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Czego nie powie Ci doradca?- str. 6
   Coraz częściej korzystamy z usług doradców fi nansowych. 
Pomagają nam odnaleźć się w zawiłych regułach rynku 
fi nansowego i wybrać odpowiednie instrumenty. Może to być 
chęć zainwestowania lub potrzeba zaciągnięcia kredytu. 
  Generalnie każdy z nas może się nazwać doradcą 
fi nansowym, a tak naprawdę nim nie być. I nawet jeśli trafi my 
na tego prawdziwego musimy zdawać sobie sprawę z tego, 
że nie powie on nam wszystkiego o sobie i o charakterze 
świadczonych usług. Dane statystyczne pokazują, że coraz 
więcej ludzi ufa doradcom fi nansowym. A w biurach 
doradców jest coraz więcej klientów. Ludzie zaczynają 
widzieć korzyści jakie uzyskują dzięki ich poradom. 
Niestety doradca doradcy nie jest równy. Są tacy, którzy nie 
powiedzą nam całej prawdy o sobie czy o współpracy z nim. 
Dlatego warto dowiedzieć się jakie tajemnice skrywa osoba 
wykonująca ten ciekawy zawód.

   tel: 022 758 86 91 redakcja@wpr.com.pl  
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Wywiad ze Zbigniewem Zamachowskim - str. 8-9
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Wieści znad Raszynki  str. 7

Emigracja? str. 6

Robert Bernatowicz str. 3

Jerzy Fijałkowski str. 2

   To najbardziej zadziwiająca historia związana 
ze snem proroczym, który dotyczył papieża 
Jana Pawła II.  Jej głównym bohaterem jest 
także najsłynniejszy polski pilot z czasów II 
wojny światowej, generał Stanisław Skalski. 
Kiedy w 1991 roku papież Karol Wojtyła 
przebywał z wizytą w Polsce, generał Skalski 
zwrócił się z dramatyczną prośbą do Sekretarza 
Stanu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, Zbigniewa Zielińskiego: 
- Muszę spotkać się z papieżem i przekazać mu 
pewną tajemnicę!

Tajemnica spotkania Jana Pawła II z 
generałem Stanisławem Skalskim!

   Postawiono więc w stan ostrego pogotowia 
wojsko i policję. W trybie pilnym wznowiono 
produkcję, zapomnianych od stanu wojennego, 
koksowników...
  Czarę goryczy i przekonanie, że to na 
pewno spisek, spowodował wypadek (?) Pana 
Premiera, który idąc chodnikiem na terenie 
Pałacu Prezydenckiego, gdzie gościł u Brata, 
poślizgnął się, przewrócił i złamał lewicę!!! 

Premiery lutego str. 10
   Dlaczego? Bo czuje się skrępowana zasadami, 
obyczajami, rytuałami życia na owym 
przedmieściu. Jest jej duszno, pragnie czegoś 
nowego, ekscytującego. Uporządkowana, 
zbanalizowana, nudna rola matki i żony ciąży 
jej niemiłosiernie. Na domiar złego, jej mąż 
jest uzależniony od pornografi i. Wszystko 
się zmienia, gdy poznaje Brada – mężczyznę 
pełniącego rolę „kury domowej”...

  Jestem w kontakcie z 17 osobami, które pracują 
na stałe i sezonowo za granicą. Kilka osób we 
Francji jako ou pair, tłumacz, stylista, Brand 
manager, w Irlandii, jako stolarz, kierownik 
budowy, kelnerka, opiekunka, w Anglii 
jako księgowa, informatyk, handlowiec, w 
Niemczech, masarz i masażysta, we Włoszech 
i Słowenii logistyk, w Rumunii Handlowiec, 
w Szwecji projektant sieci, w Norwegii złota 
rączka – i na bieżąco śledzę informację jak im 
się wiedzie.

   Tak myślę, ale wierzę, że w życiu nic nie dzieje się przypadkiem. W liceum zostałem niejako 
zmuszony do rozwinięcia swej działalności na niwie „pozaedukacyjnej”, żeby się utrzymać, bo 
orłem nie byłem, zwłaszcza jeśli chodzi o przedmioty zawodowe. A więc udało mi się skończyć 
tę szkołę także dzięki moim, nazwijmy to już bez fałszywej skromności, talentom muzycznym. 
Muzyka towarzyszyła mi zresztą od początku – kiedy w moim rodzinnym miasteczku Brzezinach 
otworzono ognisko muzyczne, od razu się do niego zapisałem. Nawiasem mówiąc, wydaje mi się, że 
tej muzycznej edukacji wziąłem mało i mam takie nieskromne poczucie, że gdybym poświęcił temu 
więcej czasu, to byłbym lepszym pianistą i...hmmm...nie powiem „kompozytorem”, bo to by była 
przesada, ale na pewno sprawniej by mi szło składanie utworów.

   Kiedyś człowiek zapalał świeczkę, dorzucał 
drewna do kominka bądź dosypywał węgla do 
pieca, i wszystko grało. Dzisiaj brak prądu rozbija 
nam łeb o technologiczną rzeczywistość.  Pal sześć, 
że nie działa telewizor, wszak bez tego można się 
obejść, nie funkcjonujący ekspres do kawy czy 
kuchenka mikrofalowa, też dają się jakoś zastąpić. 
Ale lodówki już niestety, gdy za oknem „dziesięć 
na plusie” – nie. Owszem, chwilowe zaciemnienie 
sprzyja zacieśnianiu relacji międzyludzkich, może 
tez być dobrym prognostykiem w kwestii wyżu 
demograficznego, niestety brak energii odbija 
się na jakości naszych produktów spożywczych 
zalegających w lodówkach i zamrażarkach. Ile 
lodówek „popłynęło” w czasie ostatnich wichur? 
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E T Y K I E T A
z a s t ę p c z a

Był taki czas, ze nasze 
miasto gościło w 

mediach niemal codziennie. 
W eterze, na łamach, na 
małym a nierzadko i dużym 
ekranie odmieniało się jego 
nazwę  przez wszystkie 
przypadki.   
   Jednych mieszkańców 
fakt ten satysfakcjonował 
niepomiernie, innych jakby 
nieco mniej.  Ot, jak to w 
życiu. Wiadomo, wszystkim 
się nie dogodzi.  
  Nie jest naszym zamiarem, 
jako za przeproszeniem, 
organu medialnego, zajmo-
wać jednoznacznej postawy 
wobec tego faktu. Nie chce-
my  wyrażać aprobaty, czy 
dla odmiany demonstrować 
niechęci.  Spoglądając jed-
nak z pewnego czasowego 
dystansu - jak ten czas leci 
– nie da się nie zauważyć, 
że zwyczaj ów odchodzi 
niejako w siną dal.
   Dziś już literki WPR na 
tablicach rejestracyjnych 
naszych samochodów nie 
robią na mieszkańcach 
innych miast takiego 
wrażenia jak dawniej. (jeśli 
już jesteśmy przy temacie, 
to szczególnie polecam ten 
tytuł) Dobrze to, czy źle?  
Jak powiedziałem nie nam 
rozstrzygać. Choćby z tego 
powodu, że moglibyśmy 
zostać posądzeni o tęsknotę 
za dawnymi czasami, a to 
byłby niewątpliwy znak, że 
starzejemy się i ramoleje-
my. Nic bardziej mylnego. 
Czujemy energię i tzw. jazz. 
Co więcej, jeszcze nie raz 
zaskoczymy naszych czytel-
ników niekonwencjonalny-
mi pomysłami. 
   I tak nam dopomóż...
   Ale, ad rem. 
   Co prawda, sporadycznie 
ktoś coś czasem cichutko 
bąknie,  ale to już nie to co 
kiedyś.  Może po prostu 
łże-elity przestraszyły się 
konsekwencji, na jakie 
mogłyby się narazić szar-
gając na łamach dobre imię 
naszego miasta, prezentując 
je w nie do końca najko-
rzystniejszym kontekście? 
Pamiętamy bowiem jaki los 
pismakom i innej medialnej 
hołocie  wieszczyli wspól-
nie nasz Prezydent oraz 
Wydział Promocji i Rozwo-
ju Miasta! Strach przy-
pominać. Choć dla celów 
partykularnie osobistych 
zaryzykuję twierdzenie, że 

Najlepsi  na Mazowszu
to pobrzękiwanie szabelką 
miało takie szanse na suk-
ces, jak nie przymierzając, 
ja osobiście na stanowisko 
marszałka Sejmu RP. 
   Ale, ja jestem z tego mia-
sta, a ci co się narażali byli 
zdecydowanie spoza. Choć 
z drugiej strony, jak mawiał 
Tewie mleczarz,  nie takie 
rzeczy w naszej szerokości 
geografi cznej się zdarzały. 
   By jednak tradycja 
nie odeszła do końca w 
niepamięć, a Pruszków nie 
znikł na amen z poczytnych 
łamów i srebrnych ekranów 
zadbał nie kto inny jak 
wspomniany w poprzednim 
zdaniu Sejm właśnie. Z Se-
natem i Wysokim Urzędem 
Prezydenta IV Rzeczypo-
spolitej. Pierwszy, uchwala-
jąc przez aklamację, drugi 
nie wnosząc niezbędnych 
poprawek, trzeci przykle-
pując regulacje, dotyczące 
banalnego dość obowiązku 
złożenia oświadczeń mająt-
kowych przez, dopiero co, 
wybranych przez nas czyli 
tzw. elektorat, miejskich 
rajców.
   Oj się porobiło! Nasi wy-
brańcy, stanęli gremialnie 
na wysokości zadania. No, 
nie wszyscy wprawdzie, ale 
ustawowa i bezwzględna 
większość. Zadbali, by 
Pruszków nie przepadł jako 
temat środków przekazu. 
   I rzeczywiście! 
   Sam na własne uszy 
słyszałem jak w wieczor-
nym wydaniu wiadomości 
w charakterze sensacji dnia 
oznajmiono: - Rekord 
padł w Pruszkowie! Na 
23-ch radnych, trzynastu 
nie złożyło oświadczeń w 
wymaganym ustawowo 
terminie. To najwięcej na 
całym Mazowszu!  –  i spi-
ker znacząco zawiesił głos.
   Czy i w całym kraju 
nie wiem, bo póki co, nie 
opublikowano jeszcze od-
nośnych statystyk. Ale jest 
spore prawdopodobieństwo, 
że jesteśmy pany... 
Podbudowany wynikiem 
i medialnym rozgłosem, 
wybrałem się na sesję Rady 
Miasta, gdzie spodziewa-
łem się zdyskontowania 
niewątpliwego wyczynu. 
Jakże srodze się zawiodłem.  
Państwo radni, zdecydo-
wanie zbagatelizowali 
osiągnięcie i umniejszali 
taktownie własne zasługi. 
Dało się zauważyć i pewien 
umiar i powściągliwość i 
nieśmiałość, jakąś taką… 
Twierdzili skromnie, że na 
ów sukces złożył się nie 

tylko ich osobisty wysiłek, 
ale docenić należy  stara-
nia: i Biura Rady Miasta, i 
Przewodniczącego Rady, i 
radców prawnych, i pełnią-
cego obowiązki komisarza 
wyborczego - Sekretarza 
Miasta wreszcie. Że to tylko 
jeden czy dwa dni spóź-
nienia, to właściwie jakby 
nic… To po co tyle szumu, 
bo cóż to znowu za wynik? 
   Panie i Panowie Radni 
nie bądźcie tacy nieśmiali. 
Nie umniejszajcie włas-
nych zasług. To dzięki 
Wam właśnie zrobiło się 
o naszym mieście znowu 
głośno. Gdybyście złożyli 
byli stosowne kwity w ter-
minie, to nawet pies z kula-
wą nogą nie wspomniałby 
o Pruszkowie. A gdyby tak 
miasto chciało zamówić 
jakąś promocję w TV lub 
w, dajmy na to, Wyborczej? 
To ile trzeba by było wydać 
pieniędzy podatnika? A tak? 
   W ramach realizacji 
programu taniego państwa 
mamy i marketing i kasę.
   Czyli jak mówią nasi mło-
dzi mieszkańcy PRUSZ-
KÓW RULEZ!!!
   I tak trzymać!
PS. 
   Na okoliczność, że 
spóźnienie było więcej 
niż skromne, najtrafniej 
wypowiedział się zaprzy-
jaźniony ze mną właściciel 
pewnego biura księgowego, 
pan Boguś. 
   A panu Bogusiowi można 
wierzyć, bo to osoba 
obeznana i prawie, i w 
cyferkach. Owo, pan Boguś 
też się kiedyś spóźnił. I to 
nie o dwa dni czy tydzień.    
O dwie minuty!!! 
   Jakie były konsekwencje 
tego spóźnienia? Ano takie, 
że pociąg odjechał bez 
niego, a on sam zamiast 
obejrzeć skoki Małysza 
w Zakopanem, musiał 
zadowolić się transmisją 
telewizyjną.

Drodzy Rodacy! Sza-
nowni Bliźni!

Gdy piszę ten tekst, 
zaczyna świtać nadzieja, 
że najgorsze mamy już za 
sobą. Że potworna zima, 
która zaatakowała nasz kraj 
w tym roku, zaczyna wy-
cofywać się tam, gdzie jej 
miejsce. Nad Rosję. Niech 
stanie się zadość sprawied-
liwości dziejowej! Niech 
chociaż natura weźmie od-
wet za nasze niesprzedane 
mięso, za nasze jabłka, za 
nasze kartofle (za przepro-
szeniem)! Może odczytają 
to jako widomy znak, że 
tak dalej traktować nas nie 
wolno.
   Ale do rzeczy. Zaczęło 
się całkiem niewinnie. 
Troszkę przysnieżyło, 
troszkę przymroziło. 
Potem nic! Maskowała się 
zima długo. Niektórzy już 
uwierzyli, że może tym 
razem nas ominie.    Aż 
stało się. Z każdym dniem 
sytuacja stawała się coraz 
bardziej dramatyczna. 
Odpowiedzialni za zimowe 
utrzymanie dróg, którzy 
jak co roku deklarowali 
natychmiastową gotowość 
do walki, byli bezsilni. Bo 
wprawdzie i pługi i solarki 
z przepisowymi ładunkami 
na pakach i śpiącymi w 
nich znudzonymi kie-
rowcami stały w pełnym 
alercie, ale nikomu to na 
nic się nie przydało. Ani 
sól, ani piasek na drogach 
znaleźć się nie mogły, bo 
olej napędowy w silnikach 
samochodów zmienił się w 
parafinę. Co w związku z 
tym na drogach się działo, 
nie muszę przypominać. 

Z i m a  z ł a !
Kraj sparaliżowany trans-
portowo. Wydawać by się 
mogło, że w tak skrajnej 
potrzebie można liczyć na 
kolej. Ale tam też sieć trak-
cyjna pękała jak pajęczyna.  
A szyny kurczyły się do 
tego stopnia, że zaczęto 
podejrzewać, akurat w tym 
przypadku Bogu ducha 
winnych złomiarzy o podłą 
robotę.
A jeszcze elektrownie 
zaczęły apelować o oszczę-
dzanie energii elektrycznej. 
Ale jak tu oszczędzać 
prąd, gdy w mieszkaniach i 
zakładach pracy przez po-
pękane od mrozów rury nie 
chciała docierać para do 
kaloryferów. Dlatego tylko 
piecyki elektryczne dawały 
odrobinę ciepła. Do czasu 
zresztą. Bo potem zdespe-
rowani właściciele nawet 
najbardziej luksusowych 
rezydencji czy apartamen-
tów zaczęli demontować 
posadzki z egzotycznego 
drewna i rozpalać ogni-
ska na środku salonów. 
W ogniu trzaskał mahoń, 
palisander i heban. Byle 
przetrwać. Środki maso-
wego przekazu po okresie 
alarmujących ostrzeżeń 
zaczęły po kolei milknąć. 
Jeśli nie z braku prądu, to, 
po prostu, obiektywy w 
kamerach pękały a radiow-
com usta przymarzały do 
mikrofonów. Moja stacja 
radiowa jak pamiętacie 
była z Wami do końca. 
Codziennie odmrażaliśmy 
aparaturę nadawczą, aby 
choć ciepłe słowo płynęło 
z radioodbiorników na fali 
94,5 FM Radio Bogoria 
(najlepsza muzyka na 
Zachodnim Mazowszu). O 
ile mieliście Państwo czym 
odbiornik zasilić. Baterie i 
akumulatory były towarem 
deficytowym.
   Władza centralna całą 
sytuację na początku 
przypisała wiadomemu 
układowi, który do szko-
dzenia jej angażuje nawet 
nieświadomą niczego aurę. 
Wmawiając jej, że tęga 
zima jest nam niezbędna. 
Postawiono więc w stan 
ostrego pogotowia wojsko 
i policję. W trybie pilnym 
wznowiono produkcję, 
zapomnianych od stanu 
wojennego, koksowników. 
Czarę goryczy i przekona-
nie, że to na pewno spisek, 
spowodował wypadek (?) 
Pana Premiera, który idąc 
chodnikiem na terenie Pa-
łacu Prezydenckiego, gdzie 

