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Zapiski Eroltomana (66)
Feridun Erol - reżyser filmowy i tv

„Co na to ludzie powiedzą” – biadoliła moja 
Babcia Władysława, karcąc moje dziecięce 
fanaberie. Wychowywałem się w małej rene-
sansowej mieścinie, Zamościu. Wtedy, nie li-
cząc przedmieść zabudowanych drewnianymi 
domkami, miasto leżało w obrębie obronnych 
murów, zbudowanych przez Jana Zamojskiego. 
Miało za sobą lata chwały. Pięć razy odpar-
ło kolejne oblężenia poczynając od najazdu 
Chmielnickiego i Tuhajbeja. Rosjanie zburzyli 
fortyfikacje po powstaniu listopadowym. Pod-
czas okupacji Niemcy dokonali tam spustoszeń 
wśród ludności, ale oszczędzili miasto, które 
miało nosić nazwę Himmlerstadt, czekano tylko 
w pokorze, aż najpierw powstanie miasto Hitle-
ra. Wstrzymywano się ze zmianą nazwy, chociaż 
listy adresowane przez Niemców… HIMMLER-
STADT, trafiały bez trudności, do Zamościa.  

Rzuciło nas tam w czasie okupacji. Paradowa-
łem z dzieciakami za oddziałami niemieckiego 
wojska, w rytm refrenu (znanego pod błędną 
nazwą) „Heili, Heilo, Heila”. Zrozumiałem to 
po latach, będąc w NRD-ówku. Strzelił mnie 
piorun, kiedy w sklepie muzycznym z płytami 
usłyszałem tą piosenkę graną bez krępacji, na 
cały regulator. Przeszedł mnie prąd. Jak to? Hi-
tlerowski marsz? Znany mi z dzieciństwa i fil-
mu „Zakazane piosenki”? I nie tylko. Bo w całej 
światowej kinematografii tak się dzieje, że kie-
dy tylko pokazuje się na ekranie uśmiechnięty 
Wehrmacht, pojawia się ten motyw muzyczny.  
Kojarzy się to pewnie z nazistowskim pozdro-
wieniem Heil Hitler i w tym cały problem. 

Wtedy, w sklepie z płytami, dowiedziałem się, 
że jest to stara piosenka ludowa. Śpiewana do 
dziewczyny, zwanej Adelheid. Stąd te pieszczo-
tliwe zdrobnienie „Heidi, Heido, Heida”.  Kiedy 
puściłem, na cały regulator, tego zdobycznego 
winyla w domu, Babcię Władysławę, też strze-
lił piorun. Nie trzeba było soli trzeźwiących. W 
ciągu jednej chwili z płyty zostały strzępki. Na 
nic się zdały moje wyjaśnienia. Heidi, Heida- to 
tak, jakby nasi zaśpiewali w marszu „Adela już 
zakłada suknię cienką”- tłumaczyłem. „Nie bę-
dzie się grało hitlerowskiej muzyki w naszym 
domu” -oświadczyła roztrzęsiona. Już dobrze, 
pomyślałem sprawdzając czy nie ucierpiał, pod-
czas babcinej akcji mój adapter „Bambino”. 

W Auschwitz zginął Jej syn. Wujek, Zygmunt 
Szyszkowski. Miał tylko 20 lat. Babcia, w do-
wód zaufania, przekazała mi kilkanaście kar-
tek, jakie przysłał z obozu Auschwitz. Są na-
pisane po niemiecku i nie trzeba znać języka, 
żeby się zorientować, że wuj Zygmunt, jest 
na wczasach. Historia tragiczna! Dziś może to 
bardziej rozumiem niż przed laty. Właśnie 27. 
stycznia przypadła 74. rocznica wyzwolenia obo-
zu koncentracyjnego Auschwitz. 

Babcia jest oczywiście w niebie i ciekawe czy  
przyjaźni się z aniołami nacji niemieckiej? I czy 
w ogóle tacy są na stanie? 

„Co ludzie na to powiedzą”, towarzyszyło mi 
przez całe lata, aż do momentu kiedy odszczek-
nąłem się hardo- „ Babciu! Ludzie? Niech mówią 
co chcą!”. Przyznaję. Zachowałem się jak hun-
wejbin. Podeptałem babcine zasady, nie zdając 
sobie sprawy, że raz na zawsze z mojego życia 
ulotnił się dyskretny zapach małego miasteczka 
nad Bugiem. Resztę spustoszenia w mojej gło-
wie dokonali poloniści, tępiący drobnomiesz-
czaństwo, Zapolskie i Tuwimy, przedstawiające 
„strasznych mieszczan w strasznych mieszka-
niach”. Zastanawiałem się gęsto, kim byli moi 
prześladowcy. Zapolska herbu Korwin, szlach-
cianka. Tuwim. Żyd z miasta Łodzi. 

Nie chciałem być drobnomieszczaninem. Bro-
niłem się ręcami i nogami… Kim byłem? Ojciec 
urodzony we wsi Vice. Góral. Spod Kaczkaru. 
Górek trochę większych niż Tatry. Chłop. Cukier-
nik, czyli pochodzenie rzemieślniczo- chłopskie. 
To miało kiedyś dla mnie kapitalne znaczenie, 
kiedy byłem nastolatkiem. Niestety. Mieliśmy 
prywatną cukiernię. To nie podobało się akty-
wowi szkolnemu ZMP. Mój Papcio, krwiopijca, 
zamiast sam robić ciastka, sprzątać bajty, sprze-
dawać, zatrudniał do tego klasę robotniczą. 
Dwóch majstrów (jeden na czarno), trzech cze-
ladników, trzy ekspedientki i dwie sprzątaczki. 
Ten rejestr nie uwzględnia całej chmary ludzi, 
którzy żyli z cukierni. Listę otwierał dzielnicowy 
(milicjant), urzędnicy skarbówki, sanepidu itd. 
To był łańcuszek świętego Antoniego. Do tego 
okradano nas podatkami. To były tzw. domiary, 
które stosowano Pi razy drzwi. Szczególnie wrył 
mi się w pamięć długoletni szef  Urzędu Skarbo-
wego, niejaki Dzienisiewicz. Ojciec mojej kole-
żanki, Moniki. Aktorki. Żony Olbrychskiego. Doił 
nas strasznie. Co było robić? Taką miał 
robotę. Tylko dzięki temu, 
że czuwała nad 

nami Ambasada Turecka, przetrwaliśmy. Stoso-
waliśmy zasadę mimikry. Żadnych ekstrawagan-
cji w stroju. Żyliśmy bez samochodu. Wyjeżdżali-
śmy na urlopy korzystając z domów wczasowych 
Izby Rzemieślniczej. Jak mawiał Papcio: Tisze je-
dziesz, dalsze budiesz. 

Jak ja z fryzurą a’la Gerard Philipe, dżinsach, bu-
tami na słoninie i swetrem w szkocką kratę czu-
łem się w tamtej rzeczywistości? A no, nijak. To był 
mój strój reglamentowany. Był na tzw. okazje. W 
szkole : swetry dziergane przez Ciocię Halinkę na 
drutach. Nosiłem jakieś wdzianka. Rozumiecie? 
Mimikra… Ponieważ wydawałem się być straszli-
wie przeciętnym, podszedł do mnie któregoś dnia 
kolega i zapytał, dlaczego nie należę do ZMP. Kiedy 
zagmatwałem się w tłumaczeniu, dał mi ankietę i 

zaprosił na zebranie. Nie mogłem powiedzieć NIE! 
To była propozycja, „nie do odrzucenia”. 

Na zebraniu, w obecności delegata z dziel-
nicy, musiałem się przedstawić partyjnemu 
koleżeństwu, chociaż znali mnie wszyscy od 
lat. Następnie złożyłem samokrytykę… Przy-
znałem się, że nie myślę ideowo. Chodziłem 
z entuzjazmem na „subotniki”. To sowiecka 
nazwa prac społecznych, jakie odbębniało się 
w soboty. Było to o tyle fajne, że zwalniało z 
zajęć szkolnych. Najgorsze były zebrania. Pod-
dawano mnie stałej obróbce, a tematy szybko 
się wyczerpywały. Na szczęście, leciałem na 
samych dwójach i to stało się przedmiotem 
ciągłych połajanek. Aktyw dał mi do pomocy 
prymusa Józia Mayera, od którego zrzynałem, 
jak leci. Mieszkał dwie ulice dalej w pięknej se-
cesyjnej kamienicy. Miałem z nim dobrze, bo 
na odrabianie lekcji, przynosiłem drożdżówki 
i inne specjały. Cieszyły się 
powo-

dzeniem rodziny Mayerów. Była herbatka z 
konfiturami. Pełne drobnomieszczaństwo. Ro-
dzina kolegi była spod Lwowa. Na wiadomość, 
że Babcia Władysława urodziła się w Stanisła-
wowie, uznali mnie za członka rodziny. 

Sprawy rozwiązały się same. Stalin kopnął 
w kalendarz. A ja zapisałem się do Y.M.C.A. 
-Związku Młodzieży Chrześcijańskiej. Jakby kto 
pytał? Z deszczu pod rynnę.  

Z Józiem chodziliśmy  do reżimowej szkoły im. 
Dywizji Kościuszkowskiej. Łódź, Sienkiewicza 
46. Zbudowanej w 1916 roku, nakładem 100 
000 rubli. Nie szczędzono na wystrój. 

Z obszernego hallu prowadziły w górę maje-
statyczne schody, rozwidlające się na półpię-
trze. Opowiadał mi Papcio, że któregoś dnia 

podszedł do niego ojciec mojego kolegi, prowa-
dzący koszerną jatkę na ulicy Wschodniej, pan 
Lewin i biorąc go pod rękę, dyskretnie zapytał, 
z nieco koszernym akcentem. 

 „Dzień dobry się z panem. Czy nie uważa pan, 
że powinniśmy na zebraniu rodziciel-skim, za-
proponować, żeby na końcu tych schodów 
umieścić popiersie Stalina?” 

Papcio odparował mu również dyskretnie: 
„Panie Lewin, Pan jest Żydem, ja jestem Tur-
kiem. Poczekajmy. Jak Polacy złożą taki wniosek, 
to ja, a może i pan, wyłożymy na to całą kasę.” 
Po śmierci ojca narodów, tenże Lewin, nie mógł 
się nadziękować, chwaląc dalekowzroczność 
Papcia. Stalin w grobie, rozluźniły się granice i 
pierwszy, który prysnął do Hamburga, był pan 
Lewin. Odwiedziliśmy go po latach, a on ciągle 
tamto zdarzenie pamiętał.

Przypominam te historie, bo nie chce się wie-
rzyć, jakie to były czasy. Mój kolega, ten od ankie-
ty, w drodze stałego awansu społecznego, znalazł 
się w Urzędzie Miasta Łodzi. Działał w cenzurze. 
Ostatnio miałem z nim do czynienia, przed laty, 
kiedy urządzałem wystawę fotografii Szkoły Fil-
mowej. Zdjął ze ściany, jeden z odważniejszych 
aktów. Zrobił mi na złość. Czyli wbrew. Potem 
znalazł się w Solidarności. A ja mogłem sobie tylko 
wyobrazić, że stoję na czele plutonu egzekucyjne-
go i daję rozkaz, ognia! Tak to jest z miernotami. 
Okazuje się, że kształtują nasze życie. Nie będę 
wymieniał nazwiska, ale powiem, że ten Wójcik, 
do dziś mnie prześladuje. Ankieter. Codziennie 
przeglądam nekrologi. I nic!

Koledzy i koleżanki idą czwórkami do nieba. Dla-
tego ten dzisiejszy tekst. Z kim tu powspominać? 
Poplotkować. Zajęcia z techniki filmowej, u prof. 
Władysława Forberta, miałem w piątki i prosto ze 
Szkoły Filmowej, zabierałem się z nim samocho-
dem do Warszawy. Pamiętam jego dwie opowie-
ści… Luty 1945 roku. Gdańsk zdobyty. Ekipa Kro-
niki Filmowej Wojska Polskiego staje przy baterii 
katiusz. Mają przed sobą w dole starówkę. Spóź-
nili się i nie nakręcili zdjęć z wyzwolenia miasta. 
Wohl zwraca się do dowódcy baterii; „towarzyszu 
starszina, bądźcie tak uprzejmi i dajcie jakąś salwę 
w to giermańskie, wraże miasto. Dla upamiętnie-
nia. A to pół litra, dla smaku”. Wg Forberta zniosło 
wyższe piętra, łącznie z wieżą kościoła. 

Druga historyjka: Stalin pada trupem. Ewa Pe-
telska, reżyser m.in. filmów „Ogniomistrz Kaleń”, 
„Kopernik”, „ Kazimierz Wielki”. Płacze przed 
ołtarzykiem, jaki zrobiła w Szkole Filmowej. Nie 
wyobraża sobie życia bez naczelnego wodza, ale 
jest wierna do końca. W całej swojej twórczości. 
Dobre. W Wikipedii tego nie przeczytacie. Zresz-
tą, kogo interesuje tamto siermiężne kino, ulepio-
ne z kłamstw. Byłem fotosistą w „Ogniomistrzu 
Kaleniu”. Gdyby nie nachalne podteksty, można 
uznać, że jest to film akcji. Ukraińska Powstańcza 
Armia, naznaczona licznymi zbrodniami wojen-
nymi walczy z krystalicznie czystymi Wojskami 
Ochrony Pogranicza i Korpusu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Milicji. Swój warty swego. Film 
dobrze zrobiony. Można, naprawdę znienawidzić 
tych wrednych Ukraińców, którzy bronili swojego 
języka i wiary. Mnie zostały w pamięci miejsca, 
gdzie po wsiach zostały zarośnięte fundamenty 
domów i nietknięte drewniane cerkiewki Łem-
ków, ludu zamieszkującego te strony od setek lat. 
Sam kombinowałem, żeby włamać się do jakiegoś 
ikonostasu. Mieć taką ikonę to było coś! Nie mo-
głem. Gryzło mnie sumienie. I w tle, to babcine 
gderanie; „Co ludzie na to powiedzą”… Amen.

Wasz Feridun.



Jak zawsze robię to, co zawsze - czyli 
niekończące porządki, grzebię na pół-

kach, w kartonach, w szufladach. Zawsze 
coś znajdę ciekawego, czego rozpaczliwie 
poszukiwałem rok temu. Tym razem bez 
„rozpaczy”, ale pisemko typu strzał w dzie-
siątkę, równo dziesięć lat temu pisałem do 
marcowego numeru K-MAG, ale pisałem w 
lutym 2009, a teraz mamy luty 2019, cóż 
się zmieliło przez 10 lat, wiele czy wprost 
przeciwnie? Może w moich ustach zabrzmi 
to jak herezja, ale najmniej sie zmieniła 
moda, jako taka. Pismo jest ostre, wściekle 
młodzieżowe, z modą, seksapilem, kinem, 
nagle znajduję wywiad, rany boskie, prze-
prowadzam wywiad z Gosią Baczyńską, nic 
nie pamiętałem, byliśmy jeszcze wtedy na 
pan - pani, rozmawiamy bardzo poważnie. 
Wywiad niekończący się, kto czyta takie 
wywiady? Czyżby tamta awangardowa 
młodzież sprzed dziesięciolecia? 

Jest w tym numerze również mój felieton, 
cały numer nosi tytuł POROZMAWIAJMY O 
KOBIETACH, mój felietonik nazwałem BYĆ 
MBIETA, ale coś wydaje się, że pisałem o 
PRL-u, ale jak to teraz czytam to jestem 
niemal pewien, że pisze o współczesności. 
Oto fragmenty.

BYĆ KOBIETĄ
Ale nie tą, która smaży naleśniki w pio-

sence Alicji Majewskiej. Być traktorzystką, 
być prządką, spawaczką, suwnicową, Lo-
dzią-milicjantką i ewentualnie w ramach 
awansu inżynierem od wytopu stali, to 
było być prawdziwą kobietą, a nawet praw-
dziwym babochłopem w latach, w których 
mówi się teraz pieszczotliwie, że my tu 
wtedy w Polsce byliśmy „najweselszym 
barakiem wśród demoludów”. Być kobietą 
kobiecą i jeszcze pełną powabu - bowiem 
słowo seks by przez gardło nikomu nie 
przeszło - było w epoce, którą znam jak zły 
szeląg, po prostu nie do pomyślenia. Ow-
szem, kawiarnie były pełne tajemniczych, 
dziwnych, często pięknie ubranych kobiet, 
dziewcząt, dzierlatek, wampów i pięknie 
smutnych muz artystów. Muz niczym Ju-
liette Greco - flagowa muza egzystencja 
- listów, spowitych w czernie i obowiązko-
wo w oparach dymu papierosowego. Były 
takie papierosy Mewy, które przyprawiały 
o drżenie serca i rąk, mówiło się o nich, 
że są opiumowe, a to było wówczas coś... 
Jednak te piękne i tajemnicze kawiarniane 
heroiny (cóż za niebezpieczne słowo) przy-
prawiły już nie o drżenie, ale o palpitacje 
właścicieli tego „wesołego baraku” - dla 
władzy te kawiarnie, a także piwnice i klu-
by, o zgrozo, jazzmanów były siedliskami 
dywersji, szpiegów, wywrotowców, słu-
gusów imperializmu, degrengolady i jak 
trafnie mówił Kobuszewski w kabarecie 
Dudek, „były wodą na młyn odwetowców 
z Bonn”.

www.gpr24.pl      Felieton   Jerzy Antkowiak
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Porozmawiajmy o kobietach

Jerzy Antkowiak - projektant mody, publicysta
Foto - ze zbiorów autora

Nawet tak niewinna, a jednocześnie cie-
kawa, pożyteczna i na tamte pięćdziesiąte 
lata zorganizowana z rozmachem akcja pt. 
„Piękne dziewczęta na ekrany” budziła 
nieufność i podejrzenia władzy, czy aby na 
pewno chodzi o ekrany, a nie przypadkiem 
o szpiegowanie naszego cudu gospodar-
czego.

Piękne dziewczęta zagościły w raczkują-
cej wtedy telewizji, obsłużyły kilka atrak-
cyjnych w okresie prawdziwego rozmachu 
kina polskiego filmów, obsłużyły też sku-
tecznie kilku atrakcyjnych reżyserów i nie 
tylko reżyserów i ustrój nie runął i wytop 
stali postępował zgodnie z wytycznymi, a 
ludzie z branży artystycznej i sportowej, a 
także kilku lubieżnych, ale dobrze zakamu-
flowanych wówczas polityków niejedno, oj 
niejedno, mogłoby opowiedzieć, a nawet 
w wielu przypadkach zaprezentować wiel-
ce urodziwą progéniture. Sam miałem na 
studiach we Wrocławiu - gdzie wszyscy by-
liśmy jak kolorowe motyle (zwłaszcza na 
plenerach malarskich dawaliśmy popalić) 
- wśród mnóstwa urodziwych studentek 
piękną Zosię Słoboszowską, która „będąc 
młodą malarką” przebojem wtargnęła na 
ekrany i, bagatela, zagrała u boku Gołasa, 
Niemczyka i Łomnickiego. Zosię, od lat 
mieszkającą w Niemczech, wspo¬minam 
często przy piwku w Oberży u Michała w 
Komorowie ze znawcą i smakoszem ko-
biet Feridunem Erolem. Przed laty w nie-
istniejącym już pubie Krista w Warszawie 
wspominaliśmy Zosię z ojcem redaktora 
naczelnego niniejszego magazynu, wybit-
nym sportowcem, złotym medalistą olim-
pijskim, ale i wspaniałym artystą, o którym 
zresztą również wspaniałe anegdoty opo-
wiada Feridun Erol - Władysławem Koma-
rem.

Na tle tej siermiężnej rzeczywistości 
tamtych czasów nie mogę nie wspomnieć 
o modelkach Mody Polskiej. Teresa Tu-
szyńska „Do widzenia, do jutra”, Grażyna 
Muszyńska, też w tym samym filmie, Mał-
gosia Blikle, dziewczyna po ASP. modelka, 
a potem scenograf w TV. Lucyna Witkow-
ska, wów-czas muza wybitnego fotografika 
Tadeusza Rolkego. Małgosia Wyrzykowska 
i Małgosia Krzeszowska - Paryż. Pierwsze 
polskie modelki na zachodzie. Ewa Fisch-
ner - „słynna Lolita”, piękna Iga Kempar, 
żona dyplomaty polskiego pochodzenia 
Jasia Gawrońskiego - mieszka w Rzymie. 
Elka Grabacz. Marta Przybora i całe tabuny 
innych, pięknych, ekscytujących. Strwoże-
ni pryncypałowie firmy oraz resorta przy-
chodzili akceptować (lub nie) pierwszą na 
wybiegu prezentację gołego, pięknego 
biustu modelki Lucyny, ledwie spowitego 
dymkiem szyfonu, a po próbie generalnej 
naradzało się to stado lubieżników już syte 
wrażeń: „Co my z tym fantem, towarzysze, 
zrobimy? No. jedno to my wiemy na pew-
no. My tego na pokazy do Moskwy nie 
wypuścimy”.

J. A. Jerzy Antkowiak - legenda polskiej modu i Mody Polskiej, w której pracował od początku lat 60., 
najpierw jako szeregowy projektant, później, aż do likwidacji instytucji w 1998 roku, 

jako dyrektor artystyczny. Lew salonowy
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Tekst & foto - NATURMED

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

Zapewnienia najróżniejszych gabine-
tów w prasie, Internecie, prześcigają 

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

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

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

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

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

Zawsze cytujemy kilka wypowiedzi pa-
cjentów, dziś również:

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

(prawnik z Łowicza l. 59)

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

(Waldemar K. l. 71)

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

nież dawne) RTG lub rezonans.
* Choć byłem w kilku gabinetach, to 

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

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

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

(Janusz Wrotycz l. 62)

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

(emeryt)

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

(41 lat, pacjent z Sochaczewa)

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

(Andrzej z Warszawy l. 66)

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

Janusz Zwada (l. 56) z Otwocka.

