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Zapiski Eroltomana (65)
Feridun Erol - reżyser filmowy i tv

Rok 2018 minął i dobrze. Był dla mnie wred-
ny. Nie katastroficzny, ciężki, ale wła-śnie 

wredny. Odszedł mój ukochany brat Jakub. Zo-
stawił po sobie wspaniałe grafiki, plakaty filmo-
we, dwie wzmianki w pismach fachowych, dwa 
nekrologi. Nie jest mi z tym dobrze, że w wigilię 
nie siedzieliśmy przy stole. 

Nie miałem dużo czasu żeby się nad tym za-
stanawiać, bo sam zostałem uwikłany w szpital 
onkologiczny, a to też jest wredne. Szpital na 
ulicy Roentgena, to moloch. Mrówkowiec. I jak 
na kopiec mrówek dobrze zorganizowany. Kiedy 
przyszedłem  rankiem do recepcji na tablicach 
wyświetlał się numer trzechsetnego pacjenta. 
Otrzymałem z automatu kwitek orientując się, 
że w kolejności do okienka rejestracji jestem 
czterdziesty któryś, to znaczy, że miałem godzi-
nę w plecy. 

Tłum szary. Znerwicowany jak ja. Zapcha-
ne korytarze robią w charakterze pocze-kalni. 
Przyjeżdża cała Polska. Koło mnie małżeństwo 
w średnim wieku, ze Szczecina. Dotarli po kil-
kunastu godzinach. Pojawia się piękna, smukła 
dziewczyna. Gdyby nie to, że nie ma jednej nogi 
można by powiedzieć, że Bóg dał jej wszystko. 
Obok kobieta, bez połowy twarzy. Dosłownie. 
Zwala z nóg. Cisza. Korytarz cierpi w ciszy. Kiedy 
lekarz wyczytuje nazwisko, ktoś wstaje i mówiąc 
pompatycznie, targa swój krzyż.  Na szczęście 
kadra w białych fartuchach jest profesjonalna, 
uzbrojona we wszystkie wynalazki w medycynie. 
Spotkanie z doktorem było jednym z niewielu 
promyków w tamtym wrednym 2018 roku. 

Tak ogólnie trzymam się dobrze. Dowiaduję 
się z prasy, że Matuszka Rosja chce się połączyć 
z Białorusią. Putin planuje powstanie federa-
cyjnego państwa z nową konstytucją, nowym 
emblematem, przedłużając sobie prezydenturę 
o dalsze cztery lata. Nie wyobrażam sobie, żeby 
zmieniono „Gosudarstwiennyj gimn SSSR”, a 
właściwie jego melodię napisaną przez Aleksan-
dra Aleksandrowa. Szkoda, że Sergiej Michał-
kow przerabiając, swój zresztą tekst na użytek 
Federacji Rosyjskiej wyrzucił słowa: „Ja drugoj 
takoj strany nie znaju, gdzie tak wolno dyszyt 
czeławiek”! Do kosza poszła też przechwałka, 
która tak się podobała Stalinowi: „Jedynyj ma-
guczyj Sowiecki Sojuz”! 

Nie wiem jak będzie brzmiała nazwa nowej 
federacji? Może „Związek Wolnych Państw Ro-
sja- Białoruś”? Trochę długo, ale w duchu Союз 
Советских Социалистических Республик. Je-
stem też ciekaw czy przetrwa naczelna myśl, 
żeby mieć granice, z kim się chce. Dziś może być 
Syria, jutro będzie Madagaskar.

I to mi się podoba. Tak sobie marzę, żeby 
jakiś nasz przywódca mógł nam zafun-dować 
ojczyznę od morza do morza. Gdyby tak się 
stało, zagłosowałbym nawet na Kaczyńskiego, z 
hetmanem polnym Macierewiczem przy boku. 
My od morza do morza, a na Placu Piłsudskie-
go Monument ufundowany przez wdzięcznych 
roda-ków. Pomnik Macierewicza powinien być 
wzorowany na obrazie Jacques’a Luis Davida, 
„Napoleon przekraczający przełęcz Św. Bernar-
da”. Ponieważ miejsca na placu mało, można by 
umieścić hetmana na pomniku smoleńskim, jak 
z buławą w ręku forsuje schody do nieba. Ależ 
to byłby widok. Jaki podtekst? Trzeba by prze-
konać do tego pomysłu (autora pomnika) Jurka 
Kalinę. To jest nasz ziomal z Komorowa. Znam 
człowieka jeszcze z czasu studiów. Nie widzę z 
tym kłopotów, żeby go przekonać. Może Mini-
sterstwo Obrony też dorzuciłoby garść srebrni-
ków? 

To są marzenia o Polsce, jakiej nie wymyślili 
sobie nawet poeci. Aż mnie dreszcze przecho-

dzą po plecach, kiedy sobie pomyślę o Ukrainie. 
Kochani. Ukraina nękana przez Putina mogłaby 
wejść z nami w Unię i w ten sposób moglibyśmy 
się stać państwem leżącym między Bałtykiem i 
Morzem Czarnym. 

Unia Polsko- Ukraińska. To mi się podoba. 
Myśl przednia, ale, jak znam życie, od razu za-
czynają się schody. Jak z kolei, nazwać ten twór 
Rzeczpospolita… Tylko jaka? Trzeba by zaprzę-
gnąć do roboty Bralczyka. Z hymnem nie było-
by kłopotów. Słowa „Szcze ne umerła Ukraina” 
i „Jeszcze Polska nie zginęła”, odbijają się na tej 
samej kalce. Jak to z sobą pożenić? Też nie widzę 
kłopotów. Już Korcz z Majewską by sobie z tym 
poradzili. Spoko. 

Moja Babcia urodziła się w Stanisławowie, dziś 
ИВАНО- ФРАНКIВCьK! I tu jest pies pogrzebany. 
Chociaż z tym też można sobie dać radę. Przy-
kład? Opolszczyzna. Tam obok polskich nazw 
miejscowości, umieszczono także niemieckie. 

Adamowice to ADAMOWITZ, Babice-FRAUEN-
HŰBEL, Bobrowice-BOBERSBERG itd. Góra św. 
Anny- ANNABERG…

ЛьВIВ, to oczywiście Lwów. Nie przeszkadzało-
by mi, żeby taki podwójny napis, witał nas przed 
wjazdem do miasta. Dogadalibyśmy się. Najgorsze 
jest jednak przed nami… To są tak zwane zaszłości 
historyczne. Litania niekończących się nikczemno-
ści. 

Jedyną wiedzę o Ukraińcach czerpałem z literatu-
ry. Dzikie pola. A tam, na ten przykład, taki Bohun. 
Dzikus wycięty z sienkiewiczowskiej powieści. Siekł 
na lewo i prawo, najeżdżał, wbijał na pal itd. Po 
stronie polskiej- Wołodyjowski. Szlachetny rycerz 
z ryngrafem Matki Boskiej Częstochowskiej, na 
piersi. Pierwszy fechmistrz Rzeczpospolitej. „Jak 
leciał na czele dragonów ze swoją cienką szabelką, 
z kim ją skrzyżował, ten jakby leży w mogile”. Siecze 
Ukraińców, Tatarów i Bisurmanów. My panowie 
szlachta. Oni jakieś tam… nie powiem, ale jestem 

z miasta, to czuję i wiem. Ta pogarda dla przeciw-
nika była kiedyś motorem działania. Tylko, jeżeli 
to w narodzie zostaje do dziś? Coś jest nie halo? 
Wyobrażam sobie, jaka bomba uprzedzeń tkwi w 
literaturze ukraińskiej. Teraz, co by się działo gdy-
byśmy weszli w unię z Ukrainą? Poprawienie ksią-
żek stałoby się pierwszym zarzewiem konfliktu. Nie 
do przebrnięcia. Może doszłoby do wojny? 

A co z sejmem? Gdzie miałby obradować? W Ki-
jowie czy na Wiejskiej? Oczywiście nasi, jak patrzę 
na dzisiejszą ekipę woleliby, żeby z uwagi na rozli-
czenie dele-gacji, debaty odbywały się tam.  

Uważam, że nie ma co robić rejwachu o to, że 
władza dąży do autorytaryzmu. W monarchii, wi-
dzę naszą przyszłość. Cieszę się, że to już się niepo-
strzeżenie dokonało. Staliśmy się królestwem. Akt 
przyjęcia Chrystusa za Króla Polski i Pana, dokonał 
się w kwietniu zeszłego roku. Na uroczystość przy-
były tłumy pielgrzymów. Wziął w nich udział także 
prezydent Andrzej Duda i inni politycy. Wydarze-
nie transmitowała Telewizja Trwam, Radio Mary-
ja oraz, tak na dodatek, Polskie Radio. Trzeba się 
mocno uszczypnąć, żeby uwierzyć, że to nie jest 
sen a dzieje się na jawie zmajstrowanej przez ze-
garmistrza światła kolorowego Ojca Rydzyka. 

To nie są żarty. Wszystko, dzieje się na poważnie… 
Świat Talibów jest nieprzenik-niony. Hosanna na 
wysokości! Staliśmy się królestwem niebieskim! To 
jeszcze jedyna radość w tamtym wrednym roku.

Ale w takiej Anglii monarchia ma się dobrze. 
Ślub księcia Harry’ego i Meghan Markle, to było 
wydarzenie. Ach cóż to był za ślub! Nie można było 
oderwać oczu. Kościół pełen lordów i herbowych 
lady. Francja elegancja. Zazdroszczę Anglikom. Były 
czasy, że też graniczyli z kim chcieli. W czasie wojny 
uratowało ich samozaparcie, Churchill i pięćdzie-
siąt kilometrów wody,  Kanał La Manche. Na po-
bożne wołanie wiernych, Bóg ochronił króla, dzięki 
czemu mamy wyścigi w Ascot. Wymyślne kapelu-
sze herbowych ladys. Panowie. Umiar i elegancja. 
Elity. Śmietanka towarzyska. Można pozazdrościć. 
Chciałoby się mieć coś takiego u siebie na Służew-
cu. 

W sądzie na korytarzu spotkali się Lech Wałę-
sa i Jarosław Kaczyński. Były prezy-dent i prezes 
partii rządzącej w Polsce. Elita władzy. Nie witają 
się ze sobą. Nie ma tak, że dzień dobry, bardzo mi 
przyjemnie, dawnośmy się nie widzieli… Za chwilę 
staną przeciwko sobie na sali sądowej. Tym bar-
dziej, aż się prosi, żeby wobec obecności mediów 
trzymali fason. Nic z tego. Do Lecha Wałęsy, to na-
wet nie mam pretensji. Wiadomo z chłopa król. 
Daję mu taryfę ulgową, za to co zrobił dla Polski. 
Za to, że wyrzucił sowieckie wojska. Za Matkę 
Boską Częstochowską w klapie marynarki, za tan-
detny długopis, którym podpisywał porozumienia 
sierpniowe. Powiem więcej. Jego zachowanie, nie 
zaskoczyło mnie, ale Jarosław? Erudyta. Hodowca 
kotów. Kapłan wiary smoleńskiej… To co powie-
dzieli sobie… żenada.

Panowie. Krótki wypad do Ascot, dobrze by wam 
zrobił. Poobijali byście się mię-dzy lordami i może 
następne spotkanie zaczęlibyście w stylu angiel-
skim, od uwag… na temat pogody. Chciałoby się 
mieć u siebie Anglię. Myśląc o tym ogarnia mnie 
strach. Strach pomyśleć, że to mogłoby się zmienić. 
Że w sejmie powstałaby Izba Lordów, a poseł Paw-
łowicz robiłaby za herbową lady. Rząd straszy mnie 
Polexitem, podwyżką cen za energię elektryczną, 
podniesieniem opłat za wywóz śmieci, koreańską 
bombą atomową, Trampem, Putinem, mrozami w 
maju…

Krzyknę za panem Hawrankiem: JA SE NE 
BOIM. JA MAM RAKA!

Wasz Feridun Erol 

Anglia, czyli Francja elegancja
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MÓJ SYLWESTER, czyli BARBARZYŃCY u WRÓT...
Jerzy Antkowiak - projektant mody, publicysta
Foto - ze zbiorów autora

Jeśli dobrze pamiętam tytuł pięknego i proro-
czego wiersza KAWAFISA brzmi (twoja twarz 

brzmi znajomo – brrrrrr) ZANIM NADEJDĄ BAR-
BARZYŃCY. W noc magiczną, bo SYLWESTROWĄ 
nadeszli o godzinie dwudziestej drugiej. Jeszcze 
wtedy fajerwerki sylwestrowych barbarzyńców 
były rzadkie, odległe i wydawało się, nie będą 
tak agresywne, żeby nie powiedzieć chamskie 
jak zazwyczaj. Ale to się tylko nam naiwnym 
tak wydawało. Nie wydawało się mojej czter-
nastoletniej psince KLUSCE, dla niej to już były 
gromy z nieba, bo właśnie o dwudziestej drugiej 
wybiegła do ogrodu, prawdopodobnie zrobić 
psi-psi i jak wybiegła tak nie wróciła. A dom był 
jeszcze świątecznie „pięciogwiazdkowy” – trzy 
wnuczki, wnuczek i prawnuczek, więc KLUSKA 
radośnie wracała od Wigilii, merdając jak za-
wsze ogonkiem, czekając na karesy i „nagro-
dę”, – ale właśnie nadeszli barbarzyńcy. Nie ma 
mniejszych czcionek w mojej starej maszynie 
do pisania, bo na te normalne ci sylwestrowi 
dręczyciele psich serc i rozumków nie zasługu-
ją, a gdybym ich wykropkował, lub jak się teraz 
modnie mówi wygumkował, to z kolei czytelnik 
by nie wiedział, o jakich drani mi chodzi.  Boże 
kochany, całe moje życie zawodowe, bo było 
pisanie, mówienie, rysowanie, projektowanie, 
słowem robienie czegoś modowego, a właśnie 
teraz w SYLWESTRA (karnawał, kreacje, kry-
noliny i golizny najintensywniej) a tu proszę 
2018/2019 nie tafty i koronki tylko noworoczny 
protest przeciw męczeniu zwierząt. Nie jestem 
żadnym wzorcowym „psiarzem”, nigdy nie mia-
łem potrzeby, aby mieć psiaka, czternaście lat 
temu wnuczka przywiozła trzymiesięczną KLU-
SKĘ na przechowanie, na dwa miesiące, był sty-
czeń, no może trzy, może do lata…

Pokochaliśmy Kluskę wszyscy, w Sylwestry była 
pod ochroną, opuszczone żaluzje w oknach, 
kołdry, poduszki, muzyka, po prostu IDYLLA. 31 
grudnia 2018 nastąpiło tąpnięcie, tak w życiu 
bywa, najazd barbarzyńców i kanonadę szaleń-
stwa spędziła jeden Pan Bóg wie gdzie, wróciła 
w NOWY ROK dzięki sympatycznej młodzieży, 
ale to już nie jest ta sama Klusia. Młodzież wra-
cająca o drugiej w nocy znalazła Kluskę koło 
WUKADKI w Komorowie, zabrała do domu, sfo-
tografowała i wpuściła w to coś, co nie wiem 
jak się nazywa – sieć, feja, czy coś takiego. W 
domu też była akcja typu „zdjęcie Kluski”, jed-
ne, jakie było to z grudniowego wywiadu dla 
ZWIERCIADŁ A. Dominika moja córka sfotogra-
fowała zdjęcie, wysłała Agnieszce mojej syno-
wej, Agnieszka do sieci i lawina ruszyła, nie będę 
się dalej mądrzył, bo piszę o czymś, czego nie ro-
zumiem, a to coś działa, (ja to po prostu cyborg 
w składzie porcelany) tu moja wielka pochwała 
elektroniki, nowoczesności i wszystkiego, co 
nazywam „patefonem” i czego nie rozumiem. 
Co ja bym zrobił sam w domu jak ten nieszczę-
sny KEWIN z moją przedpotopową maszyną do 
pisania, gdyby nie dzieci, wnuki i sympatyczna 
młodzież sylwestrowa. Oczywiście to nie koniec 
uroków nocy sylwestrowej, a właściwie nie tyle 
uroków ile uroku idiotów z fajerwerkami, którzy 
race i bezdenną głupotę mają we krwi. Zamiast 
uprawiać kanonadę obok domów starszych 
ludzi, ale i małych wystraszonych dzieci i cier-
piących psiaków powinni pójść w politykę i tam 
się wyżywać, tam jest duże zapotrzebowanie na 
odważnych facetów z jajami zamiast mózgu. Le-
karz Weterynarii, zastrzyki, recepty, Scanodyle i 
Digoxiny, sponiewierana sierść, strach i trauma, 
do ogrodu niepewnie i z „osobą towarzyszącą” 
– to wszystko podzwonne hulanek i swawoli 
niesfornych chłopców. Jak by powstało, a może 

jest jakieś ministerstwo uboju i atrakcyjnych, wi-
dowiskowych tortur niewinnych zwierzątek, to 
te geniusze gorączki sylwestrowej nocy znajdą 
tam zatrudnienie i niewątpliwie będą awanso-
wać! Tym optymistycznym akcentem kończymy 
występy pruszkowskich chojraków…

Styczniowe felietony były karnawałowe: po-
rady, przestrogi, atrakcje i zabawne anegdoty, 
szpany, tafty, koronki, po prostu karnawałowy 
zawrót głowy. Ale spokojnie, karnawał długi, 
Wielkanoc w końcu kwietnia, Kluska miejmy 
nadzieję wydobrzeje, wróćmy do tematów oko-
ło modowych. Przypominam wszystkim, którzy 
bywają tu i ówdzie, że w Centralnym Muzeum 
Włókiennictwa w Łodzi, Piotrowska 282 do 
17 marca 2019 trwa Wystawa ANTKOWIAK – 
MODA POLSKA, na którą nadal serdecznie za-
praszam. 

NOWOROCZNIE wszystkim życzę wszystkiego, 
co kochają!

P.S. Oto dzielna młodzież z Komorowa, która 
zaopiekowała się Kluską w sylwestrową noc: 
Zuza Pietruszewska, Hania Krzyżanowska i Sta-
siek Krzyżanowski. Brawo młodziaki i wielkie 
podziękowania od Klusi.

J.A.
Karnawały wszechczasów

Kluska po przejściach
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Tekst & foto - NATURMED

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

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

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

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

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

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

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

Czy zawsze jest taki zabieg bezpieczny i moż-
liwy?

