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Tajemnice klejnotów

w w w . w p r . c o m . p l

Dlaczego ponad 
stukilogramowy ko-
twiczny łańcuch stoi 
pionowo? - Przecież 
pan widział,że jest 
zaczepiony o niebo 
- usmiecha się i mówi 
Cezary Łutowicz

Co on mówi “vodka, 
vodka”? - domagał 
się szczegółów pan 
Sanab. Chwali waszą 
gościnność...

Ja nie mówię, że nie ma  problemów w 
polskim fudbolu, bo są. Ale czy nie ma 
problemów w policji, w wojsku? W minis-
terstwie fi nansow nawet, w ministerstwie 
Sprawiedliwości. To ten sam numer. Są 
w to zaieszaniprzede wszystkim krajowi 
działacze klubowi, krajowi sędziowie. A co 
my mamy zrobić?

90-60-90
Dziennie zarabiają od 10. do 15. tysięcy Euro. Ich 
twarze zdobią okadki pism, reklamują najnowszą 
modę, są rozpoznawalne na całym świecie. Franc-
ja, Japonia, Włochy, USA - kazdego dnia są w in-
nym kraju. Mieszkaja w hotelowych apartamen-
tach, w windzie zmieniają trampki na szpilki.

Ze Zdzisławem Sipierą 
Burmistrzem Dzielnicy 
Wola, radnym Rady 
Powiatu Pruszkowsk-
iego, mieszkańcem 
Pruszkowa rozmawia 
Anna Tyszko

Fałszywy Johanson

Chcesz wiedzieæ wiêcej? Czytaj WPR

Pruszków zasługuje na zmiany
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Szanowny Panie Prezesie – Premierze!
   Jestem Pana cichym wielbicielem. Tak bardzo cichym, że 
nigdy w życiu nie śmiałbym do Pana napisać. Nie śmiałbym 
także, dlatego, że chciałem to pisanie zacząć od słów: 
„uprzejmie proszę”. Ale nie wiem czy „uprzejmie” pisze się 
przez „rz” czy przez „sz”, więc myślałem, że zrezygnuję. 
Jednak, gdy taka jedna gazeta napisała, ze i Pan nie jest 
pewny jak się pisze „obiad”, przez „d” na końcu czy przez 
„t”, to postanowiłem, że do Pana napiszę. Bo Pan przecież 
może wszystko. Ja to wiem, bo z polityką jestem na bieżąco. 
Wszystko, co Pan wymyśli, to okazuje się, że zrobić można. 
Chociaż wydawać by się mogło, ze nie można, bo przepisy, 
bo prawo, bo jak to niechętni Panu zarzucają, dobre obyczaje. 
A Pan może. Mimo, że Pan i Pana Partia macie w sejmie 
dwadzieścia parę procent, to we wszystkich komisjach, w 
rządzie i w ogóle wszędzie macie większość. Nieudaczni 
poprzednicy Pana i Pańskiej Partii mieli przecież czterdzieści 
parę procent w Sejmie, a większości nigdzie nie mieli. 
Dlatego Pan jest WIELKI! I dlatego do Pana piszę.
   A teraz: „uprzejmie (chyba dobrze napisałem) proszę o to, 
aby zmienił Pan jeszcze raz prawo wyborcze. Już wprawdzie 
trochę Pan zmienił mimo obstrukcji (tfu, paskudne słowo) 
tak zwanej opozycji, ale moim zdaniem zmiany powinny 
pójść dalej i głębiej. A najważniejsze żeby zmienił Pan 
cykl wyborczy. Z cyklu olimpijskiego na cykl mistrzowski. 
Czyli nie, co cztery lata, jak odbywają się olimpiady, na 
co roku, jak mistrzostwa Polski, Europy czy świata. Bo co 
ja zauważyłem. Przy cyklu czteroletnim, po wygranych 
wyborach następują trzy lata świętego spokoju. Zwycięzcy 
nasycają się zwycięstwem, chodzą dumni i bladzi. Coś tam 
mówią. Ale życie toczy się rozpędem, nadanym w ostatnim 
roku sprawowania władzy przez poprzedników. Coś tam 
może się i buduje, ale też z rozpędu, ulice się dziurawią bo 
praw przyrody się nie zmieni, gdzie było brudno jest brudno, 
gdzie czysto też z czasem brudno się robi. Ludzie są coraz 
bardziej niezadowoleni. Skarżą się. Listy do gazet piszą. Aż 
do początku czwartego roku kadencji. Bo wtedy następuje 
gwałtowne przyspieszenie. Przecina się wstęgi, odsłania, a 
gdy nie ma czego przecinać czy odsłaniać, to chociaż kamień 
węgielny się wmuruje…(albo wmurowywuje nie jestem 
pewny). I proszę pod koniec tego czwartego roku kadencji 
przejechać przez miasto. I to nie tylko nasz Pruszków, ale 
większość miast na zachodnim Mazowszu. Otóż normalnie 
przejechać się nie da. Ulice, zwłaszcza te ważne, te główne, 
(bo je najbardziej widać) są w remoncie. Czyli pozamykane. 
Ludzie klną objazdy, ale i błogosławią władzę, bo wreszcie 
się stara. Kto się nie zorientuje, że to koniec kadencji ten 
ją, czyli ową władzę gotów pokochać. Tak dzieje się, przy 
czteroletnim cyklu wyborczym.
   Gdyby jednak Pan mocą swoją i swojej Partii ten kalendarz 
ustanowiony niewątpliwie przez wraży układ, dla zapewnienia 
przez trzy lata błogiej ciszy i spokoju kolesiom zmienił, jakże 
zmieniłoby się także nasze życie.
Co roku byłby koniec kadencji, więc obserwowane teraz 
przyspieszenie trwałoby bez przerwy. Czy wyobraża Pan 
to sobie? Wszystkie ulice już wyremontowane. Wszystkie 
chodniki. Wszystkie wodociągi i kanalizacje zbudowane. 
Wszystkie domy ukończone. Więc budujemy nowe! Coraz 
nowsze! A jak budujemy, otwieramy, kanalizujemy, i 
wodociągujemy to ludzi potrzebujemy. Wracają hydraulicy 
z Anglii i Irlandii. Do nowych szpitali wracają pielęgniarki i 

lekarze. I górnicy, i hutnicy, i stolarze, i lekarze jak śpiewało 
się w niesłusznej dziś ideologicznie pieśni. Zero bezrobocia. 
Wszyscy radośni. Nastrój świąteczny i powszechne szczęście. 
I to tylko wskutek zmiany cyklu olimpijskiego na mistrzowski. 
I to PAN ZROBIC MOŻE. Bo jest Pan mistrzem w polityce, 
Panie Prezesie-Premierze. Licząc na pozytywne zajęcie się 
moją prośbą, pozostaję w wielkim szacunkiem.

Cichy Wielbiciel

   Tej treści list całkowicie przypadkowo trafi ł w moje ręce. 
Zanim zorientowałem się, że nie jest skierowany do mnie, 
zacząłem czytać, a jak już zacząłem, to nie mogłem skończyć. 
Ciekawość jest, bowiem grzechem, którego jeżeli dziennikarz 
nie popełnia, to po prostu powinien zmienić zawód. A gdy 
jeszcze okazał się niepodpisany, bo trudno podejrzewać, że 
ktoś ma na nazwisko Cichy a na imię Wielbiciel postanowiłem 
podzielić się nim z Czytelnikami.
I najprawdopodobniej zupełnie bez sensu przypomniał mi się 
inny list publikowany w książce drukowanej, a więc ochronie 
danych osobowych zupełnie niepodlegającej.
„Uprzejmie proszę o oddanie mi władzy nad Światem. 
Prośbę swą motywuję tym, że jestem lepszy, mądrzejszy i 
bardziej odpowiedni od innych ludzi – Sławomir, Mrożek 
(Wesele w Atomicach)” Z moich codziennych kontaktów 
dziennikarskich ze słuchaczami radia czy czytelnikami 
prasy wynika, iż każdy ma swój sposób na rządzenie. Może 
niekoniecznie całym światem, ale tym swoim większym 
czy mniejszym światkiem. I przeświadczenie, że właśnie on 
jest tym lepszym, mądrzejszym i bardziej odpowiednim od 
innych. Bo kto może wiedzieć lepiej niż JA, jaki jestem nie 
będąc mną? NIKT!

Zdziwicie się Państwo, ale uważam, że jest to bardzo zdrowe 
przeświadczenie. Bowiem z porównania własnych wizji 
zarządzania Światem, Europą, Polską województwem, 
powiatem, miastem czy gminą z poczynaniami władzy 
aktualnie panującej wynika krytyka tychże poczynań i w 
rezultacie postęp w wyniku okresowej tej władzy wymiany. 
Sam także na łamach „WPR-u” niejednokrotnie działania 
władz naszego miasta krytykowałem. Powiem więcej. 
Krytykuję nadal, bo przecież wiem lepiej. Bo „jestem lepszy, 
mądrzejszy i bardziej odpowiedni od innych ludzi”. Dlatego 
mam nadzieję, że jeśli (oczywiście całkiem przypadkowo) 
znajdziecie na jakieś liście wyborczej do samorządu 
miejskiego nazwisko Jerzy Fijałkowski, będziecie wiedzieli, 
gdzie swój krzyżyk postawić. To oczywiście czysto 
hipotetyczna sytuacja. Bo kampanii wyborczej jeszcze nie 
ma.
PS
Do elity, która wybory wygra:
„Niech sobie to zdanie przeczyta elita, że każda śmietanka na 
deser jest BITA!”

(wszelkie podobieństwo i zbieżność faktów z rzeczywistością 
jest całkowicie nieprzypadkowa)

W zacnym mieście 
Pruszkowie zamieszanie, 
jak przed przyjacielską 
wizytą Breżniewa. Rzucone 
na front robót zmasowane 
siły fachowców tak ochoczo 
zabrały się do poprawiania 
stanu pruszkowskich dróg, 
ulic i chodników, ba  placów 
nawet, że patrzę na ich 
zmagania z niejaką troską 
i niepokojem czy aby w 
tym tłoku i gorączce nie 
zrobią sobie jakiej krzywdy. 
Początkowo pomyślałem 
sobie nawet, że może 
to jakiś happening albo 
inna podpucha. Później, 
że fi lmowcy kręcą jakąś 
reklamówkę albo że zaczaił 
się gdzieś za winklem sam 
Majewski z ukrytą kamerą, 
by znienacka krzyknąć: 
Mamy Cię!!! 
Ale muszę się przyznać, 
że srodze się myliłem. 
Wszystko to dzieje się 
naprawdę i to na skalę 
niespotykaną na co dzień..
Jedne ekipy ryją dołki,  
inne zasypują, wyrównują 
i przyklepują. Robota 
furczy, że aż miło. Pali się 
wprost ludziom w rękach. 
Tylu facetów z łopatami w 
dłoniach naraz nie widziałem 
od czasów kroniki fi lmowej 
z frontu robót z budowy 
Nowej Huty.
  I cieszy mnie ten fakt 
niepomiernie. Bo, po 
pierwsze, jak każdy 
normalny Polak, lubię 
popatrzeć jak inni pracują 
w pocie czoła kiedy ja nie 
muszę, a po drugie, że 
lepsze, gorsze ale coś z 
tego wszystkiego zostanie 
dla potomności. A przy 
okazji nasz Jubilat - Tygrys 
Mazowsza, rośnie w siłę by 
ludziom żyło się wygodniej 
i dostatniej.
Ale, ale…Czy zauważyliście 
Państwo taką prawidłowość, 
że owo umiłowanie roboty 
nasila się w pewnych 
okresach zaś w innych, 
przeciwnie, jakby nieco 
słabnie? Cykl tej aktywności 
jest dość regularny. I ma się 
jak trzy do jednego. Trzy 
lata spokoju, rok zrywu, i 
znów: trzy umiarkowania 
- jeden gazu, jak w cyklu 
olimpijskim albo kubańskim 
walczyku. Za wcześnie 
jeszcze by wyciągać z tego 
faktu zbyt daleko idące 
radykalne wnioski, ale coś w 
tym jest. Należałoby, myślę, 
przeanalizować głębiej 
zjawisko, przedyskutować, 
przeprowadzić poważniejsze 
i dogłębne naukowe badania.  
Bo ten niewątpliwy fenomen 

zasługuje na zdecydowanie 
bardziej merytoryczne 
potraktowanie. Ze 
wszechmiar. Osobiście 
skłaniam się do stwierdzenia, 
że osobliwość owa ma coś 
wspólnego z nieścisłością 
kalendarzową i tzw. 
latami przestępnymi, choć 
niekoniecznie występuje w 
tych właśnie latach, a nawet 
wręcz przeciwnie. 
I jeszcze jedno. Cała ta 
gorączka i zapał ma i tę 
jeszcze pozytywną cechę, 
że rozprzestrzenia się w 
sposób przypominający 
epidemię a jej inspirujące 
skutki da się zauważyć w 
miejscach, w których nie 
bylibyśmy skłonni nawet 
przypuszczać. Dajmy na to, 
taka rada miasta. 
Jakże twórcze pomysły 
rodzą się i mnożą w 
głowach naszych radnych. 
Ich pomysłowość i wena 
na uczynienie naszego 
miasta enklawą dobrobytu i 
powszechnej szczęśliwości 
przybierają na sile w takim 
tempie, że obserwując 
ostatnią sesję przeraziłem 
się nie na żarty, podobnie 
jak to się miało w przypadku 
facetów z łopatami.  Czy w 
wyniku heroicznego wysiłku 
i przeforsowania szarych 
komórek nie poniosą 
jakiegoś poważniejszego 
uszczerbku na zdrowiu. 
Tego im oczywiście szczerze 
nie życzę. Występ jednego z 
miejskich rajców połączony z 
niezwykle udaną prezentacją 
urządzenia do zbierania psich 
odchodów z restaurowanych 
wspólnym wysiłkiem 
trawników oceniłbym 
niezwykle wysoko i jak 
najbardziej pozytywnie. 
Żywię bowiem nadzieję, że 
stanie się on przyczynkiem 
i inspiracją do pojawienia 
się nowych, jeszcze bardziej 
skutecznych sposobów na 
osiągnięcie upragnionego 
przez nasze miasto sukcesu. 
Co więcej, jest przykładem 
nieograniczonych wprost 
możliwości ludzkiego 
umysłu i twórczego 
traktowania  spraw 
związanych z jego 
rozwojem. A więc działajmy 
razem przyjaciele. W kupie. 
A psie, nie bójmy się tego 
słowa, gówno niech stanie 
się jedną z najbardziej 
nośnych tez programowych 
naszych ugrupowań w 
nadchodzących wyborach 
samorządowych. I niech 
to będzie nasz niewielki 
pruszkowski wkład w rozwój 
demokracji i zjednoczonej 
Europy.

Bolo Skoczylas
naczelny@wpr.com.pl
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AT: Panie Burmistrzu, 
ukończył Pan Akademię 
Wychowania Fizycznego, 
jednak już ponad dziesięć 
lat temu zajął się Pan dzia-
łalnością samorządową i 
polityką. Proszę zdradzić, 
jakim trzeba być „zawod-
nikiem”, by osiągać suk-
cesy i zwyciężać w tych 
dziedzinach?   

ZS: Tematyka samorządowa 
jest mi bliska od początku 
jej powstania, a więc od 16 
lat. Po odejściu ze szkoły za-
jąłem się nią w sposób pro-
fesjonalny. Na pytanie Pani 
Redaktor, odpowiedź może 
być tylko jedna – trzeba 
być dobrym zawodnikiem. 
Tylko ciężka praca, ciągła 
nauka, słuchanie mądrych 
ludzi oraz wykorzystywa-
nie doświadczeń życiowych 
i zawodowych mogą za-
owocować sukcesem. Obok 
takich cech jak uczciwość i 
wytrwałość, są to podstawy 
wszystkich zwycięstw. Nie 
wygra ten, kto jedynie liczy 
na łut szczęścia lub czeka na 
cud. Nie wolno też w żad-
nym wypadku zapominać o 
innych. Umiejętność pracy 
w zespole zwiększa szansę 
na lepsze efekty. Każda po-
rażka, z kolei, powinna być 
nauką na przyszłość. Po ta-
kiej dawce treningu można 
ze spokojem stawiać czoła 
nowym zadaniom i wyzwa-
niom.  

