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Z „Mazowszem” związany był niemal od zawsze. Przez ponad pół wieku jego tenor był swego rodzaju zna-
kiem rozpoznawczym zespołu, logo, symbolem...
Brawurowe interpretacje jego piosenek wywoływały podziw i entuzjazm widzów na całym świecie. Śpiewał 
właściwie wszędzie i wszędzie, gdzie się pojawił przyjmowany był owacyjnie: w Chinach i Stanach Zjedno-
czonych, w Rosji i Japonii, w Hiszpanii i na Kubie. Wykonywany przez niego „Furman” był autentycznym 
szlagierem, który niezmiennie wywoływał spontaniczne reakcje widowni.
Stanisław Jopek „Pierszy Furman Rzeczpospolitej” był prawdziwym ambasadorem polskiej kultury i naro-
dowego folkloru.
Za wybitne zasługi uhonorowany został licznymi odznaczeniami i wyróżnieniami w tym Krzyżem Kawa-
lerskim, Krzyżem Ofi cerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem 
Zasługi. Zmarł 1 sierpnia w wieku 71 lat.                                                                                                          [bs]

Wywiad z Grzegorzem 
Markowskim
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Rzeźbi Bitwę pod Grunwaldem
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Wybitny naukowiec, 
archeolog.
Założyciel i Dyrektor  
Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa 
Mazowieckiego

Jeżdżę na rowerze, 
trochę biegam. Nie chcę 
wyglądać jak Pavarotti. 
Gdybym śpiewał jak 
Pavarotti, to mógłbym 
wyglądać tak jak on, ale 
śpiewam trochę gorzej.

Całą pracę rozplanowa-
łem na pięć lat, chcę 
zdążyć na 600 lecie bitwy 
w 2010 roku.  Pan Jan 
pracuje po 12 godzin 
na dobę, wstaje o piątej 
rano, nie robi przerw w 
soboty i w niedziele. 

Tajemniczy świat reklamy
Jeśli myślicie, że wasze 
zakupy są wynikiem 
waszego niczym nie 
zachwianego wolnego 
wyboru to jesteście w 
ogromnym  błędzie!

Wyjątek zrobił tylko na Święta Wielkiej Nocy.

ODSZED£ STANIS£AW JOPEK

Nie nadymajmy się 
intelektualnie, nie 
snobujmy się, tylko 
po prostu chodźmy do 
kina także po to, aby 
się bawić i miło spędzić 
czas.

O opozycji, której nie ma

Darmowa sieć

dla Pruszkowa!
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Jerzy Fijałkowski

 To był chyba najbrzydszy 
płot na świecie. Krzywy w 
pionie i w poziomie. Czasem 
dziurawy, gdy jakiś ambitny 
a niedopity  mieszkaniec 
miasta wracał nocą do domu 
i na płocie wyładowywał 
swoja frustrację. Dziura 
jednak szybko była łatana, 
bo płot pełnił także funkcje 
medium informacyjnego. 
Na płocie wisiały plakaty, 
że Cyrk Arena zagościł w 
mieście. Że kina Oświata czy 
Mechanik (były takie kina) 
o godzinie dziewiętnastej 
zapraszają. Że właśnie zaczął 
sie pobór do wojska i przed 
komisję maja stawić się 
kolejne roczniki poborowych.  
Że trwa szczepienie psów. Że 
właśnie zmarł nieodżałowanej 
pamięci obywatel. Ale wtedy 
, paręnaście lat temu brzydoty 
płotu nie dostrzegałem. 
Wrósł bowiem w  krajobraz 
Parku Potulickich jak sznur 
od wieszania bielizny w 
rozrastające się drzewo. 
Tysiące mieszkańców 
przechodziło koło niego 
codziennie przez chyba 
kilkanaście lat. I chyba mało 
kto wiedział, ze za płotem 
stoi równie brzydki barak, 
wypełniony pokaźnym 
dorobkiem naukowym.. 
I że w zabudowaniach 
przeznaczonych dla służby 
hrabiostwa Potulickich trwa 
remont po najeździe Hunów, 
czyli zakwaterowania 
tam Zmotoryzowanych 
Odchodów Milicji 
Obywatelskiej. Na tym 
brzydkim płocie, latem 1990 
roku, zawisnąłem także i ja. 
Jako plakat wyborczy.
 I wtedy, w 1990 roku, 
po wygraniu wyborów 
samorządowych przez 
Komitet Obywatelski, spotkał 
mnie ten zaszczyt, że GO 
poznałem. To znaczy teraz 
wiem, że to był zaszczyt. Bo 
wtedy, gdy z woli wyborców 
i Rady Miejskiej objąłem 
kierownictwo Komisji 
Kultury i Oświaty, jak 
większość mieszkańców nie 

bardzo wiedziałem, że 
za owym najbrzydszym 
płotem, powstaje 
unikalna placówka 
kulturalno-naukowa, 
której ON był MATKĄ 
i OJCEM. Także 
Ojcem Chrzestnym. 
Powstawało Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego.
Gdy wszedłem do równie 
jak płot brzydkiego 
baraku stanąłem oko w 
oko z niezbyt wysokim 
ale zwartym w sobie, 
szczupłym, opalonym 
na brąz mężczyzną w 
koszuli w kratę i w 
dżinsach. Dookoła było 
pełno starożytnych 
placków żużla, jakichś 
skorup, kawałków 

żelaza, zdjęć z wykopalisk. 
Oprócz tego mnóstwo 
papierów i książek. Mówił 
niechętnie. Urywanymi 
krótkimi zdaniami. Czułem, 
że traktuje mnie jak 
kolejnego magistrackiego 
urzędnika z jakimi przez 
lata miał do czynienia. A 
może jeszcze gorzej. Byłem 
przecież przedstawicielem 
samorządu, który w haśle miał 
„niewidzialną rękę rynku”, 
którą wszelkie problemy miał 
załatwiać.
   Kultura, sztuka i nauka miały 
dążyć do samofi nansowania 
lub pozyskiwania sponsorów. 
Dookoła padały domy kultury, 
kina, biblioteki a nawet teatry 
i fi lharmonie. Także muzea.
Długo trwało przekonywanie 
GO, że my czyli obywatele 
Pruszkowa, nasza Rada, nasz 
samorząd naprawdę chce 
aby Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Mazowieckiego 
zaistniało naprawdę. Że 
ludzie kultury w Radzie 
obecni postanowili, że u nas 
żadna placówka zamknięta 
nie będzie. Mało tego. 
Powstaną nowe. Czy mi 
uwierzył? Nie wiem. Chyba 
tak. Bo kiedy przeszliśmy do 
budynku przyszłego muzeum 
z pasją mówił: tu będzie 
ekspozycja stała, taka wie 
pan, trójwymiarowa. Coś 
jak Panorama Racławicka, 
tyle, że z wytapiającymi 
żelazo barbarzyńcami w 
roli głównej. A tu na pietrze 
biblioteka. I czytelnia. I 
kuchenka, żeby kawę można 
było zaparzyć. A w piwnicach, 
niech pan zwróci uwagę na 
unikalne sklepienia, będzie 
można samemu spróbować 
kuć żelazo, zmielić ziarno 
na żarnach, czy na kole 
garncarskim wytoczyć dzban. 
A jeśli jeszcze udałoby 
się połączyć te piwnice 
podziemnym przejściem z tą, 
którą widzi pan za barakiem 
jako górkę, z której zimą 
dzieci na sankach zjeżdżają, 
to byłoby dopiero wspaniale. 
Tam są jeszcze ciekawsze 

stropy. Tam mógłby być klub 
dla twórców. A mówił o tym 
juz nie urywanymi zdaniami. 
Mówił z pasją. W oczach miał 
żar twórcy, który już widzi 
swoje dzieło. Żar artysty.
„A teraz jeszcze jedno panu 
pokażę. Tu w tej oranżerii 
będą odbywały sie koncerty. 
Mała estradka, dookoła 
zieleń i fortepian. Mam już 
jeden upatrzony. Zabytek. 
Absolutny rarytas. Muzyka i 
poezja. Poezja i muzyka.”
Pamiętam, że wtedy po raz 
pierwszy ON nazwał to 
miejsce ORANŻERIĄ. My 
Pruszkowianie mówiliśmy 
o nim „wozownia”. Bo tam 
stały pojazdy hrabiostwa. I 
dopiął swego. Bo wierzył, 
że sie uda. Radę Miejską 
zaraził swoją pasją. Środki 
musiały się znaleźć. Izabela 
Cywińska, ówczesna Minister 
Kultury i Sztuki, którą bez 
zapowiedzi naszedłem z 
prośbą o jeszcze jakieś 
pieniądze, gdy usłyszała co 
my tu w Pruszkowie mamy, 
powiedziała: „Gdyby takie 
rzeczy mieli Czesi, Niemcy 
czy Francuzi głośno byłoby 
o tym na całym świecie. 
Ja myślałam, że muzeum 
w Pruszkowie to kolejny 
kołowrotek, malowana szafa 
i strój ludowy. Oczywiście, 
że Wam pomogę”. 
 Niedługo potem Muzeum 
zostało uroczyście otwarte. 
Paskudny płot i paskudny 
barak gdzieś zniknęły. Na 
ich miejscu pojawił sie 
pięknie utrzymany park z 
egzotycznymi roślinami. I 
w ogóle płotu miało nie być. 
Jednak liczba chodzących 
nocą ambitnych a niedopitych 
frustratów wcale się nie 
zmniejszyła, więc powstał 
płot nowy. Piękny. Bez 
funkcji informacyjnej.
A ON był w swoim żywiole. 
Wskutek dobrze prowadzonej 
polityki informacyjno-
promocyjnej muzeum stało 
się ważnym punktem w 
ofertach wycieczkowych 
wielu biur podróży. Młodzież 
i dzieci korzystały z żywych 
lekcji historii starożytnego 
Zachodniego Mazowsza. W 
bibliotece i czytelni, w ciszy 
i spokoju można było skupić 
się na rozlicznych dziełach 
z zakresu archeologii ale nie 
tylko. Bogata była biblioteka 
typowo kulturalna. A wśród 
artystów biorących udział 
w koncertach w Oranżerii, 
nie było tylko tych, których 
ON nie uważał za stosowne 
zaprosić. JEMU się nie 
odmawia, tak powiedział 
mi Krzysztof Kolberger, 
wielokrotnie mówiący poezję 
w oranżeryjnych koncertach.
Czy był szczęśliwy? Wydaje 
mi się, że chyba tak. Bo badania 
naukowe na stanowiskach 
a r c h e o l o g i c z n y c h 
zachodniego Mazowsza 

trwały. Przynajmniej nigdy po 
spotkaniu z NIM nie miałem 
wrażenia, że rozmawiam z 
człowiekiem niespełnionym. 
Po raz ostatni rozmawialiśmy 
kilka miesięcy temu. Ostra 
zima była, a ja poprosiłem 
GO o wypowiedź na temat, 
którym sie pasjonował 
dla jednej z gazet. Mówił 
o okresie barbarzyńskim 
naszej części Europy. O tym 
jak świetnie wyszkolone 
i uzbrojone legiony 
rzymskie, prowadząc misję 
cywilizacyjną, przekraczając 
Łabę i Dunaj po prostu ginęły 
w lasach. Bo tu zastępowały 
im drogę gromady 
półnagich barbarzyńców, w 
przyodziewku ze skór, za to 
z dobrego żelaza zrobionym 
mieczem w ręku. I z tego co 
mówił wynikało, że około 
połowy z tych mieczy mogłoby 
nosić napis: ”Hand made in 
West Mazovia – Poland”. Tu 
u nas było zaplecze militarne, 
zbrojeniowe barbarzyńskiej 
Europy. I choć chwilami dało 
się w JEGO słowach wyczuć 
pewien żal, że nie daliśmy się 
Rzymianom ucywilizować, 
bo może wtedy wszystko 
ułożyłoby się inaczej, to mam 
wrażenie, że dumny był z 
dokonań, co tu dużo mówić, 
także i swoich przodków.
 Od tej pory juz z NIM 
nie rozmawiałem. 
Pozdrawialiśmy sie 
serdecznie, gdy mijaliśmy 
się na ulicy. Zawsze młody, 
zawsze prężny, zawsze 
zdrowy. Toteż jak grom z 
jasnego nieba zadziałała na 
mnie informacja mojej stacji 
radiowej, która brzmiała: 

ZMARŁ DR STEFAN 
WOYDA, WYBITNY 

NAUKOWIEC-
ARCHEOLOG. 
ZAŁOŻYCIEL I 

DYREKTOR MUZEUM 
STAROZYTNEGO 

HUTNICTWA 
MAZOWIECKIEGO

   Jak to zmarł? Tak po 
prostu, juz GO nie będzie? Są 
ludzie-instytucje, bez których 
obecności pewnych rzeczy 
sobie nie wyobrażamy. I ON 
taki był.
  Co będzie teraz? Kto 
godnie przejmie po NIM 
kierownictwo Muzeum? 
Oby to był jak ON wybitny 
naukowiec z artystyczna 
wyobraźnią. Oby utworzona 
przez NIEGO  placówka, nie 
stała się łupem polityczno-
personalnych układów.
  Mam nadzieję, że i ON, 
patrząc na nas gdzieś z 
zaświatów i mając, w co 
wierzę, dobre relacje z 
NAWYŻSZYM, do tego nie 
dopuści.

Pomimo wszechobecnego w Polsce zjawiska korupcji niewielu 
z nas wie czym zajmuje się Transparency International. 
Oszukiwani przez nieuczciwych urzędników i przedsiębiorców 
ludzie sądzą, że nie mają do kogo zwrócić się o pomoc. 
Nic bardziej mylnego…
Stowarzyszenie Transparency International Polska to oddział 
międzynarodowej organizacji zwalczającej korupcję – 
Transparency International. Organizacja funkcjonuje w Polsce 
od 8 lat. Jej działalność doceniła „Gazeta Prawna”, honorując 
ją „Złotym Paragrafem 2001”

Dlaczego?
Celem działalności TI-P jest nie tylko walka z korupcją 
jako taką. Przede wszystkim dąży do tego, aby wzrastała 
świadomość obywateli: co jest korupcją? Czym grozi? Jak jej 
zapobiegać?
Według Transparency International korupcja to nadużycie 
powierzonej władzy dla uzyskania prywatnej korzyści. 
Bezsilność obywateli wobec tego zjawiska jest przerażająca, 
a wynika często właśnie z nieświadomości. Pokrzywdzeni 
obawiają się represji. Czasem wręcz nie zdają sobie sprawy z 
tego, że zostali oszukani i wykorzystani. 

Jak?
Aby pomagać ludziom poszkodowanym przez skorumpowanych 
urzędników, powołano Program Interwencyjny. Działa dzięki 
pracy wolontariuszy – prawników. Udzielają oni bezpłatnych 
porad prawnych., a w szczególnych przypadkach zostają 
obserwatorami procesów sądowych. Program Interwencyjny, 
pomimo braku środków fi nansowych, działa już sześć lat. 
Wciąż potrzebni są nowi wolontariusze z całej Polski.
Transparency International Polska wciąż pracuje nad kolejnymi 
programami. Tworzy „Przybornik antykorupcyjny”, którego 
elementem jest wspomniany „Program Interwencyjny”. 
Walczy także o dostęp do informacji publicznej. W najbliższej 
przyszłości powstanie baza danych dotyczących korupcji, 
zgromadzonych z prasy i publikacji naukowych.
Oprócz powyższego TI-P zajmuje się także wydawnictwami, 
które starają się ukazać rozmiar korupcji. Między innymi, 
corocznie publikowany jest „Globalny Barometr Korupcji”, 
pracownicy TI-P opracowują rozdział dotyczący Polski. 
Ostatnim wydawnictwem TI-P jest „Przewodnik sądowy po 
procedurach: cywilnej, karnej i sądowoadministarcyjnej”. 
Jest to kompendium wiedzy prawniczej w przystępnej formie 
- przyda się każdemu z nas. Można dostać je bezpłatnie w 
biurze TI-P, albo przysłać kopertę i znaczek, a stowarzyszenie 
odeśle „Przewodnik…” Pocztą Polską. 
Publikacje można wypożyczyć lub przejrzeć na miejscu w 
bibliotece TI-P.