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

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

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

Bezoperacyjne leczenie kręgosłupa

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

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

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

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

(Emerytowana nauczycielka z Warszawy)

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

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

(Radosław W. z Otwocka 51 lat)

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

(Tomasz Warden 41 lat)

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

(Magdalena lat 47)

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

(Barbara Uch lat 39)

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

(Janusz Dąbrowski lat 71)

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

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

(Elektronik z Warszawy l. 58)

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

(Anonimowy)

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

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

(Dr J. B. l. 59 Kutno)

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

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

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

Mgr Anna Bzdak
- Bezlekowe usuwanie depresji i nerwic. 
- Likwidowanie szumów uszu, dzwonienia, niedosłuchu somatycznego, zawrotów gło-
wy, migren, (po diagnozie lekarskiej). 
- Oczyszczanie i udrażnianie uszu
- PSYCHOLOGIA rodzinna, partnerska-pomoc w konfliktach, podejmowaniu ważnych 
decyzji życiowych. 
- GRAFOLOGIA profesjonalna - na potrzeby osobiste i sądowe: identyfikacja dokumen-
tów, testamentów, podpisów, anonimów (wykrywanie fałszerstw).
- Ocena predyspozycji człowieka, w kontekście pracy, związku małżeńskiego, innych 
decyzji (np. studiów).
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Z otwartej książki prof. Jana Szczepańskie-
go spływają na mnie mądrości wybitnego 

socjologa, który w ciągu życia zmagał się z od-
wiecznym pytaniem o wiarę. „Nie mogę stale 
żyć w napięciu niepewności, a moja wiedza 
jest niesłychanie ograniczona” – pisał w efek-
cie konkludując, że wiara w życiu zawsze grała 
ogromną rolę. Wiara zastępuje brak wiedzy 
i pozwala uporządkować świat, w którym 
żyje człowiek. Jeśli ogarniają nas tylko same 
wątpliwości i nie staramy się je rozwiązywać, 
nasze człowieczeństwo zaczyna umierać. Ile 
trzeba się namęczyć w życiu, żeby nie zejść 
na manowce?

Drugiego stycznia odczytuję z kalendarza 
obwieszczającego roboczy początek Nowe-
go Roku, oprócz imienin Izydora, Makarego i 
Grzegorza, imieniny Abla, pierwszego zamor-
dowanego w historii świata człowieka, który 
jakby tą zbrodnią obwieszczał dziś światu, 
że historia tocząc się kołem, przez cały czas 
kainowskimi rękami usiłuje mordować Do-
bro. Jeśli humaniści głoszą, że najwyższą 
wartością dla człowieka jest drugi człowiek, 
to dzieje świata zdecydowanie temu zaprze-
czają. Najwyższą wartością dla człowieka jawi 
się Dobro, które usiłuje się dziś zabić przez 
wyrafinowaną politykę, intrygi, wzajemne 
oskarżenia, z premedytacją traktując czło-
wieka, jako „armatnie mięso” w przenośni i 
dosłownie. Na końcu jednak zawsze wygry-
wa Dobro. Demaskując zło i niepotrzebne 
cierpienia powraca do człowieka odradzając 
się na nowo jak niedościgniony, ale jednak 
wzorzec. Równolegle z rocznicą śmierci Abla, 
2019 raz obchodzi swoje narodziny pierwsze 
chrześcijańskie Społeczeństwo Obywatelskie 
prześladowane i mordowane przez cztery 
wieki historii, również przez cesarza Nerona, 
który nie wahał się podpalić Rzym dla swoich 
politycznych celów, by okrutnie likwidować 
chrześcijan. Historię tę dokładnie opisał Ter-
tulian, wybitny filozof-teolog, żyjący w dru-
gim wieku po Chrystusie odkrywając puentę 
zmagania Dobra ze złem konkluzją: „Krew mę-
czenników stała się nasieniem chrześcijan”. To 
pierwsze chrześcijańskie Społeczeństwo Oby-
watelskie, złączone i inspirowane Duchem 
Świętym, nikogo nie potępiając, z heroizmem 
broniło wartości tworząc twierdzę nie do zdo-
bycia przez wrogów. Dziś Kościół zrobił się 
mniej „gorący, a bardziej letni”. Przygnieciony 
grzechami lenistwa i rutyny cierpi i pokutuje 
za grzechy swoje i duchownych, choć nadal 
w świecie istnieją przyczółki mocnej wiary, 
gdzie z powodu idei Mistrza Chrystusa ginie 
rocznie sto siedemdziesiąt tysięcy chrześci-
jan. Konkluzja niewesoła, ale to Oni wnoszą 
dziś w życie Kościoła tertuliańskiego ducha.                                                                                                              
A moje credo wciąż buduje się na spotka-
niach z Dobrem: z licznymi stowarzyszenia-
mi i fundacjami działającymi charytatywnie 
z empatią, którą zdobywają przez własne 
trudne drogi i doświadczenia. Przeżycia, któ-
re wymagają czasem wielkich determinacji, 
bo bywają w życiu takie okresy, kiedy kończy 
się świat zwycięstw, a przychodzą klęski wpy-
chając człowieka w niewolę własnych błędów 
i słabości. Chwile załamań, w których nawet 
wyciągnięta dłoń też na niewiele się przyda-
je, bo zwycięstwo jest wypadkową również 
determinacji własnej. Hazard, alkohol, nar-
kotyki, to wszystko, co pozornie zabija stre-

sy - oddala problemy, staje się ucieczką od 
świata normalności, świata, w którym ludzie 
potwierdzają własną tożsamość spojrzeniem 
i gestami. Do tego świata nie chce się już wra-
cać, – bo, po co..., kiedy staje się on szary i 
obcy? Z czasem przychodzi agonia intelektu, 
bo wszystko, z czego korzysta niematerialny 
intelekt przychodzi wyłącznie przez mate-

rialne wrota zmysłów, a te stępione zostały 
narkotykami, alkoholem i w konsekwencji 
zamknięciem się we własnym ego. Jeden z 
wybitnych, polskich filozofów - prof. Leszek 
Kołakowski, w pewnym okresie swego życia 
stwierdził, że człowiek skazany jest na klęskę, 
ale czy taką klęskę miał na myśli? Patrząc na 
jego życie… chyba nie.

Mój radiowy gość, znany raper, był w takim 
świecie. Narkotykowa znieczulica emocjo-
nalna ogarnęła każdy rejon jego życia, nawet 
rodzinny, gdzie miał kochających rodziców 
i brata. Doszedł do stanu, w którym neguje 
się wszystko, nawet sens swojej egzystencji. 
Wegetacja!!! Kluczem powrotu do społe-
czeństwa stało się słowo „Miłość”. To właśnie 

miłość jego brata i matki, ogromna cierpli-
wość i wyrozumiałość sprawiły, że może dziś 
spłacać dług przywracając życiu tych, co już 
stracili nadzieję. Jest dziś znanym piosenka-
rzem- raperem, autorem czterech płyt, au-
diobooka i książki i wreszcie mężem i ojcem. 
Jeździ z prelekcjami i koncertami wyrywając 
ze szponów niemożności podobnych, jak kie-

dyś on. Zrozumiał siebie i uczy teraz innych 
spojrzenia na siebie, dystansu do własnych 
kłopotów i spojrzenia na innych z miłością. 
Moi rozmówcy opowiadają mi o pani Annie 
Wierskiej, która zamiast jątrzyć swoją ranę, 
przez dwa lata walcząc z białaczką i rozumie-
jąc, czym jest strach przed śmiercią, walcząc 
o siebie, zaczęła walczyć o innych. Kiedy 
kapitulowała przed nieuchronnym przezna-
czeniem, nie przestała wierzyć, że los innych 
nie musi się kończyć już teraz ostatecznym 
wyrokiem. Założyła fundację „Dar szpiku” i 
głośno przez media apelowała do wszystkich, 
że każdy może być ratunkiem dla chorych na 
raka krwi. Apelowała do świadomości, pro-
sząc o ten mały krok, który przezwycięży ego-
izm i sprawi by popatrzeć na bliźniego ukrytą, 
czasem jeszcze niewydobytą miłością. „Mój 
dawca jest blisko mnie, muszę go tylko zna-
leźć” – to hasło wtedy i dziś po jej śmierci nio-
sło nadzieję, dzięki której udało się uratować 
tysiące podobnych jak ona. Ten już siedmio-
letni testament, potrafił zjednać ponad pół 
miliona ludzkich serc udzielających pomocy 
i ciągle rośnie, a obecna prezes fundacji z 
odpowiedzialnością spełnia testament pani 
Anny. „Res Sacra Miser”- Człowiek Nieszczę-
śliwy jest Rzeczą Świętą - pod tym hasłem 
olkuskiego stowarzyszenia może podpisać 
się wiele podmiotów i wielu ludzi otwartych 
serc. Pani Justyna Kułakowska trafiła do „Fun-
dacji Aktywnej Rehabilitacji” z zapaleniem 
rdzenia kręgowego mając osiem lat. Odtąd 
wózek inwalidzki stał się elementem jej życia 
i musiała pokonać bariery własnej niemocy: 
małej dziewczynki i dorosłej kobiety rodzącej 
i wychowującej własne dzieci, a zmagając się 
z nimi powoli i skutecznie, otwierała się na 
problemy swoich współtowarzyszy niedoli. 
Dziś spłaca dług pomocnej ręki i uczy po-
dobnie doświadczonych jak funkcjonować w 
społeczeństwie, robić samodzielne zakupy, 
znaleźć pracę, być jak najmniej uzależnio-
ną, a raczej najmniej kłopotliwą dla innych. 
Uczy wózkowiczów i ich bezpośrednich opie-
kunów-rodziców, bo kiedyś ich braknie i ich 
podopieczni będą musieli zapobiec swej 
bezradności. Angażuje się też w bezpośred-
nią pomoc, kwestując na kupno wózków dla 
doświadczonych niemocą kolegów z Botswa-
ny, do której trafiła, jako wolontariuszka. Jest 
przykładem jak z nieszczęścia rodzi się Dobro 
i wcale nie jest w tym wszystkim osamotnio-
na. Tak w świecie Prawdy powstaje perła. 

Świat Prawdy i świat kłamstwa i rzeczywi-
stość, w której funkcjonują, pozwala nam 
zbudować opowieść o człowieku, który po-
jawiając się na rozstaju dróg, musi wybierać 
pomiędzy wartościami i ich zaprzeczeniem. 
Wiesz napisał „…Człowieku, gdybyś wiedział, 
że ledwie jedną myśl rozniecisz, już czekają w 
milczeniu jak gromy-żywioły, tak czekają twej 
myśli szatan i anioły…”. Na rozstaju dróg wiele 
może się zdarzyć. Współczesny świat ma do 
zaproponowania zamiast normalnego życia 
ucieczkę w nierzeczywistą krainę złudnych 
uzależnień. W świat zakłamań, z którego 
bardzo trudno jest trafić do świata normal-
ności. Pornografia, alkoholizm, narkomania 
– wielkie uzależnienia XXI wieku spychają 
człowieka na drogę fałszywych odczuć i de-
wiacyjnych zachowań. Nadzieją jest, że im 
większe zło pojawia się w naszej egzystencji, 
tym więcej rodzi się Dobra by go na zawsze 
unicestwić.

Z tą niezachwianą nadzieją pozostawiam 
Państwa w Nowym 2019 Roku. 

Maciej Woźniakiewicz           
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Negritude

W świątecznym numerze „Ty-
godnika Powszechnego” zna-
lazłem informację, która mnie 
zbulwersowała (coraz rzadziej 
mi się to ostatnio zdarza). W 
Dakarze, stolicy Senegalu, 
otwarto Muzeum Czarnych 
Cywilizacji o powierzchni 14 
tys. metrów, które prezentuje 
historię i kulturę Afryki – od 
narodzin gatunku ludzkiego 
do dziś.  

Jurek od lat szkolnych udzie-
lał się na scenie. Lubił wystę-
pować, celował szczególnie w 
recytacjach wierszy i mono-
logów humorystycznych. W 
szkole podstawowej uczestni-
czył w zespole Dzieci Pruszko-
wa – prowadzonym przez Pana 
Andrzeja Foksa. W szkole śred-
niej w Domu Kultury Kolejarza 
w zespole prowadzonym przez 
p. Helenę Adamską. W okresie 
przygotowania na studia i na 
pierwszym roku studiów był 
członkiem zespołu w Klubie 
Młodzieżowym „Maskotka” 
pod kierunkiem Gerarda Po-
łożyńskiego.

Wedle zapowiedzi programowych mu-
zeum będzie „laboratorium pomaga-

jącym kształtować tożsamość kontynentu” 
i stanowić „odpowiedź Afryki na techno-

Przyjaźnił się z Tadeuszem Drzewieckim i 
po maturze obaj postanowili zdawać do 

PWST w Warszawie. 
Niestety, przy pierwszym podejściu Jurek nie 

dostał się do szkoły, ale to go nie załamało i po-
stanowił za rok ponowić próbę egzaminu. W cią-
gu tego wolnego roku pracował nad dykcją, re-
cytacją i poznawaniem nowych jakości teatru. 

Po śmierci wielkiego kompozytora jazzowego 
Krzysztofa Komedy przygotowaliśmy program 

logiczną i kulturalną dewaluację czarnych 
cywilizacji”.  W całości sfinansowali je Chiń-
czycy po ponad pięćdziesięciu latach od po-
jawienia się idei jego budowy. Już bowiem w 
1966 r. wspominał o nim Leopold Senghor, 
pierwszy prezydent Senegalu i współtwórca 
ruchu negritude (murzyńskość), afirmujące-
go historię i cywilizację czarnoskórych. Ruch 
ten zyskuje ostatnio na znaczeniu, przeżywa 
odrodzenie.

 „Murzyńskość”?... Co to jest „murzyń-
skość”?... Nie ma czegoś takiego…  Nie ma 
jednej kultury afrykańskiej, a nawet jednej 
kultury czarnego człowieka. W Afryce było 
i jest wiele kultur i wiele ras. Co wspólne-
go, na ten przykład, mają tacy Buszmeni z 
Somalijczykami czy Etiopczykami? Albo Tu-
aregowie, wolni ludzie pustyni, z sąsiadu-
jącymi z nimi plemionami czarnoskórych, 
zamieszkującymi Mali, Czad czy Niger? Nic, 
nie mówiąc już, że ci pierwsi traktują tych 
drugich z ogromną pogardą.  Afryka subsa-
haryjska to od wielu set lat domena głów-
nie plemion i narodów semickich. W czym 
Arab z Egiptu, Tunezji albo Libii podobny jest 
do Kongijczyka czy Senegalczyka?  Gdzie tu 
„murzyńskość”? Czy takie państwo jak RPA 
zostało zbudowane przez Murzynów? Nie, 

przez pracowitych religijnych białych ludzi, 
głównie potomków Holendrów. Wszystko, 
co wprowadzili, zaszczepili, zbudowali wciąż 

działa, choć już nie tak dobrze jak w czasach 
apartheidu. Po przejęciu władzy przez czar-
nych RPA stała się jednym z najbardziej nie-
bezpiecznych miejsc na ziemi.

(- Siedemdziesiąt pięć procent osób, któ-
re znałam jako dziecko z mojej najbliższej 
okolicy, już nie żyje – mówiła Charlize The-
ron, znana aktorka amerykańska, na łamach 
„Esquire'a”. - RPA w latach '90 to był poligon. 
Mieliśmy największy odsetek morderstw i 
gwałtów ze wszystkich krajów na świecie. 
Ludzie masowo umierali na  AIDS…). 

Dlaczego cywilizacja  czarnoskórych ma re-
prezentować całą Afrykę?... 

Czarni mogą sobie afirmować, co chcą, 
mogą prężyć muskuły, oskarżając białych o 
swój nędzny los, jednak bez wsparcia z ze-
wnątrz, ze strony wyższej cywilizacji, nigdy 
nie wyjdą z biedy, będą mrzeć z wycieńczenia 
i głodu. Czy tym, który ich wesprze, będzie 
człowiek o skośnych oczach?... Muzeum w 
Dakarze, jako jeden z wielu dowodów obec-
ności Chin na kontynencie afrykańskim, po-
zwala domniemywać, iż Państwo Środka, 
może się stać w przyszłości głównym roz-
grywającym w tej części świata. Czy to do-
brze?... 

Czas pokaże.

Jerzy Fijałkowski (1947-2018)
Gerard Położyński - reżyser teatralny, publicysta
Foto - Głos Pruszkowa Aktor, satyryk, dziennikarz, radiowiec

poświęcony temu twórcy. Muzycy stworzyli 
kompozycje oparte na utworach Komedy a re-
cytatorzy – J. Fijałkowski,

T. Drzewiecki i G. Położyński prezentowali 
arcytrudne fragmenty prozy poetyckiej Andre 
Michaux. Wielkie wrażenie na nas zrobił kon-
cert,  na którym pojawiła się żona Krzysztofa 
Komedy dziękująca nam za występ.

Jurek w czerwcu ponowił próbę zdawania 
na PWST i tym razem osiągnął sukces. Opie-

kunem jego roku był Ignacy Gogolewski. Jerzy 
w czasie studiów udzielał się w dalszym ciągu 
w zespole i swoimi tekstami ubarwiał wystę-
py okolicznościowe. Niestety, po dwóch latach 
studiów musiał opuścić PWST i jedyną możli-
wością uzyskania statusu aktora był udział w 
pracy Zespołu Profesjonalnego. Został przyjęty 
do Zespołu Estradowego Wojsk Pogranicznych 
Granicy, gdzie recytował, śpiewał, zapowiadał 
przez trzy lata.

Pozwoliło to na przystąpienie do egzaminu 
na aktora estradowego i uzyskanie uprawnień 
do wykonywania tego zawodu. Stał się estra-
dowym, zawodowym aktorem. Marzenia o te-
atrze zrealizował na scenie Teatru Syrena, gdzie 
występował w otoczeniu wielkich sław w latach 
1975-84.

Był też zawsze gotowy do występów dla Prusz-
kowian, gdzie zwykle nagradzano go gromkimi 
oklaskami. Zagrał też w kilku filmach fabular-
nych, w tym znaczącą rolę w filmach: „Miś” 
oraz „Ryś”, a także w kilku serialach i spekta-
klach teatru telewizji.