AT: Panu się wielokrotnie 
udało... Dyrektor Szkoły, 
Zastępca Naczelnika Wy-
działu Oświaty, Starosta 
Powiatu Pruszkowskiego... 
Teraz Burmistrz Dzielnicy 
Wola. Czego Pana nauczy-
ła praca na tak różnych 
stanowiskach?

ZS: Przede wszystkim do-
strzegania tego co istotne i 
ważne oraz  wyczucia ocze-
kiwań ludzi. Każde nowe 
miejsce to nowe priorytety. 
Pełniąc różne funkcje za-
wodowe i społeczne zauwa-

żyłem, że można 
przyjąć postawę 
zachowawczą czy 
też asekuracyjną, 
na zasadzie pracy  
„od gwizdka do 
gwizdka”. Można 
jednak – i to uwa-
żam za słuszne 
- szukać sposobów 
zmiany otoczenia 
i zastałych stereo-
typów, by ułatwiać 
życie innym, a nie 
w celach jakiejś 
doktryny. Wiem, 
że niezwykle po-
trzebne jest wpro-
wadzanie jasnych i 
przejrzystych zasad 
postępowania i bu-
dowanie prawidło-
wo funkcjonującej 
przestrzeni publicz-
nej. 
W roku 1999 po-
wstała nowa struk-
tura administracyj-
na - powiat, a w nim 
urząd Starostwa Po-
wiatowego. Udało 
mi się wtedy  prze-
konać wiele osób, 
że nawet w trud-
nych czasach, wy-
nikających głównie 
z braku środków 
fi nansowych, moż-
na mimo wszystko 
osiągnąć sukces. Pobudo-
wany w tamtym okresie 
nowy Oddział Położniczo 
– Ginekologiczny służy z 
dużym powodzeniem do 
dziś.  Mieszkanki Pruszko-
wa i okolic chcą rodzić w 
naszym szpitalu, rezygnu-
jąc niejednokrotnie z ofert 
placówek warszawskich. 
Stworzony przeze mnie 
nowy Urząd Starostwa Po-
wiatowego do dnia dzisiej-
szego dobrze wypełnia po-
stawione w tamtym okresie 
zadania. 
Szczególnie ciekawym i 
ważnym dla mnie doświad-
czeniem było tworzenie 
całkowicie nowej struktury 
administracyjnej w Mie-
ście Stołecznym Warszawie 

-  a mianowicie Wydziałów 
Obsługi Mieszkańców. Ten, 
za który byłem odpowie-
dzialny na Pradze Północ, 
uznano za najlepszy w War-
szawie.  Moim zdaniem, 
komputeryzacja, wykorzy-
stanie nowoczesnych tech-
nik informacyjnych, a prze-
de wszystkim przyjazna 
obsługa, to standardy, które 
powinny spełniać oczeki-
wania wszystkich ludzi.
 
AT:  Pamiętam niepokój z 
jakim szłam na pierwszą 
lekcję wiedzy o społeczeń-
stwie. Byłam zupełnym la-
ikiem w tej problematyce. 
Pan jednak jako nauczy-
ciel potrafi ł zainteresować 
grupę zniechęconych trzy-

nastolatków. Czy zna Pan 
sposób jak zaktywizować 
polskie społeczeństwo?

ZS:  Jest to istotny problem 
naszej młodej, rozwijającej 
się demokracji. Udział w 
wyborach 30 – 35 % upraw-
nionych do głosowania jest 
wyrazem przekonania, że i 
tak się nic nie zmieni. Nie-
którzy używają określenia 
„na układy nie ma rady”. Z 
drugiej strony jest to skutek 
braku należytej świadomo-
ści, że rezygnacja z udziału 
w wyborach jest w rzeczy-
wistości oddawaniem włas-
nego głosu innym. Ja uwa-
żam, że nic nie jest dane raz 
na zawsze, a o wszystkim 
decydują ludzie. Trzeba 

wierzyć bardzo 
mocno w czło-
wieka i dawać mu 
szansę na rozwój, 
na sukces ale i też 
na porażkę. W 
konsekwencji, jak 
kiedyś śpiewał 
nasz satyryk „bi-
lans musi wyjść 
na zero”. Czy 
istnieje jakiś cu-
downy sposób na 
zaktywizowanie 
naszego społe-
czeństwa? Raczej 
nie. Osobiście 
wierzę, że mając 
swoją suwerenną 
ojczyznę – Polskę, 
swoją małą ojczy-
znę samorządową 
– Pruszków, na-
leży robić to, co 
możliwe i realne. 
Przede wszystkim 
stawiać na ludzi 
prawych, uczci-
wych, pracowi-
tych i zaangażo-
wanych. Dzięki 
nim zmiany same 
kiedyś nadejdą i 
przekonają tych, 
którzy wątpią i 
n iedowierzają . 
Dużą nadzieję 
pokładam też w 
młodym pokole-
niu - coraz lepiej 
wykształconym, 
świadomym swo-
jej wartości i wie-

dzącym do czego zmierza. 
To dla tych ludzi warto po-
dejmować trud. Trzeba spra-
wić, by nie szukali szczęścia 
i lepszych zarobków poza 
granicami naszego kraju. 
Na własnym skromnym 
przykładzie mogę powie-
dzieć, że przywiązanie do 
mojego miejsca urodzenia 
i życia, czyli Pruszkowa, 
przyniosło mi sukcesy i za-
dowolenie. Z czystym su-
mieniem mogę stwierdzić, 
że i bez układów można coś 
w życiu osiągnąć. 
 
AT: No właśnie, a jak Pan 
ocenia swoje rodzinne 
miasto?

ZS: Bardzo żałuję, że 

Pruszków zasługuje na zmiany
ze Zdzisławem Sipierą, Burmistrzem Dzielnicy 
Wola, radnym Rady Powiatu Pruszkowskiego, 
mieszkańcem Miasta rozmawia Anna Tyszko

Pruszków nie zajmuje na-
leżnej mu pozycji na Ma-
zowszu. Chciałbym, aby 
znów powróciły lata świet-
ności. Mieliśmy przecież 
wspaniałą drużynę koszy-
karską, odnoszącą znaczące 
sukcesy w Europie. Szkoda, 
że aktualnie nie możemy 
się tym pochwalić. Należy 
również stworzyć warunki 
do rozwoju sportu i rekre-
acji dla całych pruszkow-
skich rodzin, tak aby było to 
dla nich jedną z możliwości 
spędzania wolnego czasu. 
Kolejnym ideałem byłoby 
przywrócenie kulturze jej 
rangi. Stać nas na to, aby 
była ona wizytówką miasta. 
Warto byłoby zainwesto-
wać chociażby w rozwój 
szkoły muzycznej, która 
może poszczycić się wielo-
ma wybitnymi absolwenta-
mi i wysokim poziomem w 
regionie. Musimy wykorzy-
stać potencjał, który umoż-
liwi zmiany na lepsze.

AT: Cóż, z tą opinią 
zgodziłby się niejeden 
mieszkaniec Pruszkowa. 
Wydaje mi się, że gdyby 
podjął Pan próbę doko-
nania zmian, sprzymie-
rzeńców na pewno by nie 
zabrakło...  Proszę jed-
nak powiedzieć szczerze, 
czy gdyby zaistniała taka 
możliwość nie żal było-
by opuszczać Warszawy? 
Czy nie byłby to rodzaj 
porażki? W końcu teraz 
sprawuje Pan władzę w 
stolicy.

ZS: Ależ absolutnie nie! 
Jestem bardzo  zadowolony 
z mojej aktualnej pracy. To 
właśnie dzięki niej z dnia 
na dzień jestem bogatszy 
w przeróżne doświadcze-
nia. Jednak to Pruszków 
jest moim domem. Tu mam 
rodzinę, przyjaciół i znajo-
mych. To jedna z ważniej-
szych motywacji, by podjąć 
się próby uczynienia miasta 
przyjaznym i wygodnym 
dla ludzi.

AT: Dziękuję za rozmowę.

 Pytanie, które chciałbym 
zadać czytelnikom gazety 
jest trochę przwrotne a 
zarazem zastanawiające: 
Dlaczego w Polsce upadł 
komunizm/socjalizm? Ci, 
którzy wspominaja go z 
sentymentem, czy nutką żalu,  
pewnie potraktują to pytanie 
jako prowokację. Otóż nie, 
to nie prowokacja tylko 
obiektywna rzeczywistość na 

dotatek poparta wieloletnim 
doświadczeniem. Komunizm 
w Polsce upadł, bo ci, którzy 
go tworzyli nie potrafi li 
rozwiązać przez ponad 50 
lat problemu zaopatrzenia 
ludności w papier toaletowy 
a rolników w sznurek do 
snopowiązałek. 
 Ta prawda wydaje się aż 
nadto oczywista. Nasuwa się 
zatem kolejne pytanie: skąd 
u diabła, pomimo takich 
problemów,w wyborach 
uczestniczyło zawsze 
99,99% uprawnionych do 
głosowania obywateli. Może 
w ich świadomości tkwiła 
nadzieja, że oto już za chwilę 
nie bedą musieli biegać 
po sklepach i z niemałym 
trudem, po znajomości 
zdobywać te cenne dobra. 
Czy pamiętacie Państwo te 

szczęśliwe miny “meksyk
ańskich”rewolucjonistów, 
którzy przepasani dwoma 
wianuszkami papieru 
toaletowego przewieszonego 
przez ramiona, prawie jak 
zdobywcy wracali do domu. 
Jak niewiele trzeba nam 
było do pełnego szczęścia.   
Zapewne niektórzy 
zastanawiaja się, cóż to ma do 
rzeczy z naszą pruszkowską 
rzeczywistością. Mija 
własnie 16 lat niepodległej 
ojczyzny a pytań, co w tym 
czasie osiagnęła rządząca 
Pruszkowem władza jakby 
więcej a nie mniej. Jakie 
rozwiązała problemy 
nurtujace od lat nasze 
lokalne społeczeństwo? 
Większość z nich pewnie 
myślała, że wystarczy aby 
papier toaletowy i sznurek do 
snopowiązałek były ogólnie 
dostępne a sprawowanie 
władzy to będzie 

przysłowiowa “bułeczka z 
masłem” Czy tak sie stało? 
Na to pytanie musi każdy z 
nas odpowiedzieć sobie sam, 
obserwując to wszystko co 
działo i dzieje się wokół 
nas. Myśle, że najczęściej 
zadawanym pytaniem 
powinno być dlaczego? 
Dlaczego tak się dzieje, że 
władza przypomina sobie 
o nas o mieszkańcach 
Pruszkowa tylko wówczas, 
kiedy wybory samorządowe 
za pasem. Każda kadencja 
w wykonaniu rządzącego 
establishmentu potrzebuje 
nas tylko po to, żebyśmy 
na nich głosowali. Czegóż 
oni w roku wyborczym nie 
robią na pokaz: obniżają lub 
utrzymują na niezmienionym 
poziomie podatki lokalne (a 
przecież dla osób fi zycznych 
podatek od nieruchomości 
podniesiono aż o 236%)  
budują nowe drogi, oddają 

(drogi jak diabli, bo za 
blisko 12 mln.zł) stadion 
a może tylko trybunę, 
remontują chodniki itp. Po 
co to wszystko? Ano tylko 
po to, by przypodobać 
się nam – wyborcom. A 
żebyśmy jeszcze pamiętali 
o ich wielkich dokonaniach 
wydają za nasze czyli 
podatników pieniądze 
“INFORMATOR MIEJSKI”. 
Sam Pan prezydent 
pisze jakie to ma wielkie 
osiągnięcia, że o innych 
koalicjantach z Porozumienia 
Pruszkowskiego i 
“Samorzadu 2002” nie 
wspomnę. Wystarczy aby 
przez cztery lata kadencji 
wykonywać ruchy pozorne, 
czyli nie robić prawie 
nic a potem w kampanii 
wyborczej mydlić nam 
oczy w taki sposób, 
abyśmy nie dostrzegli tego 
prawdziwego oblicza ich 

tzw.”sukcesów”. Namawiam 
goraco mieszkańców 
Pruszkowa, aby nie ulegli 
tej propagandzie sukcesu, z 
która mieliśmy do czynienia 
przez lata. Bo tak naprawdę 
liczą się dokonania nie 
te pozorne a rzeczywiste. 
A zatem nie dajmy sobie 
mydlić oczu!!
 Na koniec taka mała 
zagadka. Czy widzicie 
Panstwo istotną róznicę w 
stylu i sposobie sprawowania 
władzy czy rzadzenia naszym 
miastem w latach peerelu 
i obecnie? Ja jej nie widzę. 
Metody podobne , taka sama 
propaganda i jeszce coś  łączy 
te okresy. Wspomnieny na 
poczatku papier toaletowy. 
Bo zarówno ta władza jak 
i papier są do określonego 
celu. Jakiego? Myślę, że na 
to pytanie nie muszę udzielać 
odpowiedzi.  

MYDLENIE OCZU

?

JotKa
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I I  D o ż y n k i  P o w i a t o w e

Uroczystości rozpoczęła 
msza święta celebrowana 
przez Księdza Prałata Jó-
zefa Podstawkę. Wierni 
składali modły dziękczyn-
ne za pomyślność plonów 
w bieżącym roku. W trak-
cie mszy poświęcono tak-
że wieńce dożynkowe.
Po mszy spod kościoła 
pod wezwaniem św. Ka-
zimierza wyruszył bar-
wny korowód dożynkowy, 
który przeszedł ulicami 
Pruszkowa. Na jego czele 
w otwartej karecie jechali 
gospodarze imprezy: El-
żbieta Smolińska Starosta 
Powiatu Pruszkowskiego 
oraz starosta i starościna 
dożynek. W korowodzie 
znalazły się także repre-
zentacje gmin, poczty 
sztandarowe oraz inni 
uczestnicy imprezy. Wido-

wiskowo prezentowało się 
przejście Orkiestry Dętej z 
Nadarzyna.  
Plenerowa część imprezy 
odbyła się w Parku Soko-
ła. Uroczystości otworzyła 
Elżbieta Smolińska, Staro-
sta Powiatu Pruszkowskie-
go. W swoim wystąpieniu 
podziękowała wszystkim 
rolnikom za ciężką pracę. 
Równocześnie podsumo-
wała bieżący rok. Niestety 
dane nie napawają optymi-
zmem. Tegoroczna susza 
spowodowała, że dużej 
części plonów nie udało 
się uratować. Tylko upór 
i ciężka praca rolników z 
naszego powiatu sprawiły, 
że udało się uratować choć 
część zbiorów. 
Na dożynkach nie mogło 
zabraknąć tradycyjnego 
dzielenia się chlebem. Ze 

Starostą Elżbietą Smoliń-
ską chlebem przełamali 
się przedstawiciele władz 
miasta, gmin wchodzą-
cych w skład Powiatu 
Pruszkowskiego oraz re-
prezentanci różnych grup 
zawodowych. Wśród nich 
byli między innymi: Pre-
zydent miasta Pruszkowa 
Jan Starzyński, Przewod-
niczący Rady Eugeniusz 
Kupla, Wójt Gminy Ra-
szyn Piotr Iwicki, Bur-
mistrz Gminy Brwinów 
Andrzej Guzik oraz zastęp-
ca Wójta Gminy Michało-
wice Justyn Kwietniak. 
Następnie przedstawiciele 
władz i grup zawodowych 
podzielili się chlebem z 
mieszkańcami zebranymi 
na uroczystościach. 
Następnie odbył się kon-
kurs na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy. 
Pierwsze miejsce zajęła 
Gmina Raszyn, drugie 
Gmina Brwinów a trze-
cie Gmina Michałowice. 
Należy jednak podkreślić, 
że wszystkie tegoroczne 
wieńce prezentowały się 
okazale. 
W części rozrywkowej 
można było zobaczyć 
występ Orkiestry Dętej z 
Nadarzyna, która poza tra-
dycyjnym repertuarem za-
prezentowała zestaw no-

wych utworów zaaranżo-
wanych na orkiestrę dętą. 
Młodszą część widowni 
zainteresował zwłaszcza 
występ iluzjonisty. Swoje 
umiejętności zaprezen-
tował także zespół tańca 
towarzyskiego „Imperium 
Dance”.
Około 17.30 rozpoczął 
się występ, na który cze-
kała większość zebra-
nych. Na scenie pojawił 
się Państwowy Zespół 
Ludowy Pieśni i Tańca 
„Mazowsze” im. Tadeu-
sza Sygietyńskiego. Przy-
jęty gromkimi brawami 
zaprezentował wspaniały 
program, z którego każ-
dy mógł być zadowolony. 
Zabrakło jedynie nieodża-

łowanego, świętej pamięci 
Stanisława Jopka, na któ-
rego „Furmana” wszyscy 
zawsze czekali. 
Imprezę zakończył występ 
Janusza Nastarowicza. Za-
prezentował on widowni 
zbiór utworów zaaranżo-

wanych na gitarę i harmo-
nijkę ustną. 
II Dożynki Powiatowe 
należy uznać za bardzo 
udane. W dobrej zabawie 
nie przeszkadzała nawet 
kapryśna ostatnio pogoda. 
Oby więcej takich uroczy-
stości!