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

Anna Z. (I. 49) z Błonia.

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

Barbara Kunik (I. 69) z Ursusa.

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

Matka 12-letniej Ani G. z Włoch.

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

Marek W. (I. 41) z Warszawy.

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

Mgr Anna Bzdak

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

Ośrodek Medycyny Manualnej 
i OSTEOPATII – NATURMED,
Ursus-Gołąbki, ul. Koronacyjna 15
Zapisy: tel.: 22 662 49 07, 604 092 007 
pon. – piąt. w godz. 9.00 – 17.00 
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Świat jest teatrem, a aktorami ludzie...
Maciej Woźniakiewicz - dziennikarz i reżyser
Foto - Wikipedia

Urodził się poetą. Dość wcześnie potra-
fił  wydobywać z delikatnego wnętrza 

perły własnych doznań i nauczył się je trafnie 
określać. Ryszard był chłopcem subtelnym 
również i w swej urodzie, którą wabił świat 
płci odmiennej. Wkraczał w swoją pierwszą 
dorosłość piętnastolatka niczym Eugeniusz 
Oniegin, przed którym drzwi świata otwiera-
ły się szeroko wciągając w nieznaną przygodę. 
Jego lotny umysł pozwalał mu górować inte-
lektem nad rówieśnikami i zdobywać uzna-
nie szkolnych pedagogów. Wszyscy dookoła 
wróżyli mu wielką karierę. Tuż przed maturą 
pojawiła się w jego życiu dziewczyna, piękna i 
równie niebanalna jak on. Nietuzinkowa uro-

da sprawiała, że towarzyszył  jej zawsze tłum 
adoratorów. Ona wybrała jego, jakby chciała 
się zmierzyć z „Legendą Szkoły”. Nagłe wza-
jemne zauroczenie trwało krótko potwier-
dzając w tym przypadku dominację kobiet, 
które na ogół potrafią lepiej gospodarować 
swoim wdziękiem. To był dla niego pierwszy 
cios, kiedy niespodzianie pojawił się pewny 
siebie konkurent i stał się dla jego towarzysz-
ki kolejnym łupem kobiecych polowań. Skale-
czony Ryszard przeżył ten cios bardzo mocno, 
a obolałe ego wybrało za niego niespodzie-
waną reakcję. Zaskoczył wszystkich włącznie 
z wybranką swojego serca. Ryszard po matu-
rze wstąpił do seminarium duchownego. Z 
jego duszy wydobywały się jednak okruchy 
nadziei.

„Za tamtym murem, zmęczony podróżny 
Czekałem cudu, w który nie wierzyłem,
A wiedząc jedno – trud czekania próżny
Mimo to zawsze gdy intra mówiłem 
Intra puella – dodawałem z cicha
I nie patrzyłem gdy na progu stawał 
Kandydat blady na świętego mnicha 
I pozdrowienie chrześcijańskie dawał…

To nie było jego przeznaczenie. Seminarium 
opuścił zaraz po pierwszym roku próbując 
ogarnąć to, co zaistniało. Zaraz potem jego 
miłością okazał się teatr. Kiedy go zapytałem  
dlaczego teatr, a nie poezja w której przeczytać 
można duszę poety, odpowiedział „po co od 
razu rozrywać niezagojone rany, kiedy można 
uczyć się patrząc na innych…”. Ta krótka i nie-
banalna historia mojego kolegi przyszła mi na 
myśl, podczas rozmowy w radiowym studiu z 
zaproszonymi gośćmi z Częstochowy. Byli nimi 
państwo Szymczykowie  z „Fundacji Małego i 
Dużego Człowieka – Kolorowa”. Fundacja, któ-
rej wisienką na torcie jest „ATIM” – Amatorski 
Teatr Integracji Międzypokoleniowej. Teatr, 
który łączy trzy pokolenia aktorów - amatorów 
i każdy z nich  świadom swojej misji, widzi swój 
świat jako ogromną scenę w teatrze, w któ-
rym wybrzmiewa szekspirowska recepta na 

dobrą sztukę: „… Świat jest teatrem, a aktora-
mi ludzie, którzy kolejno wchodzą i znikają...”. 
Tak pojmują go trzy pokolenia, dla których 
słowo „chleb” ma  w wystawianej przez nich 
sztuce inną wymowę. Dla jednych kojarzy się 
z głodem, dla innych jest to zwykły produkt 
do kupna w każdym markecie. Podobnie jak 
pojmowanie świata patriotyzmu, uczy różne-
go wybrzmiewania wartości. Uczymy się go 
wszyscy.

Stanisław Wyspiański  
(I CIĄGLE WIDZĘ ICH TWARZE)

Kochany Panie.
I ciągle widzę ich twarze,
Ustawnie w oczy ich patrzę –
Ich niema – myślę i marzę,
Widzę ich w duszy teatrze.

Teatr mój widzę ogromny, 
Wielkie powietrzne przestrzenie,
Ludzie je pełnią i cienie,
Ja jestem grze ich potomny.

Ich sztuka jest sztuką moją
Melodię słyszę chóralną
Jak rosną burzę nawalną,
W gromy i wichry się zbroją.

W gromach i wichrze szaleją
I gasną w gromach i wichrze –
W mroku mdlejące i cichsze -                                         
Już ledwo, ledwo widnieją –
Znów wstają – wracają ogromne,
Olbrzymie, żyjące – przytomne.

Grają – tragedie mąk duszy
W tragicznym teatru skłonie,
Żar święty w trójnogach płonie
I flet zawodzi pastuszy.

Ja słucham, słucham i patrzę –
Poznaję – znane mi twarze,

Ich nie ma – myślę i marzę,
Widzę ich w duszy teatrze! 

Zanim Wyspiański zobaczył swój „teatr 
ogromny”, wcześniej w XIII wieku zobaczyły 
go w Polsce zakony katolickie, które zrozu-
miały,  że teatr może być doskonałym środ-
kiem wychowania i nauczania, a zakładając 
je w swych kolegiach dały początek boomu, 
który nastąpił za panowania króla Stani-
sława Augusta. Kiedyś, jako początkujący 
dziennikarz zapytałem znakomitego aktora 
– Ignacego Gogolewskiego, czy XX wiek nie 
jest zmierzchem teatru, bo w dobie filmu i 
telewizji staje się on powoli przeżytkiem. 
„To bujdy – drogi panie – odpowiedział, 
ludzie chodzili i będą chodzić do teatru, 
bo to jest i będzie jedyne miejsce gdzie 
mogą się w spokoju spotykać i odnajdować 
wspólne myśli…”. Dziś ta myśl wybrzmie-
wa jeszcze mocniej w dobie Internetu, w 
którym bezosobowo można manipulować 
człowiekiem. Dlatego wszystkie przejawy 
intelektualnego kontaktu poprzez teatr 
nabierają szczególnego znaczenia. Historia 
doceniła jego rolę. Teatry religijne, świec-

kie, szkolne, teatry nadworne i prywatne, 
teatry ogródkowe tzw. teatrzyki letnie, ro-
dziły się jedne z drugich niosąc opowieść 
o człowieku. W teatrze dyskryminuje się 
fałsz natychmiast. Akcja i interakcja nastę-
puje prawie w tym samym czasie. Słowo 
głoszone, natychmiast oczyszczone przez 
odbiorcę rodzi akceptację lub sprzeciw. 
Kłamstwo nie ostoi się i dlatego ekspe-
rymentalny japoński teatr Tenjo Sajiki, w 
którym widz prowokowany przez aktora 
stawał się uczestnikiem widowiska, dekon-
spirował wszelki fałsz wywołując ekscesy i 
pełne sprzeciwu reakcje. Wszystko po to, by 
poznawać prawdę o człowieku. Postawić go 
w sytuacji, prowokować i opowiadać o nim 
samym.                                                                           

Dokończyć mi wypada opowieść o Ryszar-
dzie. Spotkaliśmy się niedawno w typowej 

kawiarnianej scenerii. Dziś jest autorem 
niedokończonej sztuki o sobie. Sztuki, któ-
ra zmierza do pewnej puenty, ale za nim ją 
zdradzę, chcę jeszcze raz przypomnieć sobie 
człowieka z pooraną twarzą, zaniedbanego 
kawalera, który nie przepada dziś za kon-
taktem ze znajomymi. Niechętnie wraca do 
wspomnień i niechętnie dzieli się refleksja-
mi. Przez głowę przenika mi piękna senten-
cja Ewangelii, że trzeba zatracić siebie , by 
się odnaleźć. Teatry religijne mówiły o tym 
w swych mistycznych misteriach. Żąda się 
w tej myśli obumarcia, a nie pozbawienia 
życia. Ryszard jest spokojny, a na pooranej 
twarzy nie widać cierpienia. Nie jest skon-
centrowany na sobie. Nie jest przepełniony 
swoim cierpiącym „ja” jak wtedy, gdy po-
dejmował niezwykłą decyzję swojego życia. 
W słynnych dialogach Katarzyny ze Sieny, 
Bóg miał jej powiedzieć „Ja jestem, który 
jest, ty jesteś tą, której nie ma”. Ryszard też 
zdał sobie sprawę, że jest kimś innym niż 
dotąd sądził. Już wie, że nie jest w centrum 
wokół którego kręci się cały świat. Jest jego 
satelitą. Po 70 latach życia zamierza wstąpić 
do klasztoru.     
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Tekst - Włodzimierz Szpak, reżyser dokumantalista
Foto - Wikipedia

Mowa nienawiści

Z tym naprawianiem człowieka 
i świata to trzeba bardzo uważać. 
Wszystkie próby obrony praw ko-
biet lub takich czy owakich mniej-
szości przynoszą zwykle więcej 
złego niż dobrego. W państwach 
demokratycznych nikt już nie jest 
prześladowany ze względu na płeć, 
kolor skóry, orientację seksualną, 
poglądy czy wyznawaną religię.  

Kobiety u nas i gdzie indziej mają się bardzo dobrze. 
Świat się feminizuje w przyspieszonym tempie – na 

dobre i na złe – nie zawsze z korzyścią dla drugiej strony, a 
nawet dla obu stron. Dobrze się mają także homoseksuali-
ści, transseksualiści, Żydzi, muzułmanie, buddyści i inni.  

Po wieloletniej tresurze w państwie komunistycznym,  
akcje typu „me too” czy „mowa nienawiści” budzą we mnie 
(i w wielu Polakach – jak mniemam) uzasadniony niepokój 
i opór.  Ostatnio, po zabójstwie prezydenta Gdańska, mówi 
się u nas dużo o „mowie nienawiści”. Pojęcie jest nieostre; 
może być wykorzystywane politycznie i służyć kneblowaniu 
ust. W rewolucyjnym zapale może też dojść do okaleczeń 
różnego rodzaju dzieł literatury światowej, nawet tych wy-
bitnych. 

Diego Velázquez - El Triunfo de Baco o Los Borrachos (Museo del Prado, 1628-29)

Przypomniałem sobie ostatnio „Opowiadania wybrane” 
Antoniego Czechowa. W fenomenalnej „Sali nr 6” tak autor 
charakteryzuje jednego z pensjonariuszy szpitala psychia-

trycznego: „Sąsiadem Iwana Dmitrycza z lewej strony był…
Żyd Mojsiejka, sąsiadem zaś z prawej – obrosły tłuszczem, 
prawie kulisty chłop z tępą, całkiem bezmyślną twarzą. To 

nieruchome, żarłoczne i niechlujne zwierzę od dawna już 
pozbawione jest zdolności myślenia i odczuwania. Bije od 
niego stale ostry, dławiący smród”.

Czy wypada tak mówić o człowieku chorym psychicznie, 
czy nie jest to deptanie jego godności?

W „Innym świecie”, obowiązkowej lekturze szkolnej, Her-
ling-Grudziński pisze wiele razy o Żydach, przedstawiając 
ich w niezbyt korzystnym świetle: „…Żydzi obsiadali opodal 
rabina wojskowego o rybich ślepiach i fałdach skóry zwisa-
jących z dawnego brzucha (…) garbaty pokurcz Lewkowicz 
(…) opasły wieprz Blumen z olbrzymim złotym zegarkiem 
na przegubie prawej ręki i niezliczoną ilością pierścieni na 
palcach obu rąk”. A także: „Po klęsce wrześniowej 1939 
roku młodzież żydowska z dzielnicy północnej w Warsza-
wie i z gett w małych miasteczkach polskich zajętych przez 
Niemców, ruszyła jak chmura wygnanego ptactwa nad Bug, 
zostawiwszy starszych na pastwę krematoriów i komór ga-
zowych, a szukając dla siebie ocalenia i lepszego losu w «oj-
czyźnie proletariatu światowego”.

Czy słowa te nie godzą czasem w cześć i honor „narodu 
wybranego”?  Co na to rabin Schudrich?

Ortega y Gasset, jeden z największych filozofów XX wieku, 
w eseju „Trzy obrazy z winem”, tak opisuje dzieło Velazqueza 
pt. „Triumf Bachusa”: „…zebrał na swym obrazie miejskie 
szumowiny, włóczęgów i nierobów, brudnych, chytrych i 
leniwych…Pośrodku winnicy umieszcza otyłego parobasa o 
niezdrowej cerze… Ten jest Bachusem. Pozostałych grupuje 
wokół kamiennego dzbana i karze im pić aż do momentu, 
kiedy wybałuszają im się kretyńsko oczy, a policzki kurczą się 
w idiotycznym grymasie… Bachanalia przechodzą w pijań-
stwo. Bachus jest mistyfikacją… Bogów nie ma”.

Jak można prostych, spragnionych wina ludzi nazywać 
szumowinami, wytykać im kretyństwo w oczach i idiotyczne 
grymasy? Przecież to takie niehumanitarne, nieprawdaż?

Postępowcy wszystkich krajów: ciach. Tu ciach, tam 
ciach!                                                                                              

www.gpr24.pl      Publicystyka  Włodzimierz Szpak, Tomasz Suwała

Drzwi 
Tekst & foto - Tomasz Suwała rysownik i bloger

Rozległo się głośne pukanie. Nie miałem ochoty otwie-
rać, nie chciało mi się z nikim gadać. Ale intruz nie 

ustawał, szarpał jeszcze za klamkę. Pewnie Staś – pomyśla-
łem – chce mnie wyciągnąć na piwo. Połowa lutego, zimno, 
a on na piwo chce iść? Chociaż… przynajmniej piwo jest 
zimne. Ale właśnie… katar miałem, głowa mnie bolała… 
nie, piwo dziś nie dla mnie. Po cichutku podszedłem do 
drzwi, żeby podejrzeć przez judasza. Stał tam, kaptur sobie 
na głowę założył, żebym go nie poznał pewnie. A ja i tak 
wiem swoje. Znowu dzwonek i głośne pukanie.

 – Kto tam? – nie wytrzymałem.
 – Swój – usłyszałem.
Pewnie, że swój, przecież Stach to nie obcy.
 – Stach i tak wiem, że to ty, więc nie udawaj.
 – Ja nie Stach.
 – No to, jaki swój? – zdziwiłem się – Ktoś ty?
 – Śmierć.
Odrzuciło mnie od drzwi i włos zjeżył mi się na głowie. Od-

ruchowo spojrzałem na zamknięcia. Zasuwa była otwarta, 
czym prędzej ją zasunąłem.

 – To nic nie da – usłyszałem zza drzwi.
Spojrzałem przez wizjer.
 – Pokaż twarz.
 – Twarzy nie mam, kaptur tylko.
 – A gdzie kosa? – nie dawałem za wygraną.
Wyjął nóż sprężynowy, otworzył ostrze i przysunął do 

judasza.
 – Nie no, co ty. To scyzoryk jest, nie kosa. Kosy nie masz 

to wynocha.
Kosę też miał, opartą o ścianę. Przysunął do siebie, po-

kazał w wizjerze.
 – To jakiś żart, co? – miałem jeszcze nadzieję…
 – Żaden żart.
Zaparłem się o drzwi tak jakbym bronił przed wyważe-

niem. W sumie to nie potrzebnie, bo drzwi mają system 
antywyważeniowy.

 – Po coś przyszedł?
 – No to nie wiesz, po co przychodzę?
 – Ale ja żyję i chcę żyć dalej.
 – Chory jesteś.
 – Leczę się przecież, do lekarza idę.
 – Kiedy?
 – Na wrzesień jestem zapisany… - jęknąłem żałośnie.
 – No właśnie…

 – Ale co to za choroba? Przecież to żadna choroba, ka-
szelek tylko mały i katarek lekki zaledwie, na to się przecież 
nie umiera – próbowałem ratować sytuację.

 – Na to nie… - usłyszałem.
 – To po coś przyszedł?

 – Otwieraj, no nie rób cyrku – potrząsnął klamką.
 – Ale dlaczego teraz? Przecież uczciwie żyję, nikogo nie 

okradłem, z kataru się wyleczę… A jutro ze Stasiem na piwo 
miałem iść…

 – Bo marne twoje życie było.

No marne. Kiwnąłem głową zrezygnowany. Jak na taśmie 
filmowej przed oczyma ukazały się niewykorzystane szan-
se, zmarnowane okazje…

 – To ja się poprawię, będę robił same dobre rzeczy… ode-
zwałem się błagalnie.

 – Za późno. Najwyższy uznał, że nie rokujesz już na-
dziei.

 – Ale rokuję zrobię, co trzeba… - odezwałem się bez 
przekonania. 

Nogi mi się ugięły, przysiadłem pod drzwiami zrezygno-
wany.

 – Nic już nie zrobisz. Każdy przecież kiedyś musi skończyć 
– usłyszałem.

 – Wiem tylko, dlaczego tak wcześnie?
 – Przecież jesteś stary…
Życie przeleciało mi przez palce i chyba nic w dłoniach 

nie zostało. Spojrzałem na kalendarz a kartki z kalendarza 
zrywały się same. To ile ja mam lat? Spojrzałem na dłonie, 
wychudłe, pomarszczone. To jak ja teraz wyglądam? Bałem 
się podejść do lustra. Sięgnąłem tylko ręką do szafy, założy-
łem bluzę z kapturem, by nikt nie zobaczył mojej twarzy.

 – No… Ja czekam – odezwał się głos zza drzwi.
A jakbym uciekł… Przez okno? – przemknęła mi taka myśl.
 – Zaraz, zaraz! – odkrzyknąłem – Na klucz zamknąłem, 

szukam klucza!
Podszedłem do okna. Wysoki parter, mógłbym wysko-

czyć. Szybka decyzja: otworzyłem okno, jeden sus i już 
byłem na zewnątrz. Skuliłem się, bo mroźno, w końcu 
środek lutego. Walentynki. Ludzie noszą sobie serduszka 
a ja znowu muszę uciekać. Kiedyś uciekałem przed życiem, 
teraz uciekam przed śmiercią. Poprawiwszy kaptur zrobi-
łem krok i ból przeszył mi stopę… chyba zwichnięta. Czym 
prędzej pokuśtykałem za róg, by uciec jak najdalej. Mijając 
śmietnik zobaczyłem kij oparty o ścianę. Wziąłem – będzie 
można się podeprzeć. Kij długi, na końcu z jakimś pordze-
wiałym żelastwem. Nie ważne, byle jak najdalej z tego miej-
sca. Pójdę do Stasia, niech mnie gdzieś ukryje. Doczłapałem 
się do jego kamienicy, wszedłem na piętro. Okapturzony 
stanąłem przed drzwiami i zadzwoniłem.

 – Kto tam? – usłyszałem.
 – Swój – odpowiedziałem.
 – Śmierć? To nie do mnie, idź gdzie indziej! – krzyknął i 

jednocześnie słyszałem jak rygluje drzwi.
 – Ale Stach, ja do ciebie!

Komentować można na: 
http://piorkiemtomkas.blogspot.com/
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Marzena Kruszyńska
Foto - Tomasz Malczyk

80-lecie Szkoły Podstawowej nr 6 w Pruszkowie

Uroczystą akademię rozpoczęto od wprowa-
dzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hym-

nu państwowego. Następnie Pani Anna Tybora – 
dyrektor szkoły przypomniała historię „Szóstki”, 
podsumowała też jej osiągnięcia. 

Przemówienia wygłosili również zaproszeni go-
ście. Często nawiązywali do słów hymnu szkoły. 

Pan Paweł Makuch, prezydent Pruszkowa naj-
pierw poprosił o minutę ciszy ku czci Pawła Ada-
mowicza, prezydenta Gdańska. Pan Wojciech 
Gawkowski, Wicestarosta odczytał list Pana 
Krzysztofa Rymuzy – starosty Pruszkowskiego. 

Wiele życzeń dalszego rozwoju szkoły padło z 
ust Pana Krzysztofa Klisiaka, przewodniczącego 
Rady Rodziców, dyrektorów placówek oświato-
wych, przedszkoli, szkół podstawowych i ponad-
podstawowych oraz organizacji działających na 
terenie Pruszkowa. Głos zabrała również Pani 
Małgorzata Kowalczyk, która pełniła funkcję 
dyrektora „Szóstki” w latach 2000-2007. Wspo-
mniała swoją edukację, osiągnięcia sportowe, a 
następnie pracę nauczyciela wychowania fizycz-
nego oraz kierowanie szkołą. Większą część życia 
związała z Jubilatką. 

Z ogromnym wzruszeniem publiczność wysłu-
chała wiersza oraz wspomnień Pani Bronisławy 
Barbary Kępki, emerytowanej nauczycielki szkoły. 
Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć 
Pani Zofii Wasioty, naczelnika Wydziału Edukacji i 
Pana Krzysztofa Biskupskiego, przewodniczącego 
Rady Miasta.

Następnie wszyscy odśpiewali hymn szkoły i 
obejrzeli prezentację multimedialną przygotowa-
ną przez zespół nauczycieli pod kierunkiem Pani 
Pauliny Maik. 

Wyraźnie widać było zmiany, jakie zaszły w wy-
glądzie szkoły i jej wyposażeniu. 

