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Od Redakcji

W numerze

Drodzy Czytelnicy,

W numerze 12. „Pruszkowskich Wieści” obchodzimy 
pierwszą rocznicę naszej obecności na rynku pra-

sowym. Z tej okazji zapraszamy do przeczytania wywiadu 
z Mirosławem Wasilewskim, redaktorem naczelnym naszej 
gazety. 
Drugim, ważnym gościem numeru będzie Nicola Hyżyk, 
trzykrotna mistrzyni Polski w akrobatyce sportowej. W roz-
mowie z naszą dziennikarką, Elżbietą Jacaszek, pochodzą-
ca z Komorowa sportsmenka opowie o tym, jak trudnym, 
wymagającym, a nawet wyniszczającym dla organizmu 
sportem jest akrobatyka.
Z dumą i radością publikujemy wiersz naszej redakcyjnej 
koleżanki, Iwony Szewczak, „jestem, jestem”, nagrodzony 
podczas Turnieju Jednego Wiersza w Brwinowie w 2022 
roku. Pani Iwono, życzymy kolejnych sukcesów. 
Oby rok 2023 rok był dla nas wszystkich pomyślny i zdrowy. 
Kłaniamy się i życzymy miłej lektury,
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„Pruszkowskie Wieści” obchodzą pierwsze urodziny
Rozmowa z redaktorem naczelnym gazety, Mirosławem Wasilewskim

Oprócz obchodów Bożego Naro-
dzenia i witania Nowego Roku 
nasza redakcja ma jeszcze jeden 
powód do świętowania: niebawem 
minie rok, odkąd oddaliśmy do rąk 
Czytelników pierwszy numer 
„Pruszkowskich Wieści”! Tak jest, 
drodzy Czytelnicy: od roku jeste-
śmy dla Was i z Wami. Nakładem 
czasu i sił wielu ludzi, tworzących 
tytuł z pasji, bez wynagrodzenia, 
nasze miasto ma gazetę społecz-
ników, bez polityki, ideologii, spo-
rów. Ale chociaż jesteśmy zespo-
łem, nie byłoby „Wieści” bez tego 
oto pana: Mirosław Wasilewski od 
samego początku był siłą napę-
dową i pomysłodawcą naszego 
czasopisma. Kogo więc poprosić 
o pierwsze, roczne podsumowanie 
naszej działalności, jeśli nie Jego?
Dominika Bartmann: Po pierwsze, 
niech mi wolno będzie serdecznie 
Panu pogratulować: „Pruszkow-
skie Wieści” nie tylko pojawi-
ły się na pruszkowskim rynku 
prasowym, ale jak widać, dobrze 
się na nim zadomowiły. Co Pana 
zdaniem jest wyróżnikiem naszej 
gazety?
Mirosław Wasilewski: Aż trudno 
uwierzyć, że to już rok, prawda? 
Minęło w okamgnieniu. Chciałbym 
podkreślić, że tworzymy „Prusz-
kowskie Wieści” bardzo zgranym 
zespołem, wręcz zaprzyjaźnio-
nym ze sobą od wielu lat. Działa-
my na zasadzie wolontariatu, bez 
wynagrodzenia. Moim zdaniem, 
wyróżnikiem naszego tytułu jest 
skupienie się na sprawach miasta, 
zaciekawienie tym, co się tutaj 
dzieje społecznie. W naszych 
tekstach chcemy pokazywać 
pruszkowskie amatorskie zespoły 
artystyczne, miejscową twórczość 
poetycką, literacką, kolekcjoner-
stwo, sport, rekreację…
D. B.: Wróćmy może do same-
go początku: jak to się stało, że 
„Pruszkowskie Wieści” wydały 
swój pierwszy numer? 
M. W.: Prawdę mówiąc, tę gazetę 
tworzyłem w swoich marzeniach 
już od wielu lat. Projekt nabrał 
rumieńców, gdy uzyskałem wspar-

cie instytucjonalne – ze strony 
prezydenta Pruszkowa, Pana 
Pawła Makucha, oraz obecnego 
wydawcy „Pruszkowskich Wieści” 
Pana Bogdana Urbana, prezesa 
Stowarzyszenia  Rodzin Absty-
nenckich „Socjus”. Niebagatelną 
rolę odegrał prezes MZO Prusz-
ków, Pan Jarosław Bałdowski, któ-
remu serdecznie dziękuję za jakże 
nam potrzebne środki finansowe. 
Słowa podziękowania należą się 
również Krzysztofowi Urbanowi, 
który przygotowywał skład od  
1 do 5 numeru gazety.
D. B.: Naprawdę obyło się bez 
problemów?
M. W.: Problemy, na ogół te drob-
ne, spotykają mnie od zawsze, lecz 
nie zniechęcają do działania. A już 
zwłaszcza w projekcie takim jak 
nasz, gdzie członkowie zespołu 
wykonują swoją pracę, jak ja to 
nazywam, „od serca”.
D. B.: Proszę mi powiedzieć parę 
słów o tym, co się dzieje „za 
kulisami”, zanim „Wieści” trafią 
do Czytelników.
M. W.: Już wcześniej wymieniłem 
nazwisko naszego wydawcy, pre-
zesa Stowarzyszenia „Socjus”: Bog-
danie, dziękuję gorąco za „przy-
garnięcie” nas. Skład, łamanie, 
opracowanie graficzne i do druku 
przygotowuje Kamil Szurmak, pra-
cownik Książnicy Pruszkowskiej; to 
piękny gest ze strony biblioteki, że 
nas wspiera, dziękujemy! Za druk 
odpowiada zaprzyjaźniona ze mną 
od lat drukarnia Pana Kazimierza 
Olborskiego „Indruk”. W ramach 
kolportażu, posiadamy do swojej 
dyspozycji samochód z kierowcą. 
Możemy w związku z tym dostar-
czyć naszą gazetę do wielu miejsc 
w Pruszkowie. Koszty użytkowania 
samochodu i uposażenie kierowcy 
możemy pokryć dzięki hojności 
prezydenta Pana Pawła Makucha, 
który na ten cel przekazuje daro-
wiznę finansową  z zasobów wła-
snych dla Stowarzyszenia „Socjus”. 
Dziękujemy! Warto nadmienić, że 
numery archiwalne, ale też bieżą-
ce, można znaleźć w Czytelni Pru-
skovianów w „Przystanku Prusz-

ków”(PKP), przy ul. Sienkiewicza 2.
D. B.: A co z piszącymi teksty? 
Chciałby im Pan coś przekazać 
z okazji pierwszych urodzin 
gazety?
M. W.: Im również serdecznie dzię-
kuję. Koleżanki i koledzy z redakcji 
są sercem naszego zespołu. To oni 
proponują tematy, tworzą stałe 
rubryki gazety, za które czują się 
potem odpowiedzialni. Są gotowi 
rozwijać się, doskonalić warsztat 
dziennikarski, choć na co dzień 
mają swoją pracę zawodową, 
domy, rodziny, problemy…
D. B.: Czy ma Pan informacje 
zwrotne od Czytelników? Co 
chwalą? Co krytykują?
M. W.: W każdym kolejnym nume-
rze gazety prosimy Czytelników 
o uwagi, tak pozytywne, jak i kry-
tyczne. Bez krytyki, tej konstruk-
tywnej, nie ma przecież rozwoju. 
Uważnie słuchamy komentarzy 
pruszkowian. Z ich pomocą rozwa-
żaliśmy różne propozycje okładek 
i winiety. Zwrócono nam uwagę 
na zbyt „smutną”, bo czarno-białą 
stylistykę zdjęcia z okładki, usto-
sunkowaliśmy się do tego. Raczej 
zbieramy pozytywne recenzje. 
Czytelnikom podoba się nasza 
otwartość, to, że mogą się swobod-
nie wypowiedzieć, a my to opubli-
kujemy. Bo my tutaj Czytelników 
zapraszamy prosto do redakcyj-
nego grona. Macie jakąś ciekawą 
historię do opowiedzenia? Chce-
cie się czymś podzielić? To dalej, 
do roboty! My tu wszyscy działamy 
ze społecznych pobudek. Nie ma 
drugiej takiej gazety w naszym 
powiecie, a powiedziałbym nawet, 
że nie ma drugiej takiej gazety 
w Polsce.