Pisał też drobne formy poetyckie i proza-
torskie, które znajdowały swoich odbiorców 
wśród czytelników Pruszkowa i okolic.

Swoją twórczością postanowił dzielić się też 
ze słuchaczami nowopowstałego Radia Bogoria 
w Grodzisku Mazowieckim. I tu znalazł swoje 
miejsce, swoich wiernych odbiorców czekają-
cych na cotygodniowy felieton.

Umiał dostrzec wszystkie dobre i złe stro-
ny rządzących, ale też miał odwagę mówić o 
nieporządkach i nierównościach wśród  załóg 
pracowniczych, nie pomijając innych grup spo-
łecznych, poczynając od władzy a kończąc na 
lumpach –  tak atrakcyjnych dla pisarza.

Wielokrotnie, jako przyjaciel od czasów chło-
pięcych rozmawiałem z nim

i wnioskuję, że pomimo spełnienia marzeń był 
ciągle gotowy do nowych zadań

i podejmował różne inicjatywy.
Choroba rozwijająca się szybko nie pozwalała 

mu na regularne uczestnictwo w kulturze, ale 
pojawiał się zawsze tam, gdzie go pamiętano i 
zapraszano.

Był spełniony aktorsko i artystycznie. Spełnił 
się także jako małżonek i rodzic. Syn Maciej 
kontynuuje artystyczne zainteresowania ojca 
będąc operatorem.

Będzie nam Ciebie Jurku brakowało.
Śpij spokojnie – Przyjaciele
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Powitanie Nowego Roku w Pruszkowie
Tekst & foto - Biuro Promocji i Kultury 
Miasta Pruszkowa

Prezydent Pruszkowa Paweł Makuch powitał Nowy Rok 2019 
wraz z Mieszkańcami Pruszkowa

Zmianę daty w kalendarzu na 2019 rok uczci-
liśmy w Pruszkowie na miejskiej imprezie 

plenerowej. 
O godzinie 23:00 rozpoczął się koncert Zespołu 

TSK. Najbardziej znane covery porwały do tańca 
zgromadzonych na Placu Jana Pawła II mieszkań-
ców i gości, którzy odwiedzili Pruszków w tą wy-
jątkową noc.

Czas szybko zleciał i chwilę przed północą no-
woroczne życzenia złożył Prezydent Miasta, a 
równo o 24:00 niebo rozbłysło od fajerwerków. 
Miejski pokaz trwał niemal 10 minut i zachwycił 
wszystkich zgromadzonych. Po nim przyszedł czas 
na dalszy ciąg zabawy tanecznej.

Raz jeszcze życzymy wszystkim Szczęśliwego 
Nowego Roku i do zobaczenia na kolejnych miej-
skich wydarzeniach.

Pierwszy dzień Nowego (2019) Roku tradycyj-
nie powitaliśmy koncertem Noworocznym. Tego 
dnia przepełnione nawy Kościoła św. Kazimierza 
wypełniły dźwięki ze znanych nam dobrze fil-
mów Disneya i światowych musicali. To wszystko 
za sprawą, założonej w 1881 roku przez Karola 
Namysłowskiego, Orkiestry Symfonicznej im. K. 
Namysłowskiego w Zamościu pod dyrekcją Tade-
usza Wicherka, którą tworzą zawodowi muzycy 
w większości absolwenci wyższych uczelni mu-
zycznych. Podczas koncertu pt. „Wieczór z bajki” 
orkiestrze towarzyszyli wybitni soliści: Jarosław 
Kozielski, Gabriela Oberbek, Sylwia Przetak oraz 
Jan Traczyk.

Dziękujemy za liczne przybycie i mamy nadzieję, 
że się Państwu podobało!
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Henryk Związek, ur. w 1936 
roku, w momencie wybuchu 
Powstania mieszkał wraz z 
rodzicami Marianną i Kazi-
mierzem oraz starszą siostrą 
Zuzanną na warszawskim Żo-
liborzu. Na początku sierpnia 
rodzina została wypędzona z 
domu i pognana na Zieleniak 
– punk zborny przy ul. Grójec-
kiej, mieszczący się na terenie 
dawnej hali targowej. Po kilku 
dniach przebywania w skrajnie 
złych warunkach rodzina trafi-
ła do obozu Dulag 121, skąd 
wywieziono ją na przymusowe 
roboty do Wałbrzycha. 

Henryk Związek  
„Może nas nie zabiją…”

Styczeń w Muzeum Dulag 121

Jest pamiętny rok 1944. Mam 8 lat. Na imię 
Henio. Mieszkam w Warszawie na Ochocie 

na ulicy Dobosza, blisko szczęśliwickich glinianek. 
Jest sierpniowe słoneczne południe. Wszyscy są 
w domu, mama, tata, Zuza i ja. Zuza ma trzynaście 
lat, jest prawie dorosła. Rodzice są dziś mocno 
zdenerwowani, rozmawiają ze sobą półgłosem. 
Zuza i ja wiemy, że kilka dni temu w Warszawie 
wybuchło powstanie, słychać odgłosy ciężkich 
walk powstańców z Niemcami, latają samoloty, 
widać i słychać wybuchy, całe serie pocisków lecą 
nad naszymi domami w stronę centrum.

Jednakże dziś strzały i krzyki słychać bliżej na-
szego domu. Mama nie pozwala nam wyjść na 
podwórko. Nagle z hałasem otwierają się drzwi i 
wpada do środka esesman z karabinem gotowym 
do strzału w ręku. Drętwieję ze strachu, nie mogę 
ruszyć się z miejsca, a on krzyczy „ruki w wierch, 
uchodite” i popycha tatę lufą karabinu do wyjścia. 
Mama płacze. Za ścianą została bez opieki chora 
babcia. Na ulicy dużo ludzi, wszyscy wypędzeni 
z domów tak jak my. Esesmani ustawiają nas w 
szeregu. Potem chodzą wzdłuż szeregu i rabują, 
zabierają ludziom zegarki, pierścionki i co kto 
ma. Następnie każą iść. Wśród popychań i prze-
kleństw idziemy, a właściwie jesteśmy pędzeni 
ulicami Dobosza, Opaczewską do Grójeckiej. Na 
Opaczewskiej pali się dom. Kto nie nadąża zo-
staje zastrzelony. Na ulicy Grójeckiej zatrzymują 
nas przed domem naprzeciwko ogromnego Zie-
leniaka. Słońce świeci w najlepsze. Przed nami 
wojskowe samochody z karabinami na wierz-
chu gotowymi do strzału, a za nami pod murem 
domu leżą ludzie. Wszyscy zastrzeleni. Esesmani 
chodzą i dobijają tych, co się jeszcze poruszają. 
Widzę to na własne oczy. Rodzice zaczynają się 
modlić i my też odmawiamy pacierz. Inni ludzie 
też modlą się, płaczą, czekamy na najgorsze, czyli 
na śmierć. Stoimy do wieczora, przyjeżdżają jacyś 
oficerowie. Oni rozmawiają, a ludzi coraz więcej 
przybywa, zajęta jest cała ulica naprzeciwko Zie-
leniaka. Wreszcie ustawiają nas i pędzą na pobli-
ski Zieleniak. Tam możemy usiąść na ziemi i odpo-
cząć. Rodzice trochę się uspokoili, jeszcze żyjemy. 
Mama martwi się okropnie, że jesteśmy głodni. 
W pobliżu jest hydrofornia, a więc woda, tylko jak 
tam dojść, żeby esesmani nie zastrzelili. Kilkoro 
dzieci idzie jednak po wodę, ja też idę, może nas 
nie zabiją. Esesmani widzą nas i na szczęście nie 
reagują. Prawie cały Zieleniak jest już zajęty, dużo 

12 stycznia g. 15. Ludobójstwa – z dziejów 
ludzkiej destrukcyjności – wykład dr. hab. Lecha 
Nijakowskiego w ramach cyklu „Karty Historii”

Więźniowie obozu Dulag 121. Fot. z arch. Muzeum Powstania Warszawskiego

Od 10 stycznia rozpoczynamy zapisy na Ferie 
w Muzeum Dulag 121. Więcej szczegółów już 
wkrótce na www.dulag121.pl

małych dzieci, nawet mniejszych ode mnie. Też są 
głodne i płaczą.

Pierwsza noc na Zieleniaku jest okropna, kolej-
ne tak samo. Pijani esesmani świecą latarkami i 
zabierają ze sobą młode kobiety. Straszny płacz, 
krzyk, pijackie śpiewy, wrzaski i strzały. Następne-
go dnia wpuszczają na Zieleniak krowę i zabijają 
ją. Potem śmieją się głośno, bo ludzie rzucają się 
w kierunku krowy. Wszyscy głodni. Każdy chce 
wyrwać kawałek mięsa. Tacie też się udało. Eses-
mani pozwalają iść pod ich eskortą do pobliskiej 
szkoły im. Kołłątaja po jakieś krzesła, żeby rozpalić 
ogień, by na czymś to mięso zrobić. W szkole wi-
dzimy leżące zabite w bestialski sposób kobiety, 
a także trupy mężczyzn. Tata płacze.

Nie wiem, jak długo jesteśmy na Zieleniaku, 
na pewno kilka dni. Coś się dzieje, bo esesmani 
wrzeszcząc wpadają na plac, każą się podnosić i 
klnąc ustawiają nas do wyjścia. Pędzą nas długo 
ulicą Opaczewską, Szczęśliwicką, potem wzdłuż to-
rów cały dzień, aż do zmroku. Ktoś mówi, że idzie-
my do obozu w Pruszkowie. Może w tym Pruszko-
wie będzie coś do jedzenia, pociesza nas mama, 
może jakaś woda do picia, ale nikt nie wie, co tam 
się wydarzy. Wreszcie bardzo zmęczeni docieramy 
na miejsce. Jest nas bardzo dużo, niektórzy z toboł-
kami. My nie mamy nic, wyrzucili nas z domu tak, 

jak staliśmy. Wszyscy wyczerpani długim marszem i 
jak my przerażeni. Jesteśmy na torach kolejowych. 
Oprócz naszej grupy nie ma innych ludzi. Podob-
no już zostali wywiezieni, nikt nie wie dokąd. Nie 
ma ani picia ani jedzenia. Siedzimy wraz z innymi, 
pilnują nas Niemcy z karabinami. Rozglądam się 
wkoło, patrzę, gdzie jesteśmy.

Tata mówi, że to naprawcze zakłady kolejowe. 
Tory i tory, hale i hale. Siedzimy długo. Esesmani 
podstawiają pociąg towarowy z pustymi wagona-
mi i mamy do niego wsiąść. Będziemy wywiezieni 
na przymusowe roboty do Niemiec, tak mówią 
rodzice. Jest woda, ale nie dla nas, tylko do paro-
wozu. Niemcy wrzeszczą i popychają nas do wa-
gonów wśród przekleństw i kopniaków. Słychać 
krzyki esesmanów i strzały, niektórzy z transportu 
zdecydowali się na ucieczkę. Niemcy są wściekli. 
Wsiadamy do wagonów. Po upchaniu nas w wa-
gonach Niemcy zamykają je. Jest okropnie ciasno 
i duszno. Dulag 121 jest za nami.

Jest 2018 rok. Mam 82 lata. Na imię Henryk. Po 
powrocie z Niemiec wróciliśmy do Warszawy na 
Ochotę. W czasie wojny nasz dom został częścio-
wo zbombardowany, dach jest spalony, zostały 
kawałki ścian. Po wyremontowaniu jakoś udało 
się go przystosować do zamieszkania i przez długi 
okres tam mieszkaliśmy. Pacyfikacja Ochoty roz-
poczęła się 4 sierpnia 1944 roku. Podczas niej w 
czasie powstania warszawskiego zginęło około 
10 000 ludzi. Obecnie mieszkam na Woli. Dziel-
nica ta okrutnie ucierpiała w czasie powstania 
warszawskiego i także po nim, będąc miejscem 
największej w Warszawie rzezi ludności cywilnej. 
Pamiętam wszystko, co opisałem i to czego nie 
opisałem, bo niektórych rzeczy opisać się nie da, 

a niektóre zatarły się w pamięci. Teraz wiem rów-
nież, że na Ochocie pacyfikowali nas esesmani z 
pułku SS-RONA działającego w ramach niemiec-
kich sił zbrojnych, a składającego się w większości 
z Rosjan. Nie sposób opisać widoku stosu trupów 
i tych żyjących jeszcze dobijanych pod domem 
na ul. Grójeckiej (na domu z numerem Grójecka 
104 zamieszczona jest tablica). Pamiętam okru-
cieństwo esesmanów na Zieleniaku (dziś Hala 
Banacha), zwłaszcza wobec młodych kobiet, 
gwałconych, a potem zabijanych. Zabierano także 
młodych mężczyzn do kopania grobów. Wszyscy 
potem zostali zastrzeleni. Pętla tramwajowa znaj-
dująca się wówczas przy zbiegu ulic Grójeckiej i 
Opaczewskiej (naprzeciwko szkoły im. Kołłątaja) 
była niemym świadkiem tych zbrodni. Po wojnie 
z okolic pętli wykopano zwłoki zamordowanych w 
czasie obławy na Ochocie. Pamiętam obóz Dulag 
121 – ciągnące się hale fabryczne i tory kolejowe. 
Prawdopodobnie znaleźliśmy się w Pruszkowie 9 
lub 10 sierpnia. Po kilku dniach spędzonych na 
Zieleniaku i byliśmy jednym z pierwszych trans-
portów, które przez obóz przeszły. Pamiętam 
rampę kolejową, wyczerpanych, przerażonych 
ludzi, stłoczonych potem w wagonach towaro-
wych i wiezionych w uwłaczających człowiekowi 
warunkach bez jedzenia i picia w przerażające 
nieznane. Pamiętam bestialstwo niemieckich żoł-
nierzy i kolaborujących z nimi Rosjan i Ukraińców, 
ich okrutne i nieludzkie nas traktowanie.

I na koniec mojego listu chcę powiedzieć o 
moim jednym wielkim pragnieniu, żeby dzisiejsze 
pokolenia, odrobiwszy lekcję patriotyzmu, nie za-
pomniały o okrucieństwach wojny i nigdy więcej 
do niej nie dopuściły.
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Drogi Mirku (70)

Tadeusz Hubert Jakubowski - pisarz i publicysta

Pruszkowskie fotoarchiwum

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

Mea culpa. W Głosie Pruszkowa nr 11/2018 
pisząc o domu nr 7 na ulicy Pięknej nie wspo-
mniałem, że na parterze tego domu w wyna-
jętym mieszkaniu Towarzystwo Cyklistów w 
Pruszkowie prowadziło ożywioną działalność 
klubową.

Zaniedbanie moje wyniknęło z faktu zmiany 
numerów domów na ulicy Pięknej w stosunku 
do okresu przedwojennego, o której dowie-
działem się dopiero teraz. Budynek o nume-
rze 7 za sanacji miał numer 9 (według Mariana 
Skwary 9a).

I jeszcze jedna sprawa. W książeczce „Scribo, 
ergo sum” napisałem, że Towarzystwo Cykli-
stów w Pruszkowie prowadziło działalność 
klubową w mieszkaniu jej ówczesnego prezesa 
przy ulicy Pięknej 9a, Jana Kobusa. Po rozmo-
wie z moim przyjacielem Krzysiem Stańczy-
kiem, który wtedy mieszkał w tym domu, nie 
mam pewności, czy ten prezes w tym lokalu 
klubowym mieszkał. 

Czas na rozwiązanie fotozagadki zamieszczo-
nej w Głosie Pruszkowa nr 12/2018. Niezwykle 
trudne zadanie. W stu procentach rozwiązał ją 
mój Przyjaciel Szymon Kucharski w 2010 roku 
w książeczce pt. „Stary Pruszków” (str. 38). By-
łoby nieładnie, gdybym zastąpił kilka jego słów 
swoimi i napisał, że fotozagadkę tę rozwiązano 
w oparciu o jego tekst. Niestety, znam taki je-
den przypadek. Tak „opracowano” jedno moje 
wspomnienie.

Za zgodą Autora – On jeszcze o tym nie wie*) 
– postanowiłem Jego tekst ze „Starego Prusz-
kowa” zamieścić „in extenso” w liście do Ciebie 
(Boże! Skąd u mnie znajomość takich słów). A 
oto ten tekst;

Ulica Henryka Sienkiewicza (ok. 1910)
Zdjęcie wykonane spod dworca kolejowego, 

przedstawia zabudowę południowej pierzei uli-
cy. Po prawej stronie widoczna ściana szczyto-
wa domu nr 5, zwrócona swą zachodnią elewa-
cją do terenu fabryki ołówków. Jeden z szyldów, 
umieszczonych nad nie używanymi obecnie 
drzwiami od strony ulicy, informował o moż-
liwości zakupu pieczywa i wędlin, drugim za-
praszał do skorzystania ze sowich usług fryzjer 
Julian. Druga kamienica powstała w 1901 roku 
i była własnością Kazimierza Gogolewskiego. 
Trudno ocenić, czy wystający zza niej niski bu-
dynek z dwuspadowym dachem to dom nr 1, w 
którym mieściła się restauracja, prowadzona 
przez rodzinę Bednarskich. Może to być jednak 
również, położona po przeciwnej stronie ul. Ko-
ściuszki, stróżówka parku Jana Bersohna – za-
łożonego według projektu Karola Sparmanna, 
a rozparcelowanego pod zabudowę w okresie 
międzywojennym. Do dziś powstał jednak po 
nim zaniedbany nieco skwer i równie zaniedba-
nym pomnikiem Pruszkowian – ofiar II Wojny 
Światowej, a także szereg wiekowych drzew, 
rosnących tam oraz na okolicznych posesjach.

