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K O G Ó Ż  T A M 
N I E  B Y Ł O . . .

Jerzy Fijałkowski

naczelny@wpr.com.pl

To było jakoś tak latem. (A lato było piękne tego roku…)
Dla mnie tym piękniejsze, że oprócz psa z kulawą nogą o moim istnieniu przypomniała 
sobie moja średnia Alma Mater, czyli Zespół Szkól Technicznych i Ogólnokształcących 
i Zawodowych z ulicy Gomulińskiego w Pruszkowie. A za moich czasów po prostu 
Technikum Mechaniczne. Co się stało, że sobie przypomnieli? A to, że w naszym mieście 
ten rok to rok WIELKICH JUBILEUSZY. Wielkich jak na nasze bardzo młode przy 
innych miasto. Dziewięćdziesiąt lat mu mianowicie stuknęło. Dlatego oprócz urodzin 
miasta pomyślano i o urodzinach ważnych dla niego instytucji. A w pierwszym rzędzie 
szkół. Zaplanował jubileusz „Zan”, zaplanował „Kościuch” więc i moi nie chcieli być 
gorsi.  A powód był nie byle, jaki. W dziewięćdziesięciolecie Pruszkowa moja szkoła 
obchodzi osiemdziesięciopięciolecie.
Spotkaliśmy się, więc latem...
Dyrekcja i „grono”, młódź i absolwenci a przynajmniej ich przedstawiciele w postaci 
„Bractwa Absolwentów”, założonego dziesięć lat temu na absolwenckim spotkaniu, 
które do dziś pamiętam. Nie spotkały się tylko z nami „miejskie ekscelencje”, już 
wtedy zajęte kampanią wyborczą. Pisałem zresztą o tym w „WPRze” prorokując, że 
w grudniu, kiedy jubileusz obchodzić będziemy mogą ich zastąpić zupełnie nowe ekscelencje. Niestety nie sprawdziło się, co 
świadczy o słuszności postępowania miejskiej władzy, która odpuściła sobie spotkanie z kilkudziesięcioma osobami w szkole, 
bo co to za elektorat. Woleli liczniejsze zgromadzenia. Co zaowocowało tym, że ekscelencje z czerwca i z grudnia, to były 

te same ekscelencje. Skąd wiem? Bo tym razem były! Do 
kolejnych wyborów całe cztery lata. A skąd wiem, że były? 
Bo 1-go grudnia 2006. roku byłem na jubileuszu 85-lecia 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych i ja.
Pięknie było. O dziewiątej Msza w Kościele św. Józefa. 
A po Bożym błogosławieństwie w hali MOS-u im. 
Wacława Dziugiełła, „mojego Dyrektora” rozpoczęły się 
uroczystości. Licznie zgromadzona młodzież zgotowała 
serdeczne przyjęcie władzom powiatowym i miejskim oraz 
gronu pedagogicznemu. Jak również licznym emerytom 
i rencistom z naszą szkołą związanym. Okolicznościowe 
mowy i przemówienia. A potem cześć artystyczna. Historia 
szkoły w poezji i muzyce. Popisy utalentowanych uczniów. 
Muzycznie, tanecznie i wokalnie. I oczywiście niezawodni 
„Pruszkowiacy” pani dyrektor Danuty Jaśkiewicz. A na 
zakończenie tej części spotkania zabrała głos magister Wanda 
Kurek, od kilku miesięcy dyrektor Szkoły. Powiedziała, że od 

teraz zawsze 1. grudnia właśnie, Moja Szkoła będzie obchodziła swoje święto.
I że już za rok spotkamy się na uroczystości nadania Szkole imienia oraz nowego sztandaru. Ma się też odbyć zjazd 
absolwentów.
Stali czytelnicy WPR są być może zdziwieni, być może zawiedzeni lakonicznością relacji z tak ważnego dla Szkoły, dla miasta 
a także dla bardzo licznych, znaczących w życiu nie tylko miasta, ale i całego kraju absolwentów. Na pewno byłoby ono dużo 
bardziej barwne, bardziej szczegółowe, bardziej ciepłe, bardziej dowcipne, gdybym na nim był od początku. Niestety. Jako być 
może jeden z nielicznych szczęściarzy, ja JESZCZE PRACUJĘ ZAWODOWO. 
A 1. grudnia 2006r. , okazał się być piątkiem. Czyli normalnym 
dniem roboczym. Dlatego na uroczystościach zjawiłem się jak 
tylko mogłem najwcześniej, czyli już po godzinie trzynastej. I to, 
co napisałem wyżej znam z opowieści tych, którzy byli, bo być 
mogli.
A potem było spotkanie przy kawie, herbacie, wspaniałym torcie 
jubileuszowym i obfi tym szwedzkim stole. W hallu szkoły można 
było obejrzeć wystawę pamiątek. Szczęściarze odnaleźli siebie na 
fotografi ach i swoje nazwiska na dyplomach osiągnięć sportowych 
i nie tylko. Byłem jednym z tych szczęściarzy. Z wielką radością 
odnalazłem w zdrowiu i szczęściu kilku moich profesorów. A 
zwłaszcza ucieszyłem się, widząc profesora Pawła Wiśniowskiego, 
nauczyciela wychowania fi zycznego i znaczącej postaci w polskiej 
piłce ręcznej. Ze względu na osiągnięcia sportowe w tej dyscyplinie 
nigdy jego ulubieńcem nie byłem. Ale okazało się, że z racji innych wyczynów dobrze mnie pamiętał. Sam reprezentował na 
spotkaniu formę, jakiej wielu jego uczniów może mu tylko zazdrościć.
A jeszcze potem zaczęła się zbliżać godzina piętnasta. Władza, ofi cjele i pracownicy szkoły zaczęli popatrywać na zegarki. 
Zbliżał się koniec dnia pracy. I mimo że na stołach pozostało wiele ze smakowitości, o których należałoby napisać: „proszę 
państwa, czegóż tam nie było” spotkanie zaczęło nieuchronnie zbliżać się ku końcowi. 

Nadgodzin nie przewidziano. 
A szkoda. Raz już użyłem frazy: ”czegóż tam nie było”. Teraz 
ją nieco zmienioną powtórzę: „Proszę Państwa, kogóż tam nie 
było?” Nie było, według moich prywatnych informacji, licznych 
tych, którzy być chcieli, którzy nawet obecność deklarowali 
do czasu, kiedy zorientowali się, że 1. grudnia to nie sobota 
a piątek. Ale widocznie przesłanie tej uroczystości nie w 
pierwszym rzędzie do nich skierowane było. A gdy słucham 
opowieści przyjaciół ze spotkań jubileuszowych w 
„Zanie” czy „Kościuchu” 
nie ukrywam, że im zazdroszczę. Może 
za obiecany przez dyrekcję rok, inaczej będzie? 
Kto dożyje ten zobaczy.

Bolo Skoczylas

   W mieście Pruszków jak powszechnie wiadomo ostatnie 
wybory samorządowe wygrał komitet wyborczy Samorząd 
2006 pospołu z Porozumieniem Pruszkowskim. Trzecia 
wspierająca ten komitet siła niezależnych kandydatów 
nie przekroczyła wymaganego minimum wyborczego i w 
rezultacie nie wprowadziła do Rady Miasta nikogo. 
W efekcie „grupa prezydencka” (jak mówiło się o niej w 
mieście) zdobyła aż 9 mandatów. Najwięcej, ale osiągnięty 
wynik był i tak o ok. 25% gorszy niż w poprzednich wyborach. 
Kandydaci reprezentujący dwie największe partie polityczne: 
PO i PIS każda z osobna uzyskały wynik raczej słaby, bo 
odpowiednio 7 i 6 mandatów, ale łącznie zdobyły ich aż 13. 
Wielkim przegranym okazała się LPR, której wyborcze wyniki 
były żenujące (co zresztą nieomylnie przepowiadaliśmy) i nic 
nie pomogło nawet wynajęcie jako wyborczej tuby jednego z 
miejskich tytułów  prasowych. Porażka była sromotna. Psu na 
budę zdało się też wyborcze spotkanie z głównym ideologiem 
ruchu, aktualnym ministrem od edukacji, dla lepszej 
frekwencji wspomagane doprowadzonymi pod pretekstem 
występów artystycznych  małolatami z pruszkowskich szkół.  
Argument, że w Pruszkowie nie przegrali z Gamoniami i 
Krasnoludkami można wytłumaczyć jedynie faktem, że ci 
ostatni nie zgłosili do samorządu swoich przedstawicieli. A 
szkoda! Bo mieliby spore szanse na mandaty i rajcowskie 
diety. A wiadomo, że nawet skromna dieta jest dla 
Krasnoludka wynagrodzeniem zupełnie przyzwoitym. 
Choćby ze względu na ich lichą posturę, a co za tym idzie 
dużo mniejsze apetyty. 
   Wcale nie znaczy to, że nagle nasz elektorat zapałał jakąś 
wielką miłością do partii politycznych, a kandydaci, którzy je 
reprezentowali są ich zagorzałymi aktywistami. 
Naszym zdaniem jechali tymi tramwajami głównie dlatego, 
że przynajmniej w teorii duże ugrupowania mogą więcej. 
Ale dodajmy, tylko wtedy, kiedy nie tracą czasu na  kłótnie 
i przepychanki. O czym można było przekonać się na 
ostatniej sesji miejskiej, kiedy zgodnie przelicytowali 
zwycięska apolityczną siłę w rozdziale stanowisk w radzie 
miasta. I na nic zdały się niewczesne żale i pretensje do losu, 
wyartykułowane przez pewnego radnego, liczącego jak widać 
nie do końca słusznie, na większe honory i uznanie u swych 
konkurentów. Demokracja jest może systemem nie do końca 
doskonałym, ale póki co, lepszego jeszcze nie wymyślono. 
Choć szanse są. Ktoś kiedyś powiedział, że zgoda buduje, 
niezgoda zaś na odwrót. 
   I tej zgody szczerze Państwu życzymy. 

ETYKIETA
ZASTĘPCZA

L E K C J A 
D E M O R A C J I
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Mój pies uratował komuś życie...
W parku Sokoła, obok fontanny prąd mi zabił‚ ukochaną sukę !!! Byliśmy w trzy osoby. Z latarni nieopodal zlikwidowanej fontanny zwisały 

niezaizolowane miedziane przewody. Wiły się w okolicy ławek na których siadają… matki z dziećmi. Zrobiłem zdjęcia pomimo niechęci policji i 
elektryków odcinających prąd. Śmierć czyhała metr od asfaltu w samym centrum miasta!!! Przechodzi tamtędy tysiące osób...

W ubiegłą środę w nocy (6. grudnia) razem ze zanajomymi wyszedłem na spacer z pieskami (moja wilczyca i drugi  szczeniaczek 
znajomej, też suczka). Deszcz lekko siąpił... Przeszliśmy się po parku, jak zwykle – jakieś pół godzinki. Kiedy wracaliśmy stałą trasą, 
główna aleją obok zlikwidowanej fontanny.  Usłyszeliśmy nagle jęk i pisk mojej 5-cio letniej suki. Zobaczyliśmy ją jakieś 15 metrów od 
nas, wijącą się w trawie tuż obok asfaltu i ogrodzenia Pubu u „Sołtysa” (potoczna nazwa Sokół) Podbiegłem do Niej – myślałem, że ją coś 
ugryzło. Mało to teraz jadowitych węży, pająków czy skorpionów powyrzucanych przez nieodpowiedzialnych debili? Piszczała i wiła się 
nienaturalnie, jak nigdy – a to duży pies (36 i1/2kg). Dziewczyny krzyczały. Gdy chciałem Ją odciągnąć z miejsca żeby zobaczyć co się 
stało, moja Suka już już przestała piszczeć i miała tylko drgawki. Zobaczyłem, że coś przy Niej pobłyskuje na srebrno. W tym momencie 
uzmysłowiłem sobie że stoję na mokrej trawie na miedzianych przewodach mokrymi butami. Odskoczyłem do tyłu. Zobaczyłem 
zwisające zupełnie niezabezpieczone, gołe miedziane, niezbyt grube przewody elektryczne z pobliskiej latarni (jakieś 1,5 metra od mojej kochanej suni), które 
wiły się na jakieś dwa trzy metry wokół latarni. Te srebrne pobłyskiwania to był prąd przeskakujący z przewodów do mokrej ziemi i trawy... Widziałem moje kochane psisko 
w agonii zaplątane w przewody pod napięciem i nie mogłem mu pomóc. Wszystko dookoła było mokre, nawet gałęzie którymi próbowałem zdjąć z niej te cholerne kable. 
Wszystko na nic!!! 
Suka usztywniona prądem na przewodach, które Ją wciąż raziły, a ja nie mogłem nic zrobić. Wezwałem Policję, mówiąc o prądzie i psie. Przyjechali, ale cóż mogli zrobić. 
Powiedzieli, że energetycy przyjadą za trochę więcej niż godzinę . Ja nie wytrzymałem, pobiegłem do domu po aparat fotografi czny.

Nie mogłem stać bezsilny, jedyną moją bronią było udokumentowanie ludzkiej bezmyślności 
i głupoty, która zabiła mojego zwierzaka!!! Moja suka była wszędobylska – lubiła ganiać koty i 
inne takie, lecz w tym wypadku nie była daleko. Była pod latarnią tuż przy asfalcie obok ławek, 
gdzie zawsze siedzą sobie mamy z dziećmi.
W SAMYM CENTRUM PARKU !!!
Najprawdopodobniej ktoś zapomniał zdjąć przewody, którymi połączono dwie latarnie – tylko 
po to, żeby na nich zamieścić płachty upamiętniające DOŻYNKI (4 miesiące temu)
Przewody zostały, bo komuś się wydawało, że nic się nikomu nie stanie – no bo nie były wtedy 
pod napięciem.
Jednak wiatr spowodował, że kable wsunęły się pod osłony lamp – tam ciepło żarników stopiło 
izolację , a potem kable się zerwały, zwisając i plącząc się w trawie w okolicy jednej z latarń 
Drugim powodem może być to, iż te przewody to zerwane zbyt cienkie przyłącze nie spełniające 
jakichkolwiek norm przyłącza napowietrznego!!!
Gdyby nie mój Piesek ta pułapka czekałaby na jakieś dziecko „aż do skutku” a być może i na 
matkę dziecka , bo która mama nie ratowałaby swojego potomstwa?
Prowadzę kawalerskie życie, teraz zbiera mi się na płacz gdy wchodzę do domu – nikt mnie nie 
wita podskakując spontanicznie. Miałem wiele psów, lecz Ci którzy znali Sarę wiedzą, że była 
wyjątkowa ...

tekst i zdjęcia: Adam Zaborski (adres w posiadaniu redakcji)
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A może Cię skusi Cukiernia – Caff e Pokusa,
gdzie w przytulnym wnętrzu
z miłą obsługą przy kawie, herbacie, 
zapomnisz się na chwilkę, zjesz pyszną kremówkę
i poprawisz humor gorącą czekoladą, 
kupisz tort dziecku w bajkowym kształcie
(dla męża, żony również nietypowy)
A gdy Ci sie znudzi gotowanie, pieczenie
Albo tez czasu na wszystko brakuje
Przyjdź do nas i zamów ciasta wszelakie
(keksy, makowce, babki, serniki)
pierogi domowe, z grzybkami uszka
i zasiądź do stołu ze swoją rodziną
uśmiechnięta ud uszka do uszka

ul Wojska Polskiego 56A
tel: 0-601 25 63 98

pon-ptiątek 10.00 – 20.00
sobota            9.00 – 16.00
niedziela      10.00 – 16.00

C U K I E R N I A - C A F F E - P O K U S A
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Szanowni Państwo!