Następnie podziwiano młodych aktorów, którzy 
wcielili się w role scenariusza napisanego przez 
Panią Agnieszkę Tomalkiewicz. Publiczność cof-
nęła się do czasów hrabiego Antoniego Potulic-
kiego. Przedstawienie zostało urozmaicone wy-
stępami młodszych uczniów z klas II a, II b, II c, III 
b i III c, którzy zaprezentowali dwa energetyczne 
tańce przygotowane pod kierunkiem Pana Wło-
dzimierza Ptaszka. Części artystycznej towarzy-
szył chór szkolny kierowany przez Panią Monikę 
Pasikowską. Piosenki wykonane przez uczniów 
wpłynęły na wyjątkową atmosferę uroczystości. 
Pokaz gimnastyczny starszych dziewcząt również 
wzbudził duże emocje i był nagrodzony oklaskami. 
Uczennice przygotowane przez Panią Agnieszkę 
Proczek zachwyciły wysokim poziomem prezen-
towanych układów. 

Cała  szkoła była ozdobiona ciekawymi pracami 
nawiązującymi do jej historii i twórczości Henryka 
Sienkiewicza. Za jubileuszową dekorację odpo-
wiedzialna była Pani Krystyna Skibniewska.

W jednej z sal lekcyjnych można było obejrzeć 
kroniki szkolne – te sprzed lat, jak i współczesne. 
Absolwenci naszej szkoły z ogromnym wzrusze-
niem szukali na  zdjęciach siebie oraz swoich 
kolegów.  Chętne osoby mogły wpisać kilka słów 
dla szkoły i społeczności szkolnej w księdze pa-
miątkowej. 

Niewątpliwie ciekawą pamiątką jubileuszu był 
folder prezentujący historię szkoły oraz jej osią-
gnięcia przygotowany przez Panią Joannę Jaku-
biak-Karolak.

To już 80 lat! Taki wiek osią-
gnęła pruszkowska „Szóstka”. 
Ten piękny jubileusz został 
uczczony 17 i 18 stycznia 2019 
r. Uroczystości rozpoczęły się 
mszą świętą w kościele św. 
Kazimierza.

Prezydent Pruszkowa Paweł Mkuch

Zespół Pruszkowiacy

Dyrektor szkoły Anna Tybora Szkolny Poczet Sztandarowy



www.gpr24.pl      Historia  Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie

8                                                                                                                                                                               GŁOS PRUSZKOWA NR 02/2019                                                                                                                 

Bożenna Bartosiewicz z d. 
Kordowska, ur. w 1937 roku, 
podczas wybuchu Powstania 
mieszkała wraz z rodziną na 
warszawskim Żoliborzu przy 
ul. Mickiewicza. Do obozu 
przejściowego w Pruszkowie 
trafiła po kapitulacji Powstania 
wraz z matką Ireną Kordowską, 
babcią Marią Bielecką, ciocią 
Janiną Bielecką oraz z Wandą 
i Alicją Nikiforow. Po selekcji 
wraz z matką, babcią i ciocią 
zostały wysłane transportem 
w niewiadomym kierunku. W 
czasie drogi u podróżnych zro-
dziło się przeświadczenie, że 
jadą do Auschwitz, co poskut-
kowało nieudaną próbą uciecz-
ki. Pociąg zatrzymał się jednak 
w lesie na terenie Generalnego 
Gubernatorstwa, gdzie warsza-
wiacy zostali wypuszczeni przez 
eskortującą ich załogę niemiec-
ka.. Rodzina dostała się do wsi 
Jankowice koło Białynina, gdzie 
doczekała końca wojny. Swoje 
wspomnienia dotyczące po-
bytu w pruszkowskim obozie 
i wywózki Pani Bożenna Bar-
tosiewicz przekazała Muzeum 
Dulag 121 w 2019 roku.

Bożena Bartosiewicz z d. Kordowska  
Po Powstaniu Warszawskim

Luty w Muzeum Dulag 121

Opowiadam to, co widziałam oczyma 
dziecka, a więc prawdę, jaka wyryła się 

w mojej duszy. Miałam osiem lat. Pamię-
tam olbrzymią wysoką betonową halę. Na 
cemencie porozkładane rodziny. Jak placki. 
(…) Na umoszczonym z płaszczy legowisku 
przespaliśmy jakoś noc. Rano z przeraże-
niem stwierdziłam, że łazi po mnie mnó-
stwo maleńkich robaczków. Były wszędzie, 
na ubraniu, we włosach… i gryzły. Mama 
powiedziała, że to wszy. Zdjęłam sukienkę 
i bieliznę, by strzepnąć je z siebie, ale one 
były czepliwe i nie dało się ich pozbyć. Tak 
przesiedzieliśmy jakieś dwa dni.

Warszawiacy w obozie Dulag 121. Fot. z 
arch. Muzeum Warszawy, z: http://www.
banwar1944.eu

Potem stanęliśmy w kolejce do segregacji. 
Ciocia Wanda z Alą zostały skierowane na 
roboty do Niemiec, a ja z mamą, babcią i 
ciocią Janią do transportu. Załadowano nas 
do odkrytych wagonów towarowych dłu-
giego pociągu. Przez peron przebiegły sio-
stry z Czerwonego Krzyża, pytając o dzieci. 
Dały mi puszkę skondensowanego mleka. 

9.02 – Pokaz filmu „Niepodległość” z 2018 r. 
oraz prelekcja dr. Dariusza Gałaszewskiego „Bu-
dowanie Niepodległej”.

16.02 – Rada Pomocy Żydom „Żegota” – wykład 
dr. Tomasza Roguskiego w ramach cyklu Przysta-
nek Historia w Muzeum Dulag 121.

17.02 – Warsztaty historyczne z cyklu Prusko-
viana dla seniorów.

Muzeum Dulag 121
ul. 3 Maja 8a, 05-800 Pruszków
tel: (22) 758 86 63, kom: 696-591-295
dulag@dulag121.pl

Zapamiętałam jego smak już na zawsze. I 
pociąg ruszył w dżdżystą noc, wioząc nas 
nie wiadomo dokąd. Niespiesznie toczył 
się po torach. Zatrzymywał się w polu i w 
małych zagajnikach. Niemieccy konwojen-
ci, chyba mieli czarne mundury, z karabina-
mi w rękach, pozwalali ludziom wysiadać, 
by załatwiali swe potrzeby, przy drzewach, 
krzaczkach. Potem gwizdek i wracaliśmy do 

wagonów. Mijając stacje kolejowe, pociąg 
jakby nabierał pary i przejeżdżał przez nie 
na całej szybkości, tak że trudno było od-
czytać nazwy miejscowości, jakie mijaliśmy. 
Ciocia Jania powiedziała do mamy — Iren-
ko, oni nas wiozą do Oświęcimia. Przy na-
stępnym postoju uciekniemy. Lepiej zginąć 
od kuli… – Cała rodzina podjęła tę decyzję. 
Nie było innego wyjścia.

Niełatwo było wydostać się z wagonu. Do 
pokonania dwie wąskie belki, potem piasz-
czysty lub żwirowy dość stromy nasyp. Po-
tem jeszcze rów, jakie bywają przy torach. 
Zwykle dzieciom i starcom pomagali inni 
„pasażerowie”. Powoli weszłyśmy do rzad-
kiego lasku. Po paru metrach zaczęłyśmy 
uciekać w głąb zagajnika. Rozproszeni lu-
dzie poszli w nasze ślady. Wtedy rozległy się 

okrzyki, jakże znane i napełniające trwogą, 
do dziś powracające w koszmarach szczeka-
jące — Halt! Halt! — padły strzały, nie wiem, 
czy tylko w powietrze… Wszyscy bez słowa 
zaczęli zawracać do wagonów. My też.

Niemcy coś krzyczeli — nie rozumiałam. 
W wagonach zapanowała złowieszcza cisza. 
Staliśmy ze dwie godziny. Niemcy szwargo-
tali coś ze sobą. Być może ktoś pertrakto-
wał z nimi. Teraz powiedziałabym, że gdzieś 
dzwonili. Czy mieli jakąś łączność? Nagle 
rozległy się wrzaski — Raus! Raus! Raus! 
— i sami otwierali wagony. Z lękiem opu-
ściliśmy pociąg, a oni wskazywali kolbami 
na lasek — Raus! Raus! Raus! Spodziewali-
śmy się strzałów w plecy, ale nic takiego nie 
nastąpiło. Szliśmy, zapadając się w miękki 
mech obsypani złotymi listkami. Szliśmy ku 
wolności? Nikt nie strzelał. Cud?

Las nie miał końca. A potem niekończąca 
się piaszczysta droga. Kręciło mi się w gło-
wie i całe otoczenie wydawało mi się jak ze 
snu. Ocknęłam się, jedząc zupę z miski. Tak 
dobrej zupy w życiu nie jadłam.

– Mamo, co to za zupa?
– To żurek.
– Jak się skończy wojna, to nie będę jadła 

żadnej innej zupy, tylko żurki.
Gospodarz wrzucił do izby chyba cały 

wóz słomy i kazał odpoczywać. Nie pa-
miętam, czy byli tam jeszcze oprócz nas 
inni ludzie. Wycieńczone, zasnęłyśmy ka-
miennym snem. Rankiem zabrano słomę i 
wtedy mama stwierdziła z rozpaczą, że nie 
może znaleźć swego różańca, poświęcone-
go w Rzymie przez papieża Piusa XI, który 
mama otrzymała od kogoś w darze. Jego 
paciorki podobne były do ziaren ryżu, był 
dla mamy bezcenną relikwią, odmawiała 
na nim często koronkę do Miłosierdzia 
Bożego w starszej wersji niż dziś: „Przeba-
czenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich 
świętych ran”. Mama z iskrą ostatniej na-
dziei zapytała gospodarza, czy nie znalazł 
różańca, sprzątając słomę. Strapiony chłop 
orzekł, że wywiózł już całą słomę na pole 
i zwalił na stertę. Po paru godzinach przy-
niósł jednak mamie różaniec. Powiedział, 
że gdy miał już wprowadzać wóz do szopy, 
zobaczył na nim różaniec, który zaczepił się 
za jakiś szczebelek. Dla nas miało posmak 
cudu.

Zawsze podsłuchiwałam rozmowy mamy 
z ciocią. Słyszałam, jak ciocia powiedziała, 
że jest tak wyczerpana biegunką, że nie 
pójdzie z nami dalej, tylko że już zostanie 
u tego gospodarza. Poskarżyła się na swoje 
dolegliwości gospodyni. Ta poradziła jej je-
dzenie ulęgałek z rosnącego na podwórzu 
drzewa. Ciocia, zdziwiona, zaczęła jeść te 
ulęgałki i po dwóch dniach była w stanie 
ruszyć z nami w dalszą tułaczkę. Tak dotar-
łyśmy do jakiejś stacyjki kolejowej.

Dzięki litości kolejarzy dojechałyśmy do 
Rogowa w Łódzkiem, stamtąd podwodami 
chłopskimi, z wieloma przerwami, do Bia-
łynina, a potem do malej wioski Jankowi-
ce. W tej małej wioseczce, nie słysząc ani 
jednego wystrzału. Nie oglądając na oczy 
ani jednego żołnierza niemieckiego, docze-
kałyśmy końca wojny. Po wyzwoleniu wyje-
chałyśmy na Ziemie Odzyskane, do Drawska 
Pomorskiego, gdzie mama dostała pracę i 
mieszkanie.

Warszawiacy w obozie Dulag 121. Fot. z arch. Muzeum Warszawy: http://www.banwar1944.eu
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Drogi Mirku (71)

Tadeusz Hubert Jakubowski - pisarz i publicysta

Pruszkowskie fotoarchiwum

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

Direkt unglaublich – jak mawiali starożytni 
Rzymianie z nad Renu, czyli wprost nie do 

wiary. Fotozagadkę zamieszczoną w Głosie Prusz-
kowa nr 01/2019 rozwiązał wybitny pruscoviani-
sta a prywatnie mój Przyjaciel Szymon Kucharski. 
Zrobił to na stronie 53. „Starego Pruszkowa” wy-
danego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie w 
2010 roku, a więc dziewięć lat wcześniej. Czyżby 
chronologia nie istniała?

To już drugi taki przypadek – w dodatku kolejny, 
w którym mój Przyjaciel „odbiera mi chleb”. Po 
raz pierwszy taka sytuacja miała miejsce przy roz-
wiązywaniu fotozagadki zamieszczonej w Głosie 
Pruszkowa nr 12/2018.

Oddaję głos Szymonowi Kucharskiemu.
Most EKD nad Utratą (1927?)
Kremowo – granatowe wagoniki EKD wykona-

ne zostały na specjalne zamówienie aż w Wielkiej 

Brytanii, w liczbie czterdziestu sztuk – dwudziestu 
silnikowych (z pantografem) i tyluż doczepnych. 
Na zdjęciu widzimy właśnie taki dwuwagonowy 
skład, przejeżdżający pod drewnianą bramką 
podtrzymującą sieć trakcyjną i wjeżdżający na 
istniejący do dziś most na Utracie między przy-
stankami Tworki i Pruszków. Jego konstrukcja 
jeszcze nie jest ukończona – brakuje barierek. 
Prawdopodobnie zdjęcie to wykonano we wrze-
śniu 1927 r. na trzy miesiące przed otwarciem 
regularnego ruchu pasażerskiego. Znane jest, 
bowiem inne zdjęcie, ze składem EKD stojącym 
na nieukończonym tworkowskim moście i z gru-
pą zaproszonych gości, pozującą na jego tle. 
Pierwsza w Polsce kolej elektryczna wzbudzała, 
bowiem zrozumiałe zainteresowanie inżynierów, 
techników czy dziennikarzy, więc specjalnie dla 
nich organizowane były takie właśnie pokazowe 
przejazdy. Ale fascynował się nią także poeta – 
K. I. Gałczyński, który uwiecznił ją w „Piosence o 
dworcu EKD”…

Trudno będzie. Spróbuję jednak jeszcze coś z 
tego zdjęcia wycisnąć i dodać coś od siebie. 

Widok mostu od strony zachodnio-północnej, 
a więc kolejka jedzie z Warszawy. Widoczne za 
nią i za mostem drzewa rosną na terenie szpitala 
psychiatrycznego w Tworkach. Widoczny w pra-
wym narożniku fotografii mur to ogrodzenie tego 
szpitala dochodzące dosłownie do samej Utraty, 
która stanowiła prawie południową granicę te-
renu szpitala.

W narożniku fotografii widać również zakręt 
ścieżki biegnącej od bramy szpitalnej między na-
sypem, na którym ułożone są tory, a ogrodzeniem 
szpitala. Zakręt stąd, że wtedy nie było na jej prze-
dłużeniu kładki, jak to jest teraz. Wtedy nie było 

i nie ma obecnie kładki po drugiej stronie mostu 
od strony zachodnio-północnej. Dlatego ścieżka 
ta skręca, biegnie pod mostem i łączy się ze ścież-
ką po drugiej stronie nasypu (na zdjęciu niewi-
doczną), obecnie mającą – oczywiście po utwo-
rzeniu i poszerzeniu – nazwę ulicy Krętej. Ścieżka 
ta wtedy ca 40 metrów w dół rzeki przeskakiwała 
Utratę po wąskiej kładce (dwie deski bez porę-
czy) i biegła do ulicy Lipowej. Obecnie zastąpił ją 
most wybudowany z wykorzystaniem konstrukcji 
i podłogi wagonu towarowego, który w stosunku 
do nieistniejącej kładki znajduje się ciut „bliżej” 
Pruszkowa (przesunięte zostało koryto Utraty po 
zasypaniu dawnego gruzem i śmieciami). 

Kilka słów o roku zrobienia tej fotografii. Szymon 
Kucharski miał wątpliwości, stąd znak zapytania 
w tytule jego opowieści. Też je mam. Przypusz-
czam, że najwcześniej mogła być ona zrobiona rok 
później, albo jeszcze później, w okresie kryzysu 
gospodarczego w Polsce (1931-1936). Świadczą 
o tym ścieżki widoczne na zdjęciu. Nie jest możli-
we, by w czasie budowy mostu, którą zakończono 
we wrześniu 1927 roku ludzie chodzili wzdłuż na-
sypu, pod mostem w budowie i po tym nasypie 
wdrapując się na most. O tych ścieżkach już raz 
pisałem. 

Biegły ona prawie wzdłuż całej trasy od przy-
stanku Granica Miasta do Leśnej Podkowy. Z 
Warszawy do Tworek obok torów, z Tworek do 
Pruszkowa wzdłuż nasypu, a dalej na krawędzi 
wykopu. Wydeptali je ludzie, którzy pieszo poko-
nywali odległości od dwóch do trzech przystan-
ków, by zaoszczędzić trochę pieniędzy.

Fotografię kolejki EKD wjeżdżającą na most nad 
Utratą zrobiono w ciągu dnia poza godzinami 
szczytu.  Był upalny dzień. Lato lub wczesna ciepła 

jesień. Świadczą o tym otwarte okna w wagonie 
motorowym i w przyczepnym.

Kilka wspomnień z moich i chłopaków z Topolo-
wej „Lat prawie bezgrzesznych”. 

Pod tym mostem łowiliśmy ryby – głównie linki i 
okonie – na prowizoryczne wędki. Za widocznym 
w dolnym narożniku murem znajdował się wylot 
kanału odprowadzającego oczyszczone ścieki do 
Utraty. Ca 20 metrów za tym kanałem kąpaliśmy 
się w tej rzece. Mówiliśmy, że idziemy się kąpać 
za kanał. Przed mostem brały kiełbiki. Na stro-
mej ścieżce na skarpie miałem wypadek. Coś mi 
strzeliło do łba, żeby zjechać nią na rowerze. W 
połowie zjazdu wjechałem na kamień, przelecia-
łem przez kierownik i uszkodziłem buzię.

Kolejka EKD tak wrosła w pejzaż doliny Utraty, 
że traktowaliśmy ją, jako coś nam bardzo bliskie-
go. W związku z tym, zwłaszcza na mniejszych 
odległościach, jeździliśmy nią „na gapę”.

Drogi Mirku! Już raz o tym pisałem. Wielka szko-
da, że wprowadzając nowy tabor zezłomowano 
wszystkie wagoniki EKD zostawiając jeden moto-
rowy. Należało zachować jeszcze dwa wagoniki 
przyczepne.

P.S. Jeszcze jedno wspomnienie związane z 
kolejką EKD. Lubiłem słuchać stukotu jej kół na 
szynach: Tik-tik, tak-tak, tik-tik, tak-tak, tik-tik, 
tak-tak…

T.H.J.
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Tegoroczne Urbs Nova rozdane
Adam St. Trąbiński - dziennikarz
Foto - Tomasz Malczyk

Prezydent Pruszkowa Paweł Makuch wręczył doroczne statuetki 
Urbs Nova za rok 2018 

Po serdecznym powitaniu przez 
prezydenta Pruszkowa Pawła 

Makucha, który podkreślił fakt „by-
cia (nas) jako jednej wielkiej rodzinyˮ 
oraz tradycji nagrody prezydenckiej 
od 2004 r., wręczono cztery nagrody 
w trzech kategoriach. 

W dziedzinie działalności społecznej 
nagrodę odebrała Helena Ziółkowska 
- koordynatorka pruszkowskiego od-
działu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
„za pomoc najbardziej potrzebującym i 
długoletnią służbę najmłodszymˮ. Dru-
ga nagrodę w tej samej kategorii dzia-
łalności społecznej odebrał Artur Sa-
wicki, prezes Klubu Honorowych Daw-
ców Krwi „za wrażliwość serc, ratowa-
nie życia i służbę bliźnimˮ. Natomiast 
w dziedzinie kultury statuetkę Urbs 
Nova otrzymał Zbigniew Szymański - 
inicjator i organizator Pruszkowskich 
Wiosennych Koncertów Organowych i 
Kameralnych (z reguły w kościele pw. 
św. Kazimierza) „za wieczory z mu-
zyką organowąˮ. Ostatnią i czwartą 
statuetkę otrzymał Miejski Klub Spor-
towy „Znicz Basketˮ „za pasje gry i 
dążenie do sukcesów i uczenie ducha 
rywalizacjiˮ. Tutaj nagrodę odebrał w 
imieniu Klubu Jarosław Jadachowski. 

Nie musimy dodawać, iż każdy z na-
grodzonych miał swoje krótkie prze-
mówienie, każdy z nich nie krył wzru-
szenia. 

Po tej ceremonii z olbrzymim aplau-
zem przyjęto krótki występ dwóch 
grup najmłodszych zespołu Pruszko-
wiacy. Malcy swój śpiew rozpoczęli od 
utworu „Czerwone jagodyˮ - z akom-
paniamentem akordeonu. 

Oczywiście - bisowali z wielkim prze-
jęciem. Następnie zebrani udali się do 
Sali Kominkowej na słodkie co nieco.

W piątkowe popołu-
dnie 18 stycznia w sie-
dzibie Muzeum Sta-
rożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego rozda-
no nagrody Prezyden-
ta Miasta Pruszków za 
rok 2018. Uroczystość, 
jak zwykle zgromadziła 
duże grono zacnych go-
ści, a przede wszystkim 
laureatów i ich bliskich. 

Prezydent Pruszkowa Paweł Makuch w gronie nagrodzonych statuetkami Urbs Nova

Zaproszeni goście
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Uczennica klasy 2d Liceum Ogólnokształcącego 
im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie Wiktoria 

Marczyńska została laureatką XV Ogólnopolskie-
go Konkursu Krasomówczego i zajęła zaszczytne 
I miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych. 
Przesłuchania uczestników odbyły się 7 grudnia 
2018 r. w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Wik-
toria zaprezentowała orację na temat ruchu harcer-
skiego, autorstwa Pana Stanisława Sedlaczka.

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie 
się 22 lutego 2019 r. (piątek) w Szkole Podstawowej 
nr 362 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego przy ulicy 
Waleriana Czumy 8 w Warszawie o godz. 12:00. 
Do konkursu Wiktoria przygotowywała się pod 
bacznym okiem Pani Anety Rachtan, nauczycielki 
języka polskiego.