Nie byłbym sobą, gdybym nie próbował cze-
goś od siebie dołożyć. Na początek drobna 

korekta. Chochlik drukarski. Druga kamienica 
(nr 3) będąca własnością Kazimierza Gogolew-
skiego powstała nie w 1901 roku, lecz w 1910. 
Dumnie o tym świadczy rok (god) widoczny 
na tympanonie na osi poprzecznej budynku. 
Druga sprawa. Budynek o numerze policyjnym 
1 parterowy z dwuspadowym dachem w któ-
rym mieściła się restauracja rodziny Bednar-
skich mimo wątpliwości autora znajdował się 
w ciągu ówczesnej ulicy Kolejowej. Obecnie 
nieistniejący, w związku z tym numery do-
mów na ulicy Sienkiewicza – następczyni ulicy 
Kolejowej – zaczynają się od numeru 3. Dwie 
ciekawostki związane z domem nr 1. Leon 
Bednarski, syn prowadzących restaurację w 
tym domu, za sanacji był właścicielem restau-
racji w domu Jana Szczepkowskiego na rogu 
Kościuszki i Klonowej. Po rodzinie Bednarskich 
restaurację na byłej Kolejowej, wtedy już Sien-
kiewicza, prowadziło małżeństwo Sędzimirów. 
Ich córka Krystyna Sędzimirówna w roku 1946 
i 1947 była mistrzynią Polski w jeździe szybkiej 
na lodzie, a w roku 1950 vice mistrzynią. Mi-
strzostwa te odbywały się na stawie w „Potu-
liku”, który wtedy był większy.

Wszystkie trzy domy znajdujące się na foto-
grafii w Głosie Pruszkowa nr 12/2018 wybudo-
wane zostały przy ówczesnej ulicy Kolejowej 
biegnącej od ulicy Starowiejskiej (obecnie Ta-
deusza Kościuszki) prawie do ulicy Ołówkowej 
równolegle ramię przy ramieniu do ulicy Brwi-
nowskiej. Ulica Brwinowska miała   swój po-
czątek przy parku Jana Bersohna, mijała Staro-
wiejską, Dworzec Drogi Żelaznej Warszawsko-
Wiedeńskiej  i dalej wzdłuż torów biegła do 
osiedla, któremu zawdzięczała swoją nazwę. 
Te dwie ulice utworzyły razem obszerny plac 
dworcowy, na którym wtedy panował najwięk-
szy ruch w osadzie Pruszków. Na tym placu były 
toru tramwaju konnego (linia łącząca dworzec 
kolejowy z letniskiem Komorów), postój doro-
żek, (powozów?) konnych, przejeżdżały przez 
niego furmanki z węglem ze składu Bendy przy 
zbiegu Ołówkowej i Brwinowskiej. Do dworca 

podjeżdżały również powozy okolicznych zie-
mian, chcący kontynuować dalej podróż wa-
gonami ciągnionymi przez parochody.

Z powodu tego ruchu i z troski o bezpieczeń-
stwo przechodniów „ufortyfikowano” chodnik 
ulicy Kolejowej. Na pierwszej linii głazy na ko-
ronie kamiennego rynsztoku, na drugiej drew-
niane słupki i poprzeczki – na szczęście bez 
sztachet – i na trzeciej linii żywopłot. Przyznam 
szczerze, że pierwszy raz zwidzę takie zabezpie-
czenie. W związku z tym dojazd na podwórze 
między domami nr 3 i nr 5 był możliwy tylko 
od ulicy Sokolej później Cedrowej, obecnej 
Obrońców „Pax. Sowietica” (krzywa! Jak długo 
jeszcze!).

O skratowanym słupie linii elektrycznej napo-
wietrznej nie będę pisał, bo każdy go widzi. To 
samo odnosi się do „kocich łbów”, którymi jest 
wybrukowana ulica Kolejowa.

Obecnie to miejsce wygląda zupełnie ina-
czej. 

Zniknął narożny budynek z dwuspadowym 
dachem (nr 1). Jego miejsce zastąpił skośny 
parterowy pawilonik prawie co dwa lata zmie-
niający asortyment sprzedawanych dóbr. Bu-
dynek (nr 3) należący kiedyś do Kazimierza 
Gogolewskiego ma odnowioną elewację i co 
najważniejsze w jego parterze pojawiły się lo-
kale handlowe. Byłby to niewybaczalny grzech, 
gdyby parter tego budynku w takiej lokalizacji 
był na te cele niewykorzystany.

Rozebrany został budynek (nr 5) stojący pro-
stopadle do ulicy Sienkiewicza. Po tej rozbiór-
ce, a może jeszcze wcześniej zaprojektowano 
jego następcę. Dawniej prostokąt w rzucie 
zastąpiony został rozczłonkowaną bryłą w 
kształcie litery „U” z jednym skrzydłem od ulicy 
Henryka Sienkiewicza i z drugim skrzydłem od 
strony ulicy Cedrowej. Ważny szczegół: w tych 
dwóch skrzydłach są „bramy” przejściowe na 
wspólne podwórko. Cudzysłów stąd, bo nie są 
one zamykane.

Do tego podwórka jeszcze wrócę w dalszej 
części tego listu. Wcześniej chciałbym zazna-

czyć, że architektura tego budynku od strony 
ulicy Henryka Sienkiewicza nawiązuje do archi-
tektury jego istniejącego sąsiada. Ten sam lub 
podobny detal architektoniczny, lecz twórczo 
przetworzony.

Obecnie po przebudowie i rozbudowie mię-
dzy ulicami Henryka Sienkiewicza i Cedrową 
powstał wspaniały zespół urbanistyczno – ar-
chitektoniczny. Dla mnie szczególnie urokliwe 
jest podwórko z dostępem z tych dwóch ulic. 
Sadzawka, fontanna, ławeczki, zieleń i cisza w 
centrum miasta. Mam 88 lat i chętnie tu od-
poczywam, ilekroć znajdę się w pobliżu tego 
miejsca. Polecam je Pruszkowianom. 

Autorem tego cuda jest architekt Krzysztof 
Jamus z Poznania. Firma „Archimedia. Pra-
cownia Architektoniczna. Architekci 3 inżynie-
rowie” Poznań.

Panie Krzysztofie. Proszę przyjąć moje gratu-
lacje.

Drogi Mirku! Jeszcze jedna sprawa. Zespół 
architektoniczno-urbanistyczny, którym się 
zachwyciłem w tym liście to już drugi, który 
sprawił mi taką sama przyjemność. Ten pierw-
szy to „Plac Mechaników” na pobliskiej ulicy 
Stalowej. Pisałem o nim w Głosie Pruszkowa nr 
08/2017 (Autorzy warszawscy architekci Iwan 
Baltolenis i Dorota Frączek).

List ten ukaże się w styczniowym numerze 
Głosu Pruszkowa. W związku z tym Tobie i 
Naszym Przyjaciołom z Redakcji oraz Czytel-
niczkom i Czytelnikom mojego pisania skła-
dam najserdeczniejsze Życzenia Noworoczne. 
Kochane i Kochani! Życzę Wam Dobrego 2019 
Roku.

Tadeusz Jakubowski
*) – Już wie!
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Konsultacje planu zagospodarowania 
przestrzennego – części obszaru Żbików 
Bąki oraz Gąsin Mieszkaniowy
W celu ustalenia przeznaczenia tere-

nów oraz określenia sposobów ich 
zagospodarowania i zabudowy sporządza 
się miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, zwane „planami miejsco-
wymi”.

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne kon-
cepcji projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego – Gąsin Mieszkaniowy 
– Inżynierska 8 stycznia 2019 o godzinie 18:00 w 
Szkole Podstawowej nr 10 przy ulicy Pływackiej 
16 w Pruszkowie. 

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne kon-
cepcji projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części obszaru Żbików 
Bąki 10 stycznia 2019 o godzinie 18:00 w Szkole 
Podstawowej nr 5 przy ulicy Jana Długosza 53 w 
Pruszkowie. 

Wydział Architektury, Urbanistyki i Zagospoda-
rowania Przestrzennego 

Urząd Miasta Pruszkowa
tel.: (22) 735 87 36
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Powiat Pruszkowski 2 stycznia 2019 roku 
uruchomił działalność Dziennego Domu 

„Senior+” w Pruszkowie. Zapraszamy seniorów 
(osoby w wieku 60+, nieaktywne zawodowo) 
do regularnego korzystania z przygotowanej 
specjalnie dla nich oferty na rzecz społecznej 
aktywizacji (w tym prozdrowotnej), obejmującej 
usługi w zakresie aktywności ruchowej, eduka-
cyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. 
Realizacja zajęć odbywa się w Dziennym Domu 
„Senior+”, zlokalizowanym w budynku przy ul. 
Kraszewskiego 18 w Pruszkowie. Placówka funk-
cjonuje od poniedziałku do piątku, przez 8 go-
dzin dziennie.

Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom 
„Senior+” będzie obejmował w szczególności:

• usługi socjalne, w tym jeden gorący posiłek,
• usługi edukacyjne oraz kulturalno – oświato-

we,
• aktywność ruchową i kinezyterapię (zajęcia 

prowadzone przez fizykoterapeutę) oraz zajęcia 
sportowo – rekreacyjne,

• terapię zajęciową, w tym udział w przygotowy-
waniu posiłków, praniu, prasowaniu,

pielęgnacji roślin i terenu wokół Dziennego 
Domu, zajęcia plastyczne,

• usługi aktywizujące społecznie.

Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu „Senior+”  
są osoby, które spełniają łącznie następujące wa-
runki: są nieaktywne zawodowo, ukończyły 60 rok 
życia i są mieszkańcami Powiatu Pruszkowskiego. 
Zakłada się objęcie wsparciem 15 osób. Przyjmo-
wane są osoby na podstawie rodzinnego wywia-
du środowiskowego przeprowadzonego przez 
pracownika socjalnego Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Pruszkowie i wydanej decyzji 
administracyjnej.

Zadanie jest współfinansowane ze środków 
otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego w ra-
mach „Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 
2015-2020” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. Korzystanie ze świadczeń Dziennego 
Domu „Senior+” jest częściowo odpłatne. Wyso-
kość opłaty za pobyt ustalona zostanie w drodze 
indywidualnej decyzji administracyjnej. Szczegó-
łowych informacji udziela pani Justyna Florczak, 
telefonicznie (22 738 15 02) lub osobiście w poko-
ju 230 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30.

 

Pierwszy 
Dzienny 
Dom Senior+ 
w Powiecie
Pruszkowskim
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Róże Gali 2015 w TVP2, ele-
gancja Francja, ale prawie każ-
dy, w tym aktorka Ostaszew-
ska mówi elektronicznie: e-
dziękuję, e-muszę powiedzieć, 
e-chciałabym, e-i jeszcze, a 
jednemu się zdarzyło „i aaa”, 
tak jak „mówi” osioł. A Dere-
szowska poza „e” mówi Ojciec 
Pijo. A Górniak do dwóch męż-
czyzn: oboje, i nie chodzi jej o 
instrumenty. 

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

Z pamięci najemnika (21) - Narzekania (3)

REKLAMA

Wiele lat temu, kiedy zaczynałem grillować, 
jedynym miejscem, gdzie można było ku-

pić węgiel drzewny (brykietów jeszcze nie robili) 
były składy opału. Pakowany był w 3 kg papierowe 
worki. Później nastąpiła metamorfoza i węgiel był 
już tylko w opakowaniach 2,5kg. Ostatnio widzia-
łem w 2 kg i 1,8 kg! W tzw. międzyczasie zmieniły 
się również opakowania mocnego alkoholu i win. 
Już nie kupi się trzy czwartaka albo ćwiartki. Wina 
mają 0,7l. Masło w kostkach też było w opakowa-
niach 250 g. a teraz 200 g. a nawet 180 g. Ostatnio 
widziałem klasyczną butelkę oleju, tylko, że to już 
0,9 litra. Od dawna cudownie zmieniają się opako-
wania z farbami, kiedyś 1l i 0,5 l, teraz 0,84, 0,75, 
0,47, 0,375. A dzisiaj kupowałem fasolki w puszce 
i na oko czerwona i biała wyglądała podobnie, ale 
przy bliższym przyjrzeniu okazało się, że jedna z 
puszek ma ok. 10% mniej „po odcieku”… tylko, że 
na obu jest ta sama waga przed odciekiem 400 g i 
dopiero z tyłu widać różnicę. Na szczęście oni nie 
mogą tego robić w nieskończoność! Już nie ma cze-
kolady Wedla 100g tylko 90 g... haha, robią nas jak 
chcą. Oglądam, całkiem przypadkowo (!) pierwszy 
odcinek nowej serii „Tańca z Gwiazdami”. Gwiazd 
tu mało a do tego jurorka właśnie powiedziała 
„zeszłeś w dół”. Chyba nie można już dalej zajść 
w błędach językowych. Ale nie, można! Jurorzy 
programów kulinarnych, na początek pani Wa-
chowicz wymawia znany u nas pod nazwą wstążki 
makaron, jako „tagliatele”, czyli prawie tak jak się 
to pisze. Tylko, że Włosi nie wymawiają tu litery g. 
Za chwilę pan Moran wymawia „gniokki”, ten sam 
problem, nie ma litery g tylko mówi się „niokki”, 
przynajmniej po włosku. Koleżanka z tego samego 
programu pani Starmach mówi „gorgoncola”, ale 
tak się składa, że Włosi akurat w tym przypadku nie 
zamieniają „z” na „c” tylko mówią „Gorgonzola”. I 
jeszcze królowa polskich programów kulinarnych, 
autorka tatara z udziałem surowej wieprzowiny 
(sic!) pani Gessler mówi do uczestnika, że trzeba 
wziąć… Bez słów. No chyba wyemigruję! Ciekawe, 
super katolicki kraj w referendum wybrał możli-
wość małżeństw tej samej płci, czym posunął (bez 

konotacji, proszę) Irlandię lata do przodu cywiliza-
cji, u nas wybrano człowieka, a właściwie tych, co 
za nim, co ja piszę, nad nim stoją na prezydenta, co 
obsuwa Polskę o lata, może nie świetlne. Chciałem 
być dumny z Polaków a teraz się wstydzę, mam 
nadzieję, że do wyborów euro parlamentarnych na 
wiosnę coś się zmieni w głowach rodaków a jak nie, 
to jednak wyjeżdżam. Eurowizja. Z ostatniej chwi-
li - jak ma wygrać Szwecja to ja za Rosją. Chociaż 
nie zmieniam zdania, w tym towarzystwie Łotwa 
i Gruzja najciekawsze, na razie wygrywa Rosja, a 
to się Putin ucieszy... no i się nie ucieszy. Szwecja 
górą - nie podobała mi się ich piosenka, idę posłu-
chać lepszej muzyki na słuchawkach. A mieliśmy 
dwa razy szansę na wygraną, raz, kiedy Blue Cafe 
miało fajną, śpiewaną po angielsku piosenkę, ale 
wysłali w dziwnych okolicznościach (niby zacięły 
się SMS-y a piosenkarz miał fory (!) od Terentiew) 
beczącego Wiśniewskiego i drugi raz, kiedy wysła-
li piersiastego Donatana a moim zdaniem szanse 
miałaby Bałkanika zespołu Piersi, może tylko ze 
zmienionym tytułem, gdyby byli jasnowidzami. 

Poroszenko apelował o bojkot MŚ w Rosji. Kto 
wie, co się wydarzy do czasu Mistrzostw, mam 
nadzieję, że jeżeli to nie będzie wojna atomowa 
to tak czy inaczej będzie bojkot - nie wyobrażam 
sobie sportu pod patronatem satrapy, agenta KGB, 
który przyznaje się, że od dawna planował aneksję 
Krymu, czyli kawałka suwerennego państwa! Te-
raz wiemy, czemu Rosjanie podpisali umowę, po 
której Ukraina zrzekła się broni atomowej - ina-
czej by tam nie weszli. Nikt nie powinien poda-
wać mu ręki, zapraszać itd. Kontakty na odległość 
przez telefon. Najgorsze, że Krym dla Ukrainy jest 
stracony, chociaż nigdy w szeroko pojmowanej osi 
czasu nie był ani ukraiński ani rosyjski. Tylko ten 
wariat to zaplanował i do tego się przyznaje! On 
wmawia Rosjanom, że jest zagrożenie z Zachodu, 
tylko, że nikt przy zdrowych zmysłach nie chciałby 
zagrażać Rosji! Najgorsze, że jak Putina nie było 
przez paręnaście dni w mediach to na jego na-
stępcę typowano pułkownika KGB Iwanowa - mnie 
zmroziło. Właśnie podali, że na Eurowizję wysyłają 
panią Monikę Kuszyńską. Z całym szacunkiem do 

jej osobistej tragedii, ale a na serio, czy to jest na-
sza odpowiedź na wysłanie przez Finlandię grupy 
z zespołem Downa? Teraz czas na inne kraje i re-
prezentacje niewidomych, bez rąk, nóg i niemowy! 
A nie, niemowy nie śpiewają. Oczywiście przepra-
szam panią Kuszyńską, ludzi z zespołem Downa, 
niewidomych i innych kalekich, ale Eurowizja to 
festiwal rozrywkowy, kontrowersyjnej wprawdzie, 
jakości ale skojarzenie mam właśnie takie. Oglą-
dam program rozrywkowy w TVP2, nowość - wy-
stępuje względnie młody, nieznany kabaretowiec, 
opowiada o tłoku w komunikacji miejskiej, mówi: 
„nadjeżdża metro, ścisk taki jakby Żydów wieźli...”, 
a może się przesłyszałem. To nie było na żywo! 
Senat przyjął projekt nowelizacji, w którym osoby 
powyżej 75. roku życia będą zwolnione z abona-
mentu TV. Czy nam naprawdę potrzeba 100 osłów, 
ciężko opłacanych przez społeczeństwo? W Polsce 
średnia wieku mężczyzn to 73 lata. A debile ścią-
gnęli pewnie z Wielkiej Brytanii, gdzie też jest 75 
lat, tyle tylko, że tam mężczyźni dożywają średnio 
80. a kobiety prawie 83. lat.
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Zbigniew Poręcki - aktor, felietonista
Rysunek - Tomasz Suwała, rysownik i bloger

Chłopaki do wzięcia
Anatol Pieniążek siedział w restauracji Viktoria 

przy ul. Jasnej 26 sącząc powoli kolejny już 
kieliszek Żytniej Baczewskiego. Oczekiwał na swo-
je ulubione danie, czyli zrazik po węgiersku oraz 
na przyjaciela z lat dziecięcych Jaromira Felisiaka. 
Panowie kiedyś bawili się na jednym podwórku na 
warszawskiej Woli przy ulicy Okopowej, dzieląc się 
pestkami z dyni, które kupowali za podwędzone 
rodzicom drobniaki. Oj, były czasy, były. Z zamyśle-
nia wyrwał go donośny głos przyjaciela.

- Siema Grosik! – Koledzy uściskali się serdecznie. 
- Jakiejś gęby dostałeś koleś, co tam u ciebie, 

gadaj po kolei i nic nie ukrywaj. Jaromir zamówił 
to samo, co Anatol i dalej rozmowa potoczyła się 
wartko.