gościł u Brata, poślizgnął 
się, przewrócił i złamał 
lewicę!!!
   Oczywistą więc kon-
sekwencją przegranych 
zmagań z kataklizmem 
powinny być dla każdego 
Polaka-patrioty dymisje, 
jakie po przewaleniu się 
najgorszego nastąpiły. Mi-
nister Obrony Narodowej, 
Minister Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji oraz 
Komendant Główny Policji 
okazali się ludźmi honoru 
i sami o dymisję poprosili. 
Prośbom stało się zadość. 
Z dziennikarskiego obo-
wiązku odnotujmy jeszcze, 
ze zapadła decyzja o pod-
grzewaniu chodników na 
terenie rezydencji prezy-
denckiej za okazyjną cenę 
sześciu milionów złotych.
   Otwarty pozostaje prob-
lem, kto musiałby podać 
się do dymisji i co byłoby 
podgrzewane, gdyby Pan 
Premier złamał sobie 
prawicę?
   Nie należy więc dzi-
wić się bezsilności władz 
samorządowych. Także 
pruszkowskich, zdziesiąt-
kowanych przez restrykcyj-
ne, niespójne i trudne do 
zrozumienia nawet przez 
uczone głowy, ustawy 
o konieczności złożenia 
oświadczeń majątkowych. 
Swoich i współmałżonków. 
Niedobitki władzy radzie-
ckiej (od rady oczywiście) 
nie zdołały dać zdecydowa-
nego odporu kataklizmowi.
Niejeden czytelnik już 
zadaje sobie pytanie czy 
autor tego felietonu czasem 
nie wypił za dużo, albo nie 
zjadł za mało, nazywając 
tę kilkudniową Zimkę z 
symbolicznym śnieżkiem i 
mrozkiem, kataklizmem.
   Proszę Państwa. Nie 
zwariowałem. Tylko w 
przypływie patriotyzmu, 
nie ważne czy genetyczne-
go czy nabytego, musiałem 
odpowiedzieć znajomemu 
z dalekiego, podbieguno-
wego kraju czyli Norwegii, 
który kilka dni temu mą 
Ojczyznę odwiedził. I 
przyjechał samochodem z 
Wybrzeża na Mazowsze po 
naszych polskich drogach.
„Nie ujmując niczego 
naszym arktycznym, jakież 
wy tutaj musicie mieć 
srogie zimy? Przecież ser 
szwajcarski to symbol 
całości w porównaniu z 
waszymi drogami”
   No to się dowiedział.
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  Pielgrzymka Jana Pawła 
II zbliżała się powoli do 
końca, a jej ostatnim 
punktem było spotkanie 
z młodzieżą na Jasnej 
Górze. Prośba generała 
Skalskiego była bardzo 
nietypowa, ale na szczęście 
w sprawę zaangażował 
się sekretarz papieski 
ksiądz Stanisław Dziwisz. 
Skontaktował się z Janem 
Pawłem II, który zgodził 
się w nocy na terenie 
Klasztoru Jasnogórskiego 
spotkać z generałem 
Skalskim. Wszystko miało 
przebiegać w całkowitej 
tajemnicy, do zakończenia 
wizyty papieża w Polsce 
pozostało tylko kilkanaście 
godzin.  Stanisław Skalski 
błyskawicznie ubrał się w 
galowy mundur i wyruszył 
samochodem z Warszawy 
do Częstochowy. Na 
obrzeżach miasta generał 
dostał eskortę policjantów 

Kulisy tajnego spotkania Jana Pawła II 
z generałem Stanisławem Skalskim!
P r o r o c z y  s e n  o  p a p i e żu - P o l a k u !

na motocyklach i tylko 
dzięki temu udało mu 
się dostać do klasztoru. 
Rozpoczęło się nocne 
spotkanie papieża z 
młodzieżą, nie było 
pewne, czy Ojciec Święty 
znajdzie czas na poznanie 
tajemniczego proroctwa. 
Nagle ksiądz Dziwisz 
podszedł do generała 
Skalskiego i powiedział, że 
papież spotka się z nim... o 
północy! 
   I tak się dokładnie stało. 
Ojciec Święty przywitał 
się z generałem słowami 
„Słyszałem wiele o pana 
bohaterstwie w czasie 
wojny, świadczą o tym 
te odznaczenia na Pana 
mundurze...”. Po chwili 
papież oddalił się na 
chwilę razem z generałem 
Skalskim i w skupieniu 
zaczął wysłuchiwać historii 
związanej z jego osobą. 
Na koniec Jan Paweł II 

To najbardziej zadziwiająca historia związana ze snem 
proroczym, który dotyczył papieża Jana Pawła II.  Jej 

głównym bohaterem jest także najsłynniejszy polski pilot z 
czasów II wojny światowej, generał Stanisław Skalski. Kiedy w 
1991 roku papież Karol Wojtyła przebywał z wizytą w Polsce, 
generał Skalski zwrócił się z dramatyczną prośbą do Sekretarza 
Stanu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
Zbigniewa Zielińskiego: 
- Muszę spotkać się z papieżem i przekazać mu pewną 
tajemnicę!

położył rękę 
na ramieniu 
g e n e r a ł a , 
s p o j r z a ł 
mu w oczy i 
p o w i e d z i a ł 
głośno „To był znak 
życia!”
   Wszyscy uczestnicy tego 
niesamowitego spotkania 
rozeszli się w milczeniu. 
Jeszcze tej samej nocy 
Zbigniew Zieliński 
poprosił generała o 
ujawnienie, jaką to 
tajemnicę przekazał 
papieżowi. Według jego 
relacji generał westchnął, 
po czym zaczął snuć 
zdumiewającą opowieść.
„Jak po wojnie siedziałem 
w więzieniu we Wronkach 
w celi śmierci, do tej celi 
wsadzili jakiegoś hitlerowca 
czy nawet gestapowca. 
Nazywał się ……… (ja 
zapomniałem). Wrogowie 
w czasie II wojny światowej 

spotkali się w jednej celi. 
Często hitlerowiec zwierzał 
się, że zrobił wiele krzywdy 
Polakom, ale teraz rozmyśla 
nad tym i żałuje tego, co 
źle uczynił. Pewnego dnia 
rano wstaje z pryczy i mówi 
do mnie: „Stasiu razem 
siedzimy w tym okrutnym 
więzieniu. Mnie rozstrzelają, 
ale ty przeżyjesz. Śniło mi 
się, że Polska kiedyś będzie 
wolna od komunizmu, a 
Polak będzie Papieżem. 
Ty doczekasz tego cudu”. 
Generał Skalski mówiąc to 
z trudem krył wzruszenie.. 
„Wtedy przyjąłem to 
z niedowierzaniem. Z 
czasem, kiedy wyszedłem z 
więzienia, często wracałem 
do treści snu mojego 

współwięźnia”. Kiedy 
usłyszałem przez radio 
komunikat, że kardynał 
Karol Wojtyła został 
wybrany przez Konklawe 
Ojcem Świętym Janem 
Pawłem II zaniemówiłem 
i z radości miałem łzy w 
oczach, a jednocześnie 
przypomniałem sobie 
więzienie we Wronkach i 
rozmowę z tym Niemcem”. 
„Moim pragnieniem życia 
było, aby to wszystko 
opowiedzieć Ojcu Świętemu 
– i tak się stało”. 

Generał Stanisław Skalski 
był tym polskim pilotem, 
który jako pierwszy 
zestrzelił niemiecki 
samolot 1 września 1939 
roku. W sumie w czasie 
wojny udało mu się 
pokonać w walce około 
20-ścia nieprzyjacielskich 
maszyn. Pod koniec życia 
nasz najsłynniejszy pilot 
został pobity i okradziony 
z oszczędności całego 
życia, ostatnie chwile 
spędził w przytułku. 
Zmarł w 2004 roku 
zaledwie dzień po 
uroczystych obchodach 
Święta Niepodległości. O 
tajemniczej przepowiedni 
i jego niezwykłym 
spotkaniu z papieżem na 
Jasnej Górze wiedzieli 
tylko jego najbliżsi 
przyjaciele. 

P ro ro c z e  s n y
  Fenomen proroczych snów 
jest znany od tysięcy lat. 
To właśnie w trakcie snu 
miał swoje wizje słynny 
Nostradamus, który 
potem spisywał je w formie 
rymowanych wierszy 
zwanych centuriami. W 
trakcie snu przepowiadał 
przyszłość najbardziej 
znany amerykański 
wizjoner Edgar Cayce 
zwany „śpiącym 
prorokiem”. Przewidział 
on dwie wojny światowe, a 
także upadek komunizmu. 
Cayce wyjaśniał, że sen 
jest najlepszym kontaktem 
człowieka z „uniwersalną 
świadomością”, która 
jest zasobem zbiorowej 
wiedzy dotyczącej 
przyszłości, teraźniejszości 
i przyszłości. W trakcie 
snu można przekraczać 
bariery odległości i czasu, 
a przyszłe wydarzenia są 
przekazywane przeważnie 
w postaci symbolicznej.    
  Historia związana z 
generałem Skalskim 
pokazuje jednak, że 
zdarzają się sny, które 
zawierają autentyczne 
proroctwa.

Robert Bernatowicz

Autor dziękuje za pomoc 
Zbigniewowi Zielińskiemu

 W Polsce dawno już 
zapomnieliśmy o 

Sylwestrze i powitaniu 
Nowego Roku, a niebawem 
kończy się karnawał. Na 
świecie jest jednak wiele 
kultur i tradycji, które 
obchodzą nowy rok według 
kalendarza księżycowego. 
Mieszkający w Polsce 
przedstawiciele tych 
społeczności obchodzą te 

święta zgodnie ze swoimi 
tradycjami. 
     Jedną z takich społeczności 
są Tybetańczycy. W Polsce 
mieszka ich obecnie ponad 
dwudziestu. Każdego roku, 
zgodnie z tradycją, witają 
Nowy Rok i jednocześnie 
swoją radością dzielą się z 
Polakami, organizując z tej 
okazji zarówno koncerty, 
jak i tradycyjne modlitwy. 

   W tym roku już 2134 
Tybetański Nowy Rok 
czyli „Losar”, wypada 18 
lutego. 
 Tradycyjnie w Tybecie 
Losar zaczyna się 
pierwszego dnia pierwszego 
miesiąca kalendarzowego. 
Dzień przed Losarem w 
każdym domu i klasztorze 
odbywa się sprzątanie 
i przygotowywanie 
specjalnych odświetnych 
dekoracji oraz ofi ar. 
Przygotowywane jest 
specjalne ciasto, z którego 
wykonuje się ciastka 
podobne do naszych 
faworków, które nazywają 
się w tłumaczeniu „uszami 
osła”. Dla powodzenia 
w następnym roku na 
ołtarzu musi się też znaleźć 
wykonane z ciasta małe zoo, 
w którym najważniejsza 
jest głowa barana. Wynika 
to z tego, że Losar 

jest świętem nie tylko 
religijnym, symbolicznym 
ale także astronomicznym, 
bo rozpoczynającym 
nowy cykl przyrody. 

Następnie w klasztorach 
odbywają się specjalne 
„pudże”, natomiast w 
domach spożywa się 
wieczorem specjalną zupę 
z kluseczkami „guthuk”, 

2134 TYBETAŃSKI NOWY ROK
RO K  O G N I S T E J  ŚW I N I w których znajdują się 

przepowiednie na przyszły 
rok. I tak w kluseczkach 
możemy znaleźć takie 
symbole m.in. jak: chili, 
sól, wełna, ryż i węgiel. 
Każdy z tych symboli coś 
oznacza, np. węgiel czarny 
charakter, chili natomiast 
że osoba, która znajdzie 

ten symbol będzie w 
przyszłym roku nadmiernie 
gadatliwa itp. Symboli 
jest wiele. Wspólne 
spotkania zaczynają się o 
północy i wtedy odbywa 

się pierwsza modlitwa i 
pierwszy wspólny posiłek. 
Później, o 4. nad ranem 
wszyscy mieszkańcy 
okolicy zbierają się przed 
klasztorem i wspólnie się 
modlą i odprawiają rytuał 
ofi arowania „campy” 
(maka jęczmienna) 
wszystkim żyjącym istotom 
w intencji pomyślności 
następnego roku. Po tym 
rytuale zaczyna się czas 
wspólnych zabaw. Wtedy 
też dzieci, podobnie jak 
w Polsce podczas Bożego 
Narodzenia, dostają 
prezenty i nowe ubrania. 
Pierwszy dzień, jest dniem 
rodzinnym, natomiast 
kolejne 2-3 dni to czas 
wzajemnych odwiedzin. 
   Są to święta niezwykle 
barwne i serdeczne, w 
których nadzieja przeplata 
się z radością i refl eksją 
nad tym, co należy w sobie 
oczyścić i przemienić, aby 
kolejny rok był lepszy od 
poprzedniego. 
                              opracowanie:
Donata Trapkowska



W I A D O M O Ś C I  P O W I A T U  P R U S Z K O W S K I E G O

    Przewodniczącym 
Konwentu ponownie 
wybrany został Starosta 
Pułtuski Tadeusz 
Nalewajk, a Starosta 
Powiatu Pruszkowskiego 
Elżbieta Smolińska
ponownie została  
Wiceprzewodniczącą. 
Starosta Pruszkowski 
została również członkiem 
Wojewódzkiej Rady 
Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego. 
   Jednym z punktów 
obrad Konwentu było 

E l żb i e t a  S m o l ińs k a 
Wiceprzewodniczącą Konwentu 

Powiatów 
Województwa Mazowieckiego

W dniach 18 i 19 stycznia br. odbyło się w Płocku pierwsze posiedzenie 
Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego kadencji 2006-
2010. Około połowy uczestników spotkania to osoby nowe – starostowie 
wybrani po wyborach samorządowych w listopadzie ubiegłego roku. 

omówienie problemów 
kontraktowania świadczeń 
w zakresie lecznictwa 
szpitalnego na 2007 rok. 
Niepokój musi budzić 
fakt, że systematycznie od 
czterech lat spada poziom 
fi nansowania szpitali w 
ramach kontraktów z 
Narodowym Funduszem 
Zdrowia. Na rok bieżący 
przewidywane stawki dla 
szpitali powiatowych są o 
9% niższe w stosunku do 
roku 2006. Problemem może 
też być obowiązująca od 
ubiegłego roku podwyżka 

płac w służbie zdrowie. 
Ustawa z dnia 22 lipca 
2006 r. o przekazaniu 
środków fi nansowych 
świadczeniodawcom na 
wzrost wynagrodzeń (Dz. U. 
Nr 149, poz. 1076) określa 
zasady przekazania środków 
na podwyższenie wysokości 
wynagrodzeń w 2006 i 
2007 r. Może to oznaczać, 
że pieniędzy tych nie 
będzie w latach następnych 
i organy prowadzące 
jednostki służby zdrowia 
będą musiały z własnych 
środków fi nansować te 

koszty.    Dodatkowo 
w czerwcu zaczną 
obowiązywać w służbie 
zdrowia europejskie normy 
czasu pracy. Precyzują 

one między innymi, 
iż każdemu lekarzowi 
przysługuje co najmniej 11-
godzinny okres odpoczynku 
podczas każdej doby, a w 
godzinach nocnych nie 
wolno pracować dłużej niż 
8 godzin. Wyniknie z tego 
konieczność zatrudnienia 

dodatkowych pracowników, 
co bez wątpienia zwiększy 
koszty funkcjonowania 
szpitali. Wszystkie te sprawy 
są obecnie negocjowane 

między dyrektorami 
szpitali i NFZ. Konwent 
Powiatów Województwa 
Mazowieckiego postanowił, 
że w skład komitetu 
negocjacyjnego wejdą 
również Przewodniczący 
Konwentu Starosta Pułtuski 
Tadeusz Nalewajk oraz 

Starosta Pruszkowski 
Elżbieta Smolińska. 
 Omówiono również 
możliwości absorpcji 
środków unijnych w 
latach 2007-2013. 
Departament Strategii i 
Rozwoju Regionalnego 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa 
Mazowieckiego 
przygotowuje obecnie 
zasady składania wniosków 
o środki unijne. Podstawową 
różnicą w stosunku do 
procedur obowiązujących 
dotychczas będzie 
preselekcja wniosków. 
Samorządy będą składały 
opisy przedsięwzięcia i 
na tej podstawie odbędzie 
się pierwsza kwalifi kacja 
do pozyskania funduszy 
unijnych. Dopiero po 
takiej selekcji i jakby 
„promesie” przyznania 
środków wnioskodawcy 
będą przygotowywać 
właściwy wniosek wraz z 
niezbędnymi projektami i 
ekspertyzami.

  Konferencja odbędzie się 27 lutego 2007 r. (wtorek), w 
godz. 10.30-14.00, w Centrum Zielna w Warszawie, ul. 
Zielna 37, (wejście od strony ul. Bagno).
Celem konferencji jest inauguracja działalności 
Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu 
Społecznego, promocja EFS, przedstawienie założeń 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, 
przedstawienie idei budowania partnerstw lokalnych oraz 
możliwości fi nansowania ich z EFS.
  Pragniemy, aby konferencja stała się dla Państwa okazją do 
wymiany doświadczeń w zakresie tworzenia i zarządzania 
projektami fi nansowanymi z Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz możliwości wynikających z tworzenia 
partnerstw.
  Mamy także nadzieję, że przyszła współpraca w 
ramach Regionalnego Ośrodka EFS przyczyni się do 
profesjonalnego przygotowania się do aplikowania o środki 
EFS w nowym okresie programowania oraz stworzenia 
partnerstw lokalnych. 
  Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie 

formularza zgłoszeniowego do piątku, 23 lutego 2007 
 faxem pod nr. 22 620 31 92, 890 94 49

 lub mailem: roszefs@boris.org.pl
UWAGA: Udział w konferencji jest bezpłatny!