 ROZMOWA 
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D. B.: A przecież na tym nie koniec, 
„Pruszkowskie Wieści” mają jesz-
cze swój… klub!
M. W.: A tak, to prawda, i to kolej-
ne z moich marzeń, które ujrza-
ło światło dzienne. Chodziło mi 
o to, by gazeta stała się impulsem 
do integrowania ludzi, do spotkań 
z ciekawymi osobami i wymiany 
myśli „na żywo”. Zaprosiliśmy już 
mieszkańców Pruszkowa i oko-
lic na dwa spotkania klubowe: 
„Z poezją i piosenką poetycką” 
i „Na sportowo i rekreacyjnie”. Cie-
szyły się one dużym uznaniem, co 
zachęca mnie do organizowania 
kolejnych takich imprez. W tej ini-
cjatywie wspiera nas Urząd Miasta, 
Centrum Kultury i Sportu, Stowa-
rzyszenie Rodzin Abstynenckich 

„Socjus” i MZO Pruszków. Kolejne 
spotkanie klubowe odbędzie się 
prawdopodobnie w lutym. Ser-
decznie Państwa zapraszam.
D. B.: Plany na przyszłość?
M. W.: Perspektywy gazety na razie 
przedstawiają się pomyślnie. Mam 
nadzieję, że będziemy się dalej roz-
wijać dzięki naszym Czytelnikom. 
Z przyczyn finansowych nie jest 
niestety możliwe, by w najbliższym 
czasie zwiększyć objętość „Prusz-
kowskich Wieści”, czy ich nakład, 
lecz w dalszej przyszłości, kto wie? 
Trwają prace nad stworzeniem 
internetowej wersji gazety, dzięki 
temu stałaby się bardziej dostęp-
na, zwłaszcza dla młodzieży.
D. B.: I tego serdecznie życzy-
my „Pruszkowskim Wieściom” 

na Nowy Rok! 
M. W.: Życzenia należą się przede 
wszystkim naszym Czytelnikom. 
Niech ten kolejny rok będzie cza-
sem zdrowia, radości z życia i spo-
koju. Ale nie byłbym sobą, gdybym 
jeszcze raz nie zaprosił Państwa 
do współpracy: „Pruszkowskie 
Wieści” to NASZA gazeta, moja 
i Państwa. Niech to będzie nasze 
wspólne marzenie.
Mirosław Wasilewski od lat anga-
żuje się w działalność społeczną 
na rzecz Pruszkowa. Był radnym 
drugiej kadencji, pracował z trud-
ną młodzieżą w stowarzyszeniu 
„Ananasy”, z własnej inicjatywy 
przywrócił do życia miesięcznik 
parafialny „Dzwon Żbikowa” i kilka 
lat był jego redaktorem naczelnym.
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Zimowy Pruszków z lotu ptaka
 
Prezydent Miasta Pruszkowa 
Paweł Makuch zaprasza na kolej-
ną wystawę plenerową do Parku 
Kościuszki.
Tym razem w zimowej scenerii 
prezentowane są fotografie Prusz-
kowa widzianego z lotu ptaka. 
„Dobrze jest czasem zmienić 
perspektywę. (…) Fotografie uwi-
daczniają, jak historyczny Prusz-
ków łączy się ze współczesnym” 
– zachęca do obejrzenia wystawy 
Prezydent.
Na kilkunastu wielkoformatowych 
fotografiach autorstwa Marcina 
Ziółkowskiego możemy obejrzeć 
wystawę „Pruszków Zimą”. To oka-
zja, by spojrzeć inaczej na okolice, 
które dobrze znamy jako piesi, kie-
rowcy, spacerowicze, biegacze... 
Nowa perspektywa z drona pozwala 
zobaczyć nasze Miasto w szerszym 
kontekście. Zimowy pejzaż dodaje 

panoramom szczególnego uroku. 
Pałacyk Sokoła, muzea, kościoły 
i inne obiekty zabytkowe, tereny 
zielone na czele z Parkiem Potu-
lickich, Parkiem Anielin, Parkiem 
Kościuszki, Parkiem Żwirowisko 
oraz Parkiem Mazowsze, obszary 

rekreacyjne, nowe place zabaw 
i inne inwestycje. Wszystko to skła-
da się na nasz dzisiejszy Pruszków.
Wystawa znajduje się w Parku 
Kościuszki przy wejściu od strony 
ul. Kościuszki ul. Chopina.

WARSZTATY POSTCOVIDOWE ONLINE
DLA MIESZKAŃCÓW PRUSZKOWA

Warsztaty dla dzieci,
młodzieży, dorosłych

i seniorów.

1
2 Cel warsztatów:

poprawa nastroju,
zwiększenie

koncentracji,
poprawa zarządzania
czasem, budowanie

odporności.
 

Zachęcam do udziału

Paweł Makuch
Prezydent Miasta Pruszkowa

Szczegóły: www.pruszkow.pl

3 5 modułów szkoleń
dostępnych w każdym
dogodnym momencie

dla uczestnika.

AKTUALNOŚCI MIEJSKIE 
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„Wypełnij życie działaniem. Nie czekaj, aż coś się wydarzy. 
Spraw, by się wydarzyło.”

Nowy Rok… czas podsumowań, ale i planów, postanowień. Kolejne cele do zre-
alizowania i pytanie, czy damy radę, czy dotrzymamy obietnic? Jako miłośniczka 
„złotych myśli” i życiowych sentencji, przedstawiam Państwu subiektywnie do-
konany wybór cytatów. Może zmotywują do sportowego (i nie tylko) działania?

Zapraszam do lektury.

„Dziś zrób coś, czego innym się nie chce, a jutro będziesz miał to, czego inni pragną.”
„Jedyną osobą, która może cię zmotywować, jesteś ty sam.”
„Nie zaniżaj swoich celów do swoich możliwości. Zamiast tego podwyższaj swoje możliwości do swoich celów.”
„Wątpliwości zabiły więcej marzeń niż jakiekolwiek porażki.”
„Przeciwności losu powodują, że jedni się załamują, a inni biją rekordy.”
„Zanim coś osiągniesz, musisz czegoś od siebie oczekiwać.”
„Gdy na twej drodze pojawi się wiele przeszkód, nie pozwól, byś ty sam był jedną z nich.”
„Jeśli chcesz biegać - przebiegnij kilometr. Jeśli chcesz zmienić swoje życie- przebiegnij maraton.”
„Tylko ci, którzy zaryzykują pójście za daleko, dowiedzą się, jak daleko można dojść.”
„Największym i najważniejszym triumfem człowieka jest zwycięstwo nad samym sobą.”
„Jak trenujesz, tak będziesz walczyć.”
„Jeśli nie masz pasji, to znaczy, że marnujesz swój czas.”
„Najlepszym nie jest ten, kto zwycięża, lecz ten, który walczy do końca.”
„Aby osiągnąć sukces, pierwsze, co musimy zrobić, to zakochać się  w ciężkiej pracy.”
„Za każdym razem, kiedy startuję, mam cel, żeby biec szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.”
„Kiedy twoje nogi nie mogą już biec, biegnij swoim sercem.”
„Nie musisz być wielkim, aby zacząć, ale musisz zacząć, aby być wielkim.”
„Na początku będą pytać, po co to robisz. Później będą pytać, jak to zrobiłeś.”
„Każda porażka jest szansą, aby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.”
„Wygrywaj bez pychy, przegrywaj bez urazy.”
„Nie ma nic złego w świętowaniu sukcesu, ale ważniejsze jest wyciągnięcie nauki z porażki.”
„Nie bój się dużego kroku. Nie pokonasz przepaści dwoma małymi.”
„Upadnij siedem razy, ale wstań osiem.”
„To właśnie sport uczy tak potrzebnej nam w życiu tolerancji na dyskomfort.”
„Zły trening to taki, który się nie odbył.”
„Możesz mieć wynik lub wymówki. Nie możesz mieć obu.”
„Pasja zaczyna się w momencie, kiedy robisz coś nie dlatego, że musisz tylko dlatego, że chcesz.”
„Przestań patrzeć na sukcesy innych. Niech oni patrzą na twoje.”
„W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa- nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość.”
„Sukces to przechodzenie od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu.”
„Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie.”
„Za parę miesięcy podziękujesz sobie za to, że dzisiaj się nie poddałeś.”