27 sierpnia w Parku Sokoła w Pruszkowie odbyły się II Dożynki Powiatowe. 
Mieszkańcy Pruszkowa i okolic mogli wziąć udział w wielu wydarzeniach 
artystycznych i rozrywkowych. 

Remont ulicy Pruszkowskiej w Nadarzynie

Powiat Pruszkowski informuje, że została 
zakończona realizacja projektu pod nazwą “Remont 
drogi nr 01410 ul. Pruszkowska w Gminie 
Nadarzyn”. Projekt ten uzyskał dofi nansowanie z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
Całkowity koszt projektu: 2 945 194,00 zł.
Przyznana wartość dotacji unijnej: 2 208 895,50 zł

500 000,00 zł dla Szpitala Powiatowego z funduszy zewnętrznych
Powiat Pruszkowski pozyskał 500 000,00 zł na za-
kup aparatury medycznej dla potrzeb oddziału 
ginekologiczno – położniczego w Szpitalu Powiato-
wym w Pruszkowie

W ramach projektu zakupiony zostanie następujący 
sprzęt medyczny:

1.Aparat USG z kolorowym Dopplerem i funkcją 
3,4D
2.Aparat do znieczuleń na bloku porodowym 
3.Automatyczny analizator biochemiczny
4.Aparat do urodynamiki

Pieniądze zostały pozyskane z Wojewódzkiego 
Programu Rozwoju Regionalnego Mazowsza 
na lata 2001-2006.  

Całkowity koszt projektu:  588 236,00 zł

Przyznana wartość dotacji z budżetu Woje-
wództwa Mazowieckiego:  500 000,00 zł
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Otwarcie Centrum Sportu Szkolnego w Pruszkowie
W piątek 8 września odbyła się uroczystość otwarcia Centrum Sportu Szkolnego 
w Pruszkowie, które mieści się przy ul. Gomulińskiego przy Zespole Szkół Tech-
nicznych i Ogólnokszałcących.

Jest to pierwsza tak duża 
inwestycja edukacyjno-
sportowa realizowana 
przez Powiat Pruszkowski. 
Jej łączny koszt wyniesie 
ponad 13 mln złotych. Z 
infrastruktury Centrum 
Sportu Szkolnego będą 
mogli korzystać zarów-
no uczniowie wszystkich 
szkół Powiatu Pruszkow-
skiego jak i mieszkańcy.
Dziś oddany został do 
użytku stadion, w skład 
którego wchodzą: peł-
nowymiarowe boisko 
piłkarskie  ze sztuczną 
nawierzchnią, trybuny na 
tysiąc osób oraz rozbudo-
wana infrastruktura lek-
koatletyczna. Dzięki niej 
uczniowie szkoły będą 
mogli uprawiać biegi na 
różnych dystansach, skok 
w dal, trójskok a w przy-
szłości skok wzwyż oraz 
skoki o tyczce.
Koszt pierwszego eta-
pu wyniósł 5 mln zł (5 
170 000). Wykonawcą 
jest fi rma Tamex “Obiekty 
sportowe” Sp. z o.o. War-
szawa. 

Wkrótce zostanie oddane 
do użytku sztuczne lodo-
wisko, z którego ucznio-
wie będą mogli korzystać 
od połowy października 
do połowy kwietnia. W ra-
zie potrzeby teren lodowi-
ska będzie można zmienić 
w pełnowymiarowe boi-
sko do gry w siatkówkę.
Drugi etap budowy Cen-
trum Sportu Szkolnego 
zaplanowany jest na lata 
2006 – 2008. W jego 
trakcie przebudowana 
zostanie istniejąca sala 
gimnastyczna przy Zespo-
le Szkół Technicznych i 
Ogólnokształcących oraz 

zbudowany zostanie ho-
tel, w którym zamieszkają 
uczniowie spoza Pruszko-
wa. Koszt tego etapu wy-
niesie 8 mln złotych.
Idea Centrum Sportu 
Szkolnego oparta jest na 
ciągłości treningu pod 
okiem jednego trene-
ra od czasu przyjścia do 
gimnazjum do momentu 
opuszczenia szkoły śred-
niej. Uczniowie w jednym 
miejscu otrzymają moż-
liwość korzystania z roz-
budowanej infrastruktury 
sportowej. Osiem godzin 
wychowania fi zycznego 
w tygodniu ma zapewnić 

stały i systematyczny roz-
wój uczniów. 
Idea budowy Centrum 
Sportu Szkolnego jest 
konsekwencją przyjętej 30 
marca 2004 roku „Strategii 
rozwoju sportu na terenie 
Powiatu Pruszkowskie-
go”. Główną tezą doku-
mentu jest umożliwienie 
kształcenia pozytywnej 
osobowości oraz prawid-
łowego rozwoju psycho – 
fi zycznego ucznia. Pierw-
szym etapem realizacji 
strategii było utworzenie 
Gimnazjum Sportowe-
go z siedzibą w Zespo-
le Szkół Technicznych i 
Ogólnokształcących w 
Pruszkowie. W bieżącym 
roku gimnazjum przepro-

wadziło nabór. Utworzono 
3 klasy profi lowane. Ucz-
niowie mogą wybierać 
między piłką nożną, lek-
koatletyką i pływaniem. 
Klasy dzielą się także na 
szereg sekcji (piłka nożna, 
siatkówka, pływanie, skok 
w dal itp.). Nad rozwojem 
uczniów czuwa wysoko 
wykwalifi kowana kadra 
trenerska. Aby zapew-
nić ciągłość treningu pod 
okiem jednego szkole-
niowca po zakończeniu 3 
klasy gimnazjaliści otrzy-
mują możliwość kontynu-
owania nauki w Liceum 
Ogólnokształcącym w ze-
spole Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących. 
Centrum Sportu Szkol-

nego zbudowane jest na 
chlubnej przeszłości Ze-
społu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących. W 
1971 r. placówce przypi-
sano status szkoły sporto-
wej. Zaczęto rozbudowę 
infrastruktury.  Na prze-
strzeni kilku lat zbudowa-
no pełnowymiarowe boi-
sko z bieżnią i trybunami 
oraz halę sportową.
Wychowankami szkoły 
przy ulicy Gomulińskie-
go byli między innymi: 
Stefan Paszczyk (skoczek 
wzwyż, wielokrotny szef 
wyszkolenia PZLA, ko-
ordynator przygotowań 
reprezentacji Hiszpanii do 
olimpiady w Barcelonie), 
doc. dr Henryk Sozański 
(skoczek wzwyż, aktual-
ny rektor warszawskiej 
AWF), Ryszard Katus 
(brązowy medalista olim-
pijski w dziesięcioboju 
z Monachium 1972 r.), 
Tadeusz Cuch (sprinter, 
olimpijczyk z Monachium, 
IV miejsce w sztafecie 4 x 
400 metrów) oraz Marian 
Woronin (wielokrotny 
medalista mistrzostw ju-
niorów i seniorów).

II Pielgrzymka do 
Sanktuarium w Rokitnie
W dniu 18 września 2006 r. mija I-sza Rocznica Ukoro-
nowania Matki Boskiej Rokitnickiej. Dla uczczenia tego 
doniosłego wydarzenia w życiu społeczności katolickiej 
Powiatu Pruszkowskiego, Rada Powiatu, organizuje w 
tym dniu II-gą pieszą Pielgrzymkę do  Sanktuarium w 
Rokitnie.

Pielgrzymka wyrusza w dniu 18 września 2006 r. 
o godzinie 15.30 spod kościoła p.w. św. Floriana w 
Brwinowie.
O godzinie 18.00 w Sanktuarium odprawiona zosta-
nie msza św. dziękczynna.

Wszystkich mieszkańców i władze samorządowe z te-
renu powiatu pruszkowskiego serdecznie zapraszam do 
udziału w pielgrzymce.

N o w e  L i n i e  A u t o b u s o w e
Uprzejmie informujemy, że z dniem 4 września 2006 
r. Powiat Pruszkowski uruchomił dwa nowe połącze-
nia autobusowe. Usprawnią one komunikację pasa-
żerską pomiędzy poszczególnymi gminami wchodzą-
cymi w skład Powiatu Pruszkowskiego. 

Pierwsza linia połączy Pruszków z Raszynem. Przy-
stanki na trasie kursowania autobusu to: Pruszków PKP, 
Pruszków ul. Staszica, Pruszków ul. Pułaskiego, Prusz-
ków ul. Plantowa, Pruszków ul. A. Krajowej Rapid, 
Pruszków ul. A. Krajowej Szpital, Pęcice PGR, Pęcice 
Kościół, Sokołów, Raszyn Urząd Gminy.

Druga linia połączy Pruszków z Rozalinem. Przystan-
ki: Pruszków PKP, Pruszków ul. Staszica, Pruszków ul. 
Pułaskiego, Pruszków ul. Plantowa, Pruszków ul. W. 
Polskiego LIDL, Pruszków oś. Staszica, Nowa Wieś 
WKD, Nowa Wieś Szkoła, Strzeniówka, Nadarzyn Li-
powa, Nadarzyn Warszawska, Nadarzyn Urząd Gminy, 
Nadarzyn 1, Stara Wieś, Rusiec, Żabieniec 1, Żabieniec 
2, Młochów, Bieliny, Rozalin Cul, Rozalin.

Dokładne informacje o cenach biletów oraz rozkład 
jazdy można znaleźć na naszej stronie internetowej.

www.powiat.pruszkow.pl

„ Z  c i e m n o ś c i  d o  ś w i a t ł a ”
p r o g r a m  p r o f i l a k t y k i  u z a l e ż n i e ń

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych obejżeli pro-
gram profi laktyki uzależnień „Z ciemności do świat-
ła”, który został im zaprezentowany 12 września br. w 
hali Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Prusz-
kowie.

Jak piszą sami artyści występujący w programie: “Z ciem-
ności do światła” to nie tylko projekt terapeutyczny stwo-
rzony na zamówienie i specjalne zapotrzebowanie ale 
dramatyczna (i barwna) opowieść napisana przez (samo) 
życie o walce z nałogiem, zmaganiu z własnym losem i
słabościami, krętej drodze, oraz poszukiwaniu sensu. 
Opowiedziana i wyśpiewana przez dwoje przyjaciół. Po-
mimo tragicznych doświadczeń naznaczenia ich losów 
piętnem ciemności i śmierci, historia ta jednak kończy się 
zwycięstwem w krainie Światła i Życia.

Więcej informacji, aktualności oraz zdjęć 
z imprez znajdą Państwo na naszej stronie 
internetowej.

www.powiat.pruszkow.pl
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Jestem właścicielem kilku 
nieruchomości, z których 
część mieści się na ulicy 
Kościuszki. Powstała tam 
wspólnota. Ktoś musiał nią 
zarządzać. Na początku nie 
było odpowiedniej osoby 
na to stanowisko, więc 
koszty utrzymania były 
horrendalne. Płaciliśmy trzy 
razy tyle ile płacimy obecnie. 
Ukończyłem kurs zarządzania 
nieruchomościami. Nie 
zdawałem egzaminu 

Przygoda z nieruchomościami zaczęła się od...

licencyjnego, ponieważ 
jest strasznie drogi, a raczej 
nie zdarza się by ktoś zdał 
go za pierwszym razem. 
Zdobyłem jednak potrzebną 
wiedzę. Zostałem zarządcą 
wspólnoty. Stawka za metr 
kwadratowy, jaką płacimy 
obecnie to 6 złotych. 
Korzystamy dokładnie z 
tych samych mediów, z 
których korzysta Spółdzielnia 
Mieszkaniowa. Na koniec 
roku każdy z mieszkańców 

otrzymuje prezent. Zwracam 
mu nadpłatę, jaka została 
wypracowana w ciągu roku. 

Jak można wypracować takie 
oszczędności?

Na wszystkim, na czym tylko 
się da. Przede wszystkim 
wprowadziłem kontrolę 
oświetlenia wewnętrznego 
i zewnętrznego. Każdy 
płaci opłaty licznikowe za 
prąd, który zużywa, ale jest 
przecież także oświetlenie, z 
którego korzystają wszyscy. 
Zawsze mieliśmy dwa 
pojemniki na śmieci, które 
były wykorzystywane mniej 
więcej w połowie. Prosty 
wniosek -  wystarczy jeden 
pojemnik. Zachowaliśmy 
tę samą częstotliwość 
wybierania. Pilnujemy, żeby 
nikt spoza wspólnoty nie 
dorzucał śmieci do naszych 
kontenerów. Czasami 
wystarczy ładnie poprosić, 
a czasami trzeba postraszyć 
Strażą Miejską. Pożądany 
skutek jednak osiągnęliśmy. 
Wcześniej mieliśmy 
zatrudnioną księgową. 
Kosztowało nas to dwa tysiące 
miesięcznie. Teraz sprawy 
fi nansowe prowadzi biuro 
księgowe, za które płacimy 
280 złotych. Wykonują oni 
dokładnie tę samą pracę, 

Piętnaście. Większość z nich 
to mieszkania o powierzchni 
około 30 - 40 metrów 
kwadratowych. Mamy jednak 
mieszkania o powierzchni 
powyżej 100 metrów. 
Największy lokal (111 m.) 
płaci 580 złotych. 

Jak na warunki pruszkowskie 
to bardzo mało.
W blokach za takie samo 
mieszkanie płaci się ponad 

a nie wszyscy mieszkańcy 
danego bloku muszą mieć 
mieszkania własnościowe, 
jeśli chcą stworzyć własną 
wspólnotę. Ta większość 
musi iść do spółdzielni 
z wnioskiem o zwołanie 
walnego zebrania w celu 
odłączenia się. Najczęściej 
prezesi takiego zebrania nie 
zwołują. Mało tego! Bardzo 
ciężko jest takie zebranie 
zwołać. Jeśli w ustawowym 
czasie spółdzielnia takiego 
zebrania nie zrobi to oddaje 
się sprawę do sądu, a ten z 
natury oddziela dany blok od 
spółdzielni. Z mocy prawa 
powstaje wspólnota. Potem 
nikt już nie chce wracać do 
spółdzielni. 

Czyli takie „oddzielenia” 
są wykonywane i to się 
sprawdza?