Za co?
Transparency International Polska jest organizacją non-profi t. 
Nie ma dochodów, nie pobiera opłat za porady ani inne formy 
działalności. Jedynymi źródłami dochodów stowarzyszenia 
są granty na realizację projektów, składki członkowskie 
oraz dotacje osób prywatnych. TI-P nie korzysta z dotacji 
instytucji rządowych i samorządowych - to rodzaj deklaracji 
bezstronności. Można także wesprzeć stowarzyszenie, 
przekazując mu 1% swojego podatku. 
Brak niestety funduszy na reklamę, uniemożliwia to dotarcie 
do dużego grona odbiorców. Wielu z nich potrzebuje pomocy, 
której TI może i chce udzielić. 
Tylko świadomość zjawiska korupcji i zdecydowany opór mogą 
pomóc je zwalczyć. Jednocześnie, opór ów jest uniemożliwiony 
przez bezsilność – wynikającą z nieznajomości prawa i – 
niestety – z wadliwości działania aparatu państwowego. 
Aby cokolwiek zmienić trzeba jednak walczyć... 
Więcej informacji o działalności TI-P znajdziecie Państwo na 
stronie Transparency International Polska:

www.transparency.pl 
oraz do biura: 

ul.Ordynacka 9 lok.33, 00-364 Warszawa. 
Tel: (0-22) 828 92 44

Zapraszamy

Dziś pozwoliłem sobie nie publikować felie-
tonu redakcyjnego. Nie ze względu na brak 
gorących i aktualnych tematów, ani tym 
bardziej tzw. twórczej weny. Zapewniam 

Naszych Czytelników, że jest przeciwnie. Zdecydowałem, że są-
siadując z materiałem o śmierci dyrektora Stefana Woydy powi-
nienem  na chwilę zachować milczenie...               Bolo Skoczylas
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Pan Dyrektor Stefan Woyda, 
rodowity Warszawiak, 
całe swoje zawodowe 
życie poświęcił badania 
najodleglejszych dziejów 
– PRADZIEJÓW – regionu, 
z którego się wywodził. 
I trzeba od razu z mocą 
powiedzieć, że archeologia 
nie stała się dla Niego 
nigdy jedynie wyuczonym 
zawodem. Archeologia była 
Jego wielką pasją, misją, 
dziedziną nauki, w którą 
angażował się bez reszty… 
do ostatniej chwili…
Pan Dyrektor Woyda 
ukończył studia na Wydziale 
Historycznym Uniwersytetu 
Warszawskiego. Należał do 
grona tych absolwentów, 
którzy w okresie powojennym 
jako pierwsi podjęli 
specjalizację w zakresie 
archeologii powszechnej. 
Pracę magisterską 
zatytułowaną „Zagadnienia 
osadnictwa w okresie 
rzymskim na terenie ziemi 
wiślickiej” Dyrektor Woyda 
obronił w 1964 r. Tematyce 
„rzymskiej” pozostał 
wierny przez całe życie, w 
tej dziedzinie odniósł swe 
największe sukcesy.
Bezpośrednio po 
ukończeniu studiów Stefan 
Woyda podjął pracę na 
stanowisku Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków 
Archeologicznych na 
woj. warszawskie (w jego 
największym zasięgu 
terytorialnym obejmującym 
niemal całe historyczne 
Mazowsze i Podlasie). Tę 
niezwykle odpowiedzialną 
funkcję pełnił przez 11 lat, 
tj. do 1975 r. Od początku 
swej działalności na niwie 
konserwatorskiej inicjował, 
ale także sam prowadził 
zakrojone na szeroką skalę 
prace poszukiwawcze i 
dokumentacyjne. Efektem 
tylko jego własnych 
badań powierzchniowych 
było odkrycie na terenie 
Mazowsza niemal 4 
tysięcy nowych stanowisk 
a r c h e o l o g i c z n y c h ! ! ! 
Oryginalne osiągnięcia 
wypracowane przez 
Dyrektora Woydę podczas 
realizacji wspomnianych 
prac stały się z czasem 
trzonem metody badawczej 
przyjętej dla całej polskiej 
archeologii, znanej w 
środowisku naukowym jako 
Archeologiczne Zdjęcie 
Polski.
Archeologiczne Zdjęcie 
Polski to przedsięwzięcie 
podejmowane powszechnie 
od 1977 r. Jego celem jest 
zarejestrowanie i wstępne 
opisanie wszystkich 
stanowisk archeologicznych 
usytuowanych w granicach 

Państwa, rezultatem 
zaś jest objęcie tysięcy 
unikatowych dla nauki 
obiektów ochroną prawną, 
a tym samym uchronienie 
ich przed bezpowrotnym 
zniszczeniem. 
Niespodziewane, ale 
jakże rewelacyjne 
wyniki przyniosły 
badania powierzchniowe 
prowadzone przez Pana 

Dyrektora Woydę na terenie 
Mazowsza Zachodniego. 
Ślady archeologiczne 
zarejestrowane w okolicach 
Pruszkowa, Brwinowa, 
Biskupic, Milanówka, 
Kotowic, Grodziska 
Mazowieckiego, Błonia 
świadczą o istnieniu w tym 
rejonie u schyłku doby 
starożytnej (I w. p.n.e – IV 
w. n.e.) potężnego centrum 
metalurgicznego, drugiego 
co do wielkości nie tylko 
w Polsce, ale i w całej 
Europie!!!

To bezsprzecznie wielkie 
odkrycie miało od pierwszej 
chwili kluczowe znaczenie 
dla zrozumienia procesu 
rozpadu odwiecznych 
struktur osadniczych naszego 
kontynentu i pojawienia się 
w początkach wczesnego 
średniowiecza zupełnie 

nowego układu etnicznego, 
politycznego i kulturowego, 
układu, który otworzył 
kolejny etap dziejów Europy. 
Odkrycie na Mazowszu 
Zachodnim starożytnego 
centrum metalurgicznego 
znalazło także swoje odbicie 
w życiu codziennym – stało 
się impulsem do stworzenia 
w podwarszawskim 
Pruszkowie nowej placówki 

naukowo – badawczej i 
muzealnej. W 1975 r., 31 lat 
temu, zostało powołane do 
życia Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Mazowieckiego. 
Od pierwszego dnia 
placówką kierował Pan 
Dyrektor Stefan Woyda. To 
On przecież był inicjatorem 
jej powstania, to On nadał 
jej kształt programowy, to 
On jasno wytyczył przed nią 
cele i zadania. Dla potrzeb 
powstającej placówki 
z wielkim pietyzmem 
odrestaurował chylącą się 

ku ruinie ofi cynę dworu 
Potulickich, czym przyczynił 
się do ocalenia kolejnego, 
tym razem nie pradziejowego, 
lecz historycznego zabytku.
Pan Dyrektor Stefan Woyda 
bez wątpienia nadał TON 
działalności prowadzonej 
przez Muzeum. A miała ona 

od początku różne oblicza…
Muzeum Pruszkowskie od 
chwili powstania prowadzi 
zakrojone na szeroką 
skalę prace terenowe oraz 
gromadzi pozyskane w ich 
toku zabytki związane z 
różnymi fazami osadnictwa 
mazowieckiego – poczynając 
od starożytności przez 
średniowiecze aż po czasy 
nowożytne. Główny wysiłek 
Muzeum koncentrował się 
zawsze na rozpoznawaniu 
śladów starożytnej metalurgii 
podwarszawskiej. To właśnie 
dzięki tym badaniom mógł 
powstać scenariusz wystawy 
„Czas żelaza. Mazowieckie 
Centrum Metalurgiczne 
z okresu Cesarstwa 
Rzymskiego”. Ta stała 
ekspozycja prezentowana w 
gmachu Muzeum od 1992 r. 
została uznana za prawdziwe 
wydarzenie muzealne, co 
znalazło potwierdzenie w 
przyznaniu jej przez Ministra 
Kultury i Sztuki pierwszej 
nagrody w ogólnopolskim 
konkursie. Pan Dyrektor 
Stefan Woyda był także 
inicjatorem wielu wystaw 
czasowych realizowanych w 
kraju i zagranicą; wspomnieć 
tu można chociażby tkwiące 
świeżo w naszej pamięci 
wystawy w tak znaczących 
ośrodkach jak muzeum 
rzeszowskie, muzeum 
krakowskie, gdańskie, 
radomskie, opolskie, 
wrocławskie. Wystawy 
te, przygotowywane w 
nowoczesny, niezwykle 
widowiskowy sposób 
cieszyły się nieodmiennie 
wielką popularnością wśród 
zwiedzających. Przybliżały 
one nie tylko konkretny 
temat archeologiczny, ale 
także przyczyniały się do 
zaznaczenia obecności 
Pruszkowa na mapie 
naukowej Polski. 
Popularyzacja wiedzy 
archeologicznej i historycznej 
była tym elementem 
działalności Muzeum, na 
który Pan Dyrektor Stefan 
Woyda kładł szczególnie 
duży nacisk. 
Nie sposób nie wymienić 
w tym miejscu odczytów 
naukowych układających 
się w pasjonujące i jakże 
oryginalne cykle, wśród 
których były choćby takie 
jak: „Polscy archeolodzy i ich 
pasje”, „Polscy twórcy i ich 
fascynacje kulturą”, „Chwała 
i hańba historii polskiej”, 
„Medytacje u schyłku wieku 
nad dziejami Polski”. Odczyty 
te gromadziły zawsze grono 
wiernych słuchaczy, do 
dziś wzięło w nich udział 
kilkanaście tysięcy osób!!!
Innymi, stałymi formami 
upowszechniania wiedzy 

stały się lekcje muzealne 
przygotowywane z myślą 
o dzieciach i młodzieży. 
Ich niesztampowa formuła 
wypracowana w toku 
wieloletniej praktyki 
pozwala zaszczepić 
fascynację przeszłością 
także u najmłodszych gości 
Muzeum.
Wielkim marzeniem Pana 
Dyrektora Stefana Woydy 
było uczynienie z Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego nie tylko 
placówki naukowej, 
ale również centrum 
kultury, którego wpływy 
wykraczałyby daleko 
poza granice Pruszkowa. 
Idee tę Dyrektor Woyda 
realizował przez lata z 
wielkim poświęceniem, 
konsekwentnie, zawsze 
na tym samym wysokim 
poziomie. To dzięki Jego 
osobistemu zaangażowaniu 
Muzeum prowadzi od 1991 
roku ożywioną działalność 
koncertową. Na program 
muzyczny koncertów 
składają się zazwyczaj 
utwory kameralne połączone 
z poezją, ale także recitale 
piosenki aktorskiej, czy też 
oryginalne opracowania 
muzyki ludowej. Należy 

Dr STEFAN WOYDA

Działalność Dyrektora Stefana Woydy została 
uhonorowana szeregiem odznaczeń i nagród 
resortowych oraz regionalnych. Wśród nich są m.in.: 

1971 r. Odznaka „Za Opiekę Nad Zabytkami”

1972 r. Odznaka Honorowa „Zasłużony Działacz 
Kultury”

1974 r. Złota Odznaka „Za Zasługi Dla Woj. 
Warszawskiego”

1975 r. Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki 
Za Osiągnięcia w Upowszechnianiu Kultury

1977 r. Srebrny Krzyż Zasługi

1982 r. Medal im. Krzysztofa Dąbrowskiego 
(przyznawany przez Polskie Towarzystwo 
Archeologiczne i Numizmatyczne za popularyzację 
wiedzy)

1983 r. Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce

1984 r. Złota Odznaka Honorowa „Za Zasługi Dla 
Warszawy”

1989 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

1990 r. Odznaka „Za Zasługi Dla Pruszkowa”

1992 r. Nagroda Indywidualna Ministra Kultury i 
Sztuki w Ogólnopolskim Konkursie na Najciekawsze 
Wydarzenie Muzealne 1991 roku

2002 r. Nagroda Prezydenta Miasta Pruszkowa za 
szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury

2004 r. Nagroda Prezydenta Miasta Pruszkowa za 
osiągnięcia w dziedzinie archeologii oraz promowanie 
Pruszkowa w Polsce

podkreślić, że w ponad 300 
koncertach jakie odbyły 
się w Muzeum do chwili 
obecnej, udział brali zawsze 
najwybitniejsi wirtuozi 
i artyści scen polskich. 
Koncerty organizowane 
w urokliwej oranżerii 
przyciągają prawdziwe 
tłumy ludzi złaknionych 
kultury wysokiej. Aż trudno 
uwierzyć, ale koncertów tych 
wysłuchało już kilkadziesiąt 
tysięcy osób!!! Działalność 
Pana Dyrektora Stefana 
Woydy na niwie kultury 
spotkała się z dużym 
uznaniem władz Miasta, 
On sam zdobył niekłamaną 
sympatię i szacunek 
Pruszkowian, zdobył ich 
serca…

*
Pan Dyrektor Stefan Woyda 
był bez wątpienia człowiekiem 
NIEPOSPOLITYM.
Jego zasługi dla archeologii 
i dla Pruszkowa są 
niepodważalne.
Przede wszystkim jednak 
Pan Dyrektor Stefan Woyda 
pozostanie na zawsze w 
serdecznej pamięci osób, 
które miały szczęście i 
zaszczyt spotkać Go na 
swojej drodze. 
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Kino: sztuka i rozrywka 
O opozycji, której nie ma

Tendencja do wywyższania się 
jest stale obecna wokół nas. 
Podlega jednak zmianom, z 
biegiem czasu powstają ko-
lejne odmiany snobizmu, coś 
innego staje się wyznaczni-
kiem przynależności do elit, 
z pozycji których można z po-
gardą patrzeć na masy. Wraz 
z pojawieniem się popkultury, 
oznaką intelektualnej wyższo-
ści stało się dla wielu odci-
nanie się od niej. Gdy idzie o 
kino, to zjawisko przejawia się 
w eksponowanej ponad miarę 
awersji do fi lmów rozrywko-
wych, nie niosących przesła-
nia, zarabiających mnóstwo 
pieniędzy, bo tworzonych w 
celu bawienia widza, o zgrozo, 
masowego.
Parę miesięcy temu spotka-
łem na dworcu kolejowym 
znajomą. Kiedy rozmowa 
zeszła na tematy fi lmowe, na-
pomknąłem, że właśnie jestem 
w drodze powrotnej z kina, w 
którym obejrzałem fi lm Pete-
ra Jacksona pt. „King Kong”. 
Nazwa ta wywołała na twarzy 
mej rozmówczyni skrzywienie 
wyrażające niesmak, słyszal-
ny również w późniejszej od-
powiedzi brzmiącej: „Ja bym 
na to nie poszła”. Powód był 
oczywisty: bo to głupia roz-
rywka. W moje słowa o dosyć 
poważnym podłożu pierw-
szych fi lmów o King Kongu 
czy też Godzilli (psychoza 
wywołana zagrożeniem ato-
mowym), które same w sobie 
są oczywiście niczym innym, 
jak rozrywką, nie chciała 
uwierzyć. Za to bardzo podo-
bał jej się „Absolwent”, ale 
pełne przemocy, choć niosące 
poważne przesłanie, przewrot-
ne i ironiczne dzieło Olivera 
Stone’a „Urodzeni mordercy” 
już nie.
Powyższy przykład ilustruje 
owo specyfi czne podejście do 
sztuki, a więc i do fi lmu, o któ-
rym wspomniałem we wstępie. 
Kino w takim rozumieniu jest 
niejako podzielone na to am-
bitne, „artystyczne”, pozba-
wione przemocy (która rzeko-
mo służy jedynie schlebianiu 
najniższym instynktom mas) i 
związków z kulturą popularną, 
niszowe (mała oglądalność, a 
zatem widzowie muszą nale-

W czasach Oświecenia popularnym zjawiskiem było snobowanie się na arystokrację, 
która łączyła w sobie elitę ekonomiczną i intelektualną. 
Dzisiaj na tę ostatnią bardzo starają się kreować tzw. „dorobkiewicze”. Krótko 
mówiąc, snobizm nie jest niczym nowym.