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują 
się na stronie www.roszefs.boris.org.pl

Projekt „Działalność sieci Regionalnych Ośrodków EFS” jest 
współfi nansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

ramach  Sektorowego Programu 
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

szansa dla społeczności lokalnych
Partnerski EFS
Stowarzyszenie BORIS jako Regionalny 
Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego 
Funduszu Społecznego zaprasza na 
konferencję pt. „Partnerski EFS – szansa dla 
społeczności lokalnych” 

Serdecznie zapraszamy na Koncert Karnawałowy, 
który odbędzie się 17 lutego o godz. 19.00 

w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego 
w Pruszkowie, Pl. Jana Pawła II 2.

wykonawcą będzie:

 „Ensamble De Narol” 
w składzie: 

Hanna Turonek – fl et, fl et piccolo; 
Tytus Wojnowicz – obój; 

Filip Woźniakowski – obój; 
Katarzyna Piotrowska – fagot; 

Grzegorz Lalek – skrzypce; 
Sebastian Wypych – kontrabas; 
Anton Birula – teorban, gitara 
Liliana Stawarz – klawesyn.

PROGRAM
Michel Corette - Concerto Comique “Margoton” na fl et, obój, skrzypce i b.c.
Adagio – Allegro Adagio Allegro
Marcin Mielczewski- Cancona prima na 2 oboje, fagot i b.c.  
Georg Philipp Telemann - Sonata G-moll na obój, skrzype i b.c.
Joseph Bodin de Boismortie - Sonata G-dur na fl et, fagot i b.c.
Girolamo Kapsberger - Ciaccona na teorban i klawesyn
Jaques Hotteterre - Sonata E-moll op. 3 nr 4 na 2 oboje i b.c., Gravement Gay Grave Gigue
Antonio Vivaldi - Koncert D-dur RV 95 na fl et, obój, skrzypce i b.c., Allegro Largo – Allegro

Koncert odbędzie się dzięki mecenatowi fi nansowemu Powiatu Pruszkowskiego 
i fi rmy ASMET z Piastowa. 

Tytus Wojnowicz i „Ensamble De Narol” 
w Pruszkowie
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W I A D O M OŚC I  P O W I AT U  P R U S Z KO W S K I E G O

I. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego
1. Opracowanie dziennych meldunków dobowych dotyczących zdarzeń powodujących istotne zagrożenie 
dla ludzi i środowiska oraz związanych z  ofi arami śmiertelnymi i poszkodowanymi.
2. Bieżące analizowanie okresowych sprawozdań Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, 
Powiatowego Lekarza Weterynarii i innych instytucji powiatowych i gminnych mających w zakresie 
działania zagadnienia przemocy i sprawy bezpieczeństwa.
3. Przedstawianie wniosków z analiz podczas Komisji Bezpieczeństwa i na sesjach poświęconych 
bezpieczeństwu.
4. Uaktualnianie mapy zagrożeń Powiatu Pruszkowskiego.

II.  Analizowanie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego
1. Analizowanie skarg ,wniosków zgłaszanych podczas spotkań z mieszkańcami powiatu.
2. Udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do Starosty w formie elektronicznej.
3. Realizacja wniosków wynikających z raportu z badań „Skali społecznego poczucia bezpieczeństwa i 

specyfi ki zagrożeń wśród mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego”.

III. Kontynuacja działań w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
1. Kształtowanie bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego.
2. Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze społeczeństwem w zakresie promowania jazdy z bezpieczną 

prędkością.
3. Prowadzenie systematycznych  kontroli pojazdów  i badań prędkości ruchu pojazdów z wykorzystaniem 

wideorejestratorów.
4. Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze społeczeństwem w zakresie używania pasów bezpieczeństwa 

, usprawnienie kontroli stosowania pasów bezpieczeństwa.
5. Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze społeczeństwem  mającej na celu uświadomienie roli 

alkoholu i narkotyków w wypadkach drogowych. Ochrona pieszych, dzieci i rowerzystów.
6. Wprowadzenie do szkolnej edukacji modułu kształtującego właściwe postawy dzieci i młodzieży jako 

pieszych uczestników ruchu drogowego.
7. Systematyczne prowadzenie kampanii informacyjnej mających na celu podniesienie kultury 

wzajemnych zachowań uczestników ruchu drogowego.
8. Kontynuowanie akcji wśród najmłodszych uczestników ruchu pieszego PN „Bądź widoczny, bądź 

bezpieczny”. Wyposażenie najmłodszych uczestników ruchu drogowego w elementy odblaskowe.
9. Kontynuowanie akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.

IV. Pomoc ofi arom przemocy. Koordynacja działań Zespołu Ośrodków Wsparcia z Policją, 
Prokuraturą Rejonową oraz gminnymi ośrodkami pomocy społecznej
1. Kontynuacja szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy dla przedstawicieli instytucji i służb 

powiatowych.

V. Przeciwdziałanie przemocy szkolnej
1. Kontynuacja warsztatów dla uczniów szkół podstawowych na temat: „Jak wyrażać złość i jak 

reagować na przemoc”.
2. Kontynuacja warsztatów dla nauczycieli nt: odpowiedzialności karnej nieletnich, przemocy szkolnej 

i pracy z dziećmi z ADHD.

VI. Kontynuacja działań w zakresie ograniczania środowiskowych możliwości działań 
przestępczych
1. Opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego gmin  powiatu m.in. z punktu widzenia 

bezpieczeństwa.
2. Wiosenny przegląd powiatu /gmin/ z punktu widzenia bezpieczeństwa.
3. Kontrola punktów sprzedaży alkoholu.
4. Zapewnienie bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej.
5. Uściślenie współpracy i obiegu informacji o zdarzeniach zaistniałych na terenie kolei oraz 

podejmowanych działaniach prewencyjnych.
6. Nawiązanie współpracy z agencjami ochrony mienia funkcjonującymi na terenie Powiatu.

VII. Kontynuowanie działań w zakresie ograniczanie poziomu agresji, kryminogennego wpływu 
otoczenia i występowania patologicznych zjawisk społecznych towarzyszących przestępczości
1. Działania interwencyjne i resocjalizacyjne w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania 

Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości Wśród Dzieci i Młodzieży”.
2. Organizacja wsparcia środowiskowego, koordynacja działań pomiędzy kuratorami sądowymi, a 

środowiskowymi ogniskami wychowawczymi, rodzinnymi formami opieki resocjalizującej (rodziny 
zastępcze).

3. Koordynacja działań w zakresie zapobiegania bezrobociu.

VIII. W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
1. Wprowadzenie do realizacji programu psychokorekcyjnego dla kierowców zatrzymanych za jazdę w 

stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu.
2. Doprowadzenie do pełnej wymiany informacji 

i współdziałania pomiędzy instytucjami zajmującymi się  problem narkomanii.
3. Kontynuowanie działalności punktu dla osób uzależnionych w Poradni Wychowawczo  -Zawodowej 

w Pruszkowie.

IX. Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Pruszkowie i udzielanie jej pomocy
1. Współfi nansowanie dodatkowych policyjnych patroli prewencyjnych pełniących służbę na terenie 

Powiatu (40 policjantów Oddziałów Prewencji).
2. Współfi nansowanie kosztów remontu budynku Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.
3. Przekazanie środków fi nansowych na zakup sprzętu informatycznego.
4. Sfi nansowanie nagród dla policjantów.

X. Współdziałanie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
1. Budowa strażnicy.
2. Koordynacja działań pomiędzy Zespołem Zarządzania Kryzysowego Starostwa i  Komedą Powiatową 

Państwowej Straży Pożarnej w zakresie  funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego.

3. Realizacja działań profi laktycznych w zakresie  ochrony przeciw pożarowej.
4. Pomoc fi nansowa na cele ochrony przeciw pożarowej (uzupełniania w miarę potrzeb: sorbentów, 

neutralizatorów itp.).

XI.  Analiza potrzeb i możliwości Powiatu w zakresie zorganizowanie Izby Wytrzeźwień na terenie SP 
ZOZ Tworki przy współudziale gmin, powiatów ościennych i Marszałka Województwa.
XII. Zwiększenie udziału mieszkańców powiatu w zapobieganiu przestępczości, podnoszenie poziomu 
świadomości prawnej, kształtowanie postaw legalistycznych.
1. Wytypowanie i objęcie nieodpłatnymi zajęciami sportowymi w ramach Centrum Sportu Szkolnego 

H A R M O N O G R A M
przedsięwzięć w zakresie realizacji Programu Poprawy Stanu Bezpieczeństwa i 

Porządku Publicznego na obszarze powiatu pruszkowskiego na rok 2007

grupy nieletnich zagrożonych demoralizacją i sprawców czynów karalnych.
2. Promocja zagadnień bezpieczeństwa podczas imprez i festynów odbywających się na terenie gmin i  

powiatu.
3. Promocja zagadnień bezpieczeństwa w mediach w tym bezpieczeństwa pożarowego.
4. Przeprowadzenie pogadanek 

o tematyce bezpieczeństwa pożarowego oraz kontynuacja szkoleń dla dyrektorów szkół i 
przedszkoli.

5. Nagradzanie podczas Sesji Rady Powiatu wszelkich inicjatyw społecznych służących podnoszeniu 
stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz mieszkańców którzy w sposób bezpośredni 
przyczynili się do zatrzymania sprawców przestępstw i wykroczeń.

6. Organizacja konkursów wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, wiedzy o policji oraz konkursu 
plastycznego z wiedzy o działalności straży pożarnej.

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie informuje, że osoby bezrobotne mogą ubiegać 
się o przyznanie pomocy fi nansowej na podjęcie działalności gospodarczej. Również 
pracodawcy zatrudniający bezrobotnego mogą starać się o refundację kosztów wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska jego pracy. W obu przypadkach można uzyskać wsparcie w 
wysokości do 500% przeciętnego wynagrodzenia. 

Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, mogą ubiegać się o 
przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. W tym celu należy 
złożyć do starosty (Powiatowego Urzędu Pracy) wniosek o przyznanie jednorazowych środków 
z Funduszu Pracy na jej podjęcie, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa 
dotyczących tej działalności. Środki te mogą być przyznane w wysokości określonej w umowie, nie 
większej jednak niż 500% przeciętnego wynagrodzenia.
We wniosku o przyznanie środków należy podać informacje dotyczące:
- kwoty wnioskowanych środków,
- rodzaju działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć;
- kalkulacji kosztów związanych z podjęciem działalności,
- wskazanie działań podjętych na rzecz rozpoczęcia działalności, dotyczących w szczególności 
pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz odbycia szkoleń,
- szczegółowej specyfi kacji wydatków przeznaczonych w szczególności na zakup środków 
trwałych, materiałów, towarów;
- proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków (poręczenie, weksel z 
poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach (umowa 
przewłaszczenia), blokada rachunku bankowego, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez 
dłużnika);
- przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej.

Oprócz kryteriów formalnych Powiatowy Urząd Pracy przy ocenie wniosku bierze pod uwagę 
zgodność wykształcenia lub doświadczenia zawodowego osoby bezrobotnej z rodzajem 
wnioskowanej działalności oraz stopień konkurencji występujący w danej branży i we 
wnioskowanym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.
Również pracodawcy mogą się ubiegać o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, w wysokości określonej w umowie, nie 
wyższej jednak niż 500 % przeciętnego wynagrodzenia.
Pracodawca zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego 
bezrobotnego może złożyć wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 
pracy do starosty (Powiatowego Urzędu Pracy) właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu 
lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego. Wniosek ten 
musi zawierać informacje dotyczące:
. oznaczenie podmiotu, w tym: numer REGON, NIP, oznaczenie formy prawnej oraz daty 
rozpoczęcia działalności gospodarczej,
. liczbę stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych,
. kalkulację wydatków dla poszczególnych stanowisk pracy oraz źródła ich fi nansowania,
. wnioskowaną kwotę refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
. szczegółową specyfi kację i harmonogram wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy,
. wymagane kwalifi kacje i inne wymagania niezbędne do wykonywania pracy, jakie powinni 
spełniać skierowani bezrobotni przez Powiatowy Urząd Pracy,
. kwotę kosztów, jakie zostaną poniesione w okresie 24 miesięcy z tytułu zatrudnienia skierowanych 
bezrobotnych, obejmujących wypłatę wynagrodzeń brutto oraz opłaconych od tych wynagrodzeń 
składek na ubezpieczenia społeczne,
. liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy pracowników w poszczególnych 
12 miesiącach poprzedzających złożenie wniosku, a w przypadku prowadzenia działalności 
gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy, liczbę zatrudnionych pracowników w 
poszczególnych miesiącach prowadzenia tej działalności.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostaje ustalone zabezpieczenie zwrotu 
przyznanych środków lub refundacji. Po ustanowieniu zabezpieczenia przez osobę bezrobotną 
zostaje zawarta pisemna umowa o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności 
gospodarczej pomiędzy bezrobotnym a starostą (Powiatowym Urzędem Pracy) określająca 
szczegółowe obowiązki bezrobotnego i zasady korzystania z przyznanych środków. Podobnie 
jest w przypadku przyznania pracodawcy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Po ustanowieniu zabezpieczenia przez 
pracodawcę zawarta zostaje pisemna umowa pomiędzy pracodawcą a starostą ( Powiatowym 
Urzędem Pracy) określająca szczegółowe obowiązki pracodawcy i zasady dokonania 
refundacji oraz zorganizowania stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Złożenie kompletnego wniosku nie oznacza zgody na zawarcie umowy. O uwzględnieniu lub 
odmowie uwzględnienia wniosku Powiatowy Urząd Pracy powiadamia bezrobotnego lub podmiot 
pisemnie w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku 
oraz innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów.

Bezrobotni i pracodawcy 
pieniądze dla Was czekają! 

Powiatowy Urząd Pracy, 05-800 Pruszków, ul .  Andrzeja 26
tel .  022 7586058/59, fax 022 7595848, wapr@praca.gov.pl
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Doradca fi nansowy w fi rmie 
Opitmaner Private Finance

Tel.: 022 438-43-01,  
w w w . b o f . p l

Dariusz Kwiatkowski

   Jestem w kontakcie 
z 17. osobami, - mówi 
Tomasz Markowski Parter 
Zarządzający w fi rmie 
doradczej Goodmark 

E m i g r a c j a 
w e w n ę t r z n a

   Nikt nie wie, ilu 
P r u s z k o w i a k ó w 
wyjechało szukać pracy 
za granicą.  Każdy z 
Nas ma co najmniej 
kilku znajomych, lub 
chociaż jednego członka 
bliższej lub dalszej 
rodziny pracujących 
gdzieś w świecie.