W imieniu Rady i Zarządu Powiatu Pruszkowskiego składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia. 

Zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia 

i sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym w Nowym 2007 Roku. 

Starosta Powiatu Pruszkowskiego
Elżbieta SmolińskaMaria Kwasiborska-Sybilska

Przewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego











 









 



 1. grudnia 2006 roku odbył się jubileusz 85-lecia 
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w 
Pruszkowie. Uroczystość zgromadziła byłych wychow-
anków szkoły, władze powiatu, miasta, kuratorium 
oświaty, pedagogów i uczniów. 
 Prezentujemy kilka zdjęć z przebiegu tej uroczystości.
 Relację z przebiegu imprezy zamieszczamy na stronie 
poprzedniej. 
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foto: Bolo Skoczylas
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Więcej informacji, aktualności oraz zdjęć 
z imprez znajdą Państwo na naszej stronie 
internetowej.

www.powiat.pruszkow.pl

Na swojej pierwszej sesji ukonstytuowała się Rada 
Powiatu Pruszkowskiego III kadencji, wybierając ponownie 
na Przewodniczącą Rady Marię Kwasiborską-Sybilską. 
Wiceprzewodniczącymi Rady zostały Maria Cybulska i 
Barbara Czaplicka.
   Radni dokonali również wyboru Starosty, Wicestarosty 
oraz członków Zarządu Powiatu Pruszkowskiego. Starostą 
Powiatu Pruszkowskiego ponownie wybrana została 
Elżbieta Smolińska, która była Starostą w minionej kadencji. 
Wicestarostą Powiatu wybrany został, również pełniący 
dotychczas tę funkcję, Dariusz Kowalski. 
 Na Członków Zarządu Powiatu wybrani zostali dotąd 
pełniący funkcje Hanna Kuran i Tomasz Osiński oraz 
Tomasz Muchalski, który był wcześniej zastępcą wójta 
gminy Nadarzyn. 
 Na drugim posiedzeniu Rada Powiatu Pruszkowskiego 
powołała swoje komisje. Poza obowiązkową Komisją 
Rewizyjną powołane zostały jeszcze cztery komisje 
merytoryczne: 

1. Komisja Budżetu i Administracji,
2. Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i 

Rolnictwa,
3. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu,
4. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych.

W skład Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pruszkowskiego 
weszli: Lech Kulesza – Przewodniczący Komisji, Zdzisława 
Zielińska – Wiceprzewodnicząca, Jacek Gembal – Sekretarz 
oraz członkowie: Zdzisław Spiera i Jerzy Zieliński.
Już na początku kadencji rezygnację z funkcji radnej Powiatu 
Pruszkowskiego złożyła Pani Katarzyna Budziło, wybrana 
w okręgu obejmującym gminę Brwinów. Jej miejsce zajmie 
osoba z listy KW Prawo i Sprawiedliwość, która w tym 
samym okręgu wyborczym uzyskała kolejną największą 
liczbę głosów. 

 Składam serseczne podziekowania 
za udzielone mi poparcie w wyborach 
samorzadowych do Rady Powiatu 
Pruszkowskiego. Państwa głosy są 
dla mnie oceną dotychczasowej pracy 
oraz dowodem olbrzymiego zaufania.  
Dziękując za nie zapewniam, że 
postaram się Państwa nie zawieść i 
nadal będę  pracowala na rzecz rozwoju 
naszego Powiatu.

Elżbieta Smolińska

  W poniedziałek 18 grudnia miało miejsce uroczyste otwarcie 
siedziby Zespołu Ośrodków Wsparcia, mieszczącego się w 
Piastowie przy ul. ks. Popiełuszki 24. Przebudowa budynku dla 
potrzeb Zespołu Ośrodków Wsparcia była jedną z inwestycji 
realizowana przez Powiat Pruszkowski w 2006 r. i jej koszt 
wyniósł ok. 590.000 zł. Część tego samego budynku została 
nieodpłatnie przekazana Policji i mieści się tam obecnie 
komisariat. 

Zespół Ośrodków Wsparcia jest placówką, zapewniającą 
nieodpłatną pomoc w formie specjalistycznego poradnictwa: 
pomocy socjalnej, porady psychologicznej, konsultacji 
prawnych i psychologicznych w zakresie interwencji 
kryzysowej, możliwość udziału w programach korekcyjno 
– edukacyjnych.
Pomoc Zespołu Ośrodków Wsparcia skierowana jest do:
a) osób przeżywających kryzys,
b) osób po próbach samobójczych i ich rodzin,
c) ofi ar przemocy fi zycznej, psychicznej i seksualnej,
d) ofi ar gwałtów, wypadków, katastrof, napadów,
e) osób zagrożonych przestępstwami, które dotyczą handlu 
ludźmi,
f) dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych zagrożonych 
prostytucją,
g)osób przeżywających utratę kogoś bliskiego lub żyjących w 
zagrożeniu jego odejściem,
h) osób przeżywających gwałtowną, niekorzystną zmianę w 
życiu (utratę pracy, zdradę współmałżonka, zagrożenie ciężką 
chorobą itp.),
i) osób przeżywających trudności małżeńskie,
j) rodziców mających problemy wychowawcze z dziećmi,
k)osób przeciążonych psychicznie, obarczonych następstwami 
wielu trudnych zdarzeń, żyjących w stanie przewlekłego 
stresu,
l) osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach prowadzenia 
wobec tych osób oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych. 
    W skład Zespołu Ośrodków Wsparcia wchodzą Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej oraz Specjalistyczny Ośrodek 
Wsparcia, które współpracują z następującymi instytucjami 
funkcjonującymi w Powiecie Pruszkowskim: z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, Miejskimi 
i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Policją, 
Prokuraturą, Sądem Rejonowym w Pruszkowie oraz z innymi 
służbami i organizacjami pozarządowymi, które działają na 
rzecz rodzin i osób doświadczających przemocy oraz udzielają 
pomocy ofi arom przestępstw kryminalnych.
   Podstawowym celem Zespołu Ośrodków Wsparcia jest 
prowadzenie interwencji kryzysowej jako zespołu działań 
realizowanych w ramach specjalistycznego poradnictwa oraz 
schronienia dostępnego całą dobę na rzecz osób i rodzin, 
w tym dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania  lub 
pogłębiania się występujących dysfunkcji.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
zmienił w ostatnim czasie swoją siedzibę. 
Obecny adres to: 05-800 Pruszków, ul. Drzymały 23 I piętro 
(wejście od podwórka).
Aktualny telefon do PINB:  

0-22 738-14-90, 0-22 738-15-58
Za trudności związane z przeprowadzką i utrudniony kontakt 
z pracownikami PINB wszystkich serdecznie przepraszamy. 

Pierwsze sesje Rady Powiatu 
Pruszkowskiego

Szanowni Państwo!

Otwarcie Zespołu Ośrodków 
Wsparcia w Piastowie
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C Z Y S T Y  F E S T I W A L
Międzynarodowy festiwal 
sztuki operatorskiej 
Camerimage to wydarzenie 
niesłychanie ważne, zarówno 
w polskim, jak i światowym 
kalendarzu imprez fi lmowych. 
Ze wszech miar prekursorski, 
jest jedyną okazją, aby 
przyjrzeć się dokładnie pracy 
operatorów fi lmowych – tych 
jakże istotnych, ale często 
zapominanych członków ekip 
fi lmowych. To jedyny festiwal 
na świecie, gdzie „artyści 
kamery” są wynoszeni na 
piedestał, ponad innych, 
bardziej medialnych twórców 
kina. Camerimage wyrobiło 
sobie światową markę także 
dzięki wsparciu mistrzów 
– zmarłego niedawno 
Svena Nykvista, wybitnego 
szwedzkiego operatora, autora 
zdjęć do 22 fi lmów Ingmara 
Bergmana, który od początku 
patronował imprezie, oraz 
Davida Lyncha, wielkiego 
miłośnika Łodzi, którego nie 
mogło oczywiście zabraknąć 
na gali otwarcia – tę, pod 
względem fi lmowym, można 
określić jako...

Mistrzowskie otwarcie

       Gdy w Teatrze Wielkim 
zgasły światła, a publiczność 
wielkimi brawami przyjęła 
pojawienie się na ekranie 
- przy dźwiękach z 
„Ostatniego Mohikanina 
- logo festiwalowego, 
można było poczuć na 
własnej skórze specyfi czną 
atmosferę Camerimage 
– nieco snobistyczną, a 
jednak przyjacielską, swojską, 
pełną luzu. Na tym m.in. 
polega wyjątkowość tego 
festiwalu, ale, jak podkreśliła 
prowadząca galę Grażyna 
Torbicka, nie tylko na tym, 
bowiem podczas Camerimage 
nagrody przyznaje się już na 
otwarcie – w tym roku dostali 
je: laureat dwóch Oscarów, 
scenograf John Myhre (za 
szczególną wrażliwość 
wizualną), operator Daniel 
Pearl (za osiągnięcia w 
dziedzinie teledysków, do 
których zdjęcia robił dla 
takich wykonawców jak 
U2, Guns’n’Roses, Bruce 
Springsteen, Queen, Aretha 
Franklin) oraz wybitny 
węgierski reżyser Istvan 
Szabo. To był jednak tylko 
wstęp do projekcji fi lmów 
otwierających tegoroczne 
Camerimage. Pierwszym z 
nich była konkursowa „Kopia 
mistrza” Agnieszki Holland, 
ze zdjęciami Ashleya Rowe’a.
    Nowy fi lm autorki „Europa, 
Europa” opowiada historię 
relacji Beethovena (genialny 
Ed Harris) z kopistką Anną 
Holtz (zaskakująco dobra 
Diane Kruger). Choć ta relacja 
jest ciekawa i skomplikowana, 
ponieważ Beethoven jest tu 
czasem gburem i prostakiem, 

– to jest fascynujące. Dzieło 
powinno mówić same za 
siebie, nie rozumiem więc 
reżyserów, którzy rozmawiają 
o swych fi lmach – słowa często 
zawodzą, obrazy nie.” Pozostałe 
fi lmy wyświetlane podczas 
festiwalu prezentowały 
nierówny poziom. A które się 
wyróżniły?

Trójka wspaniałych

    Jeżeli chodzi o konkurs 
główny, to trzeba oddać, 
co królewskie fi lmowi 
Stephena Frearsa „Królowa” 
(zdjęcia: Alfonso Beato), 
który opowiada o 
wydarzeniach następujących 
po śmierci księżnej Diany 
– skonfl iktowanej z rodziną 
królewską, ukochanej przez 
ludzi na całym świecie. 
Mottem fi lmu są słowa 
Henryka IV: „Niespokojna 
ta głowa, która nosi koronę.” 
Rzeczywiście, królowa Elżbieta 
II (niesamowita, nagrodzona 
w Wenecji kreacja Helen 
Mirren) nie ma tu łatwo. Na 
premiera zostaje wybrany 
laburzysta Tony Blair, nie 

żywiący większego szacunku 
dla korony, a w dodatku brak 
reakcji ze strony królowej 
na śmierć Diany, zgodny z 
tradycją, wywołuje protesty 
poddanych, graniczące często 
z nienawiścią, podsycaną 
przez mass-media. Kapitalny, 
rozpisany na wiele punktów 
widzenia scenariusz 
Petera Morgana (również 
nagrodzony w Wenecji) to 
próba rekonstrukcji uczuć, 
emocji, nastrojów tamtego 
czasu. Frears zekranizował to 
w swoim stylu – „Królowa” jest 
dystyngowana i lekka zarazem, 
przejmująca i ironiczna, 
poważna, ale często zabawna 
(przykładem komiczna scena 
pierwszego spotkania Elżbiety 
II z Blairem). Najważniejsza 
w tym fi lmie jest postać 
królowej – przedstawionej 
nie jako instytucję, ale jako 
człowieka, pełniącego trudną 
funkcję, zmuszonego do 
ukrywania swych emocji, 
uczuć, na których okazanie 
ma szansę tylko w chwilach 
samotności – jak w świetnej 
scenie nad rzeką, gdy królowa 
po prostu siedzi i płacze. 

p r z y p o m i n a j ą c y m 
jazzmana ze „Słodkiego 
drania” Woody’ego Allena, 
najważniejsza w tym fi lmie 
jest muzyka – pojmowana 
jako sposób opowiadania, 
jako sztuka defi niująca 
świat, jako magiczny proces 
tworzenia, zbliżający do 
czegoś niewyrażalnego, 
transcendentnego, do 
tajemnicy, której szuka 
przecież także kino. To 
niesamowita synteza fi lmu 
i muzyki, osiągająca swą 
kulminację w fantastycznie 
sfotografowanej scenie 
premiery IX symfonii 
(oglądałem ją niemal w 
upojeniu), przybliżająca 
widza do „muzyki, która 
przynosi coś nowego”, jak 
to ujęła na konferencji 
prasowej Kruger. Holland, 
poprzez kapitalne zespolenie 
dwóch dziedzin sztuki, co 
czyni ten fi lm podobnym 
do „Amadeusza” Formana, 
osiągnęła imponujący efekt 
artystyczny.
    Tajemnica jest czymś 
bardzo obecnym także w kinie 
drugiego bohatera wieczoru 
otwarcia – Davida Lyncha. 
Amerykański reżyser wykonał 
wraz z Markiem Żebrowskim 
krótki utwór muzyczny, który 
był subtelnym i klimatycznym 
wstępem do „Inland Empire” 
– najnowszego fi lmu twórcy 
„Blue Velvet”, trzygodzinnej, 
wielkiej impresji, pełnej 
mroku, tajemnicy i niepokoju. 
Stylowe zdjęcia, świetnie 
skomponowane z dźwiękiem, 
tworzą charakterystyczną dla 
Lyncha, „gęstą” atmosferę 
z pogranicza snu i jawy. 
Operowanie nastrojem jest tu 
na najwyższym poziomie, rytm 
jest załamany i nieregularny, 
pojawiają się motywy 
znane z wcześniejszych 
dzieł Amerykanina, a 
wszystko to składa się na 
luźno, acz konsekwentnie 
skonstruowany fi lm o 
cienkiej granicy między 
rzeczywistością a iluzją, 
między sztuką a światem 
realnym, między snem a jawą. 
Te pojęcia w „Inland Empire” 
są płynne, często nawet ze 
sobą tożsame. Nie zabrakło tu 
także absurdalnego humoru 
i przewrotnego zakończenia. 
Ten fi lm nie jest może 
największym osiągnięciem 
Lyncha, ale jest świetnie 
poprowadzoną, symboliczną 
i oniryczną grą z widzem, 
opierająca się na złudzeniu i 
iluzji – ja lubię tę grę, dlatego 
„Inland Empire” zrobiło na 
mnie wrażenie. Widać w 
tym dziele podejście Davida 
Lyncha do sztuki fi lmowej, 
które on sam wyłożył na 
konferencji prasowej: 
„Kino ma niesamowitą 
zdolność przekazywania 
abstrakcyjnych emocji, które 
widz sam później interpretuje 