żeć do tej inteligentnej mniej-
szości) oraz na to rozrywko-
we, przeznaczone dla masowej 
widowni, mające zapewniać 
zabawę bez konieczności za-
stanawiania się nad sensem 
opowieści, nastawione tyl-
ko na efekt. Ten podział jest 
względnie stały, przy czym 
termin „kino rozrywkowe” ma 
zabarwienie mocno pejoratyw-
ne. I choćby z tego względu 
jest to podział fałszywy, jak 
zresztą większość opartych na 
czarno-białym oglądzie rze-
czywistości. Abstrahując od 
tego, że twierdzenie o możli-
wości bycia poza popkulturą 
jest cokolwiek naiwne (jako 
że ta wykorzystuje do swo-
ich celów niemal wszystko, 
łącznie z tzw. sztuką wyższą, 
która zresztą nie stoi w opo-
zycji do kultury popularnej, 
skoro sama często czerpie z 
niej pełnymi garściami), prob-
lemy stwarza sprecyzowanie 
i używanie terminów „niszo-
wość” i „kino artystyczne”. 
Bo czy możemy tak naprawdę 
określić fi lm znajdujący się w 
obiegu dystrybucyjnym jako 
„niszowy”? Nie. To dzieło za-
rabia pieniądze dla twórców, 
dla producentów, trafi a do kin, 
więc gdzie tu „niszowość”? 
Tego terminu możemy użyć 
opisując fi lm nakręcony do 
szufl ady, dla własnego użytku, 
ale nie dzieło, które znalazło 
się w komercyjnym obiegu. 
A „kino artystyczne”? Skoro 
ma być odcięte od popkultu-
ry, automatycznie oznacza to 
ograniczenia tematyczne i sty-
listyczne, co prowadzi do trud-
ności w byciu oryginalnym. A 
czy oryginalność nie powinna 
w jakimś stopniu cechować 
sztuki wyższej?
Poza wyżej wymienionymi 
wątpliwościami, należy się 
zastanowić, czy naprawdę 
przeciwieństwem kina inte-
ligentnego jest kino rozryw-
kowe? Historia pokazuje, że 
niekoniecznie. Ten temat jest 
zresztą aktualny, bo stosunko-
wo niedawno premierę miał u 
nas fi lm Gore’a Verbinskiego 
„Piraci z Karaibów: Skrzynia 
Umarlaka”, który odwołuje się 
do tradycji tzw. „kina nowej 
przygody” – nurtu zapocząt-
kowanego przez trylogię w 
reżyserii Stevena Spielberga, 
opowiadającą o przygodach 
archeologa-awanturnika In-
diany Jonesa (brawurowo gra-
nego przez Harrisona Forda). 
Twórcy wykorzystują w niej 
to, że w kinie można sprzedać 
każdą bzdurę, byleby zrobić 
to z przymrużeniem oka, nie-
ustannie mrugają porozumie-
wawczo do widza, opowiadają 

Błażej Hrapkowicz

b.hrapkowicz@wpr.com.pl

historię z ironią i dystansem, 
często sami siebie parodiując. 
Czuć, że podczas kręcenia cała 
ekipa dobrze się bawiła, a to 
zwykle udziela się widzom. 
Filmy te inteligentnie kpią z 
konwencji, są zrobione na lu-
zie, co widać zwłaszcza w grze 
aktorów, balansującej na grani-
cy pastiszu. I ten styl okazał się 
idealny do ożywienia „historii 
pirackiej”, która wydawała 
się już reliktem zamierzchłej 
epoki (nawet Roman Polański 
poniósł klęskę ze swoimi „Pi-
ratami”). Reżyser Verbinski, 
scenarzyści Terry Rossio i Ted 
Elliott („Shrek”) i operator Da-
riusz Wolski przenieśli poety-
kę „kina nowej przygody” na 
opowieść o piratach i efekt jest 
naprawdę imponujący. Bardzo 
sprawna reżyseria (idealny 
rytm fi lmu, przez co widz nie 
nudzi się ani przez moment), 
świetne, dynamiczne zdjęcia, 
pomysłowy, pełen efektow-
nych trików i zabawnych ga-
gów scenariusz – to wszystko 
sprawia, że wydawałoby się 
martwe wątki zostały ożywio-
ne w sposób inteligentny, nie-
wymuszony i widowiskowy. A 
to wszystko podlane jest ironią 
i pastiszem, w czym wydatnie 
pomaga oparta w dużej mierze 
na improwizacji, fantastyczna, 
ekstrawagancka i zachwyca-
jąca rola Johnny’ego Deppa 
(szkoda, że konserwatyzm 
Amerykańskiej Akademii Fil-
mowej nie pozwolił mu ode-
brać Oscara za tę kreację).
Kino to także (a może przede 
wszystkim) rozrywka. Pytanie 
brzmi: na jakim poziomie? 
Odpowiedź zależy oczywiście 
w dużej mierze od gustu. Ja 
osobiście za najlepszą uważam 
tę opartą na stylu „kina nowej 
przygody”. Łączy ona bowiem 
dystans, luz i humor z porząd-
ną, momentami wręcz wirtuo-
zerską fi lmową robotą. Myślę, 
że taka pozycja zasługuje na 
uwagę. Dlatego pozwolę sobie 
zakończyć apelem: nie nady-
majmy się intelektualnie, nie 
snobujmy się, tylko po prostu 
chodźmy do kina także po to, 
aby się bawić i spędzić miło 
czas (bez ryzyka narażenia się 
na śmieszność, które istnieje 
przy podejściu, którego absurd 
starałem się wykazać). Tym 
bardziej, że zrobienie dobrego 
fi lmu rozrywkowego to duża 
sztuka. Można powiedzieć 
– sztuka wyższa.

foto: archiwum

Zrób to sam
czyli PC od początku

12 sierpnia wszystkie serwisy informacyjne podały, że popularny pecet skończył 
właśnie 25 lat. Piękna, okrągła rocznica. Ale czy na pewno? Według wielu osób, 
aby odszukać pierwszy komputer osobisty należy cofnąć się do 1975 roku. Za-
cznijmy więc od początku.

Niewiele osób wyobraża so-
bie życie w XXI wieku bez 
komputera podłączonego do 
Internetu. Przez wiele dzie-
sięcioleci komputery były 
maszynami zajmującymi 
całe pokoje, a ich możliwo-
ści w niewielkim stopniu 
przekraczały funkcje ofero-
wane przez bardziej rozbu-
dowane kalkulatory. Współ-
czesność opiera się jednak 
na ciągłej ewolucji. Wia-
domo było, że komputery 
wcześniej czy później trafi ą 
pod strzechy. Gdy technolo-
gia na to pozwoliła maszyny 
zminiaturyzowano, a kilka 
prywatnych fi rm rozpoczęło 
produkcję sprzętu na szerszą 
skalę. Wydaje się, że począt-
kowo fi rmy informatyczne 
nie liczyły na zbyt wiele. 
Plany marketingowe za-
kładały sprzedanie kilkuset 
komputerów. Rzeczywistość 
przerosła ich najśmielsze 
oczekiwania. 
Nazwa PC to skrót od “per-
sonal computer”, czyli prze-
kładając na nasz piękny 
język “komputer osobisty”. 
Specjaliści za pierwsze 
tego typu urządzenie uznają 
komputer Altair 8800 fi rmy 
MITS, wypuszczony na ry-
nek w 1975 roku. Sprzeda-
wano go jako... zestaw do 
samodzielnego montażu! 
Kosztował on 400 dolarów 
i od współczesnych kom-
puterów różnił się brakiem 
klawiatury i monitora. Dane 
wprowadzano za pomocą 
przełączników zainstalo-
wanych na przedniej części 
urządzenia. Jako ciekawost-
kę należy uznać fakt, że 
system operacyjny, nazwa-
ny Altair BASIC stworzyła 
mała, nieznana fi rma prowa-
dzona przez Billa Gatesa i 

Paula Allena. MITS odniósł 
ogromny rynkowy sukces 
sprzedając 10 tys. zesta-
wów.  
Rok później fi rma Apple 
zaprezentowała pierwszy 
w pełni złożony, komputer 
osobisty z klawiaturą i mo-
nitorem. Urządzenie nazy-
wało się Apple I i kosztowa-
ło 666 dolarów 66 centów. 
Jego możliwości techniczne 
były kilkanaście razy mniej-
sze niż wydajność współ-
czesnych telefonów komór-
kowych. Zegar taktowany 
z częstotliwością 1 Mhz i 
4 KB pamięci operacyjnej 
w dzisiejszych czasach wy-
wołują uśmiech. Obecnie na 
całym świecie istnieje 30 do 
50 zachowanych Apple I. W 
1999 roku szczęśliwy kolek-
cjoner kupił działający eg-
zemplarz za 50 tys. dolarów. 
Prawdziwą rewolucję rozpę-
tał wypuszczony na rynek w 
1981 roku Apple II. Było to 
pierwsze urządzenie, które 
w realny i prosty sposób po-
zwalało zaoszczędzić czas i 
pieniądze. Strzałem w dzie-
siątkę okazało się zaopatrze-
nie zestawu w prosty edytor 
tekstu AppleWrite i arkusz 
kalkulacyjny VisiCalc. Ap-
ple II stał się tak popularny, 
że jego produkcję (kompu-
ter cały czas był oczywi-
ście ulepszany) zakończo-
no dopiero na początku lat 
90tych.
Szybko rozwijający się ry-
nek w mig zauważyła kon-
kurencja. Najszybciej na 
popularność produktów Ap-
plea zareagował IBM. 12 
sierpnia 1981 roku wypuś-
cił on swój pierwszy kom-
puter osobisty PC 5150. W 
dużej mierze była to kopia 
pomysłów podpatrzonych u 

Applea. Posiadał procesor 
Intela taktowany częstotli-
wością 4,77 MHz i mógł 
być wyposażony w 16 do 
640 kB pamięci RAM. Jak 
na tamte czasy było to juz 
całkiem sporo. To również 
z tym modelem związany 
jest początek oszałamia-
jącej kariery Billa Gatesa. 
Stworzony przez Microsoft 
DOS szybko stał się najpo-
pularniejszym systemem 
operacyjnym używanym na 
platformach IBM.
Współczesne komputery 
klasy PC wywodzą się jed-
nak w linii prostej od wpro-
wadzonego na rynek 8 marca 
1983 roku komputera IBM 
PC/XT. O jego popularności 
przesądziła budowa moduło-
wa (możliwość stałego ulep-
szania sprzętu i dodawania 
dodatkowych urządzeń) oraz 
stały rozwój technologii. Co 
prawda wcześniejsze mode-
le fi rmy Apple również były 
budowane modułowo, ale 
możliwości ich rozbudowy 
nie były tak rozwinięte jak 
u IBMa. 
1983 rok to początek re-
gularnej pogoni za mega 
hercami i dodatkowymi ki-
lobajtami. Komputery z cza-
sem przestały być zabawką 
hobbystów, a stały się nieza-
stąpionym urządzeniem, bez 
którego nie mogło działać 
żadne szanujące się biuro 
czy fi rma. 
Początkowy okres boomu 
informatycznego to istna ko-
palnia ciekawostek. Wiecie 
kto stworzył pierwszy inter-
fejs grafi czny, tzw “okien-
ka”? Ja wiem. Ale o tym w 
następnym numerze.

Pierwszy komputer osobisty MITS Altair 8800

Piotr Słowik
p.slowik@wpr.com.pl
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BEZPŁATNY 
INTERNET
DLA CIEBIE!

Szanowny Pan 
Prezydent Miasta Pruszkowa
mgr Jan Starzyński

   Zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie możliwości 
uruchomienia w naszym mieście darmowej, bezprzewodowej sieci Internet. 
Jest to inwestycja możliwa do zrealizowania, o czym świadczy fakt, że 
bezpłatna sieć jest  aktualnie budowana w kilkunastu miastach w Polsce. 
   Koszt projektu jest w zasięgu możliwości budżetu naszego miasta, tym 
bardziej, że jak wskazują przytoczone przykłady,  75% kosztów projektu 
pokrywaja dotacje z Unii Europejskiej.
   Sieć taka umożliwiłaby większości mieszkańców stały dostęp do Internetu 
a także usług realizowanych za jego pośrednictwem. W znaczącym 
stopniu podniosłaby atrakcyjność naszego miasta w oczach potencjalnych 
inwestorów. 
   Budowa darmowej, bezprzewodowej sieci pozwoliłaby wejść nam do 
grona miast  rozwiniętych informatycznie w Europie.                                
Sądzę, że Pruszków, starający się o miano miasta przyjaznego mieszkańcom 
oraz o pozyskanie potencjalnych inwestorów nie może pozwolić sobie 
na zignorowanie takiej możliwości.                                            

Petycja
 W sprawie uruchomienia w Pruszkowie 

darmowej 
bezprzewodowej sieci Internetowej

Pruszków dn....................2006r

UWAGA!!! WYTNIJ, WYPEŁNIJ, WYŚLIJ NA ADRES:
Prezydent Miasta Pruszkowa

mgr Jan Starzyński
ul. Kraszewskiego 14/16

05-800 Pruszków 
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Czy wiesz, że...
* W Rzeszowie z bezprzewodowego Internetu korzysta już 4600 osób.
* 75% kosztów rzeszowskiej inwestycji pokryły pieniądze z Unii Europejskiej.
* W podkarpackiej gminie Czudec z darmowej sieci korzysta 600 internautów.
  Unia Europejska dofi nansowała ok 85% kosztów tej inwestycji
* Bezprzewodowa sieć dla wszystkich mieszkańców budowana jest obecnie w 
Płocku
* W Krakowie z bezprzewodowej sieci można korzystać w rejonie Sukiennic. 
Niedługo z darmowego Internetu będzie można korzystać także na całych 
Plantach i w dzielnicy Kazimierz.
* Władze Gdańska zamontowały 5 nadajników z bezpłatnym dostępem do sieci 
internetowej, na jesieni planuje ich rozbudowę do 60-ciu.
* Od początku ubiegłego roku darmowy Internet dostępny jest w centrum 
Słupska.
* W czerwcu br około 10 tysięczne miasteczko Janów Lubelski uruchomiło 
bezpłatny inernet dla swoich mieszkańców.
* W Warszawie jest wiele miejsc, w których można korzystać z bezprzewodo-
wej sieci. Możliwość taką oferuje wiele pubów, restauracji i galerii, ale rów-
nież tak poważne instytucje jak Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego czy 
Multimedialna Biblioteka Publiczna. Wiele osób korzysta także z nadajników 
ustawionych na Starym Mieście.
* Pełniący obowiązki prezydenta stolicy były premier Kazimierz Marcinkiewicz 
zapewnia, że chce rozszerzać darmowy, bezprzewodowy dostęp do Internetu.
* Wójt gminy Raszyn Piotr Iwicki poiformował nas, że przystąpił do realizacji 
bezpłatnej sieci internetowej dla mieszkańców Raszyna. Wielkie brawa!
Więcej o raszyńskim projekcie na stronie 15.

Koncepcja stworzenia bezprzewodowej sieci komputero-
wej dla Pruszkowa, umożliwiającej naszym mieszkań-

com  BEZPŁATNY dostęp do Internetu wywołała tak wiel-
kie emocje i  zainteresowanie naszych czytelników, że śmia-
ło możemy stwierdzić, iż została potraktowana poważnie.
Większość z nas miała okazję przekonać się jak ważne i po-
trzebne jest swobodne, szybkie komunikowanie się. Internet 
stał się narzędziem niezbędnym w pracy i w domu. Coraz 
więcej spraw możemy załatwić za jego pomocą. Internet to 

także miejsce, w którym coraz częściej szukamy informacji o otaczającym nas świecie. Do-
broczynne cechy globalnej sieci można wymieniać w zasadzie w nieskończoność. 
I właśnie dlatego skłonni jesteśmy tak drogo płacić za dostęp do niego. 

Czy musi być tak drogo?

Na cenę Internetu Dwie przyczyny wpływają. Pierwszą z nich są koszty, jakie ponoszą do-
stawcy internetu na utrzymanie niezbędnej infrastruktury technicznej, drugą jest liczba 

korzystających czyli wielkość rynku. Duża liczba odbiorców stwarza miejsce dla zdrowej 
konkurencji wielu fi rm. Rywalizacja między dostawcami może polegać między innymi na 
obniżaniu kosztów świadczenia usług. Rezultatem takiej konkurencji jest stały spadek cen. 
Jeżeli jednak rynek jest zbyt mały, monopolista ma możliwość blokowania wejścia na rynek 
konkurencji lub wprowadzenia nowocześniejszej i tańszej technologii, która zagraża jego 
przychodom i zyskom. Prawa rynku i ekonomii są bezwzględne. Musimy zdawać sobie spra-
wę, że brak konkurencji nie sprzyja ani obniżeniu ceny, ani poprawie jakości dostarczanych 
usług. W takiej sytuacji korzystający z nich są praktycznie bezradni.

Jak długo?

Do czasu. Dokładnie do chwili, w której pojawią się nowe, wydajniejsze i tańsze tech-
nologie, pozwalające na obejście kłód rzucanych pod nogi przez monopolistę. A te już 

są! Potrzebne jest jeszcze jedno. Dobra wola i zrozumienie i nie ukrywamy pewnego rodzaju 
odwaga ludzi odpowiedzialnych za podjęcie właściwej decyzji. 
Argumentem dla nich powinno być także uświadomienie sobie faktu, że dalsze blokowanie 
rozwoju sieci wpływa negatywnie na całą społeczność lokalną. Że są to inwestycje, bez któ-
rych wręcz niemożliwe staje się dziś nowoczesne racjonalne i skuteczne zarządzanie, zwięk-
szenie bezpieczeństwa mieszkańców, usprawnienie komunikacji samochodowej, znajdowanie 
oszczędności budżetowych, przyspieszenie pracy urzędów a także skuteczne przyciąganie do 
miasta nowych inwestorów. 
Za dwa lata jazda pociągiem z Łodzi do Warszawy zajmie godzinę. Za cztery, pięć lat do 
granic Warszawy zostanie doprowadzona autostrada. To oznacza, że w ciągu nadchodzącej 
kadencji mieszkańcy Pruszkowa (głównie pracujący w Warszawie) będą zmuszeni do rywa-
lizacji z mieszkańcami Łodzi i nowych osiedli powstałych wzdłuż budowanej obecnie auto-
strady. Pruszków przestanie być najatrakcyjniejszą bazą pracowników na obrzeżach stolicy. 
Inwestycje, które zwiększają atrakcyjność naszego miasta oraz możliwości jego mieszkań-
ców, będą wówczas miały decydujące znaczenie. Należy je jednak przeprowadzić już teraz! 