& Goodmark -  które 
pracują na stałe i sezonowo 
za granicą. Kilka osób 
we Francji jako ou pair, 
tłumacz, stylista, Brand 
manager, w Irlandii, jako 
stolarz, kierownik budowy, 
kelnerka, opiekunka, w 
Anglii jako księgowa, 
informatyk, handlowiec, 
w Niemczech, masarz i 
masażysta, we Włoszech 
i Słowenii logistyk, w 
Rumunii Handlowiec, w 
Szwecji projektant sieci, 
w Norwegii złota rączka 
– i na bieżąco śledzę 
informację jak im się 
wiedzie.
   Niektórzy z nich  mieli 
szczęście i  od razu 
zaczęli pracę  w swoich 
wyuczonych zawodach. 
Jedni za granicą nauczyli 
się swych nowych profesji. 
Jednak większość by 
robić to co naprawdę 
chcieli musiała zacząć „od 
kopania rowów” i prac 
„na zmywaku”. Parę osób 

odkryło w sobie nowe 
powołanie, i wyraźnie 
się przekwalifi kowało. 
Najlepszy przykład to   
socjolog, który miał dosyć 
w Polsce przesłuchiwania 
kaset w wynikami badań 
sondażowych i tworzenia 
z nich raportów, wyjechał 
do Anglii, zaczął tam 
od prac asystenckich 
w biurze. Teraz jest  
księgowym. Specjalizuje 
się w rozliczaniu dotacji 
unijnych.
   Ci, którzy wyjechali 
zaraz po studiach lub 
jeszcze w trakcie, 
najczęściej robili to z 
myślą , że dorobią  i 
wrócą. Parę tylko osób 
pojechało z przekonaniem, 
że wyjeżdżają na 
stałe. Koleje losów 
bywają różne. Ludzi 
poznają ludzi. Żenią 
się z cudzoziemcami. 
Ściągają rodziny z 
Pruszkowa. Kupują 
mieszkania. Bo mają dosyć 

wynajmowania. A już 
rodzą im się dzieci. Cześć 
z nich na pewno zostanie 
na stałe. Już sprzedali 
swoje pruszkowskie 
mieszkania. Część, za 
pieniądze zarobione 
za granicą, na własne 
mieszkanie mogło sobie 
wreszcie pozwolić. Wielu 
też, nie wie co dalej? Czy 
wrócą? Czy zostaną? Czy 
wyjadą,  gdzieś dalej?  
Na razie wolą przygodę 
za lepsze pieniądze za 
granicą niż zderzenie 
z obojętnym na ich 
potrzeby urzędnikiem bądź  
pracodawcą, często wciąż 
tkwiącym mentalnie w 
świecie, gdzie o zarobkach 
decydują przede wszystkim 
wysoka stopa bezrobocia, a 
o pracy znajomości.
-  Na szczęście w 
Warszawie, Wrocławiu, 
Krakowie i innych  
większych miastach Polski 
sytuacja też się poprawia. 
Wyższe wykształcenie 
zawodowe lub średnie oraz 
odrobina doświadczenia 
wystarcza, aby wręcz 
natychmiast otrzymać 
propozycje pracy. Gorszą 

sytuację mają na rynku 
pracy  kobiety,  ludzie 
bez wykształcenia 
i  z wykształceniem 
podstawowym - mówi T. 
Markowski. Efekt tych 
zmian to  presja na płace. 
Najwyższa w sektorze 
usług fi nansowych,  
FMCG i farmacji. Dlatego 
też wielu młodych 
mieszkańców Pruszkowa 
rozważa wyjazd za 
pracą do Wrocławia, 
Katowic czy Poznania W 
pozostałych regionach 
Polski płace rosną wolniej, 
ale i to też się poprawia bo 
presja jest coraz większa. 
Płace rozpatrywane są już 
w stosunku do zarobków 
w Anglii czy Norwegii 
– dodaje T. Markowski.
- Pruszków posiada atut 
geografi czny – bliskość 
Warszawy i całkiem 
niezłe z nią połączenia. 
Ale to, że jest sypialnią 
Warszawy nie każdemu 
pasuje. Obserwować 
więc będziemy migracje 
zarobkowe jak i te 
spowodowane stylem 
życia. Tym, że człowiek 
który pracuje chcę się 

   Dane statystyczne 
pokazują, że coraz więcej 
ludzi ufa doradcom 
finansowym. A w 
biurach doradców jest 
coraz więcej klientów. 
Ludzie zaczynają widzieć 
korzyści jakie uzyskują 
dzięki ich poradom.   
Niestety doradca doradcy 
nie jest równy. Są tacy, 
którzy nie powiedzą 
nam całej prawdy o 
sobie czy o współpracy 
z nim. Dlatego warto 
dowiedzieć się jakie 
tajemnice skrywa osoba 
wykonująca ten ciekawy 
zawód:

1. „Nie mam żadnych 
kwalifi kacji do tej 
pracy”
  Jak już wcześniej 
pisałem każdy może 
nazywać siebie doradcą 
finansowym. W 
rzeczywistości nie mając 
żadnego wykształcenia 
czy doświadczenia i 
nie znając zasad etyki, 
które powinny go 
obowiązywać. Tylko 

Czego nie powie Ci  doradca bankowy
  Coraz częściej korzystamy z usług doradców fi nansowych. Pomagają nam odnaleźć się w zawiłych 
regułach rynku fi nansowego i wybrać odpowiednie instrumenty. 
  Może to być chęć zainwestowania lub potrzeba zaciągnięcia kredytu. 
  Generalnie każdy z nas może się nazwać doradcą fi nansowym, a tak naprawdę nim nie być. I 
nawet jeśli trafi my na tego prawdziwego musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nie powie on nam 
wszystkiego o sobie i o charakterze świadczonych usług.

znikoma część klientów 
korzystających z usług 
doradcy finansowego 
trafia na certyfikowanych 
doradców finansowych. 
Tacy doradcy oznaczają 
zazwyczaj lepszy 
poziom usługi doradczej 
i bardziej etyczne 
podejście do interesów 
Klienta. Niestety 
większość doradców 
nie posiada takiego 
certyfikatu. 

2. „Patrzę tylko na 
małą cześć Waszych 
fi nansów”
  Doradca finansowy 
powinien zwracać 
uwagę na każdy aspekt 
finansów swojego 
Klienta. Jest to jedyny 
sposób na uzyskanie 
zindywidualizowanej 
i wszechstronnej 
porady. Większość 
niewykwalifikowanych 
doradców finansowych 
(nie posiadających 
certyfikatów, 
wykształcenia czy 
doświadczenia) 

zwraca uwagę tylko 
na wycinek naszych 
finansów osobistych. 
Jest to zazwyczaj ta 
dziedzina, w której 
został on wyszkolony. 
Warto poszukać takiego 
doradcy, który globalnie 
spojrzy na waszą 
sytuację. Pozwoli to na 
optymalne podejmowanie 
decyzji finansowych.

3. „Twoje fi nanse są dla 
mnie ważne ale… Moje 
fi nanse są ważniejsze”
  Prawdziwi dorady 
finansowi traktują 
poważnie swoje 
obowiązku i wiedzą, że 
Klient jest najważniejszy. 
Warto poznać wszystkie 
zasady etyczne jakimi 
kieruje się nasz doradca 
finansowy. Jeżeli tych 
zasad nie ma, to może 
należy poszukać takiego, 
który rozumie jak ważna 
jest etyka doradztwa.

4. „Nie znacie mojej 
przeszłości”
  Może się zdarzyć, 

że doradca z 
którym zamierzamy 
współpracować ma 
nieciekawą historię 
dotyczącą jego pracy. 
Musimy dokładnie 
sprawdzić przeszłość 
doradcy, któremu chcemy 
oddać zarządzanie 
naszym majątkiem. 
Ponieważ może się 
okazać, że kiedyś 
był karany lub nie 
wywiązał się ze swoich 
obowiązków względem 
Klienta. Są tacy, którzy 
ciągle zmieniają fach i 
rodzaj działalności. Na 
szczęście zazwyczaj 
nie trafia się na takie 
przypadki, ale warto 
wziąć to pod uwagę bo 
nigdy nie wiadomo z kim 
mamy do czynienia.

5. Nie jestem 
wynagradzany „tak jak 
Wam się wydaje”
  Twój doradca powinien 
dobrowolnie wyjaśnić jak 
będzie wynagrodzony. 
Jeśli musisz go o to 
zapytać, powinien Ci 

przynajmniej jasno 
odpowiedzieć na 
to pytanie. Musisz 
pamiętać, że w zawód 
doradcy finansowego 
wbudowany jest konflikt 
interesów. Produkty 
finansowe, które są 
najlepsze dla Klienta 
wcale nie muszą być 
korzystne dla doradcy i 
odwrotnie. Ten konflikt 
interesów powoduje, 
że etyka w pracy 
doradczej jest jednym 
z najistotniejszych 
elementów. 

6. Sprzedaję tylko te 
produkty, które znam
Stare powiedzenie 
mówi: „Jeżeli 
posiadasz tylko młotek, 
to wszystko dookoła 
wygląda jak gwoździe”.
  Twój doradca powinien 
być w stanie przedstawić 
i wyjaśnić alternatywne 
rozwiązania. Jeśli nie 
potrafi lub nalega na 
to co sam proponuje, 
poszukaj rady gdzie 
indziej.

7. Nie jestem w stanie 
zagwarantować zysków 
przewyższających 
wyniki indeksów 
giełdowych
  Większość ludzi uważa, 
że doradca finansowy 
pomoże mu osiągnąć 
wielkie zyski np. z 
inwestycji w fundusze 
inwestycyjne. Etyczny 
doradca finansowy 
pomaga Klientowi 
tak skonstruować 
portfel produktów 
inwestycyjnych, 
aby były one dobrze 
zdywersyfikowane. 
Dobierając produkty 
stara się zmniejszyć 
ryzyko przy zadanej 
oczekiwanej stopie 
zwrotu z portfela. Może 
również maksymalizować 
oczekiwaną stopę 
zwrotu przy określonym 
poziomie ryzyka. 
Doradca nie powinien 
stwarzać fałszywego 
lub nieprawdziwego 
odczucia Klienta, że jego 
dochody z inwestycji 
będą niewspółmiernie 
wysokie.

też rozerwać, potańczyć, 
poznać nowych ludzi 
– przekonuje Markowski  
- Takie atrakcje gwarantuje 
jedynie większe miasto. 
Niestety  na politykę 
naszych  lokalnych władz 
w tym zakresie nie ma 
co liczyć.  Chyba, że jak 
najszybciej rozwiążą 
problem komunikacji. 
Nocnej komunikacji! 
Wtedy to czapki z głów. 
Nie może być tak że 
łatwiej nam wyjechać 
do pracy za granicę, 
niż pojechać lub wrócić 
wieczorem z Warszawy 
do domu. Rozwiązanie 
problemu komunikacji 
powinno być priorytetem 
Prezydenta!  Spowoduje to 
bezprecedensowy wzrost 
atrakcyjności Pruszkowa 
jako miejsca, do życia, 
do spania, do płacenia 
podatków, a może i 
rozrywki. No i byłby to 
prezent dla wszystkich 
właścicieli mieszkań. 
Ceny rosną, a miałyby 
szanse zrównać się z 
warszawskimi! 

Edward K.
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Piotr Iwicki

         C   Czym wyżej 
rozwinięta 
cywilizacja, tym 
mniejsza odporność 
na anomalia 
pogodowe. Jeśli ktoś 
ma wątpliwości, 
powinien na kilka 
chwil powrócić 
pamięcią do 
ostatnich wichur i 
nagłego zaśnieżenia, 
aby zdać sobie 
sprawę, że w tej „na 
kolanie” uknutej 
przeze mnie teorii, 
jest sporo prawdy.
 Gdy wszystko 
działa, gdy plany 
pokrywają się 
z realizacją, to 
doświadczamy 
sielanki porównywalnej 
chyba tylko z 
niezawodnością 
szwajcarskiego 
chronometru. Jednak gdy 
nagle los nasypie piasku 
w tryby, przestajemy 
panować na rzeczami, 
które wydawać by się 
mogło, powinny iść same 
z siebie.
 
J a k   z a w i e j e ,  t o

 z a m i e c i e

   Kiedyś kiedy tylko 
trochę powiało, 
przewracały się drzewa, 
coś odleciało, coś gdzieś 
spadło. Dzisiaj, gdy 
tylko trochę mocniej 
powieje, otaczająca 
nas rzeczywistość staje 
na głowie. Ot, choćby 
taki brak w dostawach 
energii, rzecz której 
doświadczyły w czasie 
ostatniego orkanu tysiące 
mieszkańców naszego 
powiatu. Kiedyś człowiek 
zapalał świeczkę, dorzucał 
drewna do kominka bądź 
dosypywał węgla do pieca, 
i wszystko grało.    Dzisiaj 
brak prądu rozbija nam 
łeb o technologiczną 
rzeczywistość.  Pal sześć, 
że nie działa telewizor, 
wszak bez tego można się 
obejść, nie funkcjonujący 
ekspres do kawy czy 
kuchenka mikrofalowa, 
też dają się jakoś zastąpić. 
Ale lodówki już niestety, 
gdy za oknem „dziesięć 
na plusie” – nie. Owszem, 
chwilowe zaciemnienie 
sprzyja zacieśnianiu 
relacji międzyludzkich, 
może tez być dobrym 
prognostykiem w kwestii 
wyżu demografi cznego, 
niestety brak energii 

odbija się na jakości 
naszych produktów 
spożywczych zalegających 
w lodówkach i 
zamrażarkach. Ile lodówek 
„popłynęło” w czasie 
ostatnich wichur? Z jednej 
strony doskwiera nam 
brak zimna ograniczonego 
ściankami chłodziarek 
i tym podobnych mebli 
kuchennych, z drugiej 
zaś, brak prądu to również 
zimne kaloryfery! I nie 
chodzi tylko tych, którzy 
korzystają z piecyków 
elektrycznych. Stojąca 
papa cyrkulacyjna w 
instalacji grzewczej, to 
na pewno zmniejszenie 
wydajności pracy 
całego systemu, 
jednak nowoczesna 
instalacja wraz z 
piecem, sterowanym 
elektronicznie, to już w 
chwili braku w dostawach 
energii, bariera nie do 
pokonania. No, prawie 
nie do pokonania. 
Nasze piecyki gazowe, 
te nie tylko scalone 
z siecią gazowa, 
podłączane również 
do prądu, posiadają 
szereg zabezpieczeń, 
które maja dbać o 
nasze bezpieczeństwo. 
Jednak gdy w gniazdu 
„fazy brak”, na nic owo 
zabezpieczanie się nie zda. 
Piecyk zwyczajnie mówi: 
dziękuję, powiszę. Ale 
nic więcej. Bez energii 
elektrycznej, nowoczesny 
piecyk gazowy, 
odmawia współpracy z 
właścicielem. Kilka godzin 
da się jakoś wytrzymać, 
ale dwa, trzy dni, zimą! 
Gdy w zachodnim 
Raszynie przez dwa dni 
brakowało fazy bądź też 

całkowicie prądu, 
w zastraszającym 
tempie w 
pobliskim markecie 
budowlanym 
znikały małe 
agregaty 
prądotwórcze. 
Okazało się, że 
drugiego dnia 
personel musiał 
ściągać je z innej 
fi lii, bowiem 
towaru zaczynało 
brakować! I 
tak radzono 
sobie w XXI 
wieku z czymś, 
co w zasadzie 
nie powinno 
nastąpić. Ale 
warto zadać sobie 

pytanie, jak wyprzedzić 
wypadki, w jaki sposób 
zapowiedz podobnemu 
dyskomfortowi na 
przyszłość. Z moich 
obserwacji wynika, 
że obok zbyt długich 
„zwisów” kabli między 
słupami a domami (w 
czasie porywistych 
wiatrów, kable stykają 
się, antidotum są w tym 
wypadku tzw. warkocze 
– i po kłopocie), 
podstawowym problemem 
– oczywiście trudno to 
nazwać odkryciem – są 
drzewa, które przerastają 
przez kable. Często są to 
rozłożyste, imponujące 
iglaki: tuje, modrzewie 
czy świerki, od lat rosnące 
ku uciesze mieszkańców 
i właścicieli posesji, 
jednak w chwilach gdy 
trochę lepiej zawieje, 
przeistaczające się 
w prawdziwe, realne 
niebezpieczeństwo. 
Problem ten dotyka 
najczęściej domostw 
prowadzonych przez 
osoby starsze, które nie 
są w stanie poradzić 
sobie z przycięciem 
kilkunastometrowego 
drzewa. Czy więc nie 
taniej i bezpieczniej, 
byłoby przeprowadzić 
przegląd bądź po 
nagłośnieniu akcji 
ustalania miejsc z 
podobnym problemem, 
odebrać telefony w 
urzędach i po lokalizacji, 
upraszczając do minimum 
formalności urzędnicze, 
zwyczajnie przyciąć siłami 
np. strażaków-ochotników, 
wspomniane drzewa? Nie 
od dzisiaj wiadomo, że 
lepiej i taniej zapobiegać. 
Zerwane kable sieci 

   Zaniechanie budowy 
sześciooddziałowego 
przedszkola w Raszynie 
oraz odwleczenie planów 
nowych przedszkoli w 
Dawidach i Sękocinie, 
to kolejne decyzje 
– niewypały nowych 
władz w Raszynie. 
Biorąc pod uwagę to, że 
co roku brakuje około 
siedemdziesięciu miejsc w 
raszyńskich przedszkolach, 
aby wszyscy potrzebujący 
ulokowali swoje 
pociechy, decyzja ta 
jest irracjonalna. Sam 
Raszyn dysponuje dwoma 
przedszkolami. Jedno 
przeszło przed ponad 
rokiem całkowity remont 
więźby dachowej (stara 
groziła zawaleniu), drugie 
wykonane został przed 
laty w technologii z 
wykorzystanie azbestu. 
Co to oznacza, wiemy. 
Przedszkole w Dawidach 
znajduje się w lokalach 
wynajmowanych 
przez Urząd Gminy od 
tamtejszej Spółdzielni i 
w sposób daleki odbiega 
od wymaganych dzisiaj w 
podobnych placówkach 
standardów. Jak zauważył 
na www.raszyn.blox.
pl jego autor, dalsze 
wynajmowanie lokalu, to 
oczywiście generowanie 
kosztów. Przed dwoma 
laty gmina zakupiła w 
odległości czterystu 
metrów od aktualnej 
siedziby przedszkola 
grunt, który po scaleniu z 

W i e ś c i  z n a d  R a s z y n k i

P r z e d s z k o l o m 

n i e !

działką gminną, wystarcza 
na wybudowanie 
nowoczesnego przedszkola 
na miarę XXI wieku. Jak 
wiadomo, po ostatnich 
wyborach samorządowych, 
planów zaniechano. Nie 
będzie - na razie – również 
nowego przedszkola w 
Sękocinie Starym. Dzieci 
muszą się pogodzić z 
tym, że skazane zostają 
na dalsze uczęszczanie do 
placówki pozostawiającej 
wiele do życzenia. Władze 
roztaczają natomiast 
wizję przedszkoli we 
wschodniej części Raszyna 
oraz na Rybiu. Jednak 
wizje to bardzo mgliste. 
Zaskoczeni mieszkańcy 
nie kryją, że gdyby znali 
plany nowych władz przed 
wyborami, ich preferencje 
byłby inne. 

