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Od Redakcji

W numerze

Drodzy Czytelnicy,

Pozwólcie, że w pierwszej kolejności nawiążemy do szczególnie 
bliskiego nam wspomnienia: 8 lutego w pruszkowskim Centrum 
Kultury i Sportu odbyło się już trzecie spotkanie klubowe pt. „Na 

celowniku satyry”. Cieszy nas, że „Pruszkowskie Wieści” to teraz więcej 
niż gazeta - stajemy się społecznością. Zgodnie z tym, co postulowaliśmy 
przy powoływaniu naszego czasopisma, chcemy łączyć ludzi, zachęcać 
do działania, uwalniać kreatywność, o której wiemy, że w Pruszkowie 
jest i będzie. Nasz ostatni wieczór literacki był pełen śmiechu i wzru-
szeń. A to przecież dopiero początek! Serdecznie zapraszamy na kolej-
ne spotkania klubu gazety.
W bieżącym numerze wyróżniliśmy artykuł „Szpital rusza w teren”, 
w którym dr nauk medycznych Jonathan Britmann opowiada o tym, 
jak zmieniała się psychiatria: temat bardzo ważny w czasie, gdy cho-
roby psychiczne i kryzysy emocjonalne stały się istną plagą. Mamy 
świadomość, że również wśród naszych Czytelników są osoby cier-
piące emocjonalnie. To dobra wiadomość, że w okolicy otwierane są 
nowe poradnie zdrowia psychicznego, miejsca naprawdę przyjazne 
ludziom. Choroby psychiczne to ludzka rzecz, powszechniejsza niż 
myślimy. I można je skutecznie wyleczyć. Zachęcamy do lektury – i do  
odpowiedzialnego działania.
Na koniec pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim 
Paniom: pięknego, świątecznego Dnia Kobiet, a potem niech każdy 
dzień tego roku będzie dla Was jak 8 marca. Doceniamy, nisko się kła-
niamy i zachęcamy do lektury naszego czasopisma, 
redakcja@pruszkowskie-wiesci.pl
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Plan obsługi kotów
„Kot, jaki jest, każdy widzi” pisze Izabela Jarska w swojej książce, gdzie zdradza 
kocie tajemnice w formie satyrycznych felietonów. A koty mogą być różne: 
„Szare, bure i pstrokate.
Wszystkie koty za pan brat.
Mają drogi swe i płoty.
Po prostu koci świat.
Po prostu koci świat”. 
Słowa te to tekst piosenki rozpoczynającej słynną 
dobranockę „Przygody kota Filemona”. Ja swoją przy-
godę z kotami zaczynałam od tej właśnie bajki. Razem 
z ciekawskimi pytaniami małego kotka, poznawałam 
otaczający go świat i uczyłam się mądrości życiowych, 
które wygłaszał dorosły, leniwy i przemądrzały kot 
Bonifacy. Zainspirowana kocimi przygodami, lubię tak 
jak one chadzać swoimi drogami i czasem, tak jak im, 
udaje mi się spaść na cztery łapy. 
Ala z elementarza ma kota. Ja nie mam, ale od czasu 
do czasu jestem „ciocią” dla kotów bliskich mi osób. 
A muszę powiedzieć, że nie są to zwykłe koty. Może nie 
od razu w randze gadającego kota Rademenesa z fil-
mu „Siedem życzeń” ze słynnym zaklęciem „Hathor, 
Hathor”, ale jest i czarny kot meloman (aż się iskrzy 
do muzyki), jest szary kot baśniowy z nutą melancholii 
w oczach i są piękne koty perskie o błękitnych oczach, 
traktowane jak członkowie rodziny. Jest też Maniek 
z Mazur, czarny kot przynoszący szczęście (swo-
ją drogą bardzo sprytnie – wtedy żaden czarny kot 
przebiegający drogę niestraszny). Z przyjemnością 
zgadzam się pilnować zwinne czworonogi, gdy ktoś ze 
znajomych musi wyjechać na kilka dni z miasta. Cza-
sami wystarczy mała wskazówka, udzielona mi przez 
telefon, jak mam się kotem zaopiekować, a czasami 
dostaję „plan obsługi kotów”, spisany szczegółowo, 
aby o niczym nie zapomnieć. 
„1. Wymień wodę:
- nalej wody z czajnika,
- ugotuj świeżej wody na jutro.
2. Nasyp jedzenia.
3. Zajrzyj do kuwety. Jeżeli są kupy, wyrzuć do  
ubikacji. Spuść wodę w kibelku.
4. Otwórz okna (miało być jako punkt pierwszy).
5. Pozbieraj włosy (pukle) z podłogi, z dywanów, 
z krzeseł.
6. Jeżeli leżą gdzieś wymiociny (zazwyczaj wyglądają 

jak suche jedzonko tylko zbite), to zbierz ręcznikiem 
papierowym i wyrzuć do kosza w kuchni (jest biały).
7. Opróżnianie kuwety – zbierz worek i wyrzuć go 
do kosza na śmieci w kuchni, bo na pewno będzie pod 
workiem trochę mokro.
Uwaga! Będzie śmierdzieć, więc trzeba wyrzucić 
całe śmieci (niebieski worek). Przetrzyj ręcznikiem 
papierowym kuwetę, nasyp świeżego żwirku. Kuwetę 
zostaw otwartą.
8. Jeszcze raz wielkie dzięki! W razie czego pisz.
9. Na koniec zamknij okna.
10. Imiona kotów: 
Elmo z różowym nosem
Kiciunia Bri z szarym nosem
ACHA! Moje koty nie drapią, więc spokojnie, nie bój 
się ich”.
Taki plan jest bardzo ważny, bo każdy kot jest inny. 
I każdy właściciel kota jest inny. Trudno mu się rozstać 
ze swoim pupilem i ja to bardzo dobrze rozumiem,  
że stara się zapewnić mu takie zastępstwo, aby kot jak 
najlżej odczuł jego nieobecność. 
Upodobania i nawyki kota często poznaję już sama, 
próbując zrozumieć jego dziwne zachowania. Nie raz 
zdarzyło mi się szukać kota po całym domu a i tak 
bezskutecznie. Dopiero mały podstęp sprawiał, że 
pilnowany kot wychodził ze swojej kryjówki, którą 
okazywała się półka z ubraniami, szafka z licznikiem 
gazu, czy chyba najbardziej ulubione przez koty 
miejsce - pod łóżkiem. Zdarzało mi się, że z latarką 
w ręku klękałam przy takim łóżku i sprawdzałam, czy 
kot się rusza i czy nic mu się nie stało. Tak, tak, zdaję 
sobie sprawę, że jestem nieobyta w kocich gierkach, 
ale gdy już uda mi się zaprzyjaźnić z nimi, traktuje-
my się na partnerskich zasadach. Z czasem pozwalają 
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mi się nawet pogłaskać po grzbiecie albo pomruczeć 
im za uchem. Uwielbiam patrzeć na filmiki z kotami, 
które próbują się ułożyć w małym pudełku od butów 
(pudełko to ulubiony gadżet kotów). Z wielkim zain-
teresowaniem podglądam portale internetowe, gdzie 
właściciele kotów dzielą się z innymi swoją kocią 
radością. 
Myślę, że niedługo i w moim domu pojawi się mały 
przyjaciel, to już tylko kwestia czasu…

Iwona Szewczak
PS W Pruszkowie, przy ul. Południowej 12 działa 
Pruszkowskie Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt, 
gdzie można przynosić nie tylko karmę dla zwierząt 
i niezbędne akcesoria, ale zostać również wolonta-
riuszem, czego sobie i Państwu serdecznie życzę. Nie 
zapominajmy o tym miejscu i wspierajmy je jak tylko 
możemy - http://www.psnrz.org.pl.

W zdrowym ciele, zdrowy duch. Siedem fundamentów 
zdrowego stylu życia. Nawyk.
Zdrowy styl życia najczęściej kojarzy nam się z dietą 
i ćwiczeniami. Czy rzeczywiście są one fundamentem 
zdrowia? Czy dieta to określony sposób odżywia-
nia? Krótkotrwała zmiana, mająca na celu wyłącznie 
zrzucenie zbędnych kilogramów? A ćwiczenia? Jak 
powinny wyglądać? Czy są potrzebne wyłącznie po 
to, by schudnąć? W zdrowym ciele, zdrowy duch.  
No właśnie. W najbliższych numerach miesięcznika 
krok po kroku przeprowadzę Państwa przez funda-
menty zdrowego stylu życia. Przybliżę zagadnienia 
związane ze zmianą nawyków myślowych, emocjonal-
nych, żywieniowych. 
Zatem na początek, czym jest nawyk? Najprościej 
ujmując: nawyk jest nabytym przyzwyczajeniem, ina-
czej jest to wyuczony składnik świadomego działania 
człowieka, który jest rezultatem wielokrotnie powta-
rzanych, stopniowo automatyzujących się czynności. 
Nasz sposób odżywiania czy podejście do aktywności 
fizycznej, wynika zatem z nawyku, który wytworzyli-
śmy już w dzieciństwie i w późniejszych latach nasze-
go życia. Tutaj wspomnę od razu o bardzo istotnym 
elemencie, jakim jest świadomość rodzica i dawanie 
dobrego przykładu swoim dzieciom. Świadomość 
dorosłego, to w efekcie nawyk dziecka. Dlatego rodzi-
cu, apeluję! Buduj zdrowie swojego dziecka zapobie-
gając, nie lecząc! Wprowadzając zdrowy styl życia do 
swojej rodziny, świadomie wpływasz na jakość i dłu-
gość życia bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Masz 
ogromną moc sprawczą. 
Siedem fundamentów zdrowia. Przede wszystkim 
należy pamiętać, że zdrowie dzielimy na zdrowie 