Ile to może kosztować?

Pamiętajmy o tych faktach, gdy będziemy myśleć czy zainwestować ok. 250 tys. zł w 
objęcie bezpłatnym, radiowym dostępem do Internetu WSZYSTKICH mieszkańców i 

WSZYSTKICH przedsiębiorców w Pruszkowie. Biorąc pod uwagę wielkość budżetu miasta 
oraz koszty realizowanych obecnie inwestycji łatwo zauważyć, że jest to niewielka, wręcz 
symboliczna kwota, w stosunku do przewidywanych zysków. Dodatkowym argumentem jest 
fakt, że większość realizowanych projektów dofi nansowanych jest z funduszy unijnych. Nie-
rzadko, jak w przypadku sieci dla Rzeszowa kwota ta stanowiła wynosiła 75% kosztów!!!

***
Pragnę serdecznie pozdrowić tych, którym nasz pomysł przypadł do gustu. Namawiam do 
aktywności. Pamiętajmy, że „co dwie głowy to nie jedna”. Jeżeli chcemy, aby nasze wspólne 
marzenie się ziściło nie możemy pozostać bierni. Rozmawiajmy o tej inicjatywie w kręgu 
znajomych, energicznie szukajmy nowych sojuszników, myślmy o nowych sposobach dotar-
cia z tym pomysłem do innych. Namawiam również do stowarzyszenia się. Musimy pod-
jąć każde działanie, które zwiększy szansę szybkiego zbudowania tej sieci. Czasu jest mało. 
Gorąco zapraszam do kontaktu z nami. Wspólnymi siłami sprawmy, aby nasz postulat nie 
okupował ostatniego miejsca na liście obietnic polityków w nadchodzących wyborach. Jest to 
inwestycja, która powinna zająć PRIORYTETOWE PIERWSZE MIEJSCE!

WPr
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100 – lecie Szpitalnego Kościoła 
Przemienienia Pańskiego w Pruszkowie

6 sierpnia 2006 roku odbyła się uroczysta Msza Święta upamiętniająca 100 – lecie powstania Szpitalnego Koś-
cioła p.w. Przemienienia Pańskiego w Pruszkowie. 

Mszę celebrował ks. Prymas Józef Glemp, oraz  ks. Roman Indrzejczyk, kapelan Prezydenta RP, a także wieloletni 
kapelan pruszkowskiego kościoła. Uroczystość koncelebrowali Ojcowie Kamilianie, sprawujący opiekę nad kościo-
łem. Nie zabrakło wice prowincjała zakonu o. Andrzeja Chorążykiewicza.
W uroczystościach uczestniczył personel szpitala, pacjenci, mieszkańcy Powiatu Pruszkowskiego oraz wielu przed-
stawicieli samorządów. Władze powiatu reprezentowali: Pani Maria Kwasiborska Sybilska – Przewodnicząca Rady 
Powiatu Pruszkowskiego, Pan Tadeusz Sutkowski – Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego oraz Pani Maria 
Szczęsna – Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Pruszkowskiego. Uroczystość 
uświetniła orkiestra dęta z Michałowic.

HISTORIA KOŚCIOŁA 

1904 – 1906 r. Na polecenie dyrektora Iwana Sabasznikowa wybudowana została cerkiew prawosławna, w stylu 
ormiańskim – na planie krzyża greckiego. Miała ona służyć personelowi szpitala narodowości rosyjskiej.
1915 – 1918 r. Ewakuacja szpitala do Rosji, podczas której wywieziono wyposażenie kościoła (relikwiarze, świecz-
niki, ikony). Jedynym świadectwem świetności dawnej cerkwi zostały freski i posadzka oraz obraz Przemienienia 
Pańskiego wiszący nad konfesjonałem.
1918 r. Wznowiono działalność szpitala. Dawna cerkiew staje się bezużyteczna. Msze Święte były odprawiane w 
kaplicy Sióstr Miłosierdzia (dzisiejszym przedszkolu).
1928 r. Dokonano remontu wnętrza byłej cerkwi. Urządzono ołtarz, przemalowano sień, odrestaurowano organy 
przeniesione z kaplicy Sióstr
Szarytek, a także zmieniono krzyże na katolickie.
1929 r. W absydzie prezbiterium (głównego ołtarza) namalowany został obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. 
Autorem malowidła był pacjent szpitala Bolesław Wisłocki. Osobą pozującą do obrazu była Maria Smólska.
1 maja 1930 r. Odbyła się rekonsekracja odrestaurowanej świątyni. Odprawiono pierwsze nabożeństwo majowe.
1951 – 1952 r. Na polecenie dyrekcji szpitala kościół został zamknięty. Odbywała się jedynie Msza święta niedziel-
na dla pacjentów.
1967 r. Świątynia zostaje ponownie otwarta dla wiernych.
1982 r. Kościół był fi lią Parafi i Żbików.
1986 r. Rektorat w Tworkach objęli Ojcowie Kamilianie.
3 maja 1996 r. Uroczystość z okazji 90- lecia kościoła i 10-lecia pracy O Kamilianów
z udziałem ks.Bp. Władysława Miziołka.
5 lutego1998 r. Wizyta ks. Prymasa Józefa Glempa z okazji VI Światowego Dnia Chorego. Recital organowy z oka-
zji 100-lecia organów, skonstruowanych przez Jana Szymańskiego w 1899r. w Warszawie. Organy są czterogłosowe, 
jedno manualne, bez pedałowe (przeniesiono je z kaplicy Sióstr Szarytek).
11 maja 2005 r. Rusza nieofi cjalna, prywatna strona internetowa kościoła, redagowana,
w porozumieniu z O. Andrzejem Langiem, przez parafi anina (www.kosciol.republika.pl)
Listopad 2005 r. Wydano kalendarz upamiętniający przypadającą na rok 2006 setną rocznicę wybudowania kościo-
ła.
11 lutego 2006 r. Uroczysta Msza Święta z okazji Światowego Dnia Chorego celebrowana przez ks. Infułata Zdzi-
sława Króla.
Kwiecień 2006 r. Wymieniono znajdujące się przed kościołem dotychczasowe wysłużone ławki wypoczynkowe na 
nowe.
Lipiec 2006 r. Rozpoczęto remont budynku kościoła

Pieniądze z funduszy unijnych pozyskane przez 
Powiat Pruszkowski w latach 2004-2006

Powiat Pruszkowski od 2004 roku skutecznie pozyskuje środki fi nansowe z funduszy zewnętrznych na realizację 
własnych zadań statutowych. Do sierpnia 2006 roku złożone zostały 22 wnioski o dofi nansowanie. Łącznie na 19 
złożonych wniosków powiat otrzyma fundusze w wysokości 9 088 919,50 PLN. 14  projektów otrzymało dofi nan-
sowane z funduszy unijnych.
Dokładne zestawienie wszystkich inwestycji realizowanych za pieniądze pozyskane z funduszy europejskich moż-
na znaleźć na naszej stronie internetowej.

www.powiat.pruszkow.pl

INWESTYCJE 
POWIATOWE

Nowe trybuny boiska Centrum Sportu Szkolnego 
budowanego przy ulicy Gomulińskiego 2 w Prusz-
kowie.

Rondo na skrzyżowaniu ulic Pęcickiej i Kasztanowej.

Nowe rondo. Skrzyżowanie ulic Pęcickiej i 
Powstańców Warszawy.

Realizacja budowy nowej nawierzchni ulicy Bolesława 
Prusa w Pruszkowie.
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Dożynki 2006
Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zaprasza 
wszystkich mieszkańców na II Dożynki Powia-
towe, które odbędą się w dniu 27 sierpnia 2006 
roku w Pruszkowie.

Wywiad z dyrektorem LO im. Tadeusza Kościuszki 
Panem Leszkiem Skrzypczakiem

Tegoroczni maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki mogą pochwalić się wspaniałą, 
100 procentową zdawalnością egzaminu dojrzałości. Powodów do zadowolenia dostarcza także kończona 
właśnie rozbudowa szkoły. Pieniądze na inwestycję pochodzą ze środków przekazanych przez Powiat Prusz-
kowski. To kolejna, duża inwestycja Powiatu w rozbudowę infrastruktury edukacyjnej na naszym terenie.
W tym roku ma Pan się 
chyba czym pochwalić?
Czy jest się czym pochwa-
lić zobaczymy, gdy zostaną 
opublikowane wyniki nie 
tylko zdawalności, ale tak-
że wyniki z poszczególnych 
przedmiotów w skali woje-
wództwa mazowieckiego i 
powiatu pruszkowskiego. 
Na pewno spadł mi kamień 
z serca, gdy po odbiorze 
świadectw ich liczba zgadza-
ła się z liczbą zdających. To 
ogromna satysfakcja. Stara-
my się być jednak liceum, w 
którym problemem jest nie 
zdanie matury, ale dostanie 
się na wymarzone studia. Z 
informacji, które mamy wy-
nika, że uzyskane przez na-
szych maturzystów punkty 
mogą wystarczyć do osiąg-
nięcia tego celu. To ogromna 
radość i dla uczniów i dla 
nauczycieli. Paradoksalnie 
obawialiśmy się o maturę w 
tym roku. 100 procent zda-
nych matur mieliśmy jedynie 
w 2002 roku, ale wtedy tylko 
część uczniów zdawała eg-
zamin dojrzałości w nowej 
formie. 

Tak dobry wynik to kwestia 
rzetelnej nauki uczniów czy 
może niższego poziomu eg-
zaminu w tym roku?
Matura na pewno nie była 

na niższym poziomie niż 
dotychczas. Uczniowie, któ-
rzy w tym roku poprawiali 
matury i mieli porównanie z 
egzaminem z zeszłego roku 
mówili, że niektóre przed-
mioty były wręcz trudniejsze 
niż rok temu. Chodzi głównie 
o języki obce. Również ma-
tematyka, fi zyka czy biologia 
były trudniejsze niż rok temu. 
Poza tym w mojej szkole w 
zasadzie nie ma uczniów, 
którzy zdawaliby przedmioty 
tylko na poziomie podstawo-
wym. Byli również maturzy-
ści, którzy zdawali po dwa, a 
nawet trzy przedmioty dodat-
kowe. 
Ważne wydaje mi się również 
w jakie tory kształcenia wpa-
suje się tego ucznia. Czasami 
wystarczy kogoś zmotywo-

wać, a czasami trzeba kogoś 
po prostu zmusić do wytężo-
nej pracy. Każdy uczeń po-
trzebuje indywidualnej stra-
tegii. Celem jest, by uczeń 
zrozumiał dlaczego tego ma-
teriału musi się uczyć. Waż-
ne, by zrozumiał, że trzy lata 
nauki w liceum to nie tylko 
matura, ale przede wszyst-
kim egzaminy na studia, do 
których trzeba się bardzo 
dobrze przygotować. Tak na-
prawdę to system kształcenia 
i umiejętność odpowiedniego 
pokierowania uczniem decy-
duje o efektach tej pracy.  U 
nas system diagnozy zaczyna 
się wraz z przyjściem ucznia 
z gimnazjum. Praktycznie już 
we wrześniu przeprowadza-
my serię sprawdzianów, któ-
re pokazują nam jaką dany 
uczeń wyniósł wiedzę z po-
przedniej szkoły. W drugiej 
klasie prowadzony jest pi-
lotaż maturalny, a w trzeciej 
próbna matura. Przeprowa-
dzamy także próbną maturę 
ustną. 

Jest Pan zadowolony z tego-
rocznej rekrutacji?
W tym roku kandydatów 
mieliśmy dość sporo. Zgło-
siło się trzech kandydatów 
na jedno miejsce. Problem 
polega na tym, że wielu kan-
dydatów składa papiery do 
kilku szkół. Ci, z najlepszymi 

wynikami, dostali się do re-
nomowanych, warszawskich 
szkół i wycofali papiery z na-
szego liceum. Z jednej strony 
można to sobie poczytać za 
zaszczyt, że stanowimy dla 
nich dobrą alternatywę, z 
drugiej jednak żal jest nam 
czasem, że stoimy na drugiej 
czy trzeciej pozycji . Stwarza 
to ciężką sytuację, w której 
nawet do 50 procent składu 
przyszłej klasy wybierało 
inną szkołę. Nie chcemy jed-
nak przyjmować osób z bar-
dzo małą ilością punktów. Na 
dzień dzisiejszy w zasadzie 
nie ma klas, w których byli 
by uczniowie poniżej 100 
punktów. To jest granica, któ-
ra według naszej oceny gwa-
rantuje uczniowi poradzenie 
sobie z programem szkoły 
średniej. 

Szkoła się zmienia. Prowa-
dzone są różne inwestycje. 
Poza Centrum Sportu na Go-
mulińskiego, to pierwsza tak 
duża inwestycja oświatowa 
w skali powiatu. Jesteśmy 
z tego dumni. Do tej pory 
szkoła miała bardzo skrom-
ne zaplecze. Poprzednia sala 
gimnastyczna miała 180 me-
trów kwadratowych. Sala, 
która budowana jest obec-
nie będzie miała ponad 580 
metrów kwadratowych. Do 
tego dochodzi nowy system 
wentylacji i bogate zaplecze. 
Budowane są także cztery 
dodatkowe sale lekcyjne i 
hall. W starych, wąskich ko-
rytarzach młodzież nie mia-
ła się gdzie podziać. Jest to 
duża inwestycja, na dodatek 
realizowana dość szybko. 
Budowa ma być skończona 
do końca sierpnia. Z nowym 
rokiem szkolnym powinno 
nastąpić otwarcie budynku. 
Uważam, że jest to bardzo 
udana i przydatna inwestycja 
powiatu. 

Święto Policji
24 lipca w Powiecie Pruszkowskim odbyły się ob-
chody ogólnopolskiego Święta Policji. Dla sześciu 
wyróżniających się funkcjonariuszy zostały ufun-
dowane nagrody pieniężne na łączną sumę 6 tys. 
złotych. 

Święto Policji to także dobry czas na podsumowanie 
wkładu jaki Powiat włożył w poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców naszego regionu. W 2006 roku władze 
Powiatu przekazały na cele Policji łącznie 400 tys. zło-
tych. Z tego 300 tys. zostało wykorzystane na zorgani-
zowanie ponadnormatywnych patroli, które w znaczny 
sposób wpływają na poprawę poczucia bezpieczeństwa 

mieszkańców. Kwota 66 tys. złotych pozwoliła dofi -
nansować zakup dwóch samochodów osobowych. Po-
wiat Pruszkowski zainwestował także 20 tys. złotych 
w rozbudowę infrastruktury informatycznej. Z przeka-
zanych środków do końca roku Komenda Powiatowa 
Policji może wykorzystać jeszcze 14 tys. złotych. 
Mamy nadzieję, że zarówno te, jak i przyszłe środki 
w znaczący sposób wpłyną na bezpieczeństwo miesz-
kańców Powiatu Pruszkowskiego. Jak pokazują wyni-
ki badań przeprowadzonych niedawno na terenie całej 
Polski, czujemy się w naszym kraju coraz bezpieczniej, 
za co z okazji Święta Policji wszystkim funkcjonariu-
szom serdecznie dziękujemy.

Tak było w zeszłym roku

W I A D O M OŚC I  P O W I AT U  P R U S Z KO W S K I E G O
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Gdy byłem dzieckiem bardzo często zadawałem sobie pyt-
anie: co jest za tym ogrodzeniem? Jesienią zbierając kasztany 
zawsze kusiło mnie, by wejść za siatkę, gdzie na ziemi leżało 
ich całe mnóstwo. Zawsze jednak ktoś powstrzymywał mnie 
i mówił „nie wchodź tam, to teren wojskowy”. Ostatnio w 
końcu udało mi się zaspokoić dziecięcą ciekawość. Już wiem 
co jest za grodzeniem Ośrodka Reprezentacyjnego Wojska 
Polskiego w Helenowie.