Trochę na wesoło… ;)
„Kiedy masz jeden z tych dni, kiedy czujesz jakiś ciężar na barkach… zacznij robić przysiady.”
„Sport jest tańszy niż psychoterapia.”
„Zaprzyjaźnij się z bólem, a już nigdy nie będziesz.. samotny.”
„Sport polega na tym, że jedna osoba próbuje przekreślić marzenia innej.”
„Mięśnie zdobywa się z trudem i łatwo traci. Tłuszcz zdobywa się łatwo i traci z trudem.”

I coś z języka angielskiego…
  „Jedynym miejscem, w którym sukces (ang. success) pojawia się wcześniej niż praca (ang. work) jest słownik.”

  Z życzeniami inspiracji i determinacji, ale i uśmiechu, który wędruje daleko. 

                                           POWODZENIA!
                                                                                  Renata Szcześniak

NA SPORTOWO I REKREACYJNIE 
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Obchody 95-lecia kolejki EKD/WKD 

Najważniejszą rolę w powstaniu i rozwoju Pruszkowa odgrywała i odgrywa ko-
lej. Miasto przecinają dwie drogi żelazne: pierwsza jest długa i wielka, a druga 
krótka i mała. Obie pozwalają i ułatwiają, a zarazem utrudniają i komplikują 
życie w mieście. 

Podczas zaborów mała wieś Pruszków, dzięki kolei 
parowej, rozpoczęła dynamiczną metamorfozę. 
Zaczęło się to 14 czerwca 1845 r., gdy oddano pierw-
szy odcinek Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej 
o długości 29,63 km. Łączył on centrum Warszawy 
(od Dworca Wiedeńskiego) przez stację w Pruszkowie 
z Grodziskiem. Trasę wkrótce wydłużono. Z czasem 
rozrosła się ona poważnie łącząc się z siecią euro-
pejskich kolei austriackich i niemieckich, a przez nie 
z całą Europą, a także ze wschodem Rosji. Dzięki kolei 
powstały pruszkowskie fabryki, warsztaty kolejowe, 
a wokół nich osiedla mieszkaniowe. 
Drugą, ważną dla Pruszkowa i okolic podwarszawskich 
linię kolejową otwarto 82 lata po pierwszej. Odbyło 
się to w niedzielę, 11 grudnia 1927 roku. 95 lat temu 
o godzinie 9:54 ze stacji Grodzisk wyjechał na pierw-
sze w Polsce zelektryfikowane, normalnotorowe tory 
o długości 32,3 km, szybkobieżny skład Elektrycznej 
Kolei Dojazdowej (EKD), która mogła jechać do 80 
km/godzinę. O godz. 11:00 dotarł on do stacji koń-
cowej w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej (między 
ul. Marszałkowską i Poznańską). Już o godz. 11:05 

z Warszawy do Grodziska pojechał według rozkładu 
jazdy pierwszy, oficjalny pociąg pasażerski. Ruszyły 
trzy wagony w barwie kremowo-czerwonej. Kilka lat 
potem przemalowano je w nowe barwy kremowo-
granatowe. Obok pasażerów początkowo pociągami 
wożono towary w wagonach towarowych.
W 1947 r. EKD znacjonalizowano i przeszła ona pod 
zarząd państwowy PKP. W 1951 r. właściciel nadał jej 
nazwę: „Warszawska Kolej Dojazdowa” (WKD). Z kolei 
w 2007 r. weszła w życie umowa sprzedaży przez 
PKP S.A. całej spółki PKP WKD sp. z.o.o. Konsorcjum 
Samorządowemu – Województwo Mazowieckie, 
miastu Pruszków oraz gminom Grodzisk Mazowiec-
ki, Brwinów, Milanówek, miastu ogrodowi Podkowa 
Leśna i gminie Michałowice. W 2008 r. powołano 
spółkę samorządową „Warszawską Kolej Dojazdową 
sp. z.o.o.”. Po blisko 100 latach kolej samorządowa 
WKD pokonuje trzydziestotrzykilometrowy odcinek 
między Grodziskiem Mazowieckim i Warszawą Śród-
mieście w 68-71 minut. W 2019 r. WKD przewiozła aż 
8,797 mln pasażerów z 99,5% punktualnością kur-
sowania. Pandemia w 2020 r. poważnie zmniejszyła 

95-lat EKD/WKD 

fot. WKD EN-80, ul Szczęsliwicka, Wa-wa
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przewozy pasażerów do 4,615 mln. 
Z okazji 95. rocznicy, w grudniu 2022 roku odbyły 
się cztery uroczyste spotkania jubileuszowe EKD/
WKD. Już w środę, 7 grudnia w Warszawie w Sta-
cji Muzeum przy ul. Towarowej 3 odbyła się bardzo 
interesująca prelekcja pt. „EN-94 – 50 lat później”. 
Przybyli zapoznali się z niezwykle ciekawą historią 
powstania, eksploatacji 40 składów typu EN-94. Nowe 
pojazdy, opracowano całkowicie w Polsce i wyprodu-
kowano w 1972 r. w Pafawag Wrocław i wprowadzano 
do eksploatacji. 
Zastąpiły one pierwsze wagony produkcji angielskiej 
typu EN-80. Polskie wagony eksploatowano 44 lata, 
do 2016 r., a pierwsze ich główne naprawy wykona-
no 25 lat po wyprodukowaniu. Najbardziej wysłużony 
skład podczas eksploatacji przejechał 3 493 333 km 
(reszta średnio przejechała ok. 3 mln km) – pokonał 
ponad 100 000 razy trasę Warszawa-Grodzisk. Na 
skutek modernizacji linii i zmiany napięcia w trakcji 
z 600V na 3000V wycofano typ EN-94. Zastąpiły go 
dwa, nowoczesne typy: EN-97 (PESA Bydgoszcz S.A. 
– 14 sztuk w latach 2011-12) oraz EN-100 (NEWAG S.A. 
– 6 sztuk w 2016 r.). 

Dwa dni potem w piątek, 9 grudnia o godz. 16.00 roz-
poczęła się w Urzędzie Gminy Michałowice w Regu-
łach przy Alei Powstańców Warszawy 1 prelekcja pt. 
„95 lat EKD/WKD – geneza, powstanie i rozwój EKD/
WKD”. Przed urzędem ustawiono plenerową wystawę 
czynną do 22 grudnia 2022 r. W spotkaniu udział wzięli 
mieszkańcy gmin i miejscowości leżących wzdłuż tra-
sy WKD. Spotkanie zagaiła Pani Małgorzata Pachecka 
– wójt Gminy Michałowice, która gościła przybyłych. 
Potem ciekawie przemawiał Pan Michał Panfil –  