fizyczne i zdrowie psychiczne. Mówi się, że to drugie 
jest obecnie podstawą ogólnego stanu zdrowia czło-
wieka i jest równie ważne jak to pierwsze. 
Fundamenty zdrowego stylu życia to:
• Sposób odżywiania (dieta). 
• Aktywność fizyczna.
• Profilaktyka (badania stanu zdrowia, 

suplementacja).
• Obniżanie poziomu stresu (bycie dobrym dla 

siebie).
• Sen i regeneracja.
• Woda.
Świadomość (równowaga emocjonalna, pozytywne 
nastawienie, motywacja, determinacja, dobre relacje 
z innymi).
W kolejnym artykule przybliżę Państwu każdy fun-
dament zdrowia. Po kolei szczegółowo opiszę, co 
jest potrzebne, by zacząć; co warunkuje powodzenie 
wprowadzenia zdrowych nawyków i jak z sukcesem 
osiągać swoje cele. Nie tylko te związane ze zdro-
wiem. Podpowiem, jak łatwiej zaakceptować zmiany, 
wynikające z budowania nowych przyzwyczajeń oraz 
w jaki sposób radzić sobie w spadkach motywacji. 

Zapraszam do lektury. 
    Joanna Wojtecka
        
 społecznik, promotor zdrowia, 

psychodietetyk, trener personalny

NA SPORTOWO I REKREACYJNIE
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Aleksander Kamiński w Pruszkowie 
(120. rocznica urodzin i 80. rocznica powstania „Kamieni na szaniec”)

„Współczesna dzielność musi być przeniknięta panowaniem nad sobą  
i męstwem, rozwagą i sprawiedliwością.”  
         Aleksander Kamiński

W tym roku minęła 120. rocznica urodzin Aleksandra 
Kamińskiego. Na świat przyszedł 28 stycznia 1903 r. 
w Warszawie. W 1905 wyjechał wraz z rodzicami 
do Kijowa, gdzie ukończył rosyjską 4-klasową szkołę 
powszechną. W Kijowie, w 1911 roku stracił ojca – 
farmaceutę. Potem w 1914 przeniósł się wraz matką, 
Petronelą Kamińską (z d. Kazimierczak) do Rostowa, 
gdzie zapanował wielki głód, który pani Petronela 
do końca swoich dni wspominała ze grozą. W 1916 
roku matka z synem wyruszyli w podróż powrotną 
do Kijowa w poszukiwaniu lepszych warunków życia. 
Nieszczęśliwie zgubili się na jednej ze stacji kolejo-
wych. Młody Kamiński dotarł do Humania (miasto 
na Ukrainie w obwodzie czerkaskim), gdzie zamieszkał 
wraz z wujem. Podczas pobytu w Humaniu Aleksander 
działał w drużynie skautów Żawrockiego, a po jego 
odejściu został p.o. hufcowego. W Humaniu zapałał 
wiernością do idei Prawa Harcerskiego i Przyrzecze-
nia, którym pozostał wierny do końca. W 1920 roku 
wuj Kamińskiego zginął tragicznie, zastrzelony przez 
bandytów. Wtedy to Aleksander postanowił powrócić 
do kraju.
Te, jak i wiele innych informacji o Aleksandrze Kamiń-
skim jest powszechnie znanych i nie będę ich powie-
lał. Niewiele jednak osób wie, że jego życie było przez 
kilka lat związane z Pruszkowem. Przypomnę krótko 
dwa epizody z życia Kamińskiego związane z naszym 
miastem. 
Harcerz i wychowawca
Aleksander Kamiński, jako sierota wojenny, w 1921 r. 
przybył do Pruszkowa. Informację o tym zapisano pod 
datą 10 marca w Kronice Hufca Pruszkowskiego. Dotarł 
tu po wielu przygodach z kilkoma kolegami 16 lutego 
1921 r. z dalekiego Humania. Dlaczego do Pruszkowa?
Kamiński chciał dołączyć do przyjaciela Oskara 
Żawrockiego (1901-1988), z którym kontakt uniemożli-
wiła mu wojna polsko-bolszewicka. Żawrocki w marcu 
lub kwietniu 1919 r. ruszył pieszo z Humania do Polski. 
Pokonując wiele trudności, przedostał się przez front 
i dotarł do Warszawy. Skierowano go do Pruszkowa, 
gdzie został pomocnikiem wychowawcy w Bursie im. 
3 Maja przy ul. Szkolnej 3, prowadzonej wtedy pod 
patronatem Rady Głównej Opiekuńczej (Radę Główną 
Opiekuńczą rozwiązano uchwałą rządu z dnia 8 grud-
nia 1920 r. Postanowiono w niej bezzwłoczną likwida-
cję RGO w terminie do 28 lutego 1921 roku. Likwidację 
przeprowadziło Ministerstwo Pracy i Opieki Społecz-
nej które także stało się w większości właścicielem 
majątku rozwiązywanej organizacji).
Kamiński po przybyciu do Pruszkowa i odnalezieniu 
przyjaciela rozpoczął kolejny etap życia w wolnej Pol-
sce. Z Pruszkowem związał się na kolejne osiem lat. 
Początkowo mieszkał w jednym pokoju z Żawrockim. 

Tak jak przyjaciel, został pomocnikiem wychowaw-
cy. Potem dyr Józef Czesław Babicki (1880-1952) ze 
swoim zastępcą Władysławem Łopińskim mianowali 
go wychowawcą w Bursie im. 3 Maja, a w latach 1924-
1927 był jej kierownikiem. W tym czasie nawiązał 
przyjacielskie relacje z: Włodzimierzem Rychlickim, 
Bronisławem Chajęckim, Stanisławem Michalskim, 
Bronisławem Kowalskim, Felicjanem Grochowalskim, 
Janem Ożdżyńskim, Antonim Zaborowskim i Roma-
nem Zmaczyńskim, z którymi służył w ZHP i pracował 
w bursach. Wszystkie bursy prowadziła Rada Miejsco-
wa miasta Pruszkowa, którą kierował Zenon Rutkow-
ski. Równolegle z pracą wychowawcy Kamiński jako 
drużynowy prowadził w bursie drużynę ZHP – został 
zastępcą komendanta hufca i drużynowym III Prusz-
kowskiej Drużyny Harcerskiej im. Tomasza Zana. 
W pruszkowskim hufcu, w I Pruszkowskiej Drużynie 
Harcerskiej im. Stefana Czarnieckiego (wcześniej jej 
patronem był R. Traugutt) w 1923 r. kilku harcerzy 
założyło orkiestrę dętą – pierwszą w kraju harcerską 
orkiestrę dętą. Kamiński mocno kibicował powstałej 
orkiestrze.
W Pruszkowie Kamiński wymyślił i udoskonalił metodę 
pracy z młodymi harcerzami. Potem upowszechniono 
ją jako pracę z zuchami. W 1925 r. wybrano go na dwa 
lata komendantem hufca w Pruszkowie. Jako redaktor 