Ponadto w Elżbiecie II 
rozgrywa się konfl ikt – traci 
szacunek poddanych, jej 
zachowanie nie przystaje do 
demokratycznego świata i jest 
zmuszona złamać tradycję, 
częściowo wyrzec się wartości, 
które ją ukształtowały. Frears 
obrazuje to ze zrozumieniem 
i współczuciem, wskazując 
na pewną godność i majestat 
bijący z tej „konserwatywnej” 
postaci – cechy, których 
raczej nie znać w, owszem, 
opartym na pięknym ideale 
równości, ale i sterowanym 
przez mass-media świecie 
demokratycznym. „Królowa” 
jest bowiem fi lmem o 
konfl ikcie wspomnianych 
wyżej systemów wartości – 
konfl ikcie, w wyniku którego 
coś bezpowrotnie tracimy. 
Frears nakręcił dzieło wybitne, 
angażujące widza, będące 
genialnym połączeniem 
dramatu, fi lmu politycznego 
i nieco pobłażliwo-ironicznej 
w tonie komedii.
      W konkursie fi lmów polskich 
dominowały pesymistyczne 
moralitety rozgrywające się 
na tle szarej rzeczywistości 

(nieudany „Chaos” Xawerego 
Żuławskiego, niezłe „Z 
odzysku” Sławomira 
Fabickiego). Wprawdzie 
dzieło Wiesława Saniewskiego 
„Bezmiar sprawiedliwości” 
– ze zdjęciami autorstwa 
Mariusza Paleja - nie należy 
do optymistycznych w 
wymowie, ale wyraźnie 
odróżnia się od reszty fi lmów 
konkursowych. Reżyser 
powiedział na konferencji 
prasowej: „Chciałem 
opowiedzieć o ludziach 
wydających wyroki, którzy 
decydują o losach innych 
kierując się często względami 
p o z a m e r y t o r y c z n y m i .” 
Rzeczywiście, ten fi lm, 
odwołując się do „Rashomona” 
Kurosawy i „Powiększenia” 
Antonioniego, opowiada o 
wymiarze sprawiedliwości 
z punktu widzenia sędziów. 
Saniewski umiejętnie 
łączy trzy wersje tej samej 
historii, w tle przemycając 
ironiczny komentarz do 
naszej rzeczywistości, pełnej 
„autorytetów moralnych” 
uzurpujących sobie prawo 
do ustalania jednoznacznej 

defi nicji moralności i prawdy. 
A reżyser tymczasem zadaje 
właśnie pytanie o istotę 
prawdy i sprawiedliwości, 
wskazując jednocześnie na 
względność tych pojęć. Jego 
fi lm pokazuje poszlakowy 
proces (historia oparta na 
faktach), w którym wyrok 
zostaje wydany pod wpływem 
manipulacji emocjonalnej, 
sytuacji politycznej, osobistych 
problemów sędziów, którzy 
są tylko ludźmi, popełniają 
błędy, uginają się pod 
presją. Saniewski stara się 
zrozumieć swych bohaterów, 
ale i ostrzega przed 
ferowaniem ostatecznych, 
jednoznacznych wyroków. To 
niedoceniony fi lm, któremu 
wyrazistości przydaje mocne 
aktorstwo Jana Frycza, 
Artura Żmijewskiego i Jana 
Englerta, przywodzący na 
myśl słowa mecenasa Wende: 
„Wymiar sprawiedliwości 
jest ułomnym systemem, jak 
wszystko, co tworzy człowiek, 
a zatem należy się wystrzegać 
rozwiązań ostatecznych.”
       „Kissed by winter” Sary 
Johnson (zdjęcia Odda 
Reinhardta Nicolaysena) to dla 
mnie najciekawszy z fi lmów 
biorących w tym roku udział 
w konkursie europejskich 
debiutów. Historia lekarki, 
która wyjeżdża na wieś po 
śmierci swego jedynego 
dziecka, łączy w sobie cechy 
dramatu psychologicznego i 
kryminału. Film Johnson toczy 
się w niespiesznym rytmie, 
jest utrzymany w chłodnych 
kolorach, dużą rolę pełni w 
nim ładnie fotografowany 
krajobraz, współgrający 
z emocjami bohaterów. 
„Kissed by winter” jest 
subtelnie zrealizowaną, nieco 
tajemniczą przypowieścią o 
odpowiedzialności, winie, o 
tym, jak się nimi obarczamy, 
jak nosimy w sobie dawne 
rany, zamykamy się w sobie. 
To poetycka i symboliczna 
historia, po skandynawsku 
ubrana w realistyczną i 
wiarygodną ramę, pięknie 
wykorzystująca naturę do 
stworzenia sugestywnej 
atmosfery (w końcu to 
Skandynawowie odkryli 
przyrodę dla kina). I choć 
reżyserce zdarza się zbyt 
ostentacyjnie wprowadzać 
symboliczne sceny, jej fi lm 
jest przejmujący, szczery i 
optymistyczny w wymowie.

Laureaci

  Werdykt jury nie był 
zaskakujący, choć nie do 
końca pokrywał się z moimi 
odczuciami. Bezspornym 
jest jednak fakt, że podczas 
niedzielnej gali zamknięcia 
królowała już ofi cjalna 
atmosfera, a specyfi czny 
klimat Camerimage gdzieś 
się ulotnił. Niemniej sztywną 

uroczystość ożywiało 
wręczanie nagród: za 
najlepszy europejski debiut 
uznano niemiecko-mongolską 
produkcję „Th e Cave of the 
Yellow Dog”, Wojciech Staroń 
otrzymał nagrodę za najlepsze 
zdjęcia do polskiego fi lmu 
(„Plac Zbawiciela”, wywiad z 
laureatem na stronie obok), 
a Złota Żaba powędrowała 
do Guillermo Navarro za 
zdjęcia do „Labiryntu Pana” 
w reżyserii Guillermo del 
Toro („Viva la Polska! Viva 
la Mexico!” – krzyczał 
uradowany Navarro). 
Wyróżniony został też David 
Samuelson – wynalazca 
wielu nowinek technicznych 
w dziedzinie operatorskiej, 
który powiedział: „Jestem 
szczególnie wzruszony, 
ponieważ moi przodkowie 
pochodzą z Polski.” Wzruszony 
był również Wim Wenders, 
nagrodzony za szczególną 
wrażliwość wizualną, który 
wręczał nagrodę za całokształt 
twórczości swojemu 
wieloletniemu przyjacielowi 
i współpracownikowi – 
Robby’emu Mullerowi (autor 
zdjęć także do fi lmów von 
Triera i Jarmuscha). Wręczanie 
nagród zamknęły laury dla 
Dante Ferrettiego (wybitny 
scenograf, współpracownik 
m.in. Felliniego i Scorsese) 
i Andrzeja Bartkowiaka 
(operator, zrobił zdjęcia 
m.in. do „Adwokata 
diabła” Hackforda i 
„Upadku” Schumachera). 
A gala zamknęła festiwal 
Camerimage 2006 – pod 
wieloma względami 
wyjątkowy. Jego po trosze 
gwiazdorski (w dobrym 
znaczeniu tego słowa), po 
trosze studencki format 
sprawia, że na żadnej innej 
imprezie kontakt z gwiazdami 
kina nie jest tak łatwy. Jak 
zwykle, oprócz pokazów 
organizowane były warsztaty, 
seminaria, spotkania twórców 
ze studentami. Jeden z 
warsztatów prowadził świetny 
brytyjski reżyser Mike Figgis 
(„Zostawić Las Vegas”), który 
następująco podsumował 
łódzką imprezę: „Camerimage 
to czysty festiwal fi lmowy. 
Takie trochę Oscary bez 
Oscarów. Tu nikt nikogo 
nie zabije tylko po to, aby 
dostać pracę przy następnym 
fi lmie. Ponadto, ten festiwal 
podkreśla niedocenianą rolę 
operatora.” Nic dodać, nic 
ująć.

Błażej Hrapkowicz
b.hrapkowicz@wpr.com.pl
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F I L M  M A  S I Ł Ę
Rozmowa z gościem tegorocznego festiwalu Camerimage, laureatem nagrody za zdjęcia do „Placu Zbawiciela” Wojciechem Staroniem

Błażej Hrapkowicz
b.hrapkowicz@wpr.com.pl

   Błażej Hrapkowicz: Kończył Pan Wydział Operatorski 
łódzkiej szkoły fi lmowej, teraz ma Pan tu w Łodzi szansę 
odebrać nagrodę za najlepsze zdjęcia do polskiego fi lmu 
(rozmawialiśmy jeszcze przed werdyktem jury - B.H.). Czy 
odnosi Pan wrażenie, że pewien etap Pańskiej kariery 
już się zakończył? Czy jest to dla Pana jakieś małe 
podsumowanie?
   Wojciech Staroń: Podsumowanie na pewno nie. Tak 
naprawdę, to czuję się jakbym szkołę skończył wczoraj, choć 
od tego czasu minęło już dziesięć lat. Kilka fi lmów traktuję 
jednak jako ważne etapy w moim życiu - pierwsze dokumenty, 
potem duże fi lmy dokumentalne robione z innymi reżyserami 
i wreszcie pierwsza fabuła z Krzyśkiem Krauze. Ważne jest, 
aby pierwszą fabułę zrobić z dobrym reżyserem i na wysokim 
poziomie - mnie się to udało i z tego się bardzo cieszę.

   Wspomniał Pan o dokumentach. Zanim zapytam 
o „Plac Zbawiciela”, chciałbym, aby Pan opowiedział 
właśnie o dokumentalnym etapie Pańskiej twórczości. Za 
debiutancką „Syberyjską lekcję” otrzymał Pan m.in. Grand 
Prix na festiwalu w Paryżu w 1999 roku.
   Ten fi lm był dla mnie największym przełomem. Zrobiłem 
go bezpośrednio po szkole, nie czekając nawet na egzamin 
końcowy - na Syberię wyjechałem po czwartym roku studiów. 
„Syberyjska lekcja” ustawiła całe moje myślenie o fi lmie i 
pracy w tym zawodzie. Od tego wszystko się zaczęło, przede 
wszystkim moja fascynacja sztuką fi lmową. W szkole byłem 
raczej zamknięty na takie doznania, a praca przy moim 
pierwszym dokumencie otworzyła mi oczy na wiele spraw 
- zarówno operatorskich, jak i reżyserskich. Zorientowałem 
się, że fi lm ma ogromną siłę, że jest medium, które zdolne jest 
wyrazić pewne stany i emocje, których nie da się przekazać w 
inny sposób.

   Ojciec Kazimierz, bohater Pańskiego dokumentu „El 
Misionero”, mówi w pewnym momencie: „Właściwie nie 
piszę listów. Myślę, że nie umiałbym wytłumaczyć tego, co 
się tutaj dzieje. To zupełnie inny świat.” Czy uważa Pan, 
że fi lm ma zdolność przekazywania istoty jakiegoś innego 
świata? Czy może zmieniać w jakiś sposób rzeczywistość?
   Tak. Wierzę, że fi lm może zmieniać świat, ponieważ 
zmienia mnie. Chciałbym, aby każdy fi lm był jakąś przygodą, 
a nie tylko wykonywaniem zawodu, aby w jakiś sposób 
mnie kształtował. Na pewno taki charakter miało kręcenie 
dokumentów, ponieważ starałem się przeżywać emocje, 
które targały moimi bohaterami, obserwowałem życie w 
różnych warunkach, uczyłem się relacji z innymi ludźmi, co 
bardzo przydaje się w fi lmie fabularnym - to doświadczenie 
dokumentalne nauczyło mnie na przykład, w jaki sposób 
wiarygodnie pokazać aktora. Patrzenie na świat przez kamerę 
dokumentalną sprawiło, że potrafi ę dostrzec, czy zachowanie 
aktora jest prawdziwe, czy też fałszywe. Przede wszystkim 
jednak każdy fi lm zmienia mnie, dlatego mam nadzieję, że 
może także zmienić kogoś, kto go ogląda.

   Czy Pańskie doświadczenie w dokumencie miało wpływ 
na to, że Krzysztof Krauze i Joanna Kos-Krauze zwrócili się 
do Pana z propozycją współpracy przy „Placu Zbawiciela”?
   Z Krzyśkiem Krauze poznaliśmy się będąc razem w jury 
konkursu fi lmów amatorskich. Wtedy poprosił mnie o kasetę 
z jednym z moich fi lmów. Obejrzał „Syberyjską lekcję” i 
zaproponował mi zrobienie zdjęć do swojej następnej fabuły. 
Krzyśkowi i Asi bardzo się spodobał mój pierwszy dokument, 
a zwłaszcza jego wiarygodność i prawda przekazu - o to 
później walczyliśmy w „Placu Zbawiciela”.

   Krzysztof Krauze powiedział, że „Plac Zbawiciela” jest w 
pewnym sensie poetycki, ale tego innego wymiaru przydała 
fi lmowi głównie muzyka - czy to znaczy, że Pańskim 
zadaniem było fi lmowanie w taki sposób, aby nadać 
opowiadanej historii wymiar autentyczny, prawdziwy, 
porażająco realistyczny?
   Tak. W moich zdjęciach nie ma poezji pojmowanej w 
sposób klasyczny. Skupiłem się na realistycznej obserwacji 
świata. Nie próbowałem go też jednak ubrzydzać. To mi się 
właśnie spodobało w podejściu Krzysia i Asi - oni chcieli, aby 
ten świat był taki, jaki jest naprawdę, żeby bohaterami byli 
normalni ludzie, nie pochodzący z dołów społecznych, czy też 

z patologicznych rodzin. Świat, który fotografowałem, był z 
pozoru nieciekawy, bo był zwykły. Przeważnie, fi lm karmi się 
pewną egzotyką, pokazuje miejsca, które są inne i w związku 
z tym przyciągają uwagę. W „Placu Zbawiciela” jest zupełnie 
inaczej. To dało nam szansę skupienia się na tym, co było 
ciekawe w samych bohaterach, w samej historii.

   Reżyserzy bardzo podkreślali, że współautorami fi lmu 
byli aktorzy i Pan. Jak przebiegała ta współpraca?
   Zaczęliśmy pracować już dwa lata przed rozpoczęciem zdjęć. 
Spotykaliśmy się wraz z Krzyśkiem i Asią z trójką głównych 
wykonawców, improwizowaliśmy dialogi, szukaliśmy 
właściwych cech dla naszych postaci, a także właściwego 
języka dla fi lmu.