Ośrodek to zespół obiektów architektoniczno – widokowych. 
Historycy podejrzewają, że ich powstanie przypada na drugą 
połowę XVII wieku. Według niepotwierdzonych informa-
cji dobra te mogły należeć do Hetmana Koronnego Michała 
Ogińskiego. Pewne jest natomiast, że w 1807 roku właścicielem 
majątku został Podskarbi Koronny Tomasz Adam Ostrowski, 
późniejszy Prezes Senatu Królestwa Polskiego. Po jego śmierci 
dobra przeszły w ręce syna Tadeusza i córki Heleny. Prawdopo-
dobnie to właśnie od jej imienia dobra przybrały nazwę Helenów. 
Ostrowscy nie cieszyli się nim jednak zbyt długo.
W 1855 roku stały się one własnością hr. Stanisława Potockiego 
oraz jego żony Marii z Sapiehów. Do dziś wiele zdobień ma na 
sobie herby obu zacnych rodów. Przebudowy pałacu podjął się 
architekt Władysław Hirszel, wg projektu Henryka Marconiego. 
Budowla straciła swój klasycystyczny charakter na rzecz ne-
orenesansu. Przerobiono także wnętrza. Dodano wiele sztuka-
terii oraz liczne renesansowe zdobienia. W hallu we wnękach 
przypominających kształtem muszle ustawiono rzeźby kobiet 
symbolizujących pory roku. Elewację ogrodową wzbogacono cz-
terema posągami przedstawiającymi Mądrość, Wierność i Zgodę. 
W 1866 roku hrabia Potocki zapisał majątek swoim dzieciom, 
Jakubowi i Izabeli. W chwili realizacji testamentu majątek hr. Ja-
kuba Ksawerego Potockiego opiewał na 30 tys. hektarów ziemi, 
16 pałaców i dworów, 2 kamienice w Paryżu oraz liczne udziały 
we francuskich bankach i przedsiębiorstwach. Helenów uzyskał 
status letniej rezydencji i obejmował obszar tysiąca hektarów. 
Złoty wiek Helenowa przypisuje się pracy i pomysłom Jakuba. 
Stworzył on bibliotekę, w skład której wchodziły księgozbiory 
Kazimierza Stronczyńskiego i Feliksa Bentkowskiego. Dumą 
kolekcji był zbiór 2700 starodruków. Hr. Jakub Potocki 
rezydował w Helenowie do 1934 roku. Dwa lata przed śmiercią 
(1932 rok) sporządził testament, w którym został zawarty 
fragment: „... przeznaczam majątek na stworzenie Fundacji, 
która by przyczyniła się do ulżenia doli obywateli należących 
do Państwa Polskiego zmniejszając cierpienia ludzkie, spowo-
dowane niezwalczonymi dotychczas przez badaną myśl ludzką 
chorobami, a w szczególności rakiem i gruźlicą. Na ręce Fun-
dacji zapisuję na własność majątki ziemskie Helenów o powi-
erzchni tysiąca hektarów wartości jednego miliona”.  Formalne 
przepisanie majątku na rzecz Fundacji im. hr. Jakuba Potockiego 
nastąpiło w 1936 roku. Niestety wybuch wojny nie pozwolił na 
adaptację obiektów do celów sanatoryjnych. 
W 1939 roku wojska niemieckie przejęły majątek i przeznaczyły 
go na cele administracyjne. W latach 1939 – 1941 Helenów 
był siedzibą komendanta getta Pruszkowskiego. Po kapitulacji 
Powstania Warszawskiego majątek objął komendant niemieck-
iego obozu przejściowego Dulag 121. 
Koniec wojny oznaczał zmianę rezydentów majątku. W latach 
1945 – 1947 w Helenowie urządzono placówkę Ludowego 
Komisariatu Spraw Wewnętrznych (NKWD). 
Na szczęście w 1947 roku zespół architektoniczno – krajobra-
zowy przeszedł we władanie Państwa Polskiego. Całość przeka-
zano Wojsku Polskiemu. 
Uregulowanie kwestii formalnych nastąpiło w 1973 roku. 
Między Fundacją im. hr. Jakuba Potockiego a Ministerstwem 
Obrony została podpisana umowa, na mocy której MON wynajął 
obiekt na czas nieokreślony. W rok później przebudowano 
wnętrza, przystosowując je do potrzeb domu wypoczynkowego. 
To właśnie w Helenowie prezydenci Polski Lech Wałęsa i Rosji 
Borys Jelcyn podpisali umowę, na mocy której z naszego kraju 
wyprowadzono wojska rosyjskie. Obecnie Helenów jest jedynym 
tego typu obiektem wojskowym w Polsce. Poza celami reprezen-
tacyjnymi MON prowadzona jest także obszerna działalność 
komercyjna. To właśnie tutaj swoje marki promowali tacy gi-
ganci jak Mercedes czy Absolut. Zespół parkowy w Helenowie, 
oraz budynki wchodzące w jego skład były wykorzystywane 
jako plenery do kręcenia wielu fi lmów. Ponieważ zasadniczo 
jest to teren zamknięty, niezbyt często mieszkańcy Pruszkowa 
mają okazję zwiedzić pałac czy przejść się parkowymi alejkami. 
Ten artykuł udowadnia jednak, że nie jest to niemożliwe. Jeśli 
chcą Państwo na własne oczy ujrzeć to, co od najmłodszych 
lat wzbudzało Waszą ciekawość zachęcam tradycyjnie do 
przeglądania Internetu. Następne zwiedzanie Helenowa planow-
ane jest wstępnie na jesień.

Tekst i zdjęcia
Piotr Sowik

C o  k r y j e  H e l e n ó w ?
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GRUNWALD Z LIPOWEGO DREWNA
Kiedy zielonogórski rzeźbiarz Jan Papina pokazał po raz 
pierwszy swoje dzieło – Bitwę pod Grunwaldem Jana Ma-
tejki wykonaną w lipowym drzewie, wzbudził zdumienie i 
zainteresowanie. Płaskorzeźba zrobiona była w skali 1:3 i 
wydawała się ogromna.

Wyzwanie technologiczne...

Płaskorzeźba składa się z trzech klejonych palet i waży po 
900 kilogramów. Można ją oglądać w jednej z sal pałacu w 
Żaganiu. Dzieło pokazywane było już na zamkach w Książu, 
Legnicy i Kożuchowie. 
- Nad bitwą w skali 1:3 pracowałem rok i dwanaście dni – 
mówi Jan Papina – ale to tylko preludium – dodaje. 
Obecnie pan Jan rzeźbi Grunwald w skali 1:1. Dzieło powstaje 
w jednej z łużyckich stodół stojących w zabytkowym skansenie 
w Ochli pod Zieloną Górą. 
- Podjąłem się tego zadania nie mając zupełnie wyobrażenia o 
skali tego przedsięwzięcia, wydawało mi się, że bitwa w skali 
1:3 to już jest dużo – mówi rzeźbiarz – zanim rozpocząłem 
pracę musiałem się długo przygotowywać. Obliczyłem, że 
na wykonanie dużej bitwy potrzebne mi będzie 60 metrów 
przestrzennych drewna. Dostałem je od Lubuskiej Dyrekcji 
Lasów w zamian za wykonanie płaskorzeźby przedstawiającej 
aleje dębową, która zdobi teraz hal budynku Dyrekcji. 
Drewno wybierane było i cięte w lasach szprotawskich, gdzie 
spotyka się lipę rosnącą w zwarciu, o równym i wysokim 
pniu, bez konarów i gałęzi.  Pan Jan zdecydował się na 60 
metrów licząc na to, że w czasie obróbki, cięcia i klejenia ilość 
odpadów nie przekroczy 50 proc. Tyle drewna według tabel 
opracowanych przez leśników powinno ubyć po obróbce.
- Okazało się, że tabele swoje, a życie swoje – mówi pan Jan 
– musiałem z własnych funduszy zakupić 7 metrów. Ubyło 
ponad 65 proc. drewna, a to co zostało waży 55 ton. Koszt 
wstępny drewna jest dosyć duży, metr przestrzenny lipy to 
wydatek rzędu 350 zł, za suszenie tego metra trzeba zapłacić 
430 złotych, do tego transport. W sumie 7 metrów to prawie 
7 tysięcy. 
Każdy etap pracy nad przygotowaniem drewna był solidnie 
dokumentowany. Nie jest to przecież technologia spotykana 
w obróbce drewna na co dzień, wszystko trzeba opracować 
samemu, a do tego potrzebna jest wyobraźnia.
- Mam specjalnych stolarzy, którzy pomagali mi przy 
wcześniejszych projektach, a teraz podjęli się współpracy przy 
dużym Grunwaldzie. Szukałem ich długo, sześciu majstrów 
mi odmówiło, przestraszyli się skali przedsięwzięcia. 
Praca stolarzy polega na odpowiednim przycięciu wysuszonych 
lipowych kloców i sklejeniu ich tak, by nie pękały. Do dużej 
bitwy klejono palety po sześć mniejszych kolców. 
- Potrzebny był do tego specjalny ścisk, a właściwie prasa 
– mówi Jan Papina – zrobili mi go na początku tu w Zielonej 
Górze, po sklejeniu pierwszej palety wygiął się, jakby był z 
puszki po konserwach. Dopiero w Nowym Tomyślu znalazłem 
fachowca, który zrozumiał właściwie idee i wykonał 
pneumatyczny ścisk z szyn szesnastocentymetrowych – 3 
tony nacisku na centymetr kwadratowy drewna. Chodzi o to, 
by drewno było ściśnięte od razu po posmarowaniu klejem, 
tak by klej wyszedł bokami. Nie można z tym czekać, jeśli 
powierzchnia kleju zmatowieje, cała praca na nic.

...i wyzwanie artystyczne

Kiedy jedziemy do Ochli powoli przyzwyczajam się do tego, 
że zobaczę coś niezwykłego, na miejscu jednak okazuje się, 
że rzeczywistość przerasta wyobrażenia. Połowa dużej bitwy, 
bo tyle na razie jest sklejone i ustawione w stodole, zajmuje 
całą szerokość budynku i jest wyższe niż sufi t w niejednym 

mieszkaniu. Masa drewna, więcej niż potrzeba na zbudowanie 
domu. Na gładkiej powierzchni rozrysowane postacie z obrazu. 
Na razie wyrzeźbiony jest tylko Jan Żiżka i głowa rycerza 
wychylająca się zza jego pleców, a i to szkicowo.
-To co pan widzi to przymiarka, szkic – mówi artysta – „Bitwa 
pod Grunwaldem” to kilkanaście planów, a drewno ma jedynie 
pół metra szerokości, na tej szerokości muszę pomieścić je 
wszystkie. Na razie szkicuje dłutem. Całą pracę rozplanowałem 
na pięć lat, chcę zdążyć na 600 lecie bitwy w 2010 roku.  
Płaskorzeźba będzie miała wysokość 5 metrów, kiedy widzi się 
połowę to już zapiera dech. Na razie pan Jan czeka na poprawę 
pogody. Żeby przystąpić do pracy w drewnie temperatura na 
zewnątrz i wewnątrz budynku nie może się znacząco wahać. 
Jan Papina liczy na to, że z dłutem wejdzie do stodoły w Ochli 
na początku maja. 
Tymczasem, żeby nie wyjść z wprawy pan Jan rzeźbi w swoim garażu, panoramę Zielonej Góry, którą zamówiła u niego  rada 
miasta. Płaskorzeźba zajmuje całą ścianę garażu i przedstawia widok miasta z niemieckiej ryciny datowanej na połowę XIX 
wieku.
- Mam zamiar uporać się z tym do końca kwietnia i cały czas poświęcić Grunwaldowi.
Pan Jan pracuje po 12 godzin na dobę, wstaje o piątej rano, nie robi przerw w soboty i w niedziele. Wyjątek zrobił na święta 
Wielkiej Nocy.

Kim jest Jan Papina

Obecnie artystą amatorem, parającym się rzeźbą, jego pierwszą pracą w drewnie była ołtarzowa kompozycja przedstawiająca 
ostatnią wieczerzę, którą można oglądać w kościele parafi alnym w Chynowie pod Zieloną Górą, gdzie Jan Papina mieszka. 
- Lubię pracować nad dużymi rzeczami – mówi artysta.
Zanim jednak Jan Papina został rzeźbiarzem był ofi cerem, odszedł z wojska w stopniu kapitana. Skończył szkołę ofi cerską w 
Jeleniej Górze. Obecnie zajmuje go tylko jego pasja – rzeźby w dużej skali.

tekst i fotografi e: Gabriel Maciejewski     
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FAŁSZYWY
JOHANSON 
Andrzej Niewinny-Dobrowolski

- Cinquecento milioni złotych, capisco? Mafi oso! Pagare niente. Niczewo! Italiani złodzieje! Capisco?
  
  Podobno dżentelmeni nie mówią o pieniądzach, co prowadziłoby do wniosku, że pan Sanab, 
choć nań wyglądał, dżentelmenem nie był, bo mówił i to sporo. Szczególnie o tych, co to wbrew 
zobowiązaniom nie zechciały opuścić Mediolanu, by zadomowić się na jego koncie w rzeszowskim 
banku.
  Z tymże panem Sanabem, czterdziestoletnim prężnym przedsiębiorcą handlowym prowadzącym 
od kilku lat rozliczne interesy w branży drzewnej, umówiliśmy się telefonicznie w podkrośnieńskiej 
wiosce o akuratnej nazwie Drzewica. Spotkanie w celu omówienia warunków i podpisania 
ewentualnego kontraktu wyznaczone zostało na piątek o czternastej, a udział w nim miały wziąć 
wszystkie strony zainteresowane przedsięwzięciem: a więc pan Sanab jako dostawca, ja - polsko-
szwedzki pośrednik, którego zasługą było wynalezienie pana Sanaba, Sven - małomówny chudzielec 
ze Sztokholmu w roli eksperta od drewna oraz kupiec z Göteborga, Erik Johansson, posiadający zbyt 
na pochodzące z przerobu polskich świerków szwedzkie deski w Egipcie.
  W związku z tym, że ja i Sven przebywaliśmy w Polsce już od kilku dni i na spotkanie jechaliśmy 
z Biłgoraja, nie po drodze było nam odbierać z Warszawskiego lotniska przybyłego prosto ze Szwe-
cji Johanssona. Uzgodniliśmy zatem z panem Sanabem, że to on zadba o przywiezienie naszego 
kupca.
  Z handlowo-taktycznego punktu widzenia byłoby to posunięcie grubo nieroztropne gdyby nie 
to, że od wspólnego znajomego dowiedzieliśmy się, iż pan Sanab z językiem szwedzkim do tej 
pory styczności nie miał. Dotyczyło to również pozostałych języków indoeuropejskich oprócz 
włoskawego i prawierosyjskiego, te zaś były obce naszemu Szwedowi. Na pytanie, czy da sobie radę 
z odnalezieniem Johanssona na lotnisku, przedsiębiorczy pan Sanab żachnął się, po czym stwierdził, 
że nie takie zadania dostawali w komandosach. Zresztą szwagier był z wycieczką na Węgrzech i zna 
angielski.
  Po kilku dodatkowych pytaniach, wywiedziawszy się, że wycieczka na Węgry była trzydniowa, zaś 
angielski szwagier posiadł właśnie tam i podówczas, uspokojeni opisaliśmy Johanssona możliwie jak 
najszczegółowiej i ruszyliśmy w podróż do Drzewicy.
  Przed dom gospodarza spotkania zajechaliśmy dokładnie dziesięć minut przed czternastą. Willa 
prezentowała się okazale, a w dawnej szklarni urządzono obszerny kryty basen. Wprawdzie - jak 
powiedziano nam później - dyskretnie elegancka małżonka pana Sanaba optowała za urządzeniem 
oranżerii, lecz ostatecznie zgodzono się na basen. Nie tylko ze względu na łatwiejszą pisownię.
  Na podjeździe, rozgrzany jeszcze po widać niedawnej podróży, oliwkowo zielenił się w 
sierpniowym słońcu przysadzisty mercedes z kompletem literowych symboli stosownych do 
powagi międzynarodowych interesów właściciela. Trąbnęliśmy krótko i delikatnie na solidną bramę 
zdobną w ornament utworzony ponoć z herbu rodowego Sanabowych przodków, która prawie 
natychmiast rozchyliła się bezszelestnie, zapraszając nas w spokojne bezpieczeństwo zakreślone 
jej majestatycznym ciężarem. Wielki, czarny pies, z pewnością tresowany na kursach psiego savoir 
vivre’u, pojawił się znikąd i miast zwyczajem zamożnych psów rzucić się z hałasem na obce auto 
pośledniejszej marki, przystanął tylko z godnością przy drzwiach kierowcy, dając nam delikatnie 
do zrozumienia, iż odradza wychodzenie na zewnątrz bez jego pozwolenia. Co zresztą i tak nie 
przyszłoby nam do głowy. W chwilę potem na werandzie ukazał się pan Sanab.
  Widzieliśmy się po raz pierwszy, lecz nie mogło być żadnych wątpliwości, że to gospodarz. 
Właściciel willi, basenu i mercedesa. Znamiona osiągniętego sukcesu jak z hologramu emanowały 
całością z każdej cząstki tej uwznioślonej powodzeniem postaci. Były we wszystkim: w gestach, 
w sposobie poruszania się, mówienia, ba!, nawet w pozornej niedbałości o wciąż zsuwającą się z 
nadgarstka solidną, złotą bransoletę z niewielkim diamentem zmyślnie doczepionym do mechanizmu 
zamka.
  W czarnej, jedwabnej koszuli z golfem i lekkiej podróżnej marynarce szedł, a właściwie na w 
pół biegł do nas z wyrazem ni to zakłopotania, ni to rozbawienia na jędrnej twarzy zadbanego 
mężczyzny w początkach siły wieku. Widać było, że miał dla nas jakąś niezmiernie ważną 
wiadomość.
  - Czyżby podpisali kontrakt bez nas? - szturchnął mnie nieznacznie łokciem w łokieć Sven, 
bacząc, by pies nie zauważył zbędnego ruchu i nie naskarżył o tym swemu panu. Nie zdążyłem 
odszturchnąć kolegi, gdy pan Sanab nieznacznym uniesieniem lewej brwi spowodował, że pies 
znikł równie nagle, jak się pojawił. Wyszliśmy na zewnątrz w nową akustyczną rzeczywistość 
chrzęszczącego żwiru pod stopami oraz rozegzaltowanego głosu pana Sanaba:
  - Panie Andrzeju!, Ale jaja! Przywieźlimy Szweda, ale zdaje sie, kurna, nie ten!
  Weszliśmy po schodach na obszerną werandę, z której prowadziły wielkie, oszklone drzwi 
do sali balowo-jadalno-kominkowej z intarsjowanym parkietem w charakterze podłogi. Na 
brzegu potężnej, skórzanej sofy, usiłując jakby ukryć się za obfi tymi liśćmi rozłożystej palmy, w 
popelinowej kurtce zapiętej pod szyję, trzymając na po panieńsku złączonych kolanach elegancką 
skórzaną aktówkę ze złotymi okuciami, siedział skromnej budowy siwowłosy człowieczek z twarzą 
schowaną pod dość krótko przystrzyżoną brodą. Bacznie nam się przyglądał, jakby rozumiejąc, że 
jesteśmy ważnymi i oczekiwanymi gośćmi, a w przyglądaniu tym mieszała się obawa z nadzieją 
w proporcjach trudnych na pierwszy rzut oka do ustalenia.
  Poza nim w pokoju witała nas wysmukła małżonka pana Sanaba o kruczoczarnych, upiętych w kok 
włosach, zupełnie nie przypominających przerzedzonej siwizny wylęknionego gościa z aktówką, 
jak również szwagier: wysoki, szczupły, z lekka ponurawy szaroblondyn z sumiastym wąsem 
stanowiącym, jak się później miało okazać, rodzaj peruki dla liczebnościowych niedociągnięć w 
przyciemnionym laserunkiem nikotyny garniturze nieprzednich już zębów.
  Na środku salonu pysznił się przykryty białym obrusem owalny stół pachnący rozmaitym 
mięsiwem, pieczywem oraz kiszonymi ogórkami z wybijającym się ponad płaskowyż talerzy 
ostrym wierzchołkiem butelki poloneza o temperaturze pokojowej. Temperaturę tę w jakiś 
sposób dało się od razu rozpoznać, podobnie zresztą jak zatroskaną minę żony pana Sanaba 
oraz wspomniane brakujące zęby pod sumiastymi wąsami szwagra. W kominku rozpalone nie 
było, natomiast bezpośrednio na otwartej klawiaturze stojącego nieopodal palmy nowoczesnego 
czarnego pianina rozłożono szkolny album kolęd otwarty na “Przybieżeli do Betlejem Pasterze.”
  Pan Sanab, jakby dopuszczając myśl, iż można było zrazu nie dostrzec bladosiwej plamy 