Gratulujemy!
Więcej informacji na temat konkursu na stronie: 

www.swnp.waw.pl

Uczennica LO im. Tadeusza 
Kościuszki laureatką 
XV Ogólnopolskiego 
Konkursu Krasomówczego

Nowy samochód 
dla Mieszkańców Czubina
Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Czu-

binie otrzymali fabrycznie nowy, dziewię-
cioosobowy samochód typu bus przystosowany do 
przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością  
przewożenia ich na wózkach inwalidzkich. Uro-
czyste przekazanie pojazdu odbyło się 21 stycznia 
2019 r. Starostwo Powiatowe w Pruszkowie zaku-
piło wyprodukowany w 2018 roku samochód marki 
Opel Vivaro Kombi Edition 1,6 BiTurbo dzięki dofi-
nansowaniu ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 
obszaru D „Programu wyrównywania różnic między 

regionami III”. Kwota dofinansowania ze środków 
PFRON wyniosła 80 000 zł.

Brwinowski DPS od 1999 r. prowadzi działalność 
wspierającą dorosłe osoby niepełnosprawne inte-
lektualnie. Wsparcie polega na zapewnieniu całodo-
bowej opieki dla 104 osób, które dzięki odpowiednie-
mu środkowi transportu będą miały możliwość sko-
rzystania z rehabilitacji usprawniającej ruchowo oraz 
z usług lekarzy specjalistów. Dodatkowo Mieszkańcy 
DPSu mając do dyspozycji transport z możliwością 
przewozu osób na wózkach inwalidzkich będą mogli 
uczestniczyć w wyjazdach do kina, teatru, w plener.

Nieodpłatna pomoc prawna
W Powiecie Pruszkowskim jest dostępna nie-

odpłatna pomoc prawna i nieodpłatne po-
radnictwo obywatelskie. Dzięki współpracy rządu, 
samorządu i organizacji pozarządowych system 
gwarantuje bezpłatny dostęp do darmowych po-
rad prawnych w lokalnych społecznościach. (Or-
ganizacja pozarządowa została wyłoniona w trybie 
otwartego konkursu ofert, zaś adwokaci i radcowie 
prawni wyznaczeni zostali przez samorządy zawodo-
we – Okręgowa Izbę Radców Prawnych oraz Okrę-
gową Radę Adwokacką). Obywatele będą mogli 
swobodnie korzystać z profesjonalnej nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz nieodpłatnego  poradnictwa 
obywatelskiego.

Jak skorzystać z pomocy prawnej i poradnictwa 
obywatelskiego?

Zgodnie z art. 8 ust. 4 i 5 ustawy o nieodpłatnej 
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oby-
watelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2030 i z 2018 r. poz. 1467) udzielanie nieodpłat-
nej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatne-
go poradnictwa obywatelskiego odbywa się według 
kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. 
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej 
kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 
lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa oby-
watelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nie-
odpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa 
się poza kolejnością.

Zgłoszenia należy dokonać z co najmniej z 2 dnio-
wym wyprzedzeniem telefonicznie pod numerem 
telefonu: 22 738-14-63 lub mailowo pod adresem: 
npp@powiat.pruszkow.pl

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, 
które nie mogą stawić sięw punkcie osobiście oraz 
osobom doświadczającym trudności w komunikowa-
niu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o języku migowym i innych środkach komu-
nikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może 
być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub 
świadczone nieodpłatne poradnictwo obywa-
telskie także poza punktem albo za pośred-
nictwem środków porozumiewania się na od-
ległość – tego typu okoliczności należy zgłosić 
przy dokonaniu zgłoszenia.

Osoby uprawnione do nieodpłatnej pomocy praw-
nej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne porad-
nictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnio-
nej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłat-
nej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed 
uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nie-
odpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa 
pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść 

kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie 
składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie. Oświadczenie przechowuje się w wa-
runkach uniemożliwiających dostęp do niego osób 
trzecich. Administratorem danych osobowych za-
wartych w oświadczeniu jest starosta.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej 

„osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie praw-
nym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spo-
czywających na niej obowiązkach, w tym w związku 
z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, 
administracyjnym, sądowym lub sądowoadmini-
stracyjnym,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwią-
zania jej problemu prawnego,

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, 
o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism 
procesowych w toczącym się postępowaniu przy-
gotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się 
postępowaniu sądowoadministracyjnym,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od 
kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowie-
nie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego 
lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-
administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach 
postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skie-
rowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw 
związanych z prowadzeniem działalności gospodar-
czej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej 
działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: 
działania dostosowane do indywidualnej sytuacji 
osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia 
świadomości tej osoby o przysługujących jej upraw-
nieniach lub spoczywających na niej obowiązkach 
oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu pro-
blemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspól-
nie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc 
w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywa-
telskie obejmuje w szczególności porady dla osób 
zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkanio-
wych oraz zabezpieczenia społecznego.

Przekazywanie opinii
Każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej po-

mocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego po-
radnictwa obywatelskiego dokumentuje się przez 
wypełnienie karty pomocy. Karta pomocy składa 
się z części A oraz części B. Cześć B karty pomocy 
obejmuje opinię osoby uprawnionej o udzielonej 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, część 
ta wypełniana jest osobiście przez osobę upraw-
nioną, a jej wypełnienie jest dobrowolne. Część 
B karty pomocy należy umieścić w urnie, która 
znajduje się w miejscu przeznaczonym dla osób 
oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnic-
twa obywatelskiego.

Ponadto osoby uprawnione mogą również prze-
kazywać Staroście opinię o udzielonej nieodpłatnej 
pomocy w dowolnym terminie:

– telefonicznie pod numerem telefonu: 22 738-14-63;
– za pośrednictwem środków komunikacji elektronicz-

nej pod adresem e-mail: npp@powiat.pruszkow.pl;
– listownie na adres Starostwa Powiatowego 

w Pruszkowie, ul. Drzymały 30 wraz ze wskaza-
niem punktu, w którym uzyskano pomoc.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r., 
w których porad udzielają radcowie prawni i ad-
wokaci:

Pruszków, ul. Gomulińskiego 4, 
(siedziba Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego)

Radcy prawni:
wtorki –  godz. 16.00-20.00
środy –  godz. 8.00-12.00
piątki – godz. 13.00-15.00
Adwokaci:
poniedziałki – godz. 8.00-12.00
czwartki –  godz. 16.00-20.00
piątki –  godz. 11.00-13.00

Raszyn, ul. Poniatowskiego 20, 
(siedziba Gminnego Ośrodka Kultury)

Radcy prawni:
poniedziałki w dni parzyste – godz. 12.00-16.00
środy – godz. 9.00-13.00
piątki – godz. 14.00-18.00
Adwokaci:
poniedziałki w dni nieparzyste – godz. 12.00-16.00
wtorki – godz. 14.00-18.00
czwartki – godz. 9.00-13.00

Piastów, ul. Namysłowskiego 11, 
(siedziba Zespołu Szkól im. F. Nansena)

Rady prawni:
poniedziałki – godz. 10.00-14.00

czwartki –  godz. 15.00-19.00
piątki –  godz. 10.00-12.00
Adwokaci:
wtorki – godz. 15.00-19.00
środa – godz. 9.00-13.00
piątek – godz. 12.00-14.00
Fundacja Honeste Vivere:
poniedziałki – godz. 14.00–18.00
wtorki – godz. 11.00–15.00
środy – godz. 13.00–17.00
czwartki – godz. 11.00–15.00
piątki – godz. 14.00–18.00

Opacz Kolonia, ul. Ryżowa 90, 
(siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

Fundacja Honeste Vivere:
poniedziałki – godz. 9.00-13.00
wtorki – godz. 16.00-20.00
środy – godz. 16.00-20.00
czwartki – godz. 9.00-13.00
piątki – godz. 12.00-16.00
Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskie-

go w 2019 r., w których porad udzielają radcowie 
prawni i adwokaci:

Pruszków, ul. Gomulińskiego 4, 
(siedziba Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego)

Fundacja Honeste Vivere:
poniedziałki – godz. 14.00–18.00
wtorki – godz. 9.00–13.00
środy – godz. 14.00–18.00
czwartki – godz. 9.00–13.00
piątki – godz. 16.00–20.00

Raszyn, ul. Krakowska 29, (siedziba Centrum Kultury)
Fundacja Honeste Vivere:
poniedziałki – godz. 15.00–19.00
wtorki – godz. 9.00–13.00
środy – godz. 15.00–19.00
czwartki – godz. 9.00–13.00
piątki – godz. 15.00–19.00

Uprzejmie informujemy, że w okresie ferii zimo-
wych (28.01-08.02.2019 r.) punkt nieodpłatnej po-
mocy prawnej w Raszynie przy al. Krakowskiej 29 
będzie czynny w poniedziałki, środy i piątki w godz. 
13:00-17:00.
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Putin robi i zrobi co chce, jego 
głównym problemem jest cho-
roba psychiczna, atutem broń 
jądrowa. Pytanie tylko, kiedy 
się zatrzyma, czy wystarczą 
mu po Ukrainie republiki bał-
tyckie, czy przyjdzie do nas? 
Jak, według najmądrzejszych, 
ktokolwiek może go przed tym 
powstrzymać? On już wie, że 
nikt... Trzeba zacząć się uczyć 
rosyjskiego... Ma ktoś bardziej 

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

Z pamięci najemnika (22) - Narzekania (4)

Zmieniam smutny temat. Swego czasu 
napisałem do Nescafe: Witam, wła-

śnie wróciłem z Londynu, podobno dro-
giego miasta, w którym ze zdumieniem 
odkryłem, że sprzedawane w ekskluzyw-
nym butiku domu towarowego Selfridges 
kapsułki Nespresso są ok. 10% tańsze niż 
te sprzedawane w Warszawie. No tylko 
ta cena biletu lotniczego :) Pozdrawiam. 
Odpisali: Szanowny Panie, dziękujemy za 
kontakt z Nespresso. Trudno nam w chwili 
obecnej odnieść się do Pana informacji o 
cenie kapsułek Nespresso w Londynie. Ze 
swojej strony niezmiennie zapraszamy do 
skorzystania z oferty Nespresso Polska. Pra-
gniemy w tym miejscu poinformować, iż ist-
nieje kilka możliwości zamawiania kapsułek 
kawy Nespresso, a potem: W nawiązaniu 
do obecnej i poprzedniej Pana wiadomości 
podtrzymujemy naszą informację, że nie 
możemy odnieść się do cen kapsułek na 
rynku lokalnym w Wielkiej Brytanii. W przy-
padku jakichkolwiek, dalszych pytań, pro-
simy o kontakt z Klubem Nespresso drogą 
e-mailową lub pod bezpłatnym numerem 
infolinii: 800 51 52 53, czynnej 24 godziny 
na dobę, 7 dni w tygodniu. Nie mogą się 
odnieść ...no bo musieliby się przyznać, że 
w Polsce sprzedają drożej. Taką wiadomość 
wysłałem do firmy Henkell: Witam, ponie-
waż świętowałem ostatnio Ginem Lubu-
skim, zauważyłem na etykiecie zawartość 
alkoholu, obniżoną do 38%, czyli to nie jest 
Gin Lubuski produkowany od lat, oszukuje-
cie klientów bo zawsze miał 40%, poza tym 
dobre giny mają więcej procentów, zwykle 
się je rozcieńcza, 43% a nawet 47%, o czym 
zapewne dobrze wiecie...o co więc chodzi? 
O zysk? Chyba nie o żadną kolejną dyrekty-
wę UE bo te mocne trunki pochodzą z UK. 
Mocniejszego Nowego Roku! Oczywiście 
żadnej reakcji. Może zwariowałem ale za-
czynam piętnować. Marcin Meller w dzisiej-
szym tvn24: w każdym bądź razie... i jeszcze 
wymowa Jóźwika nazwiska amerykańskiej 
biegaczki „Stefenˮ zamiast „Stiwenˮ a pisze 
się „Stephenˮ. Dzisiaj podczas transmisji 
biegów narciarskich; „zobacz na Finkęˮ 
oraz „ma szybszą szybkośćˮ. Oraz ekspert 
na tvn: „prawdopodobieństwo, że ukraiń-
ski żołnierz pierwszy otworzył bramę jest 

prawdopodobneˮ. No i dzisiaj, 28 stycznia: 
już nie ma piłki ręcznej, nie ma szczypior-
niaka! Jest „handballˮ, wymawiany po nie-
miecku, bo oni to mniej więcej wymyślili 
ze Skandynawami. Ta choroba opanowała 
wszystkich komentatorów, jakby jakiś przy-
kaz był z góry. Kolejny komentator sportowy: 
„proszę zobaczyć na punktyˮ oraz „słabość 
jest teraz mocniejszaˮ. I kolejna ciekawost-
ka: jak zwykle komentatorzy sportowi, cho-
ciaż to chyba nie oni bezmyślnie przetłuma-
czyli z angielskiego wyraz „quotaˮ i używają 
go jako „kwota startowaˮ w odniesieniu do 
maksymalnej ilości skoczków z danego kra-
ju, jaka może wziąć udział w konkursie. Tyle, 
że po polsku słowo „kwotaˮ to: ilość pie-
niędzy bądź innych dóbr materialnych lub 
ustalony limit danej substancji/materiału. 
I tyle... a „kwotaˮ po angielsku to amount. 
No chyba, że nasi skoczkowie cenniejsi niż 
złoto albo są dopiero "materiałem" na spor-
towców… Nowe kwiatki: pan Kot w studio 
sport: „muszą się wyszczegaćˮ a zaraz po-

tem mówiąc o dwóch zawodnikach: „oboje 
są równo przygotowaniˮ oraz, że „odjęli pół 
punkta”.  Natomiast niezawodny Sebastian 
Szczęsny: „zobaczmy na wyniki” a Szara-
nowicz „tłumaczył o tym Kruczek”. I inny 
inaczej mówiący komentator: wspominali-
śmy na temat. Teraz zupełnie z innej bajki. 
Kupiłem dzisiaj żeberka w Auchanie, żeby 
je dodać do bigosu. Miały 2 cm grubości i 
wyglądały na chude. Po godzinie w piekar-
niku urosły do 7 cm grubości a po trzech 
godzinach pozostały takie same, naciśnięte 
zmniejszyły swą objętość do może 5 cm. 
Czy to jest GMO czy jakaś inna cholera, czy 
to można jeść panowie z Auchan? Na ko-
niec w Telemanie, czyli internetowej gaze-
cie bardzo wyczerpujący opis thrillera, tak 
szczegółowy, że nie ma już sensu oglądać. 
Kolejny kwiatek, moja korespondencja do 
sklepu w Arkadii. Gratulacje za wspaniały 
pomysł  jak zarobić nie 25%, 50%, 100%, 
tylko prawie 250% w porównaniu ze sprze-

dażą internetową (podobno najtańszą) 
sztućców Tunis firmy Amefa. „Za zakupio-
ne wczoraj w Waszym sklepie sztućce za-
płaciłem 79 pln za komplet na jedną osobę 
podczas gdy w sklepach internetowych za-
chodniej Europy taki sam zestaw kosztuje 
ok. 33 pln. Jak łatwo policzyć jest to dwa i 
pół raza drożej. Jestem przyzwyczajony, że 
aby kupić coś fajnego czasem warto wydać 
nawet na samolot albo pociąg, ale nigdy 
dotąd nie spotkałem się z taką różnicą cen 
w zjednoczonej Europie”, oczywiście bez 
reakcji. Mail do stacji tv. Jestem widzem 
AXN od niedawna ale zdążyłem  zauważyć 
pewien problem. Otóż macie bałagan zwią-
zany z godzinami nadawania. W gazetach tv 
oraz na na waszej stronie internetowej w 
„programie” podaliście, że „Lostˮ 1 będzie 
nadawany 11 lutego o 20.05 oraz 01.25, 
podczas gdy na podstronie serialu były in-
formacje o  innych (aktualnych,jak się oka-
zało) godzinach. Te dane  znajdowały się 
na Waszych stronach w tym samym czasie. 

Innym problemem, przynajmniej dla mnie, 
jest fakt, że po nadaniu 3 lub 4 odcinków 
serialu „Jericho” (nie pamiętam ilu  dokład-
nie) zrobiliście jednorazowy pokaz wszyst-
kich czterech odcinków (jeden po drugim 
tego samego dnia) co jest bardzo fajne 
dla bardziej roztargnionych. Powodowany 
tym, czekałem następne cztery tygodnie, 
żeby obejrzeć odcinki od 5-8 - tymczasem 
okazało się, że to była akcja jednorazowa 
- bye bye Jericho. Czy jest jakaś szansa, że 
powtórzycie te odcinki Jericho? Co do Lost, 
to już wszystko wiem, czy aby rzeczywiście? 
Inny problem, jaka jest logika w puszcza-
niu odcinków serialu Alias od 15-22 sezon 
2 w maju 2008 a potem od 1-14 w czerwcu 
2008, czy nie powinno być odwrotnie? Chy-
ba, że chodzi o robienie sobie jaj z widza, 
jeżeli tak, to w moim przypadku się to uda-
ło! Gratuluję! 

P.S. Przysiągłbym, że wczoraj ten list wy-
syłałem na adres axn@hbo.pl chyba nie 

zmieniliście adresu ze względu na moje 
uwagi? Oraz w odpowiedzi na moje uwagi 
podziękujecie i poprosicie o nowe uwagi, 
bo to już zrobił Stanisław Tym  w swoim 
słynnym skeczu. 

P.S.S. Proponuję lepszy numer dla jaj: se-
riale od tyłu... najpierw 24 odcinek a na koń-
cu 1... wtedy dopiero zgłupiejemy... albo? 
Był taki film „Irreversibleˮ z Moniką Beluc-
ci, może chcecie prześcignąć mistrzów? 
Odpowiedź redakcji: Witamy ponownie, 
być może program zamieszczony na naszej 
stronie internetowej na poprzednie mie-
siące zawierał błąd w numeracji odcinków. 
Emisje jakie następowały zgodnie z progra-
mem zawarte są w załączonych plikach pro-
gramowych. Moja odpowiedź: Witam, wy-
starczy wejść na stronę AXN Crime, kliknąć 
w seriale a potem w Agentkę, żeby znaleźć 
potwierdzenie tego, o czym piszęc - odcinki 
od 15-22 były puszczane od 11-19 maja a 
odcinki od 1-14 póżniej, od 12 czerwca do 1 
lipca. Właśnie 1 lipca zorientowałem się, że 
po obejrzeniu pierwszych 14 odcinków dru-
giego sezonu nie będę mógł zobaczyć kolej-
nych bo te kolejne były miesiąc wcześniej! 
Jeżeli to jest zgodne z logiką to bardzo prze-
praszam, ale chodziliśmy do innych szkół. 
Ich odpowiedź: Witamy ponownie, a tak, 
rzeczywiście to się zgadza, 2 sezon serialu 
był wielokrotnie powtarzany w całości, i w 
czerwcu wyemitowaliśmy tylko 14 odcin-
ków, nie kontynuując powtórki dalszych 
odcinków w miesiącu lipcu. Za wszelkie 
utrudnienia wynikające z przerwania emisji 
kolejnych odcinków serdecznie przeprasza-
my. A teraz znowu o komentatorach sporto-
wych. I mój mail do Polsatu. Witam, po raz 
pierwszy oglądałem mecz Ligi Mistrzów na 
Waszej  platformie. Do tej pory myślałem, 
że to tylko Szpakowski jest  niereformowal-
ny, jeżeli chodzi o wymowę nazwisk niektó-
rych piłkarzy, szczególnie Van Nistelrooya... 
ale nauczył się wymawiać nazwisko angiel-
skiego piłkarza O'Shea. Nagminna wymowa 
zespołu londyńskiego Tottenham, podczas 
gdy prawidłowa wymowa to „Totnam”. Ze 
zdumieniem przeczytałem na stronie Po-
satu, że pan Ryczel skończył anglistykę, nie 
podano z jakim wynikiem ale najwyraźniej 
obce mu są angielskie transmisje piłki noż-
nej oraz tvp z udziałem pana Darka, cho-
ciaż  fakt, że studiował w Chinach troszkę 
tłumaczy jego wymowę tego nazwiska po 
chińsku: oszi zamiast typowo angielskiej: 
o-szej! Ciekawe, że pan Jagoda poddał się 
autorytetowi pana Ryczela w tym wzglę-
dzie... O,Shea=O-szej (fonetycznie po pol-
sku). Prosiłem o przekazanie tej uwagi oby-
dwu panom redaktorom bo słuchało ich się 
fajnie i tylko to Oszi :). Chyba nie chcieliby, 
żeby Anglicy wymawiali ich nazwiska Dżago-
da and Rajczel. A w kulinarnym programie 
lubiany przeze mnie Michel Moran mówi 
Gniokki zamiast niokki a pani Wachowicz 
ta Gliatelle zamiast taliatelle. Natomiast 
pani Gessler powiedziała, że uczestnik musi 
„wziąść”. Ostatnio trudno się słucha radia, 
ilość reklam z paniami, którym przemakają 
gacie w czasie okresu albo mają problem 
z wysraniem się jest tak olbrzymia, że ja 
częściej zmieniam stację niż biegi. Na razie 
kończę z narzekaniami ale nie obiecuję, że 
nie będzie powrotu. W końcu z  wiekiem 
stało się to moją specjalnością!
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Dobra zmiana
Pogoda owego lutowego dnia była, jak 