Jak najbardziej. Przede 
wszystkim chciałbym, żeby 
ludzie wiedzieli, że jest taka 
możliwość, że wcale nie 
trzeba płacić ogromnych 
opłat eksploatacyjnych. 
Z mojej strony każdemu 
służę pomocą, wiedzą i 
doświadczeniem. Zapraszam 
do siebie. Na żywo i na 
papierze można zobaczyć, że 
to się po prostu sprawdza!

co księgowa. I już, proszę 
zobaczyć, jaka oszczędność. 

Logika by wskazywała, że 
otrzymuje Pan za to konkretne 
wynagrodzenie.

Nie. Są to niewielkie 
pieniądze. Tak naprawdę 
wspólnota pokrywa moje 
koszty własne. Na przykład 
zwrot pieniędzy za benzynę, 
jeśli muszę pojechać załatwić 
wywóz śmieci w MZO.

Ile wasza wspólnota liczy 
lokali?

Jerzy Kubasiński 
czeka na Państwa

w godz. 16 - 18
w pasażu na ulicy 

Kościuszki 8
tel. 691383420

1200 złotych.
 
Jak widać opłaca się 
kształcić.

Zgadza się. Na starość 
człowiek zaczyna głupieć. 
Wybrałem się na studia 
na Wydział Prawa i 
Administracji Wyższej Szkoły 
Menadżerskiej. Teraz jestem 
na drugim roku. W pracy 
wspólnoty bardzo przydaje 
się dobra znajomość prawa. 
Przychodzą do mnie moi 
pracownicy i pytają się jak to 
jest możliwe, że korzystamy z 
tego samego MZO, tej samej 
elektrowni i elektrociepłowni 
co Spółdzielnia, a płacimy 
połowę stawki. Pytają się 
też czy nie mógłbym się tym 
zająć u nich. Niestety nie 
ma takiej możliwości. Żeby 
móc samemu zarządzać, 
najpierw trzeba się odłączyć 
od spółdzielni, w której się 
obecnie jest. Teoretycznie 
istnieje taka możliwość.

Czy wszyscy lokatorzy 
muszą mieć mieszkania 
własnościowe, żeby 
przeprowadzić takie 
odłączenie?

Nie wszyscy. W zeszłym 
roku weszła w życie ustawa, 
która mówi, że większość, 

Jerzy Kubasiński

Firmą, która stworzyła 
pierwszy komputer z 
interfejsem grafi cznym 
jest… Xerox. A nawet nie 
tyle sam Xerox co jego 
oddział badawczy Xerox 
PARC. Komputer nazywał 
się Alto i został stworzony 
w 1973 roku (Alto nigdy 
nie wszedł do seryjnej 
produkcji). PARC znany 
jest w świecie informatyki 
z serii innowacyjnych 
projektów. To właśnie oni 
stworzyli myszkę, ikony, 
lokalną sieć komputerową 
LAN Ethernet czy drukarkę 
laserową. Im również 
zawdzięczamy WYSWIG 
(What You See Is What 
You Get), dzięki któremu 
praca np. w Wordzie nie 
polega na wpisywaniu cyklu 
komend, tylko na kliknięciu 
w odpowiednią ikonkę. 
Firma ta nie miała jednak 

Kolorowy świat okienek
W głębokim przeświadczeniu większej części populacji naszego globu fi rmą, która wprowadziła interfejs grafi czny 
do świata komputerów jest Microsoft. Wąska grupa myśli, że był to Apple. Rok 1985, kiedy to ukazała się pierwsza 
wersja systemu Windows jest zarówno dwunastą rocznicą powstania popularnych okienek. W świecie informatyki 
12 lat to wieczność.

szczęścia do promowania 
swoich wynalazków. Ukuło 
się nawet powiedzenie, że 
PARC tworzy technologie, z 
których korzystają inni.
Na przełomie lat 70tych 
i 80tych Xerox nawiązał 
owocną współpracę z Apple. 
Firma z jabłuszkiem w 
logu zauważyła ogromny 
potencjał komercyjny w 
interfejsie grafi cznym. 
Wypuszczony w 1983 
roku Apple Lisa miał być 
komputerem do zastosowań 
biurowych. Ze względu 
na zbyt wysoką cenę (10 
tys $) poniósł komercyjną 
klapę. Lisa OS miał jednak 
wiele aplikacji, które 
wykorzystywane są do dnia 
dzisiejszego: kalkulator, 
edytor tekstu, aplikacja 
do tworzenia wykresów, 
menedżer plików, kosz na 
usunięte dokumenty, edytor 

grafi ki, arkusz kalkulacyjny, 
terminal (do łączenia się 
z siecią) oraz program do 
tworzenia list.
Apple nauczony 
doświadczeniem postanowił 
stworzyć komputer, który 
miałby to wszystko co Lisa, 
jednak byłby dostępny dla 
większej grupy odbiorców. 
Premierę ustalono na 

fi nały Super Bowl w 
1984 roku. Wypuszczono 
reklamówkę telewizyjną, 
która nawiązywała do 
twórczości Georga Orwella. 
Sam komputer nazywał 
się Apple Macintosh i był 
wyposażony w system Mac 
OS. Posiadał on rozwijane 
menu, kursor myszy oraz 
kosz na niepotrzebne pliki. 

Wadą tego systemu był mały 
stopień bezpieczeństwa. 
Microsoft w świat okienek 
wszedł dopiero w 1985 
roku, prezentując Windows, 
który był odpowiedzią 
na Mac OS. W wersjach 
od 1 do 3.11 Windows 
nie był sam w sobie 
systemem operacyjnym. 
Była to jedynie 16 bitowa 
nakładka na system DOS. 
Rewolucja przyszła 
dopiero w 1995 roku, 
wraz z wypuszczeniem 
na rynek Windowsa 95. 
Był to pierwszy 32 bitowy 
grafi czny system operacyjny 
wypuszczony przez fi rmę 
Billa Gatesa. Prawdziwym i 
do tego własnym wkładem 
w świat okienek była usługa 
Windows Update, która 
pojawiła się w Windowsie 
98. Umożliwiło to bieżącą 
aktualizację systemu przez 
osoby słabo znające się na 
komputerach.
Obecnie użytkownicy 
mają do wyboru całą 
gamę różnych systemów 
grafi cznych. Przeciętni 
komputerowcy (a jest ich 
ponad 90%) korzystają 
z Windowsów. Grafi cy 

i ludzie zajmujący się 
składem tekstu pracują na 
Mac OS X fi rmy Apple. 
Sieciowcy i informatycy 
wybierają z całej gamy 
nakładek grafi cznych 
na system Linux (KDE, 
Gnome, Xfce itp. itd.). 
W zaawansowanej fazie 
produkcji jest także 
system React OS, który 
ma być darmowym 
systemem umożliwiającym 
uruchamianie większości 
aplikacji Windowsowych 
(oczywiście na Linuxie 
też da się to zrobić przy 
odrobinie determinacji). Na 
horyzoncie coraz wyraźniej 
widać Windowsa Vistę. 
Kiedy jednak usiądziemy do 
komputera z zainstalowaną 
najnowszą produkcją fi rmy 
z Redmond pamiętajmy, 
że większość z tego co 
widzimy to jedynie kopia 
pomysłów, które ktoś już 
kiedyś zastosował. Ciekawie 
wypada porównanie 
wyglądu Visty i linuxowego 
KDE. Zachęcam więc 
do odwiedzania galerii 
internetowych i porównań!

Piotr Słowik
p.slowik@wpr.com.pl

Lisa OS
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 Już na samym początku jesieni mamy okazję do 
obejrzenia trzech znakomitych dzieł z różnych krajów – Stanów 
Zjednoczonych, Hiszpanii i, co cieszy najbardziej, Polski. Każdy 
z tych fi lmów jest inny, zarówno w warstwie opowiadanej historii 
jak i w warstwie realizacyjnej, ale wszystkie należą do absolutnej 
czołówki obrazów, z którymi mieliśmy okazję zapoznać się w tym 
roku.
 „Lot 93”, opowiadający historię jedynego samolotu, 
który 11 września 2001 roku nie trafi ł w cel (najprawdopodobniej 
terroryści planowali zniszczyć Kapitol), ponieważ pasażerowie 
zaatakowali zamachowców na pokładzie, to wprawdzie fi lm 

a m e r y k a ń s k i , 
ale zrealizowany 
przez Brytyjczyka 
Paula Greengrassa. 
Jego wyjątkowość 
przejawia się 
już w samych 
przygotowaniach do 
produkcji. Reżyser 
(i scenarzysta 
zarazem), chcąc jak 
najwierniej oddać 
przebieg wydarzeń, 
nie tylko zapoznał się 
z raportami wszelkich 
komisji badających 
o k o l i c z n o ś c i 
z a m a c h ó w 
sprzed 5 lat, ale 
także dokładnie 

konsultował scenariusz z rodzinami ofi ar, które miały kontakt ze 
swoimi bliskimi przebywającymi na pokładzie samolotu. Gdy 
dzieło zostało ukończone, Greengrass pokazał je rodzinom ludzi, 
którzy stracili życie w wyniku tamtej katastrofy i zapewne odetchnął 
z ulgą, gdy obraz został przez nie przyjęty entuzjastycznie. Zresztą 
nic dziwnego, że tak się stało. Autor „Sztuki latania”, który 
doskonale czuje się w stylistyce paradokumentalnej (o czym 
można się przekonać oglądając przejmującą „Krwawą niedzielę”), 
zrealizował fi lm, który sprawia wrażenie dokumentu. Wygląda 
to tak, jakby reżyser był w samolocie z kamerą, gdy te tragiczne 
wydarzenia miały miejsce. W „Locie 93” Greengrass nie stara się 
narzucać jako twórca, nie kreuje emocji w jawnie sztuczny sposób, 
pozwala o sobie zapomnieć. Dlatego ten fi lm poraża realizmem. 
Jest po prostu suchą rekonstrukcją znanych faktów, o których 
Brytyjczyk doskonale wiedział, że same w sobie są doskonałą 
osią dramatyczną. Przez cały seans widz wie, że to zdarzyło się 
naprawdę, wie, jaki będzie fi nał tej opowieści. To stwarza napięcie 
i więź pomiędzy bohaterami a widzami w sposób, którego nie 
odnajdziemy w żadnym hollywoodzkim fi lmie katastrofi cznym. 
Greengrass zresztą wyraźnie zrywa z „katastrofi czną konwencją”. 
W jego dziele mamy bowiem do czynienia z bohaterem zbiorowym 
( próżno więc szukać wśród aktorów znanych twarzy), a ponadto 
fi lm ten ucieka od taniego, ostentacyjnego, podlanego patosem 
heroizmu - ten oczywiście jest widoczny w poczynaniach 
pasażerów, ale jest to heroizm bez patetycznego zadęcia, bo 
cechuje go autentyzm. Amerykańska solidarność w sytuacjach 
ekstremalnych – w każdym innym fi lmie należałoby to skwitować 
sarkastycznym zwrotem w stylu: „Brakuje tylko powiewającej fl agi 
USA”. U Greengrassa jednak, owa solidarność jest naznaczona 
fatalizmem (samolot przecież w końcu się rozbije) i nie razi. 
Wręcz przeciwnie – porusza. I może to jest największa wartość 
„Lotu 93”. Gdy światem wstrząsnęły zamachy terrorystyczne z 
11 września 2001 roku, cisnęło się na usta stwierdzenie, że życie 
przerosło scenariusze fi lmowe. Teraz jednak fi lm to wykorzystał. I 
powstało dzieło przejmujące, wzruszające, fantastycznie zrobione 

i dosłownie wciskające w fotel.
 Tragizm, tak bardzo obecny w „Locie 93”, jest także 
istotną częścią fi lmu Isabelle Coixet pt. „Życie ukryte w 
słowach”. Historia opowiedziana przez hiszpańską reżyserkę 
jest, wydawałoby się, prosta: na platformie wiertniczej 
dochodzi do wypadku. W pożarze ginie jeden z pracowników. 
Próbujący go ratować Josef (wybitna kreacja Tima Robbinsa) 
zostaje ciężko poparzony. Do opieki nad nim zgłasza się 
pielęgniarka Hanna (genialna Sarah Polley). To spotkanie 
będzie bardzo ważne dla obojga bohaterów...Mogłoby się 
zdawać, że mamy tu do czynienia z kolejną opowieścią o 
spotkaniu dwojga ludzi, których połączy uczucie. Film Coixet 
jednak ucieka od banalności wielu podobnych historii. To 
kameralne, subtelnie wykonane dzieło porusza temat relacji 
pomiędzy ludźmi, która może kompletnie zmienić ich życie, 
pomóc im w częściowym przynajmniej zabliźnieniu ran, które 
noszą w sobie. Nie ma tu jednak cukierkowości, naiwności i 
ckliwego melodramatyzmu, czyli tego, co często towarzyszy 
tego typu produkcjom. Dzięki wyczuciu reżyserki (będącej 
również scenarzystką) oraz doskonałej grze głównych 
wykonawców, nie znać w tym fi lmie ani jednej fałszywej 
nuty. To obraz pięknie ukazujący więź, jaka rodzi się 
pomiędzy postaciami i skłaniający (choćby poprzez sam tytuł) 
do zastanowienia się nad upraszczającą rolą, jaką słowa pełnią 
w kontaktach międzyludzkich. Bo w fi lmie Coixet istota relacji, 
która wytwarza się pomiędzy Hanną a Josefem, zawiera się nie w 
słowach, ale w tym, co jest poza nimi – w spojrzeniu, w milczeniu, 
w dotyku. Można oczywiście powiedzieć, że bohaterowie spotkali 
się i pokochali, ale Coixet zdaje się mówić: to nie wystarczy, to 
trywializuje, upraszcza i sprowadza tę skomplikowaną historię do 
schematu. A życie, nawet jeżeli jest ukryte w słowach, nie znosi 
schematów. W związku z tym, hiszpańska reżyserka nie serwuje 
nam słodkiego happy endu, ale umiarkowany optymizm: nie można 
zapomnieć o przeszłości, ale czasem może nas w życiu spotkać 
coś, co pozwala żyć z nawet najgorszymi wspomnieniami.
 W odróżnieniu od fi lmu, o którym była mowa wyżej, 
najnowszy obraz Krzysztofa Krauzego i Joanny Kos-Krauze „Plac 
Zbawiciela” nie niesie ze sobą nawet umiarkowanie optymistycznego 
przesłania. Jest natomiast najbardziej przygnębiający spośród 
trzech fi lmów prezentowanych w niniejszym tekście. Jego hasło 
reklamowe brzmi: „Przejrzyj się w tym fi lmie jak w lustrze”. W 
jednym z wywiadów, Krauzowie przyznali, że pisanie scenariusza 
do tego fi lmu było ciężkim doświadczeniem, ponieważ „kiedy 
twórca opowiada o ludziach podobnych do niego, musi zmusić 
się do totalnej wewnętrznej 
uczciwości.” Bohaterowie 
„Placu Zbawiciela” nie są jednak 
podobni tylko do autorów fi lmu. 
Oni są podobni do wielu z nas. 
Dlatego możemy się w tym fi lmie 
przejrzeć jak w lustrze, dlatego 
oddziałuje on na widza w sposób 
tak mocny, tak emocjonalny, 
tak dramatyczny. Krauzowie 
doskonale rozumieją, że 
prawdziwe tragedie rozgrywają 
się w zwykłych mieszkaniach, 
zamieszkiwanych przez ludzi 
takich samych, jak my. Ich fi lm traktuje właśnie o przeciętnej 
rodzinie, złożonej z Beaty (pierwsza duża rola Jowity Budnik), 
jej męża Bartka (świetny Arkadiusz Janiczek), jego matki Teresy 
(fantastyczna Ewa Wencel) i dwójki dzieci. Młode małżeństwo, 
tworzone przez Beatę i Bartka, ma swoje marzenia i plany, które w 
jednej chwili obracają się w pył, gdy okazuje się, że stracili wszystkie 
pieniądze wydane na zakup mieszkania, ponieważ zbankrutował 