nieszczęścia zakrzepłej na szlachetnym półmacie delikatnej skóry sofy, wskazał palcem w stronę 
palmy, dodając rezolutnie:
  - O, to ten. Mam rację, że nie ten?
  - Zdecydowanie nie ten - potwierdziłem trafność intuicji gospodarza, spotykając się ze wzrokiem 
nie na żarty wylęknionego teraz Szweda, skazanego od kilku godzin na nieme pertraktacje z 
potęgującą się z każdą chwilą czarną trwogą jego obolałej niewiedzy.
  Po usłyszeniu mojego “hej” gość poderwał się i wrzasnął: “nej! men hej!”, po czym wydał z 
siebie przeciągłe tchnienie prawdopodobnie zbliżone do tego, jakie kiedyś będzie jego ostatnim. 
Tym razem posiadało ono najwyraźniej znamiona tchnienia nadziei. Jeszcze przez sekundę jakby 
zawahał się, czy nie jesteśmy aby następnymi ofi arami porwania sprowadzonymi w odludzie w celu 
ukrycia do czasu otrzymania okupu lub wykonania egzekucji, ale w już w następnej zrozumiał, że 
został uratowany.
  - Tak, wiedziałem. Wiedziałem cały czas, że to musi być jakaś pomyłka - próbował zebrać 
roztrzęsioną na wybojach odwagę, szukając pośród nerwowych grymasów jakiejś miny, która 
względnie nadawałaby się do sytuacji. Szło mu to jednak dość opornie, bo a to śmiał się na wpół 
histerycznie, to znów wdziewał pod gęste owłosienie szpakowatej brody nastroszoną powagę 
wymieszaną z tragikomicznym uniesieniem brwi marszczących czoło w rzymską dwójkę.
  - Ja zauważyłem od razu, już po jakichś stu kilometrach, że my jedziemy na południe - kontynuował, 
podniecając się coraz bardziej własną opowieścią - a - tutaj spojrzał na dokument wyjęty uprzednio 
z teczki - Sci-sie-fi -se leżą przecież na północ. Próbowałem się dowiedzieć, czy oni na pewno są 
- spojrzał znów do zadrukowanej kartki - z Psie-sie-bio-stfa Uslog Bran-sio-wysz imien-ia Gr-ze-
gor-za Woj-sis-kiego w Sci-sie-fi -sasz, ale wszystkie rzeczy miałem w bagażniku, a za Boga nie 
mogłem sobie przypomnieć nazwy tej cholernej fabryki, nie mówiąc o miejscowości. Ten wyższy 
z wąsami na moje prośby o zatrzymanie auta, żebym się mógł dostać do aktówki, pytał mnie tylko: 
“ar ju mister Erik Johanson from słiden”. Po czym zadowolony z siebie dodawał “gud, gud”. Tyle 
było z nim gadania.
  - Co on mówi, co on mówi? - nasyciwszy się brzmieniem obcej mowy, puścił z wodzy ciekawość 
pan Sanab.
  - On mówi, że kilka różnych myśli zdążyło mu przejść przez głowę, kiedyście go tu wieźli. Część z 
nich nie była za wesoła, ale cieszy się, że może być waszym gościem. Dziękuje również pańskiemu 
szwagrowi za umilanie podróży rozmową - streściłem wypowiedź Szweda.
  - Słyszysz Zenek, ten pan ci dziękuje. Ale za co, ty przecież do niego raptem dwa razy gębę 
otworzyłeś.
  - Powiedz, że proszę i że nie ma za co - bąknął szwagier, ukłoniwszy się jednocześnie z 
uszanowaniem w stronę palmy.
  - Niech pan mu powie, że szwagier prosi i mówi, że nie ma za co - wydał mi polecenie pan Sanab. 
- I niech go pan spyta, dlaczego do nas przyszedł, jak myśmy wołali Erika Johanssona.
  Gość jak gdyby rozumiejąc pytanie pana Sanaba, wszedł na jego wdechu w dalszy ciąg 
opowiadania.
  - W kolejce do kontroli paszportów rozmawiałem akurat z poznanym w samolocie gościem, co 
też przyjechał do Polski w interesach. Właśnie mówił mi, że ta fi rma do której jedzie, wysłała 
po niego auto, kiedy w głośniku powiedzieli, żeby Erik Johansson z Göteborga, zgłosił się do 
informacji. Myślałem, że może się przesłyszałem. Pytam go: “słyszał pan, kogo wołają?”. Mówi, że 
nie usłyszał. Poprosiłem, żeby mi przypilnował kolejki i poszedłem się dowiedzieć, czy to czasem 
nie do mnie. Przy okienku stali ci tutaj panowie, a taka ładna blondyneczka z mikrofonem mówi, 
że oni są właśnie z tej fi rmy, do której jadę. Zadowolony wróciłem do kolejki i pochwaliłem się 
znajomemu, że ja auto mam już załatwione. Nawet się ugryzłem w język, bo on był w takiej samej 
sytuacji, a oczekujących było jak mrówek. Chociaż na niego mieli czekać znajomi Szwedzi, to 
przynajmniej wiedział, jak wyglądają. No i z językiem nie miał kłopotów. Za chwilę doszła nasza 
kolejka do celników i zaraz potem byłem już w aucie.
  - Co on mówi, co on mówi? - puścił replaya pan Sanab.
  - On mówi, że panowie się bardzo inteligentnie zachowali, wyławiając go z kolejki, tylko dalej nie 
wie, dlaczego ten pokój nie wygląda na Przedsiębiorstwo Usług Branżowych w Strzyżewicach, na 
dodatek imienia Grzegorza Wójcickiego, a jeśli wygląda, to dlaczego nie ma tutaj dyrektora, który 
odwiedzał jego fi rmę w Göteborgu.
  - A skąd ja mam wiedzieć, kto jego odwiedzał w Göteborgu? I po jaką cholerę przyłaził do nas, jak 
myśmy wołali Erika Johanssona. No niech go pan wreszcie spyta: po jaką cholerę! Tylko niech pan 
nie mówi “cholera”, bo jak by nie było to w końcu nasz gość - ustalił mi już na dobre rolę tłumacza 
pan Sanab.
  - Rozumiem, że informacja dotyczyła kogoś innego o tym samym nazwisku - zwróciłem się do 
Szweda - i stąd małe nieporozumienie.
  - Panie, nas, Erików Johanssonów, w göteborskiej książce telefonicznej cała strona maczkiem 
- pożalił się na odindywidualizowany los zapytany, dodając z rezygnacją: do jasnej cholery z takim 
nazwiskiem! - Na szczęście, jak wiadomo, na cholerę mówi się po szwedzku “diabli szajs”, bo pan 
Sanab mógłby pomyśleć, że nie podporządkowałem się zaleceniom odnośnie formy tłumaczonego 
tekstu.
  - No i co? Po co? - warknął na mnie pan Sanab, wskazując głową obwinionego.
  - Co po co? - podnosząc brwi, nastawiłem ucha w stronę pana Sanaba, bo zgubiłem wątek.
  - Po co przyłaził, jak nie on? - zostałem naprowadzony na świeży trop rozmowy.
  - Ale to on - odpowiedziałem.
  - Jak on? To on jest on? Erik Johansson? - znacznie wyżej niż ja przed chwilą podniósł brwi pan 
Sanab.
  - Tak. Ten, tylko że nie ten. Co piąty Szwed nazywa się Johansson, a co dziesiąty na dodatek Erik 
- zmyśliłem statystykę z pewnością niezbyt oddaloną od prawdy.
  - Ha, ha, ha... A to ci heca! - roześmiał się pan Sanab i zwróciwszy się w stronę szwagra, zdjął z 
siebie odpowiedzialność za powstałą sytuację, jak ciepłe palto na słońcu: Zenek, to twój był pomysł 
z tym wołaniem przez megafon. Tera mi go odwieziesz. Z powrotem. Na lotnisko. Tam, skąd my 
go wzięli. Niech najpierw tylko coś zje i się napije. Proszony, nie proszony - gość jest. Co by 
nie powiedzieć, sami żeśmy go przywieźli. Panie Andrzeju, pan mu powie, żeby się częstował. A 
w ogóle siądźmy wszyscy do stołu. Ty Zenek zaraz pojedziesz, to polej - my się możemy napić. 
Krysiu, daj coś ciepłego na zakąskę - wydał polecenia pan Sanab.
  Zenek polał, Krysia przyniosła buchające jeszcze mikrofalami schabowe, ja powiedziałem, żeby 
się częstował i jak za dotknięciem czarodziejskiej fl aszki atmosfera z zagranicznego qui pro quo 
zmieniła się w swojskie “no to panowie, ogólne zdrówko!”. 
(Panie Andrzeju, pan mu powie, że ogólne zdrówko.) 
                                      (ciąg dalszy w następnym numerze WPR)    

                                                                                               AND
www.jestjakjest.com 

Goeteborg - Szwecja
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Rażące bilbordy na ulicach, 
ulotki wciskane nam niemal 
na siłę, portale internetowe, 
gdzie  jest więcej reklam 
niż wiadomości, pstrokate 
tramwaje i autobusy, 
które co kilka dni 
przybierają inne barwy. 
Nie istnieje już telewizja, 
prasa ani radio bez reklamy. 
Ich producenci uważają, 
że telewizja byłaby z byt 
monotonna, prasa mało 
kolorowa, a radio gorzej 
słyszalneReklama to także 
małe ekrany w bankomatach, 
telefony komórkowe, bluzy 
i koszule. A wszystko po 
to, aby przekonać nas, że 
produkt noszący taką czy inną 
nazwę, różni się zasadniczo 
od wielu innych bardzo 
podobnych lub identycznych 
produktów. Jest od nich 
lepszy, oryginalniejszy, 
bardziej wartościowy – 
kupujesz żabę, a zadaniem 
reklamy jest przekonać 
cię, że  to królewicz. 
Każdego dnia jesteśmy 
zalewani ponad 1500 
tekstami reklamowymi. A 
ile z nich zapamiętujemy? 
Badania na temat skuteczności 
reklamy udowodniły, że 
85% tych przekazów trafi a 
w próżnię, ignorujemy je. 
Kolejne 5% oddziałuje na 
nas negatywnie: boimy się 
ich i odstraszają nas, zamiast 
zachęcać. Pozostaje, więc 
10% reklam, z których 
połowę niemal natychmiast 
zapominamy. Możemy, zatem 
stwierdzić, że wychodzimy 
z tej sytuacji obronną ręką, 
ponieważ nie ulegamy 
masowej propagandzie.
Gigantyczne sumy pieniędzy, 
które są wydawane na 
kampanie reklamowe, 
trafi ają w błoto. Mimo to nikt 
nie zamierza rezygnować z 
reklam, wręcz przeciwnie 
jest to jeden z czynników, dla 
których reklamę się jeszcze 
bardziej wzmacnia.

Co kupujemy: markę 
czy produkt?

Z badań Katedry Poziomu 
Życia i Konsumpcji Szkoły 
Głównej Handlowej 
w Warszawie wynika, 
że dla 41% Polaków 
mieszkających w dużych 
miastach najważniejszą 
marką jest Sony. Niżej 
w hierarchii prestiżu są 
Hewlett – Packard(21,6%), 
Philips(14,8%), Fiat i 
Vo l k s w a g e n ( 1 2 , 5 % ) , 
Bosch(11,4%) oraz Sanyo 
i Canon (6,8%). Z badań 
rynku wynika, że decyzję 
o zakupie podejmujemy 
pod wpływem emocji, a 
świadomość dopiero potem 
dostarcza nam uzasadnień. 

Marki budzą tęsknoty i 
marzenia, zapraszają do 
identyfi kowania się z nimi, 
oferują prestiż i miejsce 
w hierarchii , a także 
reprezentują styl życia. 
Dlatego w ostatniej dekadzie 
XX wieku pojawiło się nowe 
podejście - nie reklamuje się 
już samego produktu, lecz 
markę. Zatem nic w tym 
dziwnego, że marka Sony 
kojarzy nam się z luksusem 
i wysokim określonym 
standardem życia, Jacobs i 
Tchibo z ciepłem rodzinnego 
domu, Peugeot – młode 
małżeństwo z małymi dziećmi, 
a Nike jest ucieleśnieniem 
równych szans oraz wiary 
we własne siły i możliwości. 
Nikogo nie interesuje, że, 
buty fi rmy Nike, za które 
zapłacimy sto dolarów, 
kosztują fi rmę w produkcji 

niespełna pięć dolarów od 
pary. Pozwala na to proces 
globalizacji, który biegnie 
niczym rozpędzony, oszalały 
byk, którego nikt nie umie 
zatrzymać. Dzięki niemu 
wielkie, światowe korporacje 
lokują swoje fabryki w 
ubogich krajach, gdzie płacą 
robotnikom grosze. 

Czym nas wabią?

