę podkreślić, że Poczta Polska ma 
piękne tradycje, bo do dziś wspominamy 
obronę Poczty Polskiej w Gdańsku gdy 
wybuchła II wojna światowa. Także w PRL
-u znaczek przez całe lata kosztował 60 
gr, a list miejscowy tylko 40 gr i docierał 
do adresata tego samego dnia.

Zdzisław Majewski 
Pruszków, luty 2018 r. 

Ponad milion złotych na BO 2019
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Po omówieniu rzeźbotwór-
czej działalności rzek, w tym 
Utraty, i wątku braku jezior 
w okolicy Pruszkowa, dziś 
powiemy, co oznacza potocz-
na nazwa „woda oligoceń-
ska”. Zwrócimy też uwagę na 
ochronę wody, zalecaną w 
dokumentach strategicznych 
miasta, gminy i powiatu.

Dr hab. geomorfologii Maria Górska-Zabielska
Dr geologii Ryszard Zabielski
Foto - Maria Górska-Zabielska 2011, 2017

Woda w mieście
Część 3

Wody głębinowe

Woda w Pruszkowie to także eksploatowane na po-
trzeby mieszkańców miasta zasoby wód głębino-

wych (Kowalczyk, Nowicki 2007). Do dyspozycji pozostają 
trzy ujęcia wody z warstw oligoceńskich: przy ul. Jasnej (z 
głębokości 244 m pod poziomem terenu; Fot. 1), Lipowej 
(245 m ppt) i Żbikowskiej (238 m ppt) oraz ujęcie wody 
z osadów plejstoceńskich, eksploatowanej z głębokości 
29,5 m ppt, przy ul. Prusa (Fot. 2). Wodę w Pruszkowie 
docenia się tylko wtedy, kiedy zabraknie jej w kranach. A 
to stanowczo za rzadko. Wiedza mieszkańców Mazowsza 
o wodzie głębinowej jest ponadto mizerna i obfituje w 
błędy merytoryczne.

Fot. 1. Ujęcie wody z warstw oligoceńskich, 
z głęb. 244 m ppt, przy ul. Jasnej

Fot. 2. Ujęcie wody z osadów plejstoceńskich, 
z głęb. 29,5 m ppt, przy ul. B. Prusa

Nazwa „woda oligoceńska”, a dokładnie jej drugi człon, 
pochodzi od nazwy epoki geologicznej. Oligocen to, w 
geochronologicznym podziale dziejów ziemi, epoka trwa-
jąca od 34 do 23 mln lat temu. Wchodzi ona w skład więk-
szej jednostki czasowej – okresu zwanego paleogenem, a 
ten z kolei zaliczany jest do ery kenozoicznej, najmłodszej 
ery w historii geologicznej ziemi, trwającej od 65 mln lat 
do dzisiaj.

W okresie oligocenu obszar dzisiejszego Mazowsza był 
dnem morskim, na którym gromadziły się osady piaszczy-
ste dostarczane przez rzeki z lądu znajdującego się dalej 
na południe (Bałtyku jeszcze wtedy nie było). Piaski, jako 
skały o dużej porowatości, są dobrym kolektorem (zbior-
nikiem) do gromadzenia się m. in. wody (woda zbiera się 

w przestrzeniach między ziarnami piasku, czyli porach). 
Osady takie nazywają się wodonośnymi.

W późniejszej historii geologicznej Mazowsza osady oli-
gocenu zostały przykryte przez kolejne (młodsze) osady, 
m.in. iły (w epoce pliocen; Ryc. 2), czy gliny lodowcowe 
(w epoce plejstocen), które słabo lub wcale nie przepusz-
czają wody. Ponadto, w wyniku procesów tektonicznych, 
doszło do deformacji (wygięcia) warstw i utworzenia 
struktury zwanej niecką (Niecka Mazowiecka; Ryc. 1). 

W części centralnej niecki warstwy osadów oligoceń-
skich zalegają najniżej (240-200 m pod poziomem tere-

Ryc. 1. Schematyczny przekrój geologiczny przez Nieckę Mazowiecką wzdłuż linii Łódź – 
Warszawa – Pisz. Źródło: Zajewska 1956

nu), natomiast w kierunku części peryferyjnych (np. na 
zachodzie okolice Kutna, Łowicza; na wschodzie – Łuko-
wa, Międzyrzecza Podlaskiego, Siedlec) „podnoszą się” ku 
powierzchni terenu, gdzie, albo tę powierzchnię osiąga-
ją, tworząc tzw. wychodnie tych warstw, albo zalegają na 
niewielkiej głębokości. Występujące współcześnie opady 
atmosferyczne (deszcz, śnieg, grad) w obszarze wychod-
ni, infiltrując, zasilają warstwy oligoceńskie w wodę, któ-
ra grawitacyjnie przemieszcza się wzdłuż warstw ku niżej 
położonej, centralnej części Niecki Mazowieckiej. Woda 
alimentowana jest także na całej powierzchni Niecki, 
gdzie przedostaje się do warstwy osadów oligoceńskich 
tzw. oknami hydrogeologicznymi, tj. nieciągłościami w 
warstwach nieprzepuszczalnych (iłach plioceńskich), np. 
w okolicy Brwinowa (Ryc. 2). Pomimo tego, że podczas 
infiltracji woda pozbywa się większych zanieczyszczeń, to 
jednak zwiększona zawartość związków żelaza wiąże się z 
koniecznością jej uzdatniania. 

Z warstw oligoceńskich, w których zgromadziła się 
woda (w Pruszkowie strop ich znajduje się na głębokości 
238-245 m ppt), w znany nam sposób (pompy miejskie), 
woda pobierana jest na użytek mieszkańców. Wydajność 
studni wynosi Q = 76 m/h.

Trudno podać dokładnie, ile czasu potrzebuje woda na 
infiltrację od obszaru zasilania na powierzchni terenu po 
miejsce, skąd jest czerpana. Zgodnie z najnowszymi bada-

Ryc. 2. Przekrój geologiczny przez okolice Warszawy. Źródło: Kowalczyk, Nowicki 2007, zmienione

niami hydrogeologów, proces taki może trwać nawet 70 
000 lat. Wiek wody podziemnej, datowany na podstawie 
oznaczeń izotopowych, sięga interglacjału eemskiego (132-
115 tys. lat temu), czyli okresu cieplejszego, oddzielającego 
ostatnie zlodowacenie na Mazowszu (około 185-135 tys. 
lat temu) od kolejnego, najmłodszego zlodowacenia (20 
000 lat temu), które objęło tylko pn. część Polski. W wo-
dzie podziemnej występującej w osadach piaszczystych 
oligocenu znajdują się także domieszki wód infiltrujących 
w holocenie, tj. w ciągu ostatnich 11,7 tys. lat.  