- Widzisz druhu - zagaił Pieniążek- mamusia każe 
mi się żenić, a i życie w samotności troszkę mi za-
częło doskwierać, rozumiesz? Koleś nie rozumiał, 
ale uchem strzygł jak osioł jakowyś, gdyż i on po-
zostawał w stanie kawalerskim, a ciągoty do bab 
posiadał niemiłosierne, zostawiając w lupanarach, 
innymi słowy w burdelach pokaźne kwoty. Ale ka-
siorę zarobić trzeba albo wykombinować, a z tym 
coraz gorzej. Premier Felicjan Sławoj Składkowski 
bardziej interesuje się kiblami miejskimi (Sławoj-
ki) niż narodem, któren to kombinować musi, aby 
żyć. Aby żyć, jak to się mówi, z godnością osobistą. 
Interesy idą coraz gorzej, więc ja Anatol Pieniążek 
wpadłem na idiotyczny pomysł, żeby dać ogłosze-
nie matrymonialne do Kuriera. Masz, czytaj – tu 
Anatol wyciągnął z marynarki sfatygowaną stronę 
gazety. „Przystojny nad wyraz hrabia, lat 38, ob-
darzy szczęściem małżeńskim pannę do lat 30. 
Jestem wysportowany, jeżdżę konno, na nartach 
oraz automobilem. Gram na fortepianie, śpiewam 
solo i chóralnie oraz tańczę wszystkie tańce, aktu-
alnie modne, posiadam nawet umiejętność stepo-
wania. Chwilowo cierpię na przejściowe kłopoty 
finansowe, więc oczekuję od kandydatki, która 
nie musi posiadać oszałamiającej urody, zastrzyku 

gotówki, którą to gotówkę przyjmę w posagu, nie 
grymasząc”.

Na takie cudowne ogłoszenie otrzymałem coś 
około 500 ofert. Panny słały oferty jedna za dru-
gą, choć nie spełniały warunków, twierdząc, że nie 
wczytały się dokładnie. Były nawet takie, które w 
wieku 30 lat odchowały już czworo dzieci i miały 
za sobą kilka małżeństw. Inne spełniały wszyst-
kie warunki, a posag dowiozą tuż po ślubie. Ale 
jedna panna, taka z Radomia napisała, że spełnia 
wszystkie warunki owszem a i lat ma akurat 30 i 
tylko coś tam kilka miesięcy więcy. Zgodziłem się 
na spotkanie. Dla szpanu umówiłem się w Zachę-
cie mieliśmy obejrzeć jakąś wystawę malarstwa. 
Ona miała mieć gazetę w dłoni, ja bukiet róż. No i 
nie uwierzysz, patrzę a tu przed wejściem stoi ja-
kieś ogromne babsko istna Horpyna. Wyższe ode 
mnie o głowę i uśmiecha się przymilnie, a w gębie 

brakuje połowy zębów. Zdzieliłem ropuchę róża-
mi przez łeb, krzycząc w tych nerwach, hrabiego ci 
się zachciało lafiryndo jedna, hrabiego, co! W tej 
samej chwili z za winkla wyskoczyło dwóch dobrze 
wyrośniętych osiłków - jej braci i okropnie skuli mi 
mordę. Miesiąc czasu się goiło. Jeszcze dwa przed-
nie mi się ruszają. Kurde, jadam teraz tylko mięk-
kie. Właśnie kelner przyniósł zraziki i kolejne dwa 
kieliszki schłodzonej Żytniej po 80 groszy za sztukę. 
Porcja zrazików 3 zł. Da się przeżyć.

- No to miałeś brachu przeżycie, ja cię kręcę. Ale 
i mnie dotknęło coś podobnego. A nawet coś gor-
szego. Jak o tym myślę to do tej pory mam dresz-
cze. Anatol, aż strach o tym mówić. Ja nie sypiam 
po nocach, ja się moczę jak dziecko, brrrrrr...

Kilka miesięcy temu, gdy przez przypadek zaczą-
łem odczuwać przypływ gotówki, razem z towarzy-
stwem z Resursy Kupieckiej udaliśmy się do Oazy 

na Pl. Teatralny. No wiesz troszeczkę pobalować, 
Może coś poderwać. Tam można sporo spotkać 
tych bogatych wariatek i jak tylko, którejś chlap-
niesz, że jest podobna do Grety Garbo albo do 
Smosarskiej. Zaprosisz na koniaczek do baru to już 
jest twoja, oczęta jak maślaki i bez przerwy oblizuje 
usta. Stare grepsy przyjacielu. Znam się trochę na 
tym, oj znam. Można po nawijać troszkę o sztuce, o 
filmach, o teatrze. Tyle, co wyczytasz w gazecie, nic 
więcej. I prosisz pannę do tańca. Idziesz na całość. 
Dwa kawałki zatańczysz - koniaczek. Dwa kawałki 
- koniaczek i tak kilka razy. Potem panna ci mówi, 
że jej się w głowie kręci i odprowadź ja do domu. I 
proponujesz – może wpadniemy najpierw do mnie 
na herbatkę. Jednym słowem malinowa herbatka 
we dwoje. I tak też się stało druhu mój i przyjacie-
lu. Wylądowaliśmy u mnie. Na stole karafka i dalej 
lufa za lufą, a panna nie dojrzewa tylko trzeźwieje 
ja natomiast tracę grunt i buja statkiem buja. Po 
prostu jakiś sztorm. Cholera by wzięła, ale posta-
nowiłem wziąć się w garść. Na początek drobne 
buziaczki, lekuchne całuski, delikatne obrabianie 
cycków, po kieliszeczku i do wyra. Już pod kołdrą 
wyskoczyliśmy z ostatnich szmatek. I zaczęło się 
początkowo nic, a nic się nie skapowałem, ale po-
tem dopiero zaczął się dramat. 

- Słuchasz? 
- No tak słucham - odpowiedział Anatol. 
- No to sobie wyobraź, że ta, piękna nieznajo-

ma okazała się chłopem. Chłopem, rozumiesz i to 
potężnie obdarzonym. Najpierw narzygałem sobie 
do łóżka. Potem wyskoczyłem na schody i coś za-
cząłem krzyczeć. Dopiero dozorca pan Józef zdołał 
mnie uspokoić. To było straszne przeżycie. Tfu ! 
A ta cholera czy diabli wiedzą, co to, czy kto to, 
zniknęło jak kamfora z moim portfelem i nowiutką 
Omegą. Tydzień nie nocowałem w chałupie. Łóż-
ko wywaliłem na śmietnik i tylko tobie przyjacielu 
postanowiłem się zwierzyć. Tu Jaromir zapłakał jak 
dziecko, płakał i łkał. Łkał i płakał. Anatol uścisnął 
dłonie przyjaciela i rzekł… - Nic to, Jarusiu, nic to. 
Zapomnisz.

A Wy Państwo nie zapominajcie, że w Nowym 
Roku będziemy zawsze o Was ciepło i serdecznie 
myśleć. Pozdrawiam czytelników Zbyszek Poręcki.

Cienie i blaski to bardzo trafny tytuł do projektu, 
który miał upowszechnić sztukę teatru wśród 

młodzieży szkół średnich. Stanowił też kontynuację 
poprzedniego zatytułowanego – Twarzą w twarz, 
realizującego zajęcia warsztatowe, tak lubiane przez 
młodzież. W ramach obu projektów młodzież spoty-
kała się z twórcami: scenarzystami, reżyserami filmo-
wymi i teatralnymi oraz aktorami – dyskutując o oglą-
danych spektaklach, poznając tajniki sztuki twórczej i 
odtwórczej. Wiele wrażeń na całe życie zostawiły wy-
jazdy do Płocka i Radomia, gdzie uczestniczyliśmy we 
wspaniale przygotowanym programie edukacyjnym. 
Zawsze był to wybrany spektakl teatralny, spotkanie 
z aktorami oraz wizyty w muzeach, a także pobieżne 
zapoznanie się z miastem i jego zabytkami. W roku 
bieżącym ogromne wrażenie zrobił na nas spektakl 
„Władza” w Teatrze Radomskim i Muzeum Secesji w 
Płocku. Dodatkowym, miłym akcentem dla młodzie-
ży była wspólna fotografia z aktorem grającym Józefa 
Piłsudskiego i jego sztabem. 

Ze spotkań aktorskich za najbardziej udane należy 
uznać wizytę Marcina Dorocińskiego, przed wielu 
laty uczestnika zajęć w Pruszkowskim Młodzieżowym 
Domu Kultury. Aktor z sympatią, swadą i humorem 
opowiadał o sobie jako człowieku, rodzicu i aktorze, 
niejednokrotnie wzbudzając huragan braw i uśmie-
chów. Przepełniona widownia bawiła się i z radością 
fotografowała ze znakomitym aktorem. Trzeba do-

Cienie i blaski - próba podsumowania
Tekst & foto - Gerard Położyński publicysta

dać, że Marcin Dorociński, jak i inni aktorzy zrezy-
gnował z  należnego mu honorarium i te pieniądze 
zostały przeznaczone na bilety wstępu do teatrów 
warszawskich. 

W grudniu, w Sali Młodzieżowego Domu Kultu-
ry wystąpił zespół teatralny „Parabuch”, pokazując 
klasyczne przedstawienie Aleksandra Fredry – „Pan 
Jowialski”. Publiczność znanym z wielu innych wystę-
pów aktorom zgotowała gorące oklaski, a reżyser Ry-
szard Jakubisiak obiecał nam w roku przyszłym pokaz  
nowej premiery.

Ostatni tydzień przed świętami poświęciliśmy tema-
tyce bliskiej każdemu – jak żyć i osiągać sukcesy i jak 

zwalczać różne przeszkody. Spektakl Teatru Współ-
czesnego „Nim odleci”, grany w znakomitej obsadzie 
podjął problem odchodzenia bliskich. Dzięki obsadzie 
i świetnemu tekstowi, młodzież skupiła się na roli, jaką 
im przyjdzie przyjąć wobec rodziców czy dziadków. To 
była lekcja wychowania do życia, także dla innych. 

Taka jest magia teatru, który w sposób niezwykle 
ciepły potrafi dotrzeć do wnętrza każdego z widzów i 
zostawi tam ślad na zawsze. 

Uhonorowaniem roku było przedstawienie „Na-
sze miasto” Thorntona Wildera przygotowane przez 
zespół młodych wykonawców z Nieporętu. Autor 
pokazał ludzi z niewielkiego miasteczka w Ameryce i 

na podstawie losów bohaterów na przestrzenia dwu-
dziestu lat, powiedział wiele o przemijaniu i powta-
rzalności egzystencji.

Wielką zaleta tej sztuki jest prostota słowa, lapi-
darność gestu i łatwość przenoszenia się w czasie i 
przestrzeni na scenie. 

Reżyser uruchamia różne plany stosując elementy 
scenografii, światło, kolory – 

 kończąc na teatrze cieni.
To wspaniały teatr, w którym uczestnicy 14 osób 

młodych, posługujących się dobrze głosem, gestem 
i elementami kostiumu. Teatr działa ponad 10 lat a 
wykonawcy trzymają się własnej placówki, szanują 
swojego reżysera i wychowawcę. Tak może być w 
niewielkiej gminie. Aż dziw – jak to możliwe? 

Należą się duże brawa reżyserce tego oraz innych 
przedstawień granych w Nieporęcie i okolicy.

Jest nią pani Bogusława Oksza – Klossi.
W imieniu widzów z Pruszkowa życzymy dalszego 

rozwoju zespołów i jednocześnie zapraszamy do wi-
zyty w naszym mieście.

Po spektaklu odbyło się spotkanie z publicznością i 
aktorami zakończone dyskusją – co dalej?

Z tym pytaniem zostawiam czytelników i obywateli 
naszego miasta. Mam nadzieję, że nowe władze znaj-
dą czas i pieniądze, aby korzystać z dotychczasowego 
dorobku i szukać nowych sprzymierzeńców wśród 
ludzi młodych. Oby!!!

G. Położyński
W tym artykule pomijam sprawy Przeglądu Teatrów 

– gdyż opisałem je w numerze grudniowym gazety.
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Sześciu Króli 
Tekst & foto - Tomasz Suwała rysownik i bloger

Stach rzucał petardami. Nie było jednak słychać, 
żadnego huku.

 – Jakieś niewypały te twoje petardy – zaśmiałem 
się.

 – Żeby zwierząt nie straszyć, kupiłem bez hukowe 
– warknął Stach.

 – To tak jak ja, jak nie chcę się upić to piję piwo 
bezalkoholowe – zakpiłem.

Staś zgromił mnie wzrokiem. Widać, że nie w smak 
mu te ciche petardy. Ale chciał być trendy. A teraz 
taka moda, że zwierzątka ważniejsze od ludzi.

 – Mogłeś, chociaż kupić fajerwerki, nie dają duże-
go huku, ale przynajmniej jest, na co popatrzeć po 
odpaleniu.

 – Były za drogie – warknął Staś.
I tak zleciał nam ten sylwester w atmosferze ciszy 

i zadumy. Gdzieś tam w Warszawie, Katowicach i 
Zakopanem bawili się ludzie. Też pewnie bez huku i 
rac, żeby zwierząt nie straszyć. Choć dziwne, ze gło-
śna muzyka z sylwestrowych koncertów jakoś im nie 
przeszkadzała. Wiele dziwnych rzeczy wydarzyło się 
na tym świecie. Ćwierć miliona ludzi przeszło przez 
Warszawę i nie było ani jednego spalonego samo-
chodu, ani jednej stłuczonej szyby w sklepowych 
witrynach, tylko race i jedna spalona flaga. Oj mar-
na ta demokracja. Nie to, co we Francji, ostoi pra-
worządności. Tam tylko jednego dnia protestujący 
spalili kilkadziesiąt samochodów, zniszczyli kilkana-
ście sklepów… Mają rozmach… Wolne sądy skazały 
winnego księdza, ale milionowe odszkodowanie 
ma płacić już, kto inny. I zrobił nam się wysyp ofiar 
księdza Jankowskiego, o którym podobno wszyscy 
wiedzieli, że zboczeniec. Ofiary zapewne ustawią się 
w kolejce po odszkodowania. Jankowski już nie żyje, 
smaży się w piekle, ale na ziemi nic już nie powie, 
nie obroni się, nie opowie swojej wersji, więc każdą 

bajkę można teraz sprzedać, może uda się wyrwać 
z tego jakieś pieniądze. Jest w Polsce, co prawda 
przedawnienie, ale w sytuacji, kiedy będzie chodziło 
o grubą kasę Wolne Sądy mogą wszystko.

O północy złożyliśmy sobie życzenia.
 – Tego samego ci życzę, co rok temu na ten rok, co 

minął. Spełniło się? Spytał Stach.
Pokręciłem przecząco głową.

 – Widocznie moje życzenia były za bardzo na wy-
rost – Staś się zafrasował – Ale nie przejmuj się, prze-
chodzą na przyszły rok. A ty, czego mi życzysz?

 – Tego samego, co i ty mnie – odpowiedziałem.
 – Mogłeś wysilić się na jakieś bardziej oryginalne 

życzenia – skrzywił się Staś.
 – A co się miałem wysilać, jak to się wcale nie 

sprawdza. 

 – Bo życzenia masz chałowe to się nie sprawdzają.
 – He, przyganiał kocioł garnkowi – spojrzałem na 

niego z wyrzutem – A twoje się sprawdzają?
 – Przynajmniej przechodzą na Nowy Rok. – odpo-

wiedział Stach.
Machnąłem ręką ucinając bezcelową dyskusję. 

Obrażeni odwróciliśmy się do siebie plecami popi-
jając piwo.

Siedzieliśmy tak dwa, może cztery dni albo i dłużej. 
Nikt z nas w kalendarz nie patrzył. Na smutno się 
skończył stary rok, na smutno zaczął się Nowy.

 – Zobacz – Stach szturchnął mnie pokazując jakieś 
postacie w oddali.

Brnęli przez śnieg. A może to był piasek, tylko taki 
biały, który połyskiwał w świetle księżyca. Jeden z 
nich niósł mirrę.

 – Mirrę? – zdziwił się Stach.
 – Taka żywica do palenia, żeby ładny zapach był. 

Dzisiaj są dezodoranty i perfumy.
Staś pokiwał głową ze zrozumieniem.
Drugi za nim sunął z kadzidłem.
 – Lepiej by sobie lampę kupił, noc przecież – zakpił 

Staś.
 – Po co mu lampa, jasno jest od księżyca.
 – A po co mu kadzidło?
 – Żeby miał gdzie mirrę spalić. 
Staś znowu pokiwał głową ze zrozumieniem.
Trzeci trzymał w ręku sztabkę złota.
 – A jeśli to tombak? – spytał Stach.
 – Nawet, jeśli to, co? Przecież nikt o tym nie wie.
 – Jak to nikt nie wie? Przecież to Trzej Królowie.
Spojrzałem na Stasia.
 – Przyjrzyj się – powiedziałem – widzisz tam Trzech 

Króli?
Staś kiwnął głową, że tak.
 – I ja widzę Trzech Króli, to razem będzie sześciu. 

Petru miał rację, szóstego musi być Sześciu Króli.
Przepiliśmy piwem, nie bezalkoholowym. 
Komentować można na: 
http://piorkiemtomkas.blogspot.com/

Barbara Walicka – Mała historia Podkowy Leśnej. „TWARDY”
Zespół wydawniczy Książnicy Pruszkowskiej informuje z satysfakcją o swojej najnow-
szej publikacji.Książka Barbary Walickiej o kapitanie Walickim, pseudonim „Twardy” 
– ojcu Autorki opisuje  znaczący fragment dziejów podkowiańskiej, brwinowskiej i 
grodziskiej konspiracji, w szczególności jednak historię kompanii „Brzezinka”, której 
„Twardy” był organizatorem i pierwszym dowódcą.