Prezes Zarządu WKD, który mówił o spółce i jej pla-
nach rozwojowych. Wykład o EKD/WKD poprowadził 
Pan Krzysztof Kulesza. Podczas spotkania przekazano 
wiele ciekawych informacji, m.in. to, że WKD zatrud-
nia 272 osoby. Trwają prace budowy drugiej nitki 
torów o długości 7,5 km od Podkowy Leśnej do Gro-
dziska Mazowieckiego, które zakończą się w 2023 r. 
Świętując „urodziny jubilatki” w niedzielę, 11 grudnia 
w zajezdni WKD w Grodzisku Mazowieckim zorgani-
zowano dzień otwarty w dawnej zajezdni EKD. Pie-
czołowicie odnowiony jej stary gmach zamieniono 
w piękną, o dużej powierzchni Izbę Tradycji EKD/
WKD im. Tadeusza Gawrońskiego. Izba obchodziła 
przy tym swój jubileusz 20-lecia. Zwiedzający mogli 
zapoznać się z odrestaurowanymi eksponatami – 
wagonem EN-80 i EN-94, rykszą towarową EKD 
i wieloma innymi, cennymi oryginalnymi pamiątkami. 
Spotkanie prowadzili wolontariusze ze Stowarzysze-
nia Klubu Miłośników EKD/WKD, którzy udzielali 
wyczerpujących informacji. 
Finał spotkań rocznicowych odbył się w czwartek,  
15 grudnia. Spotkanie zostało zorganizowane, podob-
nie jak pierwsze, w Stacji Muzeum. Organizatorzy 
przygotowali prelekcję pt. „Wielcy ludzie z małej 
kolei”. Przedstawiono życiorysy wybitnych postaci, 
które przyczyniły się do powstania EKD/WKD oraz jej 
istnienia czy upamiętnienia. Wśród zasłużonych osób 
dla EKD/WKD są postacie związane z koncernem 
„Siła i Światło” jak: Maciej Radziwiłł, Janusz i Tade-
usz Regulscy, Tadeusz Baniewicz, Tadeusz Sułow-
ski, Alfons Kühn. Nie mogło zabraknąć wspomnień 
o takich osobach jak: Wiktor Przelaskowski, Mie-
czysław Jaryczewski, Tadeusz Gawroński, Szczepan 
Brożych, Andrzej Szymiczek, Stanisław Kaczorowski 
i Aleksander Uzarowicz. 
Podsumowując obchody 95-lecia EKD/WKD... 
Miały one urozmaiconą oprawę. Spotkania odbyły 
się w ciekawych miejscach. Organizatorzy starannie 
przygotowali atrakcje, pamiątki i foldery okoliczno-
ściowe. Prelekcje znacznie poszerzały wiedzę o prze-
szłości, ludziach i o pojazdach EKD/WKD. 
Kolej ta ma jeszcze przed sobą lata, a tym samym 
kolejne dziesiątki milionów pasażerów pojedzie tym 
niezwykłym, naziemnym metrem podmiejskim. Jego 
trzy stacje w Pruszkowie (Malichy, Tworki i Pruszków 
WKD) na trwałe są wpisane w życie i pejzaż miasta.

Mirosław Wawrzyński

fot. WKD EN-94, fot. ze zbiorów autora

Plan trasy kolei elektrycznej Warszawa-Grodzisk, źródło: Polona, domena publicza.
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Wizyty, spacery organizowane przez Muzeum Dulag w Pruszkowie i napis: „Tędy 
przeszła Warszawa od 6 VIII do 10 X 1944” od lat przygotowywały mnie, aby 
w końcu tam pojechać… wypadło na rok, w którym tuż za rogiem… jest wojna 
i ciągle plącze się po głowie zagubiona myśl…, ale jak to wojna?!

autor nieznany. (2005 r.)
Poświęcim

Popołudnie przed.
Jechał do Auschwitz. Intercity.
Myślał. Czuł zbliżające się sprzedsześćdziesięciolet-
nie wydarzenia.
Milczał. Minutami cisz czcił ich pamięć.

Średniowczesny wieczór.
Był na miejscu.
Przystanął. Nabożnie popatrzył na odrutowany obóz. 
Bo tak musi zrobić winny pokorę, wobec tego miejsca. 
Każdy.

Minęło nazajutrz.
Kupił część ich cierpienia za 10 złotych.
Przekroczył bramę. Starał się chodzić obok drogi, 
obok żwiru i gleby, żeby nie podeptać pamięci.
Słuchał historii zachowanej słowami przewodnika. 
O dobrze funkcjonującym przedsiębiorstwie, obniża-
niu kosztów, nastawieniu na wytwarzanie.

Przełom tygodnia.
Patrzył na pasywną zadumę. Z trudem mijał grupy 
przychodzące z naprzeciwka. Czekał na swoją kolej-
kę do piwnic. Dopychał się do zakurzonych talizma-
nów. Oglądał fotografie dwudziestokilogramowych, 
dorosłych kobiet. I wtedy przypomniał sobie wyj-
ście do kina w szkole średniej. Po kilkunastu latach 
ponownie zobaczył scenę usypywania stosu z zaga-
zowanych. I jeszcze raz, bardzo wyraźnie słyszał 
komentarz, siedzącego rząd dalej i jedzącego kanapkę 
– schaboszczaki.

Początek nowego.
Przyjeżdżał transportami z każdej strony.
Tłoczył się do kasy.
Był Polakiem, zaglądającym z ciekawością do piętna-
stometrowego sedesu.
Załatwiał interesy przez telefon komórkowy.
Był Japończykiem, filmującym fragment drutów.
Podziwiał piękne fotografie niesmutnych dzieci.
Był parą, obściskującą się z uśmiechem.
Dziwił się, dlaczego mineralna w sklepiku przy bramie 
jest taka droga.
Był młodym Żydem, skaczącym po resztkach betonu.
Zabierał z pokanadyjskich ruin, może dla zysku, stare 
łyżki i grzebienie.
Był starym Żydem, sprzeciwiającym się rosnącej 
trawie.
Patrzył na przechodzących, młodszych tych, którzy 

go kiedyś tutaj zabijali.
Był Beckhamem, kupującym album. I zastanawiał się, 
czy o Auschwitz słyszało więcej osób niż o nim.
Był nastolatką, która zobaczyła Beckhama.
Biegł. Piszczał. Spazmował. I miał prawdziwą ocho-
tę udostępnić mu swój biust po to, żeby ten złożył 
na nim autograf.
Koniec w środku i na powrót.
Nie próbował już patrzeć tak jak przed pobytem. Nie 
myślał już, że tutaj jest inaczej.
I nie wracał z innego świata, bo nigdy do niego nie 
przyjeżdżał.

do autora nieznanego.
…to nie ich wina…

w „Poświęcimiu” bez zmian
jabłko 8 złotych

woda 12
Marija robi selfie

uśmiecha się
…na tle szubienicy

wychodzę głodna
od początku życia…

szukam
suchego chleba…

a w mieście mówią
że nikt do nich nie zagląda

(czy to ich wina, że
środek Europy wypadł

akurat na nich)

zostaję, by pobyć
zajrzeć tu i tam

zetrzeć kurz
najeść się…

kelnerka
widzi moje myśli

widzi myśli mojej babci
z obozu
przynosi

suchy chleb…
czekadełko z okrasą

widzę…
na moich butach kurz

w telefonie
trzydzieści tysięcy kroków

FELIETONY IWONY Poświęcim



11

Pruszkowskie Wieści | styczeń 2023

zrobionych
w trzy i pół godziny
tyle wystarczy, aby
poczuć w sobie…

przeszłość
a w baraku śmierci
młodzieńcza ręka

napisała współcześnie
L+S= WM

to mogła być
Lili i Stefan

…młodość uratowała ich
Wielką Miłość

AleBabka pisze (2022 r.)

Od razu pokochałam ten sport
Nicola Hyżyk — trzykrotna mistrzyni Polski w akrobatyce sportowej. W wywia-
dzie dla „Pruszkowskich wieści” w ramach serii „Młode Sukcesy (z) Pruszkowa” 
opowiedziała mi o kulisach i początkach swojej kariery, a także o wpływie miej-
sca zamieszkania na swój sukces.