Podsumowując ten przydługi wywód, trzeba jasno po-
wiedzieć, że woda, którą dziś czerpiemy w Pruszkowie i 

okolicy, spadała na powierzchnię ziemi w postaci deszczu 
nawet 70 000 lat temu. Natomiast gromadzona ona jest 
w osadach/warstwach oligoceńskich (stad jej nazwa), 
których powstanie szacuje się na przedział 34-23 mln 
lat temu. W innych obszarach Polski (np. Wyż. Krakow-
sko-Częstochowska) woda głębinowa czerpana jest nie z 
warstw oligocenu, a z warstw jury (woda jurajska), a więc 
ze skał o wiele starszych. Niestety potocznie, przynajmniej 
na Mazowszu, każdą wodę czerpaną z głębokości większej 
niż gospodarska studnia, nazywa się oligoceńską. Błąd 
ten popełniają także sami urzędnicy, wieszając tablicę z 
niepoprawnym napisem. Błędnie podany jest także wiek 
wody podziemnej w Programie Ochrony Środowiska dla 
Gminy/Miasta Pruszkowa, wykonanym przez AQUAGEO 

w 2004r., a który przywołany jest w Aktualizacji opraco-
wania ekofizjograficznego podstawowego dla miasta 
Pruszkowa (http://www.pruszkow.pl/__data/assets/
pdf_file/0018/31077/EKOFIZJOGRAFIA-PODSTAWOWA-
M.-PRUSZKoW.pdf     dostęp 8.12.2017) 

Na Mazowszu, poza oligoceńskimi osadami wo-
donośnymi, występują także dużo młodsze osady, w 
których także są odpowiednie warunki do gromadze-
nia się wody pitnej. Należą do nich np. piaski z epoki 
plejstoceńskiej (1,8-0,01 mln lat), zalegające w trzech 
warstwach wodonośnych. Są to strefy: do 10 m, cha-
rakteryzujące się tylko częściowym odizolowaniem 
od wpływów zewnętrznych (a więc najbardziej zanie-
czyszczone) oraz od 10-70 m oraz poniżej 70 m. Obie te 
warstwy odizolowane są nieprzepuszczalnymi glinami 
lodowcowymi od siebie i od wpływów zewnętrznych. 
W Pruszkowie wodę z plejstoceńskiego poziomu wo-
donośnego czerpie się z piasków zalegających na głę-
bokości ok. 30 m ppt, i ma to miejsce w studni przy ul. 
Prusa (Fot. 2). Wody występujące w utworach plejsto-
cenu są miękkie i średnio twarde o znacznej zawartości 
związków żelaza i manganu.

Wody podziemne na terenie miasta poddano w 2010 r. 
badaniom. Niestety wykonano je tylko w jednym ujęciu 
wody, tj. w studni przy ul. Prusa. Wykazano, że czerpa-
na stamtąd woda jest III klasy (na pięć możliwych), co 

oznacza, że wody są zadowalającej jakości (Opracowanie 
Ekofizjograficzne).

Ochrona wody
Potencjalnym źródłem zanieczyszczeń dla użytkowych 

poziomów wodonośnych w okolicach Pruszkowa jest ob-
szar autostrady, która przebiega przez Obszaru Wysokiej 
Ochrony. Na obszarze tym brak jest izolacji lub jest ona 
bardzo słaba. Stąd istnieje duże prawdopodobieństwo 
negatywnego oddziaływania autostrady na jakość wody 
pitnej. Na stan czystości rzek duży wpływ mają spływy po-
wierzchniowe nawozów mineralnych i środków ochrony 

roślin stosowanych w rolnictwie oraz zanieczyszczenia 
niesione z innych obszarów położonych w wyższych par-
tiach zlewni. Należałoby zatem położyć duży nacisk na 
likwidację punktowych źródeł zanieczyszczeń pochodzą-
cych przeważnie z gospodarstw wiejskich. 

Główna rzeka Pruszkowa, Utrata, wraz ze zlokalizo-
wanymi wzdłuż jej biegu stawami, objęta jest od 2007 
r. ochroną w ramach Warszawskiego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu. Jest to największy na terenie naszego 
województwa obszar ochronny. Zlokalizowany jest na 
terenie ponad 50 gmin, w tym również Pruszkowa. Jego 
powierzchnia wynosi ponad 148 tys. ha. Warszawski 
Obszar Chronionego Krajobrazu to układ powiązanych 
przestrzennie terenów wyróżniających się krajobrazowo, 
o zróżnicowanych ekosystemach, cennych ze względu na 
możliwość zaspokajania potrzeb związanych z masową 
turystyką (Fot. 3) i wypoczynkiem (np. szlaki piesze i ro-
werowe ze ścieżkami przyrodniczo - edukacyjnymi, trasy 
do jazdy konnej, spływy kajakowe, śródleśne polany ze 
stanowiskami do grillowania i palenia ognisk), lub stano-
wiących istniejące albo odtwarzane korytarze ekologicz-
ne (możliwa migracja roślin, zwierząt i grzybów). Nadzór 
nad Obszarem sprawuje Marszałek Województwa Ma-
zowieckiego, który współpracuje z Regionalnym Dyrek-
torem Ochrony Środowiska w Warszawie.

Najważniejszym wyzwaniem, jakie obecnie stoi przed 
instytucjami zarządzającymi zasobami wodnymi, jest 
spełnienie wszystkich wymogów wynikających z Ramo-
wej Dyrektywy Wodnej (RDW). Jej głównym celem jest 
ochrona zasobów wodnych dla przyszłych pokoleń. Aby 
to osiągnąć, RDW w jednym ze swoich artykułów ustaliła 
ramy dla ochrony wód, które m.in.:

a) zapobiegają dalszemu pogarszaniu oraz chronią i po-
prawiają stan ekosystemów wodnych;

b) promują zrównoważone korzystanie z wód opar-
te na długoterminowej ochronie dostępnych zasobów 
wodnych;

c) dążą do zwiększonej ochrony i poprawy środowiska 
wodnego;

d) zapewniają stopniową redukcję zanieczyszczenia 
wód podziemnych i zapobiegają ich dalszemu zanieczysz-
czaniu;

e) przyczyniają się do zmniejszenia skutków powodzi i 
susz.

Zalecenia te znajdują swoje odzwierciedlenie w przy-
woływanym wcześniej Opracowaniu Ekofizjograficznym 
dla Pruszkowa, w którym czytamy m.in. o nakazie ochro-
ny oczek wodnych, stawów, jezior. W dokumencie zaleca 
się także współdziałanie władz wszystkich gmin i miast 
leżących w obrębie zlewni Utraty i jej dopływów na rzecz 
poprawy gospodarki wodno-ściekowej terenu, co przeło-
ży się na poprawę stanu czystości wody w tych rzekach. 

Podobne zalecenia dostrzec można wśród kierunków 
działań „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 
do 2030r. Innowacyjne Mazowsze” w zakresie środowi-
sko i energetyka. Mając na uwadze „zapewnienie trwałe-
go i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich 
walorów środowiska” (kierunek działania nr 27, Tab. 26), 
zaleca się następujące działania: 

27.3. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencja-
łu ekologicznego wód i związanych z nimi ekosystemów; 

27.4. Przeciwdziałanie deficytowi wodnemu; 
27.5. Ochrona lasów i obszarów cennych przyrodniczo 

(także wzdłuż rzek); 
27.6. Szerzenie świadomości ekologicznej.
Konieczne jest także podjęcie bardziej zdecydowanych 

działań przez organy odpowiedzialne za zarządzanie wo-
dami, jak również władze lokalne i regionalne. Najważ-
niejsza jednak wydaje się zmiana świadomości mieszkań-
ców obszaru zlewni i nakłonienie ich do zmiany zachowań 
związanych z korzystaniem z wód, które to obecnie przy-
czyniają się do pogorszenia ich stanu. Jest to zalecany w 
„Strategii rozwoju…” kierunek działania nr 27.6. 

W kolejnych felietonach zajmiemy się surowcami 
skalnymi Pruszkowa i okolicy, dzięki którym o naszym 
mieście głośno było już w zamierzchłych czasach staro-
żytnej Europy, ale także dzięki którym mogło ono szyb-
ko rozbudowywać się na przełomie XIX i XX wieku. 