deweloper. To zdarzenie jest iskrą, która wywołuje prawdziwe 
piekło. Pojawiają się wzajemne pretensje, dawne rany zostają 

brutalnie rozdrapane, 
w stosunkach 
rodzinnych zaczyna 
dominować agresja, 
stają się one toksyczne, 
p a t o l o g i c z n e . 
Powolny rozkład 
życia rodzinnego 
jest przez twórców 
przedstawiony w 
sposób klasyczny – brak 
tu wymyślnych trików 
realizacyjnych, autorzy 
po prostu „podpatrują” 
zdarzenia, które są 
wiarygodne aż do bólu. 
„Lot 93” oddziałuje na 
widza, ponieważ ten 
wie, iż jest świadkiem 
a u t e n t y c z n y c h 
wydarzeń, natomiast 

siła „Placu Zbawiciela” polega na tym, że historia w nim 
opowiedziana mogłaby się zdarzyć, a właściwie zdarza się w wielu 
domach. Jest ona oczywiście fi kcją (zainspirowaną prawdziwymi 
wydarzeniami), ale nosi takie znamiona autentyzmu, że czujemy 
się, jakbyśmy byli naocznymi świadkami czyjegoś faktycznego 
dramatu. Ogromna w tym zasługa trójki aktorów, którzy zagrali w 
sposób naturalny, oszczędny, bez niepotrzebnej (i w przypadku tego 
fi lmu będącej zupełnie nie na miejscu) brawury. Role przeciętnych, 
niczym nie wyróżniających się ludzi są trudne, bo aktor, bądź co 
bądź artysta, musi sprawić, żebyśmy mu uwierzyli. Budnik, Wencel 
i Janiczkowi wierzymy i głównie dzięki temu oraz wyśmienitemu 
scenariuszowi, uwzględniającemu wiele psychologicznych 
niuansów, twórcy osiągnęli swój cel: stworzyli fi lm-zwierciadło, w 
którym każdy z nas może odnaleźć cząstkę siebie. 
 Wszystkie trzy fi lmy nie należą do lekkich, łatwych i 
przyjemnych. Podejmują poważne tematy, stawiają istotne pytania, 
opowiadają o niełatwych sprawach. Ponieważ są znakomicie 
zrealizowane, poruszają, wzruszają, skłaniają do przemyśleń. 
Takich dzieł będziemy mieć zapewne jeszcze w tym roku więcej. 
Wszak jesień dopiero się zaczęła, a już mamy okazję obejrzeć trzy, 
nie waham się użyć tego słowa, arcydzieła. Ponadto już teraz, poza 

dziełami Greengrassa, Coixet i 
Krauzów, w kinach wyświetlane 
są fi lmy takich twórców, jak Todd 
Solondz (niezależny amerykański 
reżyser żydowskiego pochodzenia, 
autor słynnego, nagrodzonego 
na festiwalu w Cannes nagrodą 
FIPRESCI obrazu „Happiness”), 
czy też M.Night Shyamalan 
(reżyser znakomitego „Szóstego 
zmysłu” z nominowaną do 
Oscara rolą 11-letniego wtedy 
Haleya Joela Osmenta). Na ten 
rok planowana jest także polska 

premiera nowego dzieła papieża fi lmowego postmodernizmu 
Davida Lyncha - „INLAND EMPIRE”, kręconego cześciowo w 
Łodzi, z udziałem, obok Jeremy’ego Ironsa i Laury Dern, polskich 
aktorów – Krzysztofa Majchrzaka, Karoliny Gruszki i Weroniki 
Rosati. A zatem będzie co oglądać.

Błażej Hrapkowicz
b.hrapkowicz@wpr.com.pl

Sezon ogórkowy dobiegł końca. Jeżeli chodzi o propozycje fi lmowe, wakacje – czas relaksu i odpoczynku(przynajmniej w teorii) – minęły jak zwykle pod znakiem kina rozrywkowego, głównie 
amerykańskiej produkcji. Bilans jest nierówny – z jednej strony mieliśmy okazję zobaczyć fi lm oferujący zabawę w efektownym, nieco pastiszowym stylu („Piraci z Karaibów: Skrzynia 
umarlaka”), a z drugiej strony raczej nieudaną próbą okazało się ponowne zekranizowanie przygód Supermana – owszem, widowiskowe, ale pozbawione luzu i dystansu „Piratów z Karaibów” i 
cokolwiek efekciarskie. Teraz jednak nadchodzi jesień i tradycyjnie do kin trafi ło kilka fi lmów dających podstawę do przemyśleń i zadumy, których twórcy chcą podzielić się z widzem refl eksją 
na interesujące tematy. Pod tym względem, fi lmowy wrzesień, jak dotąd, nie rozczarowuje.
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KRYM
Redakcja WPR zachęca do nadsyłania zdjęć z najciekawszych, 
najbardziej egzotycznych miejsc, do których dotarli w czasie 
wakacji mieszkańcy naszego powiatu. Zdjęcia prosimy 
przesyłać na adres: redakcja@wpr.com.pl

Najlepsze zdjęcia opublikujemy!

U góry: Kenesy Karaimskie w Eupatorii

U góry: Plaża w Eupatorii

U góry: Przedział „Plackartny”.
Najtańszy i najbardziej powszech-
ny sposób podróżowania po Ukra-
inie.

U góry: Wnętrze Pałacu Chańskiego w Bakczysaraju

U góry: Kaplica wyry-
tego w skale Uspien-
skiego Monastyru w 
Bakczysaraju.

Po prawej: Wnętrze 
synagogi w Eupatorii

Po prawej: Rewolucja 
wiecznie żywa! Oprócz 
pomników Lenina na 
Krymie można znaleźć 
plakaty partii komuni-
stycznej.

Na dole: Widok z wie-
rzy minaretu meczetu 
w Eupatorii. W tle Cer-
kiew św. Mikołaja.

U góry: Pałac Liwadia w Jałcie. To tutaj w 1945 roku odby-
ła się Konferencja Jałtańska.

Foto: Kira Bem oraz Piotr Słowik
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TAJEMNICE KLEJNOTÓW

Kamień
Cezary Łutowicz, artysta plastyk i jubiler z Sandomierza zajmuje 
się wyłącznie krzemieniem pasiastym. Historia tego kamienia 
jest niezwykła. Do lat siedemdziesiątych uważany był za odpad i 
wykorzystywany jako materiał utwardzający drogi. 
- Krzemień był materiałem zdegradowanym – mówi Cezary 
Łutowicz. Krzemień nie został odkryty przeze mnie, ja tylko 
nadałem mu nowe znaczenie i rangę. Dziś zbudowane z niego 
d rogi są już dawno rozebrane, a kamień z nich wydobyty 
przerobiono na biżuterię.
 
Krzemień pasiasty znany był już 4 tysiące lat temu, wydobywano 
go tak, jak dziś w okolicach Ostrowca Świętokrzyskiego, Iłży 
i Sandomierza, wyrabiano z niego siekierki, tak jak z innych 
rodzajów krzemienia. Nie były to jednak zwykłe narzędzia. 
Odnajduje się je dziś w grobowcach neolitycznych w całej Europie 
i żadne z nich nie nosi śladów uszkodzeń powstających w czasie 
używania. Były to więc narzędzia szczególne.
 
- To jedna z wielu tajemnic związanych z tym kamieniem – mówi 
Cezary Łutowicz – dlaczego narzędzia wykonane z niebywale 
dekoracyjnego materiału nie były używane? Prawdopodobnie 
dlatego, że dla ludzi neolitu były czymś w rodzaju biżuterii, 
przedmiotem wymiany naznaczonym żądza posiadania. To nie 
były zwykłe narzędzia, ale narzędzia, które spełniały funkcję 
magiczną, podnosiły rangę tego, który je nosił. Krzemień pasiasty 
musiał dawać właścicielowi moc szczególną. 
Skąd to przypuszczenie? 
Bo krzemienie, nie tylko pasiaste od zawsze związane są z magią i 
cudami. Cyganie do dziś gotują wodę włożywszy do niej kawałek 
krzemienia, w Prusach Wschodnich wyszukiwano specjalne 
krzemienie z otworem w środku i dojono krowy tak, by mleko 
przelatywało przez ten naturalny otwór. Do niedawna na każdej 
szanującej się farmie mlecznej znajdował się spory odłamek 
krzemienia. Krzemiennych noży używano przed wiekami 
do rytualnych okaleczeń i do operacji chirurgicznych, także 
okulistycznych. Podobno rany zadane ostrzem krzemiennym 
goją się szybciej i są czyste. Krzemień jest elementem jednego z 
najstarszych europejskich odznaczeń – Orderu Złotego Runa.
 
- Dla mnie  jest on niezwykły jeszcze z kilku powodów  – mówi pan 
Cezary – w wapiennej skale, w której występuje spotyka się go w 
miękko i faliście ukształtowanych konkrecjach, przypominających 
zarys ludzkich postaci. Krzemień wydobyty ze skały jest samą 
łagodnością, aż do chwili gdy się go przełamie. Wtedy zmienia 
całkowicie swój charakter, staje się ostry i odsłania głębię, rysunek 

Prawdziwym skarbem ziemi Sandomierskiej 
jest niepozorny kamień – krzemień pasiasty. Tuż 
obok sandomierskiego rynku mieści się jedyna 
w Polsce pracownia obróbki tego materiału.

na przełamanych powierzchniach jest zawsze niezwykły. Kiedyś zorganizowałem w Warszawie 
wystawę surowych krzemiennych konkrecji, przyszli na nią rzeźbiarze z ASP. Nie mogli uwierzyć, że 
to naturalne twory, zbyt przypominały dzieła Henry Moore’a czy Jean’a Arpa.  To jednak nie koniec 
niezwykłości na przykładzie krzemienia dopiero zrozumieć można stare powiedzenie, ze człowiek 
jest tylko epizodem w życiu przedmiotu. I nie chodzi tu wcale o zestawienie nas współczesnych i 
ludzi neolitu, chodzi o rzecz znacznie bardziej konkretną i bliską. 
Cezary Łutowicz wychodzi na chwilę i wraca z książką i kawałkiem krzemienia w kształcie 
siekierki/
- Ta książka to popularny przed wojną i wznawiany dziś jako reprint przewodnik z serii „Cuda Polski”, 
tom ten opowiada o Sandomierszczyźnie, także o złożach krzemienia w Krzemionkach Opatowskich 
pod Ostrowcem Świętokrzyskim. Na stronie 28 widzimy zdjęcie siekierki. 
Pochylam się i patrzę na ilustrację.
- To ta sama siekierka, którą trzymam w dłoni – mówi pan Cezary.
Oglądam ilustracje i przedmiot, są identyczne, fotografuję je. 
- Autor książki Aleksander Patkowski został zamordowany w Oświęcimiu – mówi Cezary Łutowicz – ta krzemienna siekierka była w 
jego zbiorach, które rozproszyły się gdzieś po świecie. Parę lat temu przyszedł do mojej pracowni jakiś pijaczek, chciał mi coś sprzedać. 
Długo grzebał po kieszeniach, aż w końcu wyjął ten przedmiot. Serce we mnie zamarło. Siekierka na razie jest u mnie, a co się stanie 
potem, gdy mnie nie będzie? Przedmioty zmieniają ludzi, a nie na odwrót.

Pracownia   
Miejsce pracy pana Cezarego – galeria i pracownia – położone jest przy biegnącej w dół ku skarpie wiślanej, malowniczej uliczce. 
W środku wszystko wygląda tak, jak w stworzonej dziecięcą wyobraźnią pracowni alchemika. Kosze wypełnione oszlifowanymi, 
kamieniami o przepięknym rysunku, skrawki połyskującego metalu, mnóstwo tajemniczych narzędzi i gotowa biżuteria. Wielu małych 
chłopców chciałoby tu zostać na zawsze.
 
- Zawód, który wykonuję związany jest z magią, co do tego nie może być żadnych wątpliwości – mówi pan Cezary – biżuteria to 
przedmiot magiczny, każda biżuteria. Zwykły zloty łańcuch powieszony na byczym karku dresiarza zamienia go w biznesmena. 
Człowiek taki daje świtu komunikat: mam pieniądze. Daje też inny komunikat, mimowolny: nie mam gustu. I tak jest z każdym 
szlachetnym materiałem. Może nas wznieść wysoko lub poniżyć i ośmieszyć. Dlatego umiejętność doboru biżuterii jest szalenie ważna. 
Czy dziś kobiety pamiętają o tym, że perły zakłada się do toalety wieczorowej, a nie nosi przez cały dzień?
Biżuteria określa nasze miejsce w hierarchii społecznej. Tak było od czasów najdawniejszych. Człowiek, który miał na szyi zęby 
niedźwiedzia, dawał innym wyraźny komunikat – patrzcie! Zabiłem niedźwiedzia, jestem wielki. Ktoś kto chciał wejść w drogę 
posiadaczowi takiego naszyjnika musiał liczyć się z konsekwencjami. Mój przyjaciel, znany podróżnik Stanisław Szwarc-Bronikowski 
pokazał mi kiedyś niepozorną torebeczkę z ptasich piór przywiezioną z Mato Grosso, czy gdzieś z okolic. Pióra na tej torebce pochodziły 
od bardzo rzadkiego ptaka, takiego który żyje w koronach drzew i jest niemożliwy do upolowania. Ptak ma w swoim upierzeniu tylko 
cztery czerwone pióra, a na torebce było ich chyba czterysta. Posiadacz tej oryginalnej biżuterii także dawał światu komunikat – patrzcie 
kim jestem!

Dzisiaj ludzie kupują biżuterię ze względu na szlachetność materiału. A co to znaczy? Żelazo kiedy poleży w ziemi sto lat zamieni się z 
bezkształtną bryłę rdzy, a złota obrączka będzie nadal złotą obrączką. Złoto rozpuszcza się tylko w wodzie królewskiej czyli mieszaninie 
kwasu siarkowego i solnego. Po rozpuszczeniu ciecz ma wtedy charakterystyczny jasno turkusowy odcień. Czasem w mojej pracowni 
stoją na oknie butle z płynem tego koloru -rozpuszczone złoto.  

Artysta
Kim jest artysta? Człowiekiem, który doskonale zna materiał w którym pracuje. Tak doskonale, jak plemienni szamani neolitu znali 
otaczająca przyrodę. Nie tak, jak zna ją profesor botaniki. Nie trzeba znać nazw roślin i ich systematyki by wiedzieć do czego można je 
wykorzystać, jak działają, które wywołują halucynacje, a które szalony entuzjazm, które są lekiem, a które śmiertelną trucizną. Wiedza 
artysty o materiale w którym pracuje musi mieć taki właśnie charakter, wypływający z długich lat doświadczeń i bezpośredniego, 
magicznego kontaktu z kamieniem, złotem, farbą czy pędzlem.
Cezary Łutowicz jest artystą w takim właśnie znaczeniu. Artysta to także człowiek, który podnosi rangę miejsca w którym żyje, 
przekształca je i zmienia. 