Elżbieta Jacaszek: Jak zaczęła się twoja przygoda 
z akrobatyką?
Nicola Hyżyk: Mama zabrała mnie na zajęcia akro-
batyczne, gdy miałam cztery lata, ale wtedy mnie 
jeszcze nie przyjęli, bo powiedzieli, że jestem za mała. 
Teraz już się to zmieniło i można zapisać 4-, 5-letnie 
dziecko. Ja mogłam zacząć chodzić na zajęcia dopiero 
w wieku 6 lat.
Od razu pokochałam ten sport. Cały czas wisiałam 
na drążkach do góry nogami. To było moje całe życie, 
choć na początku była to raczej spokojna przygoda. 
Byłam oczywiście zaangażowana, ale chodziłam też 
na inne zajęcia dodatkowe. Dopiero, gdy miałam 13 lat, 
zaczęłam to traktować bardziej poważnie i odsunęłam 
inne zainteresowania.
Natomiast moja profesjonalna przygoda z akrobatyką 
zaczęła się w wieku 14 lat. Byłam wtedy już w najlep-
szej grupie i miałam świetny zespół. 
Najpierw oczywiście musiałyśmy udowodnić, że 
dobrze nam idzie na poziomie Polski, by zacząć jeź-
dzić na zawody międzynarodowe. Oczywiście udało 
nam się, i tak to się zaczęło. Czternaście lat — to był 
mój przełomowy moment.
E. J.: Jaka jest różnica między akrobatyką 
a gimnastyką?

N. H.: Akrobatyka nie jest sportem indywidualnym, 
zawsze jest się w jakimś zespole dwu-, trzy- czy czte-
roosobowym i to jest największa różnica. Nie używa-
my też żadnych przyrządów, a tylko naszych ciał.

MŁODE SUKCESY (z) PRUSZKOWA
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E. J.: Ile miałaś lat, gdy zakończyłaś karierę?
N. H.: Miałam wtedy 17 lat.
E. J.: To jak długo trwa kariera akrobatki? Raptem 
tylko kilka lat?
N. H.: Zależy gdzie. Za granicą dziewczyny trenują 
do 22, a nawet 25. roku życia, bo mają lepsze warunki. 
Jest dofinansowanie, lepsi fizjoterapeuci, więc akro-
batki mają ciała w lepszej kondycji i są w stanie dłużej 
trenować. Istotne jest też to, że ich szkoły są dosto-
sowane do akrobatyki. Nauka nie koliduje ze sportem, 
a wręcz go wspiera. A u nas jest zupełnie na odwrót. 
Dużo osób rezygnuje w klasie maturalnej, bo po pro-
stu nie daje rady pogodzić nauki z treningami 6 razy 
w tygodniu. I jeszcze myśleć o swojej przyszłości nie-
związanej ze sportem.
E. J.: Co jest najtrudniejsze w akrobatyce?
N. H.: Fizycznie to jest sport, któ-
ry niszczy twoje ciało. Trzymasz 
koleżankę, która waży tyle co ty. 
Wcześnie masz kontuzje, musisz 
chodzić do fizjoterapeuty, bolą 
cię plecy, jest dużo treningowego 
wyniszczenia ciała.
Ja miałam przez akrobatykę dwa 
razy zerwane więzadło krzyżo-
we. A dzisiaj, nawet gdy już nie 
trenuję, dalej bolą mnie plecy. To 
są rzeczy, które nie kończą się 
wraz z końcem twojej kariery, 
a idą za tobą już do końca życia.
Jest to też sport bardzo bez-
względny. Nieważne, że boli i tak 
trenujesz.
E. J.: A psychicznie jest to trud-
ny sport?
N. H.: Bardzo. Trzeba być per-
fekcjonistką. Jesteś uczona, żeby 
nigdy nie popełniać błędów, bo 
masz tylko jedną szansę, by się 
zaprezentować.
Ściągnięte palce, maksymalne 
spięcie, wszystko równo w rytm muzyki, z mimiką 
włącznie. A jeśli ci się nie uda, to następna szansa 
jest dopiero za pół roku. Dodatkowo w szczycie swo-
jej kariery jesteś w wieku od 13 do 17 lat. A to czas, 
gdy zaczynają się spotkania, imprezy, a ty codziennie 
masz trening. Jest się wyłączoną z życia towarzyskie-
go. Mimo, że chciałoby się w nim uczestniczyć, to nie 
ma jak. Są zawody i treningi. Łatwo można poczuć się 
odizolowaną, bo nikt za bardzo nie rozumie twojego 
poświęcenia. Rówieśnicy mówią „co tam trening, nie 
musisz iść”.
E. J.: Ile godzin tygodniowo trenowałaś?
N. H.: W szczycie formy, 5-6 razy w tygodniu po 3 
godziny.
E. J.: Rozważałaś kiedyś odejście w trakcie kariery?
N. H.: Tak, w momentach, kiedy nie ma się dobrego 
zespołu bardzo ciężko jest dalej trenować z nadzie-
ją, że w najbliższym czasie sytuacja się poprawi. Mój 

tata widział we mnie bardzo duży potencjał w innych 
sportach. Na przykład, bardzo chciał, żebym została 
mistrzynią w skoku o tyczce. Miał taką wizję i nama-
wiał mnie wręcz kilka lat. W końcu był taki moment, 
że trenowałam oba te sporty — i akrobatykę, i skok 
o tyczce. Ale dla mnie były one nie do porównania. 
Akrobatyka była o wiele ciekawsza i ciągnęło mnie 
do niej. A skok był mi obojętny i nigdy nie poczułam, 
że to jest to, czemu chciałabym się poświęcić mimo, 
że faktycznie miałam predyspozycje. Szybko robiłam 
postępy, ale nie ma szans, że zmusisz się do czegoś, 
czego nie lubisz. Tata musiał się z tym pogodzić. :)
E. J.: Czy akrobatyka to drogi sport?
N. H.: W mojej sytuacji nie. Nasze składki miesięczne 
to było około 100 złotych. A nasz klub, Ursusowskie 
Towarzystwo Sportowe UTS „AKRO BAD” finansował 
nam stroje i wyjazdy.

E. J.: Czy to, że mieszkałaś w Komoro-
wie, miało jakiś wpływ na twój sukces?
N. H.: Na pewno. To są treningi prawie 
codziennie. Trzeba na nie dojeżdżać, 
ktoś się musi właściwie zobowiązać, 
żeby cię dowozić, bo jesteś dzieckiem. 
Gdyby nie moja mama, to na pewno nie 
osiągnęłabym tego, co osiągnęłam.
Fakt, że mieszkałam blisko klubu, który 
jest najlepszym w Warszawie i jest jed-
nym z lepszych w Polsce, był kluczowy.
Szczególnie, że w Polsce jeszcze kilka 
lat temu był problem z — nazwijmy to 
— wschodnim podejściem do trenowa-
nia. Z przemocą, szczególnie słowną. 
A w moim klubie to było opanowane. 
Nigdy czegoś takiego nie doświadczy-
łam. Trafiłam do dobrego miejsca.
E. J.: Co uważasz za swoje największe 
osiągnięcie?
N. H.: Podchodząc do sprawy czysto 
technicznie, to 8 miejsce na Mistrzo-
stwach Europy, szczególnie, że było 
to po dłuższej przerwie kilku lat, kie-
dy nikt z Polski nie wszedł do finału 

w naszej kategorii.
Oraz zdecydowanie trzykrotne Mistrzostwo Polski 
Seniorów.
Oprócz tego, z rzeczy takich bardziej życiowych, bar-
dzo sobie cenię to, czego akrobatyka mnie nauczyła. 
Samodyscypliny, mobilizacji, samozaparcia, wytrwa-
łości. Trenowałam ją wiele lat i w moim odczuciu, 
dzięki niej w dużej mierze stałam się lepszą osobą. 
E. J.: Teraz studiujesz Międzynarodowy Biznes w Til-
burgu. Jakie masz plany na przyszłość? Wiążesz je 
akrobatyką?
N. H.: Na pewno wiążę swoje plany ze sportem. Chcia-
łabym z nim połączyć biznes. Kiedyś moim marze-
niem było bycie w ekipie organizującej olimpiadę, bo 
to jest na pewno największe wydarzenie sportowe 
na świecie.
W każdym razie wiem, że na pewno chciałabym zostać 
w sportowym świecie. Jak się w tym wychowujesz, to 