   Czyli była to rzeczywiście bardzo ścisła współpraca 
autorska, a nie zwykłe realizowanie poleceń reżyserskich.
   Tak. Ten projekt dojrzewał na tych wspólnych spotkaniach, 

podczas których próbowaliśmy się wczuć w sytuację rodziny, 
o której chcieliśmy opowiedzieć. Jednak dla mnie prawdziwa 
praca zaczyna się dopiero na planie, kiedy widzę aktorów 
i czuję emocje, które przekazują - wtedy mogę się do tego 
dostosować używając odpowiedniego światła, obiektywu, 
odpowiednio operując kamerą. To też było w pewnym sensie 
doświadczenie dokumentalne, ponieważ na pierwszym 
miejscu stała rzeczywistość, do której dobierałem środki 
wyrazu.

   Pan nawet powiedział, że na planie „Placu Zbawiciela” 
czuł się, jak podczas kręcenia dokumentu. Jednak 
mimo wszystko to jest fi lm fabularny, kreujący 
pewną rzeczywistość, choć zrobiony w stylistyce 
paradokumentalnej. Jak to wyglądało w kwestii środków 
przez Pana używanych - czy były one stricte dokumentalne, 
czy nieco inne?
   Dla mnie to głównie kwestia świadomości, sposobu, w jaki 
myślę o swoich bohaterach i o świecie, który fi lmuję. 
O postaciach z „Placu Zbawiciela” starałem się myśleć jak o 
normalnej rodzinie - i to było „dokumentalne”. Jeżeli chodzi o 
same środki wyrazu, to praca kamery w dokumencie i fabule 
może być podobna, natomiast główna różnica polega na tym, 
że w fi lmie fabularnym operator ma do dyspozycji sztuczne 
światło, dzięki któremu może oświecić bądź wycieniować 
konkretny punkt w kadrze. Ogólnie rzecz biorąc, uważam, że 
fabuła to kręcenie dokumentu z planu fi lmu fabularnego. Ja 
tak do tego podchodzę.
   W jednej z wypowiedzi stwierdził Pan, że szukaliście z 
reżyserami miejsca znanego przeciętnemu warszawiakowi, 
a więc zwykłego, dość szarego. Jednocześnie jednak 
powiedział Pan również, że w Warszawie można znaleźć 

miejsca ciekawe plastycznie. To interesujące, zważywszy na 
fakt, że Warszawa jest raczej uważana za brzydkie miasto.
   Podtrzymuję tę opinię. Można na przykład ustawić się 
na moście, zrobić fajne perspektywy, można ciekawie 
sfotografować sznury samochodów na ulicach albo 
nowoczesne budynki z fajną architekturą. Generalnie, z 
każdego miejsca da się wydobyć pewną atrakcyjność i 
uwypuklić ją sposobem kadrowania, oświetlenia, wyborem 
odpowiedniej pory dnia. Wszystko zależy od tego, co chce 
się przekazać. W „Placu Zbawiciela” chcieliśmy dać widzowi 
poczucie, że ogląda normalne miasto, dlatego nie staraliśmy 
się o jakieś oryginalne, świeże spojrzenie na Warszawę, której 
klimat pragnęliśmy oddać taki, jaki jest w rzeczywistości.

„Plac Zbawiciela” to bardzo złożona psychologicznie 
opowieść. Krzysztof Krauze i Joanna Kos-Krauze mówili, 
że w związku z tym musieli się zdobyć na ogromną 
„wewnętrzną uczciwość”. A co to oznaczało dla Pana jako 
operatora?
Ja się bardzo cieszyłem, że moim zadaniem nie było 
fi lmowanie samych wydarzeń, tylko emocji. Fotografowałem 
bohaterów, których charaktery i pobudki doskonale znałem 
i starałem się przekazać coś, czego bezpośrednio nie było 
widać. To jest najważniejsze w pracy operatora i chyba w 
ogóle w kinie.

   „Lekcją sztuki” nazwał Pan swoje doświadczenie przy 
kręceniu „Placu Zbawiciela”. Teraz współpracuje Pan ze 
Sławomirem Idziakiem na planie nowej części „Harry’ego 
Pottera”, co określił Pan jako „lekcję warsztatu”. Co miał 
Pan konkretnie na myśli?
   Na planie „Harry’ego Pottera” spotykam się z ludźmi, którzy 
są fantastycznymi profesjonalistami i wykonują po prostu 
swoje zadanie, bez ambicji zmieniania świata, wstrząśnięcia 
widzem. Natomiast Krzysiek i Asia to artyści, którzy zadają 
trudne pytania, poruszają ważne tematy, wypowiadają się 
na temat rzeczywistości, w której żyjemy i robią to w sposób 
osobisty, autorski. Przy dużych produkcjach, jak „Harry 
Potter”, nikt o tym nie myśli, wszyscy zajmują się tylko tym, 
jakie ujęcie trzeba danego dnia nakręcić, jakiego światła 
i jakiej scenografi i użyć, aby uzyskać odpowiedni efekt 
wizualny. Pojęcie autorskości tu nie istnieje, każdy jest tylko 
trybikiem w ogromnej maszynie. Cenię sobie jednak tę pracę 
ogromnie, bo dużo się dzięki niej nauczyłem pod kątem 
rzemieślniczym.

   Wiele osób zadaje sobie pytanie: czy operator to bardziej 
artysta czy rzemieślnik? Moja znajoma przeprowadziła tu w 
Łodzi kilka rozmów z różnymi operatorami i mówiła mi, że 
większość z nich uważa się raczej za rzemieślników. A Pan?
   Trudno zdefi niować, kim jest artysta, prawda? 
Z rzemieślnikiem jest prościej - to człowiek, który 
coś wytwarza i w takim sensie operator na pewno jest 
rzemieślnikiem, bo tworzy obraz, jest odpowiedzialny za jego 
stronę techniczną.

   Mówi się jednak o „autorskości zdjęć”.
   Operator powinien łączyć w sobie cechy człowieka 
wrażliwego, zdolnego do empatii, do odczuwania tego, co 
bohaterowie, których fi lmuje z umiejętnościami technicznymi. 
To jest właśnie najciekawsze w tym zawodzie. Gdy brakuje 
tej wrażliwości, operator staje się takim obserwatorem z 
zewnątrz, robiącym wszystko w sposób czysto konceptualny. 
Oczywiście, może być przy tym świetnym rzemieślnikiem, ale 
idealna sytuacja jest wtedy, gdy operator posiada swoją własną 
wrażliwość, pewien zmysł malarski i potrafi  to przełożyć na 
język fi lmu.

            Rozmawiał w Łodzi 
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Zanim nasz karp trafi  na 
świąteczny stół – warto 
go uważnie obejrzeć! 
Mogą się bowiem na nim 
znajdować niezwykłe znaki. 
Historia karpia rodem z 
serialu X`Files zdarzyła się 
6. lipca 2001 roku. Tego 
dnia mieszkaniec Lublina 
Robert Żmuda jak co 
weekend postanowił pójść 
się na ryby. Jako miejsce 
wędkowania wybrał mały 
staw położony kilkanaście 
kilometrów od centrum 
miasta. Jest to specjalny 
akwen sztucznie zarybiany, 
za każdą wyłowioną rybę 
wędkarze płacą drobną 
sumę pieniędzy. Początek 
był znakomity – pan 
Żmuda wyłowił parę 
pstrągów. Było kilka minut 
po 19.00, kiedy postanowił 
zapolować na karpia, a jako 
przynęty użył kukurydzy. 
Po kilku minutach spławik 
zanurzył się pod wodę 
– pan Robert triumfował! 
Podholował rybę pod brzeg 
i wtedy zdarzyła się dziwna 
rzecz. Pierwsza próba 
wyjęcia karpia ze stawu 
zakończyła się klęską – 
nowy, metalowy podbierak 
pękł w trzech miejscach. 
 – Coś takiego zdarzyło mi 
się pierwszy raz w życiu 
– opowiada wędkarz – to 
był pierwszy znak, że z tym 
karpiem jest coś nie tak!
Karp okazał się dorodną 
sztuką, ważył ponad 3 

Karp rodem z Archiwum X!
Robert  Bernatowicz

N a j b a r d z i e j  n i e z w y k ł y  k a r p  ś w i a t a  z o s t a ł  z ł o w i o n y. . .  w  L u b l i n i e !

kilogramy. Po powrocie 
do domu wędkarz położył 
karpia w miednicy i poszedł 
spać. Rankiem następnego 
dnia z przerażeniem 
zauważył, że ryba ma na 
sobie niezwykłe znaki. 
Po obu stronach karpia 
był widoczny tzw. krzyż 
celtycki, z okręgami na 
końcach ramion. Znaki były 
bardzo wyraźne i głębokie, 
idealnie symetryczne. 
Ryba wyglądała tak, 
jakby się z tym znakiem 
urodziła. Zaciekawiony 

wędkarz wykonał zdjęcia 
ryby i tego samego dnia... 
zjadł karpia na kolację 
w sosie beszamelowym. 
Kolejna dziwna historia 

miała miejsce wtedy, 
kiedy próbował zdjęcia 
zeskanować. Skaner w 
punkcie fotografi cznym 
odmówił posłuszeństwa, co 
podobno nigdy wcześniej się 
nie zdarzyło. Najciekawsze 
wydarzenie związane z 
niezwykłym karpiem miało 
miejsce kilka tygodni 
później, kiedy Robert Żmuda 
oglądał w telewizji program 

o kręgach zbożowych z 
miejscowości Wylatowo.
- Po prostu spadłem z 
krzesła – emocjonuje się 
wędkarz – jeden ze znaków 

Robert Bernatowicz – z wykształcenia ekonomista i politolog, z 
zamiłowania dziennikarz. W latach 90-tych prowadził program 
„NAUTILUS RADIA ZET”, który z miejsca podbił serca słuchaczy. 
Wiele osób w Polsce twierdzi, że ta audycja zmieniła ich życie i pokazała 
„nieznany wymiar rzeczywistości”. W 2001 roku założył legendarną 
dziś Fundację NAUTILUS, w ramach której razem z grupą przyjaciół 
tworzy największe w Polsce „Archiwum X” – zbiór niewyjaśnionych i 
tajemniczych zjawisk z terenu Polski i świata. UFO, „życie po śmierci”, 
tajemnicze zaginięcia w przestrzeni i czasie – to tylko niektóre ze spraw, 
którymi zajmuje się NAUTILUS.

fotografi e z archiwum autora

wygniecionych na polu w 
Wylatowie był identyczny 
jak te, które znajdowały się 
na moim karpiu! 
Robert Żmuda skontaktował 
się ze mną i przekazał mi 
zdjęcia ryby. Twierdził, że 
na wyłowionej przez niego 
rybie jest taki sam znak, 
jak na polu w Wylatowie. 
Jego relację w pełni 
potwierdziła właścicielka 
stawu Agnieszka 
Chmielewska-Rogala. 
Stanowczo zaprzeczyła, 
że ryba mogła uzyskać 
tajemnicze znaki poprzez 
specjalne odciśnięcie na 
kratce lub poprzez np. 
ściskanie w imadle. Kobieta 
opowiadała, że kilka 
miesięcy wcześniej jej mąż 
zauważył dziwne znaki 
na małym karpiu, którego 
wraz z innymi rybkami 
wpuszczał do łowiska. To 
oznacza, że „Karp X`Files” 
zdobył niezwykłe znaki 
prawdopodobnie w stawie w 
Opolu Lubelskim, gdzie się 
urodził. Robert Żmuda jest 
przekonany, że znaki na jego 
karpiu coś znaczą i niosą ze 
sobą jakieś przesłanie. 
– To nie jest przypadkowy 
wzór -  twierdzi wędkarz 
– nie wierzyłem w dziwne 
zjawiska do czasu, kiedy nie 
wyłowiłem tej ryby.

Opowieści o świętych 
znakach na zwierzętach 
są znane od czasów 
starożytnych. W ten sposób 
wyższe energie miały 

przekazywać informacje 
dla ludzi. Znak na rybie 
występuje m.in. w symbolice 
judaistycznej. Święte 
znaki na zwierzętach 
mają się pojawiać w 
czasach przełomowych, a 
symbolizują nadejście nowej 
ery w dziejach ludzkości. 
„Karp ze znakami” spod 
Lublina jest jedynym 
tego typu przypadkiem na 
świecie. 

Co może znaczyć 
ten znak?

Znak na niezwykłym karpiu 
spod Lublina przypomina 
tzw. koło celtyckie, które 
symbolizuje prymat ducha 
nad materią. To jeden 
z prasymboli świata i 
kosmosu. Krzyż symbolizuje 
widziany świat, jego cztery 
strony, cztery pory dnia, 
cztery fazy księżyca i cztery 
pory roku. W symbolu 
dominuje liczba cztery, 
która oznacza stabilność i 
niezmienność. W centrum 
znaku znajduje się okrąg 
symbolizujący „prasiłę”, 
z której wypływa w świat 
siła życia i ducha. Ten znak 
używany jako talizman 
pozwala przyjąć siłę ducha 
z samego źródła, rozwinąć 
się w każdym działaniu i 
kroczyć drogą mądrości i 
samopoznania.

Jak to możliwe?

Najprostszym wyjaśnieniem 
fenomenu „lubelskiego 
karpia” jest hipoteza, że 
ryba ta była przez dłuższy 
czas trzymana w imadle 
lub przyciskana (celowo 
lub przypadkiem podczas 
transportu) do kratki. Tę 
wersję stanowczo odrzuca 
specjalista od karpi, redaktor 
naczelny miesięcznika 
„KARP MAX” Przemysław 
Mroczek. Jego zdaniem 
karpie często bywają 
znakowane przez hodowców 
ciekłym azotem, ale znak 

na „lubelskim 
karpiu” jest 
czymś zupełnie 
innym. Nie ma 
najmniejszych 
szans, żeby 
tak wyraźny 
i głęboki 
znak powstał 
w wyniku 
długotrwałego 
przyciskania 
ryby do jakieś 
formy czy siatki. 
Odwzorowanie 
jest zbyt 
dokładne, 

porównanie tego znaku do 
wszelkich prób wyciskania 
znaków na rybie pokazało, 
że ta hipoteza nie ma 
najmniejszego sensu. W 
żaden racjonalny sposób nie 
można wytłumaczyć, jak taki 
sam znak mógł powstać z 
obu stron ryby. 
„Zajmuję się karpiami od 
kilkunastu lat, ale nigdy 
nie widziałem czegoś 
podobnego. To prawdziwy 
fenomen!” – twierdzi 
ekspert.

Robert Bernatowicz
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KOPERNIK BYŁA KOBIETĄ...
 Mamy dość tego, co się dzieje dookoła. Marazmu, 
hamstwa, degrengolady, sondaży, bandytów na ulicach, 
farb do włosów z amoniakiem i brudnych toalet. 
Wkurzają nas zaśmiecone lasy, brudne paznokcie, 
przepocone koszule, republiki kolesiów, partyjne 
klucze, lwy trzymające władzę i pionowe korytarze. 