saw
Ni e  b ę d z i e  bi t w y

   W tym roku i 
prawdopodobnie w 
następnym, nie będzie 
rekonstrukcji Bitwy 
pod Raszynem. Władze 
gminy zasłaniają się 
brakiem środków oraz 
przygotowaniami do 
okrągłej, 200-setnej 
rocznicy w 2009 roku. 
A może to strach 
przed zmierzeniem 
się z rekonstrukcją z 
2006 roku, kiedy na 
falenckich łąkach starło 
się prawie czterystu 
rekonstruktorów przy 
wtórze dział i popisów 
kawalerii? Wówczas na 
inscenizację większość 
środków gmina 
pozyskała z programu 
ministerialnego 
„Patriotyzm jutra” oraz 
dotacji od marszałka 
województwa. Znaczny 
wkład miało też 
Wojsko Polskie (m.in. 
trybuny, nagłośnienie). 
Przypomnijmy, że 
potyczki Polaków i 
Austriaków oglądało w 
ubiegłym roku około 
10 tysięcy widzów, a 
roli promocji Raszyna 
poprzez tę inscenizację, 
nie sposób przecenić. 

oma 
 

R a s z y n  n i e 

e k o l o g i c z n y

  Od sześciu tygodni 
w gminie Raszyn nie 
ma pojemników do 

selektywnej zbiórki 
odpadów. Gdy umowa 
z poprzednią firmą 
świadczącą usługi w 
tym zakresie (na mocy 
umowy zawartej jeszcze 
w poprzedniej kadencji) 
wygasła, pojemniki 
zniknęły. Urząd Gminy 
do dnia zamknięcia tego 
wydania WPR-u, nie 
radził sobie z nowym 
przetargiem. Radzi sobie 
natomiast z obietnicami. 
Pojemniki miały być 
w połowie stycznia, 
potem „po 20 stycznia”, 
teraz mowa o końcu…
kwartału. I jak tu mówić 
o edukacji ekologicznej? 
PIW

P o g o t o w i e  w 

R a s z y n i e

   Prace nad przystoso-
waniem jednego z pomi-
eszczeń w strażnicy 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Raszynie dla 
potrzeb miejsca, w którym 
stacjonowałaby karetka 
pogotowia i jej obsada, 
trwają od 2005 roku. Zdaje 
się, że inwestycja wchodzi 
na przysłowiowa „ostatnią 
prostą”. Oznacza to, że 
zamiast z warszawskich 
szpitali czy szpitala w 
Pruszkowie, zespół karetki 
jechałby do mieszkańców 
gminy i zdarzeń na jej 
terenie, z pominięciem 
permanentnych korków 
w al. Krakowskiej. To 
oczywiście podniesie 
skuteczność i efektywność 
pomocy medycznej. 
Jest jedno „ale”. Wśród 
licznych przedwyborczych 
obietnic obecnego 
wójta i jednego z jego 
kandydatów na radnego, 
była ta głosząca, że 
będzie to: „przyczółek, 
na bazie którego można 
w niedalekiej przyszłości 
uruchomić specjalistyczne 
gabinety lekarskie, w 
których przyjmowali 
by pacjentów gminy 
m. in. kardiolodzy, 
chirurdzy, endokrynolodzy 
i stomatolodzy” (z 
programu wyborczego).    
Czy to wszystko w 
garażu OSP? A może na 
schodach albo pod wiatą, 
którą trzeba wybudować 
ze względu na karetkę 
pogotowia? 

oma 

napowietrznych, czy wręcz 
poprzewracane drzewa, 
to realne zagrożenie życia 
ludzkiego.    
  O kosztach wynikających 
z innych uciążliwości (np. 
wspomniane rozmrożone 
lodówki i zmarnowane 
produkty spożywcze) czy 
dyskomforcie zimnych 
mieszkań i domów nie 
wspominając. Jak widać, 
to, że przyzwyczailiśmy 
się do tego, iż energia 
elektryczna jest 
wszechobecna, staje 
się naszą ewolucyjną, 
cywilizacyjna klątwą. 
Stajemy się zakładnikami 
rozwoju technologii. 
Obawiam się, że nie jest to 
spirala bez końca.
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   W grudniu brał Pan 
udział w koncercie 
charytatywnym 
zorganizowanym przez 
Stowarzyszenie K-40 
w Komorowie. Często 
uczestniczy Pan w tego 
typu przedsięwzięciach?

Zbigniew Zamachowski: 
  Na tyle często, na ile 
pozwala mi czas, którego 
nie mam za wiele. Mam go 
jednak wystarczająco dużo, 
by co jakiś czas udzielić się 
charytatywnie. Być może 
zabrzmi to deklaratywnie i 
mało wiarygodnie, ale mam 
takie poczucie, podobnie 
zresztą jak wielu moich 
kolegów i koleżanek, że 
skoro poszczęściło mi się w 
tym fachu, to powinienem 
czasem zrobić coś dla 
innych, i to bez żadnej 
gratyfi kacji. Jeżeli chodzi 
o grudniowy koncert, to od 
początku było wiadomo, 
że w nim wystąpię, bo do 
K-40 należy moja żona, 
jak również Ewa Telega, 
którą znam jeszcze ze 
studiów. Ponadto, impreza ta 
odbywała się w Komorowie, 
gdzie mieszkam, gdzie moje 
dzieci chodzą do przedszkola 
i do szkoły, także jasne było, 
że się na niej pojawię.

Z tego koncertu 
zapamiętałem dobrze, 
jak przechodząca obok 
mnie Ewa Telega mówiła 
do Ewy Gorzelak, że jest 
przerażona przebiegiem 
aukcji – jak się jednak 
okazało, chyba nie wyszło 
tak źle.

Ja byłem tylko na pierwszej 
części aukcji, ponieważ od 
razu po występie musiałem 
jechać do teatru na spektakl. 
Nie znam więc dokładnie 
końcowych rezultatów, ale 
z tego, co mi mówiła Ewa, 
to cała akcja wypadła chyba 
nienajgorzej. Z aukcjami 
bywa różnie – wszystko 
zależy do tego, kto na nie 
przychodzi i w jakim celu. 
W tym wypadku, to była 
tyleż aukcja, co koncert, 
więc jeżeli w ogóle można 
było się czegoś obawiać, 
to tego, że ludzie przyjdą 
głównie dla wykonawców. 
Na szczęście jednak, poszło 
w miarę dobrze.

Podczas tej imprezy 
pojawił się Pan na scenie 
wraz z rodziną. Czy to był 
Pański pierwszy występ z 
latoroślami?

Owszem, to był mój 
absolutnie pierwszy 
występ wspólnie z dziećmi. 
Żałowałem, że nie było z 
nami mojej żony, zamiast 

Aktorstwo to zawód
Z e  Z b i g n i e w e m  Z a m a c h o w s k i m  r o z m a w i a  B ł a ż e j  H r a p k o w i c z

której na scenie stała 
fotografi a z jej podobizną, 
ale niestety nie mogła 
przyjechać, bo akurat 
pracowała. Reperkusje 
tego występu są takie, 
że zdecydowaliśmy się 
zaśpiewać w najbliższym 

realizowanym programie 
„Od przedszkola do Opola”. 
Tematem tej edycji będą 
piosenki Jeremiego Przybory 
i Jerzego Wasowskiego. 
Mam nadzieję, że tym razem 
zaśpiewamy w komplecie.

Pan raczej nie miał 
problemów z tremą, 
natomiast dzieci zapewne 
ją odczuwały?

Marysia najbardziej, 
bo na niej spoczywało 
najtrudniejsze zadanie. 
W końcu jest najstarsza 
i siłą rzeczy bierze 
odpowiedzialność za 
całą tę „nieletnią” grupę 
wykonawców. Ja się nie 
denerwowałem, bo z natury 
nie jestem „tremiarzem”. 
Owszem, czasem nerwy są 
większe, czasem mniejsze, 
ale w tym wypadku chodziło 
głównie o zabawę. My 
oczywiście trenowaliśmy 
naszą piosenkę, a Marysia 
ją już wcześniej znała. Ja 
się nie bałem, byłem raczej 
ciekaw, jak ten eksperyment 
się powiedzie.

Czyżby ten koncert był dla 
Pańskich dzieci ćwiczeniem 
przed przyszłymi 
wyzwaniami zawodowymi?

Nie mam zielonego pojęcia. 
Jest jeszcze trochę za 
wcześnie, aby o tym myśleć. 
Nie ma wątpliwości, że 
ten zawód jawi im się 
jako coś bajkowego, bo 

przecież bywają w teatrze, 
za kulisami, które są często 
ciekawsze niż to, co się 
dzieje na scenie. Zapewne 
któremuś z nich chodzi po 
głowie taka myśl, niemniej 
ja nie będę ich namawiał ani 
zniechęcał do tego zawodu. 

Jestem o to często pytany 
i zawsze odpowiadam: 
zobaczymy, jak się sprawy 
potoczą.

Pytam, bo tak się składa, 
że studiuję razem z córką 
Pańskiego kolegi z Teatru 
Narodowego – Andrzeja 
Blumenfelda, która 
opowiadała mi, że ojciec 
nie zachęcał jej do zosta-
nia aktorką, a nawet 
wręcz przeciwnie.

Część moich kolegów i 
koleżanek przyjmuje taką 
postawę, ale nie robią 
tego bez powodu. Kiedy 
zaglądamy do kolorowych 
gazet, aktorstwo jawi nam 
się jako coś pięknego, a 
tymczasem prawda jest taka, 
że tylko nieliczny procent 
osób parających się tym 
zawodem odnosi sukces, 
spełnia się i potrafi  z niego 
wyżyć. Cała „reszta” to są 
ludzie, którzy po prostu 
zmagają się z życiem, z 
niepowodzeniami. Jeżeli 
aktorstwu nie towarzyszy 
sukces, to potrafi  być 
ono bardzo gorzkie, 
rozczarowujące i frustrujące. 
Nic dziwnego więc, że wielu 
moich kolegów i koleżanek, 
mając tę świadomość, 
odradza swoim dzieciom 
pójście w swoje ślady. 
W moim życiu też wiele 
zależało od przypadku. 
Niemniej ja po prostu 
czekam, co los przyniesie 
moim dzieciom i jak wpłynie 

na ich ewentualne decyzje.
Podczas grudniowego 
koncertu, mogliśmy 
Pana poznać od strony 
muzycznej – śpiewał 
Pan i grał na klawiszach 
– a z tego jest Pan mniej 
znany. Tymczasem 
jeszcze przed debiutem 
aktorskim, napisał Pan 
muzykę do spektaklu 
Bogdana Michalika „Bal 
manekinów”.

To, że mało osób zdaje 
sobie sprawę z muzycznej 
strony mej działalności, to 
nic dziwnego, bo przecież 
młodzi ludzie, którzy się 
interesują aktorstwem, 
mają już innych, swoich 
idoli i tak musi być. A ja 
rzeczywiście zaczynałem od 
muzyki, z czego wziął się 
mój przyszły zawód. Jeszcze 
w liceum ekonomicznym 
założyliśmy wraz z kolegami 
i koleżankami kabaret, 
który prowadziliśmy przez 

cztery lata i do którego 
pisałem piosenki. Potem 
zacząłem to robić na własne 
potrzeby, śpiewałem na 
różnych festiwalach, aż 
w końcu wystąpiłem w 
konkursie debiutów w Opolu 
ze swoją piosenką. Dzięki 
temu trafi łem do fi lmu, bo 
w Opolu właśnie zobaczył 
mnie Krzysztof Rogulski, 
u którego zagrałem w 
„Wielkiej majówce”, po 
czym zdecydowałem 
się zdawać do szkoły 
aktorskiej. W niej także 
byłem znany głównie z 
muzyki, bo napisałem 
ścieżki dźwiękowe do 
wielu etiud fi lmowych 
moich kolegów operatorów 
i reżyserów, a także do 

spektaklu „Bal manekinów”, 
który początkowo był 
spektaklem dyplomowym, 
a dopiero później Bogdan 
Michalik wystawił go w 
Częstochowie, gdzie grany 
był przez parę ładnych 
sezonów. Teraz również 
piszę muzykę – obie części 
„Klubu hipochondryków” 
w Teatrze Syrena mają moją 
ścieżkę dźwiękową. Cały 
czas się w to bawię, bo lubię.

Zanim poszedł Pan na 
studia aktorskie, skończył 
Pan szkołę muzyczną. A 
zatem wygląda na to, że 
muzyka była rzeczywiście 
Pańską pierwszą pasją. 
Czy też może ekonomia?

O, na pewno nie. Ekonomia 
to była jedna z największych 
pomyłek w moim życiu.

Muszę przyznać, że 
zdumiało mnie to 
połączenie – z jednej 
strony szkoła muzyczna, 
a z drugiej liceum 
ekonomiczne. A więc 
popełnił Pan błąd?
Tak myślę, ale wierzę, 
że w życiu nic nie dzieje 

się przypadkiem. W 
liceum zostałem niejako 
zmuszony do rozwinięcia 
swej działalności na niwie 
„pozaedukacyjnej”, żeby 
się utrzymać, bo orłem 
nie byłem, zwłaszcza 
jeśli chodzi o przedmioty 
zawodowe. A więc udało mi 
się skończyć tę szkołę także 
dzięki moim, nazwijmy 
to już bez fałszywej 
skromności, talentom 
muzycznym. Muzyka 
towarzyszyła mi zresztą od 
początku – kiedy w moim 
rodzinnym miasteczku 
Brzezinach otworzono 
ognisko muzyczne, od razu 
się do niego zapisałem. 
Nawiasem mówiąc, wydaje 
mi się, że tej muzycznej 

edukacji wziąłem mało 
i mam takie nieskromne 
poczucie, że gdybym 
poświęcił temu więcej czasu, 
to byłbym lepszym pianistą 
i...hmmm...nie powiem 
„kompozytorem”, bo to 
by była przesada, ale na 
pewno sprawniej by mi szło 
składanie utworów.

Czy pisanie piosenek 
traktuje Pan jako coś 
komplementarnego w 
stosunku do aktorstwa?

Właściwie tak, bo to się 
ściśle ze sobą łączy w moim 
przypadku – od zawsze, 
obok grania w fi lmie i 
teatrze, występowałem 
także na estradzie. Cały czas 
śpiewam, co roku jestem 
obecny na Przeglądzie 
Piosenki Aktorskiej we 
Wrocławiu, przyjaźnię się 
z Grzegorzem Turnauem, 
z którym czasem 
organizujemy koncerty. 
Muzyka jest dla mnie tyleż 
przyjemnością i oderwaniem 
się od aktorstwa, co 
sposobem na życie, bo z niej 
także się utrzymuję.

W aktorstwie się Panu 
poszczęściło i to dosyć 
szybko – w ciągu dwóch 
lat od ukończenia szkoły 
zagrał Pan w jedenastu 
fi lmach. To rzadkość.

Jest to możliwe, ale trzeba 
także pamiętać o tym, że 
wtedy kręcono więcej 
fi lmów, niż teraz. Nie 
zapominajmy również, że 
ja przez dłuższy czas nie 
grałem ról głównych, tylko 
drugoplanowe, dlatego też 
byłem w stanie wystąpić w 
tylu produkcjach. To jednak 
rzeczywiście był okres, w 
którym bardzo dużo grałem. 
Ogólnie rzecz biorąc, zdaje 
się, że pracowałem już przy 
ponad setce fi lmów, a więc 
trochę się tego uzbierało.

Wspomniał Pan o 
rolach drugoplanowych. 
Pan jest znany z tego, 
że potrafi  stworzyć 
charakterystyczną postać 
w epizodzie. Zbudowanie 
wyrazistej postaci w fi lmie, 
gdy ma się do dyspozycji 
niewiele scen, musi być 
trudne.

To zależy. Czasem epizod 
jest dużo bardziej wdzięczny 
niż główna rola, która jest 
taką lokomotywą ciągnącą 
cały fi lm. W związku z tym, 
trzeba odpowiednio rozłożyć 
akcenty, bo jeżeli w każdej 
scenie zagra się tak, aby 
koniecznie zapaść w pamięć 
widza, to per saldo wszystko 
się rozmyje. Trzeba sobie 
opracować cały przebieg roli 
i być na tyle wyrazistym, 
aby móc ciągnąć cały fi lm. 
Natomiast w epizodzie jest o 
tyle łatwiej, że wchodzi się 
przed kamerę na niewielką                                                                 
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ilość czasu, ale jest szansa 
na to właśnie, aby zapaść 
w pamięć. Mnie się to 
rzeczywiście udawało, ale 
miałem też szczęście do 
wyborów. Wielokrotnie nie 
przyjąłem głównych ról w 
fi lmach, które wydawały mi 
się mniej istotne, wybierając 
epizody u dobrych 
reżyserów, czy też w 
projektach, które wydawały 
mi się wartościowe. Zdaje 
się, że zwykle się nie 
myliłem.

Jerzy Stuhr mówi, że w 
fi lmie tak naprawdę gra się 
tylko w kilku scenach, a w 
pozostałych się jest, biega, 
porusza...