MŁODE SUKCESY (z) PRUSZKOWA
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potem zostaje to w tobie, jest się nauczoną tej kultury. 
Dlatego zdecydowanie chciałabym przyszłość zwią-
zać ze sportem.
E. J.: Czy teraz coś trenujesz?
N. H.: To jest bardzo ciekawe, bo gdy przyleciałam 
na studia do Tilburga, okazało się, że jest tutaj bardzo 
dużo stowarzyszeń sportowych. Są one świetnie pro-
wadzone, dlatego na pierwszym roku zapisałam się 
na siatkówkę.
Jednak po 12 latach bycia profesjonalnie związaną ze 
sportem i z wyuczonym poczuciem odpowiedzial-
ności, żeby zawsze być na treningu, profesjonalnie 
do niego podchodzić i dawać z siebie wszystko, na tej 
siatkówce bardzo się męczyłam. Nie umiałam jej 
potraktować jako swobodnego sportu dla rozrywki. 
Dalej tkwiłam w przekonaniu, że przecież muszę być 
najlepsza, a mój zespół musi teraz wszystko wygrać. 

Ciężko jest przejść z myślenia: „jestem tu na 100%” 
do „robię to dla siebie i kiedy nie jestem najlepsza, to 
wszystko jest okej”.
Dlatego w tym momencie chodzę na zajęcia sportowe 
bez większego przywiązania się do konkretnej dyscy-
pliny czy drużyny. Zależy mi, aby czerpać przyjem-
ność z uprawiania sportu.
E. J.: Co byś powiedziała komuś, kto chciałby teraz 
zacząć trenować akrobatykę?
N. H.: Powiedziałabym, że musi być bardzo twardy. 
Zacisnąć zęby i dać z siebie wszystko. Mieć swoje 
cele i marzenia związane ze sportem, bo to bardzo 
motywuje. Ja nie żałuję poświęcenia się w 100%. Życie 
społeczne, imprezy zawsze będą, a najlepsza forma 
w sporcie potrafi bardzo szybko przeminąć. Oczywi-
ście trzeba pamiętać o równowadze i zdrowiu psy-
chicznym, ale warto mieć jasne priorytety.

Pruszków naprawdę czyta
   „Pruszków naprawdę czyta” - 
mogę powtórzyć za Panią Janiną 
Koźbiel z Wydawnictwa JanKa. 
Można się było o tym przeko-
nać na Mikołajkowej Wymianie 
Książek w dniu 10 grudnia, która 
odbyła się w Sali na Stacji PKP 
Pruszków.
     Poza tradycyjną formą, gdzie 
każdy mógł wymienić swoje 
przeczytane książki na inne, 
przyniesione przez czytelników, 
tym razem odbyła się dodatko-
wa atrakcja, którą przygotowały 
organizatorki: Eliza, Kinga, Boże-
na i Jola. „Mikołajkowa Loteria 
Książek”, na której znalazło się 
wiele ciekawych pozycji książ-
kowych (niektóre z autografem 
autora czy autorki), zgromadziła 
rzeszę czytelników od najmłod-
szych i tych nieco starszych. 
Dodatkową atrakcją była obec-
ność samego Autora Nieznane-
go, który osobiście podpisywał 
dedykacje swoim czytelnikom. 
     Jak pisze Eliza: „Wymianka 
Mikołajkowa była wielką przy-
jemnością dla nas, tym bardziej, 
gdy widziałyśmy radość naszych 
„wymiankowiczów” w trakcie 
trwania loterii”. Kinga dodaje: „…było jak zawsze 
wyjątkowo i energetycznie. No i na szczęście każdy 
wrzucony los był wygrany”.
     Ja też tam byłam, książkę ciekawą zdobyłam, 
z autorką książki „Słowo i płeć” wiele słów zamieni-
łam i szczerze mogę powtórzyć za jednym z czytelni-

ków: „To wspaniały pomysł na spędzenie sobotniego 
popołudnia”.
     Śledźcie stronę Książkowe Wymianki Pruszków 
na Facebooku, bo znając dziewczyny, za miesiąc 
znów wymyślą jakąś ciekawą atrakcję dla swoich 
„wymiankowiczów”.

Iwona Szewczak

KSIĄŻKOWE WYMIANKI



Pruszkowskie Wieści | nr 1/202314   

Świat wyobrażony

Realistyczny i fantastyczny

Tworzenie – Rzecz ludzka

W ZASIĘGU PARNASU

Nasza redakcyjna koleżanka, Iwona Szewczak, dwukrotnie (w 2021 i 2022 r.) zwyciężyła w Turnieju Jednego 
Wiersza organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Brwinowie przy okazji ogólnopolskiego Konkursu Poetyc-
kiego „Brwinowski Parnas”. W 2021r. została laureatką trzeciego miejsca w debiucie prozatorskim, w konkursie 
literackim „Szkoła życia” organizowanym przez Fundację na rzecz Wielkich Historii; w 2022 roku laureatką 
trzeciego miejsca w VIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim „O Laur Posła Prawdy” i laureatką I nagrody w XVI 
Mazowieckim Konkursie Literackim „Twierdzą nam będzie każdy próg…” w kategorii proza. Pisze wiersze, pio-
senki i opowiadania. oraz recenzje książek na portalu nakanapie.pl. Występuje w kabarecie „Po przejściach” 
w którym śpiewa również piosenki autorskie.

Iwona Szewczak
rozmowy z wyobraźnią
połączeni 
kneblem w ustach 
rozmawiają 
listem papierowym

zapatrzeni 
w zamknięte okna 
upchnęli siebie w ciszy

stęsknieni 
tłumaczą słowa 
niewypowiedziane

zawsze na posterunku 
wyczekiwania

bez widoku 
bez zapachu 
bez szeptów

grzeczni dla świata… 
„Mój drogi!” - „Moja droga!” 
„Jestem zdrów!” - „Jestem zdrowa!” 
„Uśmiechnij się!” - „Uśmiecham się!”

tylko drzewa świadkami 
jak cieszą się słowami

jestem, jestem*

jestem tobą, tak czy nie 
w moim życiu spełniasz się, staję się tobą 
nie chcę tego wcale, nie 
włazisz sama, bez pukania, urządzasz się 
krzesło tu a obraz tam 
szukam siebie i ciągle mi siebie brak

 

myślisz za mnie, karzesz tak, że wyć się chce 
i sił już brak na walkę…z tobą walkę mam

jestem, jeszcze jestem 
żyję szeptem twoich słów 
spadam, spadam w przestrzeń 
lecę jeszcze, by na końcu 
wznieść się znów

twoje, twoje skrzydła 
mnie unoszą 
ukołyszą, jak do snu 
jesteś, zawsze byłeś 
mówisz szeptem, proszę wróć

czas już zmądrzeć, tak czy nie 
chronić to, co moje jest, nie oddam, nie 
mam już siłę, plan już mam 
na nowo urządzić świat, na zawsze tak 
krzesło tu a obraz tam 
znalazłam siebie i siebie mam 
myślę tak jak widzę świat, że krzyczeć chcę 
i śmiać się tak…mam życie, moje życie mam 
…mam życie, moje życie mam…

jestem, jeszcze jestem 
żyję szeptem twoich słów 
spadam, spadam w przestrzeń 
lecę jeszcze, by na końcu 
wznieść się znów

twoje, twoje skrzydła 
mnie unoszą 
ukołyszą, jak do snu 
jesteś, zawsze byłeś 
mówisz szeptem, proszę wróć 

* wiersz nagrodzony podczas  Turnieju Jednego 
Wiersza w Brwinowie w 2022 r.