Ze wstępu Autorki:
Dla mojej rodziny i dla mnie książka o naszym ojcu i o Podkowie, to sprawa osobista. Czuję wyraźny niedosyt: 
brak tu wielu postaci i wydarzeń, które z pewnością wspomnieć należało, ale gdybym uległa tej chęci, książka 
jeszcze długo by nie powstała. Musiałam dokonać wyboru – i jest on, jak każdy, niedoskonały. Aby ukazać 
choć skrawek drogiego mi podkowiańskiego świata, starałam się przypomnieć osoby, które dobrze znałam, 
które przez lata widywałam, z którymi często rozmawiałam. Których obecność, wpleciona w nasze życie co-
dzienne, pomagała – nie tylko naszej rodzinie – zachować tożsamość. Chciałam zachować ślad tych, których 
postacie blakną, nieuchronnie wypierane jaskrawszymi wątkami, bardziej przyciągającymi uwagę.
Byłoby z mojej strony próżnością i wielkim nietaktem, gdybym uważała się za autorkę tej książki: składa się 
ona w przeważającej części z wydarzeń zachowanych w pamięci osób zaangażowanych  w konspirację na te-
renie Podkowy Leśnej, z materiałów dotyczących kompanii „Brzezinka”, której mój ojciec kpt. Henryk Walicki 
„Twardy” był organizatorem i pierwszym dowódcą, z różnych odszukanych w archiwach dokumentów.
W naszym domu nie rozmawiało się o wojnie. Od matki i starszego rodzeństwa przejęłam ten rodzaj milcze-
nia, jakim oddaje się cześć; ojca właściwie nie znałam – został rozstrzelany, kiedy miałam sześć tygodni. 
Jednak wojna nie skończyła się ze śmiercią bohaterów.
Działania wojenne ustały w roku 1945, nie był to jednak kres ścierania się nurtów, które doprowadziły do 
wybuchu światowego konfliktu. Echa i skutki sprzecznych ideologii dawały o sobie znać, kiedy chodziłam do 
szkoły podstawowej, a także później i jeszcze później. Psychologowie i genetycy są zdania, że dziedziczymy po 
przodkach nie tylko cechy fizyczne, lecz także  sposób myślenia; w części dotyczącej Podkowy Leśnej czasów 
powojennych starałam się ukazać i ten aspekt.

Grzegorz Zegadło dyrektor Pruszkowskiej Książnicy
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APEL O POMOC

Przemysław Prętkiewicz
Foto - Andrzej Górzyński

Przypadającą w 2018 roku setną rocznicę odzy-
skania niepodległości można świętować na róż-

ne sposoby. Zawodnicy Ligi Szóstek Piłkarskich tra-
dycyjnie dnia 11 listopada wybiegli na boisko, żeby 
zagrać w turnieju z okazji Święta Niepodległości.

W rozgrywanym na boisku przy ul. Helenow-
skiej turnieju finałowym zagrało 9 drużyn, po-
dzielonych na dwie grupy. W grupie „A” prym 
wiodły ekipy Lyonu oraz Mantiki, które zajęły 
dwa pierwsze miejsca zdobywając po 10 punktów 
i awansując do kolejnego etapu.

W przerwie między meczami obu grup, punk-
tualnie o 12:00 wszyscy zgromadzeni zawodnicy 
oraz kibice drużyn wspólnie odśpiewali hymn 
w ten sposób podkreślając wyjątkowość święta 
przypadającego w dniu turnieju.

Po tej uroczystej chwili zawodnicy wrócili na bo-
isko. W rozgrywkach grupy „B” wszystkie mecze 
wygrał Sznajder i zajął pierwsze miejsce przed 
drużyną Bordo.

100-lecie niepodległości świętowane na boisku

Te dwie drużyny dołączyły do par półfina-
łowych. W pierwszym półfinale Lyon wysoko 
pokonał Bordo strzelając 4 bramki i nie tracąc 

żadnej. Natomiast drugi półfinał zakończył się 
nieco niższym – 3:0 – zwycięstwem Mantiki nad 
Sznajderem.

W starcie o brązowy medal drużyna Sznajde-
ra podobnie jak wcześniej w grupie pokonała 
Bordo. W finale turnieju spotkały się natomiast 
Lyon i Mantika. W grupie między tymi drużynami 
padł bezbramkowy remis. Spotkanie finałowe 
było równie zacięte i ponownie żadna z drużyn 
nie strzeliła bramki, a o zwycięstwie miały zde-
cydować rzuty karne. W tych lepsza okazała się 
drużyna Mantiki tym samym powtarzając osią-
gnięcie z turnieju o Puchar 3. Maja, gdzie rów-
nież ten zespół zajął pierwsze miejsce.

Królem strzelców turnieju z 5 bramkami na 
koncie został Mariusz Rogowski ze Sznajdera. 
Natomiast dwaj bramkarze, którzy w turnieju 
nie puścili żadnej bramki zostali również nagro-
dzeni: najlepszym bramkarzem został wybrany 
Marcin Kołodziej z Lyonu, a Michał Gipsiak z 
Mantiki zdobył nagrodę najlepszego zawodnika 
turnieju.

Organizatorzy dziękują sędziom turnieju Emi-
lowi Balcerzakowi i Przemysławowi Prętkiewi-
czowi, obsłudze technicznej z rozstawieniem 
namiotu Edwardowi Mamcarzowi i Markowi 
Fojud oraz koordynatorowi rozgrywek Adamo-
wi Zaboklickiemu.

Na zdjęciu, zwycięskiej  drużyny Mantika, kolejno od lewej: Marcin Sandomirski, Piotr Szurgot, 
Marcin Boroń, Przemysław Prętkiewicz, Eryk Kozik, Michał Gipsiak, Adrian Piotrowski (kapi-

tan), Przemysław Kubera, Bartłomiej Brzozowski, Piotr Gipsiak
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Dwa albumy  
Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta

SAMORZĄDNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

Muzeum Dulag 121 (Samorządowa Instytucja 
Powiatu Pruszkowskiego) książki wydaje 

sporadycznie. Tym razem jest to okazjonalny al-
bum „Samorządność i Niepodległość” wydany z 
okazji 100-lecia odzyskania państwowości oraz 102 
rocznicy nadania praw miejskich miejscowościom 
podwarszawskim, w tym Pruszkowowi, co wydawcy 
podkreślają we wstępie do publikacji. Niespełna 180 
stronicowy album-książka jest bardzo staranie opra-
cowany graficznie, jak też merytorycznie. Autorem 
pomysłu i układu albumu, tekstu a także wyboru fo-
tografii jest Maciej Boenisch. Okresem jaki obejmuje 
publikacja są ostatnie dekady wieku XIX aż po koniec 
lat 20. następnego. To kluczowy okres dla Pruszkowa 
– gwałtowny rozwój przemysłu skupionego wzdłuż 
magistrali kolejowej – kolei wiedeńskiej, szczególnie 
po kosztownym uruchomieniu drugiej pary torów 
(1872) i budowie licznych bocznic. Czyli zapewnie-
nie infrastruktury, jakbyśmy to dziś powiedzieli, oraz 
carskiej decyzji budowy wianuszka fortów dookoła 
Warszawy – odsunięcie zabudowy od linii ostrzału 
i braku wolnych terenów w mieście. Jednak autor 
główny nacisk położył na przełom oraz pierwsze 
dekady nowego wieku. Podkreślił rolę inwestorów 
– fabrykantów, ich odpowiedzialność społeczną (bu-
dowę ochronek, szkół, dróg, domów robotniczych, 
a w końcu staranie o założenie pierwszej elektrow-
ni) i organizowanie się w samorząd – jeszcze wtedy 
grupy wsi, z jakich powstało potem miasto. Maciej 
Boenisch omawia systematycznie rozwój miasta (z 
początkiem Wielkiej Wojny liczyło ono ponad 9 tys. 
mieszkańców) – od folwarku do osady fabrycznej, 
od rewolucji 1905 do Wojny, potem spustoszenia 
wojenne w mieście. O ile o strajkach i powstaniu 
różnych organizacji jakie z czasem przekształcały 
się w paramilitarne, czy wręcz oddziały wojskowe 
odzyskanego państwa wiedza czytelników jest w 
miarę wystarczająca, to jednak mało kto sobie zdaje 
sprawę z ogromu zniszczeń. Wystarczy popatrzeć 
uważnie na zachowane fotografie i odrobinę wy-
obraźni: Pruszków był jesienią 1914 r. zaciekle ata-
kowany przez Prusaków, bombardowny ostrzałem 
artylerii, w końcu po roku zdobyty przez Niemców. 
Przedtem carski zaborca zarządził ewakuację niemal 
wszystkiego co materialne oraz kilkuset fachowców. 
Wywieziony majątek nigdy nie powrócił. Nowe wła-
dze na potrzeby wojenne rekwirowały wszystko, co 
metalowe oraz żywność. Nawet decyzja o powstaniu 
miasta była wymuszona skutecznością ściągania po-
datków (kontrybucji), powstałe po 1916 Rady Miasta 
stanęły przed kwadraturą koła w zakresie aprowiza-
cji i opału (ze Śląska węgiel nie dochodził). Niewielkie 
miasto w ruinie, bez fabryk i zakładów pracy, czę-
ściowo wyludnione… Nie minął rok i przyszło zma-

gać się z bolszewikami. Ale przyjechali inżynierowie 
z Ameryki – założyli pierwszą tak w kraju potrzebną 
fabrykę, dali przykład solidnej pracy. Rozdział pierw-
szego dziesięciolecia czyta się z prawdziwą przyjem-
nością. Jakkolwiek album nie rości sobie pretensji do 
kolejnej opowiedzianej historii miasta, a jednak nią 
jest. Opowiedzianą zwięźle na podstawie dziesiątek 
zachowanych źródeł, przede wszystkim głosów pra-
sy (wychodziło, aż dziw wiele tytułów), opracowań 
i fotografii. Często one mówią więcej niż obszerne 
(z upływem czasu) fragmenty publikacji – dobrze 
że wydawcy niektóre foto powiększyli nawet do 
rozmiarów dwu kart albumu. To cenna i niemal bez-
błędnie opracowana publikacja, bogata w przypisy 
źródłowe. 

Maciej Boenisch (i zespół redakcyjny) SAMO-
RZĄDNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ. Pruszków w dobie 
walki o niepodległość 1844-1928 Wyd. Muzeum 
Dulag 121 – 2018; str. 176; papier kredowy; wspar-
cie Powiatu Pruszkowskiego i PGNiG Termika.

Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta

Confessin´ 
the blues - 
R. Alagna/
A. Kurzak - 
Andrea 
Bocelli

Niesamowity album przypominający nam naj-
większe nagrania i nazwiska twórców bluesa 

ukazał się w listopadzie ub. roku. To hołd członków 
The Rolling Stones dla tych, jacy na nich i na wielu 
innych muzykach po obu stronach Oceanu wywarli 
wpływ – ukształtowali ich ostatecznie. Wydany sta-
raniem muzyków R-S przez BMG i Universal zawiera 
na dwóch krążkach 42 nagrania i obszerną książeczkę 
wprowadzającą w temat. To w zasadzie lakoniczna 
historia bluesa punktująca w celny sposób narodziny 
kierunku muzycznego, jak stał się „ojcem” i „matką” 
folku, jazzu, rock’n’rolla, soulu, heavy rocka, nawet co-
untry music, hip-hopu i na – powiedzmy – urban R & B 
skończywszy. Oczywiście, wszystkich interesuje, gdzie 
i kiedy blues się narodził, tym bardziej, iż mówi się o 
kilku postaciach historycznych, jako twórcach. Za ojca 
bluesa zapisanego w notacji nutowej, a także zgło-
szenie go do amerykańskiego ZAiKS-u (agencji ochro-
ny praw autorskich) uchodzi i słusznie – W.C Handy 
(1873-1958). Co prawda nie stworzył kompozycji od 
podstaw, lecz adaptował kilka tematów nadając im 
nowe tytuły – łącznie ze sztandarowym dla jazzma-
nów „St. Louis Blues” (oryginalnie instrumentalnym 
„Jogo Blues”). Podobnie postąpił wcześniej z „Mem-
phis Blues” niejakiego Harda Warda, który w 1912 r. 
ułożył ten utwór jako „The Dallas Blues”. Koniecznie 
trzeba zdać sobie sprawę, iż wówczas – początek XX w. 
twórcami bluesów byli niepiśmienni Murzyni, były one 
przekazywane z ust do ust na plantacjach, na budowie 
pierwszych szos lub często w zakładach karnych. Nie-
mniej badacze gatunku odnotowali szczególne miej-
sca, była to np. olbrzymia plantacja bawełny Dockery 
(od nazwiska Willa Dockery’ego 1865-1936) w pobliżu 
Cleveland w stanie Missisipi (40 mil od legendarnego 
Clarksdale). Czarni robotnicy mieli tam wprawdzie kil-
ka tanich meksykańskich gitar, ale posługiwano się w 
roli instrumentów, garnkami, kotłami i czym się dało. 
Pieśni powstały często gromadnie – zawołanie lidera-
kompozytora i chóralna odpowiedź reszty (tzw. work 
song = hollers and shouters) i miały muzyczną formę 12 
taktową (z reguły) z charakterystycznym obniżeniem 
o pół tonu III, V i VII stopnia na skali majorowej (blue-
notes). Nie od rzeczy trzeba wspomnieć o alkoholu, 
którego nikt nie kupował (bo i gdzie?) a Czarni i Biali 
go produkowali samodzielnie jako tzw. księżycówkę 
(Moonshine whiskey robiona z odpadów kukurydzia-
nych). Nawiasem mówiąc, te wszystkie amerykańskie 
burbony i whiskey dostępne za ciężkie złotówki u nas 
mają taki prosty rodowód. Rozwój fonografii w USA po 
I wojnie – wprowadzenie taniego przenośnego patefo-
nu oraz zainteresowanie nawet dużych firm nagranio-

ALBUMOWE KALENDARIUM „MAZOWSZA”

Takie dzieło może powstać tylko z pasji i miłości 
do tematu. Trzeba było wielkiego zapału Walde-

mara Matuszewskiego (reżysera i pisarza), wsparcia 
licznej grupy społeczników oraz siostry autora Annie 
Hallberg (mieszkającej w Szwecji) by ponad 400 str. 
kalendarium „Mazowsza” – dodajmy koniecznie, 
że tomu I obejmującego lata 1948 -1973, wydane 
na kredowanym papierze ujrzało światło dzienne. 
Może wieczorowe, gdyż stało się to w „Andrzejki” 
w stołecznym Domu Polonii w obecności niemal 
wszystkich zainteresowanych oraz gości. Album 
ważący ponad 2,5 kg (to nie rekord, w kolejce do 
omówienia czeka inny 3,5 kg) wydany został przez 
Stowarzyszenie Teatr Na Pustej Podłodze pamięci 
Tadeusza Łomnickiego oraz miesięcznik kultural-
no-społeczny „Linia”. Oczywiście, gdyby nie pomoc 
żyjących jeszcze członków Państwowego Zespołu 
Pieśni i Tańca, a przede wszystkim Witolda Zapały, 
także uporczywej, trwającej od lat, kwerendy Ma-
tuszewskiego w archiwach i bibliotekach praca by 
się nie ukazała. Poraża – w pozytywnym znaczeniu 
ilość, bogactwo materiałów zachowanych o Zespole, 
zresztą ktokolwiek zwiedzał z uwagą sale pałacyku 
w Karolinie (a niżej podpisany robił to kilkakrotnie) 
ma tego świadomość. Znając Matuszewskiego (i 
jego przyjaciół) jako reserczera (patrz materiały n/t 
Moszny) możemy wierzyć w skrupulatność, ale i tak 
pewnie coś tam umknęło… 

Dobrze, że autor zaczął od przypomnienia sylwe-
tek Tadeusza Sygietyńskiego oraz wtedy partnerki 
Miry Zimińskiej z okresu przedwojnia oraz tuż po. 
Utalentowany pianista Sygietyński, niedoszły lekarz, 
zafascynowany był polskim folklorem i cały czas 
myślał jak go odnaleźć na nowo – wzorem Oskara 
Kolberga – i przybliżyć szerszej publiczności. Siedząc 
w czasie powstania w bombardowanej piwnicy wy-
mógł na aktorce Zimińskiej pomoc: „będziemy w 
encyklopediach”. Słowa, jak widzimy – dotrzymał. 

Pomógł im trzeci – literat i dramaturg Kazimierz 
Korcelli. Naciskali władze kulturalne – ich dobrych 
znajomych/kolegów, już latem 1948 Sygietyński przy 
pomocy organisty Wiśniewskiego z Klembowa roz-
począł przesłuchania potencjalnych talentów (wte-
dy dzieci) jednocześnie rozglądając się za siedzibą 
zespołu, co do którego miał jasno określony pomysł. 
Po wizytach w kilku obiektach wybór padł na Karo-
lin w pobliżu Otrębus, wtedy prywatne sanatorium 
przeznaczone do likwidacji. W końcu 1948 otrzymali 
upragnione dokumenty, kiedy to w Karolinie prze-
bywała już grupa młodzieży. Czasy były ciężkie, dzie-
ciom apetyt dopisywał, z aprowizacją ciężko, więc 
Sygietyńscy żywność dowozili z Warszawy. Zaczęto 
ściągać pedagogów – pierwszą była (z Łodzi) cho-
reograf Jadwiga Hryniewiecka. Początkowy okres 
powstawania „Mazowsza” dokumentowany jest w 
albumie licznymi fotografiami oraz wspomnieniom 
Miry Zimińskiej i późniejszym opracowaniom książ-
kowym (m.in. pierwszej monografii „Mazowsze tań-
czy i śpiewa” T. Kruka i A. Srogi). Już po roku 1949 była 
to machina – 43 stałych i tyleż w okresie próbnym 
(często młodzież „przywoziła” swój repertuar – po-
tem klasykę zespołu), nie licząc personelu technicz-
nego i pedagogicznego – zespół uzyskał prawny sta-
tus <przedsiębiorstwa państwowego> (21 listopada 
1949), borykał się ciasnotą, ale w końcu zaanekto-
wano pobliską willę fabryki ołówków i po staraniach 
dobudowano po lewej stronie tzw. barak – salę 
do prób tanecznych. Nim po prawie 1,5 rocznych 
przygotowaniach wystawiono pierwszy program w 
Teatrze Polskim na 33-lecie Rewolucji (6 listopada 
1950) towarzysze partyjni zaczęli „mieszać” – bredzi-
li, pisali raporty o braku pracy ideologicznej w zespo-
le, małym upartyjnieniu, braku aktywnego ZMP, itp. 
Mimo pomocy Cyrankiewicza (przydział Toeplizówki 
po drugiej stronie WKD) i zachwytu samego Bieruta 
na premierze na pewien okres odsunięto Sygietyń-
skich od kierowania zespołem. 