to się mówi, nie za bardzo. Zimnisko 
niby to już odchodziło, ale jakoś nie śpiesz-
nie, a pryzmy brudnego śniegu zalegały na 
warszawskich ulicach. Magistrat swoim za-
rządzeniem zadecydował o wywozie śnie-
gu i zrzucanie go nad Wisłą. Zatrudniono 
warszawskie firmy dysponujące samocho-
dami ciężarowymi, platformami konnymi, 
a nawet woźniców z saniami. Niejaki Fran-
kowski z Czerniakowa zajeżdżał pod posesję 
na ul. Chełmską swoimi saniami, ładował 
śnieg i żeby płozy miały poślizg sypał łopatą 
ów śnieg na powrót pod sanie. Chłopina ani 
razu nie dojechał do Wisły, ale swoje gro-
siny zarobił i chwalił urzędasów jak mógł, 
wynosząc ich pod niebiosa. Temperatura 
też nie była zbyt przyjemna, przejmujący 
chłód, wręcz ciary po plerach. Dochodziło 
południe, a tu nawet na dworcu było wy-
jątkowo chłodno. Felicjan Pięta zerknął na 
zegarek i stwierdził, że pociąg wjedzie na 
peron za trzy i pół minuty i tak też się sta-
ło. Nie spuszczając oka z zegarka usłyszał 
posapywanie lokomotywy i z wyraźnym 
zadowoleniem rzekł półgłosem do siebie 
– no proszę Polskie Koleje Państwowe, na-
sza duma narodowa. Pardonne moi, czy 
szanowny pan coś do mnie mówi, bo nie 
usłyszałem przez tę lokomotywę? Dobiegł 
go głos zza pleców. Odwrócił się i spostrzegł 
jegomościa mniej więcej w podobnym wie-
ku. Uchylił kapelusz i powiedział – nic, nic, 
tak coś tam do siebie. Panowie weszli do 
wagonu i patrząc na swoje bilety stwier-
dził, iż tę podróż odbędą razem w jednym 
przedziale. Zatem przedstawili się sobie: 
Arnold Barański dyrektor generalny, branża 
leśno – drzewna, Felicjan Piętka – fajanse, 
najgłówniejszy dyrektor w fabryce szanow-
nego prezesa i głównego właściciela pana 
Dawida Moritza, któren to człek jest po-
czciwy i ludzki. – To szanowny pan raczysz 
pracować u starozakonnego? -  To nie jest 
tak jak się panu raczy wydawać. Pan Dawid 
Moritz jest wierzący, ale tylko troszeczkę. 
On stara się wierzyć, że pieniądze leżą na 
ulicy, tylko trzeba je umieć podnieść, to 
oczywiście przenośnia. Wyobraź pan sobie 
taką historie, która wydarzyła się w pocią-
gu. Jadą w jednym przedziale Murzyn i Żyd. 
Tak, jak my teraz – no tak jak my teraz, w 
samej rzeczy. I proszęż szanownego pana w 
przedziale dało się słyszeć brzęczenie mu-
chy i na szybie ukazała się takowa. Stary Żyd 
tylko zerknął na owada, Murzyn przymie-

rzył się do niej, jednym sprytnym ruchem 
łapy złapał ową i zjadł. Po chwili wpada 
następna mucha. Tym razem przymierzyli 
się obaj, ale Żyd był szybszy. Złapał muchę 
i mówi do Murzyna – kupujesz? Tak się pa-
nie robi pieniądze. Po prostu na wszystkim. 
Tylko trzeba mieć w sobie to coś. My te-
raz produkujemy głównie fajansowe miski 

klozetowe, panie idą jak woda. Oczywiście 
woda jest jeszcze nie wszędzie podłączona, 
ale nasze klozety to przyszłość. I to wszystko 
dzięki naszemu ministrowi wielce szanow-
nemu panu Sławojowi-Składkowskiemu. 
Chłopy na wsi już nie będą chodzić sr.. za 
stodołę, patrz pan ile teraz buduje się kibli. 
Higiena panie, przede wszystkim higiena. 
Sławojki z serduszkiem wszędzie. Owszem, 
co po niektórzy wybudowali wspomniane 
domki, ale ich panie nie używają, bo to 
szkoda brudzić. Ot naród jeszcze nie kultu-
ralny, ale to się zmienia. Na ten przykład 
nasz posterunkowy chciał wlepić mandat 
takiej jednej wieśniaczce za załatwianie 

swojej potrzeby za stodołą i musiał napisać 
w swoim notatniku, iż „Rzeczona kobieta 
po zwróceniu uwagi wypięła się na mnie i 
parsknęła z kiszki stolcowej, a co do niemo-
ralności, to zaspokajała całą wieś”. Ot i taki 
jeszcze ciemny ten nasz naród.

- A i my panie Felicjanie zarabiamy na 
światłych reformach naszego ukochanego 

pana ministra - zagaił po wysłuchaniu sąsia-
da pan Arnold Barański. Wyszło z Warszawy 
zarządzenie, iż wszystkie zagrody chłopskie 
mają być ogrodzone, no to się produkuje 
w ogromnych ilościach drewniane płoty, 
robimy wycinki sanitarne w lasach, tnie-
my deski, budujemy te wspomniane przez 
pana budki z serduszkiem i interes się kręci. 
Teraz będziemy handlować tanią farbą do 
pobielania domów. Cwane chłopki chcieli 
pobielać wapnem, ale to panie kolego za-
bawa na kilka miesięcy. Musi być farba, bo 
wapno szybko schodzi. Pan minister jak coś 
zarządzi, to panie koniec i kropka skończyła 
się szopka. W naszych kochanych Kielcach 

będziemy budować tanie, niewielkie domki 
drewniane dla robotników. Mieszkania dro-
gie jak czort i stare jak dąb Bartek. Kolega w 
magistracie doradził nam ten interes. Pnie, 
co ja się naczytałem przeróżnych próśb o 
mieszkania miejskie. Nawet sobie, co nie-
które pozapisywałem.

Pan Arnold wyjął ze skórzanej teczki zeszyt 
i zaczął czytać… - Chciałbym gwałtownego 
przydziału mieszkania, ponieważ czuję wiel-
ki popęd do małżeństwa i aby się podnieść 
z upadku istnieje tylko jedna możliwość, 
dostarczenia mi takowego celem poślubie-
nia mojej narzeczonej. Dodać muszę, że tu 
gdzie obecnie zamieszkuję klozet chyli się 
ku upadkowi z okrutnej starości, a jak na 
nim siedzę, jestem związany z niebezpie-
czeństwem życia – inny pisze…. - Potrzebuję 
nowego lokum gdyż mam reumatyzm i 4 – 
letniego syna. Ale ja chyba pana zanudzam 
panie Felicjanie? – Nic takiego odpowiedział 
zagadnięty, ja odnoszę wrażenie, ze dawniej 
było dobrze, a dziś jest lepiej. Ale było by 
lepiej, żeby było znów dobrze. Niepraw-
daż? Prawdaż odpowiedział pan Arnold i 
tak się jeździ do samej stolicy wycierać sie-
dzenie po różnych urzędach, ale dochodzę 
do wniosku, że większość naszych urzędni-
ków uważa łapownictwo za zło, ale za zło 
konieczne. Hahaha! Zaśmiali się obaj ser-
decznie. Pozwoli pan, że na zakończenie tej 
naszej wielce przyjemnej podróży odwdzię-
czę się również żartem troszkę z mojego po-
dwórka. Otóż siedzą na polanie w lesie lis z 
niedźwiedziem i grają w karty na pieniądze. 
Wyjątkowo karta nie idzie niedźwiedziowi, 
co rozdanie to przegrywa. W pewnym mo-
mencie zajął się przypalaniem papierosa i 
kątem oka zobaczył, że lis oszukuje. Potężnie 
odchrząknął i grubym niedźwiedzim głosem 
powiedział. – Nie będę pokazywał palcem, 
kto tu oszukuje, ale jak palnę w ten rudy łeb! 
Na co lis pokorniutko – przepraszam czy to 
alibi to do mnie. Panowie zaśmiali się po-
nownie. To wielka sztuka zamienić czasem 
aluzję na alibi, bierzmy przykład z lisa pa-
nie Arnoldzie dodał Felicjan, a z korytarza 
dał się słyszeć donośny głos konduktora…… 
Uwaga, uwaga! Zatrzymamy się w Kielcach 
za 15 minut! Pasażerom wysiadającym przy-
pominam o zabraniu bagażu. Pociąg będzie 
stał na stacji pół godziny poczem ruszymy 
do Krakowa. Panowie opuścili pociąg, poże-
gnali się uściśnięciem dłoni, uchylili grzecz-
nie i z szacunkiem kapelusze i każdy udał się 
w swoją stronę. Po przeczytaniu tego felie-
tonu zróbmy to samo.

Pozdrawiam Państwa Serdecznie Zbyszek 
Poręcki. 

REKLAMA
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Impulsem było pojawienie się w Nadarzynie 
latem 2017 r. Marka Skurnika, którego rodzi-

na zamieszkiwała w Nadarzynie - kilkanaścioro  
z nich zostało zamordowanych przez wojsko nie-
mieckie we wrześniu 1939 r. .Jest to też rocznica 
25 stycznia 1941, kiedy Żydzi nadarzyńscy otrzy-
mali polecenie stawienia się Grodzisku Maz. na 
wydzielony teren, tzw. getta grodziskiego. Do 
tego getta musieli stawić się Żydzi z Brwinowa, 
Milanówka, Podkowy Leśnej - razem ok. 1200 
osób, z czego Nadarzynian było około siedem-
dziesiąt rodzin. Był to tylko etap w drodze do 
warszawskiego getta. Rozporządzenie starosty 
sochaczewsko – błońskiego Karla Adolfa Potta 
określało dokładnie, co mogą zabrać ze sobą, 
i co obowiązani są wykonać zanim wyruszą w 
drogę. Jaki los spotkał zdecydowaną większość 
Żydów powszechnie wiadomo. Nadarzyńskich 
Żydów, którym się udało przeżyć, można liczyć 
na ok. 50 – 60 osób. Wsród ocalałych był również 
Józef Jass, najstarszy z ośmiorga dzieci Israela 
Leiba Jassa i Estery Jass, z domu Shubzak. Po-
niższy tekst jest o tej historii.

RODZINA GALASÓW UKRYWA 
W latach 1940 - 1945 w gospodarstwie rodziny 

Władysława Galasa i jego żony Józefy z Olszew-
skich ukrywały się osoby narodowości żydowskiej. 
Byli to krawiec Birenbaum z Pruszkowa, jego cór-
ka Róża Birenbaum oraz Józef Jass z Nadarzyna. 
Birenbaumowie przebywali u Galasów praktycz-
nie stale, natomiast Józef przyjeżdżał od czasu 
do czasu. Miał dobre dokumenty, dobrze mówił 
po polsku i nieźle radził sobie w warunkach oku-
pacyjnych - głównie interesując się Rachelą - po 
wojnie została jego żoną. Gospodarstwo to znaj-
dowało się na obrzeżach wsi Strzeniówka ok. 2,5 
km na północny zachód od Nadarzyna, w rejonie 
gajówki „Dębak‘’. Administracyjnie i na mapach 
występuje też nazwa Zaborów (folwark). Gospo-
darstwo miało powierzchnie cztery hektary z 
zabudowaniami. Dzisiejszy adres to ul. Perłowa 
3 (?), do dziś zachował się budynek, mający te-
raz nowy dach. W budynku tym zamieszkiwała 
jeszcze rodzina Czajków, szwagier Szymon Czajka,  
jego żona Antonina - siostra Władysława Galasa i 
ich syn Witold. Natomiast w rodzinie Władysława 
i Józefy Galasów było trzech synów: Kazimierz, 
Stefan i Henryk. Najbliższe zabudowania były w 
odległości ok. 0,5 km na wschód - rodziny Kuch 
i rodziny Oprządków, zaś 0,5 km na zachód była 
gajówka „Dębak” i budynki folwarku Zaborów. Na 
północ, w odległości ok. 50 m znajdował się zagaj-
nik należący do majątku Helenów, którego wła-
ścicielem był Jakub hrabia Potocki, zajęty w czasie 
okupacji przez Niemców – umieścili w nim swoją 
administrację (m.in. komendant pruszkowskiego 
getta, potem komendantura obozu Dulag 121). 

Być odważnym w trudnych czasach

W rocznicę wywózki Żydów 
z pruszkowskiego getta należy 
przypomnieć historię uratowa-
nych dwojga Żydów, mieszkań-
ców Pruszkowa i Józefa Jassa z 
Nadarzyna. Historia ta była po-
bieżnie znana autorowi od kilku-
nastu lat, ale przyszedł moment 
takiej refleksji, że poprzez zanie-
chanie ujawnienia zachowania 
się rodziny Galasów może pójść 
w zapomnienie i będzie to dla 
nich niesprawiedliwe.   

Ryszard Zalewski
Foto - ze zbiorów autora

STEFAN GALAS OPOWIADA
„Zagroda nasza składała się z budynku miesz-

kalnego, przyległego doń budynku gospodar-
czego, stanowiącego oborę, stajnię i chlew. 
Od wschodu podwórko zamykała drewniana 
stodoła z szopą (przy stodole była drewniana 
ubikacja). W południowej części podwórka była 
studnia z kołowrotem i murowana piwnica. Od 
zachodu podwórko zamykał drewniany płot. 
Jeżeli chodzi o dom to składał się z dwóch izb 
przedzielonych sienią, w której tylną, większą 
część, zajmował duży piec do pieczenia chleba. 
W izbach znajdowały się kuchnie do gotowania 
strawy”- tyle opowiada Stefan Galas latem 2017 
r. W prawej izbie mieszkała pięcioosobowa ro-
dzina Galas, a w lewej – trzyosobowa rodzina 
Czajka. W izbie Galasów, w końcowej części, 
znajdowało się niewielkie wejście za piecem. 
Zimą, kiedy ukrywający się Żydzi znajdowali 
w tej izbie, a psy podwórzowe sygnalizowały 
zbliżanie się obcych osób, chowali się w tym 
schowku za piecem. Na szczęście Niemcy pra-
wie nigdy do zagrody nie zaglądali, szczególnie 
zimą. Latem najczęściej ukrywający się przeby-
wali w stodole, gdzie, w tak zwanym sąsieku, 
wykonany był z desek schowek przykryty słomą 
lub sianem, z zachowaniem dostępu powietrza. 
Posiłki podawano, ukrywającym się, albo w sto-
dole, albo w mieszkaniu. Nie wiadomo jak Żydzi 
trafili do Galasów, możliwe iż kontakt nawią-
zany został jeszcze przed wojną, bo Jassowie 
dzierżawili w Strzeniówce sad od gospodarza 
Woźniaka i te kontakty potwierdza pani Krysty-
na Baum z domu Woźniak  

OJCIEC RÓŻY BYŁ KRAWCEM
Stefan Galas opowiada dalej: „W naszej zagro-

dzie ukrywało się troje Żydów, z których tylko 
Jassa znaliśmy, bo pochodził z Nadarzyna, i do 
którego zwracaliśmy się po imieniu, mówiąc do 
niego: Józiek. Pozostałych dwoje, to ojciec i cór-
ka, którzy pochodzili z Pruszkowa, a których w 
ogóle nie znaliśmy. Do dziewczyny zwracaliśmy 
się po imieniu – Róża, a do ojca – per Pan. Ojciec 
Róży był krawcem i chętnie jakieś naprawy dla 
nas wykonywał, ręcznie, bo maszyny nie było. 
Raz nawet uszył mi spodnie z białego worka, bo 
po okradzeniu nas nie miałem w co się ubrać. 
Ponieważ worek ten miał wydrukowane jakieś 
napisy, więc spodnie zostały ufarbowane. Czasy 
okupacji to czasy bardzo niebezpieczne i czasy 
bardzo smutne, ale zdarzały się czasami chwile 
pocieszające, a nawet komiczne. Podczas spo-
tkań ze znajomymi pocieszaliśmy się różnymi 

pozytywnymi informacjami lub powiedzonka-
mi, np. „im słoneczko wyżej tym sikorka bliże-
j”(sikorka miała przedstawiać gen. Sikorskie-
go).Pewnego razu dotarła do nas informacja, 
że alianci wylądowali na Sycylii we Włoszech. 
Ojciec Róży pyta: panie Kazik! Gdzie ta Cycylia, 
we Włochach? „Nasi Żydzi” ukrywali się nie tyl-
ko u nas. Czasami znikali na jakiś czas, a potem 
wracali. Gdzie się ukrywali tego wtedy nie wie-
dzieliśmy, bo lepiej było nie wiedzieć.

OKUPACYJNY NAPAD I HAPPY END JASSÓW
Epizod z napaścią nie był niczym  szczegól-

nym. W okolicy Nadarzyna, Podkowy Leśnej 
grasowały przez pewien czas pospolite bandy. 
Znane autorowi inne przypadki ustały dzięki 
stanowczej reakcji Armii Krajowej. Pospolite 
przypadki bandytyzmu, Niemcy rozwiązywali 
radykalnie, kilka takich zdarzeń miało tragiczne 
zakończenia. Jak już wspomniałem, Galasowie 
zostali obrabowani dosłownie ze wszystkiego, 
nawet znoszona odzież była łupem. Skończyła 
się okupacja. Ojciec Róży gdzieś zaginął, nie 
wiadomo gdzie. Józef z Różą wyjechali na Dol-
ny Śląsk do miasta Niemcza. Tam się pobrali i 
założyli sklep. Utrzymywali kontakty z rodziną 
Galasów i Czajków. Zaprosili nawet Stefana i 

Władysław i Józefa Galasowie

Ester i Leib Jassowie

Witolda Czajkę do siebie na kilka dni. Witold 
Czajka odwiedzał ich jeszcze co najmniej raz. 
Kiedyś był tam dłuższy czas - poznał dziewczy-
nę i ożenił się z nią. Następnie przeniósł się do 
Dzierżoniowa, gdzie zamieszkuje z żoną do-
tychczas. Z rodziny Galasów żyje Stefan Galas 
(ur. 18 marca 1925) w podeszłym wieku. Nato-
miast z rodziny Czajków żyje Witold Czajka (ur.5 
marca 1932), a więc też w podeszłym wieku. 
Natomiast Jassowie - Józef i Róża, bodaj w 1950 
r. wyjechali do Izraela. Urodziło się im dwóch 
synów Arie  w 1950 jeszcze Polsce  I Józef  w 
Izraelu obaj mieszkają w Izraelu. Antonina 
Czajka, przez jakiś czas utrzymywała kontakt 
korespondencyjny z Jassami. Ci pamiętali też 
o swoich wybawcach, przysyłali życzenia świą-
teczne i dokąd żyła pani Róża corocznie paczki 
świąteczne. Około 10 lat temu synowie Jassów 
odwiedzili w Strzeniówce najstarszego syna 
Galasów Kazimierza, brata Stefana.  W  2017 
synowie Józefa i Racheli Jass, Arie i Józef odwie-
dzili Nadarzyn i Strzeniówkę oraz miejsce, gdzie 
ukrywali się ich rodzice. Stefan oprowadził ich 
po istniejącym obejściu przy ulicy Perłowej i 
opowiedział wiele zapamiętanych szczegółów. 

Ryszard Zalewski (Nadarzyn)
POSŁOWIE. Latem 2007 r. autor zbierając in-

formacje o uratowaniu Żydów przez rodzinę 

Galasów pytał, co jedli? np. czy posiłki były ko-
szerne, czy Birenbaumowie płacli za jedzenie. 
Kazimierz Galas najstarszy syn  powiedział: 

Kiedy do nas przyszli – to było po likwida-
cji getta w Pruszkowie (luty 1940) lub krótko 
przed tym, mieli ze sobą tylko rzeczy osobiste 
i trochę  pieniędzy, które szybko się skończyły. 
Wiem, że moi rodzice nie otrzymali od nich 
żadnych pieniędzy. Ten temat nigdy nie był 
poruszany. Moi rodzice byli ludźmi szlachet-
nymi i być może nawet by żadnych pieniędzy 
nie przyjęli  Oni byli nam bardzo wdzięczni, 
pamiętam, że co roku na Święta przysyłali nam 
paczki. Były tam owoce i słodycze dla nas i 
naszych dzieci. Co do jedzenia, to jedli to, co i 
my, po prostu to co było w gospodarstwie. Pan 
starszy nie nadawał się do pracy w polu, cza-
sem coś przypilnował w podwórku, Rózia coś 
tam trochę więcej np. przy obiedzie, praniu, 
ale było to dosyć ryzykowne i staraliśmy się to 
ograniczać. Wiem, że uratowaliśmy Dobrych 
Ludzi i my mieliśmy też dużo szczęścia, że nikt 
nas nie zakapował. Po wojnie byłem operato-
rem młockarni w okolicach Nadarzyna i czasa-
mi po zakończeniu omłotów gospodarze przy 
tzw. kielichu mówili mi, że wiedzieli o tym, że 
u nas ukrywali się Żydzi.
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Wielu, zwłaszcza ludzi starszych i dzieci, 
zmarło w jeszcze w getcie albo gdzie 

indziej. Przeżyła garstka, przede wszystkim ci, 
którzy jesienią 1939 uciekli do Rosji oraz bardzo 
nieliczni z tych, którzy próbowali przetrwać „po 
aryjskiej stronie”, to znaczy w jakichś kryjów-
kach lub na fałszywych papierach.

Odsetek pruszkowian zgładzonych i zmarłych 
w wyniku głodu, chorób i zimna, jest zbliżony 
do ogólnopolskiej relacji, a więc przeżył co 
dziesiąty. Przed wojną do Żydów należało w 
Pruszkowie około 70 posesji. Po wojnie zgłosiło 
się tylko kilku właścicieli, którzy wkrótce sprze-
dali swe nieruchomości i wyjechali. Pozostała w 
Pruszkowie do śmierci (zmarła w 2008 r.) tylko 
jedna kobieta, Chana Fabiszewicz (panieńskie 
nazwisko), która uratowała się dzięki temu, że 
nierozpoznana jako Żydówka została wywiezio-
na do Niemiec na roboty. Po wojnie nie wyje-
chała, ponieważ wyszła za mąż za Polaka.

Organizatorami uroczystości 26 stycznia byli: 
niżej podpisany, Muzeum Dulag i Książnica 
Pruszkowska. Przybyło kilkadziesiąt osób, w 
tym starosta pruszkowski Krzysztof Rymuza i 
prezydent miasta Paweł Makuch.