Nie możemy patrzeć na zdezelowane place zabaw, 
dziury w drogach , półgłówków parkujących na 
miejscach dla inwalidów.  Mamy dość! Nie chcemy 
czekać. 
Nie będziemy wyglądać przez okno i czekać, aż 
przyjedzie rycerz na białym koniu, który przywróci 
porządek. Bierzemy sprawy w swoje ręce.
Na razie sprzątamy własne podwórko, ale jeśli 
zauważymy bałagan na sąsiednim , nie przejdziemy 
obojętnie.  Dziś czyste podwórko, jutro porządna 
Polska i Europa ! Poruszmy Ziemię! 

Kopernik była kobietą!

  Stowarzyszenie kobiet niezależnych i 
nieobliczalnych, kreatywnych i przed-
siębiorczych; kobiet, które chcą i będą wpływać 
na życie publiczne Komorowa, gminy, powiatu 
i kraju. Organizujemy cykliczne spotkania 
literackie, kabaretowe, muzyczne.  Gościmy 
znane i ciekawe postacie, wykonawców i 
twórców lubianych lub kontrowersyjnych. Nasze 
spotkania zawsze są interesujące! Inicjujemy lub 
uczestniczymy w imprezach lub akcjach ważnych 
dla nas wszystkich. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie 
warto lub trzeba być. 

Kopernik była Kobietą!

  Tak piszą o sobie na swojej stronie internetowej. I trzeba im 
wierzyć. Są wszędzie. A to, co robią dla mieszkańców Ko-
morowa, jego bliższych i dalszych okolic zasługuje na uz-
nanie i szacunek. Gościły właściwie wszystkich najbardziej 
znanych ludzi teatru, fi lmu, kabaretu, ludzi pióra, spor-
towców. Jak one to robią? Bez 
ministerialnych dotacji, bez 
oczekiwania na  gminne dofi -
nansowanie. 
Tylu imprez, i to na takim 
poziomie nie byłby w stanie 
zorganizować żaden ośrodek 
ani dom kulury.  Ich zapał, 
entuzjazm i szczere intencje 
udzielają się każdemu, kto 
ma z nimi do czyniena.  
Dziewczynom z K-40, po 
prostu, się nie odmawia!!! 
Wielkie brawa. Tak trzymać!

10. grudnia w „Oberży u Michała” w Komorowie odbył 
się koncert charytatywny na rzecz fundacji „Nasze dzieci” 
oraz licytacja niezwykle atrakcyjnych przedmiotów 
podarowanych przez znanych i lubianych aktorów, artystów, dziennikarzy, sportowców, a także 
mieszkańców Komorowa. Była doskonała okazja zakupu oryginalnych prezentów świątecznych. 
Licytowane przedmioty posiadały dedykacje lub autografy darczyńców. A wśród nich Janusza 
Gajosa, Marka Raczkowskiego,  Roberta Korzeniowskiego, Kabaretu Ani Mru-Mru. Koncert 
uświetnił występ Joanny Kurowskiej, Małgorzaty Kozuchowskiej, małżeństwa - Aleksandry Justy i 
Zbigniewa Zamachowskiego (po raz pierwszy zaśpiewali razem publicznie, w dodatku w towarzystwie 
swoich dzieci!), oraz Janusza Tylmana. 

6. grudnia w komorowskiej „Oberży u Michała” 
miało miejsce spotkanie z cyklu „Apetyt na książki”, 
którego bohaterem był Wojciech Kuczok, ( na zdjęciu 

powyżej) prozaik, poeta, krytyk fi lmowy i scenarzysta. Laureat PASZPORTU 
„Polityki” w dziedzinie literatury w 2003 r, w 2004 r. literackiej Nagrody NIKE. 
Autor „Opowieści słychanych”, „Szkieleciarki” i „Gnoju”. Oparty na jego prozie 
fi lm „Pręgi” w reżyserii Magdaleny Piekorz zdobył w 2004 r. Złote Lwy na festiwalu 
fi lmowym w Gdyni.
Rozmowę z pisarzem poprowadził Andrzej Domalik – reżyser fi lmowy i teatralny, 
scenarzysta.

Serdecznie 
dziękujemy tym 

wszystkim z Państwa, 
którzy wzięli udział 

w koncercie 
charytatywnym w 
ostatnią niedzielę 

10-go grudnia.  
Dzięki Państwa 

pomocy udało się 
zebrać sumę 23.875zł

K-40 

fotografi e: Bolo Skoczylaswww.k40.org.pl
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Razem z Panem przyjdzie przebaczenie

Nasze, rodzinne…

Losy sprawiły, że kilka 
razy przytrafi ło mi 
się spędzić Święta na 
obczyźnie. Wiem! Moda 
teraz na wszelkie Alpy i 
ski-resorty, i nic dziwnego, 
mamy dowody osobiste 
z dumnym kręgiem 
gwiazdek na niebieskim 
emblemacie, które czynią 
dla nas Europę bliższą, na 
wyciagnięcie ręki. Tam 
śnieg jest w kontrakcie, u 
nas… Wiadomo. Jednym 
słowem, kto może i 
chce korzysta i jedzie 
heeeen! Część naszych 
rodaków, może sąsiad albo 
koleżanka, zamiast przy 
choince, spędza Wigilię w 
Irlandzkich pubach albo 
przy piwie w Birmingham. 
Ktoś popije ze smutku 
w Londynie, ktoś inny 
zapłacze z tęsknoty w 
Antwerpii, Barcelonie 
czy Kolonii. Ale w tej 
Europie, krainie unifi kacji 
i dyrektywowej nijakości, 
tym, co sprawia, że nadal 
jesteśmy Polską, jest jej 
historia i tradycja. I właśnie 
tej tradycji, ilekroć nie było 
mnie w Boże Narodzeni 
nad Wisłą, najbardziej mi 
brakowało. Brakowało 
barszczu, bo buraków 
w marketach nie było. 
Brakowało karpia, bo kto 
by karpia sprzedawał, 
wszak to wodny chwast! 
Tam liczy się tylko 
łosoś, tuńczyk, miecznik 
i śledź. A chrzan… 
Szkoda gadać. Nijaki. 
A co z naszą poczciwą 
białą kiełbasą, bez której 
podobnie jak bez szyneczki 
okapującej tłuszczykiem, 
jeszcze pachnącej 
dymem drzewnym nie 
sposób wyobrazić sobie 
powigilijnego poranka! A 
żurek czy kaczka na obiad? 

c z y l i  n a s z e  p o l s k i e  B o ż e  N a r o d z e n i e .   R e f l e k s j i  k i l k a  P i o t r a  I w i c k i e g o

Gdyby tak można było dekretem bądź odgórnym ukazem wprowadzić ogólnonarodowe pojednanie, wybaczenie, zapomnienie. Waśnie 
na bok, w górę serca i … do przodu. Piękne? Piękne. Możliwe? (Nie) Możliwe* Moja niepoprawna dusza optymisty podpowiada mi, że 
gdzieś tam pod przykryciem buty, arogancji, wyobcowania, tli się ta piękna polska cecha, niemal romantyczna, która nakazuje wierzyć 
w to, że możemy przy Wigilijnym stole zasiąść jak bracia, przebaczać i prosić o wybaczenie. Połamać się opłatkiem, porozmawiać. A tam 
gdzie ludzie rozmawiają, problemy gasną, drogi się prostują. Tak było w te nasze Polskie Boże Narodzenia i niech tak będzie.
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Owszem, Święta tam, 
jeszcze do niedawna były 
na tle naszych rozjarzone 
reklamami, obwieszczone 
promocjami, wyprzedażami 
i specjalnymi ofertami 
handlowymi, tylko na 
tę jedną, jedyna okazję. 
Gdy zawitało to do nas, 
a od kilku lat niczym się 
pod tym względem nie 
różnimy, dokładnie przed 
rokiem powiedziałem 
sobie, że chyba jak Oni 
stanęliśmy na głowie. 
Opłatki w hipermarkecie 
(czy aby poświęcone?!), 
anglojęzyczne reklamy 
naszego poczciwego 
Świętego Mikołaja, i 
okolicznościowe melodie 
– kolędy i tamtejsze 
„christmasy” grane w 
sklepach od połowy 
listopada. To wszystko 
skomercjalizowało Boże 
Narodzenie. Wyzuło z 
tajemnicy i romantyzmu. 
A ja jestem przeciw! I 
dzisiaj, jako dopust boży 
wspominam te Święta 
„tam”. I więcej takich 
Świąt nie chcę. Jak Boże 
Narodzenie, to tylko 
tutaj. Lepsze czy gorsze, 
jak choćby te przed laty, 
w Stanie Wojennym, 
przy wystanej szynce i 
wyczekanych kubańskich 
pomarańczach, smutne, ale 
nasze. Polskie! 

Kocham tradycję

Każda rodzina ma swoją 
mniej lub bardziej „swoją” 
tradycję obchodzenia 
Wigilii i dwóch 
świątecznych dni. Ktoś 
ubiera choinkę, dzieciaki 
się cieszą, mama pomstuje 
w kuchni, bo ciągle ktoś 
przeszkadza, i w zasadzie 
wszystko na jej głowie… 
Pamiętamy zapach 

barszczu i kompotu z 
suszonych owoców, gdzieś 
tam w głowie skwierczy 
karpik na maśle… Tę 
tradycję wynosimy z 
domu i – co mało, kiedy 
przychodzi nam na myśl 
– właśnie ta tradycja buduje 
dom, tworzy rodzinę! 
Jak pięknie powiedział 
Lec: Koła rodzinnego 
nie tworzy się cyrklem? 
Kiedy po roku zabiegania, 
miesiącach pracy i nauki 
siadamy przy stole, z 
obowiązkową dodatkową 
zastawą dla zbłąkanego 
wędrowca, gdy łamiemy 
się opłatkiem, składamy 
życzenia, i co jakiś czas, ze 
smutkiem odnotowujemy 
brak kogoś przy stole, to 
przeżywamy Święta. Wraz 
z pierwszą gwiazdką na 
niebie, dotykamy sacrum 
– tradycji. Czegoś, co dali 
nam dziadkowie, rodzice, 
a im ich dziadkowie i 

rodzice. Gdzieś po kątach 
chowają się maleństwa, 
pociechy, dla których 
najważniejsze jest to coś, 
co tak pięknie błyszczy się 
pod choinką a tata i mama 
ukrywali „to” na dnie 
szafy. Tak zaczyna się ich 
tradycja, ich pojmowanie 
Świąt, a oni przekażą ją 
swoim dzieciom i wnukom. 
Nas nie będzie a Święta 
będą. Nie ważny opłatek, 
karp czy uszka bądź 
krokiety, dla pociech liczą 
się tym razem prezenty. 
Przyjdzie Święty Mikołaj, 
czasami nastraszy rózgą, 
bądź – jak na Kaszubach, 
Wielkopolsce, Pomorzu 
czy Śląsku – dyscypliną 
zwaną też pydą, zapyta: 
Czy tu są grzeczne 
dzieci? I już, zacznie się 
rozpakowywanie, szał 
radości. W tę chwilę 
bardziej liczy się pamięć, 
gest, ciepłe słowo, 

spojrzenie, nie chodzi o to 
czy prezenty są „biedne czy 
bogate”. Gdy w rodzinie jest 
miłość, ważna jest pamięć, 
żaden nawet najdroższy 
skarb nie zastąpi miłości. 
I dlatego te nasze Polskie 
Święta zawsze były pełne, 
przejmujące, bo nawet 
w czasach, gdy karp był 
luksusem a szynka dobrem 
niemal pożądanym, zawsze 
przy tym wigilijnym stole 
była miłość. I nie ważne, 
czy dla kogoś jedną z 
obowiązkowych potraw 
była 24 grudnia kutia 
czy kluski z makiem, 
nie ważne, że tu czy 
tam zamiast karpia jada 
się śledzie w śmietanie 
a barszcz konkuruje 
z zupa grzybową. Są 
miejsca, że nawet ryby nie 
uświadczycie! Jak bez mięsa 
to bez mięsa, ryby też! 
Najważniejsza jest tradycja, 
bo ta wszak jest wartością 
samą w sobie. I choć nie ma 
jakiegokolwiek kościelnego 
nakazu postu w Wigilię, 
to i tak cała Polska pości. 
Pamiętam dywagacje na 
ten temat przed rokiem 
czy dwoma. Na fali sporów 
i polemik „post czy nie”, 
ktoś zadzwonił do jednej 
z rozgłośni radiowych 
i oznajmił, że choć jest 
Żydem, pracownikiem 
fi rmy z Izraela tutaj 
prowadzącym biznes, to 
obchodzi święta jak Polacy, 
bo tu mieszka, tu mieszkali 
jego rodzice i dziadkowie. 
My dywagowaliśmy skąd 
ten post, on, choć nie 
obchodzi Świąt jak my, nie 
miał tego problemu. I to 
jest ważne. Szacunek dla 
tradycji, każdej tradycji, bo 
to ona jest korzeniem i to 
ona ostoją. I dlatego gdy 
ktoś mnie zapyta, jakie są 
najpiękniejsze kolędy, gdzie 
są najpiękniejsze święta, 
gdzie najpiękniej ubierają 

choinki i stroją szopki, 
odpowiem tutaj w Polsce. 

A może słowo…

Czasami w 
przedświątecznym 
zabieganiu zapominamy 
o tym, że prezent, mała 
czy duża rzecz, to tylko 
materialne przekazanie 
naszych myśli i uczuć. A 
pamiętajmy, że piękna 
polską tradycją było 
wybaczanie, pojednanie 
przy żłobku. Przychodziła 
do nas Dziecina i z 
nią dobro. Czy nie 
śpiewamy: Chwała na 
wysokości a pokój na 
Ziemi? A słowo pokój 
to nie tylko zaniechanie 
waśni między systemami, 
światopoglądami, 
państwami… 
Pokój, to również 
słowo „przepraszam” 
wypowiedziane do 
kogoś, z kim drogi się 
nam pokrzyżowały, 
pokręciły. Czasami słowo 
„kocham”, albo „wybacz”, 
„przepraszam” to więcej 
niż największe skarby 
świata. Może komuś 
wyrządziliśmy krzywdę, 
zraniliśmy, skrzywdziliśmy, 
teraz wynosząc się ponad 
własną dumę i pychę, 
może zdobędziemy się 
na to słowo, może dwa, 
uśmiech, łzę. Naprostujemy 
nasze drogi z drogami 
kogoś, kogo kochamy, 
ale coś kiedyś stanęło 
na przeszkodzie, coś nas 
poróżniło, skłóciło. To 
może być nawet krótki 
telefon w wigilijny wieczór, 
albo kilka słów w pierwszy 
czy drugi dzień Świąt. 
Czasami ten jeden telefon 
dla kogoś stanie się całym 
światem a nam spadnie 
kamień z serca. Bo Boże 
Narodzenie i Wigilia to 
czas, kiedy trzeba sobie 
wybaczać, aby kolejny rok 
był prostszy, szczęśliwszy, 
lepszy. Czego Państwu z 
całego serca życzę.