Fot. 3. Zaspokajanie potrzeb związanych z ma-
sową turystyką zapewnia Warszawski Obszar 

Chronionego Krajobrazu w granicach Pruszkowa 
w postaci rejsów kajakiem po największym 

ze stawów hr. Potulickiego



18                                                                                                                                                                            GŁOS PRUSZKOWA NR 02/2018                                                                                  

Stanisław Sygnarski - autor powieści „W klinczu”,
zbioru czterech sztuk teatralnych pt. „Komedie”,
bloger: sygnarski.wordpress.com

www.gpr24.pl      Publicystyka  Stanisław Sygnarski

Polityka uprawiana przez 
Pana Kaczyńskiego - bo to 
przecież jego politykę reali-
zuje rząd - wywołuje u wielu 
z nas skrajnie katastroficzne 
wizje naszej przyszłości. Przy-
znaję, że u mnie też. Bo jak się 
nie obawiać, gdy na naszych 
oczach rozwiewa się marzenie 
pokoleń i upada realny byt, 
jakim jest państwo silnie za-
korzenione w strukturach za-
chodnich.

Demontaż trójpodziału władz, kreowanie anty-
unijnych postaw, fatalna polityka zagraniczna, 

niesłychana propaganda sukcesu partii rządzącej, 
ataki na media prywatne, wymanewrowanie ko-
ścioła w politykę; stawianie czegoś tak przecież 
względnego jak sprawiedliwość nad prawem, pra-
wem, które było i winno być ostoją narodu i filarem 
demokracji, wypaczenie naczelnej istoty demokra-
cji jaką jest zasada tolerancji dla każdej - nawet naj-
słabszej - grupy społecznej i jednostki, jednocześnie 
spoglądanie przez palce na liczne już ataki kseno-
fobiczne czy rasistowskie - to wszystko jest złem! 
Ale - to wszystko jeszcze da się odwrócić. I może to 
zrobić nawet ten rząd... Też - kolejny po nim. 

Obawiam się jednak, że sprawa naszego wyjścia z 
Unii już jest przesądzona. Może to kwestia jeszcze 
roku czy dwóch, a może już klamka zapadła... I - te 
wszystkie podchody unijnych komisji, komisarzy 
wzywających nas do powrotu na ścieżkę demokra-

cji - to tylko gra, zabawa starych ludzi w Indian? Gra, 
która dla dobra szerszej publiczności musi się jesz-
cze jakiś czas toczyć, aby dać przykład właściwych 
dla świata i historii reguł.

Jedno jest pewne! Drugiej szansy - w tym wieku 
- już mieć nie będziemy. Jeżeli teraz wyjdziemy lub 
wyrzucą nas z Unii, kilka pokoleń naszych rodaków 
będzie czekać, zanim znów zachód Europy poda 
nam rękę.

Spróbujmy popatrzeć na nasz kraj nie z pozycji 
Warszawy, a z pozycji  Berlina, Paryża, Madrytu, 
Rzymu, Wiednia czy Hagi. Popatrzmy na siebie oczy-
ma kluczowych europejskich graczy. I co widzimy 
w pierwszej kolejności? U nas kolejne kłopoty - nie 

pierwsze i pewnie nie ostatnie - u nich wspomnie-
nie stabilnego, mocnego, bogatego i pięknego EWG. 
Tak - w tych wszystkich zachodnich stolicach widać 
tęsknotę za sprawdzoną przez dekady polityką Eu-
ropejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Zatem - mając 

na głowie Brexit, w wielu krajach złożone problemy 
wewnętrzne, narodowościowe i populistyczno-na-
rodowe, kwestię turecką i inne trudności - zachodni 
przywódcy stają przed pewną koniecznością dzie-
jową. Czyż powrót do dawnego stabilnego kręgu 
państw EWG nie byłby właściwym rozwiązaniem, 
gdyż Unię w obecnym kształcie czekają nieustanne 
perturbacje? Bo dlaczego Hamburczyk czy też Pary-
żanin mają ginąć - albo choćby płacić - za Warszawę, 
Bukareszt, Budapeszt, w których znacznie mocniej 
niż można by dotąd sądzić zakorzenił się homo so-
vieticus?

Spójrzmy ich oczyma, postawmy się na ich miej-
scu... Czy my tak ochoczo nadstawialibyśmy za nich 

karku? Bardzo wątpię... Wszak koszula bliższa cia-
łu...

Co zatem jeszcze rzuca się w oczy patrząc z Za-
chodu na Wschód? Ano - przy tych wszystkich „kło-
potach” jakie im sprawiamy - widać same dobre 
rzeczy. 

Po pierwsze: sami dostarczamy im argumentów 
za wyeliminowaniem nas z ich kręgu, dzięki czemu 
nie da się postawić zarzutu, że nie chcieli na trwałe 
się z nami zjednoczyć.

Po drugie: jak my opuścimy Unię, to oni na pew-
no nie zbiednieją. Przeciwnie - wzbogacą się. A 
my? Na dzień dobry - w okresie przejściowym, a 
raczej będzie takowy - zostaniemy wydrenowani, 
nazwijmy to z mocy intelektualno-finansowej, gdyż 
co mądrzejsi, sprytniejsi i bogatsi wyjadą. A na do-
branoc - sprzedawać nam się będzie wszystko, co 
tanie i proste. A wiadomo, że na tym się najwięcej 
zarabia.

Po trzecie: unijne dotacje, które do tej pory otrzy-
mywaliśmy - ekwiwalent planu Marshalla - rozgrze-
sza ich z grzechów przeszłości.

Po czwarte: wreszcie tę rurę z gazem na dnie Bał-
tyku położy się bez sprzeciwów. A pan Schröder 
z panem Putinem dopiero nam pokażą na co ich 
jeszcze stać. 

I na koniec po piąte: kwestie wojskowo-obronne.  
Ale to już bułka z masłem. Przecież Rosję zawsze 
najbardziej interesowała bliska zagranica. Wiado-
mo - kurica nie ptica Polsza nie zagranica - Polakom 
sprzeda się kolejny tysiąc Leopardów 1, a kabeka-
esy, saperki, a także tysiące klap do schronów dla 
terytorialnej obrony, to już pikuś! Z wyprodukowa-
niem tej „broni masowego rażenia” nasz przemysł 
obronny na pewno sobie poradzi.

Co jeszcze Zachód widzi patrząc tak na nas? Za-
pewne wiele, wiele rzeczy, o których nam - zapa-
trzonym w siebie - się nie śni. Za to jestem przeko-
nany, że i widzą, i wiedzą, że drugi raz nam się na 
europejskie współistnienie nabrać nie dadzą. No... 
Może za czasów naszych praprapraprawnuków...

Drugiej szansy w tym wieku już nie będzie

Wracamy jeszcze do niecodziennego pokazu 
mody p.t. „Zima mroźna nam nie groźna”, 

który odbył się 10 grudnia w Pałacyku KASYNO 
w Podkowie Lesnej. Dodajemy, że organizatorami 
tej charytatywnej imprezy byli: HGFIlm sp. z o o , 
oraz CKIO Podkowa Lesna.

Organizatorzy dziekują wszystkim którzy przy-
czynili sie do uszczęśliwienia dzieci i obdarowania 
ich zimowymi ubraniami. 