Jeżeli myślicie, że wasze 
zakupy są wynikiem waszego 
niczym niezachwianego, 
wolnego wyboru, to jesteście 
w ogromnym błędzie! 
Ponieważ kolejną wielką, 
reklamową pułapką są sklepy, 
które w niezwykle przebiegły 
sposób wykorzystują 
naszą uległą psychikę.
Kiedy następnym razem 
będziecie w sklepie, zwróćcie 
uwagę na kilka drobiazgów, 
które bardzo często 
pomagają nam w zakupach. 
W niektórych sklepach z 
odzieżą są to zabarwione 
na różowo lustra, kolor ten 
sprawia, że wyglądamy na 
bardziej opalonych. Lustra 
mogą być również nieco 
wklęsłe, abyśmy wyglądali 
szczuplej lub pochylone, 
abyśmy wydawali się wyżsi. 
Spójrzcie także w górę,a 
zobaczycie mnóstwo 
nastrojowych świateł 
i refl ektorów, które 
subtelnie wpływają na 
nastrój i sprawiają, że 
opakowania błyszczą. 
Ile razy widzieliście 
w sklepach tablice z 
napisami:,,2 w cenie 1” 
albo,,Kup jedną sztukę, 
drugą dostaniesz gratis”? 
Zwróciliście kiedykolwiek 
uwagę jakiego koloru były? 
Bardzo często jest to 
czerwień i biel, kolory te 
podświadomie kojarzone 
są z wyprzedażą. Również 
towary o znanej wartości: 
mleko czy mydło, które 
wszędzie mają dość podobną 
cenę. Jeśli dany produkt 
będzie w jednym sklepie 
tańszy niż w sklepie obok, to 
będziemy myśleli, że dotyczy 
to wszystkich towarów. 
Oczywiście jest to tylko kilka 
najczęściej spotykanych 
przykładów, ponieważ 

Tajemniczy świat reklamy
Reklama stała się nieodłącznym atrybutem naszego codziennego życia. Jest jak zabójczy jad otacza nas, 
omamia oraz powoli i skrzętnie wyniszcza. To nie są już ciche i delikatne szepty reklam, ale przeraźliwie 
głośne i agresywne krzyki, które jak  koszmary senne, wdzierają się w naszą pamięć...

możemy także się spotkać 
z zapachami, które są 
adekwatne do rodzaju danego 
sklepu lub umieszczaniem 
najdroższych towarów na 
wysokości naszego wzroku. 

Polskie reklamy w 
telewizji.

Przywykliśmy już do myśli, 
że polskie reklamy nie 
zaskakują nas niczym, co 
mogłoby, choć na chwilę 
przykuć naszą uwagę. Są 
to zazwyczaj reklamówki 
środków czystości, leków 
przeciwbólowych, jogurtów 
lub kawy. Zawsze te same 
schematy, w których 

   W ostatnim numerze WPR ukazała się informacja sugerująca, jakoby strażnicy miejscy 
z Brwinowa przetrzymywali komputer należący do świetlicy terapeutycznej w Żółwinie. 
Informacja ta pochodziła z niesprawdzonego źródła i rozmijała się z prawdą. 
   Znani ze swej uczciwości brwinowscy strażnicy nigdy nie dopuścili by się tak 
niemoralnego postępku, jak pozbawianie dzieci dostępu do Internetu. 
    Za zamieszczenie tej informacji redakcja przeprasza.

S P R O S T OWA N I E

Redakcja WPR  

Izabela Kok
i.kok@wpr.com.pl

zmieniona jest tylko nazwa 
prezentowanego produktu. 
Mężczyzna ubrany w 
biały kitel, zapewnia nas, 
że to właśnie ten lek jest 
najlepszy ze wszystkich; 
osoby publiczne – aktorzy 
lub piosenkarze, zachęcają 
nas, że pijąc tylko tą kawę 
lub używając tylko tego 
szamponu, który właśnie 
reklamują będziemy 
mieli super fryzurę lub 
lepsze samopoczucie.
W naszym kraju cały 
czas istnieje,,dosłowna” 
reklama, o której 
zapomniano już w krajach 
zachodnich, gdzie reklama 
spowszedniała i niezbędne 
jest stosowanie bardziej 
wyszukanych bodźców. 
Producenci chcą, aby właśnie 
ich produkt wybił się z zalewu 
reklam i by był zauważony 
przez odbiorcę. Właśnie 
w tym kierunku poszli 
producenci reklamy Plus 

gsm, którzy wraz z aktorami z 
kabaretu,,Mumio”, stworzyli 
kilkunastosekundowy spot, 
który wywołuje uśmiech 
nawet u najbardziej 
zatwardziałego ponuraka. 
Trud włożony w ich 
pracę został doceniony na 
tegorocznym Festiwalu 
Twórców Reklamy i 
Stowarzyszenia Agencji 
Reklamowych w Polsce. 
Spoty,,Nowych taryf” 
otrzymały nagrody 
w kategorii Reklama 
Telewizyjna, Warsztat Film 
oraz nagrodę dziennikarzy. 
Nagroda specjalna za grę 
aktorską została przyznana 
Dariuszowi Basińskiemu 
i Jackowi Borusińskiemu  
z kabaretu ,,Mumio”.

Oby takich reklam było jak 
najwięcej.

reklama

Muzeum Niepodległości w Warszawie
Al. Solidarności 62 

zaprasza na wykład otwarty z cyklu: 
„W potrzasku historii”

Wykład prowadzi: dr Mirosław Wawrzyński
temat wykładu: 

„Bronisław Chajęcki 1902-1953
Człowiek, obywatel, patriota”

4. września 2006 roku (poniedziałek) godzina 17.00
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Ro z w ią z a n i a  p r o s i m y  n a d s y łać  n a  k a r t k a c h  p o c z t o w y c h  n a 
a d r e s  r e d a k c j i :  W P R  H e l e n o w s k a  1 6 / 4 8 ,  0 5 - 8 0 4  P r u s z ko w
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GRZYBKI…
Po okresie lipcowych upałów nadeszła pora deszczowa i w lasach wysypały grzyby. Na szpitalnych oddziałach 
toksykologii zapanował wzmożony ruch. 
Lekarze ostrzegają, że zatrucia grzybami są bardzo niebezpieczne dla zdrowia a leczenie jest trudne i nie zawsze 
zakończone powodzeniem. 
Objawy zatrucia pojawiają się po 12-36 godzinach. Początkowo są to zaburzenia żołądkowe: biegunka, wymioty, 
duże osłabienie, skurcze mięśni rąk i nóg. Później następuje pozorna poprawa samopoczucia a następnie znowu 
pogorszenie stanu zdrowia. 
Epidemiolodzy przestrzegają, byśmy w razie wątpliwości, czy grzyb jest jadalny, czy nie, konsultowali się 
z fachowcami, dyżurującymi w stacjach sanepidu. Osoby, mniej znające się na grzybach, powinny szerokim 
łukiem omijać grzyby z blaszkami pod kapeluszem. Zbierajmy tylko te z siateczką. 
Średniej wielkości muchomor sromotnikowy, mylony najczęściej z pieczarką, gąską lub kanią, może stanowić 
dawkę zagrażającą życiu człowieka. Stosowanie zabiegów kulinarnych takich jak gotowanie, smażenie, duszenie 
czy marynowanie nie zmniejsza toksyczności grzyba i w rezultacie nie zapobiega nieszczęściu. Nie warto 
ryzykować. 
Pierwszą tegoroczną ofi arą zatrucia okazała się być 48 letnia mieszkanka Tomaszowa Lubelskiego, która 
pomyliła trującego muchomora sromotnikowego z pieczarką.

I  FESTIWALE. . .
W szacownym i konserwatywnym mieście Krakowie odbył się w połowie sierpnia tradycyjny… Festiwal 
Pierogów. 
W tegorocznej, czwartej już edycji festiwalu, krakowscy restauratorzy prezentowali liczne rodzaje tego specjału: 
pierogi ruskie, z mięsem, z grzybami, kaszą i wędzonką, kresowe i z bakaliami. Laureaci konkursu otrzymali 
stosowne dyplomy certyfi katy i wyróżnienia a także przechodnie statuetki Kazimierza Wielkiego i św. Jacka 
(oczywiście) z pierogami. Najbardziej zadowoleni byli liczni turyści, którzy stanowili niezależne, samorządne, 
bezstronne i spontaniczne jury festiwalu.

Co tam Kraków ze swoimi pierogami. W tym samym mniej więcej czasie w mazurskim Mrągowie, na centralnym 
placu miasta im. Marszałka Piłsudskiego miał miejsce… Festiwal Golonki. Jakie kryteria decydowały o 
zwycięstwie w szlachetnej rywalizacji i kto wchodził w skład jury nie udało nam się dowiedzieć. Odnosimy 
wszakże wrażenie, że głodne raczej nie obradowało. Ile piwa potrzebowali jurorzy do podjęcia właściwej i 
nieskrępowanej decyzji też nie wiemy, ale się domyślamy. 

Smacznego!
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OGŁOSZENIA DROBNE

Tłumaczenia przysięgłe  
język niemiecki Agencja 
Tłumaczeń 
Tel.: 0-692 423 384

•
M. Radzicka – Egzaminator 
Nowej Matury, Język Polski 
– dojeżdżam do ucznia.
Tel.: 0-22 734 01 88, 
        0-663 517 751

•
Małgorzata Rzewnicka 
historia–WOK–korepetycje, 
przygotowanie do matury, 
analiza źródeł, pisanie prac 
– rozprawka. 
Tel: 0-22 729 68 15

•
Wiesław Rzewnicki  
korepetycje – język polski z 
elementami fi lozofi i, 
wiedzy o fi lmie i teatrze, pisa-
nie rozprawek, analiza tekstów 
literackich, 
przygotowanie do matury 
Tel.: 0-22 729 68 15

•
Studentka germanistyki udzieli 
korepetycji z języka niemie-
ckiego. 
Tel: 0 -506 789 119

•
Chemia – korepetycje gimna-
zjum i liceum, przygotowanie 
do matury
Tel kom: 0 - 502  799 074.

•
Język angielski, egzaminator 
nowej matury. Przygotowania 
do matury oraz korepetycje. 
Tel: 0-22 758 03 64, 602-745 
041

 • 
Matematyka z możliwością 
lekcji w domu ucznia. 
Pełny zakres.
tel: 889 852 136 

•
Nauka gry na gitarze elek-
trycznej, akustycznej, klasycz-
nej. Style: rock, jazz, blues, 
funk. Profesjonalnie udziela 
dyplomant II stopnia jazzu. 
Możliwy dojazd. 
tel: 0- 501 419 429

 •
Nauka i korepetycje 
pomogę w pisaniu prac 
magisterskich 
e-mail: fxjacek@interia.pl 

•
Piszę prace zaliczeniowe, 
licencjackie, magisterskie 
z zarządzania, marketingu, 
socjologii, stosunków 
międzynarodowych 
e-mail: faraon11@op.pl

Poszukuję pilnie kawalerki 
do wynajęcia w Pruszkowie 
lub okolicach. Blisko kolejki 
WKD. Kontakt 665-025-222 

•
Poszukuję do wynajęcia 
mieszkania 1-pokojowego 
lub kawalerki  
Kontakt: 602 689 186 

•
Poszukuję do wynajęcia 
mieszkania 2 pokojowego 
(Pruszków, Piastów) Pokoje 
mogą być nie umeblowane. 
Kontakt: 
509 166 216

•
Sprzedam działkę rekrea-
cyjną 250 m2, na Żbikowie. 
Tel: 0-22 728 84 88

•
Wydzierżawię teren pod 
reklamę przy trasie Warsza-
wa-Grodzisk. 
Tel: 0-22-724 23 27

•
Sprzedam nieruchomość 
nad jeziorem Narie Plac 
budowlany, uzbrojony, pow.  
2000m2,. Kretowiny – Żabi 
Róg k. Morąga.
Tel: 601 939 460

•
Sprzedam działkę budowlaną  
1500 kw w Czarnym Lesie 
ul Sumakowa  k/Grodziska 
Maz. przy osiedlu domów 
mieszkalnych wszystkie 
media w drodze,  pierwsza 
linia zabudowy, działka 
przylegająca do drogi, 
częściowo zalesiona. Cena  
90.000  zł.
 tel.606 28 16 98

Wykonuję wszystkie prace 
fi zyczne na posesjach i w 
ogrodach. Zakładam zieleń. 
Tel: 508-944-376

•
Zatrudnię  pilnie dodatkowo 
do kreślenia rysunków  ar-
chitektoniczno-budowlanych 
osobę z biegłą znajomością 
programu autocad. Kierunek 
wykształcenia budowlany, 
wymagana samodzielność. 
tel:  606 28 16 98 Brwinów
 
 

L O K A L E

P R A C A

SPRZED A M
Nowy magiel elektryczny 
mały, „Kalinka” cena 500 zł. 
Tel.: 728 84 88

•
Zamrażarka produkcji 
niemieckiej (85x65x82) 
otwierana z góry, z koszami. 
Stan b. dobry. Cena 500 zł. 
Tel.: 0-22 758 86 91,

•
Sprzedam prasę balansową 
YBO 6000 kg. 
Zakonserwowana, stan b. 
dobry, bez luzów.
Wykorzystywana do 
precyzyjnych prac 
jubilerskich. 
Przelot ramion – 260 mm, 
Odległość suwaka od płyty  150 
mm, waga ok. 120 kg.
0-604 931 453, lub 758 86 91.

•
Książki o tematyce religijnej 
sprzedam po złotówce lub 
oddam gratis 0-509 298 117

• 
Maszyna do szycia „Łucz-
nik”, nowa, walizkowa, 
napęd elektryczny. Cena 
300 zł.
Tel.: 0-22 758 88 67

•
Sprzedam okazyjnie 
nieużywany akordeon 80 
basów.
Tel: 0-660 168 108 

•
Kupię pekińczyka, suczkę. 
Kontakt e-mail: 
Izabela__124@interia.pl

 •
Kupię pilnie mieszkanie w 
Pruszkowie do 150 tys. (min 
2 pokoje, 38 m2) 
Tel: 668 316 957 

GARAŻE BLASZANE 
WIATY

Różne wymiary od 1400 zł.
Producent. Transport i montaż 

gratis.
tel: 0-22 760 54 42, kom: 0-889 003 406

www.garaze.az.pl

Lokale 
z przeznaczeniem 

na handel 
lub 

usługi. 
Brwinów – 40 m2, 
Pruszków – 20 m2. 

Atrakcyjna 
lokalizacja.

Tel: 0-22 758 76 05

„Społem” PSS w Pruszkowie 
ul.Kościuszki 52

sprzeda budynek po byłej Masarni
(do remontu) 

o pow. 1250m kw
oraz grunt o pow. 4567m kw.

Forma - własność.
Teren z przeznaczeniem na cele 

usługowo-przemysłowe.
Kontakt: 0-22 758-76-05

CHCESZ 

SPRZEDAĆ-KUPIĆ-WYNAJĄĆ?

DZWOŃ 

tel/fax: (0-22) 758 86 91
kom: 0-604 931 453

MAILUJ: reklama@wpr.com.pl 

N A U K A
Zatrudnię kucharza do bistro 
w Regułach. Praca od 7.30-
16.00 poniedziałek-piątek.
Bardzo dobre warunki. 
tel kom: 0- 604 222 426, 
0-606 256 134.
 

Sprzedam Fiata Uno 1,0 
rocznik 1998,  38 tys. 
przebiegu. Garażowany, 
nowe opony, stan bardzo 
dobry, kolor biała perła. 
Cena do ustalenia.                             
Telefon:   0-504 980 302       

•
RENAULT LAGUNA 
1998r, pojemność silnika: 
1800 cm3,beznzyna,pełne 
wyposażenie,120 tysięcy 
przejechane, elektryczne 
szyby/lusterka,poduszka 
powietrzna,wspomaganie 
kierownicy, bezwypadkowy, 
garażowany 
tel: 0-22 665 360 692 

•
RENAULT MEGANE 
2001r  silnik 1.4, pełne 
wyposażenie. 110 tysięcy 
km, pierwszy właściciel.  
tel: 022-728-33-47, kom: 
691-539-225

•
Sprzedam pilnie motocykl 
YAMAHA fz.2004r mały 
przebieg stan idealny 
sprowadzony z Francji 
tel: 510434616

Sprzedam rower trójkołowy 
(inwalidzki), koła 20’’. Stan 
bardzo dobry. 
Cena 350 zł.
tel: 0-22 723 27 55

M O T O R Y Z A C J A

P R A C A

ÓR Ó ŻN E

K U P I Ę
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Czułem się równie dobrze
w kościele i na wagarach

W tym roku Perfect obchodzi 25 – lecie swego istnienia. Przy okazji wizyty grupy 
w Pruszkowie udało nam się porozmawiać z jej liderem – Grzegorzem Markowskim

G.M.: Piję alkohol.(śmiech)

WPR: Pomaga?

G.M.: Na chwilę tak. Potem 
nie.

WPR: Jaki jest Grzegorz 
Markowski?

G.M.: Podkurwiony, nie-
cierpliwy, z twardą dupą i  
miękkim sercem.

WPR: Był Pan kiedyś 
ministrantem. Czy to ozna-
cza, że Pan był grzecznym 
chłopcem?

G.M.: Nie, wręcz prze-
ciwnie. Byłem bardzo nie-
grzecznym chłopcem i nie-
grzecznym ministrantem, ale 
wierzącym, wychowanym w 
duchu katolicyzmu z piękny-
mi rodzicami, którzy niestety 
już odeszli. Czułem się rów-
nie dobrze w kościele, jak na 
wagarach.
WPR: Czy to była Pana de-

cyzja, żeby pójść do kościo-
ła i służyć przy ołtarzu?