 NASZE ROCZNICE
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prowadził gazetkę ścienną w bursie. Publikował też 
teksty w „Echu Pruszkowa”, gdzie redagował rubry-
kę „Życie harcerskie”.
Będąc w Pruszkowie nawiązał kontakt z Marią Rogow-
ską-Falską (Maryna Falska 1877-1944) i dr. Januszem 
Korczakiem (właśc. Henryk Goldszmit 1878 lub 1879 
- 1942), wychowawcami pruszkowskiego „Naszego 
Domu”, mieszczącego się przy ul. Cedrowej 12 (dziś 
Obrońców Pokoju 14). Chciał w ich sierocińcu założyć 
drużynę harcerską – niestety bez sukcesu. Kontakt 
z wybitnymi pedagogami miał na niego duży wpływ. 
Jeździł na odczyty do Warszawy organizowane przez 
Towarzystwo Higieniczne, gdzie prelegentami byli 
m.in. J. Cz. Babicki i dr J. Korczak.
Pracując w Pruszkowie Kamiński uczył się w War-
szawie, w Gimnazjum Kazimierza Kulwiecia. Tam 
ukończył klasy VII i VIII i 1 czerwca 1922 r. zdał 
maturę. Następnie podjął studia na Wydziale Filo-
zofii Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas studiów 
zachwycał się wykładami prof. Tatarkiewicza, Anto-
niewicza, a następnie pracami Hessena i Radlińskiej. 
Studia ukończył w 1928 r. z tytułem magistra filo-
zofii w zakresie historii z przedmiotem pobocznym 
archeologia.
Latem 1923 roku w życiu Kamińskiego wydarzyło się 
coś niezwykłego wręcz nieprawdopodobnego.
Los ponownie złączył go z matką, którą  przypad-
kiem spotkał  na jednej z ulic Pruszkowa. Z pomo-
cą Rady Opiekuńczej miasta Pruszkowa Kamińscy 
otrzymali do użytku mieszkanie, gdzie zamieszkali 
razem po wielu latach rozłąki. Niestety zdrowie jego 
matki wyniszczył głód w Rosji, pojawiła się gruźlica. 
Aleksander pięć lat opiekował się chorą matką, która 
zmarła w lipcu 1928 r. w wieku 53 lat. Pochowano ją 
na cmentarzu w Otwocku. Po paru latach Kamiński 
też zachorował na gruźlicę, którą udało się wyleczyć 
z wielkim trudem. 
W 1928 r. młody Kamiński stracił matkę, w tym cza-
sie zlikwidowano bursy pruszkowskie. Z końcem 
roku Aleksander przeniósł się do Warszawy.
„Kamienie na szaniec”
Po raz drugi Kamiński związał swoje losy z Prusz-
kowem podczas wojny. Sam większość czasu prze-
bywał w Warszawie, ale jego rodzina lata te spędziła 
w Pruszkowie. Żona, Janina Sokołowska (1899 - 1992) 
wraz córką Ewą (1932 - 2009) zamieszkały w oficynie 
obok domu wuja Janiny przy ul. Gałczyńskiego 44, bli-
żej ul. Zdziarskiej – na Papierni, blisko drogi do Piastowa.
Żona Kamińskiego, tak jak on, należała do harcer-
stwa, była wychowawczynią i studiowała archeolo-
gię. Połączyła ich wspólna pasja.
 W czasie wojny Aleksander Kamiński (ps. Dąbrow-
ski, J. Dąbrowski, Fabrykant, Faktor, Juliusz Górecki, 
Hubert, Kamyk, Kaźmierczak, Bambaju) od 5 listo-
pada 1939 r. do 4 października 1944 r. był redakto-
rem naczelnym „Biuletynu Informacyjnego”, pisma 
periodycznego, gdzie informowano o wojnie, poli-
tyce, gospodarce w kraju i na świecie. Wydawał je 
na polecenie Henryka Józewskiego, komendanta 
Okręgu Stołecznego Służby Zwycięstwu Polski 
(potem Związek Walki Zbrojnej, a od 14 lutego 1942 r. 
Armia Krajowa). 

Kamiński utworzył także Organizację Małego Sabo-
tażu „Wawer”, bazując na Szarych Szeregach – struk-
tury podziemnego ZHP. 
1 maja 1943 r.  dołączył do rodziny w Pruszkowie. 
Podjął pracę nad redakcją pisemnej relacji Tadeusza 
Zawadzkiego „Zośki”, opisującej kilka akcji bojo-
wych Szarych Szeregów – harcerzy z przedwojennej  
23. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej. Dodatkowo 
Kamiński odbył kilka rozmów z  kolegami i koleżan-
kami „Zośki”. Żonie dyktował przez kilka dni tekst, 
a ona ręcznie go pisała. Zajęło im to nie więcej niż 
tydzień.
Komisja Propagandy Biura Informacji i Propagandy 
KG AK gotowy tekst skierowała do druku. 68-stro-
nicowa broszura ukazała się nakładem Tajnych 
Zakładów Wydawnictw Wojskowych w nakładzie 
2000 egzemplarzy pod tytułem „Kamienie na sza-
niec. Opowiadanie o Wojtku i Czarnym”. Autorem był 
Juliusz Górecki ( jeden z pseudonimów używanych 
przez Aleksandra Kamińskiego).
Jej okładkę stworzył Stanisław Kunstetter, który 
umieścił znak Polski Walczącej na tle ceglanego muru.  
Kamiński potem ją uzupełnił. Pierwsze egzempla-
rze broszury pod koniec lipca trafiły do Pruszkowa. 
Wiele razy ją wznawiano, a po wojnie stała się lek-
turą szkolną. Trzeba dodać, że w 1957 r. ukazała się 
znacznie grubsza kontynuacja „Kamieni na szaniec”. 
Staraniem Wydawnictwa „Iskry” wydano książkę pt. 
„Zośka i Parasol”. Do jej napisania zmobilizowała go 
dawna harcerka, przyjaciółka z czasów humańskich.
Po kapitulacji powstania, Kamiński z papierami 
gruźlika trafił do Dulagu 121. Po selekcji, jadąc pocią-
giem, w rejonie Skierniewic uciekł z transportu 
i dotarł do swej rodziny w Pruszkowie. Tu razem 
doczekali się wyzwolenia. Powojenne losy Kamiń-
skiego są znane. Aleksander Kamiński zmarł 15 mar-
ca 1978 r. w Warszawie. Pochowano go na Powązkach 
w kwaterze Szarych Szeregów. 
Po jego śmierci w 1980 r. w Warszawie ukazała się 
ważna książka dla wszystkich zajmujących się 
wychowaniem dzieci i młodzieży „Pedagogika opie-
kuńcza Józefa Czesława Babickiego – Pisma wybra-
ne” pod redakcją A. Kamińskiego, F. Kulpińskiego, Z. 
Skalskiej 
5 maja 1991 r. Instytut Yad Vashem nadał Kamiń-
skiemu pośmiertnie tytuł Sprawiedliwego wśród 
Narodów Świata. To zaszczytne wyróżnienie dostał 
za pomoc, której udzielał podczas wojny członkom 
organizacji harcerzy żydowskich i Żydowskiej Orga-
nizacji Bojowej. 
Sejm RP postanowił w 2002 r. o tym, aby rok 2003 
był Rokiem Aleksandra Kamińskiego”. W 2008 r. 
prezydent Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie 
Aleksandra Kamińskiego Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski. 
W Centrum Kultury i Sportu przy ul. Bohaterów 
Warszawy 4 w Pruszkowie od 2018 r. mieści się Miej-
ski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego 
„Kamyk”. Jego imię nosi on od lat 90-tych ubiegłe-
go stulecia, gdy miał jeszcze siedzibę przy ul. Miry 
Zimińskiej-Sygietyńskiej 5. 
Związki Aleksandra Kamińskiego z Pruszkowem 
okazały się silne i owocne.

Mirosław Wawrzyński
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Piotr Szeppe, pruszkowski harcerz, który zginął za ojczyznę.
Piotr Szeppe urodził się w 1921 roku w Pruszkowie, 
w rodzinie Szeppe. Jego ojcem był znany pruszkow-
ski działacz, polityk i wydawca, Stefan Szeppe. Życie 
Piotra, który był wychowywany w duchu patriotycz-
nym, podobnie jak reszta jego rodzeństwa, biegło 
normalnym trybem. Piotr skończył publiczną szkołę 
powszechną im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie, 
a potem gimnazjum im. Adama Skwarczyńskiego 
w Żyrardowie. Jego pasją było harcerstwo, do któ-
rego wstąpił w 1934 roku. Konkretnie znalazł się w  
14 Drużynie Harcerskiej im. Stefana Czarnieckiego 
w Pruszkowie, gdzie był w zastępie Orłów, a w 1939 
roku został jej drużynowym. 
Być może Piotr Szeppe, który był moim wujem, dożył-
by sędziwych lat, gdyby nie napaść wojsk niemieckich 
na Polskę 1 września 1939 roku. Z informacji rodzin-
nych wynika, że Piotr zniknął z Pruszkowa 10 wrze-
śnia 1939 roku, nie powiadamiając rodziny o swoich 
planach. Jego zwłoki zostały odnalezione w zbiorowej 
mogile przy Forcie Czerniakowskim dopiero z końcem 
października 1939 roku. Identyfikacji zwłok dokonała 
jego starsza siostra Alina, która później starała się zre-
konstruować ostatnie dni życia swojego brata, który 
zginął w obronie swojej ojczyzny, mając tylko 18 lat.
Okazało się, że Piotr udał się do Warszawy z poważ-
nym zamiarem obrony ojczyzny. Warszawa była ata-
kowana przez formacje niemieckie już od 8 września, 
a więc Piotr znalazł się w centrum wydarzeń. Został 
początkowo łącznikiem, ale po dwóch dniach przyję-
to go do Ochotniczego Batalionu Obrony Warszawy 
im. Starzyńskiego. Ten batalion został skierowany 
do obrony Czerniakowa. Piotr Szeppe był w kompa-
nii kpt. Żbijewskiego, którego zadaniem była obrona 
miejscowości Czerniaków i mostu w kierunku na Wila-
nów. Ostatecznie kpt. Żbijewski został 21 września 
mianowany formalnie dowódcą Czerniakowa, w tym 
Fortu Czerniaków. Obrona usytuowała się na prawym 
i lewym skrzydle fortu, oraz na jego przedpolu. Ataki 
formacji niemieckich nasilały się. Sytuacja taktyczna 
pogarszała się coraz bardziej, co spowodowało zwi-
nięcie skrzydeł obrony polskiej i zabarykadowanie się 
w forcie. 24 września Fort Czerniaków stracił łącz-
ność z Fortem Dąbrowskiego. 25 września fort został 
odcięty przez piechotę niemiecką od strony Warsza-
wy. 26 września, po przerzuceniu saperów przez fosę, 
Niemcy rozpoczęli ostateczny atak, w wyniku którego 
dostali się na dach fortu, gdzie przez otwory wentyla-
cyjne wrzucali świece dymne, granaty i gaz łzawiący.
Ostatecznie obronę załamało wysadzenie przez 
Niemców części murów od strony bramy głównej. 
Fort poddał się tego samego dnia w południe. Zgodnie 
z przekazem rodzinnym, Piotr Szeppe zginął w pierw-
szej fazie walki o świcie, podczas niemieckich prób 
przerzucania saperów przez fosę. Zabitych i rozstrze-
lanych pochowali mieszkańcy Czerniakowa w zbio-
rowej mogile koło fortu. Warszawa skapitulowała 28 
września 1939 roku.
Przewóz zwłok Piotra Szeppe z Czerniakowa 
do Pruszkowa zorganizowali pruszkowscy harcerze. 
Zezwolenie na transport wystawił burmistrz miasta 