Piotr Iwicki 
*Niepotrzebne skreślić

W internetowej sieci pojawił się nowy blog związany z ziemią pruszkowską. Jego autorem jest 
Piotr Iwicki, do niedawna wójt gminy Raszyn, aktualnie jej radny…a nasz nowy redakcyjny 
kolega. Tematyka bloga obraca się wokół problematyki samorządowej i jak mówi jego autor, 
zawiera treści subiektywne naszpikowane aktualnościami. Na stronie znajduje się również 
odsyłacz do poczty, poprzez którą, można kontaktować się z autorem. Zainteresowani niech 
klikną: http://raszyn.blox.pl 

Raszyński blog
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reklama

 Zapach choinki, wypastowane 
podłogi, makowce pochowane 
w kredensie, rodzina, 
prezenty.
Tak kiedyś wspominaliśmy 
grudniowe święta. Dzisiejsze 
Boże Narodzenie kojarzy się 
nam jedynie z supermarketami, 
hipermarketami i wielkimi 
promocjami.
Niedawno jechałam z moją 
mamą samochodem na zakupy. 
I ona zadała mi pytanie, co 
pamiętam z moich pierwszych 
świąt.  Powiedziałam, że małą 
choinkę, stojącą na ławie w 
dużym pokoju, prezent jaki 
wówczas dostałam (niebieski 
serwis do kawy), moją 
mamę wychodzacą do pracy 
i śpiącego tatę. Tak było 15 
lat temu.  A gdyby zapytała 
mnie o dzisiejsze święta, 
powiedziałabym pewnie: 
sprzątanie, zakupy i dylemat 
co komu podarować. Żyjemy 
w takich a nie innych czasach 
i ktoś mógłby zarzucić mi, 
że zwariowałam, bo i czego 
więcej można oczekiwać? 
No i tu właśnie pojawia się 
problem. Bo już wszystko 
mamy na wyciągnięcie ręki. 
Jak ktoś bardzo chce i ma 
wystarczające dochody to 
święta może sobie nawet 
z własnymi kelnerami 
zafundować. Właściwie taki 
kelner dobra rzecz, czy tylko 
aby w święta niezbędny? Czy 
już żadna polska gospodyni 
sama kolacji nie potrafi  
przyrządzić, a tym bardziej jej 
podać?
Kiedyś, Gustaw Herling-
Grudziński powiedział, że 
ludzie dzielą sie na mądrych 
i inteligentnych. Powiedział 
też, że tych dwóch rzeczy 
naraz połączyć sie nie da.
Stwierdzenie Grudzińskiego, 
może wydawać się 

Święta, święta i znów to samo

przewrotne. Bo mądrzy 
ludzie, to ci z mądrością już 
wrodzoną, inteligentni zaś 
to geniusze, którzy często 
w życiu nie dają sobie rady. 
Chyba skąś to znamy... I to 
właśnie można dokładnie 
porównać do naszych świąt i 
“niezdarnych” gospodyń.
Święta Bożego Narodzenia 
i Noworoczne są dłuższe od 
Wielkanocnych i według 
wielu osób cieplejsze oraz 
weselsze. Zastanawia mnie 
tylko dlaczego? Bo proces 
jest identyczny. Supermarket, 
hipermarket, promocje, tylko 
choinki i prezentów nie ma, a 
z rodziną i tak przez kilka dni 
trzeba się “poużerać”.
Jak co roku zastrzegamy 
się, że tym razem będzie 
inaczej, że zastanowimy się, 
zatrzymamy na chwilę, ale 
i tak wszystko zatacza swój 
stały krąg i to co miało się nie 
powtórzyć jest identyczne.
K i l k u t y g o d n i o w e 
przygotowywania, zakupy, 
wydane pieniądze, zszargane 
nerwy. Wszystko to, tylko na 
parę chwil przyjemności, albo 
i też nie.
I o co tyle krzyku? Skoro 
“przecież to takie od tysięcy 
lat uprawiane, banalne i 
prozaiczne zajęcie”?

  Pana Stefana poznałam przez 
przypadek, a może tak właśnie 
miało być.
Nigdy nie przypuszczałam, 
że bezduszność ludzka, może 
mieć takie granice.
To była niedziela, zimny 
wieczór. Wracałam z kafejki 
internetowej, bo skończył 
mi się tusz w drukarce, a 
musiałam wydrukować prace.
Szłam do domu. Śnieg 
skrzypiał pod nogami. Byłam 
zamyślona. Nagle zaczepił 
mnie młody mężczyzna. 
Wyglądał na około 30 lat, stał 
ze starszym panem.
 - Przepraszam, czy nie wie 
pani gdzie jest ul. Ołówkowa? 
Tam podobno jest jakieś 
przedszkole- spytał.
 - Tak wiem- odpowiedziałam 
i wytłumaczyłam im drogę.
 - Widzę, że pani idzie w 
tamtą stronę. To pokaże pani, 
temu panu drogę, bo on ma 
kłopoty z pamięcią.    Młody 
mężczyzna, szybko odwrócił 
się do starszego:
   - Ta ładna pani, panu pomoże. 
Uśmiechnął się i odszedł w 
pośpiechu. Zadowolony, bo w 
końcu pozbył się „Kłopotu”.
 – Dziękuje bardzo- rzuciłam 
odpowiedź z ironią w głosie, 
w pustą już ulice.
   Co ja teraz zrobię?! - kołatała 
mi się po głowie myśl. Jestem 
sama, mam obok siebie 

N i e d z i e l n y,  z i m o w y  w i e c z ó r
sędziwego, obcego człowieka, 
przerażonego i zagubionego 
niczym dziecko. Jak mogę 
mu pomóc? A jeżeli zrobi 
mi krzywdę? Jeżeli jest kimś 
złym i oszukuje, że nic nie 
pamięta?! Plątanina myśli. 
Ale ten schludnie ubrany i 
czysty mężczyzna wzbudzał 
moje zaufanie. 
Zaryzykuję, postawię 
wszystko na jedną kartę- 
stwierdziłam. 
 - Myślę, że pójdziemy do 
mnie. Napije się pan gorącej 
herbaty, bo na pewno pan 
zmarzł. A potem zastanowimy 
się, co dalej- powiedziałam.
-Nie, nie chce robić kłopotu. 
Zresztą po nocy pani chłopa 
do domu będzie sprowadzać? 
Rodzice się zdenerwują.- 
zaczął się martwić starszy 
pan. Zaczęłam się śmiać.      
– Pan się nie martwi, idziemy 
do mnie. 
Powoli poszliśmy, w stronę 
mojego domu. –Wie pani, 
przyjechałem do Pruszkowa, 
bo żona przyjechała tutaj 
wcześniej do córki, bo 
jest jakaś impreza, chyba 
urodziny. Bo córka to mieszka 
na tej ulicy, co jest przedszkole 
albo szkoła, tam ślepa uliczka 
jest. To nie jest, proszę panią 
moja córka, tylko córka żony 
z pierwszego małżeństwa. A 
ja mieszkam w Warszawie. 
Mam na imię Stefan, jestem 
lekarzem, kiedyś tutaj 
pracowałem w Pruszkowie, a 
teraz mam już 80 lat. 
Szliśmy a, on zupełnie nie 
wiedział gdzie jest. Nie 
mogłam zostawić go samego 
w ten mroźny, zimowy 
wieczór.
 - Jak to, to córka się nie 
zainteresowała do tej pory 
gdzie pan jest? O której 
godzinie pan tu przyjechał? 

 - No autobusem tu  
przyjechałem, chyba o 17 z 
Warszawy wyjechał. A córka? 
Zapomniałem komórki i 
pewnie przez to córka nie ma 
ze mną kontaktu. 
Spojrzałam na zegarek było 
po 20, krążył tu już od dwóch 
godzin.
 - A może numer telefonu 
do córki pan pamięta? Ulice 
gdzie ona mieszka?
 - Nie pamiętam tylko swój 
numer do domu. I wiem, że 
to gdzieś koło ul. Ołówkowej, 
ale nie na niej. Jak tam będę to 
poznam ten dom.
Weszliśmy do mnie na klatkę. 
Zadzwoniłam domofonem. 
W tym momencie pan Stefan 
poślizgnął się na śniegu i 
przewrócił. Próbowałam mu 
pomóc wstać. Nie mogłam, 
rozjeżdżały mi się szpilki. 
Starszy mężczyzna leżał na 
ziemi i nie ruszał się. To był 
koszmar. Pomyślałam, że 
upadając pewnie złamał sobie 
nogę, albo rękę. Krzyknęłam 
przez domofon:   
 -Mamo, chodź szybko na dół! 
Potrzebuję pomocy! 
Na klatkę wybiegła moja 
mama. Pomogła mi podnieść 
mężczyznę. Na szczęście 
oprócz niewielkiego guza, pan 
Stefan nic sobie nie zrobił. 
Wprowadziłyśmy go do 
mieszkania. Był przestraszony 
tą całą sytuacją. Tłumaczył, że 
nie chce nam przeszkadzać, 
że zaraz sobie pójdzie. A ja 
wiedziałam, że nie mogę go 
puścić samego. 
Opowiedziałam mamie całą 
tą nietypową historię. 
Stwierdziłyśmy, że Pan Stefan 
ma duże kłopoty z pamięcią. 
Ale w żadnym wypadku nie 
możemy wypuścić go samego 
z domu.
Nie wiedziałam, co zrobić, 

zawieźć go na policję 
czy szukać ulicy, której 
najprawdopodobniej nie 
rozpozna. A jeśli rozpozna 
to fatygować policję? Miałam 
dylemat. Zwyciężył rozsądek. 
Pojechałam ze starszym 
panem na policję.
 - Dobry wieczór.-
powiedziałam wchodząc na 
komisariat
 - Dobry wieczór. Słucham 
panią- zapytał starszy aspirant. 
Opowiedziałam mu całe moje 
przeżycie i poprosiłam o 
pomoc. 
Poproszono pana Stefana 
o dokumenty, których 
oczywiście przy sobie nie 
miał i personalia córki, które 
on na szczęście pamiętał. 
Podane nazwisko przez niego 
na prawdę istniało i zostało 
przez policjantów szybko 
odnalezione. 
 - Pozostało tylko jedno- 
powiedział mi aspirant. 
Wezwiemy patrol i zawieziemy 
pana Stefana pod adres, który 
mamy w komputerze. Jeśli 
będzie tam jego rodzina, to 
pan zostanie u nich, a jak nie 
to koledzy odwiozą pana do 
domu.
Po 10 min. przyjechał patrol.
 –Dowidzenia panie Stefanie- 
powiedziałam. 
– Dowidzenia pani i dziękuję 
bardzo. 
Starszy pan wsiadł do 
samochodu, a ja pojechałam 
do domu.
   To był uroczy, sympatyczny, 
pogodny i elegancki, starszy 
człowiek. Biło od niego ciepło, 
sympatia i bezgraniczne 
zaufanie do ludzi.

Izabela Kok
i.kok@wpr.com.pl
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Ro z w ią z a n i a  p r o s i m y  n a d s y łać  n a  k a r t k a c h 
p o c z t o w y c h  n a  a d r e s  r e d a k c j i : 

W P R  H e l e n o w s k a  1 6 / 4 8 , 
0 5 - 8 0 4  P r u s z ko w

l u b  n a  n a s z  a d r e s  m a i l o w y : 
r e d a k c j a @ w p r . c o m . p l

 n i e  z a p o m i n a j ą c  o  p o d a n i u  n a z w i s k a  i  a d r e s u 
n a d a w c y 

Te r m i n  n a d s y ła n i a  o d p o w i e d z i , 
d o  d n i a  1 0 .  s t y c z n i a .  2 0 0 7  r.

N a g r o d ą  j e s t  k s i ą ż k a : 
B e a t y  Ty s z k i e w i c z  „ K o c h a ,  l u b i ,  ża r t u j e ”

NAGRODĘ  UFUNDOWAŁA: 
 KSIĘGARNIA

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

p. Ewa Jakubczak z Komorowa. 
Nagrodę prześlemy pocztą.

K R Z Y ŻÓ W K A  Z  S E N T E N C J Ą

  Jeszcze nigdy wolność słowa nie była tak powszechna jak w obecnych 
czasach. Do niedawna pozostawała pięknym zapisem w licznych konstytucjach, 
ustawach i postanowieniach. Jej faktycznymi reprezentantami byli właściciele 
mediów, którzy otaczającą nas rzeczywistość opisywali, a często nawet 
kreowali w „jedynie słuszny” sposób. Przeciętnemu obywatelowi pozostawał 
wybór medium najbardziej zbieżnego z jego własnymi przekonaniami. 
Internet zmienił wszystko. Pierwszym dobrodziejstwem była możliwość 
łatwego i przede wszystkim szybkiego zdobywania informacji z wielu źródeł. 
Daje to możliwość spojrzenia na daną sprawę oczami wielu, często kompletnie 
różnych i obcych sobie osób. 
Następny krok dokonał się przy asyście wielkich portali i serwisów 
komercyjnych. Aby przyciągnąć więcej klientów niż konkurencja musieli 