- Pewnego dnia pomyślałem sobie; dlaczego nie zakotwiczyć nieba w Sandomierzu? 
Właściwie dlaczego? Miałem starą XIX wieczną kotwicę, którą odnowiłem i poszedłem do 
ratusza opowiedzieć o tym władzom miasta. Nie wywołałem jakiegoś szalonego entuzjazmu 
– uśmiecha się Cezary Łutowicz – ale nie dałem za wygraną, pracuję przecież z rzemieniem 
pasiastym – kamieniem optymizmu – tak przyjęło się go nazywać. Jestem więc wypełniony 
optymizmem. 
Zdobycie wszystkich pozwoleń i uzyskanie zgody rady miasta Sandomierz zajęło panu 
Cezaremu 12 lat! 
- Najtrudniej było przekonać mieszkańców i wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
Sandomierzanie mają do swojego rynku stosunek nabożny, jakakolwiek współczesna ingerencja 
w tę przestrzeń postrzegana jest bardzo źle. Konserwator też miał obiekcje, ale udało się – mówi 
pan Cezary- cała materialna kultura to przecież szereg różnych ingerencji, gdyby nie ingerencję 
sandomierski ratusz, którym się szczycimy byłby wieżą prostokątną u podstawy i przechodzącą 
w ośmiobok na wysokości pierwszego piętra. Nie byłoby ani renesansowej attyki, ani barokowej 
wieży. Chciałem, żeby po nas, ludziach żyjących na przełomie tysiącleci również coś pozostało. 
Kotwica nie jest tu wyborem przypadkowym, jest symbolem jednej z trzech cnót kardynalnych 
– nadziei. Chciałem, żeby symbolizowała nadzieję na nadchodzące lata. 
Kotwica ustawiona jest w pobliżu ratusza. Jej łańcuch wznosi się pionowo do góry, co jest 
niezwykłe, tajemnicze i prowokujące. Kiedy kotwica stanęła w tym miejscu wielu młodzieńców 
zwyczajowo pozostających bez jakiegokolwiek zajęcia chciało koniecznie sprawdzić dlaczego 
łańcuch kotwiczny wznosi się do góry, prowokowało ich to i nie dawało spokoju.
- Włazili na ten łańcuch, próbowali go zginać, złamać, bo dlaczego niby ma tak stać – opowiada 
Cezary Łutowicz – w końcu jakiś Zdzisiek czy inny Heniu znany z twardego charakteru i dużej 
wagi wlazł na łańcuch. Nic się nie stało. Łańcuch stał dalej. Wtedy trochę się uspokoiło, po 
mieście poszła fama, że ten pomnik taki już jest i łańcucha nie da się zgiąć, bo ten Zdzisiek to 
sprawdził.  Dziś przy kotwicy fotografują się nowożeńcy. 

Na pytanie: dlaczego ponad stukilogramowy kotwiczny łańcuch stoi pionowo? Cezary Łutowicz uśmiecha się i mówi: bo go 
nakrochmaliłem. A potem, poważniej już dodaje – przecież pan widział, że jest zaczepiony o niebo. Gabriel Maciejewski
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FAŁSZYWY
JOHANSON 
Andrzej Niewinny-Dobrowolski

Pod koniec pierwszego poloneza rodzina gospodarza była już z zagranicznymi gośćmi na ty, a w 
połowie drugiego włączono gramofon i Erik Johansson zaprosił panią Krysię do tanga.
  Pan Sanab od czasu do czasu wydawał rozkazy do telefonu z korbką:
  - Co nie łączy!? To niech jej pani powie, żeby połączyła i to natychmiast... Jakie enerde!?... Szwecja! 
Göteborg w Szwecji!.. Tak, błyskawiczna... Nie szkodzi, pani płacić nie będzie, nie pani głowa - po 
czym wracał do stołu, pytając mnie, o czym mówił:
  - O czym mówiłem?
  - Przekonywał pan Erika, żeby zmienił branżę.
  - Ano właśnie! Niech pan mu powie, że w metalu to ciaptaki robią. Prawdziwy interes robi się teraz 
w drewnie. Niech mu pan to powie. Jak jest „ciaptaki” po szwedzku? - lecz nie doczekawszy się 
odpowiedzi, pobiegł znów do dzwoniącego telefonu.
  - Halo! Halo! Co?! Kto?!... Panie Andrzeju, chodźno pan, to chyba Szwecja, bo kobieta po jakiemuś 
mówi.
  Kobietą była żona Erika Johanssona, Polka zresztą, która podała nam numer telefonu swojego brata 
w Warszawie. Wydedukowaliśmy bowiem, że nie znajdując nas na lotnisku, jej mąż z nim przede 
wszystkim będzie się próbował skontaktować.
  Pan Sanab zagrzmiał po raz kolejny dzwonkiem korbkowego telefonu, po czym huknął do 
słuchawki:
  - Dawaj pani Warszawę!... Oczywiście, że błyskawica, chyba że ma pani jeszcze szybszą.... Co??... 
Ależ się pani dzisiaj czepia, pani Asiu. Zaraz, chwilę. Panie Andrzeju, numer do Warszawy, jaki?
  Erik zupełnie już ośmielony polonezem, tangiem z gospodynią i polską gościnnością, zaczynał 
poważnie rozważać, czy aby nie pójść za radą pana Sanaba i faktycznie nie zmienić branży. Z zawodu 
inżynier mechanik, przyjechał do Polski dograć techniczne szczegóły kontraktu, na produkcję 
nierdzewnych zawiasów. Zdążył się już telefonicznie porozumieć z dyrektorem w Strzyżewicach. 
Przełożyli spotkanie na poniedziałek. Dowiedział się, że w hotelu Forum ma zarezerwowany pokój nr 
343 i właściwie cała przygoda zaczynała mu się coraz bardziej podobać.
  My, natomiast, nadal poszukiwaliśmy zgubionego gdzieś w Warszawie właściwego Johanssona. 
Szczęśliwie założenie, iż będzie się kontaktował z bratem żony, okazało się słuszne i wkrótce, dzięki 
niezwykłej operatywności pani Asi, która prawdopodobnie jeszcze nigdy podczas jednego dyżuru 
nie łączyła tylu zamiejscowych rozmów, dowiedzieliśmy się, że właściwy Johansson, otrzymawszy 
faksem z naszego biura adres Drzewicy, jest już w taksówce. W drodze do nas.

  Odetchnęliśmy z ulgą. Pan Sanab zarządził na to konto trzeciego poloneza. Szwagier nadal nie 
tańczył, natomiast wedle polecenia polewał. Gospodyni otworzyła zimowe weki ze śliwkami, 
gramofon zagrał kolejny raz piosenkę o parostatku. Pani Krysia tym razem odmówiła Erikowi, 
wymawiając się potrzebą zaparzenia kawy. Erik wyszedł zaczerpnąć świeżego powietrza na werandę, 
ale wrócił zaraz, twierdząc, że jeśli chodzi o psy, to raczej nie boi się trochę mniejszych. Pan Sanab 
streszczał Svenowi historię nieodwzajemnionej miłości do Włochów z Palermo.
  - Cinquecento milioni złotych, capisco? Mafi oso! Pagare niente. Niczewo! Italiani złodzieje! 
Capisco?
  Sven z całą pewnością nie „capisco”, ale czy to senność wywołana dokoła powtarzającym się 
Krawczykiem, czy też wzmożona grawitacja na skutek przeciążenia polonezem sprawiały, że 
chwilami nie udawało mu się utrzymywać w pionie  bezwładnie opadającej głowy, i ktoś z intencją 
rozumienia tego jako przytakiwanie rzeczywiście tak mógł to rozumieć.
  Erik zniechęcony obecnością przebywającego na werandzie psa, ponowił próby towarzyszenia 
Krawczykowi sekcją taneczną z panią Krysią, wszczynając w tej sprawie pertraktacje niedawno 
przyswojoną polszczyzną:
  - Kristina, ale dupa, kom! Tanczy, tanczy! - w przekonaniu, że dodatek o aledupie znaczy „piękna 
dziewczyna”, co było oczywiście wyraźnym nieporozumieniem, a może i zamierzoną dezinformacją. 
Jak było naprawdę, wiedział tylko pan Zenek, autor żartu.
  Kristina, wskazując na drzwi do przyległej kuchni, skarciła zalotnika:
  - Nie mogę. Kawa, kawa! - po czym podeszła do gramofonu i na wszelki wypadek zarządziła 
Krawczykowi przerwę.
  Nagle, jak grom z jasnego nieba wdarła się do pokoju cisza. Miękki baryton Krawczyka zamilkł, 
wracając pomiędzy zera i jedynki kompaktowej płyty. Ręka szwagra zastygła z butelką nad 
kieliszkiem. Sven uniósł raptownie opadającą głowę. Erik, zniechęcony chwilowo perspektywą życia 
bez tańca z Kristiną, opadł ciężko na znajomy róg skórzanej sofy i, jakby dopiero teraz zauważając jej 
obszerność i wyciągnął się na niej całą długością przykrótkiego ciała.
  - Co jest!? Czemu nie gra? - skarcił gramofon pan Sanab, odwracając się gwałtownie w stronę ciszy.
  - Nie denerwuj się, Włodziu, Krysia go wyłączyła, bo się Szwed zaczął do niej czepiać i nic tylko by 
tańczyć chciał.
  - A gdzie on!?
  - Kto?
  - Szwed.
  - Spi. Na otomanie. Ale buty zdjął. Dupek, wypić nie potrafi .
  Pan Sanab przeważając się na tylnych nogach bidermajerowskiego krzesła, dojrzał panią Krysię 
krzątającą się w kuchni, zaś na sofi e białe plamy Erikowych skarpet i - stwierdzając, że wszystko jest 

na swoich miejscach - zwrócił się do Svena z pytaniem:
  - O czym to mówiłem?
  Sven przytaknął, że się zgadza i rozmowa niewątpliwie potoczyłaby się dalej, gdyby znienacka nie 
wtrącił się w nią pies, przekazując subtelnie tłumionym warknięciem informację o pojawieniu się 
obcych elementów środowiska w zasięgu jego wzroku.
  - Wyjrzyj no, co tam! - otrzymał polecenie szwagier.
  Pan Zenek dołączył mały palec do pozostałych, odstawił fi liżankę, dolną wargą zassał z wąsów 
resztki kawy i przyczesawszy je na powrót szerokim pociągnięciem otwartej dłoni od policzków w 
dół, wstał i skierował się ku drzwiom werandy, żeby wyjrzeć, co tam.

*
  Przed bramę zajeżdżała właśnie kolumna pojazdów złożona z roweru oraz taksówki z warszawską 
rejestracją. Rowerzysta, starszawy jegomość w brudnawym sweterku w wiejski serek oraz koszuli non 
iron trudnego do ustalenia braku koloru, prawą nogą obutą w wywiniętego pod kolanem gumowca 
zatoczył szeroki łuk nad siodełkiem i, odzyskawszy utraconą na moment równowagę, wskazał 
stojącego na werandzie pana Zenka.
  - To bedzie tu. Ino trza krzyknuńć, żeby rozwarli wrota - powiedział właściwie sam do siebie. 
Sytuacja była dosyć jasna. Przyjechał nasz Johansson.
  Brama majestatycznie rozchyliła swoje skrzydła, przewodnik z uszanowaniem ustąpił miejsca 
taksówce, ta wjechała na podjazd, ustawiając się za naszym autem. Pies zajął pozycję przy drzwiach 
kierowcy, na werandzie pojawił się pan Sanab i obaj z Zenkiem zaczęli schodzić w stronę nowych 
gości.
  Pies dostrzec musiał uniesioną brew gospodarza, bo oddalił się dyskretnie, umożliwiając kierowcy 
wyjście z wozu. Taksówkarz spojrzał na wyjętą z kieszeni koszuli kartkę po czym, ignorując stojącego 
bliżej pana Zenka, zwrócił się do pana Sanaba:
  - Jeśli dobrze trafi liśmy, to przywiozłem panu gości z Warszawy.
  - Tak, tak. Witamy, witamy. Benvenutto a Polonia - z wylewną gościnnością zwrócił się do 
świeżoprzybyłych pan Sanab, używając obcych języków, by podkreślić międzynarodowy charakter 
spotkania.
  Z tylnego siedzenia, z wyaźnym trudem wytaszczał się potężny blondyn w jasnych spodniach i białej 
koszuli i kwiecistym krawacie. Fiat poddał się i usłużnie wydalił ze swego wnętrza wyraźnie za ciężki 
i zbyt obszerny ładunek.
  Drugimi drzwiami lekko i zwinnie wymsknął się młody człowiek o zgoła odmiennym wyglądzie: 
niski, chudy - z gęstą czupryną ciemnych włosów i okularach na wydatnym nosie. Taksówkarz, 
czując się upoważnionym do reprezentowania przybyłej grupy, przedstawił swoich pasażerów panu 
Sanabowi:
  - Jeden nasz, a drugi to ten, na którego pan chyba czeka - i zrobiwszy krótką pauzę dla podkreślenia 
prestiżu i powagi honorowego pasażera dodał: ze Szwecji.
  - A tak, tak, czekamy, czekamy - zgięty w ukłon zapraszał towarzystwo pan Sanab, wyciągając rękę 
do potężnego właściciela kwiecistego krawata.
  - Kruszyński jestem - przedstawił się tenże, podając zwyczajem solidnie zbudowanych osób wiotką 
dłoń do pocałowania. - A to mój szwagier z Göteborga, Erik Johansson.
  - Poznałem, poznałem od razu, że pan to musi być Polak - nie próbując ukrywać zjadliwej niechęci 
do tłuściocha, wyszczerzył zęby pan Sanab, pozostawiając oczy nietknięte uśmiechem.
  Zagraniczny gość usłyszawszy swoje imię, ukłonił się grzecznie, po chłopięcemu, i wszystkim 
jak stali, łącznie z kierowcą, uścisnął dziarsko dłonie, podpierając każdorazowo gest zdawkowym 
mamrotem -”hałdujudu”. Pan Sanab na wszelki wypadek odpowiedział grzecznie: „nie ma za co, nie 
ma za co”, po czym rozpostartymi rękoma, zaganiając wszystkich jak rozpierzchłe kury, zaprosił całe 
towarzystwo do hali salonowej.
  Hałas na podwórku zakłócił drzemkę Erikowi, który zdezorientowany nieco wyszedł bez butów na 
werandę. Dojrzawszy naszego Johanssona, otworzył szeroko usta, jakby chciał ziewnąć, lecz zamiast 
ziewnięcia wydał z siebie na całe gardło ochrypły okrzyk, brzmiący podobnie do hasła ruszających 
bój wikingów:
  - Nej, men hej!
  Widać, że trzeźwiał równie starannie, jak i się opijał, bo niedawne jeszcze ślady polonezowej 
wesołości zaczęły się już zgodnie z prawami natury przepoczwarzać we włochatą zaćmę kaca. W 
skarpetach, z wysuniętym spod klamerki paska wymiętym rogiem koszuli, przedstawiał typowy obraz 
nieszczęśnika będącego w trakcie pozbywania się szampańskiego humoru na rzecz szarzejącej z nagła 
rzeczywistości.
  Johansson usłyszawszy swojski język z wyraźnym akcentem staromiejskiej dzielnicy Göteborga, 
odwrócił się i z najwyższym zdumieniem krzyknął zaśpiewnie z typową modulacją mieszkańców 
południowej dzielnicy willowej:
  - Heej!- po czym rzeczowo zapytał: Vad gör DU häär??
  Pytanie to - bo nie mogło być wątpliwości, że było to pytanie - podkreślone zostało tak wymowną 
miną oraz gestem wzniesionych nad głową zadziwionych rąk, iż mogło znaczyć tylko i wyłącznie 
jedno: „a co TY tu robisz??”. I tak właśnie było.
  - Jak do tej pory głównie piję wódkę i tańczę z gospodynią.
  - Co on mówi „vodka, vodka”? - domagał się szczegółów pan Sanab.
  - Chwali waszą gościnność i mówi, że ma pan ładną żonę - streściłem sens wypowiedzi Erika - A 
poza tym wygląda na to, że ci panowie spotykają się nie po raz pierwszy.
  Wśród ogólnej wrzawy czynionej głównie przez Erików Johanssonów z Göteborga przeniesiono się 
znów do salonu. Podczas krótkiej narady ustalono, że rozmowy handlowe zostają odłożone do jutra. 
Kruszyński z taksówkarzem wracają do Warszawy, reszta zostaje.
  Puszczono muzykę, szwagier nalał do kieliszków, tym razem również sobie. Sven zajął się 
przeprowadzaniem szczegółowej analizy bigosu. Erik z Johanssonem, coraz bardziej rozbawieni 
sytuacją, kontynuowali przerwaną na kilka godzin rozmowę prowadzoną w kolejce do kontroli 
paszportowej.                                                                

www.jestjakjest.com            odc. 2
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90 – 60 – 90 

Dziennie zarabiają od 10. do 15. tysięcy euro. Ich twarze zdobią okładki 
popularnych pism, reklamują najnowszą modę, są rozpoznawalne na całym 
świecie. Francja, Japonia, Włochy, USA – każdego dnia są w innym kraju. 
Mieszkają w hotelowych apartamentach, w windzie zmieniają trampki na 
szpilki. 