Pruszków 30 października 1939 roku. 
Ze względu na represje niemieckie 
i wynikającą z tego niepewność, 
oraz czas na załatwienie formal-
ności, z pogrzebem czekano 
dosyć długo. Stefan Szeppe, 
znając miejscowego proboszcza 
- ks. Tyszkę, zorganizował kwa-
terę na cmentarzu pruszkow-
skim. Konspiracyjny pogrzeb 
odbył się ostatecznie 6 grudnia. 
Mszę odprawiono w kościele św. 
Kazimierza. Zgodnie z życzeniem 
rodziców, Piotr został pochowany 
w harcerskim mundurze. Wystawio-
na w kościele podczas mszy trumna, 
przykryta była flagą narodową, na której położono 
czapkę harcerską Piotra. Trumnę otaczali harcerze 
z 14 MHD. Mszę zakończono odśpiewaniem „Modli-
twy Harcerskiej”. Po przeniesieniu trumny na cmen-
tarz i spuszczeniu jej do grobu, odśpiewano Rotę. 
Grób Piotra Szeppe z prostym krzyżem i blaszaną 
tabliczką, do którego przychodzili jego przyjaciele 
i znajomi, w tym całe grono pruszkowskich harce-
rzy i jego bliski kompan, Stefan Kowalski, pseudo-
nim Jaros, przetrwał w tym stanie do końca wojny. 
W latach pięćdziesiątych, rodzina postawiła betonowy 
pomnik z marmurową tablicą. W latach sześćdziesią-
tych, mogiłę zlikwidowano, ekshumując zwłoki i prze-
nosząc je do grobu rodzinnego Szeppe, przy bramie 
cmentarnej starego cmentarza. Na nowym pomniku 
wmurowano tablicę marmurową Piotra ze starego 
grobu. W latach dziewięćdziesiątych grób odnowio-
no, likwidując starą tablicę, która została zastąpiona 
nowymi napisami.
O Piotrze Szeppe nie zapomniano. Pisze o nim Tadeusz 
Jaros w swojej broszurze „Wojenna Służba Harcerstwa 
Pruszkowskiego w latach 1939-1945”. Wspomina o nim 
Marian Skwara w swoich książkach o historii Pruszko-
wa. O Piotrze Szeppe pisali znani pruszkowscy auto-
rzy - Henryk Krzyczkowski i Franciszek Kwasiborski.
O Piotrze Szeppe napisałem i ja, przedstawiając tra-
giczną śmierć mojego wuja w książce „Stefan Szep-
pe, życie i działalność”. Nazwisko Piotra jest również 
umieszczone na internetowej stronie Hufca Prusz-
ków. Jego grób jest jednym z punktów Rajdu Szlakiem 
Naszej Historii. Wspomina o nim Pruszkowskie Sto-
warzyszenie Patriotyczne.
Piotr Szeppe należy do straconej generacji tamtych 
czasów. Nie musiał zginąć, a jednak zginął. W sumie, 
z własnego wyboru. Takich jak on było wielu. Krótkie 
biografie, przesiąknięte poświęceniem dla ojczyzny. 
Młode orły, spalone płomieniem wojny. Powinniśmy 
o nich pamiętać…

Krzysztof Kamieński.
01.01.2023 r. 

W artykule wykorzystano informacje z relacji  ppor. 
rez. Michała Gazickiego, dowódcy plutonu i kompanii 
II batalionu 360 pp, o obronie Czerniakowa  we wrze-
śniu 1939 roku.

 LUDZIE DAWNEGO PRUSZKOWA
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Proces  szesnastu - kalendarium

4–11.02.1945. Konferencja w Jałcie. Bez udziału Polski Wielka Trójka (Stalin, Roosevelt, 
Churchill), decyduje o utworzeniu Polskiego Rządu Tymczasowego Jedności Narodo-
wej oraz nowych granic Polski.

13.02.1945. Londyn. Rząd RP na uchodźstwie oświadcza, że odrzuca całość postano-
wień Konferencji Jałtańskiej.

21.02.1945. Milanówek. W tajnych obradach Rada Jedności Narodowej przyjmuje pod 
przymusem decyzje Konferencji Jałtańskiej.

6.03.1945. Pruszków. Płk. Pimienow wysyła list do gen. Leopolda Okulickiego „Niedź-
wiadka” i do Delegata Rządu RP na Kraj, Jana S. Jankowskiego ,,Sobola” z zaproszeniem 
na „rozmowy” polityczne, dotyczące postanowień konferencji w Jałcie.

12.03.1945. Londyn. Rząd RP protestuje wobec niezaproszenia Polaków do udziału 
w konferencji założycielskiej ONZ w San Francisco.

23.03.1945. Warszawa. Raport gen. Sierowa (pełnomocnika Stalina) dla Berii mówi o pla-
nach (pod pretekstem prowadzenia rozmów) zatrzymania przywódców polskich orga-
nizacji podziemnych. Jest w nim także zgoda na plan Bieruta i Osóbki- Morawskiego.

27–28.03.1945. Pruszków. NKWD zatrzymuje 15 czołowych przywódców Polskiego 
Państwa Podziemnego oraz dołącza do nich aresztowanego wcześniej (8.03.1945) 
Aleksandra Zwierzyńskiego.

27–28.03.1945. Okęcie. Samolot z aresztowanymi wylatuje do Moskwy, gdzie osadzeni 
w więzieniu na Łubiance, zostają poddani ,,śledztwu”.

6.04.1945. Londyn. Komunikat PAT o zaginionych w Polsce ,,Szesnastu”.

21.04.1945. Moskwa. Rząd warszawski podpisuje polsko-sowiecki układ o przyjaźni, 
pomocy wzajemnej i współpracy powojennej.

3.05.1945. San Francisco. Konferencja założycielska ONZ. Mołotow mówi w prywatnej 
rozmowie, że to Armia Czerwona aresztowała ,,Szesnastu”.

5.05.1945. Moskwa. Oświadczenie agencji TASS zawiera przyznanie się władz ZSRR 
do uprowadzenia Polaków.

18–21.06.1945. Moskwa. „Inscenizowany wielki proces” szesnastu Przywódców Pod-
ziemnego Państwa Polskiego. Wyrok. (trzech z nich zmarło w Moskwie wkrótce po 
wyroku. Pozostali wrócili do kraju w różnym czasie. Siedmiu było powtórnie podda-
nych śledztwu i upokorzonych przez sądy komunistycznej Polski).

19.04.1990. Moskwa. Sąd Najwyższy ZSRR unieważnia wyrok w Procesie Szesnastu 
oraz oddzielny wyrok na Antoniego Pajdaka.
oprac. na podstawie katalogu wystawy „Proces Szesnastu” IPN