Wydawcy ogrom materiału faktograficznego po-
dzieli na lata – każdy rok kończy się małym (ale z 
czasem imponującą statystyką) resume. Wprawdzie 
kariera „Mazowsza” zaczęła się natychmiast po pre-
mierze w Teatrze Polskim, to – dla mnie przynajmniej 
- bogate są relacje z wyjazdów zagranicznych – trwa-
jących  miesiącami, od Rosji Sowieckiej po Chiny (ko-
leją transsyberyjską), potem Japonię (1960), bodaj 
wszystkie kraje europejskie: pobyty w Anglii (wzru-
szenia tamtejszej Polonii), czy Francji po kończące 
tom olbrzymie tournée hiszpańskie (1973). Z oczy-
wistym wyjazdem do jednej i drugiej Ameryki – co 
było zasługą impresaria Sola Huroka. Nie wchodząc 
w detale, typowy rok działalności zespołu rozkładał 
się na przygotowywanie repertuaru na kilka długich 
wyjazdów, „ogrywanie go” na krajowych świętach 
i rocznicach państwowych – władze zawsze trakto-
wały „Mazowsze” jak wizytówkę kraju (kultury) na 
zewnątrz. Ale przygotowanie repertuaru, układów 
choreograficznych (duża inwencja członków zespo-
łu), a przede wszystkim wyszukiwanie regionalnych 
strojów i ich szycie – to żmudna codzienna praca. 

Mimo, że legenda zespołu jest trochę passe, to 
album ten, jak i następne: Tom II (1974 – 1998) i 
Tom III (1999 – 2018) każdy kulturalny człowiek po-
winien mieć w swoich zbiorach. Tom I wydany został 
w nakładzie 500 egz. – w zasadzie bezpłatnie. I tu się 
rodzi problem: byliśmy świadkami jego sprzedaży, z 
prostej przyczyny – do zapłacenia została drukarnia, 
itd. Jak wcześnie mówiłem do jego ukazania dopro-
wadziła grupa społeczników oraz firma ITCARD przy 
niewielkim wsparciu Starostwa Powiatowego w 
Pruszkowie. Zabrakło minimalnego zainteresowania 
radnych Gminy Brwinów, o urzędzie Marszałka Stru-
zika – nie mówiąc. Przecież Urząd Marszałkowski był 
inwestorem za kilkadziesiąt mln złotych nowej sie-
dziby „Mazowsza” (szumie nazwanym Europejskim 
Centrum Dziedzictwa Kulturowego), a także obiek-
tów sąsiedzkich, o rewitalizacji zaniedbanego parku 
nie mówiąc. Czy zabrakło dobrej woli i zrozumienia? 
Kończąc redakcja dziękuje za użyczony prywatny eg-
zemplarz albumu kol. Przybyszowi, także kol. Mal-
czykowi za album wydany przez Dulag 121. Wydaw-
cy! Więcej zrozumienia, przecież książki omawiamy 
także i w waszym interesie.

Waldemar Matuszewski KALENDARIUM PAŃ-
STWOWEGO LUDOWEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA 
„MAZOWSZE”, Tom I (lata 1948-1973) CZAS NARO-
DZIN I ROZKWITU; Wyd. Stowarzyszenie Teatr na 
Pustej Podłodze pamięci Tadeusza Łomnickiego 
oraz miesięcznik „Linia”, Brwinów 2018; str. 434, 
teksty ang. M. Pachnik; papier powlekany – kreda, 
format 235 x 290 mm; nakład: 500 egz. 
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wych stworzyło swoisty boom na <race records> - pod 
koniec lat 20. zanotowano nawet kilkuset tysięczne 
nakłady płyt z taką muzyką, ale z drugiej strony rzad-
ko, lub prawie wcale nie graną w stacjach radiowych. 
Kryzys finansowy wyeliminował ową muzykę, tak jak 
wprowadzenie prohibicji stworzyło idealne warunki 
do produkcji księżycówki. Trzeba było niemal 30 lat by 
blues się odrodził, głównie za sprawą inwazji brytyj-
skich zespołów zafascynowanych taką muzyką. 

Temu poświęcony jest album na którym mamy gro-
no zacnych nazwisk jak: Muddy Waters, Howlin’ Wolf, 
John Lee Hooker, Little Walter, Eddie Taylor, Slim Harpo, 
Big Bill Broonzy, nawet Chuck Berry i Bo Diddley oraz 
Jimmy Reed, B.B. King, Buddy Guy oraz największy z 
nich Robert Johnson, jaki skomponował tylko 27 utwo-
rów nim zginął z rąk przestępcy. Dziś prawa autorskie 
należą po części do spadkobierców (w zależności od 
czasu ochronnego), prawa wydawnicze do korporacji 
fonograficznych lub Instytutu Smithsonian Folkways 
Rec. Album posiada krótkie biografie muzyków, dobry 
tekst historyczny oraz szczegółowe opisy nagrań. Zdobi 
go okładka Ronnie Wooda (Rolling Stones), słowo od 
Keith’a Richardsa – część dochodu ze sprzedaży będzie 
przekazana na Fundację Willi Dixona.   

Przenieśmy się w rejony muzyki klasycznej – tutaj 
operowej. Znakomity duet Roberto Alagna (te-

nor) i Aleksandra Kurzak (sopran) (znani międzyna-
rodowej publiczności, głównie z występów w Metro-
politan Opera w Nowym Jorku) za namową wydawcy 
Sony Music w Studio im. Lutosławskiego z udziałem 
Sinfonii Varsovia p/k Riccardo Frizza nagrali album 
„PUCCINI IN LOVE” (luty ub. roku). To smakowita grat-
ka dla miłośników oper Pucciniego – bo jest tu 10 słyn-
nych arii-duetów miłosnych z takich oper jak: Tosca, La 
Boheme, Manon Lescaut, Il Tabarro, La Fanciulla del 
West, La Rondine czy Madama Butterfly. Mamy teksty 
tych słynnych arii w czterech językach, ale artyści – co 
oczywiste - śpiewają po włosku. Alagna w krótkim tek-
ście charakteryzuje wszystkich tych mężczyzn z owych 
arii – w zasadzie podobnych do siebie – sprowadzając 
ich wspólnego mianownika. Podobnie kobiety – są 
one perfekcyjne, niezależnie od profesji.   

Innym wydarzeniem muzycznym będą koncerty 
Andrea Bocellego – pierwszy już 26 stycznia na 

ErgoArenie w Sopocie, następny 11 maja 2019 na 
Stadionie w Poznaniu. Jego najnowszy album pn. „SI” 
(Decca/Universal) zawiera 12 nagrań w jez. włoskim i 
angielskim – po 14 latach kariery śpiewak świadomie 
wraca do utworów bardziej <pop>. Andrea śpiewa też 
tutaj w duetach – z Ed Sheeran, z Dua Lipą, z Matteo 
Bocellim oraz Joshem Grobanem i Aidą Garifulliną, nie 
mówiąc o gościnnych udziałach znakomitych instru-
mentalistów. 

Było to najpewniej w latach 
siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku. Żył w naszym mieście 
(a może żyje do dzisiaj?) czło-
wiek, który miał zawołanie: 
„Postrach Żbikowa”. Może tro-
chę z postury, wyglądu, a może 
raczej z zaczepnego, agresyw-
nego sposobu bycia. 

Leszek Kożuszko - dziennikarz
Ilustracja - Internet

Postrach Żbikowa

Z tym zawołaniem stał się wręcz postacią 
tej naszej najstarszej dzielnicy, a nawet 

całego Pruszkowa. Zainteresowałem się więc 
nim osobiście. Zareagował przyjacielską sym-
patią, a w konsekwencji zaufaniem, potrze-
bą zwierzania. Zwierzał ni się z tej swojej 
przeszłości i codzienności. Opowiadał, jak 
przebywał za kratami i jego zdaniem zawsze 
niewinnie. Jedno z jego zwierzeń tak często 
mi się przypomina, że postanowiłem wresz-
cie go zapisać i opublikować w „Głosie Prusz-
kowa”. 

Ówczesne obszerne stawy tworkowskie nazy-
wane z włoska Capri służyły latem (a może służą do 
dzisiaj?) jako miejsce spacerów na wałach między 
stawami i drobnych łączkach, jako miejsce drob-
nych przygodnych romansów lub poszukiwania 
miejsca na konsumowanie miłości wśród pustki, 

ciszy i kwiecistej przyrody. Krytego toru wyścigo-
wego cyklistów, pięknego krytego basenu, wypa-
sionego hotelu w tych stronach naszego miasta, 
jeszcze nie było. Dla wyjaśnienia zwierzenia „Po-
strachu Żbikowa” trzeba koniecznie przypomnieć, 
że już wówczas w Pruszkowie istniała wyższa 
uczelnia, a może tylko filia Wyższej Szkoły Wycho-
wania Fizycznego. Właśnie na Capri opalała się na 
rozłożonym kocu słuchaczka tej uczelni – wysoka 
ładna dziewczyna. 

- Wybrałem się tam – zwierzał mi się „Postrach 
Żbikowa” – zapewne z braku innych zajęć tego 
dnia. Przechodziłem – mówił – obok opalającej się 
na kocu dziewczyny. Wokół było pusto i cicho. Za-
pytałem grzecznie czy mogę przysiąść na jej kocu. 
Powiedziała, że nie! Usiadłem jednak i wyciągną-
łem moją męską rękę do jej kobiecego ciała. 

- Panie redaktorze – zwierzał mi się z prze-
jęciem – jak ja leciałem i kiedy dwa metry do 

góry, tego nie wiem. Wiem, że spadłem z jej 
nogi i czekałem chwilę, aż mi trochę przejdzie 
obolałość po tym upadku. Ona tymczasem 
nałożyła sukienkę, złożyła koc i powiedziała: 
Idziemy.

- Co idziemy? Zezłościłem się i wyciągnąłem 
do niej ręce z zaciśniętymi pięściami.

- Panie redaktorze – mówił z przejęciem – po-
czułem nagle ten straszliwy ból w kroku. Jak 
wielki to ból może tylko pamiętać ten, który 
był kopnięty – tu użył nieprzyzwoitego okre-
ślenia.

- Co miałem robić? – powiedział - Poszedłem 
posłusznie idąc przed nią w stronę miasta. Do-
myśliłem się, a może powiedziała, że prowadzi 
mnie na Komendę Milicji Obywatelskiej przy 
ulicy Kraszewskiego. Zacząłem kombinować. 
Przy ludziach, pomyślałem, nie będzie mnie 

gonić. Gdy przechodziliśmy przez tory WKD 
zdecydowałem się uciekać. Chwyciła mnie za 
nogę i wyrżnąłem twarzą w kolejową szynę. 
Wstałem zakrwawiony.

- Idziemy na milicję – powtórzyła. 
- Dobrze – mówię – zgoda, idziemy. Kto tu po-

krzywdzony. Musi być sprawiedliwość na tym 
świecie nawet na Komendzie Milicji Obywatel-
skiej. Ta zaś, jak wiadomo jest właśnie blisko 
torów WKD przy ulicy Kraszewskiego i nazywa 
się dziś Komendą Policji.  

- Idąc – zwierzał mi się – myślałem, że im po-
wiem, iż to właśnie ona napadła na bezbronnego 
przechodnia i rozkwasiła mu gębę bez powodu.

Na komendzie MO powitali mnie jako do-
brego znajomego. 

- O, Postrach Żbikowa dawno u nas pana nie 
było…

I wtedy chwycił mnie wielki strach, że mogą 

mnie znowu posadzić! Ona bowiem powie-
działa: „Chciał mnie zgwałcić”!

- O za to pan jeszcze nie siedział – odezwał 
się jeden z milicjantów. – A za to siedzi się 
długo – dodał.

Zgwałcenie kobiety przez mężczyznę już 
wtedy traktowane było jako przestępstwo 
wręcz na równi z zabójstwem. A może nawet 
gorzej. Już wtedy każdy wykryty lub tylko 
namierzony przypadek gwałtu mężczyzny na 
kobiecie powtarzany był ze szczegółami w 
prasie, radiu, telewizji  i literaturze. Wcale się 
więc nie dziwię, że wówczas na Komendzie 
Milicji Obywatelskiej w Pruszkowie „Postrach 
Żbikowa” przejęty był wielkim lękiem w la-
tach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. 

Leszek Kożuszko
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Rodzinna pamięć pokoleń (2) 

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

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

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

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

Wakacje & wspomnienia
Na wakacje wyjeżdżaliśmy z Mamusią i do Fran-

cji i Włoch, a we wcześniejszym dzieciństwie do 
Reihenhallu, gdzie miałyśmy bonę Niemkę o pięk-
nym głosie, która śpiewała mi często kołysanki na 
dobranoc. Długo nie mogłam zapomnieć jej i jej 
śpiewu, gdy mnie usypiała. „Lorelai” pozostało 
mi na zawsze w pamięci i często wspominałam 
pannę Martę, pragnąc by przyjechała do nas do 
Kamieńca. Miło wspominałam też nasz pobyt 
w Cannes i wspaniałe pochody karnawałowe 
ciągnące ulicami miasta, które obserwowaliśmy 
z naszego balkonu. Pamiętam, że nasza służą-
ca Francuzka dopytywała się czy pochód mi się 
podobał i że na pewno w Polsce nie ma takiego 
wspaniałego karnawału, bo u nas zimno i miesz-
kają białe niedźwiedzie. Oburzyłam się bardzo i 
zaczęłam jej opisywać piękno Polski. Ponieważ do 
moich opowieści odnosiła się nieufnie, wzięłam 

książkę i udawałam, że czytam z niej opisy Polski, 
jako najpiękniejszego kraju na świecie, zasiało to 
w niej pewne wątpliwości i zaczęła się wycofywać 
ze swoich ocen. 

Moje uczucia patriotyczne wzrastały z roku na 
rok, a dojrzały bardzo po rozruchach 1905 roku 
Warszawie, kiedy to widziałam w Alejach Ujaz-
dowskich szarżujący oddział Kozaków i ślady krwi 
na ulicy. Wtedy chyba w pełni odczułam dumę 
narodową i uświadomiłam sobie, że to wielki za-
szczyt być Polką. 

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

Z początku droga była przyjemna, jechaliśmy 
wśród pól, na których uprawiano kawony i Ma-
musia kupiła nam piękny dojrzały kawon, który 
zaraz zaczęliśmy kosztować. Po paru godzinach 
droga stawała się coraz gorsza, a my coraz bar-

dziej zmęczeni. Powóz przechylał się to w jedną, 
to w drugą stronę, ku przerażeniu panny Henriet-
te. Mamusia ją uspokajała, że na pewno nie wy-
padniemy, bo furman, Semen doskonale powozi 
i jest bardzo ostrożny. Przechylanie się powozu na 
głębokich koleinach trwało jednak dalej, panna 
Henriette raz po raz piszczała ze strachu, a mnie 
się już bardzo na sen zbierało i przy jakimś sil-
niejszym przechyleniu zaczęłam krzyczeć. Wtedy 
Mamusia powiedziała surowo – „wstydź się, nie 
bądź takim tchórzem!” – „Panna Henriette także 
się boi” powiedziałam popłakując. – „Panna Hen-
riette jest Francuzką, to ona może się bać, ale ty 
jesteś Polką, to wielki wstyd!”. Zawstydziłam się 
wtedy bardzo i do końca podróży nie pisnęłam już 
ani razu. Leś natomiast był zachwycony podróżą, 
dostał pozwolenie, żeby usiąść na koźle i poczci-
wy Semen dawał mu lejce do ręki co jakiś czas, 
gdy droga była znowu równa i gładka. Mój braci-

szek uwielbiał konie i w Husiatynie, gdy nie było 
już  osła, wymykał się często do stajni cugowej. 
Konia dużego dosiąść nie mógł, ale furmani lubili 
go bardzo i cieszyli się kiedy przychodził. Wsadzali 
go bez siodła, na czapraku, na mniejszego i spo-
kojnego konia i chwalili, że dobrze się trzyma i 
będzie doskonałym jeźdźcem!

Raz, kiedy Mamusia wyjechała na kilka dni do 
Kamieńca, by załatwić różne sprawy bankowe i 
majątkowe, przysłała do Husiatyna pannę Wy-
szkowską, starszą osobę, by się nami opiekowała 
podczas jej nieobecności. Pani Wyszkowska, w 
obawie o bezpieczeństwo Lesia, zabroniła mu 
chodzić do stajni, co mojego brata bardzo rozgo-
ryczyło. Bronił się, jak mógł przeciw temu zaka-
zowi, tłumacząc, że mamusia mu pozwalała i co 
dzień mógł chodzić do koni. Jednak nasza opie-
kunka nie ustąpiła i twardo obstawała przy swojej 
decyzji, tłumacząc, że jest teraz za nas odpowie-
dzialna i nie może ryzykować, że koń ugryzie, lub 
kopnie Lesia, który podchodzi do niego bardzo 
blisko. – „Nic podobnego – krzyknął Leś, po co 
miałby mnie kopać czy gryźć, daję mu cukier z 
ręki, bardzo to lubi i to dobry koń!” – „Ale ja nie 

pozwalam”. Takie dialogi powtarzały się codzien-
nie. Wreszcie zniecierpliwiony Leś miał tego dość 
i zwierzył mi się w sekrecie, że ucieknie konno 
do Kamieńca, do Mamusi, bo z Wyszkowską już 
wytrzymać nie może a drogę zna doskonale. Po-
radziłam mu, żeby wziął coś do jedzenia, bo to 50 
km i ostatnio jechaliśmy 5 godzin. Leś przytaknął, 
oczywiście, weźmie!

Nazajutrz rano przy śniadaniu zaopatrzył się 
w chleb tak niepostrzeżenie, że pani Wyszkow-
ska nic nie zauważyła. Poszłyśmy potem z Zosią 
zagrać w krykieta, Leś nam towarzyszył, ale po 
chwili zniknął, zastanawiałam się, czy zdążył 
wziąć pęto kiełbasy do chleba, ale nie zwierzyłam 
się nikomu, zatrzymując sekret dla siebie. Nagle, 
od strony domu dobiegł nas głos pani Wyszkow-
skiej wołającej Lesia, a wkrótce potem ona sama 
zjawiła się na schodach, które wśród bzów pro-
wadziły na plac tenisowy. – „Gdzie Leś – zapytała 

surowo, był tu przed chwilą!”. Ale nie było go już 
z nami…

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

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

Takie to bywały „tragedie” w słonecznych 
dniach naszego dzieciństwa!