Izabela Kok
i.kok@wpr.com.pl

Piękne, młode, zgrabne 
żyją chwilą. Za pięć minut 
sławy płacą ogromną cenę - 
swoje zdrowie. Dlaczego tak 
bardzo chcą się poświęcić? 
Czy sylwetka wykreowana 
przez media i kult przesadnie 
chudego ciała warte jest 
kilkunastu tysięcy euro? Ile 
tak naprawdę są w stanie 
poświęcić kobiety aby być 
doskonałe?

Kariera modelek rozpoczęła 
się w 1914r w Chicago, gdzie 
odbył się pierwszy pokaz 
mody. Zostało do niego 
zatrudnionych sto modelek i 
modeli, aby zaprezentować 
tylko dwadzieścia pięć 
strojów. Lata 60-te przyniosły 
ze sobą kult szczupłej 
sylwetki. Zapoczątkowała 
ją angielka, Twiggy, była 
niezwykle szczupła, miała 
duże niebieskie oczy i krótkie 

włosy. Najlepsze wymiary w 
tamtym czasie to 80 - 50 – 80 
i wzrost 170 – 180cm. Lata 
70-te pokazały, że czarno 
skóre kobiety, piegowate 
i niedoskonałe stały się 
symbolem piękna. Lata 80-
te zaś to, sylwetka sportowa, 
wymiary zwiększone o 
dziesięć, czyli 90 – 60 – 90. 
Współczesność to Claudia 
Schiffer, Cindy Crowford, 
Linda Ewangelista czy Naomi 
Cambpel, których nikomu 
nie trzeba przedstawiać. 
Wszystkie one wykreowały 
model szczupłej sylwetki, 
kobiety wysokiej, zadbanej, 
wręcz nienaturalnej. Mniej 
lub bardziej przyczyniły się 
do rozszerzenia anoreksji 
wśród pań.
„Przeciętna kobieta ma 
165cm. wzrostu i waży 

66kg. Modelki mają średnio 
180cm. wzrostu i ważą 50kg. 
Nie dorównuje im i nigdy nie 
dorówna 95% z nas” – jak 
twierdzi doktor Krystyna 
Dies.
Zawsze zaczyna się 
niewinnie. Ot, zwykła babska 
gazeta, ogłoszenie o castingu 
na super modelkę. Która 
dziewczyna o tym nie marzy? 
I tu właśnie rozpoczyna się 
prawdziwy koszmar, a także 

początek choroby. 
Na castingu przyszła modelka 
dowiaduje się, że jest za 
gruba za chuda, za ładna lub 
za brzydka, albo ma za dużo 
bądź za mało piegów. Małymi 
krokami, lecz z maniakalnym 
uporem zaczyna dążyć do 
doskonałości. Nie je kolacji, 
potem śniadania, nosi 
rozmiar 36 przy wzroście 
171cm, jednak nadal jest za 
„gruba”.
- Pracując, mogę mieć ciuchy 
o których zawsze marzyłam 
- mówi Basia początkująca 
modelka. Mogę podróżować, 
poznawać języki, odkładać 
na studia i mieszkanie, stać 
się w końcu kimś – dodaje 
po chwili. 20-letnia Kasia, 
od 7. lat pracuje w tej branży 
– Jestem szczęśliwa, bo 
robię to o czym marzyłam 
od dziecka. Oczywiście, 
ale jakim kosztem? – Nie 
studiuje, bo nie mam na to 
czasu, jestem zbyt zajęta aby 
myśleć o nauce. Wszystko 
to cudowne i piękne, ale nic 
nie jest za darmo. Macki 
modelingu sięgają bardzo 
daleko. Statystyki i badania 
psychologów pokazują, że: 
91% kobiet po skończeniu 
szkoły średniej, kontroluje 
swoją wagę, 22% kobiet 
jest na diecie, 10 % kobiet 
i dziewcząt zmaga się z 
anoreksją lub bulimią, a 
ponad ¾ chorych umiera 
z wycięczenia organizmu. 
Jednak wymiary 90 – 60 – 90 
są tak pożądane, że pań nie 
przerażają te wyniki.
Lekarze medycyny i 
psycholodzy ostrzegają, że 
kobiety odchudzające się i 
dążące do ideału stają się 
anorektyczkami. Nie potrafi ą 
one już spojrzeć na siebie 
obiektywnie. Ciągle uważają, 
że są za grube, nienawidzą 
każdej części swojego 
ciała, która nie prześwituje 
kośćmi. 
Wiktor Osiatyński powiedział 
kiedyś, że „alkohol to 
rak duszy”, tak samo jak 
anoreksja to nie jest choroba 
ciała to choroba duszy. 
Prezentowane ubrania przez 
modelki na wybiegach nie są 
dla normalnych kobiet, są „dla 
wychudzonych wieszaków 
bez bioder i biustów”- jak 
powiedział jeden ze sławnych 
projektantów mody.
90-60-90, trzy magiczne 
cyfry, cel każdej kobiety, w 
sumie nie osiągalny, czy więc 
wart takiego poświęcenia?

Zakończył się właśnie ostatni etap kampanii „bycie tatą to działanie. każdego dnia”, która 
była realizowana od 23 czerwca –  Dnia Ojca, w ramach Programu BYĆ RODZICEM. 
Na ulicach  największych polskich miast widniały bilboardy  z dramatyczną informacją, 
że przeciętny tata spędza z dzieckiem w ciągu dnia tyle czasu co wypalenie papierosa. 
W  ramach kampanii odbył się konkurs zorganizowany przez Fundację Komunikacji 
Społecznej i Magazyn Rodzice na kreatywne i twórcze spędzanie czasu z dzieckiem.

Jednym z ważniejszych wniosków płynących z kampanii jest fakt, że ojcowie starają się 
spędzać z dzieckiem czas na różne sposoby. Czasem nie można nazwać tych zajęć zabawą, ale 
sama rozmowa, czy okazywanie w różny sposób uczuć oraz ciepła psychicznego i fi zycznego 
pozostaje dla dzieci i ich  rodziców sferą bardzo osobistą, a przez to niezwykle wartościową i  
cenną. Jak wynika z prac, pomysłowość rodziców, zaangażowanie w rozwój i edukację dzieci 
jest dosyć powszechnym zjawiskiem. Rodzice starają się przekazać dziecku poprzez dialog i 
zabawę, pewne wartości i normy moralne, a także nauczyć ich umiejętności przydatnych w 
dorosłym życiu. 

Wyniki konkursu są dowodem na to, że ojcowie chcą i potrafi ą spędzać czas ze swoim dzieckiem 
w sposób oryginalny i wartościowy. Zaproponowane zabawy, poza  tym że są doskonałym i 
podstawowym źródłem więzi między rodzicem a dzieckiem, mają często wymiar dydaktyczny 
i edukacyjny, co jest dla nas szczególnie ważne z punktu widzenia profi laktyki problemów 
społecznych.  

Program Być Rodzicem:
Program został stworzony dla przyszłych i obecnych rodziców. Ma  być źródłem inspiracji oraz 
zachęty do poszukiwania i odkrywania drogi do bycia mądrym i świadomym rodzicem poprzez 
budowanie zdrowej komunikacji z dziećmi i prawdziwego kontaktu opartego na szacunku, 
otwartości i zaufaniu. 

więcej informacji 

www.bycrodzicem.pl
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NAGRODĘ  UFUNDOWAŁA: 
 KSIĘGARNIA

PRUSZKÓW, ul. KOŚCIUSZKI 44, tel: 0-22 758 78 26
Nagrodę  z  pop r zedn iego  numeru  wy losowa ł : 

p. Ewa Sokołowska z Raszyna. Nagrodę prześlemy pocztą.

KRZYŻÓWKA Z SENTENCJĄ
Pruszków 07.08.02006 r.

Szanowny Pan Prezes
Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

My, niżej podpisani Lokatorzy budynku przy ul. Lipowej 19 w Pruszkowie zawiadamiamy, 
iż w związku z mającymi miejsce w ostatnich dniach opadami deszczu, doszło do dalszych 
(w kolejnych już miejscach) przecieków dachem. W sprawie tej w dniu 1.02.2006 r. zostało już 
skierowane przez p. Monikę Olewińską pismo i jak do tej pory (przez przeszło pół roku) nie 
poczyniono w tej materii żadnych prac naprawczych. 

Dlatego też, jako Lokatorzy zwracamy się z prośbą o natychmiastowe:
1. naprawienie i zabezpieczenie dachu przed przeciekami (gdyż do mieszkania dostaje się woda, 

a w murze powstają szczeliny, co powoduje dalsze systematyczne niszczenie budynku, 
a w lokalach wilgoć)

2. naprawienie szczelin wokół okien w których zbiera się woda, a zimą lód rozsądzający 
ściany (por. pismo p. M. Olewńskiej) i odpadającego na klatce schodowej z sufi tu części 
tynku – co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lokatorów.

Nadto, ze względów bezpieczeństwa (w sytuacji pożaru, powstania dymu, czy ulatniania się gazu) 
i higieny zdrowia jako Mieszkańcy zwracamy się z prośbą o:
1. udrożnienie i skuteczne zabezpieczenie zewnętrznych otworów wentylacyjnych przed 

ptactwem (gołębiami i jaskółkami)
2. montaż na klatce schodowej wentylacji (uchylnych okien), które zapewnić mają przepływ 

powietrza oraz usunięcie nieustannie panującego zaduchu i nieprzyjemnego zapachu.

Jako Lokatorzy, ponoszący co miesięczne koszty funduszu remontowego prosimy o 
bezzwłoczne naprawienie usterek, zabezpieczenie naszego mienia przed dalszym niszczeniem  
oraz modernizację niefunkcjonalnej wentylacji. Prosimy o pisemną odpowiedź na nasze z 
pismo z wymienieniem prac, które zostały w.w sprawach wykonane. 

    Z poważaniem:    (podpisy 31 lokatorów)

CZYTELNICY NADESŁALI
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Nawet Lato przyjechał...

WPR: Jak się Panu podoba 
ten obiekt?

Grzegorz Lato: Stadion 
rewelacja. Legia Warszawa 
i inne pierwszoligowe kluby 
powinny zazdrościć takiego  
obiektu, że coś takiego 
powstało na Waszym terenie. 
To jest rewelacja, jeśli chodzi 
o tą sztuczną nawierzchnię. 
Jest najwyższej generacji. 
Biega się po tej murawie, 
mięciutko, elegancko. Przede 
wszystkim dla młodzieży to 
jest dobra sprawa do nauki, a 
jak jesień do nas przychodzi 
to na klepiskach się trenuje i 
kiedy na początku wiosny jest 
ten sam numer to nie trzeba 
wyjeżdżać na Cypr, żeby coś 
takiego mieć i trenować.

WPR: A jak często Pan 
uczestniczy w otwieraniu 
takich boisk?

G.L.: No tak uczciwie to jest 
drugie. Kwestia polega na tym, 

Król strzelców Mundialu 74 Grzegorz Lato w rozmowie z Mariuszem Markowkim.

Poprawili chorzowski wynik!

Pruszków doczekał się wspaniałego obiektu. Jeszcze niedawno straszący MOS, dziś może pochwalić 
się wspaniałą trybuną, będącą częścią Centrum Sportu Szkolnego. Szerzej o otwarciu tego obiektu 
szerzej piszemy w Wiadomościach Powiatu Pruszkowskiego na stronie 5. Tutaj natomiast przedstawiamy 
rozmowę naszego reportera z jednym z gości tej imprezy – Grzegorzem Lato.

że w tej chwili dużo powstaje 
boisk małowymiarowych 
przy szkołach, typu 20 
na 40 metrów. Ale to też 
dobra sprawa, bo młodzież 
ma przynajmniej gdzie 
trenować. 

WPR: Czy był już Pan kiedyś 
w Pruszkowie, czy to jest 
pierwsza wizyta w naszym 
mieście?

G.L.: Oczywiście. Jest to 
mój drugi mecz. Pierwszy 
graliśmy na Zniczu.

WPR: I jak Pan wspomina 
tamtą wizytę?

G.L.: A bardzo dobrze. Była 
olbrzymia ilość ludzi. To 
jakieś święto chyba było, 
bo wielki piknik, wspaniała 
impreza.

WPR: Czy Pan uważa, że 
polski futbol ma szanse 
kiedyś osiągnąć większy 

sukces niż Orły 
Górskiego?

G.L.: Kiedyś było 
takie państwo 
PRL, w tamtym 
t y s i ą c l e c i u 
podobno, gdzie 
zainwestowano w młodzież. 
Nie tylko w piłkę nożną, 
ale jak popatrzymy na 
wyniki sportowców z 
tamtego okresu, to mieliśmy 
wspaniałych siatkarzy, nie 
mówiąc o lekkoatletach, o 
ciężarowcach, o kolarzach, o 
zapaśnikach i w koszykówce 
mieliśmy mistrzostwo 
Europy. Jak dzisiaj nie 
zainwestujemy w młodzież, 
to nic z tego nie będzie. Na 
dzień dzisiejszy jesteśmy w 
wolnej Rzeczypospolitej, a 
nie ma polityki związanej 
z młodzieżą. Najlepiej to 
jeszcze jakby się oni do 
sukcesów podpinali, że to oni 
coś tam zrobili. Nie mamy 
też żadnego stadionu.

WPR: Wraca Pan jeszcze 
czasami do meczów na 
mistrzostwach świata, w 
których Pan uczestniczył?

G.L.: Wracam z racji tej, 
że w telewizji co chwilę 
przed mistrzostwami świata 
pokazywane są największe 
sukcesy polskiej piłki nożnej, 
w związku z tym się to 
ogląda.

WPR: A jakie to uczucie 
zostać królem strzelców na 
mundialu?

G.L.: A tego nie mogę Panu 
powiedzieć, bo musiałby Pan 
sam to przeżyć. Tego nie da 
się opisać.

WPR: Co obecnie robi 
Grzegorz Lato?

G.L.: Obecnie jestem 
w Prezydium Polskiego 
Związku Piłki Nożnej, jestem 
też w zarządzie Stali Mielec, 
która gra w IV lidze. Gramy 
młodzieżą z racji tego, że 
nie mamy sponsora, nie 
ma pieniędzy, miasto nam 
pomaga, ale to nie wystarczy. 

Zajmujemy środek tabeli.
WPR: A jak Pan ocenia 
obecną polską reprezentację?
G.L: No nie będę Panu 
cukrował. Sam Pan widział i 
sam niech Pan ocenia. Gramy 
tak jak gramy, mamy taki 
materiał, jaki mamy. 

WPR: Widzi Pan jakieś 
lekarstwo na ten ból?

G.L.: Tak jak Panu już 
powiedziałem. Inwestycja 
w młodzież, żeby za sześć, 
siedem lat mieć drużynę z 
prawdziwego zdarzenia. 

WPR: A na temat trenera 
Beenhackera ma Pan jakieś 
zdanie?

G.L.: Nie wypowiadam się. 
Nie pozwala mi na to moja 
etyka. Jest to trener mający 
swoje myślenie. Szkoda 
mi tylko Pawła Janasa, na 
którego wylano olbrzymią 
ilość pomyj, a to człowiek, 
który wprowadził nas do 
mistrzostw świata. Dał cień 
nadziei, a na koniec został 
zmieszany z błotem. Ale to 
jest rola dziennikarzy, którzy 
na dzień dzisiejszy upatrzyli 
sobie futbol. Ja nie mówię, że 
nie ma problemów w polskim 
futbolu, bo są. Ale czy nie 
ma problemów w policji, w 
wojsku? To ten sam numer. 
W ministerstwie fi nansów 
nawet, w ministerstwie 
sprawiedliwości. To nie 
kupuje się w PZPN-ie. Są w to 

zamieszani przede wszystkim 
krajowi działacze klubowi, 
krajowi sędziowie. A my co 
mamy zrobić? Jak ja składam 
wniosek do prokuratury, a 
prokuratura mówi, wy róbcie 
swoje, a my robimy swoje. A 
później się mówi, że nie ma 
współpracy, albo się umarza.