fot. wiki, cc-by-sa 4.0, oprac. graf. Kamil Szurmak



Pruszkowskie Wieści | nr 3/202310   

Szpital rusza w teren
Zgodnie z ideą psychiatrii środowiskowej, leczenie 
pacjenta powinno odbywać się w jego najbliższym oto-
czeniu, opowiada „Pruszkowskim Wieściom” dr Jona-
than Britmann, kierownik Centrum Zdrowia Psychicz-
nego w Grodzisku Mazowieckim, niedawno otwartej 
filii Szpitala w Tworkach. W całej Polsce powstają 
placówki mające odpowiedzieć na szerzący się kryzys 
zdrowia psychicznego. 
Grodziska poradnia mieści się przy ulicy Składowej 5, 
w pobliżu popularnego deptaka. Po sąsiedzku dzia-
ła parę zakładów fryzjerskich i salon kosmetyczny. 
Szyld NFZ wtapia się w tło dzielnicy. Można tu zaj-
rzeć w drodze po zakupy, zapisać się do psychologa 
lub lekarza psychiatry. W recepcji gościa czeka ciepłe 
przyjęcie. Dobry wstęp, by przełamać pierwsze lody.
Centrum Zdrowia Psychicznego w Grodzisku Mazo-
wieckim otwarto w październiku 2022 roku. Daw-
ny ośrodek pomocy społecznej wyremontowano 
i przebudowano zgodnie z wymogami dla placówek 
medycznych: są tu gabinety lekarskie, pielęgniar-
skie, pokoje do psychoterapii, większa sala do terapii 
grupowej. A co najważniejsze, na pacjentów czekają 
specjaliści w zakresie zdrowia psychicznego, gotowi 
doradzić i pokierować leczeniem. Bo z bólem, jakim 
jest choroba psychiczna bądź kryzys psychiczny, nie 
warto zmagać się samotnie.
Ostatnie lata były dla naszej psychiki nie lada wyzwa-
niem, zauważa dr nauk medycznych Jonathan Brit-
mann, kierownik CZP w Grodzisku. „W warunkach 
popandemicznych coraz więcej osób skarży się 
na problemy z pamięcią, stany lękowe, czy depresyj-
ne, co ma związek z tym, co nas otacza, z pandemią, 
ale również z tym, co się dzieje za naszą wschodnią 
granicą. Covid i wojna generują dużo niepokoju i fan-
tazji na temat tego, co będzie, lęków, strachów”.
Spotykamy się 22 lutego, w bliskości Ogólnopolskie-
go Dnia Walki z Depresją, chorobą, na którą według 
szacunków NFZ cierpi obecnie 1,2 mln Polaków. Skala 
trudności psychicznych jest zatrważająca. Tym więk-
sze nadzieje budzi to, co się obecnie dzieje w polskiej 
psychiatrii.
„Odchodzi się od leczenia w szpitalach-wyspach, któ-
re ludziom źle się kojarzą, w stronę leczenia w cen-
trach zdrowia psychicznego, zlokalizowanych w mie-
ście albo przy szpitalach ogólnych, żeby pacjentów nie 
odstraszać, nie stygmatyzować i żeby dostęp do takiej 
pomocy był powszechniejszy”, wyjaśnia dr Brit-
mann. Chodzi o sytuację, w której „ktoś z ulicy może 
podejść, skonsultować się, otrzymać receptę na leki 
bądź przejść terapię, zależnie od potrzeb. W cen-
trach zdrowia psychicznego mamy poradnię zdrowia 
psychicznego, mamy też punkt zgłoszeniowo-koor-
dynacyjny, do którego możemy przyjść, by otrzymać 
pomoc w trybie pilnym, do 72 godzin od zgłoszenia. 
Przeważnie rozmawia się z psychologiem, który zbie-
ra wywiad, by ustalić, co jest potrzebne pacjentowi. 
Czy wymaga wizyty lekarskiej, psychoterapii, a może 
wystarczy tylko wsparcie. W niektórych wypadkach 
pacjent kierowany jest na oddział”. 

„Psychiatria wyszła ze szpitali do ludzi, by mieli 
do niej łatwiejszy dostęp”, podsumowuje dr Britmann. 
W samą porę, zważywszy na skalę trudności psy-
chicznych, z jakimi się zmagamy. Co powinno skłonić 
pacjenta do szukania pomocy? „Gdy nie mogę wstać 
z łóżka, podjąć zwykłych czynności, czy pójść do pra-
cy, to sygnał, że powinienem zastanowić się, co się ze 
mną dzieje i udać się do specjalisty”.
Dla wielu ludzi, zgłoszenie się po pomoc psychia-
tryczną to jednak akt odwagi. W społeczeństwie prze-
trwały uprzedzenia i stereotypowe postrzeganie osób 
chorych psychicznie. Nie pomagają filmy w rodzaju 
niedawnego hitu z Netflixa „Krzywe linie Boga”, gdzie 
szpital psychiatryczny i jego mieszkańców przed-
stawiono w przerysowany, sensacyjny sposób. Łatka 
„obłąkanego”, czy „wariata” przeraża ludzi i zniechęca 
do szukania pomocy. A przecież kryzysy psychiczne 
i zaburzenia zdrowia psychicznego to coś powszech-
nego, co może przydarzyć się każdemu. „Wcześniej, 
gdy ktoś miał w rodzinie osobę chorą psychicznie, to 
był to przeważnie temat tabu – zauważa dr Britmann. 
– Po pandemii prawie każdy z nas się z tym zetknął. 
W każdej rodzinie pojawiły się czy to depresja, czy 
ataki paniki, czy lęki różnego rodzaju”.
Wiedza otwiera oczy na wiele spraw, z kolei brak 
wiedzy prowadzi do wynaturzeń. Względnie całkiem 
niedawno, bo w XIX wieku, w miejscowości Reszel 
na Mazurach na stosie spłonęła Barbara Zdunk, uzna-
na za czarownicę, choć najprawdopodobniej była to 
osoba chora psychicznie. Zanim choroby psychiczne 
zaczęto leczyć, traktowano je jak opętanie, a dotknię-
tych nimi ludzi umieszczano w więzieniach. Razem 
z dr Britmannem oglądamy ilustracje przedstawiają-
ce losy chorych jeszcze sprzed rozwoju psychiatrii: 
w praktyce byli traktowani jak przestępcy, odmieńcy, 
wykluczeni. Powszechną praktyką było przykuwanie 
ludzi do ścian, ograniczanie ich w tzw. restraining 
beds, łóżkach przypominających klatki.
Osobą, która dokonała przełomu w rozumieniu cho-
rób psychicznych i podejściu do chorych, był dr Phi-
lippe Pinel, uważany za ojca nowożytnej psychiatrii: 
mówi się o nim, że w sposób symboliczny uwolnił 
z okowów osoby chore psychicznie. Przedstawił to 
na swoim obrazie Tony Rubert-Fleury: Pinel odwiedza 

GOŚĆ NUMERU
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przytułek Salpêtrière w Paryżu, miejsce przetrzymy-
wania przestępców, prostytutek i osób z chorobami 
psychicznymi, gdzie każe rozkuć kobietę o apa-
tycznej twarzy i nieobecnym spojrzeniu. Francuski 
lekarz, przedstawiciel oświecenia, opowiadał się za 
humanitarnym i podmiotowym traktowaniem pacjen-
tów, rezygnując z przyjętych dotąd praktyk „leczni-
czych” jak upuszczanie krwi czy stosowanie środków 
przeczyszczających.
Przełom, który jednak nie położył kresu cierpieniom 
ludzi chorych psychicznie. Rozumienie zaburzeń 
i humanitarne traktowanie chorych to dopiero dzieło 
ostatniego stulecia, a w zasadzie jego ostatnich dekad. 
Bo jeszcze w latach 30-60. XX wieku przyjętą prak-
tyką była lobotomia przedczołowa, operacja polega-
jąca na chirurgicznym uszkodzeniu połączeń między 
płatem czołowym mózgu a mózgowiem, mająca przy-
nieść korzyść osobom chorującym na schizofrenię, 
depresję i szereg innych zaburzeń psychicznych. Mię-
dzy 1935 r. a 1960 r. w USA wykonano blisko 50 tys. 
takich zabiegów, obarczonych wysoką śmiertelnością. 
Szczęśliwie dla chorych, lata 50. to czas wprowadze-
nia na rynek skutecznych leków psychiatrycznych, 
z kolei lata 60. przyniosły rozwój psychoterapii. Stąd 
już blisko nam do sytuacji współczesnej, gdy profe-
sjonalna pomoc psychiatryczna jest bezpieczna i rze-
telna. Dysponujemy dobrze rozwiniętą farmakologią, 
„natomiast pamiętajmy, że jeszcze nie wynaleziono 
leków, które rozwiązują problemy – podkreśla dr Brit-
mann. – Z nimi trzeba się powoli zmierzyć i po to jest 
właśnie bezpieczna relacja terapeutyczna, by sobie 
wszystko przepracować”.
Poradnia w Grodzisku niewątpliwie jest miejscem, 
gdzie taka praca się odbywa. Podobnie jak Centrum 
Zdrowia Psychicznego na terenie Szpitala w Twor-
kach, gdzie zgłaszać się mogą mieszkańcy Pruszkowa 

i okolic. Bo w ramach pilotażu centrów zdrowia psy-
chicznego, obowiązuje rejonizacja. Warto, by takich 
miejsc było jeszcze więcej. „Najlepiej, gdyby centrum 
zdrowia psychicznego było w każdym powiecie, wte-
dy dostęp do nich będzie łatwy, każdy będzie mógł 
zgłosić się z ulicy i pomoc otrzymać”, zaznacza dr 
Britmann.
Poradnia w Grodzisku jeszcze niedawno mogła 
zaproponować pacjentom wsparcie praktycznie 
z dnia na dzień. Obecnie wydłuża się lista oczekują-
cych na terapię, z kolei terminy do lekarza psychiatry 
w chwili powstawania tego artykułu były już dwumie-
sięczne. Rośnie frustracja pacjentów, którzy wymaga-
liby pilnej pomocy i objęcia opieką. Bolączką pozostają 
kwestie finansowe. Jeśli kraje wysokorozwinięte prze-
znaczają na opiekę psychiatryczną od 7 do 14 proc. 
PKB, w krajach uboższych, w tym w Polsce, budżet 
psychiatrii to między 1 a 5 proc. Zbyt mało, zważywszy 
na potrzeby. 
W ramach tego, co możliwe, Centrum Zdrowia Psy-
chicznego w Grodzisku robi dobrą robotę. Pacjenci 
często wychodzą z poradni z uśmiechem. Wielu z nich 
dziękuje. Ludzki kontakt, serdeczność w połączeniu 
z profesjonalizmem kadry daje ludziom światełko 
nadziei. Choroba psychiczna nie jest wyrokiem, ani 
wskazaniem do wykluczenia. Wręcz przeciwnie, cho-
rując, jeszcze bardziej potrzebujemy relacji z innymi. 
Najlepiej zdrowiejemy w bezpiecznej relacji tera-
peutycznej. Naszych Czytelników gorąco zachęcamy 
do korzystania z pomocy, jaka jest dziś dostępna. 
Zgłoszenie się do poradni jest przejawem dojrzałości, 
troski o swoje życie i zdrowie. Jak pisał Carl Rogers, 
„Jedyne co wiem, to to, że każdy z nas może zmienić 
swoje samopoczucie”. Róbmy, co do nas należy.