G.M.: Nie. To mama kazała. 
Ale wiedziałem, że dzwonka-
mi można było się pobawić. 
To był mój pierwszy instru-
ment.

WPR: Za to Pański brat 
został księdzem. Jak wyglą-
dają relacje między Wami? 
Brat nie ochrzaniał Pana?

G.M.: Nie. Pijemy czasami 
koniaczek. Rafał jest bardzo 
rockandrollowy i zajebisty. 
Jest tak dobry, że doznałem 
ostatnio takiego dziwnego 
uczucia. My mamy małego 
psa, nazywa się Łobuz, ma 
12 cm długości, to jest  chi-
huahua, ale bardzo czujny 
i bardzo nieufny. Rafał nas 
odwiedził w domu i przeno-
cował. Ten pies jak zawsze 
obszczekuje wszystkich 
wchodzących, to do niego 
się przytulił, a potem wlazł 
do niego do łóżka i nie chciał 

WPR: Jak się Panu podoba 
w Pruszkowie?

Grzegorz Markowski: 
My lubimy grać w małych 
miastach. Są takie spokojne, 
są miłe, ludzie są sympatycz-
ni. Sympatyczniejsi chyba 
niż w dużych miastach. Tacy 
ludzie czekają na muzykę.

WPR: To chyba nie jest 
pierwsza wizyta w naszym 
mieście.

G.M.: Nie. Kolejna, ale nie 
przypomnę sobie która. Mam 
53 lata i z pamięcią coraz go-
rzej. 
(Perfect grał w Pruszkowie 
również w 1999 roku - przyp. 
red.)

WPR: Jak wyglądały Pań-
skie początki?

G.M.: To była taka biolo-
giczna chęć. Jak miałem 10 
lat zacząłem interesować się 
instrumentami, wszystkimi 
jakie istniały. Skrzypce, gi-
tara, fortepian, harmonijka 
ustna i tak powoli, powoli 
aż do wieku lat 17 i zaczą-
łem śpiewać w takim zespole 
amatorskim. Potem egzamin 
do szkoły wyższej muzycz-
nej, który oblałem. Na końcu 
teatr na Targówku, czy Teatr 
Rampa i już nauka zawodu, 
taka poważna. Mam dużo 
szczęścia.

WPR: Czyli Pan od po-
czątku myślał, że Pańskim 
powołaniem jest estrada?

G.M.: Muzyka. Nawet nie 
estrada, bo estrada to jest co 
innego. Estrada to coś, co 
wiąże się najczęściej z tym, 
że ktoś chce być popularny i 
bogaty. Ja chciałem coś mó-
wić w muzyce. Nie wiedzia-
łem jeszcze co będę robić w 
muzyce. Gdybym był bar-

dziej przykładny, to bym się 
uczył grać na instrumencie, 
ale byłem leniwy i uczyłem 
się głównie śpiewu, wycia w 
lesie. Wtedy to mi najlepiej 
wychodziło.

WPR: Ale mimo wszystko 
jest Pan gwiazdą. Jak się 
Pan czuje jako gwiazda?

G.M.: Nie czuję się gwiazdą. 
Czuję się muzykiem. To jest 
mój zawód. Gwiazdorstwo 
jest mi strasznie dalekie. To 
brzmi jakoś dziwnie.

WPR: Ale nie podoba się 
panu popularność?

G.M.: Nie. Nie podoba mi się 
popularność, bo to jest coś co 
towarzyszy temu zawodowi, 
ale nie jest przyjemne. To jest 
może przyjemne w momen-
tach kiedy ktoś podziękuje za 
muzykę.

WPR: Jak Pan sobie radzi 
z tą popularnością?

wyjść. Uczucie ufności nie-
samowite.

WPR: Jak Pan ocenia po-
czynania Pańskiej córki 
jako piosenkarki?

G.M.: Jako piosenkarki bar-
dzo dobrze, ale jako zawód 
bardzo męczący. Niejedno-
krotnie okropnie zabiera tę 
najpiękniejszą sferę życia, 
czyli prywatność, radość, 
spokój. To jest zawód nie-
pewności, w związku z czym 
w życiu kobiety to jest bar-
dzo męczące, ale tak chciała, 
tak chce i pewnie tak będzie 
robić. 

WPR: Czy miał Pan wpływ 
na wybór córki?

G.M.: Nie, nie miałem, dla-
tego że to była taka chęć, taka 
jak wystąpiła kiedyś u mnie. 
Wiedziałem, że walka z tym 
jest zupełnie niepotrzebna.

WPR: Jakie to jest uczucie 
śpiewać razem z córką na 
scenie?

G.M.: Śpiewać z kobietą jest 
bardzo przyjemnie, śpiewać 
z córką jeszcze przyjemniej, 
śpiewać z córką i z kobietą, 
która dobrze śpiewa to jest w 
ogóle zajebiście, a jeszcze do 
tego córka, kobieta, przyja-
ciel – super.

WPR: Chciałby Pan, żeby 
córka przerosła tatę?

G.M.: Jasne, że bym chciał. 
Tata to się już kończy. Mówi-
my z managerem, że chodzi-
my często na plażę, bo się do 
piachu przyzwyczajamy.

WPR: A uprawia Pan jakiś 
sport? Chyba potrzebna 
jest kondycja, żeby mieć 
siłę na koncerty.

G.M.: Staram się wykorzy-
stać to, gdzie mieszkam, czy-
li w lesie józefowskim. Jeż-
dżę na rowerze z żoną, trochę 
biegam, robię pompki, mam 
handelki, jakoś to trzymam 
na wodzy. Nie chce wyglą-
dać jak Pavarotti. Gdybym 
śpiewał jak Pavarotti, to był 
mógł wyglądać tak jak on, ale 
śpiewam trochę gorzej.

WPR: Czyli teraz prowa-
dzi Pan trochę bardziej 
zdrowy tryb życia niż 
kiedyś, czy nie?

G.M.: Na granicy. (śmiech) 
W zdrowym cudzysłowiu.

WPR: Ale z rozsądkiem...

G.M.: Z rozsądkiem, bo bar-
dzo bym nie chciał zostać 
niewolnikiem alkoholu, czy 
czegokolwiek. Żeby się po-
tem nie móc podnieść i nie 
móc pójść do pracy.

WPR: Co Pan uważa za 
swoje największe osiągnię-
cie w życiu?

G.M.: Myślę, że rodzina. To 
taki truizm, ale mam żonę i 
dziecko. Też stare przyjaźnie, 
parę relacji z różnymi ludźmi 
to dla mnie największa war-
tość.

WPR: Do jakiej piosenki 
ma Pan największy senty-
ment? Czy jest taka szcze-
gólna piosenka?

G.M.: Jest kilka. Są to wol-
ne utwory. „Niepokonani”, 
„Nieme kino”, „Niewiele ci 
mogę dać”.

WPR: A teraz wyobraźmy 
sobie taką sytuacje, że ma 
Pan zagrać jeden koncert. 
Co by Pan wybrał? Czy za-
grać za dużą kasę dla ludzi 
w garniturach, czy za dar-
mo dla swoich najwierniej-
szych fanów?

G.M.: No wiadomo, że kasa 
mnie tu w ogóle nie intere-
suje. W ogóle. Ta kasa przy-
chodzi w tej chwili bardzo 
przyzwoitą ilością, dla mnie 
aż zbyt krępującą żyjąc w 
biednym kraju, także gene-
ralnie nie myślę o kasie.

WPR: A jakie są plany na 
przyszłość?

G.M.: Nie umrzeć jutro, wy-
pić jeszcze trochę alkoholu. 
(śmiech)

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał :

Mariusz Markowski  
Foto: Mariusz Markowski

m.markowski@wpr.com.pl

Jak Markowski z Markowskim. Dla porządku lider „Perfectu” pierwszy z lewej.

O godzinie 19.00 piłkarze Świtu Nowy Dwór Mazowiecki 
i Znicza Pruszków usłyszeli pierwszy gwizdek w tym se-
zonie. Po ostatnim w meczu, cieszyć się mogła tylko jedna 
drużyna. Bramki Wojtulewicza (22’) i Wiśniewskiego (78’) 
dały zwycięstwo Pruszkowianom. Świetnie zaprezentowały 
się nowe nabytki Znicza. Młodzież grająca w naszym zespo-
le nie miała problemów z rutyniarzami, którzy kilka tygodni 
temu grali jeszcze na boiskach drugoligowych.

Z n i c z  w a l c z y  o  I I  l i gę
12 sierpnia ruszyły rozgrywki III ligi. Po raz kolejny pruszkowski Znicz będzie starał się awansować 
do zaplecza Orange Ekstraklasy. Wzmocnienia pokazują, że naszych na to stać.  

Piłkarze drużyny z Pruszkowa potwierdzili przedsezonową 
formę. W meczach sparingowych, po serii pięciu zwycięstw, 
dopiero w walce z reprezentacją olimpijską Znicz musiał 
uznać wyższość rywala. Jednak nawet w przegranym 1:2 
spotkaniu, zawodnicy prezentowali się bardzo dobrze.
Znicz Pruszków jest zaliczany do grona faworytów 
tegorocznej III ligi. Jednym z najgroźniejszych rywali 
klubu z ulicy Bohaterów Warszawy jest już ograny Świt. 

Poza tym teoretycznie największe problemy Znicz będzie 
miał z innym spadkowiczem – Drwęcą Nowe Miasto 
Lubawskie oraz z Frescovitą Ruch Wysokie Mazowieckie. 
Te drużyny spotkały się w sobotę. Podobnie jak w meczu 
Świtu i Znicza, tak i tym razem były drugoligowiec 
gościom uległ. Po dwóch golach Jóźwiaka Frescovita 
mogła świętować zwycięstwo 2:0. Do faworytów ligi 
eksperci zaliczają również drużynę z Radomia.
Następny mecz w lidze Znicz zagra z Drwęcą. Jeśli 20 
sierpnia na własnym stadionie pokonamy rywala, to już 
po dwóch kolejkach będziemy mieli pewną przewagę nad 
najgroźniejszymi przeciwnikami. Czekamy na kolejne 
zwycięstwa.

 [mm] 
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INFORMACJE INFORMACJE
Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego  w 

Pruszkowie informuje:
Towarzyskie Zawody Spławikowe o Puchar Starosty Powiatu 
Pruszkowskiego odbędą się na wodach stawu w Parku Miej-
skim, w Pruszkowie, w dniu 09. września 2006 r.
Zawody zostaną rozegrane w kategorii seniorów i juniorów. 
Zbiórka zawodników o godzinie 700, w dniu zawodów. Starto-
we: seniorzy - 10 zł, juniorzy - 5zł. Zapisy w siedzibie Koła w 
dniach: 22.08., 29.08. i 05.09., w godz. 1400 - 1800.

INFORMACJE INFORMACJE

KOŁO PZW
PRUSZKÓW

INFORMACJE
W dniu 01.07 br. odbyło się Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Członków Koła PZW w 
Pruszkowie. Walne Zgromadzenie, w związ-
ku z rezygnacją kol. Henryka Jankiewicza z 
funkcji Prezesa Zarządu Koła PZW w Prusz-
kowie, jednogłośnie, wybrało na tę funkcję 
kol. Wojciecha Kamińskiego.
Pełny skład Zarządu Koła podamy w następ-
nym numerze WPR.

Poniżej zamieszczamy fotoreportaż z To-
warzyskich Zawodów Spławikowych 
o Puchar Coffee Service. Głównym 
sponsorem,corocznych, zawodów jest fi rma 
Coffee Service. Dyrektor Generalny fi rmy 
Coffee Service p. Tadeusz Stępień od wielu 
lat wspiera działania pruszkowskiego Koła 
PZW oraz naszej Sekcji Komorów, za co 
serdecznie DZIEKUJEMY!

Zwycięzcy w kategorii juniorów Zwycięzcy w kategorii 
super-senior

Zwycięzcy w kategorii 
seniorów

TADEUSZ STĘPIEŃ -TADEUSZ STĘPIEŃ - 
Dyrektor GeneralnyDyrektor Generalny 
COFFEE SERVICECOFFEE SERVICE

Raszyńscy strażacy i przedstawiciele ratowników ze 
służb GOPR, TOPR i WOPR, byli gośćmi Prezydenta RP, 
Lecha Kaczyńskiego w Belwederze. Obok ochotników z 
Raszyna, u prezydenta byli również sympatyczni strażacy-
zakonnicy z Niepokalanowa (na zdjęciu). Jedyni z naszego 
powiatu ochotnicy – strażacy, reprezentowani byli przez 
druhów: Krzysztofa Maciaka (naczelnik OSP Raszyn), 
Kazimierza Komara (prezes OSP Raszyn), Łukasza 
Komara, Michała Oczyńskiego i Mariusza Grzejszczyka. 
Wśród zaproszonych gości znalazł się również wójt Piotr 
Iwicki, piastujący honorową funkcję prezesa Zarządu 
Gminnego OSP.

Ratownicy 
u prezydenta RP

W naszym powiecie, tylko wójt z Raszyna,  pan Piotr Iwicki, 
może poszczycić się tytułem Nowoczesny Samorządowiec 
Społeczeństwa Informacyjnego, przyznawanym – nomen 
omen – przez Związek Powiatów Polskich. Warto 
wspomnieć, że wójt Iwicki, jest pierwszą kadencję 
samorządowcem. I już taki sukces. Gratulujemy. 

GMINA RASZYN

No i co? Koledzy 
samorządowcy, bierzcie 
przykład z wójta Iwickiego. 
Za miesiąc cała gmina Raszyn 
będzie miała bezpłatny dostęp 
do internetu.
- Byłem jednym z 
pierwszych ludzi w Polsce, 
którzy mieli swój dostęp do 
„www” - mówi wójt Iwicki. 
To było w czasach, gdy 
jako dziennikarz „Gazety 
Wyborczej” raczkowałem w 
kwestii dostępu do światowej 
sieci i poczty. Dzisiaj z 
przerażeniem stwierdzam, że 
wpisując swoje nazwisko w 
wyszukiwarkach, odnajduję 
dziesiątki tysięcy odsyłaczy! 
Ale ten kij ma dwa końce. Na 
podstawie mojej home page, 
ktoś spreparował rzekomą 
„moją” autobiografi ę, 

Raszyn w sieci
pełną skandalizujących 
treści. Sprawą zajmowało 
się ABW. Cóż, internet, to 
potężne narzędzie. Nasz 
internet będzie bezpłatny, 
w darmowy dostępie będzie 
szybkość rzędu 42 do 58 kb/
s. Jak na elektroniczną pocztę 
i pozyskiwanie wiedzy, to 
starczy. W zamian za to, 
fi rma która wygrała konkurs, 
będzie mogła świadczyć 
komercyjną usługę o 
szybszej prędkości dostępu. I 
tu jej interes. Ona też będzie 
dostarczać transmitery do 
uzyskiwania połączenia. Gdy 
wpadliśmy na ten pomysł, 
transmiter kosztował ok. 300 
zł, teraz o znacznie lepszych 
parametrach 500-700 zł, ale 
za to zmieniła się ustawa 
precyzująca dostęp tą drogą 
do internetu. Teraz to w 
zasadzie trzykrotnie lepsza 
usługa, jakość poszła w górę. 
Stroną logującą do systemu 
będzie www.raszyn.pl, 
tu można będzie z czasem 
załatwić wszystko w 
Urzędzie, założyć „pocztę”, a 
dostęp będzie nielimitowany. 
Jesteśmy prawdziwą 
samorządową awangardą 
– dodaje wójt Iwicki. Jak 
widać, przyznany mu tytuł, 
to nie przelewki. 

To najsłynniejsze dożynki w naszym 
powiecie. Tym razem 3 września przez 
osiem godzin, bawić nas będą na 
raszyńskim stadionie takie gwiazdy jak 
Iwan i Delfi n (specjalnie na tę okazję z 
grupą taneczną!) oraz słynny indyjski 
zespół NANA. Od godz. 19 do tańca 
przygrywać będzie grupa Covery Rafta. 
Podobnie jak na Bitwę pod Raszynem, 
samorząd raszyński pozyskał na tę 
imprezę fi nansowe środki zewnętrzne. 
Uroczysta, dożynkowa Msza odbędzie się 
przed imprezą na stadionie, czyli o godz. 
13 w raszyńskim kościele św. Szczepana. 
Warto wspomnieć, że raszyńskie wieńce 
słyną w całym kraju, wystawiane są w 
muzeum etnografi cznym. 
W czasie Dożynek zostanie rozstrzygnięty   
konkurs na najpiękniejszy wieniec oraz 
najbardziej ulubiony sklep w gminie. 

Dożynki w Raszynie

Wójt wśród liderów
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