To się wiąże z tym, o czym 
przed chwilą mówiłem 
– chodzi o rozłożenie 
akcentów, o wyczucie, w 
których scenach należy 
się naprawdę wysilić, a 
w których dać widzowi 
odpocząć, a nawet zejść 
nieco na drugi plan. W 
owych kilku kluczowych 
scenach trzeba po prostu dać 
z siebie wszystko. W fi lmie 
aktor musi zagrać trzy, 
cztery sceny bardzo dobrze 
– i wiedzieć oczywiście, 
o które chodzi – a w 
pozostałych „trzymać równy 
oddech”.

A czym dla Pana w 
ogóle jest aktorstwo? 
Ekshibicjonizmem, 
tylko zawodem, jak dla 
Marlona Brando, pasją, 
czy też podtrzymuje 
Pan swoje słowa, że 
głównie „samorealizacją, 
poznawaniem ludzi”?

Podtrzymuję te słowa, 
choć aktorstwo jest dla 
mnie oczywiście również 
zawodem i tak wolę o tym 
myśleć, bo to jest myślenie 
bez takiego „naddatku” 
nadprzyrodzonego, 
metafi zycznego. 
Oczywiście, aktorstwo 
to szczególny zawód i 
bez owego „naddatku” 
nie dałoby się go dobrze 
wykonywać. A od czasu, 
gdy założyłem rodzinę, 
aktorstwo...nie powiem, że 
zeszło na drugi plan, ale 
bardziej stało się jeszcze dla 
mnie po prostu profesją...

Sposobem utrzymania 
rodziny?

Tak, przy czym staram się 
oczywiście wykonywać 
ten zawód maksymalnie 
uczciwie.

Odnoszę wrażenie, że 
aktorstwo nie jest dla Pana 
jakąś „wielką misją”, 
skoro zdaje się Pan być 
niechętny przywiązywaniu 
przez artystów zbyt 
dużej wagi do swojej 
pracy – kiedyś dosyć 
ironicznie powiedział Pan 

o Grzegorzu Jarzynie i 
Krzysztofi e Warlikowskim, 
że wstąpili do „zakonu 
teatralnego”.

Już nie pamiętam, czy 
mówiłem to konkretnie w 
odniesieniu do nich...

To była Pańska odpowiedź 
na ich oświadczenie, że 
nigdy nie zaangażują 
aktora, który reklamuje 
hamburgery.

Rzeczywiście, tak było. 
Ja nie widzę bowiem nic 

zdrożnego ani wzajemnie 
się wykluczającego w 
graniu w teatrze i reklamie. 
Teatr jest świątynią, ale w 
cudzysłowie, jest miejscem 
pracy. To widzowie mają 
doznawać wzruszeń i 
uczuć, których być może 
zwykle nie odczuwają, 
a aktorzy mają im to po 
prostu zaserwować. I nie ma 
znaczenia, w jaki sposób 
to robią. Jeżeli widownia 
jest usatysfakcjonowana, 
jakkolwiek tę satysfakcję 
rozumieć...

...to i aktor jest 
usatysfakcjonowany?

Dokładnie. Naprawdę, to, co 
ja robię przed spektaklem i 
po spektaklu, nie jest istotne. 
Nie ma też znaczenia 
sposób, w jaki podchodzę 
do roli.

Ważny jest efekt i 
uczciwość, o której Pan 
wcześniej wspomniał?

Tak. Ja nie muszę spędzać 
na medytacjach 12 godzin w 
teatrze, aby przygotować się 
do roli. Co więcej, uważam, 
że wszystko da się zagrać i 
wcale nie należy wypruwać 
sobie fl aków i niszczyć 
psychiki dla tego zawodu 
– ona i tak jest bardzo 
narażona, więc tym bardziej 
trzeba ją chronić, aby poza 
teatrem i fi lmem pozostać 
normalnym człowiekiem.

Czyli chodzi po prostu o 
zdrowy podział na życie 
zawodowe i prywatne.

Oczywiście. Ja staram się 
tego nie mieszać i myślę, że 
mi się to udaje.

Grywał Pan w różnych 
fi lmach. Daniel Auteuil 
powiedział, że według 
niego praca aktora jest 
zawsze taka sama, ma te 
same wymagania, tylko 
każdy fi lm to inny świat. 
Jak Pan na to patrzy?

Od strony technicznej, 
wymagania są rzeczywiście 
podobne, bo gra w 
fi lmach wymaga 
pewnych określonych, 
dość skomplikowanych 
umiejętności – koncentracji, 
pewnej „dwoistości”, bo 
przecież aktor ciągle jest 
sobą, a jednocześnie jest 
kimś innym, a ja uważam, 
że nigdy nie powinno się 
tracić świadomości, że się 
gra. Poza tym, dochodzą 
jeszcze takie sprawy, jak 
zdolność do poruszania 
się w określonym rytmie 
i pomiędzy określonymi 
pozycjami, które operator 
ma wyostrzone. Od strony 
zawodowej, wszystko 
wygląda więc podobnie, 

natomiast każda materia 
fi lmu jest inna – reżyser jest 
inny, materiał literacki jest 
inny, inna jest stylistyka. 
I to jest w tym zawodzie 
ciekawe i inspirujące. 
Dlatego, choć pracuję już 26 
lat w fi lmie i 21 w teatrze, 
aktorstwo mnie nie nuży. 
Oczywiście, pojawiają się 
momenty, gdy odczuwam 
„zmęczenie materiału”, ale 
każda nowa propozycja 
fi lmowa lub teatralna 
sprawia, że w moim życiu 

zaczyna się dziać coś 
nowego.

Występuje Pan regularnie 
w fi lmie i teatrze. Kyle 
MacLachlan stwierdził 
kiedyś, że w teatrze aktor, 
ma cały czas kontrolę nad 
swoją rolą, natomiast w 
fi lmie dochodzi montaż i 
tym podobne, a więc wynik 
nie jest znany do końca. A 
co Pan o tym sądzi?

Słowa MacLachlana są 
oczywiście prawdziwe. Bywa, 
że zagramy w fi lmie jakąś 
scenę w naszym mniemaniu 
fantastycznie, a później w 
czasie montażu ulega to dużej 
transformacji – na lepsze, 
bądź na gorsze. A poza 
tym, choć to może banał, w 

teatrze aktor ma bezpośredni 
kontakt z widzem i chemia, 
który się wtedy wytwarza 
jest ciekawa i inspirująca. 
W fi lmie można na 
dwanaście dubli zrobić jeden 
fantastyczny, a pozostałe 
zepsuć i to nie ma żadnego 
znaczenia. Natomiast w 
teatrze ja wychodzę do 
widzów, jednego dnia jestem 
w lepszej dyspozycji, innego 
w gorszej, a wszystko jest 
bardziej naturalne. Ponadto, 
teatr wymaga pewnej 
dyscypliny, jest bowiem 
miejscem, w którym musimy 
być do dyspozycji cały 
czas. W przypadku fi lmu, 
trzeba się skoncentrować na 
ten miesiąc, czy półtora, a 
później można „zbijać bąki”, 
jeżeli ma się umiejętność 
powrotu do intensywnego 
rytmu pracy, gdy nadejdzie 
następna propozycja. A 
cykl przygotowawczy 
do teatralnej premiery, 
który trwa minimum dwa 
miesiące, to coś zupełnie 
innego. W polskim fi lmie 
jeszcze często, choć już 
coraz rzadziej na szczęście, 
bywa tak, że przychodzimy 
na plan i jesteśmy zmuszeni 
do improwizacji. Przed 
rozpoczęciem zdjęć ustala 
się naturalnie to i owo, 
ale częstokroć jest tak, 

że pewne założenia nie 
zostają zrealizowane, 
bądź na odwrót – czasem 
okoliczności sprawiają, 
że coś, z czym był kłopot, 
idzie gładko i idealnie. To 
jest ta zasadnicza różnica, 
bo w teatrze jesteśmy 
cały czas w pewnych 
określonych realiach, 
wskutek czego granie w 
teatrze jest dużo łatwiejsze 
niż w fi lmie, bowiem 
aktor buduje postać od 
początku do końca – w 
fi lmie konstruowanie roli 
to takie układanie puzzli 
na wyrywki: trzeba sobie 
rolę wymyślić, zagrać dla 
siebie w głowie, a potem 
umiejętnie ją odtworzyć i 
mieć zaufanie do reżysera 

 Rozmawiał 
Błażej Hrapkowicz

i montażysty, że wyjdzie 
dobrze.

Współpracował Pan 
niedawno z Rafałem 
Kapelińskim, twórcą 
fi lmu „Emilka płacze”. 
W Pańskich planach jest 
również drugoplanowa 
rola w obrazie 
„Popiełuszko”.

„Ballada o Piotrowskim” 
– fi lm Kapelińskiego, w 
którym zagrałem – jest 
już ukończona. To fi lm 
telewizyjny, ale być może 
znajdzie się dystrybutor 
chętny do wprowadzenia 
go do kin. Mam szczęście, 
bo często zatrudniają mnie 
młodzi reżyserzy, więc 
wygląda na to, że twórcy 
młodego pokolenia nie 
myślą o mnie jak o starym 
ramolu, który jest już 
bezużyteczny – to znaczy, 
bezużyteczny dla nich, bo 
ja mam poczucie swojej 
wartości. Zrobiłem także 
fi lm ze studentem IV roku 
łódzkiej fi lmówki – Jarkiem 
Sztanderą. Mam nadzieję, 
że ten fi lm o Popiełuszce 
dojdzie do skutku, choć jest 
to szalenie skomplikowana 
sprawa od strony 
organizacyjnej i fi nansowej.

Jakieś inne plany?

Na razie nie, teraz sobie 
trochę odpoczywam. Przez 
ostatnie pół roku dużo 
zrobiłem w teatrze – w 
Narodowym wystawiliśmy 
„Czekając na Godota”, 
spektakl, który dużo mnie 
kosztował i z którego jestem 
bardzo zadowolony. W 
Teatrze Syrena natomiast, 
gdzie grywam gościnnie, 
zrobiliśmy drugą część 
„Klubu hipochondryków”, 
przedstawienia, które jest 
jakby na przeciwległym 
biegunie tego, co robię w 
Teatrze Narodowym.

Proszę mi jeszcze 
powiedzieć – czy 
naprawdę, gdyby nie został 
Pan aktorem, chciałby 
Pan być stolarzem? 
Wyczytałem to w pewnej 
ankiecie internetowej.

Ciężko powiedzieć, co by 
było gdyby, ale faktem 
jest, że taka praktyczna 
„dłubanina” mnie relaksuje, 
lubię to robić, bo wszystkie 
te stolarskie czynności 
zmuszają mnie do innego 
rodzaju wysiłku. Poza tym 
taka robota w drewnie, na 
skalę domową oczywiście, 
jest również praktyczna, bo 
czasem się zdarza, że trzeba 
przybić jakiś gwóźdź, coś 
naprawić. Wtedy nie muszę 
wzywać fachowców, tylko 
mogę to zrobić sam.
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Błażej Hrapkowicz
b.hrapkowicz@wpr.com.pl

  Czy aktor, który jest 
żywą legendą Hollywood, 
współtwórcą wielkich mitów 
„fabryki snów”, uosobieniem 
amerykańskiego modelu 
kariery tyleż oszałamiającej, 
co nieoczekiwanej, może na 
starość zająć się reżyserią 
fi lmów dekonstruujących 
klasyczne formy gatunkowe 
i nie stracić swej pozycji, 
ba, nawet ją umocnić? Jak 
najbardziej. Jest tylko jeden 
warunek: musi się nazywać 
Clint Eastwood. 
 Sukces twórcy „Rzeki 
tajemnic” zapewne 
zaskoczył również jego 
samego. Szerzej nieznany 
aktor, zapatrzony w Johna 
Wayne’a, w błyskawicznym 
tempie awansuje do rangi 
gwiazdy, kreując postacie-
legendy amerykańskiego 
kina – „brudnego” Harry’ego 
Callahana oraz kowboja-
łajdaka w spaghetti westernach 
Sergia Leone (vide „Za garść 
dolarów”). Zbyt piękne, 
aby było prawdziwe? A 
jednak. Prawdopodobnie ów 
sukces Eastwooda jest jedną 
z przyczyn jego obecnej 
wolności artystycznej 
– po pierwsze, sam może 
produkować swoje fi lmy (ma 
własną wytwórnie: Malpaso), 
po drugie, jego nazwisko i 
tak otwiera mu wszystkie 
drzwi w Hollywood. Zatem 
marketing i sukces kasowy 
wielce prawdopodobny. 
Artystyczny również. Bo 
Clint Eastwood to jeden z tych 
twórców, którzy doskonałość 
i efektowność realizacji łączą 
z wartością artystyczną, 
autorską wypowiedzią.
   Taką wypowiedzią jest 
również najnowszy fi lm 
amerykańskiego reżysera 
– „Sztandar chwały”. To 
pierwsza część dyptyku, 
którego zamknięciem są 
nagrodzone Złotym Globem 
„Listy z Iwo Jimy” (w 
naszych kinach od 9 marca). 
Eastwood opowiada w tym 
dziele o amerykańskich 
bohaterach wojennych, 
uwiecznionych na słynnej 

„ M a ł e  d z i e c i ”

Premiera: 16. lutego

  W jednej ze scen fi lmu Todda 
Fielda oglądamy spotkanie 
swego rodzaju „sąsiedzkiego 
koła literackiego”, podczas 
którego kilka kobiet 
dyskutuje o „Pani Bovary” 
Gustawa Flauberta. Rzecz 
dzieje się na typowym 
amerykańskim przedmieściu 
– w zamkniętej, lokalnej 
społeczności o mentalności 
purytańskiej, można 
powiedzieć: mieszczańskiej. 
Jedna z uczestniczek dyskusji 
– przykładna żona, kobieta 
„cnotliwa”, prowadząca 
prawe i ułożone życie 
– oburza się na Flauberta, 
nazywając główną bohaterkę 
jego powieści „zdzirą”, w 
dodatku naiwną. Polemizuje 
z nią Sarah (znakomita Kate 
Winslet), która twierdzi, że 
pomimo swej naiwności, 
pani Bovary marzyła po 
prostu o innym życiu, ale 
niestety była uwikłana w 
realia czasu i miejsca, w 
którym się znajdowała. Sarah 
rozumie bohaterkę Flauberta. 
Nic dziwnego – sama jest w 
podobnej sytuacji.
  Dlaczego? Bo czuje się 
skrępowana zasadami, 
obyczajami, rytuałami życia 
na owym przedmieściu. Jest 
jej duszno, pragnie czegoś 
nowego, ekscytującego. 
Uporządkowana, 
zbanalizowana, nudna 
rola matki i żony ciąży 
jej niemiłosiernie. Na 
domiar złego, jej mąż 
jest uzależniony od 
pornografi i. Wszystko się 
zmienia, gdy poznaje Brada 
(świetny Patrick Wilson) 
– mężczyznę pełniącego 
rolę „kury domowej”, 
niespełnionego prawnika, 
człowieka przegranego 
i sfrustrowanego. Oboje 
poświęcili swe marzenia 
dla takiego życia, oboje 
poszukują czułości i 
namiętności (żona Brada, 
grana przez Jennifer 
Connelly, nie należy 
do kobiet szczególnie 
zmysłowych). Zatem 
wyraźnie mają się ku sobie, 
przed czym się zresztą 
nie bronią. Ich historia to 
jednak tylko jeden poziom 
„Małych dzieci”. Jest jeszcze 
drugi, równie istotny wątek. 
Z więzienia wychodzi 

bowiem Ronnie (dobry 
Jackie Earle Haley), który 
trafi ł za kratki, po tym jak 
obnażył się przed dzieckiem. 
Jego powrót wywołuje 
prawdziwą psychozę wśród 
mieszkańców przedmieścia, 
wskutek czego Ronnie 
zostaje napiętnowany. 
Szczególnie daje mu się 
we znaki były policjant 
Larry (Noah Emmerich), 
naznaczony pewną tragedią i 
pełen kompleksów.
  Wszystkich bohaterów łączy 
poczucie klęski. Są to ludzie, 
którzy uważają, że nigdy 
niczego nie osiągnęli, a ich 
egzystencja to pasmo porażek 
– Sarah i Brad buntują się 
więc poprzez swój romans, 
natomiast Ronnie pragnie 
wrócić do normalnego życia, 
pokonać chorobę, w czym 
chce mu pomóc matka. Te 
dwie historie Field prowadzi 
i przeplata w sposób 
brawurowy, prowadząc widza 
do ważnych wniosków, 
po drodze zadając kilka 
istotnych i trudnych pytań. 
Bo weźmy na przykład 
Ronniego – na ile zasługuje 
on na takie traktowanie? Czy 
zachowanie mieszkańców 
jest usprawiedliwione? 
Czy jednoznaczny osąd 
społeczności nie jest dla 
Ronniego krzywdzący? Tę 
tematykę podejmuje zresztą 
Field w sposób niesamowicie 
taktowny i wyważony 
– nie neguje bowiem win 
Ronniego, portretuje go jako 
postać żałosną, tragiczną, 
ale momentami także 
obrzydliwą. A Sarah i Brad? 
Czyż ich bunt nie jest tylko 
niedojrzałym wyskokiem, 
naiwnym marzeniem, 
zachowaniem skrajnie 
nieodpowiedzialnym? A 
nawet, jeśli tak jest – czy owa 
rebelia nie jest w pewnym 
sensie konieczna, czy nie 
pomaga dostrzec, co w życiu, 
nawet tym mieszczańskim, 
jest najważniejsze? Kolejnym 
ważnym aspektem „Małych 
dzieci” jest problematyka 

winy i kary – czy możliwe 
jest odkupienie? Na wiele 
tych pytań Field odpowiada 
pozytywnie, dlatego jego 
fi lm jest w gruncie rzeczy 
optymistyczny (pozbawiony 
jednak sztuczności) i 
niezmiernie interesujący, 
także ze względu na formę. 
   Ta adaptacja powieści 
Toma Perrotty jest bowiem 
mistrzowsko wyreżyserowana 
i zagrana. Poprzedni, 
również świetny, fi lm Fielda 
– „Za drzwiami sypialni” 
– wyróżniał się doskonałą 
konstrukcją psychologiczną 
postaci oraz do bólu logiczną 
i precyzyjną, opartą na 
przyczynowo-skutkowych 
związkach analizą zachowań 
rodziców po stracie syna. 
„Małe dzieci” mają podobne 
zalety. Jest to skromny, 
oszczędny, ascetyczny fi lm, w 
którym kamera skupia się na 
twarzach aktorów, ich gestach 
i niedopowiedzeniach. 
Charakterystyka bohaterów, 
z użyciem „powieściowego”, 
delikatnie ironicznego 
narratora, jest wzorcowa. 
Reżyser opowiada tę historię 
w sposób brawurowy 
– narracja jest płynna, gęsta i 
przejrzysta. Sztampowości w 
tym dziele nie odnajdziemy, 
dostaniemy natomiast 
pięknie wyważony, szczery i 
prawdziwy fi lm. 
   Todd Field wyrasta więc 
na jednego z najciekawszych 
fi lmowców amerykańskich. 
Posiada on bowiem 
rozpoznawalny styl, a 
w czasach ciężkich dla 
ambitnego kina stara się takie 
tworzyć, robi to uczciwie i, 
co więcej, ze znakomitym 
skutkiem. Ciekawie 
nawiązując do fi lmów innych 
reżyserów (w „Małych 
dzieciach” pobrzmiewają 
echa kina Boba Rafelsona i 
Todda Solondza), kręci dzieła 
oryginalne i fascynujące. 
Z niecierpliwością oczekuję 
na dalszy rozwój jego kariery.