Rozmawiała Dominika Bartmann

Streszczenie powieści „Księżyc w jej dłoniach”
Igor, młody mężczyzna, zachęcany przez matkę 
do założenia rodziny i Klara, młoda kobieta samotnie 
wychowująca kilkuletniego syna – to bohaterowie 
powieści. On jest robotnikiem i rzemieślnikiem roz-
miłowanym w poezji, marzącym o własnym biznesie 
i powoli realizującym marzenia. Ona ma doktorat, 
pracuje na uczelni, pisze wiersze i dorabia jako wróż-
ka na telefon. Próbują połączyć swoje losy w pod-
warszawskim Pruszkowie na przełomie lat 80. i 90. 
minionego wieku, kiedy w Polsce upada komunizm 
i kraj odzyskuje niepodległość.
Igor dąży do odpowiedzi na dwa pytania: kim jest i jaki 
powinien być mężczyzna oraz czym są i co mają ze 
sobą wspólnego wolność i miłość. Pierwsze pytanie 
nurtuje bohatera z powodów rodzinnych, ponieważ 
od dwóch pokoleń mężczyźni nie spełniali pokłada-
nych w nich nadziei. Matka Igora niepokoi się o syna, 
czy nie odziedziczył negatywnych cech przodków, 
a zwłaszcza niezrównoważonego i agresywnego ojca, 
sprawcy traumatycznych doświadczeń chłopca.
Samotna Klara, przeprowadziwszy się ze Szczecina 

do Pruszkowa, próbuje określić własną tożsamość 
poprzez znane jej epizody z życia swojej rodziny i jej 
tragicznych, wojennych losów. Dotykamy tu zsyłki 
do Kazachstanu oraz mało znanej historii pruszkow-
skich Żydów.
Bohaterowie poznają siebie nawzajem i zbliżają 
do siebie w kontekście rodzinnych wydarzeń i wspól-
nych pasji, konfrontując postawy rodziców i dziadków 
w czasie wojny, w czasach powojennych i aktualnych.
Ważną rolę w życiu Igora odgrywają wspierające go 
kobiety: matka i babka. Matka, spragniona bliskości 
i przyjaźni, odzyskuje wartości utracone w okupacyj-
nym dzieciństwie dzięki przyszłej synowej.
Czytając powieść, śledzimy nie tylko zaskakujące 
koleje życia bohaterów oraz meandry rozwijającego 
się uczucia między nimi, ale także poznajemy Prusz-
ków, z jego zaniedbanymi, ale urokliwymi dzielnicami, 
historycznymi obiektami i bohaterami z czasów woj-
ny – rodzinne miasto Igora, w momencie politycznych 
i gospodarczych przemian. 

LITERACKI SOCJUS
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Świat wyobrażony

Realistyczny i fantastyczny

Tworzenie – Rzecz ludzka
Wiersze nagrodzone w konkursie jednego wiersza, 
podczas wieczoru literacko muzycznego w dniu 
8.02.2023 r.

Krystian Prądzyński
Miejsce III

Zwycięstwo
Wyliniały i ohydny, 
pędzi mysi król. 
Mija szumne żytem łany, 
łąki pełne ziół. 
Ogon ma jak drzewo 
z kormoraniej wyspy – 
kiedy skręca w lewo, 
lśni oczodół pusty. 
Biegnąc tak przed siebie, 
rzuca czujnym okiem – 
niczym piorun w niebie 
mknie, jak mknął przed rokiem. 
Jeszcze jeden akt 
ma do odegrania – 
wygasł święty pakt 
i wojna jest u bram. 
Nie słuchają starych, 
tylko chcą żyć lekko, 
aż przechodzą ciary, 
jakie tworzą piekło. 
Wszystkie cne wartości 
poszły już w niepamięć. 
Wszędzie moc podłości. 
Idzie mroczna zamieć. 
Gdybym wciąż miał futro, 
bym się z nimi bił. 
Ach, brzmij, gniewu nutko! 
Nie pokona nikt 
mocy wyobraźni 
i potęgi uczuć! 
Dojdzie dziś do kaźni. 
Ja nie będę współczuć.
*
Biegnie dalej król, 
wieści się rozchodzą. 
Wciąż królestwa pół 
sprawy te obchodzą. 
Rodzi się dziś męstwo 
w wątłej, starej myszy, 
bowiem tkwi zwycięstwo 
w słabości. Niech powtarza, kto to słyszy!

Teresa Elżbieta Pożarowszczyk
Miejsce II

Szpilki
Kupiłam szpilki czerwone. 
Dodają gracji i szyku, 
jak dla mnie stworzone. 
Biodra, kolana mam rozluźnione. 
Jedna para butów, a daje tyle uroku. 
Tyle spojrzeń, tyle wzroku. 
Idę jak modelka. 
I ten i tamten na mnie zerka. 
Mam większe poczucie wartości. 
Jestem wyższa, szczuplejsza, 
optycznie zgrabniejsza, 
pewniejsza siebie. 
Ach! 
Jestem strojna i wielka. 
I nogi, nogi długie mam 
i to puszyste ciało gdzieś się schowało. 
Mam teraz większe możliwości. 
Idę i myślę. 
Wciągnęłam się w te ramy. 
Sytuacja pełna dramy. 
Te buty są za ciasne. 
Wiem, są niewygodne, to jasne jak słońce. 
Patrzą na mnie te lustra i inni, 
a ja w tych pantoflach strasznych. 
Właśnie je zrzucam, 
nie będę się maltretować. 
I nie, nie, nie chcę kamuflować, 
że grubsza, nie szkodzi. 
I nogi nie takie, i o co chodzi. 
Niech patrzą, niech mówią co chcą, 
ja nie będę się tym stresować, sugerować. 
To dla mojej wygody muszę chodzić 
jak chcę, pewnym krokiem. 
I nie będę się dręczyć, że za chwilę, za dwie 
mogę po prostu przewrócić się. 
Bo mam szczudła dwa, 
chodzę jak bocian, jak czapla. 
Już nie chcę małpować. 
Już nie, nie chcę grać. 
Muszę pewnie na nogach stać. 
Zdjęłam te szpilki niewygodne, 
ten szał, 
ten szpan, 
ten seksapil, 
to kłamstwo... – okropne. 
Idę z gracją – boso. 
Te gołe stopy mnie niosą. 
Czuję się bosko tak 
jakby wyrosły mi skrzydła. 
A tu tylko obcasów brak.

Wybór wierszy Anna Rykowska

POEZJA
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Klub Pruszkowskich Wieści

„Na celowniku satyry” - 3. spotkanie klubowe „Pruszkowskich wieści”

Było lirycznie, żartobliwie, z uśmiechem. Publiczność kla-
skała, a parę rzędów w pewnej chwili zaczęło śpiewać. 
Trzeci wieczór klubowy społeczności naszej gazety odbył 

się w galerii Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie 8 lutego. 
Publiczność dopisała, swoją obecnością zaszczycił nas pan pre-
zydent Paweł Makuch.
Odwiedzili nas znakomici literaci: Ewa Jowik z Lesznowoli, 
autorka bajek, wierszy lirycznych i piosenek, autorka 27 tomi-
ków poezji, laureatka licznych wyróżnień. Z kolei pan Zbi-
gniew Kurzyński, z rekordowym dorobkiem 32 tys. tekstów, 
jest mistrzem krótkiej formy – fraszek, aforyzmów, limeryków. 