Więcej zdjęć na: http://www.gpr24.pl/2017/12/4
-edycja-niecodziennego-pokazu-mody-zimowej-
pt-zima-mrozna-nam-niegrozna-za-nami/

„Zima mroźna nam nie groźna”
Hanna Głowacka 
Foto - Tomasz Malczyk/Głos Pruszkowa

APEL O POMOC

Mam na imię Bartuś. Mam 3,5 
roku i każdy dzień zaczynam 

od paska. Nie, nie tego do pupy... Co-
dziennie zaraz po przebudzeniu, siu-

siam do pojemniczka i sprawdzam paskiem, czy nie 
pojawiło się białko w moim moczu. Choruję na Zespół 
Nerczycowy, jest to przewlekła choroba nerek. Niby 
jestem zdrowy, sprawny, rozwijam się jak moi rówie-
śnicy, ale najmniejsza infekcja, nowy ząbek czy ukąsze-
nie komara mogą pokrzyżować mi plany i zabrać mnie 
do szpitala na wiele tygodni. 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% podat-
ku. Wystarczy w rozliczeniu rocznym wpisać: KRS: 
0000037904, a w polu „INFORMACJE UZUPEŁNIA-
JĄCE”: 32449 Panfil Bartosz. Szanowni Darczyńcy, 
prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola 
„Wyrażam zgodę”.
Dane kontaktowe: magdalena_boron@interia.pl
dzieciom.pl/podopieczni/32449
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Leszek Kożuszko - dziennikarz, publicysta
Foto - Internet

Ze wspomnień - Jedno z osobistych zwierzeń

Żyłem z pisania. Z dniem 1 stycz-
nia 1970 roku stałem się bezrobot-
ny. Mój przemiły sąsiad z działki 
pan Jarosław Andrzejewski, gdy 
mu zwierzyłem się przypadkiem 
w sąsiedzkiej pogawędce, z tego 
mojego życiowego wydarzenia, 
skomentował dowcipnie:

- Musiałeś pan bardzo się starać, 
aby w peerelu zostać bezrobot-
nym.

W moich przepięknych latach sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku, miałem warunki i starałem 

się bardzo. Pracując, jako szeregowy dziennikarz w 
Gazecie Białostockiej – organie KW PZPR, publikowa-
łem sporo w krajowych tygodnikach. Obstawiałem 
z powodzeniem ogłaszane konkursy. Tak się jakoś 
złożyło, iż nie utrzymywałem przyjaznych kontaktów 
ani z naczelnym – członkiem egzekutywy PZPR, ani 
z kierownikami działów – członkami redakcyjnego 
kolegium. I spotkałem się z niespodziewaną zawiścią 
- straciłem etat. Pretekstem były moje przyjazne kon-
takty z Józefem Dajczgiewandem – głośnym wówczas 
zbuntowanym studentem. Jeszcze przez cały rok usi-
łowałem żyć z tych wspomnianych publikacji w krajo-
wych tygodnikach, ale w peerelu okazało się to nie-
możliwe. I tak dzięki przyjaznym znajomym znalazłem 
etat w Pruszkowie. Etat redaktora gazety zakładowej 
w znanej wówczas na świecie Fabryce Obrabiarek 
Imienia 1 Maja. 

Miasto to ludzie – ich lokalna władza, warunki 
mieszkania, pracy, życia. Uczestnicząc w tych moich 
wspomnianych pięknych latach sześćdziesiątych w 
spływach kajakowych Czarną Hańczą wiedziałem, iż 
właśnie w Pruszkowie jest znany w kraju harcerski 
retmanat  - Czarna Hańcza. Znałem też nazwisko jego 
legendarnego twórcy - Wojkowski.

Gdy zajrzałem do mapy jak dojechać do tego, mo-
jego teraz, Pruszkowa dostrzegłem tuż obok Leśną 
Podkowę. Docierała wówczas do mnie sensacyjna 
wieść, iż tamtejszy proboszcz ks. Kantorski wpro-
wadził we mszach miejscowego kościoła muzyczny 
zespół jazzowy w miejsce, jak wszędzie od wieków, 
organów. Gdy zamieszkałem w baraku – hotelu ro-
botniczym wytwórni obrabiarek jedna z pierwszych 
wypraw była na niedzielną mszę do Podkowy Leśnej. 
Przypominam, iż nie zrobiło to na mnie jakiegoś więk-
szego wrażenia, jak to sobie uprzednio wyobrażałem. 
Większe zapamiętane wrażenie zrobiło na mnie spo-
strzeżenie, że znajdujące się tuż obok kościoła pojem-
niki na śmieci są z napisami: papier, szkło, metal inne 
odpady. Czegoś takiego w całym peerelu wówczas 
chyba nie było.  

Czerpiąc radochę z przyjaznych kontaktów z ów-
czesnymi, przeważnie młodszymi od mnie pisarzami, 
publicystami artystami starałem się w tym moim 
obecnie Pruszkowie mieć przyjazne kontakty z tego 
typu ludźmi. Jako jednego z pierwszych poznałem 
przyjaciela wspomnianego Wojkowskiego – Stani-
sława Zielińskiego - wówczas młodego ciekawego 
artystę malarza. Bez większych starań spotkałem już 
wówczas znane postacie  Pruszkowa  - Gerarda Po-
łożyńskiego,  Zbigniewa Łukaszewskiego, Tadeusza 
Powązkę. Następnie poznawałem innych twórczych 
ludzi. Po latach przeważnie autorów książek coraz ła-
twiej wydawanych. 

Dziś z sentymentem dostrzegam na półkach do-
mowej biblioteczki przepięknie opracowaną książkę 
Mariana Skwary jakże ważną dla kultury całego kraju 
– „Pruszkowscy Żydzi”. Z sympatią oglądam książkę 

Jerzego Kalety – długoletniego współpracownika „Gło-
su Pruszkowa” o historii pruszkowskiego przemysłu. Z 
przyjemnością oglądam ciekawe opracowania książ-
kowe Grzegorza Zygadły i wielu innych. Wysoko so-
bie cenię napisane z talentem literackim dwie książki 
wspomnieniowe Henryka Krzyczkowskiego – „Dzielnica 
milionerów” wydaną przez Iskry w roku 1989 i cieszącą 
się sporą poczytnością w całym kraju oraz jego „Inna 
Ojczyzna, inne miasto i inni ludzie  - Pruszków w latach 
1945- 56” wydaną 2004 roku. A przy okazji: wydawca 
zażyczył sobie na okładkę zdjęcie charakterystyczne dla 
czasów PRL, więc zawiozłem mu do wyboru zdjęcia z 
redakcyjnego archiwum Głosu Pruszkowa. 

Jak wspomniałem na wstępie: żyłem z pisania. Re-
dagowanie gazety zakładowej Głos Mechanika nie 
wymagało większego wysiłku. Dalej więc pisywałem 
do krajowych tygodników i miesięczników. Obawiając 
się przesadnie zawiści, liczyłem na to, że ci od których 
zależałem, ich nie czytają. Z zaskoczeniem potrakto-
wałem telefon od Jerzego Wierzchowskiego – prze-
wodniczącego Prezydium MRN w Pruszkowie. Powie-
dział, że czytuje te moje publikacje i chciałby mnie po-
znać i porozmawiać. By nie marnować cennego czasu 
opublikowałem z nim wywiad w redagowanym Głosie 
Mechanika. Odkryłem, iż Jerzy Wierzchowski (mój ró-
wieśnik) jest człowiekiem inteligentnym, twórczym, 
ciekawym. W wieku osiemnastu lat był szeregowym 
partyzantem jednego z kilku ugrupowań AK w Pusz-
czy Kampinoskiej. Po wyzwoleniu, jak tysiące innych, 
szukał miejsca w tej nowej, powojennej rzeczywisto-

ści. Trafił, jak wspominał, przypadkiem do Milicji Oby-
watelskiej. Jako młody i zdolny szybko zdobył maturę, 
następnie magisterium. Już chyba poza MO. 

Przyjaźniłem się z Jerzym Wierzchowskim do koń-
ca jego życia. Ten jego młodzieńczy akowski epizod 
życiorysu miał zasadniczy wpływ na jego ówczesny 
światopogląd. Gdy jako inteligentny, twórczy został I 
sekretarzem Komitetu Miasta i Powiatu PZPR, więc 
właściwie głównym rządzącym w mieście i powiecie 
pruszkowskim, był tym, któremu miasto Pruszków 
nabrało dużego tempa rozwoju trwającego zresztą do 
dzisiaj. Jednocześnie w miarę ówczesnych możliwości 
realizował swoje akowskie sentymenty. 