Wybór miejsca uroczystości był dość oczywi-
sty – należący niegdyś do gminy żydowskiej (a 
obecnie do miasta) plac w kwartale ulic Prusa, 
Niecałej i Wojska Polskiego, do 1939 r. stano-
wił centrum żydowskiego życia, tu stała syna-
goga i mykwa, czyli rytualna łaźnia. Synagoga 
(w istocie drewniany barak) została rozebrana 
jeszcze w czasie wojny. We wspomnieniach 
pruszkowskich Żydów jest relacja, że rozebrali 
ją sami Żydzi z zamiarem odbudowania na te-
renie getta przy ulicy Komorowskiej. Jednakże 
nie było tam miejsca, a poza tym dla stłoczo-
nych w okropnych warunkach Żydów, kwestią 
pierwszoplanową było przeżyć, a nie budować. 
Drewno z synagogi poszło na opał w tzw. kuchni 
ludowej, w której przygotowywano posiłki dla 
wszystkich tych, którzy nie mogli liczyć na posi-
łek przygotowywanych w ramach rodzin.

Przesłanie organizatorów uroczystości jest 
jasne. Gdybyśmy nie pamiętali o pomordo-
wanych pruszkowskich Żydach, to wypełniali-
byśmy dokładnie testament tych, którzy Ho-
lokaust wymyślili i zorganizowali – Himmlera, 
Reinharda, Eichmanna i ich szefa. Naziści za-
mierzali nie tylko fizycznie zlikwidować wszyst-
kich Żydów, ale także zatrzeć wszelką pamięć o 
nich. Oddając hołd naszym współobywatelom 
pomordowanym z powodu ich wyznania, daje-
my świadectwo, że jesteśmy po stronie ofiar, a 
nie katów, a imperatyw NIE ZABIJAJ uważamy 
za uniwersalny, odnoszący się do wszystkich 
ludzkich istot.

Pamięci pomordowanych Żydów

W sobotę, 26 stycznia, prusz-
kowianie uczcili pamięć przed-
wojennych współobywateli 
wyznania mojżeszowego, któ-
rzy przed 78. laty zostali de-
portowani z getta pruszkow-
skiego do warszawskiego w 
liczbie około 1400 osób. Byli 
to nie tylko pruszkowianie, 
ale także Żydzi z okolicy. Więk-
szość z nich została później za-
mordowana w obozie zagłady 
Treblinka w lecie 1942 r., ale 
także w innych obozach.    

Marian Skwara
Foto - Tomasz Malczyk oraz Małgorzta Sidor

78. rocznica likwidacji getta pruszkowskiego

Goście przybyli na uroczystość uczeczenia rocznicy a wśród nich starosta pruszkowski Krzysztof Rymuza, prezydent Pruszkowa Paweł Makuch 
oraz nasz kolega redakcyjny Adam St. Trąbiński
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Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta

Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta

Pablopavo 
i ludziki - 
Jaskułke 
Sexstet - 
Czyżykiewicz 
& Cisło

To nie lekkie zadanie – dosłownie, przeczytać 
ponad 300 str. formatu A4 i obejrzeć 4 dyski 

DVD z kilkunastoma zapisami programów tv - wa-
żącymi dobre 3,5 kg. Wszystko to przez edytorską 
szatę: tekturową oprawę specjalnej wkładki płyt 
DVD; twardą oprawę samej księgi a wszystko w 
równie solidnym etui. Jakby nie było, ciężkie i 
szacowne wydawnictwo IPN sumujące dorobek 
(nie cały!) fotografa, reżysera-dokumentalisty i 
niedoszłego muzyka jazzowego – Andrzeja Wa-
sylewskiego.

                          
ANDRZEJ WASYLEWSKI

Tu muszę sięgnąć po biogram autorstwa zmarłego 
kilka lat temu, a znanego z naszych łamów, profe-
sora uniwersyteckiego i zasłużonego działacza ruchu 
jazzowego, Mikołaja Ł. Lipowskiego pomieszczony 
na końcowych stronach owej księgi. Kol. Lipowski 
(byliśmy zaprzyjaźnieni) obszernie pisze o Lwowiaku 
Wasylewskim (ur. czerwiec 1937), jego drodze po-
przez szkoły  Krakowa i naukę muzyki, zarażenie się 
bakcylem jazzowym, fotografiką (foto reportaże dla 
„Dookoła Świata” i „Panoramy Północy”) po studia w 
łódzkiej filmówce (skończona w 1962 r., dyplom z fil-
mu o Islandii w 1967) oraz staż w francuskiej telewi-
zji ORTF. Potem wieloletnią pracę w naszej Telewizji 
(m.in. liczne spektakle Teatru TV) – ma się rozumieć 
dziesiątki programów rozrywkowych … i, oczywiście, 
jazzowych (np. 46 odcinków Andrzeja Trzaskowskie-
go „Spotkania z jazzem” emitowanych w Krakowie). 
Wasylewskiego szybko doceniono, oprócz licznych 
nagród w latach 70. - 80. docenił go sam Willis Co-
nover prezentując jego filmy jazzowe w Waszyngto-
nie, Nowym Jorku i w Newark. Stan wojenny zastał 
Wasylewskiego nad pracą przy kolejnym obrazie 
jazzowym dla jednej z telewizji niemieckiej, pozostał 
więc na Zachodzie – mieszkał w Paryżu do 1993r. i 
co zrozumiale, pracował dla wielu stacji – m.in. An-
tenne 2, TF1 i Point du Jour Production, udzielał się 
mocno na rzecz różnych organizacji polonijnych. Był 
współtwórcą <Jazz w Polsce – archiwum> umiejsco-
wionego potem w zbiorach Biblioteki Narodowej. 
Osobiście Andrzeja poznałem dość późno – w poło-
wie lat 80. pracując w Międzynarodowej Federacji 
Jazzowej (jakkolwiek widywaliśmy się na imprezach 
muzycznych dużo wcześniej), przyjeżdżał często do 
Polski realizując kolejne obrazy. Miły, cichy i rozmow-
ny – tyle zapamiętałem z tamtych lat, odnowiliśmy 
znajomość na pogrzebie Stańki. 

                         
JAK WYGLĄDAJĄ <JAZZOWE DZIEJE>

Dedykowana prof. Lipowskiemu księga „<Jazzo-
we dzieje Polaków, Biografia wielogłosowa> jaką 
do druku przysposobił, przypisami, fotografiami 

Jazzowe 
dzieje Polaków

i filmami opatrzył Andrzej Wasylewski” to wielki 
rozmiarami album drukowany na papierze kredo-
wym o objętości 336 stron, starannie, by nie powie-
dzieć – z rozmachem zaprojektowany przez Macieja 
Buszewicza. Rewizje tekstu (recenzję wydawniczą) 
dokonali: Tomasz Szachowski (Dwójka PR), Andrzej 
Schmidt (prof. Akademii Muzycznej w Katowicach) 
oraz dr Tomasz Toborek (historyk IPN), by nie wspo-
mnieć o równie solidnej redakcji i korekcie. Rozu-
mie się przez się, że ta ogromna praca, jeśli chodzi 
o spisywanie i układanie tekstu, jaki głównie składa 
się z wypowiedzi muzyków, jest ilustrowana boga-
to. Każdy rozdział – powiedzmy czasowy, choć to 
nie jest zaznaczone – otwiera seria zdjęć Andrzeja 
z Piątych Zaduszek Jazzowych 1958. Nota bene: ta 
seria fotosów odnalezionych po latach była pracą 
zaliczeniową po II roku studiów w łódzkiej Szkole 
Filmowej. Na marginesach – lewym są twarze roz-
mówców, zaś – prawym niezbędne, lakoniczne od-
nośniki osobowe i rzeczowe – takie Who is Who. 
Wypowiedzi muzyków w niewielkim stopniu (są 
znacznie obszerniejsze i niektóre ciągną się latami) 
pokrywają się z 10-cio odcinkowym filmem Andrze-
ja o historii tej muzyki w naszym kraju dołączonym 
do wydawnictwa.

                        
ZABRONIONA MUZYKA

Chronologicznie najstarsza część z nich odnosi się 
do okresu przedwojennego – muzycy wymieniają 
orkiestry rozrywkowe, gdzie i jak one grały – niemal 
wszyscy oni są zgodni, że zainteresowanie wtedy jaz-
zem (dixieland czy też swing) narastało lawinowo, 
lecz co potwierdza naczelny miesięcznika <Jazz> 
Józef Balcerak u „Wasylewskiego”, czy też w swoim 
piśmie, nie było to granie jazzu sensu stricte, lecz 
były to elementy w repertuarze orkiestr. Odrodze-
nie jazzu zaczęło się natychmiast po przejściu frontu 
Armii Czerwonej, głównie na bazie zachowanych i 
na nowo uruchamianych ośrodków YMCA – w War-
szawie, Krakowie, Łodzi i we Wrocławiu. Organizacja 
ta zapewniała niezbędne pomieszczenia dla prób, 
dysponowała coraz większą ilością instrumentów, a 
nawet płyt/nut (tzw. orkiestrówek). Na dodatek na 
ekranach kin wyświetlano głośne filmy amerykań-
skie – w tym z motywami muzycznymi. Powstawały 
liczne orkiestry czy też zespoły grające jazz trady-
cyjny, nieco później nazwanym hot,  w odróżnieniu 
do nowego nurtu w połowie lat 50. nazwanym cool 
lub modern. Na miarę czasów lat 40. środowisko 
jazzowe liczyło raptem kilkadziesiąt osób, niemniej 
na bazie siedzib YMCA oraz możliwości gry w klu-
bach i restauracjach rozwijało się dynamicznie. Fala 
zamordyzmu w 1949 r. po słynnej wizycie sowiec-
kiego politruka na Zjeździe Polskich Kompozytorów, 
który zdefiniował <jazz> jako element imperializmu 
amerykańskiego, skasowała działalność YMCA w 
kraju,  majątek organizacji przejęło czerwone har-
cerstwo lub ZMP (Związek Młodzieży Polskiej). Jazz 
Kluby przestały istnieć, jednak muzycy grali po-
kątnie gdzie się dało. Z kart księgi tak mocno tego 
nie widać, za to w serii DVD Odsłona 5 <Autobusy 
czerwienią migają> oraz Odsłona 6 <Strumyk płynie 
tak, jak płynął> wieje grozą. Muzycy a głównie mło-
dzież szkół muzycznych jest represjonowana (vide 
Trzaskowski), zakazanej muzyki nasłuchuje się ze 
stacji radiowych zachodnich (np. AFN czy RIAS w 
Niemczech Zach.) lub skandynawskich. Tu Andrze-
jowi Wasylewskiemu trzeba oddać cześć – w jego 
filmowych odcinkach ten okres jest świetnie omó-
wiony, muzycy opowiadają, gdzie, co się mieściło, 
w jakich lokalach (np. łódzka Halka), (krakowskie 
mieszkanie Kujawskiego – Stradom 11) można było 
pograć, gdzie mieszkali koledzy u których można 
było tej muzyki posłuchać – z radia lub na żywo. 
Widzimy na tle wydarzeń historycznych (np. wojna 
w Korei, represje w kraju, śmierć Stalina) nagłów-
ki prasy – krajowej czerwony Przekrój, krakowską 
Gazetę Polską i dla kontrastu londyński Dziennik 
Polski. A u dołu ekranu żółty pasek z nowościami 
jazzowymi ze świata – nagrania, koncerty i odejścia. 
Zestawione tytuły i dziś szokują! Świetny materiał 
historyczny – edukacyjny!   

                                  
PO ODWILŻY    

Polski jazz szybko się odrodził, więcej - był ele-
mentem przemian politycznych i społecznych w l. 
1954 – 56. Okazało się ponadto, że zakazana muzy-
ka przyciąga w dwójnasób. Tym bardziej, że do gry 
– dosłownie i w przenośni wkroczyło pokolenie już 
edukowane w nowej Polsce. Melomani utworzeni 
nieco ad hoc byli wtedy czołowym zespołem, szyb-
ko do grupy starszych kolegów jazzmanów (wielu 
z nich zajęło się nowymi, wyuczonymi zawodami) 
doszlusowały nowe nazwiska jak: Andrzej Kuryle-
wicz, Andrzej Trzaskowski, Ptaszyn Wróblewski, Ro-
man Dyląg, Andrzej Dąbrowski, Wojciech Karolak, 
Jerzy Tatarak, Tadeusz Federowski, Włodzimierz 

Nahorny, Stanisław Drążek Kalwiński, Jan Byrczek 
(harmonia, kontrabas – potem działacz), Zbigniew 
Namysłowski, Krzysztof Sadowski, a przede wszyst-
kim Krzysztof Komeda Trzciński… Wielu z nich stu-
diowało, uczyło się gry na jednym instrumencie, by 
zmienić go na podstawowy – inny. Przykładem Jerzy 
Milian, czy Nahorny po doświadczeniach w Austrii. 
Zaczęto organizować imprezy publiczne – prezenta-
cje jazzu z wykładami (Tyrmand, Skarżyński, potem 
– Waschko) – różne jam sessions, aż po pierwszy 
Festiwal Jazzowy w Sopocie (sierpień 1956) i drugi 
– rok później. Jazz zyskał na popularności, stał się 
„obywatelem” PRL, trafił do różnych Filharmonii, 
na płyty Polskich Nagrań. Ważnym, obok festiwa-
li, stało się wydawanie periodyku pn. „Jazz” (Józef 
Balcerak). Zaczęły się pierwsze wyjazdy muzyków/
zespołów, częstsze wizyty orkiestr/zespołów z Za-
chodu. Powstanie Federacji Klubów Jazowych, szyb-
ko przekształconą w Federację Jazzową – z biurem 
koncertowym (od 1970 r. jako Stowarzyszenie – PSJ) 
stworzyło podwaliny pod normalność. Końcówka 
lat 60. i następna dekada („gierkowska”) umożliwiła 
szeroką wymianę zagraniczną – nasze zespoły zalały 
Europę i nie – tylko. Wobec odpłynięcia szerokich 
mas publiczności w kierunku muzyki popularnej i 
tzw. big-beatu, nasi jazzmani byli w stanie się utrzy-
mać na niezłym poziomie – w kraju poprzez transfer 
dochodów w PSJ (rockowa muzyka w PSJ utrzymy-
wała środowisko jazzowe, łącznie ze sztandarowym 
Jazz Jamboree).         

JAZZMANEM TRZEBA SIĘ URODZIĆ… (KURYLEWICZ)
O tym wszystkim można przeczytać w księdze 

Wasylewskiego stworzonej na podstawie spisanych 
z taśm opowieści 26 muzyków oraz wypowiedzi Jó-
zefa Balceraka. Wyłania się z nich barwny (choć, tło 
w jakim żyli już takie barwne nie było) obraz w zasa-
dzie bardzo jednolitego środowiska, dość zżytego ze 
sobą. Obraz, gdzie może zabrakło tła politycznego, 
niesnasek, szczegółów finansowych, kto gdzie i komu 
załatwiał granie i za ile, szczegółów takich jak to było 
z organami Sadowskiego. Opowieści „dociągnięte” 
są do lat 80., kiedy to po zamachu Jaruzelskiego śro-
dowisko się posypało. Zabrakło grania na co dzień, 
Agencja PSJ niewiele mogła, muzycy emigrowali za 
chlebem, zostawali poza krajem. Sytuacji nie ratowa-
ły nawet statki wycieczkowe i granie na nich. Czego 
brakuje mi w materiałach Wasylewskiego? Ano m.in. 
faktu, iż jazzmani – muzycy niemal uniwersalni, czę-
sto byli wykorzystywani do grania w różnych orkie-
strach okolicznościowych, bardzo często nagrywali (z 
powodzeniem) dla radia i telewizji (rzadziej na płyty, 
bo fonografia była w upadku i stale się podnosiła z 
niego). Słuchając starego polskiego popu czy oglą-
dając materiały archiwalne często nie zdajemy sobie 
kto akompaniuje piosenkarzom. 

Na przestrzeni ostatnich lat wydano u nas znacz-
ną ilość książek – często opracowań źródłowych, 
jak np. K. Brodacki - „Historia polskiego jazzu”; 
„Jazz we Wrocławiu 1945-2000”; „Polish Jazz Re-
cordings and Beyond”; J. Muniak – „Labagola”; S. 
Danielewicza – „Jazzowisko Trójmiasta” i „Czwartą 
Zmianę” czy wywiad-rzekę z T. Stańko (R. Księżyk). 
Gdzie zatem umiejscowić pracę Wasylewskiego? 
Bezwzględnie, na absolutnym szczycie opracowań, 
gdyż jest to ważny przyczynek do historii tej muzyki 
w naszym kraju, choćby nawet z uwagi na obję-
tość, szczegółową faktografię – dokumentację. Tu 
trzeba odnotować pomoc w redagowaniu działa 
i filmów przez żonę Danutę Wasylewską i jej sio-
strę - Ewę Baraniecką. I nie bez kozery wydawcą 
został IPN.  

                              
CODA NA DVD       

Dołączony box z czterema pytami DVD powinien 
być omówiony osobno. Na trzech pomieszczono 
świetny dokument - 10 odcinków po 30 min. po-
wstały w latach 2004-2014, opracowany (scena-
riusz, reżyseria, zdjęcia, montaż i muzyka) przez 
autora. Krążek trzeci uzupełnia słynny swego czasu 
koncert w Kinie „Kijów” 15 lutego 2005 „A Story 
of Polish Jazz – Jarek Śmietana” 59 min. realizacja 
i zdjęcia A. Wasylewski i K. Nagórski. Płytę czwartą 
stanowi muzyczny, biograficzny film dokumentalny 
52 min. z 2015 r. zarejestrowany w lipcu 2013 w 
krakowskiej Piwnicy Pod Baranami pt. „Trzaskowski 
– Better Luck Next Time” (Następnym razem będzie 
lepiej) wg pomysłu autora. Nie musze dodawać, iż 
dla Wasylewskiego „Trzaskower” to No 1 w polskim 
jazzie. Uff…

Andrzej Wasylewski JAZZOWE DZIEJE POLAKÓW 
Wyd. IPN Warszawa listopad 2018; str. 336, pa-
pier kredowy; liczne ilustracje w tekście; indeks; 
biografie; katalog filmów jazzowych A. Wasylew-
skiego z lat 1963-2015; katalog prezentacji autora; 
osobny box 4 x DVD; oprawy tekturowe; cena (w 
zależności od dystrybutora) 60 – 90 zł.  

W tym miesiącu scena krajowa – z rożnych 
półek. Na początek nowa, bodaj piąta? 

z rzędu płyta formacji Pablopavo i Ludziki pn. 
„MARGINAL” (wyt. AKW Karrot Kommando). 
Pod nazwą Pablopavo kryje się prawie 41 letni 
(ur. 30 marca 1978) warszawiak Paweł Śpie-
wak, nie tylko muzyk i kompozytor, ale wielo-
krotnie nagradzany literat (w ub. roku nagroda 
im. Marka Nowakowskiego) – tutaj autor tek-
stów i wokalista. I właśnie one są najmocniej-
szym atutem tego krążka. Powiem szczerze 
– gdyby nie song „Karwoski” z wersem „czy 
mogę od pana ogień?” grany często w Trójce, 
to być może (jak wiele innych) przeszedł by 
nie zauważony. A tak pochyliłem się nad pozo-
stałymi na płycie, i trzeba przyznać wcale nie 
gorszymi. Trudno zdefiniować – zresztą i po 
co? – ową poezję. W każdym bądź razie odnosi 
się ona mocno do rzeczywistości, codzienno-
ści i jest też mocno warszawska. Nic dziwnego 
– autor wychował się na Stegnach i Sadybie, a 
potem dobrą dekadę mieszkał na Grochowie, 
dzielnicy specyficznej i tajemniczej – jak pisze. 
Mój zaś pobyt w rejonie Ronda Wiatraczna 
(ale nie na „Kicu”!) nie przekroczył lat dwóch. 
Jeżeli chodzi o starannie zaaranżowaną muzy-
kę do tekstów na tym krążku, to obraca się w 
klimatach łagodnego rocka. Bardzo polecamy 
„MARGINAL”, jak też…  

Nowy album gdańskiego pianisty i dok-
toranta Sławka Jaskułke pn. „KOMEDA 

RECOMPOSED” (wyt. SeaLabel/WarnerMu-
sicPoland) przenosi nas w klimaty muzyki 
Krzysztofa Komedy. To jeszcze jeden do-
wód jej żywotności – ponad czasowości. Ale 
wbrew pozorom i tytułowi nie jest to po raz 
trzechsetny jej reinterpretacja. Wprawdzie 
album Jaskułke ukazał dobre kilka miesięcy 
temu (najpierw w Japonii, gdzie nasz pianista 
jest rozpoznawalny – koncerty i wydane tam 
nagrania), ale z kilku względów warto go od-
notować. Pierwszym jest „komedowska mu-
zyka” – ale nie oryginalna, lecz utrzymana w 
klimacie naszego znakomitego kompozytora, 
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Zgodnie z zapowiedziami w 
piątkowy wieczór w naszej 
galerii handlowej „Nowa Sta-
cja” uroczyście otwarto wy-
stawę fotogramów pod nazwą 
„Pruszkowiak”. 

Adam St. Trąbiński - dziennikarz i publicysta
Foto - Tomasz Malczyk

Pruszkowiak

Fotograf Maciej Bochnowski przy-
gotowywał ją od wiosny ub. roku. 

Pierwsze zdjęcia wykonał jeszcze w maju 
i od tego czasu zebrał około 90 portretów 
mieszkańców miasta. A ponieważ każdy 
taki „portret” wymagał zgody i nawet od-
powiedniego pozowania, trochę to trwa-
ło. Ponadto fotogramy u dołu ekspozycji 
zaopatrzone są w noty biograficzne, któ-
rych sporządzenie też trwało.