Goście deklamowali swoje wiersze, w recytację włączył się pre-
zes „Socjusa” Bogdan Urban. Widzowie mogli zaprezentować 
swoją twórczość w „Konkursie jednego wiersza”. Nagrodziliśmy 
wszystkich poetów.
Wieczór umilała nam muzyka i śpiew. Piosenkę poetycką i szla-
giery wszech czasów śpiewały dla nas Iwona Szewczak i Natalia 
Waszczuk z „Kabaretu po przejściach”.
Z pewnością to nie ostatnie takie spotkanie. Przypominamy, że 
nasze wydarzenia mają charakter otwarty. Drodzy Czytelnicy, 
wszyscy jesteście zaproszeni. O kolejnych wieczorkach „Prusz-
kowskich Wieści” będziemy Was na bieżąco informować.
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„Ułani” Teatr Narodowy w Warszawie – i śmiesznie i smutno
Od kilku lat w Teatrze Narodowym w Warszawie z powodzeniem grany jest spek-
takl „Ułani” w reżyserii Piotra Cieplaka (premiera przedstawienia odbyła się 10 
marca 2018 r.) na podstawie dramatu Jarosława Marka Rymkiewicza z 1975 r.
Akcja „Ułanów” rozgrywa się na przełomie XVIII i XIX 
wieku w dworku szlacheckim, a konkretnie w jego 
salonie. Główne postaci, a jednocześnie mieszkanki 
dworku to Ciotunia oraz Zosia. Przed tą drugą stoi 
niesamowicie poważne zadanie: Zosia ma urodzić 
wyjątkowe dziecko, długo oczekiwane – zbawcę 
narodu polskiego. W tym momencie Ciotunia z Zosią 
zaczynają szukać odpowiedniego kandydata na ojca. 
Pozornie niewinna Zosia desperacko rzuca się w wir 
poszukiwań. Najszczęśliwsze rozwiązanie to zna-
lezienie „godnego” mężczyzny. Dziewczyna szuka 
wśród ułanów. Jej uwagę zwraca przystojny porucznik 
Lubomir, ale mężczyzna nie jest zainteresowany ojco-
stwem, a nawet kobietami. Woli pisać niezrozumiałe 
dla nikogo wiersze o żabobocianie. Zdesperowana 
Zosia rozważa nawet kandydaturę wrogiego Feld-
marszałka, który jest uosobieniem męstwa, kipiącego 
testosteronem. Kibicuje mu gorąco Widmo Książę, 
symbolicznie siedzący na koniu tyłem do widowni.
Niecodziennym i zaskakującym rozwiązaniem jest to, 
że aktorów możemy zobaczyć i usłyszeć jeszcze przed 
ich wejściem na scenę, w holu. Stukającą obcasami 
Ciotunię, Anię i Franię - żwawe pokojówki, „niewinną” 
Zosię i rozpalonego Feldmarszałka, który przybywając 
prosto z dworu rozpoczyna swe zaloty względem pań. 
Piękni ułani nie są w stanie podjąć się zadania spło-
dzenia zbawcy narodu ani Lubomir, ani Major. Zde-
sperowana Zosia wybiera mocnego, prymitywnego, 
a nawet groźnego ordynansa Jana, który przypomina 
Edka z „Tanga” Mrożka. Początkowe ideały odjechały 
wraz z ułanami…

Na uwagę widza zasługuje wspaniała obsada aktorska 
i fenomenalna gra aktorów. Na scenie możemy zoba-
czyć znakomitą Annę Seniuk w roli Ciotuni, rewelacyj-
ną Dominikę Kluźniak w roli Zosi, a także mniej znane 
Paulinę Korthals i Annę Ułas, ale w równie świetnych 
rolach pokojówek Ani i Frani. W role tytułowych uła-
nów wcielili się doskonale znani nam aktorzy.
Jerzy Radziwiłowicz to zachwycający Feldmarszałek, 
Piotr Grabowski to świetny major. W rolę Porucznika 
Lubomira wcielił się Hubert Paszkiewicz, doskonale 
bawiący się słowem. Ordynansa Jana zagrał wspaniały 
Arkadiusz Janiczek. Widmo Książę to Mariusz Benoit.
Zadziwia niecodzienna i oryginalna scenografia, któ-
ra pełni rolę muzeum, a widzowie w przerwie mogą 
obejrzeć eksponaty. 
Reżyser, Piotr Cieplak z dystansem patrzy na Mickie-
wiczowską Zosię, która tylko początkowo wydaje się 
niewinna, w rzeczywistości jest wprost przeciwnie - 
to bardzo temperamentna osóbka. 
„Ułani” to komedia z elementami farsy. Z przymru-
żeniem oka patrzy na polskie tradycje romantycz-
ne i z ironią na narodowe świętości. Reżyser uczy 
widzów dystansu do romantycznych wizji Polaków. 
W sztuce odnajdujemy nawiązania i do Mickiewicza, 
i do Wyspiańskiego oraz Mrożka i Gombrowicza. 
Wyśmienita gra aktorów, zabawa słowem oraz dystans 
do literackich wzorców to tylko niektóre elementy 
zachęcające do ponownego obejrzenia tej wspaniałej 
sztuki.

Aneta Pawłowska

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Centrum Aktywności Lokalnej
adres: 05-800 Pruszków, ul. Jasna 3

DYŻURY KONSULTANTÓW
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Elżbieta Milczarek
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Centrum Aktywności Lokalnej

 WIEŚCI ze ŚWIATA KULTURY
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Spotkania w Klubach Seniora
Poniedziałki i środy, w godz. 13-16, (do 30.06.2023 r. oraz 
od 4.09.2023r. do 15.12.2023 r.), spotkania w Ośrodku 
Aktywizacji Seniorów „AS” przy Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Pruszkowie, ul. Helenowska 3a,  
inicjatywa własna
Wtorki, w godz. 10-13, (do 30.06.2023r. oraz od 
4.09.2023 r. do 15.12.2023 r.), spotkania w Klubie Senio-
rada na Żbikowie, Przedszkole Miejskie nr 8, 
ul. Mostowa 2, Seniorada VII Żbików Bąki
Wtorki i czwartki, w godz.10-13, (do 30.06.2023r. oraz 
od 4.09.2023 r. do 28.12.2023 r.), spotkania w Klubie 
Wesoły Senior na Ostoi,  DDPS, ul. K. Józefa 1, Wesoły 
Senior II
Środy, w godz. 10-13, (do 30.06.2023 r. oraz od 
6.09.2023 r. do 15.12.2023 r.), spotkania w Klubie 
Seniora w Centrum, Urząd Miasta Pruszkowa, pokój 
nr 21, ul. Kraszewskiego 14/16, Seniorada VII Centrum

Plan wydarzeń realizowanych w marcu 2023 r.
7.03.2023 r., godz.11, zajęcia dla klubowiczów: Dzień 
Kobiet w PRL: film, dowcipy i humory, 
Klub Seniorada, Przedszkole Miejskie nr 8, ul. Mosto-
wa 2, Seniorada VII Żbików Bąki
8.03.2023 r., godz.11, zajęcia dla klubowiczów: Bądź 
piękna - ozdobne wiązanie szalików i apaszek, 
Klub Seniora Centrum, Urząd Miasta Pruszkowa, pokój 
nr 21, ul. Kraszewskiego 14/16, Seniorada VII Centrum
8.03.2023 r., godz.13, zajęcia dla klubowiczów: Śmiej 
się kobieto - dowcipy i humory, 
Ośrodek Aktywizacji Seniorów „AS”, ul. Helenowska 
3a, inicjatywa własna
8.03.2023 r., godz.13.30, Koncert z okazji Dnia Kobiet 
w wykonaniu Anny Mianovskiej (w programie piosenki 
w języku: polskim, ukraińskim i włoskim), DDPS, ul. Ks. 
Józefa 1, inicjatywa własna
9.03.2023 r., godz.13.10, wyjście do kina na seans pt. 
Opiekun, Multikino Pruszków, ul. Sienkiewicza 19, 
Seniorada VII Żbików Bąki

MOPS
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Marzec w „KAMYKU”
4.03.2023/sobota/godz. 10.00, 11.15. 12.30, 13.45
Pruszkowski Uniwersytet Dziecięcy – warsztaty (II 
semestr)
Badacz Odkrywca – temat: Atrament sympatyczny
Było sobie miasto – temat: Ekologiczne miasto
Druk 3D – temat: Wiosenne króliczki
Miejsce: pracownie 1.64, 1.67, 1.69 MOK Kamyk
9.03.2023/czwartek/godz. 11.00
„Pruszkowskie Kobiety” + Koncert z okazji Dnia Kobiet 
w wykonaniu Zespołu „Metafora”
Wykład w ramach Pruszkowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku prowadzi Prezydent Miasta Pruszko-
wa Paweł Makuch. Wstęp 20 zł dla osób spoza PUTW.
Miejsce: sala audytoryjna MOK Kamyk
18.03.2023/sobota/godz. 10.30
„I OGÓLNOPOLSKIE SZARADZIARSKIE MISTRZO-
STWA PRUSZKOWA”
Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Pruszkowa
18.03.2023, sobota, start godz. 10.30
Zapisy: 1-10.03.2023 przez stronę www.mok-kamyk.
pl/szarady
 Organizator: Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra 
Kamińskiego 
Organizator pomocniczy: Miejski Klub Szaradzistów 
„Kon-tiki” w Józefowie
Partner: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazo-
wieckiego w Pruszkowie
Miejsce: pracownie MOK Kamyk