cały czas walczyć ze sobą na pomysły i innowacje. Chat i darmowe miejsce na własne www były jednymi z 
pierwszych usług powszechnie oferowanych przez portale. Obydwie te usługi w znacznym stopniu przyczyniły 
się do rozwoju sieciowego społeczeństwa obywatelskiego. Można narzekać czasem na poziom dysput na chatach, 
nie można jednak nie zauważyć, że to właśnie dzięki tej usłudze ludzie otrzymali możliwość wymiany na żywo 
poglądów z braćmi i siostrami internautami z całego świata. To jest wyjście poza obszar własnego towarzystwa, 
w którym te same dyskusje wałkuje się standardowo przy równie standardowych okazjach. To rozwija. Darmowe 
konta www pozwoliły własne myśli spisać, zebrać i opublikować. Skończyły się czasy dyktatu papieru, funduszy 
i ograniczonego audytorium. To co w Internecie liczy się najbardziej to POMYSŁ.
   Pomysł stary jak świat przyświecał twórcom pierwszych 
ogólnie dostępnych pamiętników internetowych, czyli 
popularnych blogów. Bardzo szybko usługa ta stała się 
jedną z najpopularniejszych w sieci, a wpływy z reklam 
wyświetlanych na stronach amatorskich „kronikarzy” 
napełniły kieszenie rad nadzorczych portali sporą 
ilością gotówki. Blogi, podobnie jak osobiste strony 
www miały dla wolności przekazu informacji jedną, 
podstawową zaletę. Pierwszą i ostatnią instancją, przed 
która odpowiadał autor danego tekstu był on sam. Nie 
musiał oglądać się na linię programową redakcji ani 
na sympatie i antypatie naczelnego. Pisał to co chciał 
i kiedy chciał. 
    Kolejnym i moim zdaniem najważniejszym etapem w tworzeniu internetowego środowiska dziennikarskiego 
było stworzenie serwisów, do których treść dostarczali sami użytkownicy. Początkowo były to wąskie tematycznie 
serwisy hobbystyczne. Następnie przyszedł czas na szersze serwisy np.: kulturalne, regionalne, motoryzacyjne 
itp. Przełom nastąpił w momencie przekazania w ręce amatorów – dziennikarzy całych serwisów informacyjnych. 
Prekursorem w tej dziedzinie była zapomniana obecnie Indymedia. Założycielom przyświecała idea, aby każdy 
miał równe prawo do przedstawienia swojego punktu widzenia, a treść serwisu stanowiła przeciwwagę dla 
profesjonalnych mediów głównego nurtu. Udało się. W ślady Indymedii poszły kolejne środowiska i jak grzyby po 
deszczu zaczęły powstawać niezależne serwisy informacyjne. W Polsce najbardziej udanym projektem tego typu 
są wiadomosci24.pl .
   Internet wykształcił nie tylko dziennikarzy prasowych, ale także własnych radiowców, prezenterów i 
fotoreporterów. Każdy reprezentant tych specjalizacji bez większego wyszkolenia czy bardzo drogiego sprzętu 
przy odrobinie szczęścia może odnieść sukces. Liczy się pomysł, a nie schematyczne myślenie. Przekaz amatorski 
ma tę przewagę nad profesjonalnym, że jest bardziej naturalny, a przez to i bardziej autentyczny.
Zresztą w Internecie publikować też trzeba umieć. Każdy zdrowy na umyśle internauta dwa razy zastanowi się nim 
przeczyta tekst, który ma więcej niż 1800 – 2000 znaków. Informacja musi być taka jak cała nasza współczesna 
komunikacja – zwięzła, prosta i zawierająca maksimum informacji w minimalnej ilości słów. Sam z własnego 
doświadczenia mogę zaręczyć, że jest to o wiele trudniejsze niż napisanie wielo stronnicowego elaboratu. 
   W każdej beczce miodu musi znaleźć się oczywiście łyżka dziegciu. Pełna wolność jest zarazem błogosławieństwem 
jak i przekleństwem serwisów amatorskich. Za pisanie biorą się często osoby, które o danym temacie nie mają 
bladego pojęcia. Brak nad głową czujnego oka naczelnego powoduje także, że o wiele łatwiej ulega się pokusie 
wkładania w informację własnego komentarza, który często zmienia i zafałszowuje treść przekazu. Informacja 
taka jest równie niebezpieczna jak zmanipulowany materiał w mediach tradycyjnych. Najlepszym sposobem na 
wyrobienie sobie prawidłowego zdania jest korzystanie z możliwie największej liczby źródeł. O ile nie namiesza 
nam to kompletnie w głowie to poznamy całą prawdę. Internet ma to do siebie, że jest zarazem szkatułką z 
niezliczoną ilością pereł jak i największym śmietnikiem w historii ludzkości. Cóż, między innymi za to tak bardzo 
go lubię. 

Wszystkie media w ręce ludu
Na początek zagadka. Jaka jest obecnie najczęściej krytykowana grupa zawodowa w Polsce? 
Podpowiem - dziennikarze (łże elity, szara sieć, agenci Tego i Owego – niepotrzebne skreślić). 
Problem w tym, że w dobie globalnej sieci prawie każdy internauta jest na swój sposób 
dziennikarzem.

Piotr Słowik p.slowik@wpr.com.pl

W wyznaczonych sklepach harcerze będą zbierać artykuły spożywcze, 
z których zostaną sporządzone paczki żywnościowe.

Hufi ec ZHP Pruszków i Fundacja “Przywróćmy Społeczeństwu”
Organizują w dniach

15-22 grudnia akcję charytatywną

Prosimy mieszkańców Pruszkowa o hojność.

Każdy z Was może zostać św. Mikołajem!

“ZOSTAŃ ŚW. MIKOŁAJEM”

Akcję będzie obsługiwała
41 Pruszkowska Drużyna Harcerska: Sokół”

Dnia 22 grudnia zostaną rozdane najbardziej potrzebującym.
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L O K A L E

SPRZEDAM
FIATA UNO
poj. 1,0 rocznik 1998, 

38 tys. przebiegu 
garażowany, 
nowe opony, 

stan b. dobry, 
kolor biała perła. 

Cena do uzgodnienia
kom:0-504 980 302

Agentów do sprzedaży
D2D Telewizja Nowej 

Generacji
wysokie zarobki.

zapewniamy szkolenia.
tel. 0-22 642-10-26

tel. kom. 0-662 769 801

P R A C A

Handlowców/Doradców 
Dystrybutor Telewizji 

Nowej Generacji.
Nowoczesny 

produkt, wysokie 
zarobki, szkolenia, 

nienormowany czas 
pracy.

Tel. 0-22 642-10-26
Tel. kom. 0-66 2769 801

P R A C A

Przedstawicieli 
Handlowych

Telewizji 
Nowej Generacji
zarobki od 2000,-

Zapewniamy szkolenia
produktowe i sprzedażowe

tel: 0-22 642 10 26
tel. kom: 0-662 76 98 01

P R A C A

WPR 015 • Grudzień 2006-Styczeń 2007

reklama w wpr
tel/fax: (0-22) 758 86 91

kom: 0-604 931 453
mailuj: reklama@wpr.com.pl 

O G Ł O S Z E N I A  D R O B N E

MOTORYZACJA
Akwizytorów

Telewizja Nowej 
Generacji

Nieograniczone zarobki.
Szkolenia.

tel. 0-22 642-10-26
tel. kom. 0-662 769 801

P R A C A

Laminowanie oczek wod-
nych, oczek kąpielowych 
wodospadów, itp. 
Dowolny kształt i kolor. 
Udzielam kilkuletniej 
gwarancji szczelności. 
tel. 0 605 120 785

U S ŁU G I

Drewno kominkowe, 
opałowe. Każda ilość. 
tel: 502 544 959

.
Sprzedam tanio. 
Kraty - piękna ornamentacja. 
Wymiary: 
136x168 – 2 szt, 
136x68 – 1 szt., 136x137-1 
szt. 
Tel: 0-22 758 88 67

.
Pruszków. Działka budow-
lana 750m2/. Ciche spokojne 
miejsce. cena:180 tys
Tel: 0-22 844 41 24

.
Sprzedam opony używane 
rozmiar: 195/65/15
tel: 604 200 048

S P R Z E D A M

Zatrudnię
konstruktora maszyn 
(umiejętność wykonywania
rysunków wykonawczych)

ślusarza 
spawacza w argonie 

Pęcice Małe
0-22 759 02 00 

lub 0-502 204 866

P R A C A

Szukamy sprzedawczyni 
do sklepu spożywczo-
przemysłowego w 
Pruszkowie. 
tel: 608 470197

Marek Hejda

Szanowni Państwo,
Pragnę podziękować wszystkim moim 
wyborcom, którzy docenili moją dotychczasową 
pracę w Radzie Miejskiej a poprzez oddanie 
głosów na moją kandydaturę w wyborach 
samorządowych sprawili, że ponownie zostałem 
wybrany do Rady Miejskiej w Pruszkowie.
To dla mnie ogromny zaszczyt i wielkie 
zobowiązanie do jeszcze lepszej i 
skuteczniejszej pracy dla dobra naszego miasta 
i jego mieszkańców. Dziękuję.

Serdecznie dziękuję Wyborcom  za zaufanie 
i głosy. Swoją pracą postaram się nie zawieść 
tych, którzy oddali na mnie swój głos w 
wyborach samorządowych. Składam serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy pomagali mi 
w kampanii wyborczej.

Zbigniew Makowski

Dziękuję serdecznie personelowi Oddziału 
Neurologii Szpitala w Tworkach za wzorową opiekę 
w czasie mojego w nim pobytu. Proszę przyjąć 
wyrazy uznania za wykonywaną pracę oraz serce 
okazywane chorym. Życzę pomyślności, wielu 
sukcesów i dalszej owocnej pracy.

P R A C A

Sprzedam 
dwie działki 
pracownicze 

po 300m2 
obok siebie 

wraz z domkiem 
w Milanówku

0-22 758 66 72

Krzysztof Żaczyński

Odstąpię lokal gasrtonomi-
czny w centrum Pruszkowa. 
Tanio. 
tel: 604 707 125
tel: 694-352-419

.
Poszukuję kawalerki w 
Pruszkowie lub Piastowie
tel: 0-506 515 083

.
Młode małżeństwo poszuku-
je kawalerki w Pruszkowie 
(najlepiej blisko SKM na 
okres 8-10 miesięcy. Może 
być bez telefonu i TV.
tel: 0-503 634 686

.
Szukam 2-pokojoweg miesz-
kania w Brwinowie cena do 
800zł.

tel: 502-2479 295

L O K A L E
Poszukuję mieszkania do 
wynajęcia, najchętniej 
dwupokojowego, umeblow-
anego
tel: 0-511 621 090

. 
Młode malżeństwo poszuku-
je do wynajecia 2-pokojowe-
go mieszkania w Pruszkowie
tel: 0-660 737 405

.
Poszukuję do wynajęcia 
niedrogą kawalerkę w Prusz-
kowie. 
Tel: 662 114 938 Adam

Wszystkim, którzy w dniu 12 listopada 
oddali na mnie swój głos, gorąco z całego 
serca DZIĘKUJĘ! Jako radny miejski oraz 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki 
Społecznej w trakcie rozpoczętej kadencji 
będę starał się udowodnić, że Państwa wybór 
nie był dziełem przypadku!
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Panowie wysoko

   W tym sezonie koszykarze 
MKS Znicz Basket Pruszków 
ponownie grają w I lidze. W 
poprzednim nie udało się 
awansować do Ekstraklasy. 
Trzeba nawet powiedzieć 
– dobrze, że nie spadliśmy 
z ligi. W tym roku sprawa 
wygląda o niebo lepiej.

   Pruszkowska drużyna do 
rozgrywek przystąpiła z 
kilkoma wzmocnieniami. 
Głównym, jak przyznał 
trener Jacek Gembal, jest 
rozgrywający Marcin Ecka. 
Ten świetny rozgrywający 
przyszedł z Tytana 
Częstochowa. Wzmocnił 
koszykarzy z Pruszkowa 
po 3. kolejce i efekty tego 
były widoczne od razu. 
Inne wzmocnienia to 
Artur Bajer (AZS Radom), 
Łukasz Kwiatkowski (Unia 
Tarnów) oraz Dariusz 
Aziewicz z AZS-u Koszalin. 
Szczególnie warto zwrócić 
uwagę na tego ostatniego. 
Jego poprzedni klub gra 
w Ekstraklasie, więc to 
też powinno być duże 
wzmocnienie. Aziewicz 
nie zdołał wywalczyć 
sobie miejsca w pierwszej 
piątce, ale gdy wchodzi na 
boisko, robi swoje. Ci wyżej 
wymienieni koszykarze 
doszli do już poukładanego 
zespołu, w którym 
młodość Wołoszyna, 
Tomaszewskiego i 
Matuszewskiego miesza się 
z doświadczeniem Czubka 
i Rybczyńskiego.
Sezon zaczął się 
nieciekawie. Na początek 
wyjazd do Rzeszowa 

P o w r ó t  d o  t r a d y c j i
Ruszył sezon koszykarski. Właściwie pierwsza część tego 
sezonu dobiega końca. Na miejscu więc będzie podsumowanie 
dotychczasowych wyników pruszkowskich drużyn. Jest się czym 
pochwalić i może już wkrótce nasze miasto znów będzie słynęło z 
koszykówki.

i porażka z tamtejszą 
Resovią 72:74. Tydzień 
później mecz w Pruszkowie 
z Sokołem Łańcut i kolejna 
przegrana 68:72. Najgorsze 
w tym wszystkim było to, 
że oba mecze przegraliśmy 
po dogrywkach. Przez 
palce uciekły nam 
dwa punkty. Następne 
spotkanie musiało 
przynieść zmianę sytuacji. 
Na szczęście przyniosło, 
gdyż wygraliśmy z 
Tarnovią 4you 90:84. 
Następne cztery mecze 
drużyna z Pruszkowa 
również rozstrzygnęła na 
swoją korzyść. Wpadka ze 
Sportowcem Częstochowa 
86:98 nie wybiła z rytmu 
Pruszkowian, którzy w 
kolejnych trzech meczach 
okazali się lepsi. Wygrali 
nawet z Zastalem Zielona 
Góra i zostali liderem 
tabeli. Ostatni mecz jednak 
Znicz Basket przegrał. Z 
Górnikiem Wałbrzych padł 
wynik 71:80 i koszykarze 
z Pruszkowa spadli na 3. 
miejsce.

   Mimo ostatniej porażki 
dotychczasowa część 
sezonu wychodzi na plus. 
W dwunastu meczach 
odnieść osiem zwycięstw 
– to zasługuje na brawa. 
Zwłaszcza, że celem na 
ten sezon nie jest awans, 
tylko spokojne zgrywanie 
zespołu. - Nasze plany 
są proste. Chcemy grać 
jak najlepiej, wypaść jak 
najlepiej po to, żeby ta 
drużyna już w tej chwili 
funkcjonowała tak, żebyśmy 
mogli powalczyć kiedyś 
o Ekstraklasę. Myślę, że 
w przyszłym sezonie. 
Oczywiście, jeżeli w tym 

sezonie nadarzyłaby się 
taka sytuacja, nie będziemy 
odpuszczali, ale plan jest 
taki, żeby skonsolidować 
drużynę w tym sezonie, 
stworzyć trzon tej drużyny, 
trochę dać młodym ludziom 
pograć, jak już będzie 
sytuacja w lidze bardziej 
klarowna. – powiedział 
trener Gembal. Na pytanie 
o najgroźniejszych rywali 
szkoleniowiec Znicza 
Basket stwierdził: - Ta 
liga jest taka, że każdy z 
każdym może wygrać, ale 
myślę, że najsilniejszym 
zespołem jest Zastal. Ten 
zespół gra w tym samym 
składzie praktycznie od 
dwóch lat, a w tej chwili 
został wzmocniony 
doświadczonymi 
graczami z Ekstraklasy, 
Pawłem Szcześniakiem i 
Borkowskim Robertem. 
Cieszy zatem, że drużynę 
z Lubuskiego już udało 
się pokonać naszym 
koszykarzom. - Drużyna 
Kwidzynia bardzo mocna 
kadrowo, bardzo mocna 
organizacyjnie, fi nansowo 
również jest faworytem ligi. 
– dodaje Jacek Gembal.

   Pruszkowski zespół 
pokazał, że będzie się 
liczył w walce o najlepsze 
miejsca w lidze. 9 
grudnia koszykarze jadą 
do Kwidzynia, a potem 
rozpocznie się runda 
rewanżowa. Miejmy 
nadzieję, że z podobnymi 
wynikami. 