„ S z t a n d a r  c h w a ł y ”
fotografi i, przedstawiającej 
moment wbijania fl agi USA na 
japońskiej wyspie Iwo Jima w 
1945 roku. Tyle tylko, że słowo 
„bohaterstwo”, jak również 
tytułowa „chwała”, nabierają 
w tym fi lmie gorzkiego, 
ironicznego, sarkastycznego 
wymiaru. Eastwood w swym 
świetnie skonstruowanym, 
sfotografowanym (szare, 
epickie, cyfrowo przetworzone 
zdjęcia Toma Sterna), 
zrealizowanym z rozmachem 
fi lmie pokazuje narodziny 
mitu, który jest sztucznym 
tworem, odpowiedzią na 
zapotrzebowanie społeczne, 
polityczne, ekonomiczne. 
Dzięki zestawieniu 
patetycznej celebracji 
„wielkiego zwycięstwa” z 
reminiscencjami wojennymi 
jednego z żołnierzy, 
jesteśmy świadkami wielkiej 
manipulacji medialno-
politycznej, widzimy 
mechanizmy, wedle których 
konstruowana jest propaganda 
sukcesu. Pełni patriotycznych 
frazesów politycy i 
dziennikarze wynoszą na 
piedestał „bohaterów”, co 
Eastwood kontrapunktuje 
kadrami wojennymi, pełnymi 
okrucieństwa i walki o 
przetrwanie. Wszechobecny 
fałsz, sztucznie kreowana 
rzeczywistość, sterowanie 
społecznymi nastrojami, aby 
odwrócić uwagę od trudnych 
i bolesnych spraw – oglądając 
„Sztandar chwały” czuje się 
niemal ironiczny, śmieszno-
tragiczny uśmiech reżysera zza 
kadru. Eastwood demityzował 
już western (genialne „Bez 
przebaczenia”), fi lm sportowy 
w stylu „Rocky’ego” (świetne 
„Za wszelką cenę”), teraz 
przyszła kolej na fi lm wojenny 
a la Hollywood, gloryfi kujący 
walkę dla kraju, tworzący mit 
bohaterski, tak bezlitośnie 
w „Sztandarze chwały” 
zdekonstruowany.
  Gdy oglądałem fi lm 
Eastwooda podczas festiwalu 
Camerimage w Łodzi, 
miałem poczucie głębokiego 
rozczarowania zakończeniem, 

które jawiło mi się wtedy jako 
straszliwie melodramatyczne 
i łopatologiczne, patetyczne 
i łzawe, hołdujące najgorszej 
tradycji hollywoodzkiej. 
Sądziłem, że reżyser nie 
pozostał konsekwentny, 
najpierw burząc mit, a potem 
go na nowo budując. Jednak 
teraz, gdy patrzę na to z 
perspektywy czasu, rozumiem 
pobudki autora. Otóż wydaje 
się, że Eastwood, będąc 
niesamowicie szorstkim w 
odsłanianiu kulis kreowania 
mitu bohaterskiego, chciał 
ocalić to, co jego zdaniem 
było w tym wszystkim 
najbardziej naturalne, ludzkie 
– braterstwo broni, walkę o 
życie własne i towarzyszy, 
ten heroizm autentyczny, a nie 
medialny. Twórca „Sztandaru 
chwały” zdaje się mówić: to 
jest prawdziwe bohaterstwo, 
niezbrukane cynizmem, 
wspaniałe i godne uznania, 
hołubienia. Tyle że owo 
hołubienie natychmiast wiąże 
się z tym, czego Eastwood 
najwyraźniej tak bardzo nie 
znosi i co bezlitośnie obnażył 
w swym fi lmie – manipulacją, 
polityką, mediami, 
propagandą. Na tym właśnie 
polega gorzki paradoks całej 
sytuacji. „Sztandar chwały” to 
fi lm, który doskonale, jasno i 
klarownie to unaocznia.
     Nie zdziwiłbym się jednak, 
gdyby komuś zakończenie tego 
dzieła się nie spodobało. Na 
pierwszy rzut oka jest bowiem 
rzeczywiście „amerykańskie” 
w najgorszym znaczeniu 
tego słowa. To wrażenie jest 
być może wynikiem jedynej, 
moim zdaniem, wady tego 
fi lmu – jego długości. Tu 
Eastwood rzeczywiście 
przesadził. A może my 
po prostu naoglądaliśmy 
się już tyle patriotyczno-
melodramatycznych laurek 
wojennych, że każda nuta 
patosu, nawet lekka, razi 
nas niemiłosiernie? Może 
staliśmy się zbyt cyniczni 
i ironiczni, aby uwierzyć 
w heroizm? Trudno mi 
odpowiedzieć na te pytania. 
Wiem jedno – uwierzyłem 
w amerykańską solidarność 
bohaterów „Lotu 93” Paula 
Greengrassa, uwierzyłem 
także, choć z oporami, w 
solidarność żołnierzy ze 
„Sztandaru chwały”. Zarówno 
Eastwood, jak i Greengrass 
chcieli dotrzeć do autentyzmu, 
pokonać frazesy, aby poruszyć 
widza, nie uciekając się do 
szantażu emocjonalnego bądź 
manipulacji. To się w dużej 
mierze udało, za co należy 
im się ogromny szacunek 
– zadanie bowiem było 
niesamowicie karkołomne.

Premiera: 23. lutego
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   Miłość jest zawsze w 
życiu każdego człowieka. 
Pojawia się nagle, 
bez względu na wiek, 
okoliczności, miejsce czy 
czas. Miłość może być: 
rodzicielska, przyjacielska, 
siostrzana, albo łączyć 
dwoje obcych sobie ludzi. 
 Wielu z nas wyznaje 
zasadę, że „najpiękniejszym 
skarbem jest miłość serc”. 
Jednak rzadko, kiedy 
zastanawiamy się, czym 
tak naprawdę jest miłość? 
Ile dla nas znaczy i co nam 
daje? Na którym miejscu się 
znajduje w naszym życiu?
   Młodzi ludzie twierdzą 
np., że miłość wprowadza 
ich w stan euforii, że 

O  m i ło ś c i „Hymn o miłości”

Gdybym mówił językami 
ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał
stałbym się jak miedź 
brzęcząca 
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar 
prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiarę, tak 
iżbym góry przenosił.
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym
I gdybym rozdał jałmużnę 
całą majętność moją, 
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest,
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się 
bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem
nie pamięta złego;
nie cieszy się z 
niesprawiedliwości,
lecz współ weseli z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada 
nadzieję,
wszystko przetrzyma (…) 

List do Koryntian  Św. Paweł

kochają i są zakochani. A ilu 
z nich może wiedzieć, czym 
tak naprawdę jest miłość? 
Mówią o sprawach, których 
tak naprawdę nie znają i 
nie rozumieją, być może, 
dlatego że „Prawdziwa 
miłość jest jak duch: każdy 
o niej mówi, ale niewielu 
spotkało się z nią twarzą w 
twarz.” (Alfred de Musset).
   Wyobraźmy sobie świat 
bez miłości i duserów. 
Żadnej poezji, żadnych 
listów miłosnych. Nie 
ma Romea i Julii. Nie ma 
Ginewry i Lancelota. Nie 
ma kaczorów Donalda i 
Daisy. Nie ma czerwonych 
róż ani bombonierek, 
które mówią „na zawsze 
razem”. Nie ma szczytów 
ekstazy i czeluści rozpaczy.
   Miłość ujawnia w nas 
to, co najlepsze, ale i to 
co najgłupsze. W miłości 
jesteśmy jedynymi ludźmi 
na świecie, pewnymi, 

że nikt przed nami nie 

odkrył wcześniej tego 
cudu. Nie czuł tego, co my.
   Miłość. Może się zdarzyć 
od pierwszego spojrzenia, 
w tramwaju na ulicy albo 
może po cichu małymi 
kroczkami podkradać 
się, rosnąć i wybuchnąć. 
Miłość ma różne oblicza.   
Młoda miłość jest 
porywcza, szalona, dzika 
i nieokiełzana. Zamyka 
„drogę” zdrowemu 
rozsądkowi, nie pozwala 
„normalnie myśleć”. 
Dojrzała miłość jest 
trwała i spokojna. Czci 
przyjaźń, poświęcenie i 
zaufanie. Najszczęśliwsi 
ci, którzy zaznali i 
jednej i drugiej. „Miłość 
zaczyna się wtedy, kiedy 
szczęście drugiej osoby, 
jest ważniejsze niż twoje.”
   Carpio Lope de Vega 
powiedział, że: „Nic 
piękniejszego ponad 

życie, w życiu- nic ponad 
czar miłości”... Miłość, 
dodaje odwagi i skrzydeł, 
jest najcudowniejszym 
uczuciem, jakiego można 
doświadczyć w życiu. 
Zaglądając do swojego 
wnętrza, w głąb swego 
ja powinniśmy doszukać 
się pewnej prawdy, która 
ukazuje istotę i wagę 
tego uczucia. Miłość to... 
wielka potęga! Przenosi 
góry, ożywia nieżyjące, 
umożliwia niemożliwe, a 
co czarne staje się białe!!! 
Zakochani zamykają się 
w swoim świecie, który 
pozostaje wielką zagadką 
dla patrzących z boku. 
   Miłość to temat „rzeka’’. 
Pojawia się w kulturze 
u takich twórców  jak 
Szekspir, Tołstoj, Sienkie-
wicz, w dziełach o wysokich 
wartościach, w dziełach 
uznanych. W literaturze 
niskiej:  w sentymental-
nych romansidłach wy-
wołujących łzy u mało 
wybrednych czytelników, 

seriach typu Harleuqin. 
   Ksiądz Jan Twardowski 
uważa, iż „Doskonała 
recepta na miłość niestety 
nie istnieje:. Tak jak 
nie ma gotowej recepty 
na szczęście”. Miłość 
nie jest tylko zwykłym 
emocjonalnym uczuciem. 
Miłość to ciężka praca. 
Trzeba umieć ze sobą 
rozmawiać, mówić sobie 
przepraszam, czasem re-
zygnować z własnych 
przyjemności, rozumieć 
tę drugą osobę. Miłość 
jest trudna, ale i piękna. 
Dlatego warta jest 
pracy i poświęcenia.   
   Miłość. Czym więc 
jest? Jest otwarciem się 
na drugiego człowieka, 
jest szczęściem, jest 
spojrzeniem duszy. To 
dawanie, to cud, to morze 
emocji... „Miłość jest 
lekarstwem, co sprawia 
cuda codzienne.” (Philip 
Bosmans). 

Wspomnień  czar
Prawie każdy z nas zaczynał swoją przygodę z komputerami od starych, 
dobrych ośmio bitowych Atari lub Commodore. Często z łezką w oku przy-
pominamy sobie wielokrotne próby załadowania jakiejś gry z kaset kupow-
anych na bazarze. Były to czasy, kiedy nad piękną grafikę (nie z wyboru 
a z konieczności) przedkładano pomysły i to co wytrawni gracze określają 
jako „miodność”. A może by tak wrócić do starych, dobrych czasów?

Jeden z moich zna-
jomych powiedział 

ostatnio, że nie gra w gry 
wydane po 2003 roku. 
Nie z jakiejś wrodzonej 
niechęci do nowych ty-
tułów. Po prostu od tego 
czasu deweloperzy sta-
wiają w zasadzie tylko i 
wyłącznie na piękną gra-
fikę, pomysły czerpiąc 
zaś ze starych tytułów. 
Coraz częściej przej-
ście ślicznej gry zajmuje 
mniej niż 10 godzin. I co 
potem? 
 Moim pomysłem jak i 
wielu innych osób jest 
powrót do gier z prze-
szłości. Może nie pięk-
nych, ale oferujących za 
to wspaniałą rozrywkę. 
Jak wiemy mniej więcej 
od połowy lat 80tych na 
zachodzie przyjęło się, 
że PC służy do pracy, 
do gier mamy natomiast 
konsole. To czego czę-
sto nie potrafią zapewnić 
nam najnowsze produk-
cje zapewnią nam tytu-

ły wydane na staruszki 
NESa i SNESa (oba pro-
dukty marki Nintendo). 
W sieci pełno jest naj-
różniejszych emulatorów 
tych jak i innych starych 
konsol. Dzięki nim mo-
żemy zmienić naszego 
nowoczesnego peceta w 
każdą starszą konsolę do 
gier. Powiem szczerze, 
że moim zdaniem najlep-
sze tytuły wychodziły na 
SNESa oraz Segę Gene-
sis. 
 Jednak jak wiemy na 
konsolach świat się nie 
kończy. W internecie bez 
problemu znajdziemy 
emulatory takich maszyn 
jak Atari, Amiga, Com-
modore czy ZX Spec-
trum. W odróżnieniu 
od nowych programów, 
które są coraz bardziej 
„sprzętożerne” emu-
latory uruchomimy na 
każdym, nawet mocno 
już leciwym domowym 
komputerze. Dołożenie 
do naszego sprzętu pada 

za około 30 złotych zro-
bi z niego pełnoprawną 
konsolę.
 Magia internetu polega 
między innymi na tym, że 
jest swego rodzaju archi-
wum. W sieci znajdziemy 
całe mnóstwo serwisów, 
w których opublikowane 
są recenzje gier wyda-
nych na stare maszyny. 
Nie pamiętamy jak nazy-
wała się nasza ulubiona 
gra? Nic prostszego! Ty-
tuł, o który nam chodzi 
możemy znaleźć przeglą-
dając obrazki. 
 Kolejnym plusem sceny 
emulatorowej jest fakt, 
że w zasadzie nikt nie 
robi tego dla pieniędzy. 
Dzięki takiemu podej-
ściu emulatory odpalimy 
zarówno na Windowsie, 
Linuxie jak i Mac OS 
Xe. Programy te zajmują 
przeważnie mniej niż 1 
MB, więc odpada także 
mozolne ściąganie wiel-
kich aplikacji. Coraz 
częściej pojawiają się 
także emulatory na różne 

przenośne urządzenia. 
Bez większego proble-
mu znajdziemy porządne 
programy na palmtopy 
czy nawet wspaniałego, 
przenośnego Playstation 
Portable. 
 Pojawiają się także emu-
latory nowszych maszyn 
takich jak Dreamcast, 
Playstation One czy Play-
station 2. Są to jednak 
programy wymagające 
troszkę lepszego sprzętu. 
Poza tym o ile na emu-
latorach PSOne można 
odpalić większość gier, 
o tyle na emulatorze PS2 
liczba obsługiwanych ty-

tułów jest raczej skrom-
na. 
Inną sprawą jest kwestia 
praw autorskich. Nale-
ży pamiętać, że ogromna 
większość tytułów, nawet 
tych wydanych w latach 
80tych jest nimi objęta. 
Aby cieszyć się więc w 
zgodzie z prawem danym 
tytułem musimy posiadać 
legalną kopię. Jeśli jed-
nak taką kopię posiada-
my, a nie wiemy jak zgrać 
to sobie na komputer z 
pomocą przychodzą nam 
serwisy oferujące tzw. 
ROMy. Jest to nic inne-
go jak obraz gry przygo-

towany do uruchomienia 
w emulatorze. Taki obraz 
bardzo rzadko przekracza 
3 MB, więc możemy za-
pomnieć o kilku dniowym 
ściąganiu tytułu z P2P. 
 Moim zdaniem emulato-
ry to jeden z lepszych po-
mysłów zrealizowanych 
przez zdolnych progra-
mistów z całego świata. 
Dzięki nim wracają wspo-
mnienia, a my możemy 
cieszyć się ulubionymi 
tytułami, często po wielu 
wielu latach.