19.03.2023/niedziela
Festiwal Teatrów dla Dzieci
Projekt „Festiwal Teatrów dla Dzieci - Teatralne Świę-
to dla Najmłodszych” jest finansowany ze środków 
Miasta Pruszkowa w ramach Budżetu Obywatelskiego 
- VII edycja 2023.
Miejsce: sala audytoryjna i sala widowiskowa MOK 
Kamyk
24.03.2023/piątek/godz. 18.00
Piątki z dokumentem
Projekcja ukraińskich filmów dokumentalnych
We współpracy z International Producer Center „For-
-Post” zaprezentujemy dokumenty stworzone przez 
ukraińskich twórców. Pierwsza produkcja nosi tytuł 
„Skarby Werony” („Treasures of Verona”). Film w języ-
ku ukraińskim + polskie napisy
Wstęp bezpłatny.
Miejsce: sala audytoryjna MOK Kamyk
26.03.2023/niedziela
Festiwal Teatrów dla Dzieci
Projekt „Festiwal Teatrów dla Dzieci - Teatralne Świę-
to dla Najmłodszych” jest finansowany ze środków 
Miasta Pruszkowa w ramach Budżetu Obywatelskiego 
- VII edycja 2023.
Miejsce: sala audytoryjna i sala widowiskowa MOK 
Kamyk

  MOK KAMYK

9.03.2023 r., godz.11, zajęcia dla klubowiczów: Wspól-
ne śpiewanie znanych i lubianych piosenek, Klub 
Wesoły Senior, DDPS, ul. Ks. Józefa 1, Wesoły senior II
10.03.2023 r., godz.13, Warsztaty pozytywnego myśle-
nia, prowadzone przez dr hab. prof. M. Wolan-Nowa-
kowską, sala konferencyjna MOPS, ul. Helenowska 3a, 
Aktywny Senior V
11.03.2023 r., godz.19, Balet Narodowy Balet Mołdawii 
JOK, CKiS, ul. Boh. Warszawy 4, Seniorada VII Centrum
13.03.2023 r., godz.13.30, Prelekcja pt. Kobiety ze słyn-
nych obrazów, prelegent dr hab. Hanna Krajewska, 
sala konferencyjna MOPS, ul. Helenowska 3a, inicja-
tywa własna
14.03.2023 r., godz. 11, Warsztaty pt. Bezpieczny 
senior, Klub Seniorada, Przedszkole Miejskie nr 8, ul. 
Mostowa 2, Seniorada VII Żbików Bąki
14.03.2023 r., godz.11, zajęcia dla klubowiczów: Tre-
ning pamięci, Klub Wesoły Senior, DDPS, ul. Ks. Józefa 
1, Wesoły Senior II
15.03.2023 r., godz.11.30, zajęcia dla klubowiczów: 

Gimnastyka umysłu oraz „W Polskę jedziemy…” roz-
mowy podróżnicze, Klub Seniora Centrum, Urząd 
Miasta Pruszkowa, pokój nr 21, ul. Kraszewskiego 
14/16, Seniorada VII Centrum
15.03.2023 r., godz.13, dla klubowiczów: Zajęcia 
artystyczne, 
Ośrodek Aktywizacji Seniorów „AS”, ul. Helenowska 
3a, inicjatywa własna
15.03.2023 r., godz.19, spektakl pt. I love you, a teraz 
się zmień, CKiS, ul. Boh. Warszawy 4, Seniorada VII 
Żbików Bąki
16.03.2023 r., godz.13.40, wyjście do kina na seans pt. 
Tata, Multikino Pruszków, ul. Sienkiewicza 19, Senio-
rada VII Centrum
20.03.2023 r., godz.11, prelekcja pt. Litwo ojczyzno 
moja – czyli  po Wilnie i Litwie szlakiem nie tylko lite-
rackim, prowadzący dr Piotr Kociszewski, Przedszko-
le Miejskie nr 8, ul. Mostowa 2, Seniorada VII Żbików 
Bąki
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Marzec w Muzeum Dulag 121
Serdecznie zapraszamy na spotkania historyczne 
organizowane w marcu przez Muzeum Dulag 121.
18.03. (sobota) godz. 15.00
Muzeum Dulag 121, Pruszków ul. 3 Maja 8A
„Konspiratorzy, Francuzi, zbrodniarze i ubecy. Areszt 
bezpieki przy Koszykowej w Warszawie” – wykład 

dr. hab. Andrzeja Zawistowskiego (SGH; Instytut 
Pileckiego)
25.03. (sobota) godz. 15.00
Muzeum Dulag 121, Pruszków ul. 3 Maja 8A
Spotkanie historyczne na temat wydarzeń Marca ‘68
Więcej informacji: www.dulag121.pl

MUZEUM DULAG 121

MZO

Dziś dbamy o jutro!
Nadmierna konsumpcja przyczynia się do niszczenia środowiska naturalnego 
i wyczerpywania jego naturalnych zasobów. Zużywamy coraz więcej nieodna-
wialnych dóbr naszej planety takich jak lasy, woda, minerały i surowce. Co gor-
sza okazuje się, że jedynie 1% zakupów po pół roku zostaje dłużej a naszych do-
mach. Reszta trafia do kosza na odpady.
Często zapominamy, jak wiele w skali globalnej mogą 
zmienić drobne, codzienne, proste zachowania. Musi-
my zdawać sobie sprawę, że nasze działania, w tym 
odpady, jakie produkujemy, mają wpływ na stan śro-
dowiska naturalnego. Dbałość o środowisko to tak 
naprawdę troska o nas samych, a od naszych decyzji 
zależy przyszłość pokoleń. Dlatego tak ważne są dzia-
łania ekologiczne, które przekazujemy naszym dzie-
ciom od młodych lat.
Działania ekologiczne nie powinny być tylko modą, ale 
naturalnym stylem życia każdego człowieka. Zrozu-
mienie problemów środowiskowych to pierwszy krok 
ku lepszej przyszłości. A ta w głównej mierze zależeć 
będzie od najmłodszych. To oni już niedługo staną się 
decyzyjnymi dorosłymi, mającymi głos w kwestiach 
ochrony przyrody. 
Wszyscy wiemy, jak wielki wpływ na czystość środo-
wiska ma segregacja odpadów, a my jako firma zaj-
mująca się między innymi odbiorem odpadów, posta-
nowiliśmy zaangażować aktorów teatru Kamienica 
do współpracy przy powstaniu książeczki dla dzieci 
oraz przedstawienia, które w zabawny, ale też eduka-
cyjny sposób ten aspekt przedstawia. 
„Śmiecio Eko Baja” to wspaniałe, familijna książka 
i przedstawienie z piosenkami, dla dzieci dużych 
i małych, rodziców i dziadków. Wesoła i dynamicz-
na opowieść o perypetiach Szczurka Jurka, Muchy 
Śmieciuchy, Karalucha i Gąsienicy, którzy na co dzień 
zamieszkują wysypisko śmieci i z ekologią im nie po 
drodze. Kto i dlaczego spróbuje się nawrócić na eko-
logiczne życie, dowiecie się oglądając to przedsta-

wienie. Efektowna, rozbudowana scenografia i rewe-
lacyjne kostiumy w połączeniu z humorystycznym, 
nietuzinkowym spojrzeniem na zagadnienia ekolo-
giczne poprzez zabawę, zachęcą dzieci do przyjmo-
wania odpowiednich nawyków i kształtowania postaw 
ekologicznych. Bajka została napisana wierszem, 
w mistrzowski wprost sposób, przez genialnego 
twórcę licznych bajek i wierszowanych przedstawień 
teatralnych Jarosława Gmitrzuka. Przedstawienie jest 
dedykowane dzieciom w wieku przedszkolnym oraz 
uczniom klas 0-3 szkół podstawowych, ale poleca-
my je wszystkim, niezależnie od wieku, aby utrwalać 
i ugruntować wiedzę o ekologii, która przecież doty-
czy nas wszystkich.
Projekt został stworzony w ramach realizacji zadań 
edukacyjnych. Już na wiosnę zaplanowane są spek-
takle „Śmiecio Eko Bajki”, które będą odbywały się 
na terenie miasta Pruszków. Zapraszamy do śledzenia 
naszej strony, gdzie znajdziecie Państwo więcej infor-
macji: www.mzo.pl
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ROZLICZ

W PRUSZKOWIE
PIT

Nasze Miasto rozwija się
dzięki Tobie.

Dziękuję.

PAWEŁ MAKUCH
Prezydent Miasta Pruszkowa

PRUSZKÓW
Tu mieszkam, tu płacę podatki

Tu korzystam z Pruszkowskiej Karty Mieszkańca

MSHM
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INWESTYCJE EKOLOGIA TRANSPORT

6 MARCA 2023
GODZ. 18:30
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
WEJŚCIE OD AL. WOJSKA POLSKIEGO

POROZMAWIAMY O:
Inwestycjach Edukacji

Ekologii Kulturze

Transporcie Sporcie

Paweł Makuch
Prezydent Miasta Pruszkowa

POROZMAWIAJMY
O PRUSZKOWIE

Zapraszam na spotkanie z cyklu
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