Lider liderem

   W ślad za tradycją 
koszykówki męskiej, idą 
panie. W tym sezonie 

koszykarki PTS Lider 
Pruszków przegrały tylko 
jedno spotkanie i pewnie 
prowadzą w tabeli I ligi.
   Pierwszoplanową 
postacią w zespole jest 
Katarzyna Dulnik, która 
w 1999 roku zdobyła 
z reprezentacją Polski 
mistrzostwo Europy. 
Pomaga jej równie 
doświadczona Ewa 
Rucińska i nieco młodsza 
Urszula Kopeć. Te 
koszykarki grały już razem 
w przeszłości. W tym roku 
pomagają pruszkowskiemu 
zespołowi w walce o 
awans do Polskiej Ligi 
Koszykówki Kobiet. Jeśli 
im się ta sztuka powiedzie, 
będzie to największe 
osiągnięcie żeńskiego kosza 
w Pruszkowie.

   Szanse są ogromne, gdyż 
PTS Lider mknie jak burza. 
Po drodze Pruszkowianki 
doznały tylko jednej 
porażki. Nie udało im 

się wygrać z drużyną z 
Żyrardowa – wiceliderem 
tabeli. Najprawdopodobniej 
to będzie główny rywal 
w walce o wygraną I ligi. 
Do fazy fi nałowej z grupy 
awansują dwie drużyny. 
Oby jedną z nich był właśnie 
Lider Pruszków. A później 
tylko dwa zwycięstwa i 
będziemy w Ford Germaz 
Ekstraklasie.

Trzecioligowy 
Pruszków

  
 Mamy dwie drużyny w I 
ligach, ale zapominamy 
o jeszcze jednych 
rozgrywkach. Na 
najniższym szczeblu 
rozgrywek grają bowiem 
koszykarze MKS MOS 
Pruszków. To zdolny, młody 
zespół. Choć w tabeli są 
daleko to najważniejsze 
jest, że potrafi ą stworzyć 
drużynę. Dobry rozwój 

jest gwarancją sukcesów w 
przyszłości. A takich byśmy 
wszyscy chcieli.
  Pruszkowska młodzież 
wygrała trzy spośród 
dziewięciu meczów. Mimo 
to nadal zachowuje szanse 
na awans do fazy play-
off . Zostało pięć spotkań. 
Jeśli większość z nich 
wygra, to otrzyma szansę 
bezpośredniej walki o awans 
do II ligi. Warto wspomóc 
naszych koszykarzy. MKS 
MOS gra swoje mecze w hali 
przy ulicy Gomulińskiego 
w soboty o godzinie 14:30. 
Z pełną salą wyniki mogą 
przyjść łatwiej.

Mariusz Markowski
mmarkowski@wpr.com.pl

PTS Lider Pruszków UKS La Basket Warszawa 122:11
MKS Biomlek Chełm PTS Lider Pruszków 46:79
MKK OSiR Żyrardów PTS Lider Pruszków 78:76
PTS Lider Pruszków AZS PW Warszawa 66:50
PTS Lider Pruszków AZS UW Warszawa 67:56
WKK Huragan Wołomin PTS Lider Pruszków 76:90
PTS Lider Pruszków Gimbasket 15 Białystok 80:54

Koszykówka – wyniki w tym sezonieResovia Rzeszów Znicz Basket 74:72
Znicz Basket Sokół Łańcut 68:72
Tarnovia 4YOU Znicz Basket 84:90
Znicz Basket Politechnika P 84:70
Stal Stalowa Wola Znicz Basket 92:94
Znicz Basket Siarka Tarnobrzeg 84:72
Start AZS Lublin Znicz Basket 70:72
Znicz Basket Sportowiec 86:98
Sportino Znicz Basket 89:96
Spójnia Stargard Znicz Basket 74:77
Zastal Zielona G Znicz Basket 63:72
Znicz Basket Górnik Wałbrzych 71:80

PTS Lider Pruszków

MKS MOS Pruszków
UKS 2 Wołomin MKS MOS Pruszków 89:61
MKS MOS Pruszków KS Świder Otwock 78:71
POSSM Warszawa MKS MOS Pruszków 77:74
MKS MOS Pruszków KS Piaseczno 115:83
MKS MOS Pruszków UKS PLa Basket Warszawa 107:69
OTK Ostrołęka MKS MOS Pruszków 74:61
AZS UW Warszawa MKS MOS Pruszków 114:61
MKS MOS Pruszków UKS 2 Wołomin 73:85
KS Świder Otwock MKS MOS Pruszków 79:64

Znicz Pruszków

Trener Jacek Gembal
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W I G I L J N E  P O T R AW Y
Karp wig i l i jny  w  migda łowej  pan ierce
karp
bułka tarta
migdały obrane
jajko
olej do smażenia
sól, pieprz
natka pietruszki
cytryna 
inne przyprawy wg gustu

Karpia kroimy w dzwonki, solimy, pieprzymy i dodajemy inne przyprawy 
zgodnie z własnymi upodobaniami ( może być np. czosnek). 
Przygotowujemy jajko, bułkę tartą - tak jak do normalnej panierki.
Na osobnym talerzyku przygotowujemy migdały (najlepiej kupić gotowe - 
pokrojone i obrane ze skórek - zaoszczędzimy dodatkowej pracy). 
Karpia moczymy w jajku, obtaczamy w bułce tartej a następnie w migdałach, 
wrzucamy na gorący olej, opiekamy z obu stron, przystrajamy natką pietruszki, 
cytryną i podajemy na stół. 
PYSZOTA!!!

KOŁO PZW
PRUSZKÓW

Karp pieczony w śmietanie i sosie pomidorowym
1 duży karp

1-2 małe puszki koncentratu pomidorowego
1 słodka śmietana

1-2 cytryny
rodzynki

sól, pieprz do smaku
olej

Karpia wypatroszyć, oporządzić, obrać i umyć. Pokroić w dzwonka, natrzeć 
solą. Naczynie żaroodporne albo brytfannę wysmarować olejem, wyłożyć pla-
sterkami cytryny. Kłaść kawałki karpia, polewać śmietaną i koncentratem po-
midorowym, posypać solą, pieprzem i rodzynkami. Jeśli trzeba kłaść warstwy, 
polewać każdą kolejną. Piec w piekarniku około godziny.

S a ł a t k a  ś l e d z i o w a  z  c z o s n k i e m
kilka płatów śledziowych
kilka ząbków czosnku
majonez
sól, pieprz, cytryna do smaku

Płaty śledziowe wymoczyć (około 12 godzin), pociąć w kostki. 
Czosnek wycisnąć do majonezu, dodać sól, pieprz, można dodać nieco soku 
cytrynowego do smaku, dobrze zamieszać. Śledzie zalać sosem i wstawić do 
lodówki na kilka godzin.                                     

ŻYCZYMY SMACZNEGO!

Marcin Kostera

Wysokość składki członkowskiej Polskiego Związku Wędkarskiego w 2007 
roku będzie wynosić:
1. Składka członkowska - podstawowa                                                        56 zł
2. Składka członkowska ulgowa 50% (młodzież szkolna, studenci i żołnierze         
    służby zasadniczej w wieku 16 - 26 lat, odznaczeni złota i srebrną odznaką 
    PZW, mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia oraz kobiety po ukończeniu 
   60 roku życia)                                                                                            28 zł                   
3. Składka członkowska ulgowa 75% (odznaczeni odznaką złotą z wieńcami    
    oraz członek uczestnik do lat 16)                                                             14 zł
4. Wpisowe
    - członka zwyczajnego PZW                                                                    25 zł
    - członka uczestnika PZW                                                                        12 zł
5. Legitymacja członkowska                                                                          5 zł
Wysokość składki okręgowej Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Węd-
karskiego w 2007 roku będzie wynosić:
1. Składka podstawowa                                                                                94 zł
2. Składka ulgowa 50% (młodzież szkolna, studenci i żołnierze         
    służby zasadniczej w wieku 16 - 26 lat, odznaczeni złota i srebrną odznaką 
    PZW, mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia oraz kobiety po ukończeniu 
    60 roku życia)                                                                                           47 zł                   
3. Składka ulgowa 75% (odznaczeni odznaką złotą z wieńcami    
    oraz członek uczestnik do lat 16)                                                             24 zł
4. Dopłata do okręgowych wód górskich                                                     10 zł
5. Opłata egzaminacyjna (z opłaty egzaminacyjnej zwolniona jest młodzież do 
     lat 16)                                                                                                       25 zł

Uwaga:
Egzamin na kartę wędkarską przed Komisja Egzaminacyjna Koła PZW nr 18 
w Pruszkowie mogą składać osoby zameldowane, na stałe lub tymczasowo, na 
terenie Powiatu Pruszkowskiego.

INFORMACJEINFORMACJE

INFORMACJE
Zarząd Koła nr 18 Polskie-
go Związku Wędkarskiego 
w Pruszkowie informuje, 
że w miesiącach:

- grudzień 2006 roku opła-
ty członkowskie i okrę-
gowe przyjmowane będą 
w dniach; 19.12.2006 
r. oraz 29.12. 2006 r. w 
godzinach 1500 - 1900, 
 w siedzibie Koła.
- styczeń, luty opłaty 
członkowskie przyjmowa-
ne będą w każdy wtorek, 
w godzinach 1500 - 1900, 
w siedzibie Koła, w Prusz-
kowie przy ul. Hubala 3 A.
- marzec, kwiecień, maj 
opłaty członkowskie 
przyjmowane będą w 
każdy wtorek i czwartek, 
w godzinach 1500 - 1900, 
w siedzibie Koła, w Prusz-
kowie przy ul. Hubala 3 A.
- czerwiec, lipiec, sierpień, 
do 20. września  opłaty  
członkowskie przyjmowa-
ne będą w każdy wtorek, 
w godzinach 1500 - 1800, 
w siedzibie Koła, w Prusz-
kowie przy ul. Hubala 3 A.
- egzaminy na Kartę Węd-
karską odbywać się będą w 
każdy wtorek w godzinach 
1500 - 1800.

  Z początkiem grudnia 2006 roku rozpoczęło 
działalność  medyczną Centrum Rehabilitacji 
Artkinezis zlokalizowane na pograniczu trzech 
miejscowości Komorowa, Pęcic  oraz Pruszkowa. 
Sąsiedztwo szpitala powiatowego oraz stacji kolejki 
WKD  stwarza dogodne warunki komunikacyjne dla 
pacjentów. 
   Nowo powstały obiekt został w pełni zaprojektowany 
i wybudowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych . 
Terapia prowadzona jest w nowocześnie wyposażonych 
pracowniach: kinezyterapii, laseroterapii, 
magnetoterapii, krioterapii miejscowej, elektoterapii 
i ultradźwięków oraz  hydroterapii. Pacjenci mogą 
korzystać z pojedynczych zabiegów ambulatoryjnych 
jak i kompleksowej terapii w oddziale dziennym 
rehabilitacji.
   Placówka zatrudnia lekarzy specjalistów z zakresu 
rehabilitacji, balneologii i fi zykoterapii, neurologii, 
ortopedii oraz magistrów fi zjoterapii. Większość 
terapeutów posiada certyfi katy ukończenia  
międzynarodowych szkoleń w zakresie PNF, McKenzie, 
Mulligana oraz terapii manualnej.
Misją fi rmy jest przywrócenie sprawności psychicznej 
i fi zycznej pacjentom tak aby mogli prawidłowo 
funkcjonować w społeczeństwie. 

tekst sponsorowany

www.artkinezis.pl

ARTKINEZIS - TWOJA SZANSA NA LEPSZE JUTRO
   Centrum Rehabilitacji Artkinezis 
prowadzi terapię osób po urazach, 
zabiegach operacyjnych,  udarach, a 
także ze schorzeniami takimi jak choroby 
zwyrodnieniowe, reumatyczne, miopatie oraz 
zespoły bólowe w przebiegu dyskopatii.
Poprzez indywidualizację procesu 
rehabilitacyjnego oraz stały nadzór lekarza 
specjalisty nad chorym, placówka pragnie 
osiągać najwyższą jakość usług.

   Centrum zamierza objąć swoją opieką 
również najmłodszych pacjentów- dzieci ryzyka 
okołoporodowego, prowadząc rehabilitację 
leczniczą w oparciu o indywidualnie opracowany 
program uwzględniający ćwiczenia wg metod 
neurofi zjologicznych: Vojty oraz NDT-Bobath.
   W chwili obecnej placówka świadczy usługi 
na zasadzie pełnej odpłatności oczekując na 
podpisanie kontraktu z Narodowym Funduszem 
Zdrowia na pełną refundację usług dla pacjentów 
ubezpieczonych.
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Dostępna 
już w sprzedaży!

Absolutny HIT 
na rynku w Polsce!

Zapraszamy do zakupu książki bezpośrednio w sklepie internetowym 
Ligi Biblijnej pod adresem: www.ligabiblijna.pl

Książka dostępna jest również w portalu aukcyjnym Allegro. W najbliższym czasie trafi do księgarni.

Książka podejmu-
je niezwykle ważny 
dla chrześcijan pro-
blem wzajemnej relacji 
między Biblią, a naucza-
niem we wspólnocie wie-
rzących. Jest ona o tyle inte-
resująca, że jej autor jako czło-
nek Ciała Kierowniczego Świad-
ków Jehowy osobiście uczestniczył 
w tym procesie, opisując niezwykle 
szczerze i uczciwie wszystkie związa-
ne z nim trudności, znajdujące wyraz 
w jej tytule: „KRYZYS SUMIENIA”. 

Autor, stara się zachować emocjonalny dystans i unika ogólnikowych tendencyjnych oskar-
żeń, mogących się zrodzić z poczucia odrzucenia, które mogło w nim powstać, gdyż należał 
do społeczności Świadków Jehowy od urodzenia i dopiero po sześćdziesięciu latach opuścił 
jej szeregi. Jednak w jego sposobie przedstawiania wydarzeń widać raczej szczere poszuki-
wanie prawdy, o czym świadczą obszerne cytaty doktrynalnych wypowiedzi, zamieszczonych 
w Strażnicy, będącej głównym organem normatywnego nauczania w społeczności Świadków 
Jehowy. Dlatego też czytelnik nie spotka się w książce z gotowymi tezami. Raczej w oparciu 
o dobrze udokumentowane fakty będzie musiał sam wyciągnąć wnioski z jej lektury. 

Książkai żkążkakKsiążkaKsiążkai żkKsiążkżiii ż  - dokumentd k  
obrazujący PRAWDZIWYPRAWDZIWY charakter organizacji Świadków Jehowy!

NZOZ Centrum Rehabilitacji ARTKINEZIS

Kompleksowa rehabilitacja lecznicza 
dorosłych i dzieci

Adres:
ul. Kwiatów  Polnych 4
05-806 Pęcice
Kontakt:
Internet: http//www.artkinezis.pl
e-mail: artkinezis@artkinezis.pl
Telefony:
0-22 730 13 30, 730 13 31
Fax:
0-22 730 13 31

Czynne od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00

Twoja szansa 

na lepsze jutrona lepsze jutro