Wybór tekstów Anna Rykowska

POEZJA



15

Pruszkowskie Wieści | styczeń 2023

Co dalej z „Salonikiem z kulturą”?
11 grudnia w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Hubala 5 odbyła się kolejna, bodaj już trzy-
dziesta premiera „Saloniku z kulturą”, najstarszej cyklicznej imprezy kulturalnej w Pruszko-
wie. „Salonik” bawi i inspiruje pruszkowian od 15 lat, prezentując wartościową twórczość 
w zakresie poezji, piosenki i kabaretu. Przez te 15 lat gościliśmy na scenie „Saloniku” wielu 
znakomitych gości, czasem nawet zagranicznych. Grali znakomici muzycy jazzowi i klasyczni, 
śpiewali artyści wybitni i utytułowani. A najważniejsze, że wraz z publicznością stanowiliśmy 
jedną rodzinę, którą łączy sztuka.

Nie inaczej było 11 grudnia. Piękne pieśni śpiewał Jacek 
Beszczyński, czarując swoimi tłumaczeniami Okudża-
wy. Licznie zgromadzona publiczność, która przebr-
nęła przez śniegi i zawieje, dobrze też bawiła się przy 
autorskich pieśniach twórcy „Saloniku”, Antoniego 
Murackiego. Całość dopełnił dowcipny i refleksyjny 
momentami występ kabaretu „TON” z Bielska-Białej, 
pod światłym przywództwem Piotra Skuchy.
To prawie trzygodzinne spotkanie w „Saloniku” mogło 
być w tym miejscu ostatnim, bo sala na Hubala 5 
zmienia właściciela. Czy uda się ocalić naszą cyklicz-
ną imprezę w Pruszkowie? Kto wie...? Czy jest nam 
potrzebna inteligentna rozrywka, mądra piosenka 
z tekstem i melodią? Oczywiście, że jest, ale czy wie-
dzą o tym ci, którzy decydują o kształcie pruszkow-
skiej kultury?
Zakończę pointą, pochodzącą z mojego ostatniego 
hymnu „Salonikowego”:

„ Co się stanie z „Salonikiem” w latach przyszłych
Gdzie pieniędzy na kulturę przyjdzie szukać?
W sprawie gustów wciąż równamy do najniższych
Ciepłe piwko i muzyczka Martyniuka…

Ale spójrzmy na tę sprawę z innej strony-
Bo byliśmy przecież z Państwem tyle lat:
Prawdziwymi artystami stał „Salonik”,
Aż wzruszenia pod powieką błyszczy łza”.

Antoni Muracki,
pomysłodawca tej sceny, 
starający się w ciekawy sposób przybliżać Państwu 
najciekawsze zjawiska artystyczne.

Oto pełen skład kabaretu: 
Piotr Skucha – ojciec założyciel, autor i reżyser. Stan-
d-uper znany z kabaretu DŁUGI, cyklicznych audycji 
radiowej Trójki („Parafonia”, „To się nadaje”, „Móżdżek 
po polsku”) i programów telewizyjnych („HBO Na Sto-
jaka”, „Skauci Piwni”, „Kanał 5”, „Kraj się śmieje”). Na 
scenie od ponad trzydziestu lat. Pozostali uważają, że 
jest ważny. On nie, chociaż waży sporo, przez co jest 
zauważalny. Z tłumu wystaje. Od góry.
Juliusz Wątroba - autor, poeta, satyryk, felietonista. 
Laureat ponad stu konkursów literackich, w tym mię-
dzynarodowych. Arcymistrz krótkich form, ulubie-
niec publiczności. Wydał ponad czterdzieści tomów 
wierszy, felietonów i fraszek. Współpracuje z wielo-
ma pismami, miał własną kolumnę w legendarnych 
„Szpilkach”. Prezes oddziału śląskiego Związku Litera-
tów Polskich. Nestor zespołu, żywioł na scenie. Waży 
niewiele, ale jego słowa mają wagę.
Gabriela Jaskuła - aktorka, nauczycielka i perfor-
merka. Ma kilkunastoletnie doświadczenie teatralne 
(Teatr Grodzki, Teatr Kontrast) i kabaretowe (kabaret 
„Bez Sensu”). Potrafi zagrać każdą postać, czasem kil-
ka na raz. Za kulisami poukładana, na scenie nieprze-
widywalna. Huragan zmysłów i emocji. Waży nawet 
mniej niż Juliusz, ale nikt jej nie lekceważy.
Zuzanna Glądys – najmłodsza i najbardziej nieobli-
czalna artystka w zespole. Ciągle się uczy, ale na trąb-
ce gra jak z nut i świetnie trzyma ton. Śpiewa, tańczy, 
zaskakuje. Co do wagi nie ma uwag, ale jej odwaga 
powoduje tremę u widzów, a uśmiech obezwładnia.  
Błażej Olma – aktor (Teatr Marzeń, Kwartet Bermudz-
ki), wokalista (m.in. grał jedną z głównych ról w kulto-
wym musicalu „Rocky horror show” w warszawskim 
„Och Teatrze”). Zabawny gość, mistrz drugiego planu 
widziany wiele razy na telewizyjnych ekranach, przez 
co każdy widz myśli, że go dobrze zna, ale nie może-
sobie przypomnieć skąd, bo Błażej ciągle chudnie. 
Dlatego na razie nie waży się w ogóle.

KSIĄŻNICA PRUSZKOWSKA
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Babciom i Dziadziusiom – z okazji 
Dnia Babci i Dnia Dziadka – dużo 
zdrowia, energii, radości i podzię-
kowanie za ich miłość oraz przeka-
zywaną mądrość życiową.

Redakcja

KSIĄŻNICA PRUSZKOWSKA

Spotkanie z Marią Magdaleną Trzaskowską,  
autorką książki „Ziemianie w tyglu historii”.

8 grudnia w sali konferencyjnej Dworca PKP w Pruszkowie 
odbyło się spotkanie z Marią Magdaleną Trzaskowską, autorką 
książki „Ziemianie w tyglu historii”.
Maria Magdalena Trzaskowska pochodzi z rodziny ziemiań-
skiej. Po wybuchu II wojny światowej musiała opuścić swój 
majątek, okupację przeżyła w Warszawie. Bohaterami wspo-
mnień autorki byli jej przodkowie, wywodzący się z rodów: po 
kądzieli – Bobrowskich z Zielonej  i po mieczu – Marchwickich 
z Brzeźna Wielkiego i Ryk.
Na koniec opowieści o swojej książce autorka zaprezentowała 
bogate archiwum rodzinne, w którym znajdują się bardzo cie-
kawe zdjęcia.  

Kamil Szurmak

Moje wrażenia po spotkaniu 
Spotkanie z Panią Marią, to było jedno z ciekawszych 
spotkań autorskich, w jakich miałam okazję uczestni-
czyć. Jestem pod wrażeniem, jak autorka poprowa-
dziła swoje spotkanie i zaprezentowała książkę. Z bły-
skiem w oku snuła Pani Maria historię swojej rodziny 
wywodzącej się z Bobrowskich z Zielonej i rodziny 
Marchwickich z Brzeźna Wielkiego i Ryk. Ile w jej sło-
wach było szacunku do drugiego człowieka, tęsknoty 
za wolnością i swoimi bliskimi. Z charakterystycznym 

błyskiem w oku, pisarka przedstawiła nam wyjątkowe 
zdjęcia upamiętniające lata jej dzieciństwa, młodości, 
członków rodziny i przyjaciół domu z dawnych cza-
sów. Na zawsze już zapamiętam uśmiech Pani Mari i jej 
charyzmę. Można z Pani Marii brać przykład, czerpać 
siłę do działania, ładować akumulatory, zapamiętywać 
i opowiadać innym, jako przykład. I ta pamięć myślę 
jest najważniejsza.