Jerzy Wierzchowski jest pomysłodawcą i twórcą po-
mnika na skraju Pruszkowa poświęconego żołnierzom 
36 pułku Legii Akademickiej. Pułku, który walczył pod 
Pruszkowem z Niemcami w roku 1939. Jakże głupawym 
jest fakt, gdy jakaś pruszkowska lokalna gazeta zażądała 
odkręcenia na tym pomniku tablicy poświęconej żołnie-
rzom wyzwalającym Pruszków w styczniu 1945 roku.

Ta lokalna gazeta nie potrafiła wspomnieć z imienia 
i nazwiska pomysłodawcę i twórcę tego pomnika. Ja 
zaś przypomniałem i sięgnąłem do Głosu Pruszkowa z 
października 1989 roku, gdzie Jerzy Wierzchowski, już 
emeryt – były wojewoda – w artykule Posadzono sto 
trzydzieści dębów – tylu żołnierzy padło w boju pod 
Pruszkowem wyjaśnia jak to się stało, że na pomniku 
poświęconym żołnierzom 36 pułku Legii Akademic-
kiej znalazła się tablica poświęcona pamięci żołnierzy 
wyzwalających Pruszków w 1945 roku. Otóż w roku 
1970, kiedy to Jerzy Wierzchowski rozpoczął realiza-
cję swego pomysłu owego pomnika, okazało się, że 
miejsce na którym ma stanąć było wtedy własnością 
Wojska Polskiego. Jerzemu Wierzchowskiemu po-
stawiono warunek, że pomnik ten ma się nazywać 
Pomnikiem Czynu Żołnierskiego. Jak mi wyjaśnił w 
latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, że wy-
raził na to zgodę, gdyż nie miało to większego zna-
czenia. Pomnik poświęcony walkom 36 pułku Legii 
Akademickiej we wrześniu 1939 roku wszedł już do 
legendy mieszkańców Pruszkowa.

We wspomnianym artykule posadzono sto trzydzie-
ści dębów – tylu żołnierzy padło w boju pod Prusz-
kowem Jerzy Wierzchowski pisze z przygnębieniem, 
że z tych posadzonych w latach siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku 130 dębów rośnie niewiele. Zapo-
mniane, niepielęgnowane, ginęły, były bez szacunku 
niszczone. 

Z innej zaś strony to żądanie odkręcenia tablicy 
poświęconej żołnierzom wyzwalającym Pruszków w 
1945 roku jest po prostu ponurą podłością wobec 
żołnierzy, podkreślam polskich żołnierzy, tamtych lat. 
Powtarzam, podłością wynikłą zresztą z bodaj  więk-
szości radykalizmów politycznych.

Gdy redagowałem Głos Mechanika następnie Głos 
Pruszkowa obok publikacji zgodnych z oczekiwaniami 
władz kraju i miasta Pruszkowa starałem się w miarę 
możliwości publikować teksty przez władze chętnie 
przemilczane, czy nawet zwalczane. Czy się za bardzo 
nie przechwalam? Można zajrzeć do archiwalnych 
roczników. Przypominam, z jaka radością opubliko-
wałem w Głosie Mechanika zdjęcie i artykuł o tym, 
jak to przedwojenny prezydent Ignacy Mościcki od-
wiedził załogę wytwórni obrabiarek w Pruszkowie i 
jak chętnie publikowałem wspomnienia wojennych 
dróg Antoniego Cetnera i inne tego rodzaju artykuły.

Ustrój się zmienił, władza się zmieniła. Polska, przy 
aprobacie narodu, przeszła z politycznej grupy krajów 
demokracji ludowych, do politycznego zgrupowania 
krajów Unii Europejskiej, nie zmieniła się zupełnie 
pilna potrzeba przeciwstawiania się przemilczeniom 
i zakłamywaniom przeszłości. W dalszym ciągu, jeśli 
miewam możliwości, chętnie publikuję teksty dzisiaj 
przemilczane lub zwalczane przez obecną władzą na-
szego kraju. Stąd też moja propozycja przypomnienia 
sylwetki Jerzego Wierzchowskiego – ważnej, twórczej 
postaci w historii miasta. 

ul. Traktorowa 6 w Pruszkowie

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

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Oferuje pełen zakres usług księgowych

BIURO RACHUNKOWE
Renata Pośpiech

POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW
NA STANOWISKO POKOJOWA - personel sprzątający

Oferujemy: 
- stałą pracę
- korzystne wynagrodzenie
- elastyczne godziny pracy
- stabilna i 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

REKLAMA
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Polski sport pogrążony w żałobie
Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy
Foto - FPS

Polski Związek Piłki Siatkowej z ogromnym smut-
kiem poinformował, że  w poniedziałek 1 stycz-

nia 2018 roku w wieku 80 lat zmarł  TADEUSZ  SĄ-
SARA – ceniona postać polskiego sportu. Za wybitne 
osiągnięcia na polu sportu i działalności społecznej 
Odznaczony Krzyżami Orderu Odrodzenia Polski:   
Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim. Prezes 
Honorowy PZPS od 1998, Prezes Polskiego Związku 
Piłki Siatkowej (1978-1988 i 2002), wiceprezes PZPS 
(1976-1978), członek Zarządu PKOl trzech kadencji, 
wiceprezes Polskiego Związku Kolarskiego (1960-
1963), Prezes Fundacji Polska Siatkówka i współza-
łożyciel Fundacji Rehabilitacji Kardiologicznej, gdzie 
niemal do ostatnich chwil życia mocno angażował 
się  w prace. Bardzo pomagał działając w Fundacji 
Kształcenia i Dokształcania Trenerów Polskich Związ-
ków Sportowych. W lutym 2017 roku, podczas spo-
tkania zarządu PZPS wszedł w skład 10 – osobowego 
Sądu Polubownego przy Profesjonalnej Lidze Piłki 
Siatkowej SA. 

Tadeusz  SĄSARA urodził się 19 lipca 1937 w Skarży-
sku - Kamiennej. Jeszcze tego roku z rodzicami zamiesz-
kał w Pruszkowie, gdzie ukończył szkołę podstawową 
i uzyskał maturę. Reprezentował  wspomniane szkoły  
w koszykówce i lekkiej atletyce uzyskując znakomite 
rezultaty  w rzucie piłką palantową, oszczepem i dys-
kiem. Był koszykarzem ZNICZA Pruszków. W roku 1962 
ukończył Studium Ekonomiki i Organizacji Hotelarskiej 

w Poznaniu, a w roku 1976 Akademię Wychowania 
Fizycznego w Warszawie. Przez 6 lat kierował w Kar-
paczu ośrodkiem JUVENTURU. Będąc  działaczem  KS 
„ŚNIEŻKA” otrzymał honorowe członkowsko klubu. Po 
powrocie do Warszawy został zastępcą dyrektora d.s. 
sportu Warszawskiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku 
„WISŁA”, a następnie zastępcą dyrektora Hotelu PO-
LONIA – METROPOL. Tym sposobem jak wielokrotnie 
wspominał związał się na zawsze  z  branżą hotelarską. 
Oprócz wspomnianego hotelu POLONIA – METROPOL 
zarządzał w Warszawie hotelami: MDM, SOLEC, VERA 
FORUM i GRAN D, gdzie na ostatnim piętrze hotelu 
stworzył KLUB OLIMP pierwszy i przez wiele lat jedyny 
działający klub olimpijczyka z salą tradycji i niezwykle 
przydatną salą konferencyjną. Należy dodać, że hotele 
zarządzane przez Tadeusza SĄSARĘ zawsze były przyja-