Wystawę otworzył autor projektu i zdjęć 
Maciej Bochnowski, patroni: Starostwo 
Powiatowe – starosta Krzysztof Rymuza 
i Urząd Miasta – prezydent miasta Pa-
weł Makuch, przedstawiciel developera 
obiektu Maciej Krzewiński oraz zapro-
szona dziewczyna. Goście wygłosili oko-
licznościowe mowy – w tym prezydent 
Pruszkowa Paweł Makuch zgłosił cieka-
wy pomysł zdjęcia „z góry” mieszkańców 
miasta, ilu się da! Starosta pruszkowski 
Krzysztof Rymuza podkreślił, że galeria 
to nie tylko „działalność komercyjna, ale 
i kulturalna”.

Z kieliszkami szampana w dłoniach ze-
brani ruszyli do oglądania. Pokazano tyl-
ko 20 prac, w formie dużych plakatów ze 
stosownymi podpisami. 

Na moje pytanie o czasową wymianę 
fotogramów p. Bochnowski powiedział, 
iż bierze to pod uwagę, ale na razie po 
ekspozycji w galerii wystawa ruszy w te-
ren – „w powiat pruszkowski”. 

Z pokazanych portretów najbardziej 
chyba był dumny nasz kolega redakcyj-
ny – Wiesław Pospiech. Trzeba przyznać, 
że w tym wypadku, jak i większości są 
to znakomite portrety en face wybijają-
ce wszelkie pozytywne cechy – głównie 
twarzy. Maciej Bochnowski swoich bo-
haterów umieszcza z reguły w ciemnym 
tle w ich otoczeniu zawodowym lub hob-
bistycznym. Poza kolegą Wiesławem wi-
dzieliśmy Magdalenę Jaźwińską, również 
naszego kolegi redakcyjnego Grzegorza 
Zegadło (uwielbia gotować potrawy), 
Michała Landowskiego, Piotra Grząd-
kowskiego (dyr. Zespołu Pruszkowiacy), 
informatyka Marka Jeziorka. 

Gorąco zachęcamy do odwiedzenia wy-
stawy – czynnej dwa miesiące.

tutaj wykonywana w klasycznym sześciooso-
bowym składzie: Sławek Jaskułke – fortepian 
koncertowy (Steinway) i pianino; Emil Miszek 
– trąbka, flugehorn; Piotr Chęcki – saksofon 
tenorowy; Michał Jan Ciesielski – saks. altowy; 
Piotr Kułakowski – kontrabas i Roman Ślefarski 
– perkusja. Ponieważ Komeda grał w różnych 
składach – od trio, najczęściej kwartet, po sek-
stet – to możemy tu „podstawić” muzyków z 
tamtych składów i wyobrazić/usłyszeć tamte 
brzmienia. Drugim względem jest podobne 
podejście do kolegów: różnica wiekowa po-
między pianistą a pozostałymi instrumentali-
stami – u Komedy grali znacznie młodsi i Stań-
ko, i Namysłowski. Po trzecie starszy Jaskułke 
stosuje wyszukane studio (tutaj koncertowe 
im. Lutosławskiego) mające oddać brzmienie/
klimat pomieszczeń w jakich grał Komeda. I po 
czwarte, Jaskułke jako innowator moderato-
ra. I jeżeli moderator łatwo zastosować było 
w pianinach, to zastosowanie go w fortepianie 
koncertowym jest absolutną nowością. Mode-
rator pełni tutaj role specyficznego wyciszacza 
– może to być urządzenie fizyczne, np. zwój 
wojłoku na deseczce, a może być urządzeniem 
elektronicznym – taki prawdopodobnie tu 
użyto wg pomysłu inżyniera Tadeusza Gilerta 
(pomysł podchwycili Japończycy). Dodajmy, iż 
całość  nagrywał, miksował i edytował Ignacy 
Gruszecki.      

Podobnie, mało znany mimo wieku śred-
niego, gitarzysta Witold Cisło pod wpły-

wem stosowania przez Pata Metheny’ego gi-
tary barytonowej „zachorował” na ten instru-
ment. Po wielu zabiegach zdobył go aż w płn. 
Finlandii od tamtejszego lutnika Olafa Loefa. 
Zaś nagrywając w studio z Magdą Umer wpadł 
na pomysł połączenia brzmienia owej gitary 
wraz z brzmieniem klasycznej, akustycznej. 
Tu wybrał Mirka Czyżykiewicza i – oczywiste 
– jego instrument (gitara Teryksa). Razem na-
grali album pn. „PRETEKST LIVE” (wyt. MTJ) 
zdominowany przez utwory Czyżykiewicza, 
niemniej zestaw 14 kompozycji jest nad wyraz 
smaczny – są tu songi i Stachury, teksty Brod-
skiego i na zakończenie trzy sztandarowe (u 
„Czyżyka”) utwory Włodzimierza Wysockiego 
w polskich przekładach. Niestety, mimo wielu 
walorów płyty sam pomysł gitary barytono-
wej, jej brzmienia gdzieś po drodze zaginął, a 
może wasz recenzent już tego nie słyszy?   

Wystawa „Pruszkowiak” otwarta

Zaproszeni goście

Oficjalne otwarcie wystawy

Nasi dwaj koledzy redakcyjni - od lewej: Tadeusz Hubert Jakubowski obok Wiesław Pośpiech
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Jerzy Władysław Ryll - publicysta
Foto -  portret Marszałka z archiwum autora

Marszałek republikanin vol. 1

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

Pamiętniki z Moszczanicy koło Żywca to most 
ku współczesności  wspomnień „20-lecie” 

z ostatnich wakacji Marszałka Piłsudskigo {rok 
1934}

Ich autorką jest Maria Morawska de domo Kę-
pińska Córka Władysława i Marii Anny de domo 
Żelskiej).

Moszczanickie echa Husiatyna
Żywiecka Moszczanica to już nie podolski Husia-

tyn, aczkolwiek łączyła je Galicyjska Kolej Trans-
wersalna o równoleżnikowym przebiegu. Jej zna-
czenie dla Galicji jest takie, jak Orient Expressu 
„Paris – Istanbul” dla Europy.

W Moszczanicy było jednak trochę podobnie 
jak na Podolu, lecz inaczej. Decorum piękne, ta 
bogata wesoła polichromia na modę młodopol-
ską. Ściany malowane przez Eugeniusza Dąbrowę 
– Dąbrowskiego, orędownika i propagatora Towa-
rzystwa Polska Sztuka Stosowana, malarza z kręgu 
Wyspiańskiego.

A wielki obraz to sławetny Stoczek Łukowski z 
Mazowsza.

W głębi salonu wisiało ogromne płótno – piękny 
pamiątkowy obraz bitwy pod Stoczkiem. Ciemne 
tło bitewne… a pierwszym planie generał Dwer-
nicki na spienionym, siwym koniu z szablą w pod-
niesionej dłoni – wydaje rozkazy. Złote szerokie 
ramy obrazu nie dają odwrotu uciekającym w 
popłochu oddziałom Kozaków. Cała ściana wy-
pełniona tym „Stoczkiem”. Obraz otoczony w 
domu kultem, gdyż generał Dwernicki – to pra-
dziad, w prostej linii po kądzieli, naszej Matki (z 
domu Żelskiej). Podpis autora obrazu był wyraźnie 
zamazany farbą. Fałat, będąc kiedyś w Moszcza-
nicy twierdził, że to praca wybitnego pędzla. Ze 
względów bezpieczeństwa, po powstaniu, podpis 
artysty został zamalowany. W tradycji rodzinnej 
pozostało wspomnienie, że twarze otaczających 
generała Dwernickiego jeźdźców, były malowa-
ne „z natury”; istotnie przypominają podobizny 
bliskich krewnych generała: Puzyny i Załęskiego. 
Obraz ten zginął w czasie ostatniej wojny bez wie-
ści; wysłany z Moszczanicy do Warszawy na prze-
chowanie do rodziny, przed wrześniem 1939 roku, 
został prawdopodobnie wykradziony z domu na 
Żoliborzu.

Z obszernych wspomnień OSTATNIA JESIEŃ 
MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO przywołujących lata 
młodzieńcze mojej teściowej Marii Morawskiej de 
domo Kępińskiej, córki Władysława Kępińskiego z 
Moszczanicy koło Żywca, wydobywam jako senior 
gałęzi Ryllów z Saskiej Kępy znamienny rys prze-
ciwnego monarchizmowi republikanizmu Pierw-
szego Marszałka Polski. Pamiętajmy bowiem, iż 
na terenie dawnej Pierwszej Rzeczypospolitej ist-
nieją dziś terytoria siedmiu państw z Najjaśniejszą 
Rzeczpospolitą Polską na czele.

Barwny opis okoliczności pobytu Marszałka u 
rodziców teściowej oddaje legendarną dla nas 
atmosferę tamtych lat. 

Anegdotyczna nieco sytuacja towarzyszyła wi-
zycie arc. Karola Olbrachta Habsburga z Żywca u 
Marszałka we dworze Władysława Kępińskiego. 
Pułkownik Strzelecki, meldując dwukrotnie przy-
jazd „arcyksięcia z Żywca”, nie otrzymał od swego 
szefa żadnej odpowiedzi. Domyśliwszy się szybko, 

o co chodzi, zameldował po raz trzeci: „Pułkow-
nik Habsburg przyjechał”. Wówczas Marszałek 
rozpogodził swą twarz i zszedł do gościa na dół, 
do salonu.

Od chwili wejścia Marszałka Piłsudskiego do 
wnętrza dworu, jego świta w liczbie pięciu ofi-
cerów sztabowych z GISZ-u, reprezentujących 
poszczególne bronie – przejmuje rolę gospo-
darzy. Oficerami tymi byli: płk. dypl. Strzelecki, 
mjr. dypl. Strugała, mjr. dypl. Szostak, kpt. dypl. 
Wojciechowski, oraz kpt. dypl. Smoleń; natomiast 
kpt. Mieczysław Lepecki – adiutant Marszałka, 
nie mieszkał w Moszczanicy, lecz miał kwaterę 
w Bielsku, skąd codziennie dojeżdżał na miejsce. 
Personelem pomocniczym przybyłym z Warszawy 
byli: strzelec Pana Marszałka do jego osobistej ob-
sługi, oraz kucharz. Ze wsi natomiast przychodziły 
kobiety do pomocy w kuchni i do prania. Cała bo-
wiem służba domowa dworska, otrzymała na ten 
czas urlop od mojego Ojca. Od tego więc momen-
tu rodzice moi, po krótkim jeszcze półoficjalnym 
powitaniu gościa w salonie, oddali cały nasz dom i 
park ze staropolską gościnnością do dyspozycji. 

Na jak długo ten exodus z własnych pieleszy? Nie 
wiadomo. Lekarzom Marszałka bardzo zależało na 
jak najdłuższym pobycie pacjenta w Beskidzie Ży-
wieckim. Ale – czy spodoba się pacjentowi? Nic 
nie wiadomo kiedy i jakie chimery omotają mu 
głowę czy serce: którego dnia z ust tego chorego 
starca padnie krótki rozkaz: „wracamy do Warsza-
wy”. Tak bywało bowiem w czasie jego krótkich 
a rzadkich urlopów. W wygodnych warunkach, 
w pięknym otoczeniu, w kraju czy za granicą (np. 
Madera) – dwa dni deszczu wystarczyły, aby Mar-
szałek kazał zwijać manatki i czym prędzej wracać 
do Warszawy. O urlopie w Moszczanicy opowiadał 
nam później płk. Strzelecki, że to był naprawdę 
najbardziej udany wyjazd. Bo też przez cały czas 
pobytu gościa, pogoda była wspaniała. Tylko dwa 
razy i to w nocy padał deszcz. Przed przyjazdem 
Marszałka do Moszczanicy mówiło się dużo w 
domu (w czasie przygotowań) o tym czy będzie, 
czy też nie będzie pogody, a w konsekwencji – czy 
cała ta impreza się uda czy nie. Panowie z GISZ-u, 
widząc promieniującą pobożność Matki, prosili ją 
o modlitwę w intencji pogody. Mamusia obiecała 
modlić się gorąco, ale żartobliwie spytała: „a kto 
podziękuje, jeśli będziemy wysłuchani?. Kto poje-
dzie w tym celu do Rychwałdu pokłonić się Mat-
ce Boskiej, słynącej tam od wieków cudami – Pa-
tronce Beskidu Żywieckiego?”. Kapitan Zygmunt 
Wojciechowski, lotnik, zgłosił się „na ochotnika” 
i zapewnił, że osobiście pojedzie podziękować do 
Rychwału. Oby tylko pogoda nie zwiodła! Na ile 
był on gorliwym – nie wiem. Faktem jest, że pod 
koniec pobytu Marszałka, chcąc dopełnić zobo-
wiązania, wybrał się – jak potem opowiadał – w 
delegacji do Rychwału, czarnym Cadillakiem z ło-
począca na masce samochodu flagą państwową.

    
Moszczanicka GOŚCINA

Były to czasy, kiedy część naszego duchowień-
stwa – na pewno z ważkich przyczyn – odnosiła się 
do Belwederu z daleko posuniętą rezerwą. (Jesz-
cze wówczas nie przeżyliśmy gehenny wojny ludo-
bójczej, obca nam była postawa „dobrego papieża 
Jana XXIII – postawa szeroko otwartych ramion 
dla wszystkich, w tym też dla „zbłąkanych owiec”). 
Zacny więc świątobliwy proboszcz Rychwałdu ks. 
kan. Wojewodzic, spłoszony widokiem limuzyny 
z Belwederu – a cała wszak okolica wiedziała, że 
Marszałek Piłsudski przebywał w Moszczanicy – 
trzy kilometry od Rychwałdu, zaszył się na pleba-
nii, nie chcąc widocznie wyjść naprzeciw uciążli-
wej dla siebie sytuacji. Ale polski lotnik nie łatwo 
rezygnuje z raz powziętego zamiaru. Tak długo stał 
przed zamkniętą furtką plebanii, tak długo kołatał 
i dzwonił, tak natarczywie dopraszał się widzenia z 
proboszczem, że ostatecznie nasz biedny kanonik 
nolens-volens objawił się wysłannikowi Belwe-
deru. Jednakże zaplanowana zapewne przez kpt. 
Wojciechowskiego parada i ostentacja z okazji tej 
wizyty w Rychwałdzie, skończyła się zgoła pokutną 
pielgrzymką. Proboszcz bowiem na plebanię nie 
poprosił, tłumacząc się remontem, a kościelnego 

nie można było znaleźć, aby odsłonić Cudowny 
Obraz – czego domagał się pątnik. Tak więc kpt. 
Wojciechowski, wszedłszy samotnie do wnętrza 
zimnej, odwiecznej świątyni, ukląkł przed zakrytą 
jego oczom Matka Boską Rychwałdzką i dopełnił – 
na ile stać go było – aktów dziękczynnych. „Jakże 
mógłbym zgodzić się, by Matka Boska patrzyła na 
tych heretyków”! – Zawołał ze świętym oburze-
niem nasz zacny proboszcz, gdy mu później moja 
Matka czyniła delikatne wyrzuty o tak niegościnne 
potraktowanie „posła” z Belwederu: (opinia bo-
wiem o moralności tego środowiska była na ogół 
wśród duchowieństwa bardzo negatywna – stąd 
taka reakcja księdza Kanonika.)

O tym jak dobrze czuł się Marszałek w Moszcza-
nicy, sam powiedział naszemu Ojcu, przechadza-
jąc się z nim po ogrodzie na kilka dni przed swoim 

wyjazdem. Tatuś bowiem w ostatnim tygodniu 
pobytu u nas Marszałka, powrócił od swojego bra-
ta ze Szczurowej do Żywca, dla załatwienia pilnych 
interesów, zatrzymał się w hotelu, gdzie otrzymał 
telefon zapraszający go do Moszczanicy. Marsza-
łek był zadowolony i wypoczęty, opowiadał Ojcu, 
że bardzo mu było dobrze tutaj, że oprócz wy-
poczynku mógł tu spokojnie pracować. Uskarżał 
się tylko, że nie wolno mu było wychodzić poza 
teren parku, a to ze względów bezpieczeństwa. 
Pytał Ojca: „Czy nie mógłby Pan powiększyć tro-
chę ogrodu, żebym mógł chodzić gdzieś dalej?”. 
Ojciec zapewnił, że właśnie w kierunku zachod-
nim, gdzie Marszałek najczęściej lubił spacerować 
– od ławeczki (na której często siadywał) – jest 
parę hektarów pola zakończonych malowniczym 
parowem i wzgórzem porośniętym lasem miesza-
nym, z przewaga modrzewi. Tam właśnie dałoby 
się park powiększyć. „No, jeśli Pan powiększy – to 
na pewno w przyszłym roku przyjadę” zapewnił 
Marszałek. „W przyszłym roku” jednakże, we 
wrześniu 1935 roku – ciało Marszałka spoczywało 
już na Wawelu, a serce złożone było w Wilnie.

W dniu ósmego września 1934 roku niebo je-
sienne, rozświetlone zadumanym słońcem, sprzy-
ja w całej pełni. Dwór przystrojony i uroczysty, pre-
zentuje się godnie i przytulnie. Park wokół cały w 
słońcu i kwiatach nęci przybysza gąszczem drzew 
i ciszą, przerywaną tylko cykaniem koników po-
lnych wśród gazonów; niech no tylko tu wejdzie, 
niech usiądzie na ławce pod dębem czy kaszta-
nem, niech zadrzemie w półcieniu alei brzozowej, 
zaraz poczuje się swojsko – jak u siebie – zaraz 
ucisza się myśli skołatane i odpocznie serce…

A oto powitania „akt drugi”. Wnętrze salonu całe 
w żywych kolorach: bogata wesoła polichromia na 
modę młodopolską. Ściany malowane przez Eu-
geniusza Dąbrowę – Dąbrowskiego, orędownika 
i propagatora Towarzystwa Polska Sztuka stoso-

wana, malarza z kręgu Wyspiańskiego. Różno-
barwne wstęgi krakowskie i fantastyczne desenie 
o tematyce roślinnej, wiją się po ścianach, czy to 
wysoko pod sufitem, czy też wśród licznych w tym 
domu filarów i wnęk, zadziwiając oryginalnym ar-
tyzmem motywów, ciesząc doborem kolorów. To 
budzi też zrozumiały podziw Marszałka. Meble 
utrzymane w stylu malowanych ścian: motywy 
dekoracyjne malowideł, powtarzają się w rzeźbio-
nych meblach, obicia i portiery idealnie dobrane 
kolorystycznie.

„…Chodziły tu Niemce
Chodziły odmieńce…”
Zniszczyli kolorowe ściany polskiego dworu – za-
tynkowali i pobielili ściany… ściany mojego dzie-
ciństwa…
- Nie ma Polski!
- Jest Reich!

W chwilę po powitaniu na ganku – na skinienie 
płk. Strzeleckiego, że „Marszałek już prosi”, wcho-
dzimy wraz z rodzicami do salonu, gdzie zastaje-
my dostojnego gościa tam właśnie w głębi – przy 
obrazie. Cóż z nierealne zjawisko: błękitno – siwa, 
przygarbiona nieco sylwetka Komendanta, na tle 
ciemnego tła bitwy pod Stoczkiem… Następuje 
krótka wymiana zdań z rodzicami na temat obrazu 
i Dwernickiego, którego Marszałek jest wielbicie-
lem. (W sypialni Marszałka w GISZ-u w Warszawie, 
która Matka zwiedzała po jego śmierci, jednym z 
obrazów jaki wisiał na ścianie, był portret gen. 
Dwernickiego). W dalszym toku powitania, w 
centralnym punkcie salonu, koło kominka, Mar-
szałek składa swój podpis w księdze pamiątkowej. 
Moja Matka do końca życia wspominała ze wzru-
szeniem wymowę tej chwili: na stole, obok księgi 
pamiątkowej – Marszałek położył swą błękitno – 
siwą historyczną maciejówkę.

W czasie blisko miesięcznego pobytu Marszał-
ka w Moszczanicy, szereg osobistości przewija się 
przez ten salon, meldując się „na rozkaz”. Więk-
szość z nich złożyła również swe podpisy w rodzin-
nej księdze pamiątkowej. Między innymi widnieją 
tam następujące nazwiska: gen. Gąsiorowski, gen. 
Kasprzycki, płk. Bociański, płk. Piekarski, płk. Roz-
wadowski, min. Józef Beck z żoną, kpt. Jerzy Bajan 
i Gustaw Pokrzywka – po zwycięskim challenge’u, 
Mieczysław Fogg, cały chór Dana i wielu innych. 

Wyblakły już te podpisy w księdze i wspomnienia 
po wielu tamtych ludziach i po tamtym wrześniu 
– wybladły. Zagłada innego września to sprawiła. 
Zapomniane już dziś nazwisko min. Józefa Becka, 
który bezpośrednio po swoich trudnych rozmo-
wach w Genewie, we wrześniu 1934 roku stawił 
się u Marszałka w Moszczanicy w dniu 29 wrze-
śnia – o czym jeszcze wspomnę. Pozostały w pa-
mięci natomiast nazwiska kpt. Bajana i sierżanta 
Pokrzywki, którzy po sławnym lotniczym wyczynie 
– zostali wezwani przez Marszałka do Moszczanicy 
i mieli szczęście, oraz zaszczyt rozpromienić rado-
snym, ciepłym uśmiechem posępne, zwykle za-
troskane oblicze Wodza. A iluż innych, ilu innych? 
Tyle nieczytelnych podpisów na kartach księgi pa-
miątkowej z września 1934 roku. Cała na przykład 
grupa pułkowników, którzy na rozkaz Marszałka 
przybyli do Moszczanicy, na gry wojenne; trudno 
tu wszystkich wymienić. Nazwiska zapomniane, 
losy wielu z nich nieznane. Niejeden zapewne, gdy 
przyszedł krwawy wrzesień 1939 roku – walczył 
gdzieś w kraju, czy też potem na świecie. Może 
niejeden z nich padł z bronią w ręku – jak uczył Ko-
mendant, lub zginął w obozach i łagrach. Na jakich 
to kartach Historia zapisała ich nazwiska? A może 
na którejś z tych piersi żołnierskich, gdzieś w boju 
o Polskę zawisł Krzyż Virtuti? a może jedynie błę-
kit nieba dokonał dekoracji, a żałoba zapomnie-
nia okryła nazwiska kirem… A może nie wszyscy 
walczyli? Cześć tym wszystkim, którzy są zapisani 
w moszczanickiej księdze pamiątkowej 1934 roku, 
a potem zagubieni w nawałach lat 1939-1945 – 
złożyli swe krwawe podpisy na łamach Historii i 
polegli na Polu Chwały!