Posłowie 
Rzeka Zbrucz dzieli Podole - Lewobrzeże było Gu-

bernią Kamieniecką i tam stał dwór; prawobrzeże 
to już habsburska Galicja, dokąd dochodziła Gali-
cyjska Kolej Transwersalna. Zbrucz jest lewym do-
pływem Dniestru. Płynąc z północy na południe, 
przemierza dystans 125 km od Wyżyny Podolskiej 
do jaru Dniestrowego. Jednak kręty bieg powodu-
je, że nurt Zbrucza pokonuje dystans prawie dwu-
krotnie większy, sięgając 245 km. Północna część 
doliny jest bagnista, lecz wcięcie w płytę podolską 
formuje jar, z zachowaniem wszelkich proporcji na 
podobieństwo dniestrowego. Niezbyt duża rze-
ka stała się znaczącą linią na mapie rozbiorowej 
Rzeczpospolitej, gdyż już od pierwszego rozbioru 
(od roku 1772) zaczęła odgraniczać zabór austriac-
ki, nazwany Galicją, od pozostałych ziem Rzeczpo-
spolitej. Jednak po drugim rozbiorze (od roku 1793) 
stała się linią graniczną między zaborem austriac-
kim a rosyjskim. Została też formalnie rzeką gra-
niczną po odzyskaniu niepodległości i zwycięskiej 
wojnie bolszewickiej 1920 roku na mocy Traktatu 
Ryskiego 1921. W górnym biegu graniczną stacją 
kolejową na brzegu prawym były Podwołoczyska, 
linia kolejowa przekraczła nurt rzeki, łącząc so-
wieckie wówczas Wałoczyska i zmierzając do Pło-
skirowa. Dwie jeszcze linie kolejowe dochodziły do 
nurtu. Środkowa przekraczała Zbrucz w Husiaty-
nie, łącząc podzielone granicą części miasta i pro-
wadząc do sowieckich Jarmolińców, a południowa 
kończyła bieg na Skale Podolskiej. Tam też na wy-
sokim już brzegu wznosił się zamek, dziś w ruinie. 
W widłach jarów Zbrucza i Dniestru po utracie na 
rzecz Osmańskiej Turcji Kamieńca Podolskiego nad 
Smotryczem i Chocimia Rzeczpospolita wzniosła 
twierdzę Okopy Świętej Trójcy, uwiecznioną póź-
niej walkami konfederatów barskich i upamiętnio-
ną w „Nieboskiej Komedii” Zygmunta Krasińskie-
go. Za Dniestrem była wtedy Turcja, a w między-
wojniu Rumunia. Opisywane we wspomnieniach 
Podole było już dla autorki legendarnym rajem lat 
dziecinnych i młodzieńczych, przywoływanym w 
tekście pisanym z żywą, barwną narracją. Dziś Po-
dole, przedwojenne województwo tarnopolskie, 
upamiętnione obok wymienionych już miejsc hi-
storią Podhajców, Złoczowa, Brzeżan, Zbaraża, Bu-
czacza, Trembowli, Czortkowa i Zaleszczyk, wtapia 
się współcześnie dla nas w legendę i magię Kresów, 
zyskując również walor turystyczny dla wycieczek 
po Ukrainie, znaczonych zamkami, twierdzami i 
szlakami Rzeczpospolitej.

Historia zamyka kolejny rozdział Wielkiej Księgi 
Dziejów.   

CDN 

Pociągi z parowozami z lokomotywowni CHABÓWKA obsługujące GalizischeTransversalbahn (Galicyjską Kolej Transwersalną)
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Wiesław Pośpiech 
Foto - Tomasz Malczyk

Mikołajkowe Zawody Pływackie - 2018

W sobotę 8 grudnia już po 
raz XV Krytą  Pływalnią KAPRY 
w Pruszkowie na kilka godzin 
zawładnęły dzieci, uczestnicy 
rywalizacji sportowej pod Ho-
norowym Patronatem Pawła 
MAKUCHA – prezydenta mia-
sta Pruszkowa. 

Organizatorem imprezy był tradycyjnie po-
mysłodawca Jacek ELŻANOWSKI – dyrektor 

obiektu, wspierany przez  kadrę instruktorsko – 
ratowniczą oraz: Stowarzyszenie „KOMOROWIA-
NIE”, Małgorzatę PACHECKĄ – wójta Gminy Mi-
chałowice, Marka ORZÓGA, Klub Nurkowy Anny 
PASZTY, WOPR Pruszków, ŚLIWIŃSKISPORTS oraz 
najlepsze Szkółki Pływackie: Wojciecha KAŹ-
MIERCZAKA, Roberta KWIATKOWSKIEGO, Anety 
WIKŁACZ, Rafała GROCHOCKIEGO i S – LINE- 
współorganizatorów i fundatorów nagród. 80 
dziewcząt i chłopców nie będących członkami 
sekcji i klas sportowych rywalizowało  w katego-
riach wiekowych od  rocznika 2013 i młodsi do 
rocznika 2002 i starsi na dystansach: 12,5, 25 i 50 
metrów w stylach dowolnym i zmiennym  oraz 
w konkurencjach sprawnościowych i torze prze-
szkód. Po ogromnych emocjach najlepsi otrzymy-
wali medale, dyplomy i nagrody rzeczowe, które 
wręczał Paweł MAKUCH, ale co już jest tradycją 
w pruszkowskich zawodach wszyscy uczestnicy 
otrzymali dyplomy i upominki, bowiem w tych 
szczególnych zawodach łączących przyjemne z 
pożytecznym nie ma przegranych. Zwycięzcami 
byli wszyscy uczestnicy!  

Od lewej: Wiesław Pośpiech prowadzący imprezę, Paweł Makuch prezydent mista Pruszkowa, Jacek Elżanowski dyrektor Krytej Pływalni Kapry 
oraz grupa medalistów
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JUBILEUSZ PRUSZKOWSKIEGO ZNICZA
Wiesław Pośpiech
Foto - Tomasz Malczyk

Uroczyste obchody 95 
rocznicy jubileuszu Miej-
skiego Klubu Sportowego 
„ZNICZ” Pruszków odbyły 
się 29 grudnia 2018 roku 
w Sali Widowiskowej Cen-
trum Kultury i Sportu.

Uroczystość zaszczycili swą obecnością: 
wojewoda mazowiecki – Zdzisław SI-

PIERA, przedstawiciele władz samorządowo 
– administracyjnych powiatu pruszkowskiego 
z Krzysztofem RYMUZĄ – starostą, z Pawłem 
MAKUCHEM – prezydentem miasta Pruszkowa, 
przedstawiciele  zarządu PZPN ze  Zdzisławem 
ŁAZARCZYKIEM, Zarządu MZPN – z Witoldem 
BOGDAŃSKIM – wiceprezesem, prezesem 
WOZKoszWM – Michałem LESIŃSKIM, dyrek-
torzy placówek sportowych, oświatowych i kul-
turalnych, prezesi bratnich klubów sportowych 
oraz byli i obecni działacze, trenerzy i zawod-
nicy, którzy przyczynili do stworzenia bogatej 
historii Znicza, współtwórcy i autorzy sukcesów 
w tym  najstarszy zawodnik Stanisław MAGIE-
ROWSKI – utytułowany łyżwiarz i najmłodsza 
wychowanka, aktualna reprezentantka Polski 
w piłce nożnej  – Dominika GRABOWSKA Po 
wprowadzeniu sztandaru Jubilata, odegraniu 
Hymnu Państwowego, Jacek OCHMAN – prezes 
i Marcin GRUBEK – wiceprezes czyniąc honory 
gospodarzy powitali wszystkich uczestników 
spotkania jubileuszowego. Ciepłe serdeczne 
słowa, do wszystkich osób, dzięki którym Mia-
sto Pruszków  i  Jubilat mają swoje miejsce nie 
tylko na mapie województwa mazowieckiego, 
ale także na mapach Polski, Europy i świata, 
serdeczne gratulacje z okazji pięknego jubile-
uszu oraz życzenia wielu, wielu kolejnych suk-
cesów skierowali: wojewoda Zdzisław SIPIERA, 
starosta Krzysztof RYMUZA, prezydent Paweł 
MAKIUCH oraz  Zdzisław ŁAZARCZYK – przeka-
zując List Gratulacyjny od Zbigniewa BOŃKA – 
prezesa PZPN i  Pamiątkową Paterę.  Gratulacje 
i Pamiątkową Paterę MZPN przekazali: Witold 
BOGDAŃSKI i Jerzy SZCZĘSNY- wiceprezesi, Rys 
historyczny przygotował i przedstawił Wie-
sław POŚPIECH – senior i Członek Honorowy 
Klubu. Obchody Jubileuszowe to symboliczny 
moment, kiedy można z imienia i nazwiska wy-
mienić i podziękować tym, którzy nie rzadko, 
niemal całe życie, często kosztem rodziny czy 
najbliższych bezinteresownie poświęcili dla 
ZNICZA, sportu, miasta czy regionu.  Odzna-
czono, wyróżniono i nagrodzono najbardziej 
zasłużonych dla klubu: Medal srebrny PZPN 
„Za wybitne osiągnięcia w rozwoju Piłki Noż-
nej” otrzymał Wiesław POŚPIECH, a Sylwiusz 
MUCHA ORLIŃSKI, Marek SLIWIŃSKI i Andrzej 

KRÓLIKOWSKI, medale  brązowe. Złote Odznaki 
Honorowe PZPN otrzymali: Włodzimierz ISKIER-
SKI, Józef MOCZUŁO, Paweł RAKOWSKI i Michał 
KOZAK. Odznaki Srebrne: Jacek OCHMAN, Pa-
weł MAKUCH, Andrzej PRAWDA, Artur KALI-

NOWSKI, Jarosław BROMEK i Ryszard MACHAL-
SKI, a Odznaki Brązowe: Jerzy SKOWROŃSKI i 
Artur JANUSZEWSKI. Złote Odznaki Honorowe 
MZPN otrzymali: Krzysztof BISKUPSKI, Marcin 
GRUBEK, Ryszard DUMAŁA, Krzysztof LENART, 

Józef KALINOWSKI, Robert KOCHAŃSKI, Zdzi-
sław KRAJEWSKI, Michał KUCHARSKI, Maciej 
MACHALSKI, Arkadiusz MICHTA, Marcin RAC-
KIEWICZ i Jarosław SAWICKI, a  Odznaki Srebr-
ne: Emil ADAMCZUK, Beata CZYŻEWSKA, To-

Od lewej Zdzisław ŁAZARCZYK – członek Zarządu PZPN, prezes MZPN i Wiesław POŚPIECH – senior, Członek Honorowy Klubu

 Od lewej: Jacek OCHMAN, Paweł MAKUCH, Andrzej PRAWDA, Ryszard MACHALSKI, Artur KALINOWSKI i Zdzisław ŁAZARCZYK Od lewej: Emil ADAMCZUK, Krzysztof RYMUZA, Piotr MISZTAL, Tomasz CHAŁAS – Witold BOGDAŃSKI, Jerzy SZCZĘSNY – wiceprezesi MZPN

Od lewej Jacek OCHMAN- prezes MKS ZNICZ Pruszków, Paweł MAKUCH – prezydent miasta Pruszków, 
Marcin GRUBEK – wiceprezes MKS ZNICZ Pruszków
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JUBILEUSZ PRUSZKOWSKIEGO ZNICZA

masz CHAŁAS, Ireneusz KACPRZAK, Patryk KUBICKI, Piotr MISZTAL, Tomasz 
MATUSZEWSKI, Grzegorz PIETRUSZEWSKI, Walery RUM i Krzysztof RYMU-
ZA. Jubileuszowymi statuetkami zostali uhonorowani: Jan STARZYŃSKI, An-
drzej KURZELA, Andrzej KRÓLIKOWSKI, Paweł MAKUCH i Krzysztof RYMUZA 
oraz przedstawiciele firm, które wspierały i wspierają działalność klubu. 
Część oficjalną zakończyły wystąpienia przedstawicieli bratnich klubów w 
tym Koła Kibica Seniora MKS ZNICZ Pruszków, którzy składając, serdeczne 
gratulacje i życzenia ofiarowali  pamiątkowe puchary, patery oraz statuetki 
Jubilatowi. W czasie trwania uroczystości na ogromnym  ekranie zebrani 
mogli obejrzeć sympatyczny, archiwalny zestaw zdjęć przygotowany przez 
Roberta KOCHAŃSKIEGO, a obrazujący sytuacje z życia zawodników, trene-
rów i działaczy w minionym okresie. Po prezentacja i degustacji ogromnego 
jubileuszowego tortu z godłem i w barwach klubowych, gospodarze  zapro-
sili wszystkich uczestników na okolicznościowe spotkanie towarzyskie.

Od lewej: Emil ADAMCZUK, Krzysztof RYMUZA, Piotr MISZTAL, Tomasz CHAŁAS – Witold BOGDAŃSKI, Jerzy SZCZĘSNY – wiceprezesi MZPN

Od lewej Jacek OCHMAN- prezes MKS ZNICZ Pruszków, Paweł MAKUCH – prezydent miasta Pruszków, 
Marcin GRUBEK – wiceprezes MKS ZNICZ Pruszków

Klubowe trofea w miniaturze

Poczet Sztandarowy MKS ZNICZ Pruszków
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Styczeń w MOK „KAMYK”
Pokaz filmu – „McQu-
een”, reżyseria: Ian 
Banhôte, Peter Et-
tedgui, dokumental-
ny, Wielka Brytania 
2018, 12 stycznia 
2018 roku (sobota), 
godzina: 18:00. Sala 
Audytoryjna MOK ul. 
Bohaterów Warszawy 
4, Pruszków.

Wizjoner. Buntownik. Aleksander McQueen. 
Przyszedł znikąd i na zawsze odmienił świat mody. 
Zwykły chłopak z biednej dzielnicy Londynu stwo-
rzył wartą miliony dolarów luksusową markę. Stał 
się jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon 
sztuki współczesnej. „McQueen” to opowieść o 
człowieku, któremu niezwykła wrażliwość i ener-
gia pozwoliły wspiąć się na szczyty sławy i świata 
popkultury.
Organizatorem projekcji jest Społeczne Stowa-
rzyszenie „Forum Pruszków” we współpracy z 

Miejskim Ośrodkiem Kultury.
Wstęp wolny!

Poranek teatralny dla dzieci, spektakl pt.: „Zie-
lony Kopciuszek” w wykonaniu Teatru Kulture-
ska, 27 stycznia 2018 roku (niedziela), godzina: 
12:00. Sala Widowiskowa MOK, ul. Bohaterów 
Warszawy 4, Pruszków. 

Okrutny los skazał Kopciuszka na mieszkanie z 
macochą i dwójką brzydkich sióstr. Dobra bo-
haterka nie rezygnuje jednak z marzeń. Dzięki 
pomocy przyjaciół dociera na bal, na którym 
spotyka wymarzonego księcia. Lecz czar pryska 
o północy, a królewicz okazuje się Księciem von 
Bałaganem, który nie dba o przyrodę. Kopciuszek 

nie chce żyć w królestwie, nad którym unosi się 
smog, a ludzie nie segregują śmieci. Jak odnaleźć 
drogę do serca Kopciuszka? Wraz z dziećmi Książę 
będzie poszukiwał odpowiedzi na to pytanie.
Przedsprzedaż biletów od 14.01. w godzinach 
pracy kasy MOK. Wstęp 8 zł od osoby. Zwrotów 
biletów nie przyjmujemy!

Miejski Ośrodek Kultury im. A. Kamińskiego
ul. Bohaterów Warszawy 4, Pruszków
Sala Widowiskowa CDK
Organizator: MOK  „Kamyk” w Pruszkowie
tel.: (22) 728 39 40
www.mok-kamyk.pl
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POWIATOWY URZĄD PRACY w PRUSZKOWIE
05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30 wejście C, pokój nr 129 

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

Więcej informacji pod numerem telefonu 

+48 602 522 300

Pracowników fizycznych na umowę o pracę

FIRMA INŻYNIERYJNA
zatrudni

Ogłoszenie

Poszukujemy pracowników usług porządkowo-czy-
stościowych w zakresie sprzątania pomieszczeń biu-
rowych lub terenu zewnętrznego, a także agentów 
ochrony na różne obiekty zlokalizowane na terenie 
Pruszkowa bądź okolic. Tel.: +48 727 003 831 lub 
+48 510 011 347.

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

WYNAJMĘ MIESZKANIE!

KONTAKT: Tel.: + 48 604 435 343 

Burmistrz Gminy Brwinów informuje, że na tablicach ogłoszeń w bu-
dynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 oraz na stronie 
internetowej www.brwinow.pl, www.bip.brwinow.pl od dnia 21 grud-
nia 2018 roku na okres 21 dni, zostały wywieszone wykazy nierucho-
mości stanowiących własność Gminy Brwinów, przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę.

OGŁOSZENIE!

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki 
Nieruchomościami, pok. 209 lub pod nr tel. (22) 738 26 94.

1. Mechanik samochodowy - wykształcenie średnie zawodowe, prawo jazdy kat. B, znajomość mechaniki i naprawy pojazdów samochodowych. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 3129.
2. Pokojowa - wykształcenie min. podstawowe. Praca w Czubinie. Oferta nr 3271.
3. Konserwator powierzchni płaskich - doświadczenie min. 3 miesiące. Praca w Brwinowie. Oferta nr 3282.
4. Operator/ka maszyny tnącej - wykształcenie zasadnicze zawodowe. Uprawnienia na wózki (UDT). Praca Moszna-Parcela, Brwinów. Oferta nr 32 79.
5. Pracownik ochrony - bez wymagań. Praca w Jankach. Oferta nr 3317.
6. Pracownik budowlany - wymagane doświadczenie w zawodzie min. 2 lata. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 3322.

Redakcja Głosu Pruszkowa poszukuje starych fotografii 
wykonanych podczas przejazdu i krótkiego postoju spe-
cjalnego pociągu, wiozącego prochy Henryka Sienkiewi-
cza, w dniu 25 października 1924 r. 
Zdjęcia zostały wykonane na stacji w Pruszkowie, póź-

nym wieczorem, ok. 23.00, przy użyciu rozświetlającej 
magnezji. 
Była to wyjątkowa uroczystość, która zgromadziła na 

stacji kilkuset mieszkańców Pruszkowa.
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