zne dla ludzi sportu ,którzy mogli być  niemal pewni 
daleko idącej  pomocy i sympatii ze strony personelu. 
Podczas pełnienia  w latach  1978 – 1988  funkcji   pre-
zesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej  ta dyscyplina 
odniosła szereg spektakularnych sukcesów w tym: 3 
– krotne zdobycie(1979 – Francja, 1981 – Bułgaria i 
1983 – RFN)  tytułów wice Mistrzów Europy w siat-
kówce mężczyzn oraz zwycięstwo PŁOMIENIA MILO-
WICE Sosnowiec w PEMK. Niemal do ostatnich chwil 
swego życia był  bardzo  aktywny i zapracowany. W 
czwartek 4 stycznia 2018 roku o godz.12.00. w wila-
nowskim kościele św. Anny rozpoczęły się uroczysto-
ści pogrzebowe. Mszę świętą koncelebrował ksiądz 
Edward PLEŃ – krajowy duszpasterz sportowców, 
który w bardzo osobistym kazaniu powiedział między 
innymi: - „odszedł od nas człowiek prawy, szlachetny, 
oddany siatkówce, a jednocześnie bardzo  oddany  
drugiemu człowiekowi, zawsze gotowy nieść pomoc 
potrzebującym”. W ostatniej drodze  na miejsce 
wiecznego spoczynku zmarłemu towarzyszyli: rodzi-
na, poczty sztandarowe, przedstawiciele Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Związku Piłki Siat-
kowej, Fundacji Rehabilitacji Kardiologicznej, Fundacji 
Kształcenia i Dokształcania Trenerów Polskich, Rady 
Fundacji „Polska Siatkówka”, Wojewódzkich Związ-
ków Piłki Siatkowej, Szkół Mistrzostwa Sportowego, 
Siatkarskich Ośrodków Szkolnych liczna reprezentacja 
środowisk sportowych, wybitni reprezentanci Polski, 
mistrzowie świata, olimpijscy, mistrzynie i medaliści 
mistrzostw Europy, oraz  klubów siatkarskich z całej 
Polski. Na cmentarzu w Wilanowie żegnając śp. Tade-
usza SĄSARĘ – prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej 

– Jacek KASPRZYK powiedział miedzy innymi:-„Długo 
by przypominać zasługi Tadeusza SĄSARY dla pol-
skiego sportu, dla polskiej siatkówki. Nie sposób ich 
wszystkich wymienić…To nie kurtuazyjne słowa, ale 
fakt. Polski sport, polska siatkówka poniosły ogromną 
stratę. Szanowny Panie Prezesie! Oddajemy Ci dzisiaj 
hołd i dumni jesteśmy, że mogliśmy Cię spotkać w na-
szym życiu”. Drogi Tadeuszu! Pozostaniesz na zawsze 
w naszej pamięci. Pozostaniesz na zawsze w naszych 
sercach”.  Juliusz KARSKI – nestor Polskiej Siatkówki 
żegnając zmarłego w imieniu środowisk Polskiej Siat-
kówki podkreślił miedzy innymi: - „Widzę tu wielu mi-
strzów świata, olimpijskich, medalistów i mistrzostw 
Europy sprzed lat, którzy przyjechali tu z całej Polski, a 
nawet z zagranicy, a to dowodzi, jak ważną postacią  
dla naszego środowiska był Tadeusz. Dzięki Niemu, 
pierwsze kameralne spotkania byłych siatkarek i siat-
karzy  przerodziły się w wielkie doroczne spotkania 
Rodziny Siatkarskiej. Tadeusz na zawsze  pozosta-
nie ojcem tej rodziny”.  Tadeusz SĄSARA spoczął w 
rodzinnym grobie na cmentarzu parafii św. Anny w 
warszawskim Wilanowie, a mogiłę pokryły wieńce i 
wiązanki kwiatów.  Od wielu lat  Tadeusz  SĄSARA nie  
mieszkał w naszym mieście, ale zawsze się z nim utoż-
samiał. Cieszyły Go sukcesy pruszkowskich klubów, 
pruszkowskich szkoleniowców i sportowców. PRUSZ-
KÓW – MIASTO  SPORTU  straciło Tadeusza  SĄSARĘ 
– pruszkowianina, cenionego działacza który zapisał 
się złotymi zgłoskami w  historię i sukcesy polskiego  
sportu ,  człowieka prawego i szlachetnego – zawsze 
gotowego nieść pomoc potrzebującym i oddanego 
drugiemu człowiekowi. Cześć Jego pamięci!

W sobotę 3 lutego w Hali Sportowo-Wido-
wiskowej im. Tadeusza ŚLUSARSKIEGO, 

gościnnej  SP NR 2 im. Marii SKŁODOWSKIEJ – 
CURIE już po raz kolejny odbył się Turniej Finało-
wy Halowych Mistrzostw Mazowsza Piłki Nożnej 
Kategorii Młodziczek U – 13. 

Blisko osiem godzin, trwała zacięta rywalizacja 
o zaszczytne tytuły, medale, puchary i nagrody. 
Dwanaście drużyn: LUKS CZWÓRKA Radom, 
MUKS PRAGA Warszawa, UKS SP 11 Ursus  War-
szawa, UKS ZĄBKOVIA II Ząbki, AZS UW War-
szawa, SP POLONEZ Warszawa, UKS ZĄBKOVIA 
Ząbki, UKS MAZOVIA Grodzisk Mazowiecki, KS 
ZAMŁYNIE KOMBUD Radom, LUKS CZWÓRKA 
Radom II, TYGRYS Huta Mińska i PKS PIASTOVIA 
Piastów, reprezentujących najsilniejsze ośrodki 
piłki nożnej kobiet na Mazowszu podzielone na 
trzy grupy walczyły po 12 minut w meczach eli-
minacyjnych. W meczach półfinałowych, trwa-
jących po 15 minut MUKS PRAGA Warszawa po-
konał 5:3 KS  ZAMŁYNIE KOMBUD Radom, a UKS 
ZĄBKOVIA Ząbki zwyciężyła 7:0 LUKS CZWÓRKĘ 
Radom. W meczu o miejsce III, LUKS CZWÓRKA 
Radom  pokonała 2:1, lokalnego rywala KS ZA-
MŁYNIE KOMBUD Radom. W wielkim finale UKS 
ZĄBKOVIA Ząbki po zaciętym i pełnym emocji 
meczu pokonała 5:3 MUKS PRAGA Warszawa. 
Tytuł Mistrza Mazowsza 2018, okazały puchar i 
złote medale zdobył UKS ZĄBKOVIA Ząbki, tytuł 
Wicemistrza Mazowsza 2018, puchar i srebr-
ne medale  MUKS PRAGA Warszawa, a tytuł II 
Wicemistrza Mazowsza 2018, puchar i medale 
brązowe LUKS CZWÓRKA Radom. Puchary oraz 
medale wręczał Rafał NOWAKOWSKI – Przewod-

Z końcem roku 2017, 
Paweł MAKUCH złożył 

rezygnacje z funkcji członka 
Zarządu Miejskiego Klubu 
Sportowego „ZNICZ” Prusz-
ków. We wtorek, 30 stycznie 
Zarząd MKS „ZNICZ” zwołał  
Nadzwyczajne Walne Ze-

branie Wyborcze celem wyboru nowego członka 
zarządu. Zebranie rozpoczął Marcin GRUBEK – wi-
ceprezes Zarządu. Na przewodniczącego zebrania 
powołano Roberta KOCHAŃSKIEGO oraz wybra-
no komisje walnego zebrania. Na funkcję członka 
Zarządu zgłoszono kandydaturę Tomasza MATU-
SZEWSKIEGO znanego i cenionego byłego zawod-
nika, wieloletniego trenera, współtwórcę spektaku-
larnych sukcesów pruszkowskiej piłki nożnej w tym 
awansu do IV i III ligi. Jego wychowankowie oraz za-
wodnicy  to znani i cenieni szkoleniowcy piłkarscy: 
Walne zebranie  doceniło dorobek kandydata, któ-
ry  otrzymał 16 głosów za przy 2 wstrzymujących. 
W zawiązku z powyższym Tomasz MATUSZEWSKI 
wszedł w skład Zarządu Miejskiego Klubu  Sporto-
wego „ZNICZ” Pruszków.