CDN 
Jerzy Władysław Ryll
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Ocalmy od zapomnienia (1) - Jerzy Ejgiel ps. „Bezimienny”
Wiesław Pośpiech
Foto - ze zbiotów prywatnych Mirosława Ejgiela 
oraz Wiesława Pośpiecha

Urodził  się 14 kwietnia 1927 
roku w Warszawie. Miał młod-
szą o 11 lat siostrę. Był dumny 
ze swego Ojca Józefa - który 
mając lat 17 wstąpił do I Bry-
gady Legionów co Jerzy, za-
wsze z ogromną satysfakcją 
podkreślał. Ojciec pracował w 
Warszawskich Zakładach Zbro-
jeniowych, natomiast Mama 
nie pracowała i jak wówczas 
określano – była przy mężu 
czyli dbała o dom i  wychowy-
wała dzieci, Mieszkali na Do-

brej i na Litewskiej. 

Tuż przed II  wojną światową zdał egza-
min do Gimnazjum im. Adama MICKIE-

WICZA przy ulicy Kopernika, ale… nadleciały 
niemieckie samoloty, ojca zmobilizowano, 
zaczęła się okrutna okupacja i gra o przeżycie. 
W czasie tej gehenny  zamieszkali w Pruszko-
wie, ale Jerzy – młody chłopak  pracował w 
Warszawie przy ulicy Pańskiej. Gdy wybuchło 
Powstanie Warszawskie trafił do 6. kompanii 
„Jeremi” z II batalionu Zgrupowania „Chro-
bry II” z którą podczas pierwszej akcji na 
ulicy Żelaznej róg Krochmalnej zdobyli dwa 
erkaemy.  Jeden z nich miał niemal przez cale 
Powstanie. Był 2 – krotnie ranny w nogi. Opa-
trzony w prowizorycznym szpitaliku na ulicy 
Pańskiej, brał czynny udział w wielu akcjach. 
Koniec  Powstania i  akt kapitulacji zastał 
kompanię „Jeremiego” na ulicy Grzybow-
skiej. Następnie przez Plac Kercelego, gdzie 
musieli złożyć broń i w asyście wachmanów 
z psami zostali przeprowadzeni  do Ożarowa, 
skąd  załadowani w wagonach towarowych 
wyruszyli  do Lamsdorfu.  Po przybyciu na 
miejsce, kilkutysięczna kolumna ruszyła do 
oddalonego o 8 kilometrów  stalagu przej-
ściowego. Następnym etapem był Arbait-
skommando w Mark – Pongau i wreszcie 
Salzburg, gdzie pracowali przy odgruzowy-
waniu linii  i obiektów kolejowych. Po wy-
zwoleniu, pieszo przeszedł do Szwajcarii, do-
kładnie przy granicy włosko – szwajcarskiej. 
Po miesiącu kwarantanny został żołnierzem  

II Dywizji Strzelców Pieszych sformowanej we 
Francji, a dowodzonej przez generała dywizji 
Bronisława PRUGAR – KETLINGA. Cała dywi-
zja jako internowane wojsko przebywała już 
do zakończenia wojny  w Szwajcarii. Jednak  
Jerzy nie czekał do zakończenia wojny, tylko w 
towarzystwie  jednego  z kolegów przedosta-
li się do Włoch, gdzie spotkali w Mediolanie 
2 Korpus Polski, dowodzony przez generała 
broni Władysława ANDERSA. Jerzy, przeszedł  
tak jak wielu Polaków – Żołnierzy Tułaczy  z in-
nych  krajów obóz przejściowy  we  Włoszech, 
a następnie otrzymał  przydział do jednej z 
kompanii wspomnianego korpusu przy któ-
rej była drużyna  i zaczął grać w piłkę nożną. 
Po wojnie pozostał we Włoszech w składzie 
wojsk okupacyjnych. W 1946 przetransporto-
wani  zostali  do Wielkiej Brytanii. Większość 
żołnierzy pozostała na emigracji, wstępując  
do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Roz-
mieszczenia.. Następnie  wyjechał  do Anglii,  
jako żołnierz II Korpusu  z „pay book” czyli 
książeczką   pracy. Wielu żołnierzy z rożnych 
powodów wybierało  Anglię , Szkocję, Kanadę, 
USA czy Australię jako nową Ojczyznę. Ejgiel, 
gdy dowiedział się od kolegi, który wcześniej 
powrócił już do kraju ,że ojciec, siostra i rodzi-
na żyje, zgłosił do władz chęć  powrotu. Z Lon-
dynu, gdzie  mieszkał pojechał  do  Edynburga 
w Szkocji, skąd wypłynął  do Gdańska. Po po-
wrocie  do kraju, musiał meldować się co kil-
ka dni na Komisariacie Milicji Obywatelskiej, 
gdzie odnotowywano w Karcie Repatriacyjnej  
to  zgłoszenie. Po kilkunastu tygodniach, kie-
dy otrzymali informację, że jest sportowcem 
– zawodnikiem ZNICZA Pruszków musiał to 
czynić rzadziej. Tuż po wojnie, było tak iż w 
piłkę nożną grano w  sezonie  wiosenno - let-
nio - jesiennym. Natomiast  w zimie niemal 
wszyscy piłkarze grali w hokeja na lodzie, ści-
gali się na panczenach lub kręcili piruety na 
figurówkach z prostej przyczyny – nie organi-
zowano wówczas  żadnych obozów szkolenio-
wo – kondycyjnych. Wracając do piłki nożnej, 
na pozycji łącznika lub skrzydłowego, bronił  
barw  pruszkowskiego klubu w Lidze Okręgo-
wej, ale wówczas nie było II ligi, tylko I liga i 

rozgrywki o awans do Ligi Okręgowej. Jerzy 
nie tylko bronił barw ZNICZA i KOLEJARZA bo-
wiem nazwy ulegały zmianie, ale był jednym 
z najlepszych piłkarzy zdobywając wielokrot-
nie bramki. Odnosił także sukcesy międzyna-
rodowe o czym  świadczy jeden z faktów. W 
roku 1956  z okazji Święta Kolejarza  wyjechał 
z: Piotrem PRUSAKIEM, Tadeuszem SZYM-
CZAKIEM, Kazimierzem ŁUKASIEWICZEM i 
Stanisławem WCZEŚNIAKIEM na Węgry, jako 
wzmocnienie warszawskiej POLONII. Było to 
uzasadnione wzmocnienie bowiem gole  dla 
polonistów zdobywali i EJGIEL i PRUSAK, a 
bramki z powodzeniem strzegł Kazimierz 
ŁUKASIEWICZ. Po latach wymienia nazwiska:  
Jerzy GRZECHOCIŃSKI, Wiesław LIPKOWSKI 
Tadeusz WOJCIECHOWSKI, Tadeusz KRAW-
CZYK, Leszek PRZYBYŁOWSKI, Józef KŁOSIE-
WICZ, Jerzy MERING, Stanisław KOTLARSKI, 
Wojciech GOLIŃSKI, Zygmunt PYTKOWSKI,  
Marian HAUSER, Tadeusz ZAWIŚLAK, Woj-

ciech OKONIEWSKI, Ryszard KRAJEWSKI, 
Tadeusz WĄDOŁOWSKI, Edmund RUTKA, 
Wiesław MATYJEK, Bogdan LEWANDOW-
SKI i wielu, wielu innych, których z przy-
czyn niezależnych nie mogę wymienić za 
co zainteresowanych serdecznie przepra-
szam, ale nadarza się okazja, by dokładniej  
wspomnieć tę  plejadę znakomitości od lat 
powojennych do chwili obecnej ówczesne-
go KOLEJARZA i ZNICZA co będę się starał 
uczynić motywowany zbliżającym się 100-
leciem NASZEGO KLUBU! Jerzy EJGIEL po-
nadto występował na pozycji bramkarza w 
drużynie hokejowej ZNICZA (KOLEJARZA), 
którapierwsze mecze rozgrywała na Stawie 
Potulickiego, gdzie przygotowywano, pro-
wizoryczne, sezonowe lodowisko, a mecze 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. 
Wspomniany Jerzy GRZECHOCIŃSKI piłkarz 
WIDZEWA Łódź, PELIKANA Łowicz i  ZNICZA, 
hokeista ZNICZA, prezes ZNICZA i MZHL, wi-
ceprezes PZHL, kierownik reprezentacji ho-
kejowej na Igrzyskach Olimpijskich w SAP-
PORO, Ryszard KULESZA (późniejszy trener 
ZNICZA i Reprezentacji Narodowej),  Marian 
ŁĄCZ (aktor i piłkarz warszawskiej POLONII), 
Henryk SERAFIN – olimpijczyk, piłkarz, hoke-
ista, trener, Tadeusz  WĄDOŁOWSKI ( piłkarz 

Od lewej: Jerzy GRZECHOCIŃSKI, Kazimierz ŁUKASIEWICZ, Tadeusz KRAWCZYK, Edmund RUTKA, 
Józef KLOSIEWICZ, Stanisław KOTLARSKI, Tadeusz ZAWIŚLAK, Jerzy EJGIEL, Wojciech OKONIEWSKI, 

Stanisław WCZEŚNIAK, Ryszard KRAJEWSKI

Od lewej: Jerzy EJGIEL, Bogdan LEWANDOWSKI, Wojciech GOLIŃSKI, Edmund RUTKA, 
Ryszard ZAMARIA, Edward WŚCIBSKI, ?, Ryszard KRAJEWSKI, Zygmunt PYTKOWSKI

Krzyż Niepodległości z Mieczami
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Ocalmy od zapomnienia (1) - Jerzy Ejgiel ps. „Bezimienny”

ZNICZA, LEGII i gdańskiej ARKI oraz hokeista 
ZNICZA i LEGII, Andrzej SIERAKOWSKI, Jerzy 
KURZELA, Bogdan KUJAWA, Jan MARLIKOW-
SKI, Michał ANTUSZEWICZ  - kolejny olimpij-
czyk hokeista, grający trener oraz Stanisław 
ANTUSZEWICZ, Wacław JESIONOWSKI, Wła-
dysław PELUCH, Jerzy ROSZKIEWICZ i także 
wielu innych to Ci, którzy  budowali historię 
i tradycje pruszkowskiego hokeja na lodzie. 
Po zakończeniu czynnej kariery sportowej 
pozostał wierny barwom żółto – czerwonym, 
bywał częstym gościem na obiektach sporto-
wych naszego miasta. Pamiętam doskonale 
starszego pana, zawsze elegancko ubranego, 

obowiązkowo w kapeluszu i z nieodłącznym 
aparatem fotograficznym, który  pasjonował 
wydarzeniami tak piłkarzy jak i hokeistów. 
Wyjątkowo barwną i aktywną wędrówkę po 
ziemskim padole zakończył 29 czerwca 2018 
roku i  spoczywa na Komunalnym Cmentarzu 
Północnym w Warszawie, ale…  to nie ko-
niec wspomnień o rodowitym warszawiaku, 
uczestniku Powstania Warszawskiego, który  
przeszedł przez Austrię, Szwajcarię Włochy, 
Anglię i Szkocję  w mundurze polskiego żoł-
nierza i mógł pozostać w Anglii, Szkocji lub 
wyjechać do Kanady, USA czy Australii. Po-
wrócił do Ojczyzny i rodziny bo jak wielokrot-

nie podkreślał był wychowany patriotycznie 
przez swego ojca i rodzinę. Dzięki temu przez 
wiele  lat  wspaniały  sportowiec, piłkarz i ho-
keista godnie reprezentował barwy ZNICZA 
czym wpisał  się w historię klubu i miasta. 
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej- Andrzeja DUDY z dnia 5 lutego 
2018 roku o nadaniu orderów na wniosek 
Kapituły Orderu Krzyża Niepodległości, od-
znaczony został Krzyżem z Mieczami Orde-
ru Niepodległości pośmiertnie za wybitne 
zasługi w obronie suwerenności i  niepod-
ległości Państwa Polskiego. Monitor Polski 
– Dziennik .Ustaw z dnia 12.04.2018 pozycja 

369. Ksiądz  Jan TWARDOWSKI też związany 
z naszym miastem, ponieważ przez 3 lata był 
wikarym w parafii Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny na Żbikowie oraz 
nauczał religii w miejscowej szkole specjal-
nej,  napisał kiedyś: „Nie umiera ten, kto 
trwa w pamięci żywych”. Jestem przekona-
ny iż Jerzy EJGIEL – powstańczy pseudonim 
„BEZIMIENNY” w pełni sobie na taką pamięć  
zapracował. 

Prezentowany  materiał powstał dzięki 
uprzejmości  i udostępnieniu  dokumentów 
przez Mirosława EJGIELA – syna Jerzego za co 
składam serdeczne podziękowania. 

Od lewej: Tadeusz SZYMCZAK, Kazimierz ŁUKASIEWICZ Piotr PRUSAK, Edmund RUTKA, Stanisław 
WCZEŚNIAK, Wiesław MATYJEK, Józef KŁOSIEWICZ, Tadeusz WĄDOŁOWSKI, Marian HAUZER, 

Jerzy  EJGIEL, Jerzy  MERING

W środku Jerzy EJGIEL – bramkarz

Lodowisko przy Domu Kultury Kolejarza. Od lewej: Jerzy EJGIEL – bramkarz, 
Jerzy GRZECHOCIŃSKI – kapitan drużyny

Leżący pierwszy od lewej – Jerzy EJGIEL – bramkarz
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Luty w MOK „KAMYK”
Poranek Teatralny dla 
dzieci. Spektakl pt.: „O 
pchle, co manier nie 
miała” w wykonaniu 
Teatru TAK, 10 lutego 
2019 roku (niedziela), 
godzina: 12:00.

Opowieść o wielkiej 
damie, która ma wszyst-
ko, oprócz kultury. Nikt 
nie spodziewa się, że w 
tak małej pchle mieści 

się tak ogromny brak dobrych manier. Z tego braku 
pozostaje tylko się śmiać… A jak jest z naszymi ma-
nierami? Spektakl muzyczno-komediowy inspirowa-
ny tekstem „Pchła Szachrajka” Jana Brzechwy – dla 
dzieci w wieku od 3 lat. Przedsprzedaż biletów od 
28.01. w godzinach pracy kasy MOK. Wstęp 8 zł od 
osoby. Zwrotów biletów nie przyjmujemy!

Pokaz filmu – „Tajemnice Silver Lake”, reżyseria: 
David Robert Mitchell. Komediodramat, USA 2018, 
16 lutego 2018 roku (sobota), godzina: 18:00.

33-letni Sam mieszka w Los Angeles i czeka na swo-
ją życiową szansę. Większość czasu poświęca grom 
wideo i podglądaniu pięknych kobiet. Pewnego dnia 
jego piękna sąsiadka znika bez śladu. Aby ją odnaleźć, 
Sam wyrusza w pełną przygód podróż po Mieście 
Aniołów. W jego głowie wszystko zaczyna łączyć się 
w jedną mroczną układankę, którą postanawia roz-
wikłać.

Organizatorem projekcji jest Społeczne Stowarzy-
szenie „Forum Pruszków” we współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury. Wstęp wolny!

Sprzedaż biletów na marcowy Poranek Te-
atralny rozpoczyna się 18 lutego o godz. 8:00 i 
prowadzona jest w godzinach pracy kasy MOK. 
Wstęp 8 zł od osoby. Zwrotów biletów nie przyj-
mujemy!

Miejski Ośrodek Kultury im. A. Kamińskiego
ul. Bohaterów Warszawy 4, Pruszków
Sala Widowiskowa
tel.: (22) 728 39 40
www.mok-kamyk.pl

Kuba Kamiński - do nie-
dawna odnoszący suk-

cesy piłkarz Ekstraklasy, jed-
nak dobrze rozwijająca się 
kariera została gwałtownie 
przerwana w wyniku kon-
tuzji. To wydarzenie spo-
wodowało, że  Kuba zaczął 

8 lutego o  godz. 19:00 w Pruszkowie przy ul. Niecałej 5 
w sali konferencyjnej. Wstęp wolny.

Spotkanie 
z Kubą Kamińskim

inaczej podchodzić do życia - 
doświadczył  w osobisty i bli-
ski sposób Boga. Obecnie od 
ponad 3 lat odwiedza różne 
kraje świata dzieląc się praw-
dą, że Bóg może stać się kim 
realnym w naszym życiu, a 
Ewangelia jest wciąż aktual-
na i ma moc przynieść uzdro-
wienie i prawdziwą wolność 
od nałogów.

Przyjdź na spotkanie z 
Kubą Kamińskim i poznaj 
jego historię 8 luty godz. 
19:00 w Pruszkowie przy 
ul. Niecałej 5, sala konfe-
rencyjna. Wstęp wolny.

Organizatorzy: Fundacja 
„Nations on fireˮ oraz Kościół 
„El Shaddaiˮ w Pruszkowie.
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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    

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

WYNAJMĘ MIESZKANIE!

KONTAKT: Tel.: + 48 604 435 343 

Redakcja Głosu Pruszkowa poszukuje starych fotografii wy-
konanych podczas przejazdu i krótkiego postoju specjalnego 
pociągu, wiozącego prochy Henryka Sienkiewicza, w dniu 25 
października 1924 r. 
Zdjęcia zostały wykonane na stacji w Pruszkowie, późnym 
wieczorem, ok. 23:00, przy użyciu rozświetlającej magnezji. 
Była to wyjątkowa uroczystość, która zgromadziła na stacji 
kilkuset mieszkańców Pruszkowa.

Poszukujemy pracownika fizycznego na stanowisko Monter – konserwator 
urządzeń i sieci wodociągowej z doświadczeniem lub do przyuczenia. 
Miejsce pracy – gmina Michałowice. Umowa o pracę na czas określony 
do czerwca 2020 r. z możliwością przedłużenia.

PILNIE ZATRUDNIMY!

Tel.: +48 660 720 824

1. Telemarketer - wykształcenie średnie lub wyższe, komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, znajomość języka polskiego. Praca w Warszawie. Oferta nr 0004.
2. Pracownik obsługi biura i budowy - wykształcenie średnie techniczne lub wyższe, staż pracy 5 lat, prawo jazdy kat. B, znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym lub średnio zaawanaso-
wanym. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 0007.
3. Elektromonter - wykształcenie techniczne, min. 1 rok stażu pracy, uprawnienia SEP, prawo jazdy kat. B. Praca na terenie całego kraju. Oferta nr 0010.
4. Pracownik produkcji/elektryk - wykształcenie zasadnicze zawodowe/techniczne, doświadczenie zawodowe powyżej 5 lat, uprawnienia SEP do 1 kV. Praca w Domaniewic. Oferta nr 0022.
5. Pomoc produkcji - wykształcenie podstawowe/zawodowe, staż pracy powyżej 5 lat, praca manualna. Praca w Domaniewic. Oferta nr 0021.
6. Kierowca zaopatrzeniowiec - wykształcenie średnie zawodowe, doświadczenie zawodowe min. 2 lata, prawo jazdy kat. B i C, szkolenie okresowe na przewóz rzeczy. Praca w Raszynie. Oferta nr 0030.
7. Kasjer-sprzedawca - mile widziana obsługa kasy fiskalnej, mile widziana książeczka sanepid. Praca w Brwinowie. Oferta nr 0033.
 8. Pracownik fizyczny - wykształcenie zasadnicze zawodowe, mile widziane prawo jazdy kat. B, pracodawca zapewnia kurs - Sygnalista Torowy. Praca w Raszynie. Oferta nr 0044.
9. Magazynier - wykształcenie zasadnicze, umiejętność kierowania wózkiem widłowym. Praca w Sokołowie. Oferta nr 0055.
10. Samodzielny Referent w PGK - wykształcenie średnie - wymagane 4 lata stażu pracy/wykształcenie wyższe - wymagane 4 lata doświadczenia, umiejętność obsługi komputera. Praca w Pruszkowie. Oferta nr 0080.

„ODSZEDŁ TAK NAGLE,ŻE ANI UWIERZYĆ, ANI SIĘ POGDZIIĆ”
 

Z GŁĘBOKIM  ŻALEM  ZAWIADAMIAMY, 
ŻE W DNIU 26 STYCZNIA 2019 ROKU 

W WIEKU LAT 65 ZMARŁ

Ś+P 
WOJCIECH PALUSZKIEWICZ

ODSZEDŁ OD NAS  CZŁOWIEK SZLACHETNY,  SERDECZNY, WIELKIEJ ŻYCZLIWOŚCI.  
WSPANIAŁY  PRZYJACIEL I KOLEGA.                                                                                                                    

MSZA ŚWIĘTA W JEGO INTENCJI  ZOSTAŁA ODPRAWIONA 2 LUTEGO 2019 ROKU O GODZ. 13.00 
W KOSCIELE NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY  W PRUSZKOWIE, 

PO CZYM  ODPROWADZILIŚMY PROCHY ZMARŁEGO NA MIEJSCE WIECZNEGO SPOCZYNKU
 – CMENTATZ PARAFIALONY.        

                                                                                                               
RODZINIE I NAJBLIŻSZYM, ŁĄCZĄC SIĘ W BOLU I ŻALU SKŁADAMY WYRAZY GŁEBOKIEGO WSPÓŁCZUCIA.

WOJTKU! PAMIĘĆ O TOBIE NA ZAWSZE POZOSTANIE W NASZYCH SERCACH.
 

PRZYJACIELE I KOLEDZY
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