Iwona Szewczak
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 fot. Jacek Rykowski

 M. Trzaskowska i gen. St. Maczek

 ojciec autorki, Zdzisław Marchwicki 
suszy swój dobytek 1940 r. ; 1 DP 
gen. St. Maczka, Szkocja salon we dworze w Rykach
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Szanowni Państwo! 
Redakcja Pruszkowskich Wieści otrzymała zaproszenie skierowane do Miesz-
kańców naszego miasta na spektakl teatralny „Musical Kosmos” przygotowany 
przez Teatr Młodych z Gdańska. Poniżej obszerne fragmenty listu twórców spek-
taklu skierowanego za pośrednictwem naszej redakcji do pruszkowian.
Reprezentujemy Teatr Młodych z Gdańska. „Musical 
Kosmos” jest naszą autorską produkcją. Premiera 
spektaklu odbyła się w 2018 roku w Gdańskim Teatrze 
Szekspirowskim. Od tego czasu zagraliśmy już 50 razy 
na Gdańskiej scenie teatralnej, ale również na innych 
polskich scenach, m.in. Teatru Muzycznego w Pozna-
niu, Centrum Kulturalno- Kongresowego Jordanki 
w Toruniu. 
Pruszków jest kolejnym miastem na trasie naszego 
„kosmicznego” tournee po Polsce. Naszym funda-
mentem i kierunkiem drogi są ludzie. Zawsze dbali-
śmy i będziemy dbać o wartości, które przekazujemy. 
Kosmos jest jedynie albo aż cegiełką do dalszego two-
rzenia. Nie jest tajemnicą, że w planach mamy realiza-
cję kolejnego musicalu „Belweder Antropon”. Czy nam 
się uda? Sądzimy, że z wiarą i pomocą ludzi wokół nas, 
na pewno tak. 
Dajemy widzom teatr na najwyższym poziomie, poru-
szamy serca i wzruszamy do łez, bawimy i chcemy 

zarażać naszym szaleństwem jak największą publikę. 
Gdzie i kiedy można obejrzeć nasz spektakl?

Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie
26 stycznia 2023r. godz. 18.00
27 stycznia 2023r. godz. 19.00

Bilety do kupienia na naszej stronie https://teatrmlo-
dych.pl/musical-kosmos-teatr-mlodych/, na której 
można odnaleźć relacje z poprzednich przedstawień, 
trailer oraz opinie tych, którzy widzieli „Musical 
Kosmos”.

Organizujemy, również przedstawienia poranne dla 
szkół i grup zorganizowanych 26 i 27 stycznia 2023r. 
o godz. 9.00 i 11.30. Koszt biletów grupowych 35,45 zł.
Zapraszamy 
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MOK KAMYK

STYCZEŃ 2023 W „KAMYKU”
14.01.2023/sobota/godz. 10.00, 11.15. 12.30, 13.45
Pruszkowski Uniwersytet Dziecięcy – warsztaty
Badacz Odkrywca – temat: Świat dźwięku
Było sobie miasto – temat: Dachy i sklepienia
Druk 3D – temat: Ananas
Miejsce: pracownie 1.64, 1.67, 1.69 MOK Kamyk
14.01.2023/sobota/godz. 18.00
„Ceramika z Pruszkowa” pokaz filmu
Reportaż filmowy pt. „Ceramika z Pruszkowa” prezen-
tuje 120-letnią historię pruszkowskiej fabryki cerami-
ki, od jej powstania do zamknięcia. Film jest bogato 
zilustrowany przykładami modeli naczyń wyprodu-
kowanych w pruszkowskiej Fabryce Fajansu w okre-
sie 1880-1939 oraz w Zakładach Porcelitu Stołowego 
Pruszków w latach 1956-2000, a także zdjęciami 
archiwalnymi. Reportaż „Ceramika z Pruszkowa” uka-
zuje osiągnięcia w dziedzinie wzornictwa, opowiada 
o projektowaniu dekoracji naczyń pruszkowskich.
Scenariusz: dziennikarki Barbara Czechmeszyń-
ska-Skowron i Monika Witkowska, reżyseria Monika 
Witkowska
Wstęp bezpłatny
Film zrealizowano jako zadanie, dofinansowane ze 
środków z budżetu Województwa Mazowieckiego 
w ramach projektu Fundacji Pokolenia Pokoleniom pt. 

„Ceramika z Pruszkowa”
Miejsce: sala audytoryjna MOK Kamyk
15.01.2023/niedziela/godz. 10.30 i 12.00
Poranek teatralny dla dzieci
„Bajka o królewnie Marysi i lodowej górze” spektakl 
w wykonaniu Grupy O!Teatr
W czasach, kiedy świat był jeszcze tak mały, że 
„na kulawym koniu można go było przejechać w dwa 
dni”, w Królestwie Srebrnego Szczytu na tronie zasia-
dał król Patyk z królową Tasiemką. Kochali mocno 
swoją córeczkę, królewnę Marysię. Ta śliczna dziew-
czynka, rozpieszczana i chwalona, stała się kapryśna, 
samolubna i nieznośna dla innych. Rodzice postanowili 
wydać ją za mąż, licząc, że miłość odmieni jej charak-
ter. Czy to się udało? Jaką rolę odegra czarny łabędź? 
Dowiecie się, dlaczego warto być wrażliwym na dru-
giego człowieka i jak ważna jest przyjaźń. Inscenizacja 
łączy plan żywy i plan lalkowy, a humorystyczny język 
Kornela Makuszyńskiego dobrze pasuje do barwnych 
postaci.
Bilety w cenie 10 zł
dostępne od 2.01.2023 od godz. 9.00 na stronie inter-
netowej www.mok-kamyk.pl/bilety
Spektakl dla dzieci w wieku od 3 lat
Miejsce: sala widowiskowa CDK

 MUZEUM DULAG 121
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Styczeń w Muzeum Dulag 121
Muzeum Dulag 121 serdecznie zapra-
sza na organizowane w styczniu 2023 r. 
wydarzenia.

„Pocztówka z Dulagu” – spektakl w wykonaniu arty-
stów Stowarzyszenia K40
14 stycznia, godz. 15.00
Muzeum Dulag 121, ul. 3 Maja 8A
Z okazji 78. rocznicy likwidacji obozu przejściowego 
w Pruszkowie serdecznie zapraszamy na spektakl 
poetycko-muzyczny „Pocztówka z Dulagu”. 14 stycz-
nia o godz. 15.00 w siedzibie Muzeum Dulag 121 wystą-
pią artyści Stowarzyszenia K40, którzy zaprezentują 
spektakl w reżyserii Karoliny Skrzyńskiej, zrealizowa-
ny na podstawie wspomnień więźniów obozu Dulag 
121. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Zapraszamy!

82. rocznica likwidacji pruszkowskiego getta
29 stycznia, godz. 17.00 
Placyk przy ul. Bolesława Prusa, gdzie mieściła się 
pruszkowska bożnica i mykwa (wejście bramą przy 
numerze 38/40)
Serdecznie zapraszamy na obchody 82. rocznicy 
likwidacji pruszkowskiego getta. Podczas uroczysto-
ści pragniemy upamiętnić ponad 1400 mieszkańców 
Pruszkowa pochodzenia żydowskiego, którzy 30 
stycznia 1941 r. zostali przetransportowani z prusz-
kowskiego getta na teren warsztatów kolejowych, 
a stamtąd do warszawskiego getta. Ogromna więk-
szość z nich zginęła później w komorach gazowych 
obozu zagłady w Treblince. 
Obchody rozpoczną się o godz. 17.00 na placyku mię-
dzy ul. Prusa i Wojska Polskiego (wejście przesmykiem 
przy ul. Prusa między numerami 38 i 40), gdzie przed 
wojną mieściła się pruszkowska bożnica i mykwa. 
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Noworoczny Koncert dla Ukrainy
w wykonaniu Narodowej Kapeli
Bandurzystów Ukrainy

8 stycznia 2023
godz. 19:00
CENTRUM KULTURY I SPORTU W PRUSZKOWIE

W E JŚC I Ó W K I  D O  P O B R A N I A  W  R E C E P C J I  C K I S      
 O D   2 7  G R U D N I A  2 0 2 2
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