Mistrzostwa Mazowsza w Piastowie

Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy
Foto - Tomasz Malczyk Głos Pruszkowa

niczący Komisji Sportu Rady Miasta Piastowa. 
Super strzelcem turnieju została zdobywczyni 
15 bramek, Kinga PUCHALSKA – MUKS PRAGA 
Warszawa. Za najlepszą  zawodniczkę turnieju 
uznano Maję GRABOWSKĄ – UKS  ZĄBKOVIA 
Ząbki, a najlepszą bramkarką turnieju okazała się 
Agnieszka BREWCZYŃSKA – TYGRYS Huta Miń-
ska. Puchar Fair  Play przyznano PKS  PIASTOVI 
Piastów. Puchary i nagrody wręczał Włodzimierz 
GOLFERT – wiceprezes PKS PIASTOVI Piastów. 
Sztabem organizacyjnym imprezy kierował tra-

dycyjnie, wspaniały fachowiec i pasjonat spor-
tu, dyrektor PAP Piastów – Jacek GORSKI oraz 
grupa zawodniczek PKS PIASTOVI Piastów i temu 
zespołowi należą się słowa szczególnego szacun-
ku, uznania i  podziękowania  za  przygotowanie 
tak wspanialej imprezy.

Tomasz Matuszewski 
członkiem zarządu 
Znicza Pruszków
Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy
Foto - archiwum Znicza Pruszków



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 

zawodników reprezentujących dyscyplinę upra-
wianą na przestrzeni minionych lat w Klubie 
Sportowym ZNICZ Pruszków. Wśród czytelników, 
którzy poprawnie opiszą prezentowaną fotkę 
(jaka to drużyna (lub wydarzenie)-  imiona oraz 
nazwiska osób)  rozlosujemy nagrody w postaci 
zestawu książek związanych z naszym miastem 
wydanych i  ufundowanych   przez Książnicę 
Pruszkowską. Odpowiedzi  należy przesyłać na 
adres repsport@wp.pl lub telefonicznie 604 426 
337  z podaniem nazwiska, adresu i telefonu 
kontaktowego  do ostatniego dnia  każdego mie-
siąca. Serdecznie zapraszam do wspólnej zaba-
wy  i  sentymentalnego powrotu do wspomnień.                                                                   
Prawidłowy opis fotki zamieszczonej w nu-
merze styczniowym. Od lewej stoją: Wojciech 
KRAJEWSKI, Roman Włodzimierz POPIŃSKI, 
Marek  POPŁAWSKI, Bogdan BARTOS, Józef ZA-
TOŃ, Bogusław MASZTALERZ, Wiesław RUTKA. 
W przysiadzie od lewej: Zdzisław KRAJEWSKI, 
Janusz KOTLARSKI, Zenon KRAJEWSKI, Andrzej 
MIASTOWSKI i Andrzej DĄBROWSKI. Gratuluje-
my pierwszym szczęściarzom naszego konkursu: 
Jackowi TROJANOWI z Pruszkowa, Bogdanowi 
LEWANDOWSKIEMU z Pruszkowa i Jerzemu KO-
CHAŃSKIEMU z Piastowa, których zapraszamy po 
odbiór zestawów książkowych w  sekretariacie 
MKS ZNICZ Pruszków – telefon 516 595  429. Fa-
nów, kibiców i sympatyków  żółto – czerwonych 
zapraszamy do kolejnej zabawy. Na prawidłowe 
odpowiedzi czekamy do dnia 28 lutego 2018.
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Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy

Konkurs z pożółkłych kart historii

Łyżwiarstwo od zawsze cieszyło się ogromnym 
zainteresowaniem sympatyków sportów Zi-

mowych. W przeciwieństwie do innych dyscyplin 
zimowych nie wymaga dużych umiejętności oraz 
wkładu finansowego. Lodowiska zwłaszcza se-
zonowe są przygotowywane niemal w każdym 
mieście co jest wspaniałą okazją do bezpiecznego 
łączenia przyjemnego z pożytecznym. 

Brwinowski urząd gminny przygotował na 
swym obiekcie niespodziankę zwłaszcza dla naj-
młodszych mieszkańców. Podczas ferii zimowych 
codziennie w godz. 11.00-12.00 udzielali porad  
wszystkim  chętnym, którzy chcieliby lepiej i efek-
towniej jeździć łyżwach Jan MOŚCICKI i Paulina 
TURKAWSKA. Ale to nie koniec niespodzianek i 
emocji sportowych. Łyżwiarstwo figurowe jest 
jedną z dyscyplin zimowych igrzysk olimpijskich, 
gdzie przy cudownej  muzyce: solistki, soliści, pary 
taneczne i pary sportowe rywalizują  o  prymat i 
sławę. Niestety miłośnicy  tej dyscypliny,  zwłaszcza 
w naszym powiecie i nie tylko nie  mają okazji by, 
pasjonować się zawodami na żywo. Wychodząc 
naprzeciw, Gmina Brwinów przygotowała kolejną 
ogromną niespodziankę  dla swych mieszkańców. 
Na miejscowym lodowisku w piątkowy wieczór 26 
stycznia brwinowianie mogli  obejrzeć „Łyżwiarski 
Show” w wykonaniu mistrzów tej dyscypliny. Z pod-

Brwinowskie show
Wiesław Pośpiech - redaktor sportowy
Foto - Tomasz Malczyk

stawowymi pojęciami, niezbędnymi  dla każdego 
sympatyka tej dyscypliny zapoznawała obecnych 
i prezentowała uczestników – Paulina TURKAW-
SKA – wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski, 
członkini Kadry Narodowej, uczestniczka zawo-
dów międzynarodowych cyklu Junior Grand Prix. 
Jako pierwsza na lodowej  tafli pojawiła się AMELIA 
WOJTYŃSKA – zawodniczka Uczniowskiego Klubu 
Łyżwiarstwa Figurowego Ochota Warszawa, solist-
ka, wschodząca  gwiazda łyżwiarstwa figurowego, 
najmłodsza uczestniczka pokazów, członkini Kadry 
Mazowsza, Ranking – Zawodników – Solistki Kla-
sa Złota – I miejsce, Mistrzyni Polski Młodzików 
i uczestniczka oraz medalistka Mistrzostw Polski: 
Novice & Młodzieżowiec i Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży. Kolejnym był Łukasz KĘDZIERSKI 
– solista, reprezentujący Miejski Klub Łyżwiarski 
w Łodzi. Członek Kadry Narodowej i wielokrotny 
medalista Mistrzostw Polski w kat. Junior, Senior 
oraz Młodzieżowiec. Uczestnik wielu zawodów 
międzynarodowych oraz rewii Hot Ice Show w 
Blackpool. Wielką  Galę zakończył duet tanecz-
ny Joanna  ZAJĄC – Jan MOŚCICKI , uczestnicy 
najważniejszych imprez  sportowych – zawodów 
z serii Grand Prix, Mistrzostwach  Europy oraz 
Świata. Wielokrotni  Mistrzowie Polski w tań-
cach na lodzie. Jan MOŚCICKI po  zakończeniu 
kariery uczestniczył w wielu show w Polsce i za 
granicą m.in. w greckiej edycji „Gwiazdy tańczą 
na lodzieˮ. Piruety i inne kombinacje, zwłaszcza 
mistrzowskie wykonanie: Axli, Flipów, Lutzy,  
Salchowów czy Rittbergerów  były kwitowane 
gorącym, owacyjnym przyjęciem zmuszając 
gwiazdy do kolejnych prezentacji swych umie-
jętności co świadczy o potrzebie organizacji tego 
typu imprez. Imprez na którą zdecydowała się z 
powodzeniem Gmina Brwinów.
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POWIATOWY URZĄD PRACY w PRUSZKOWIE
05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30 wejście C, pokój nr 129 