WPR: Czy jest Pan za 
wprowadzeniem komisarza 
do PZPN-u?

G.L.: Wszyscy wiedzą, że 
nie ma takiej możliwości. 
Jak by mogli wprowadzić 
komisarza, to by to dawno 
zrobili. Konsekwencją było 
by to, że FIFA nas wyrzuca 
automatycznie na dwa lata 
i gramy sobie podwórkową 

ligę. Nie ma reprezentacji, 
nie ma młodzieży, nie ma 
nic. Dwa lata w ogóle nie ma 
nas w Europie, jeśli chodzi o 
piłkarstwo.

WPR: Jak Pan ocenia pomysł 
wyrzucenia jednej godziny 
W-F ze szkół?

G.L.: Za naukę i 
ministerstwo powinni brać 
się fachowcy, którzy mają 
do tego przygotowanie, a nie 
politycy.

WPR: Dziękuję za rozmowę.

G.L.: Również dziękuję.
Rozmawiał: 

Mariusz Markowski

Czerwiec 2005 roku 
dla pruszkowskich kibiców 
był gorący nie tylko ze 
względu na pogodę. Piłkarze 
Znicza w rozgrywkach III ligi 
zajęli drugie miejsce i w ten 
sposób uzyskali możliwość 
zagrania w dwumeczu o 
awans z legendarnym Ruchem 
Chorzów. Niestety nie udało 
się. Po porażce w Pruszkowie 
2:4 i zwycięstwie na Śląsku 
2:0, to „Niebiescy” w nowym 

sezonie grali w zapleczu 
Ekstraklasy. Niemniej jednak 
sam udział w tej rywalizacji 
był wielkim osiągnięciem 
Znicza Pruszków.

Następny rok nie był 
udany. Po tym, co nasi piłkarze 
pokazywali w tamtym sezonie 
wydawało się, że na kolejne 
sukcesy Pruszkowianie będą 
musieli czekać długie lata. 
Tymczasem przyszedł dzień, 
który na długo zapamiętają nie 

tylko piłkarze, działacze i kibice 
Znicza, ale przede wszystkim 
rywale naszego zespołu. 23 
sierpnia do Pruszkowa zawitał 
drugoligowy zespół, ba 
– obecnie nawet lider tabeli! 
Okazało się, że nie taki diabeł 
straszny. Zawisza Bydgoszcz 
nie sprostał piłkarzom z 
Pruszkowa, przegrywając aż 
2:5! Ale po kolei...

Już w drugiej 
minucie meczu, piłkę z siatki 

musiał wyjmować bydgoski 
bramkarz Adam Stachowiak. 
Tę „przyjemność” zafundował 
mu Paweł Tomczyk. Goście 
wyrównali w 22. minucie po 
strzale Serba Vuka Sotirovica. 
Jednak Pruszkowian to nie 
podłamało, co zaowocowało 
bramką już siedem minut 
później. Autorem gola dla 
Znicza – kapitan Tomasz 
Piotrowski. Do przerwy 
Pruszkowanie prowadzili 

2:1 i powoli pachniało 
niespodzianką. Druga połowa 
wyglądała jeszcze okazalej. 
Choć tuż po wznowieniu gry na 
2:2 wyrównał Benjamin Imeh 
rodem z Nigerii, to następne 
bramki strzelał już tylko Znicz. 
W 76. minucie prowadzenie 
gospodarzom dał obrońca 
Maciej Rybaczuk. 

Goście w końcówce 
próbowali doprowadzić do 
dogrywki, ale otwarta gra 
z ich strony skutkowała 
kolejnymi bramkami dla 
miejscowych. Najpierw w 86. 
minucie swoją drugą bramkę 
zdobył Paweł Tomczyk, a 
wynik meczu w 89. minucie 
ustalił niezawodny      Bartosz 

Wiśniewski.   Teraz czas na 
Groclin Grodzisk Wielkopolski. 
Pierwszoligowiec to nie żarty, 
ale pruszkowski zespół stać 
na ogranie marudera Orange 
Ekstraklasy. Jeśli Zniczowi 
uda się ta sztuka, to wejdzie na 
polskie, piłkarskie salony.

Od nieco ponad roku pruszkowski Znicz szczycił się osiągnięciem historycznego wyczynu w dziejach 
klubu. Za taki wszyscy uznawali baraże o II ligę z Ruchem Chorzów. Okazuje się, że nie warto 
poprzestawać na małym. W rubryce – sukcesy Znicza – statystycy mogą dopisać kolejny.

Wyniki Znicza w tegorocznej III lidze:

Świt Nowy Dwór Maz. – Znicz 0:2
Znicz – Drwęca Nowe Miasto Lubaw. 3:0
Znicz – Mazowsze Grójec 4:1 
Pelikan Łowicz – Znicz 1:0
Frescovita Ruch Wysokie Maz. – Znicz 1:3
Unia Skierniewice – Znicz 1:0

Wyniki Znicza w tegorocznej III lidze:

Świt Nowy Dwór Maz. – Znicz 0:2
Znicz – Drwęca Nowe Miasto Lubaw. 3:0
Znicz – Mazowsze Grójec 4:1 
Pelikan Łowicz – Znicz 1:0
Frescovita Ruch Wysokie Maz. – Znicz 1:3
Unia Skierniewice – Znicz 1:0

Mariusz Markowski
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KOŁO PZW
PRUSZKÓW

INFORMACJE
zawodów było Koło Miej-
skie w Pruszkowie, które 
w kwalifi kacji drużyno-
wej, dotychczas plasowało 
się na trzecich i czwartych 
miejscach.
Trzykrotnie w tych zawo-
dach, organizowanych co-
rocznie przez inne koło, 
zwyciężali zawodnicy z 
Grodziska Mazowieckiego. 
Koło to posiada w dyspozy-
cji ponad 25 ha wód, oraz 
grupę doskonałych zawod-
ników. Byli, więc fawory-
tami.
Faworytem było również 
Koło nr 136 z Ożarowa 
Mazowieckiego. Zawodni-
cy tego koła systematycz-
nie startowali w zawodach 
okręgowych i zajmowali 

Zawody spławikowe Kół 
P.Z.W. Strefy Zachodniej 
Okręgu Mazowieckiego

26. sierpnia 2006 roku na 
pięknym Zalewie w Komo-
rowie odbyły się kolejne, 
już czwarte, zawody spła-
wikowe Kół P.Z.W. Strefy 
Zachodniej Okręgu Mazo-
wieckiego.
Tym razem organizatorem 

czołowe lokaty. Ponadto w 
odmłodzonej w tym roku 
drużynie tego koła, starto-
wał niezwykle uzdolniony 
17 latek, Marek Wojnach. 
Zawodnik ten jako junior, 
dwukrotnie wygrał zawody 
okręgowe oraz dwukrotnie 
brał udział w zawodach o 
mistrzostwo kraju. Lecz nie 
jego osiągnięcia sportowe, a 
doskonała technika, lekkość 
operowania 11 metrową 
wędką, płynność ruchów i 
opanowanie, powodowały, 
że miał on na tych zawo-
dach wielu kibiców. 
Nie mierzyli wysoko za-
wodnicy z Ursusa, powie-
dzieli, wprost, że trudno im 
się łowi na wodzie stojącej. 
Są dobrzy na wodach pły-

nących. Tu przyjechali pod-
patrywać.
Na dobre miejsce liczy-
ło również Koło nr 27 w 
Brwinowie. W drużynie 
startował, bowiem 3 krotny 
Mistrz Okręgu w wędkar-
stwie podlodowym, Paweł 
Gałaj.
Na zajęcie lepszego niż 
dotychczas miejsca liczy-
li gospodarze. Ktoś nawet 
powiedział, że „wygra 
Pruszków, bo ma nowego 
Prezesa”. Tak naprawdę to 
nie Prezesi, lecz najlepsi 
zawodnicy poszczególnych 
kół, walczyli o zwycięstwo 
w EDYCJI 2006.
Wyniki:
Drużynowo, zwyciężyło 
Koło Miejskie z Pruszkowa 

(5 pkt.) przed Ożarowem (6 
pkt.)i Grodziskiem Mazo-
wieckim (14 pkt.). Dalsze 
miejsca w kolejności zajęli: 
Ursus (16 pkt.), Brwinów 
(18 pkt.) i Błonie (19 pkt.).
Indywidualnie, zwycię-
żył Marek Wojnach 4720 
pkt. (Ożarów), przed Pa-
włem Kotlarskim 4640 
pkt. (Pruszków) i Karolem 
Kosterą 4370 pkt. (Prusz-
ków).

Nagrodę za największą zło-
wioną rybę, odebrał Zdzi-
sław Wojnach (Ożarów), 
który złowił lina o wadze 
1080 gramów. 

E u g e n i u s z  K o ć

Drużyna Koła Pruszków

Zwycięzcy w kategorii 
drużynowej

Zwycięzcy w  kategorii 
indywidualnej

Prof. Dariusz Rosati zaprasza uczniów szkół średnich w trzy-
osobowych drużynach do wzięcia udziału w III edycji Kon-
kursu Europejskiego, która rozpocznie się 15 września br. pod 
hasłem „Polska i Polacy szansą dla Unii Europejskiej”. Prace 
konkursowe w postaci prezentacji multimedialnej z dołączo-
nym jednostronicowym opisem należy dostarczyć pocztą lub 
osobiście pod adres Biura Poselskiego Dariusza Rosatiego: ul. 
Bagatela 10/4, 00-585 Warszawa. Organizatorzy czekają na 
prace do 16 października, kiedy to zbierze się Kapituła Kon-
kursowa, która wyłoni osiem drużyn fi nałowych. Te zostaną 
zaproszone do fi nału (na przełomie października i listopada 
br.), w którym ustnie zaprezentują swoje prace. Dla uczniów 
z trzech najlepszych drużyn przewidziano atrakcyjne nagro-
dy – wyjazdy studyjne do Brukseli, laptopy, cyfrowe aparaty 
fotografi czne, odtwarzacze MP3. Również szkoły, w których 
uczą się laureaci zostaną uhonorowane nagrodami w posta-
ci zestawów komputerowych. Szczegółowe informacje oraz 
regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej 
www.rosati.pl
Konkurs Europejski Dariusza Rosatiego organizowany co-
rocznie od 2004 roku jest adresowany do uczniów szkoł po-
nadgimnazjalnych. Jego celem jest propagowanie wiedzy o 
Unii Europejskiej, zachęcenie uczniów do samodzielnego 
poszukiwania informacji i wyrabiania sobie własnego poglą-
du na sprawy europejskie w celu świadomego uczestnictwa w 
życiu publicznym UE.

Dotychczas odbyły się dwie edycje Konkursu. W I edycji (zor-
ganizowanej w  grudniu 2004 roku) udział wzięli uczniowie z 
33 szkół średnich, którzy poddali się sprawdzianowi wiedzy 
o Unii Europejskiej. Wyniki konkursu rozstrzygnęła kapituła 

składająca się z nauczycieli szkół średnich, która obradowała 
pod patronatem Dariusza Rosatiego.
Laureaci I Edycji (reprezentanci warszawskich liceów: 1. 
XIV LO im. S. Staszica, 2. LXX LO im. A. Kamińskiego, 3. 
LXVII LO przy Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu War-
szawskiego) zdobyli zarówno nagrody indywidualne (laptopy, 
aparaty cyfrowe, słowniki, kursy językowe), jak i nagrody dla 
szkół (rzutniki multimedialne, zestawy komputerowe z opro-
gramowaniem).
II edycja Konkursu Europejskiego Dariusza Rosatiego odby-
ła się w grudniu 2005 roku, a udział w niej wzięło 180 ucz-
niów (w trzyosobowych drużynach). Hasło II edycji brzmiało: 
„Unia Europejska – moja szansa na lepsze jutro”. Uczestnicy 
przygotowali prezentacje multimedialne o tematyce związanej 
z Unią Europejską, które zostały ocenione przez kapitułę zło-
żoną z nauczycieli szkół średnich pod przewodnictwem prof. 
Dariusza Rosatiego. Osiem najlepszych zespołów zostało za-
proszonych do fi nału, podczas którego zaprezentowały one 
swoje prace oraz uargumentowały dobór treści. W ten sposób 
wyłoniono trzy najlepsze zespoły, które zostały nagrodzone 
atrakcyjnymi nagrodami: 
1. IX LO im. K. Hoffmanowej – dla szkoły: 3 zestawy kom-
puterowe; dla uczniów: 3 laptopy i 3 zaproszenia na wyjazd 
studyjny do Brukseli z opiekunem,
2. LXX LO im. A. Kamińskiego – dla szkoły: 2 zestawy kom-
puterowe; dla uczniów: 3 cyfrowe aparaty fotografi czne i 3 
zaproszenia na wyjazd studyjny do Brukseli z opiekunem,
3. ZS nr 39 im. E. Jankowskiego) – dla szkoły: 1 zestaw kom-
puterowy; dla uczniów: 3 multimedialne encyklopedie wiedzy 
o UE i 3 zaproszenia na wyjazd studyjny do Brukseli z opie-
kunem.

S T O P  O B O J Ę T N O Ś C I !
Młodzi internauci i forumowicze z Pruszkowa postanowi-
li przeciwdziałać obywatelskiej apatii oraz wynikającej z 
niej, niskiej frekwencji wyborczej, wynoszącej w naszej 
gminie zaledwie 29%. 
Za ich sprawą ruszył spontaniczny „ruch obywatelski” pn.
“Stop obojętności !” Tytuł nie jest przypadkowy - celem akcji 
jest uświadomienie społeczeństwu żyjącemu w Pruszkowie, że 
wszystko, co się dzieje w ich mieście, zależy tylko i wyłącznie 
od nich samych.
Pierwsze spotkanie organizacyjne mieszkańców, którym los 
Pruszkowa nie jest obojętny, odbyło się w niedzielę 3 września 
o godzinie 18:00 w Parku Sokoła na deskach przy amfi teatrze. 
Na spotkanie to przybyło dziesięć osób, w tym obecny Pre-
zydent Pruszkowa Pan Jan Starzyński. Dyskusja, jak można 
przeczytać w relacjach zamieszczonych na „forum Pruszków”,  
była „bardzo miła, kameralna i myślę, że twórcza (napisała 
suliko2)”.
W ciągu trzech godzin spotkania poruszone zostały tematy do-
tyczące sposobów aktywizacji społeczności lokalnej naszego 
małego regionu. Zebrani w amfi teatrze stwierdzili, że istnieje 
pilna potrzeba wspólnego działania wszystkich grup społecz-
nych – młodych, starszych i seniorów. 
Wspólnym celem jest podniesienie frekwencji w wyborach 
samorządowych do poziomu, który obserwujemy w wyborach 
do Sejmu i Senatu RP, czyli 50-60% głosujących. 
Udział w wyborach na tym poziomie da podstawy do bycia 
reprezentatywnym gremium w Radzie Gminy Pruszków  oraz 
w Radzie Powiatu Pruszkowskiego.
Świadomość społeczna może zostać pobudzona poprzez indy-
widualną ocenę stanu lokalnej demokracji w  Pruszkowie.
Stan ten ma szansę zostać osiągnięty poprzez zaangażowanie 
poszczególnych jednostek w akcję, którą poruszyli na forum  
magister11 oraz pruszekija.

Kinga Kurowska & Sebastian Ciesielski  

Następne spotkanie
25 września o godzinie 19:00 

w Parku Sokoła na deskach przy amfi teatrze. 
Nie bądź obojętny! Włącz się w naszą akcję!



5 / 2 0 0 5