tel.: (22) 770 20 35    www.puppruszkow.pl    sekretariat@puppruszkow.pl
1. Operator CNC - wykształcenie zawodowe, średnie techniczne, znajomość rysunku i dokumentacji technicznej, obsługa i programowanie obrabiarek CNC, umiejętność posługiwania się 
przyrządami pomiarowymi, znajomość oprogramowania CAD CAM będzie dodatkowym atutem praca w Pruszkowie. Oferta nr 3840.
2. Magazynier - wykształcenie zasadnicze, mile widziane uprawnienia na wózki widłowe, praca w Starej Wsi koło Nadarzyna. Oferta nr 0024.
3. Kucharz/ka w Michałowicach - wykształcenie min. podstawowe, minimum 5 lata stażu pracy w gastronomii, umiejętność przygotowywania potraw kuchni polskiej oraz lepienia pierogów, 
praca w Michałowicach. Oferta nr 0027.
4. Pomoc wychowawcy - wykształcenie minimum średnie, staż pracy nie konieczny choć mile widziany, umiejętność zabawy z dziećmi do lat 3. lubienie dzieci-cierpliwość, praca Opacz 
Kolonia. Oferta nr 0044.
5. Operator wózka widłowego/magazynier - wykształcenie podstawowe, uprawnienia na magazyniera z obsługą wózków jezdniowych, uprawnienia jako kierowca wózków jezdniowych z 
napędem silnikowym w transporcie wewnątrz zakładowym, praca w Nadarzynie. Oferta nr 0080.
6. Kasjer/sprzedawca - mile widziana obsługa kasy fiskalnej, praca w Nadarzynie. Oferta nr 0085.
7. Pracownik sortowni - wykształcenie gimnazjalne lub zawodowe, sprawność fizyczna (ruchowa, manualna), praca w zespole, obowiązkowość, sumienność, praca w Pruszkowie. Oferta nr 0088.
8. Fakturzysta/ka w dziale eksportu w Jankach - wykształcenie średnie lub wyższe, 1- 2 lata stażu pracy w pracy biurowej, umiejętność obsługi komputera, komunikatywna znajomość 
języka angielskiego, praca w Jankach. Oferta nr 0089.
9. Samodzielny Referent w Sekcji Personalnej - wykształcenie średnie (4 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku) lub wyższe (2 lata doświadczenia zawodowego na 
podobnym stanowisku), praca w Pruszkowie. Oferta nr 0108.
10. Magazynier załadunku - wykształcenie minimum podstawowe, uprawnienia na wózki widłowe, praca w Pruszkowie. Oferta nr 0119.
11. Ślusarz - wykształcenie minimum podstawowe, mile widziane wykształcenie zawodowe, doświadczanie zawodowe nie jest wymagane ale mile widziane na podobnym stanowisku, 
praca w Piastowe. Oferta nr 0137.

OFERTA PRACY Nr 01/2018
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie ul. Drzymały 30 ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze Stanowisko - Pośrednik pracy/stażysta - 2 et. w Centrum Aktywizacji Zawodowej

Wymagania niezbędne:
- posiadanie obywatelstwa polskiego;
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
- niekaralność;
- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;
- nieposzlakowana opinia;
- wykształcenie wyższe;
- doświadczenie w pracy z obsługą klienta. Wymagania dodatkowe:
- umiejętność obsługi komputera (WORD, EXCEL)
- komunikatywność, sumienność, zdolność szybkiej nauki, odpowiedzialność za wykonywaną pracę;

Główne obowiązki:
Sprawę prowadzi: Magdalena Szmidt-Wyrzykowska tek: 22 770-20-42
- obsługa osób bezrobotnych, pracodawców, cudzoziemców;
- wydawanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
- wydawanie wniosków w sprawie zezwoleń na pracę sezonową;
- prowadzenie ewidencji wydanych wniosków, oświadczeń, zaświadczeń; Warunki pracy:
- praca w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie w godzinach 08-16 na I piętrze;
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; Informacja:

W miesiącu poprzedzającym upublicznienie oferty, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji   
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- CV i list motywacyjny;
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne posiadane uprawnienia;
- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
- kopia orzeczenia stopnia niepełnosprawności (dotyczy osób niepełnosprawnych).
- oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (do pobrania na stronie PUP bip.puppruszkow.pl - zakładka „Praca w Urzędzieˮ)
- oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; (do pobrania na stronie PUP bip.puppruszkow.pl - zakładka „Praca w Urzędzieˮ)
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w ofercie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie ul. Drzymały 30. (do pobrania na stronie PUP bip.puppruszkow.pl - zakładka „Praca w Urzędzieˮ)
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie PUP bip.puppruszkow.pl - zakładka „Praca w Urzędzieˮ).
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 09.02.2018 r. w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy, ul. Drzymały 30 (pok. 128 I Piętro), z dopiskiem „Oferta nr 01/2018ˮ. Kontaktować 
się będziemy tylko z wybranymi kandydatami w ciągu 2 tygodni od dnia zakończenia składania ofert. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
Osoby wyłonione w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązane będą do przedstawienia oryginału aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobieˮ z Krajowego 
Rejestru Karnego.

Sprawę prowadzi: Magdalena Szmidt-Wyrzykowska tek: 22 770-20-42

„POKÓJ CI WIECZNY W CICHEJ KRAINIE,
GDZIE BÓL NIE  SIĘGA I ŁZA NIE PŁYNIE,

GDZIE TYLKO SLYCHAĆ BOGA GŁOS SERDECZNY.
POKOJ CI WIECZNY”

Pogrążeni w wielkim smutku i żalu, zawiadamiamy, że w dniu 28 stycznia 2018 roku 
zmarła w wieku 98 lat

Ś † P

HELENA KĘPSKA
z domu KOWALEWSKA

Żałobna Msza Święta odprawiona została 1 lutego 2018 roku w kościele parafialnym pod 
wezwaniem św. Kazimierza w Pruszkowie po czym nastąpiło odprowadzenie zmarłej na 

cmentarz parafialny w Pruszkowie, miejsce  wiecznego spoczynku, 
gdzie pożegnaliśmy naszą ukochaną mamę, teściową, babcię, prababcie i praprababcie.

Rodzina

„KAŻDA ŚMIERĆ  JEST  BARDZO  BOLESNA DLA BLISKICH,
ALE  ŚMIERĆ  MATKI  BOLI  SZCZEGÓLNIE”

Ś † P

HELENA KUSTAL
przeżyła 100 lat

Z wielkim smutkiem odebraliśmy wiadomość o śmierci 
najstarszej mieszkanki w historii naszego osiedla 

UKOCHANEJ MAMY
Krystyny KUSTAL 

W tych trudnych chwilach Jej, Rodzinie i Najbliższym  składamy z głębi serca 
płynące wyrazy serdecznego  współczucia, otuchy i wsparcia.

                                                                                            Przyjaciele
mieszkańcy Osiedla Wspólnoty Mieszkaniowej „ŻBIKOW”
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