Piotr Słowik
p.slowik@wpr.com.pl
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O G Ł O S Z E N I A 

Lokale 80m2 i 20 m2 
na biuro, usługi, itp. 

Piastów
tel: 604 435 086

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

.

.

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

.

SPRZEDAM 
dwie działki pracownicze 

po 300m2 obok siebie 
wraz z domkiem 

w Milanówku
0-22 758 66 72

ÓPRACA  USŁUGI  LOKALE  MOTORYZACJA  NAUKA  RÓŻNE  
Zatrudnimy panią w wieku 
40-65 lat do opieki nad rocznym 
chłopcem. Mile widziane 
doświadczenie w opiece nad 
małymi dziećmi i referencje. 
Możliwość pracy na niepełny 
etat. Kontakt telefoniczny: 22 
798 34 14 lub 0 607 698 606.

Zaginęła legitymacja studencka 
nr 18675, wydana przez Wyższą 
Szkołę Ekonomiczną w Warsza-
wie na nazwisko: Rafał Dobrski. 
Uczciwego znalazcę proszę o 
kontakt tel: 788 783 032

Poszukujemy pracownika na 
stanowisko magazynier - kiero-
wca   tel: 0-22 877 44 91

Kupię obrazy olejne, pastele, itp. 
zlecę malowanie. 
kontakt tel: 602 44 66 75

 Zaginął pies. Owczarek 
niemiecki długowłosy. Wiek 2 
lata,  wabi się „Graf”. Znaki szc-
zególne: biała mała łatka między 
przednimi łapami na klatce. 
Maść: brązowy z czarnym pysk-
iem oraz grzbietem. Każdego 
kto widział, bądź cokolwiek wie 
o losie zaginionego zwierzaka, 
proszę się o pilny kontakt ze 
zmartwionym właścicielem.
tel: 692-317-004, 693-992-733

Wykonam każdą pracę na pose-
sjach: porządkowe, ziemne, og-
rodnicze. Wykuwanie w betonie, 
usuwanie nieużytków, rąbanie 
drewna, podcinanie drzew. 
Odśnieżanie. Pomoc osobom 
starszym.        Tel: 508 944 376

Młode, spokojne, pracujące mał-
żeństwo bez dzieci wynajmie 
mieszkanie do 900 zł + opłaty 
           tel: 515 394 656 

R E G U L A M I N  F U N K C J O N O WA N I A I  P OŁO W U  R Y B
obowiązujący na terenie „ŁOWISKA SPECJALNEGO” Zalew Komorów w 2007 r.

„Łowisko Specjalne” Zalew Komorów funkcjonuje na podstawie Uchwały nr 88/97, z dnia 15 lutego 1999 r. Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego 
Związku Wędkarskiego oraz Uchwały nr 04/06, z dnia 11 stycznia 2006 r. Zarządu Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Pruszkowie.
Na terenie „Łowiska Specjalnego” Zalew Komorów, zwanego w dalszej części Regulaminu „Łowiskiem” obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb 
Polskiego Związku Wędkarskiego, zwany w dalszej części R.A.P.R., z następującymi zmianami:
1. Na łowisku obowiązuje zakaz spinningowania w okresie:
     a. od 01 stycznia do 30 kwietnia włącznie
     b. od 01 lipca do 31 sierpnia włącznie
2. Na łowisku obowiązuje zakaz połowu nocą, z wyjątkiem okresu od 01 lipca 2007 r. do 31 sierpnia 2007 r.. 
                W tym okresie dopuszcza się wędkowanie nocą z piątku na sobotę oraz nocą z soboty na niedzielę.
3. Na łowisku obowiązuje zakaz połowu i nęcenia ryb ze środków pływających.
4. Na łowisku obowiązuje zakaz nęcenia ryb wchodząc do wody.
5. Na łowisku obowiązuje zakaz ruchu pojazdów silnikowych na terenie zalewu i grobli.
6. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz połowu karpia pełnołuskiego (sazana) oraz karasia złocistego. 
7. Okres ochronny lina obowiązuje od dnia 20 maja do dnia 30 czerwca włącznie.
8. 50-cio metrowa strefa ochronna od tam, jazów i upustów obejmuje rzekę Utratę poniżej tych miejsc. 
                Zakazane jest urządzanie stanowisk wędkarskich na tamach, jazach i upustach, włączając w to również, umocnienia brzegowe tych budowli. 
                Strefa ochronna nie dotyczy wód rozlewiska Zalew Komorów.
9. Na łowisku obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:

 Okonia        - do 18 cm                                                        Sandacza     -      do 50 cm
 Jazia        - do 25 cm                                                     Węgorza      -      do 60 cm
 Lina        - do 30 cm oraz powyżej 50 cm           Suma      -      do 70 cm
 Szczupaka     -       do 50 cm                                                         Karpia      -      do 30 cm oraz powyżej 60 cm
       
10. Na łowisku obowiązują następujące limity ilościowe zabieranych ryb:
 Sum – 1 sztuka w ciągu tygodnia
 Karp, lin, szczupak, sandacz, jaź – łącznie w/w gatunki 2 sztuki
 Pozostałych gatunków ryb niechronionych – maksymalnie 2 kg w ciągu doby. 
11. Na łowisku obowiązuje prowadzenie rejestru połowów.
                Przed rozpoczęciem wędkowania i po jego zakończeniu należy sprzątnąć swoje stanowisko. 
                Posiadacze licencji rocznych mają obowiązek umieścić identyfi kator z licencją w widocznym miejscu. 
                Licencja roczna i jednorazowa dla członka PZW ważna jest z aktualną Legitymacją Członka PZW 
                i Kartą Wędkarską a dla niezrzeszonych z dokumentem stwierdzającym tożsamość łowiącego.
Opłaty za wędkowanie w 2007 roku:
1. Licencja roczna dla członków PZW – 60 zł
2. Licencja roczna dla członków PZW do lat 16 – 20 zł
3. Licencja roczna dla niezrzeszonych i cudzoziemców – 210 zł
4. Zezwolenie jednorazowe dla członków PZW – 20 zł
5. Zezwolenie jednorazowe dla niezrzeszonych i cudzoziemców – 30 zł
Opłaty roczne przyjmowane są w siedzibie Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Pruszkowie przy ul. Hubala 3A, w dniach i  godzinach przyj-
mowania opłat członkowskich.
Opłaty jednorazowe przyjmowane są przez p. KATARZYNĘ PARZYŃSKĄ, w Sklepie Spożywczym „KASIA”, Komorów, ul. Główna 46, codzien-
nie, w godzinach 800 - 1800.

Informuje się, że każdy posiadacz Licencji jest zobowiązany do przestrzegania R.A.P.R. oraz Regulaminu Łowiska 
i ma obowiązek  reagowania na ich naruszenia

ZA WYKROCZENIA PRZECIW OBOWIĄZUJĄCEMU REGULAMINOWI
WĘDKUJĄCY MOŻE BYĆ POZBAWIONY LICENCJI BEZ ZWROTU KOSZTÓW
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Zarząd Koła nr 18 Pol-
skiego Związku Węd-
karskiego w Pruszkowie 
informuje, że w miesią-
cach:
- styczeń, luty opłaty 
członkowskie przyj-
mowane będą w każ-
dy wtorek, w go-
dzinach 1500 - 1900, 
w siedzibie Koła, w 
Pruszkowie 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 
Pruszkowie przy ul. Hu-
bala 3 A.
- czerwiec, lipiec, sier-
pień, do 20. września  
opłaty  członkowskie 
przyjmowane będą w 
każdy wtorek, w go-
dzinach 1500 - 1800, 
w siedzibie Koła, w 
Pruszkowie przy ul. Hu-
bala 3 A.
- egzaminy na Kar-
tę Wędkarską odby-
wać się będą w każdy 
wtorek w godzinach 
1500 - 1800.

C E S J A 
38m, dwupokojowe, 

parter,ogródek. 
nowe osiedle 

(pola parzniewskie) 
ul. Działkowa. Developer 

Agro-MAN. Termin 
oddania - grudzień 2007r.  

tel: 0-22 828 44 51 
kom: 0-502 071 809

Potrzebna młoda kobieta ze znajomością 
podstaw księgowości do obsługi biura 

handlowego w Ursusie. 
Kontakt tel: (0-22) 662 48 93,

 kom: 501 609 608 

Pilnie poszukuję do wynajęcia 
mieszkania 2-3 pokojowego w 

Pruszkowie, za przystępną cene.
Tel. Kont:502 111 669

Mężczyzna poszukuje do 
wynajęcia niezależnego pokoju. 
Kontakt: Tel. 501 76 92 94
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   W okresie dwudziesto-
lecia międzywojennego 
jednostki Wojska Polskie-
go posiadały na swoim 
wyposażeniu kilka typów 
czołgów o masie do 10 ton, 
były to następujące typy 
wozów bojowych: FT-17, 
Renault-35 i Vickers-E, na 
które zostały zakupione 
licencje na ich produkcję. 
W oparciu o dokumentację 
Vickersa powstał prototyp 
czołgu 7TP. 
 Prace nad rozwojem 
konstrukcji i przygotowanie 
dokumentacji do seryjnej 
produkcji przejęło w 
1934 roku Biuro Badań 
Technicznych Broni 
Pancernej. W sierpniu 
1934 roku prototyp 
został przekazany do 
prób. 7TP okazał się 
lepszym w eksploatacji 
niż jego pierwowzór, po 
wprowadzeniu poprawek 
czołg został zatwierdzony 
do produkcji. Był to 
pierwszy na świecie 
czołg wyprodukowany z 
silnikiem wysokoprężnym. 
Jego konstrukcja pod 
względem rozwiązań 
technicznych należała do 
najnowocześniejszych w 
świecie i przewyższała 
swoje odpowiedniki, 
będące na wyposażeniu  
armii niemieckiej!!!
 Pierwsze dwuwieżowe 
seryjne 7TP zostały 
wyprodukowane w 1935 
roku w Państwowych 
Zakładach Inżynierii w 
Czechowicach (dzisiejszy 
Ursus) koło Warszawy. 
Pierwsza seria produkcyjna 
wozu dwuwieżowego 
wyprodukowana w 1935 
roku uzbrojona była w 
dwa karabiny maszynowe 
kalibru 13,2 mm oraz 
7,92 mm. Siła ognia 
nie spełniała wymogów 
Ministerstwa Spraw 
Wojskowych i w celu jej 
zwiększenia postanowiono 
zamontować w czołgu 
świetną armatę kalibru 
37 mm produkowaną 
na licencji szwedzkiej 
fi rmy Bofors. Prototyp 
jednowieżowego czołgu 
z armatą 37 mm został 
wykonany w końcu 
1936 roku.  Pomyślnie 
zakończone próby i 
badania przeprowadzone 
przez wojsko zostały 
zatwierdzone i w 
1937. roku zakłady w 

POLSKI CZOŁG LEKKI – 7TP
( s i e d m i o t o n o w y  p o l s k i )

Czechowicach  opuściły 
pierwsze czołgi nowej 
jednowieżowej serii 
produkcyjnej.  
 W tym samym czasie 
przerabiano sukcesywnie 
wersje dwuwieżowe na 
jednowieżowe W roku 
1937. zmodyfi kowano 
nową wieżę wyposażając 
ją w tylnej części w 
niszę na radiostację 
krótkofalową o zasięgu 
do 5km. W latach 1937-
1939 wyprodukowano 
ponad 140 czołgów 7TP. 
W oparciu o konstrukcję 
7TP podjęto produkcję 
ciągnika gąsienicowego 
C7P dla artylerii ciężkiej i 
najcięższej 

KONSTRUKCJA.

  Kadłub czołgu 
zbudowany był ze stalowej 
konstrukcji spawanej 
oraz płyt pancernych 
grubości 5-17mm 
przykręcanych śrubami. 
Wieża była umieszczona 
niesymetrycznie po lewej 
stronie kadłuba a jej 
budowa była podobna do 
rozwiązań zastosowanych 
w kadłubie.    Z przodu 
wieży wysunięta była 
płyta czołowa, w której 
umieszczona była armata 
p-panc. „Bofors” wz. 37 
kalibru 37mm i k.m. „ 
Browning” wz. 30 kalibru 
7,92mm. Wieża została 
osadzona na łożysku 
kulkowym i napędzana 
ręcznie za pomocą korbki.  
Armata wyposażona była 
w celownik peryskopowy 
produkcji Państwowych 
Zakładów Optycznych w 
Warszawie. Obsługiwał 
ją dowódca wozu, 
pełniąc jednocześnie 
funkcję celowniczego. 
Po prawej stronie wieży 
znajdowało się stanowisko 
ładowniczego, który 
obsługiwał peryskop 
odwracalny konstrukcji 
kpt. Gundlacha, stał się on 
pierwowzorem przyrządów 
optycznych stosowanym 
do dnia dzisiejszego 
w wozach bojowych. 
W tylnej części wieża 
posiadała niszę która poza 
pozytywnym wpływem 
na wyważenie pozwalała 
zamontować w niej 
radiostację czołgową typu 
2N/C. Jednostkę napędową 
czołgu stanowił silnik 

wysokoprężny Saurer-
VBLDb o pojemności 
skokowej 8550 ccm i 
mocy 81 KW chłodzony 
cieczą. Moment obrotowy 
silnika przenoszony był 
za pośrednictwem wału 
Cardana do skrzyni 
przekładniowej.   Skrzynia 
biegów umieszczona była z 
przodu kadłuba i przenosiła 
napęd na gąsienice za 
pomocą dwóch sprzęgieł, 
dając cztery biegi do 

DANE TECHNICZNE:
 

Długość                                - 4880mm
Szerokość                             -2430mm
Wysokość                             -2300mm
Ciężar                                   -9900kg
Pokonywanie wzniesień       -do 35°
Promień skrętu                      -2,5m
Prędkość max po drodze      -37km/godz.
Zasięg                                    -150km
Zapas amunicji do armaty     -80 szt.
Zapas amunicji do km          -3960szt
Kąt ostrzału w poziomie        -360°
Kąt ostrzału w pionie             - +20°— -10°
Załoga                                    -3 osoby

MALOWANIE
Czołgi 7TP malowane były 

w dwóch typach kamufl ażu 

stosowanych w jednostkach 

pancernych. Typ I – cały 

czołg pokryty kolorem 

oliwkowo zielonym 

tzw. khaki oraz typ 

– II kamufl aż trójbarwny-

nieregularne poziome pasy 

o płynnych przejściach 

w kolorach oliwkowo 

zielonym, piaskowym 

i ciemnobrązowym. 

Większość wozów bojowych 

była jednak malowana wg 

kamufl ażu jednobarwnego.

Na fotografi ach:
 
Modele czołgów 7TP i ciągnika C7P zostały 

wykonane w skali 1:35 z zestawów fi rmy 

Mirage. 

Modele można uzupełnić stosując zestawy 

fi rm: Aber, Armo, RPM i Modelkasten. Dla 

miłośników skali 1:72 fi rma Mirage produkuje 

modele tych czołgów i akcesoria do nich. 

Dostępny jest także model żywiczny fi rmy 

Model Krak w tej skali.

WRZESIEŃ 1939

Działania polskiej broni pancernej to niewielki 
wycinek wojny obronnej, lecz zasługuje na uwagę ze 
względu na nową taktykę działania masowo użytych 
niemieckich związków pancerno-motorowych. 
Polskie oddziały pancerne wspomagały w 
zasadzie związki taktyczne broni głównych, 
zwykle na najbardziej zagrożonych odcinkach 
frontu, co spowodowało znaczne ich rozproszenie 
w różnych jednostkach bojowych i nie mogło 
mieć zasadniczego wpływu na rozwój sytuacji na 
poszczególnych odcinkach frontu. Wyszkolenie i 
determinacja polskich pancerniaków tam, gdzie 
proporcje sił były w miarę wyrównane pokazywała, 
że Niemcy dostawali w kuper aż się kurzyło.

Szanowni Państwo ograniczona ilość miejsca  
zmusza nas do minimalizacji tekstu, natomiast 
chcemy się do Państwa zwrócić z apelem o 
pomoc. Ze względu na bliskość Z.M. „Ursus” 
wiele osób z Państwa rodzin mogło pracować w 
tych zakładach i być może w zbiorach rodzinnych 
znajdują się zdjęcia lub inne materiały z 
tamtych lat, które mogą poszerzyć zakres 
naszej wiedzy o fi rmie i ludziach, tworzących  
historię. Prosimy o kontakt z redakcją. 
W. Sierociński.                          L. Kowalczyk

przodu i jeden wsteczny. 
 Miejsce mechanika-
kierowcy znajdowało 
się z przodu kadłuba po 
prawej stronie, kierowca 
wchodził do wozu przez 
właz zamykany pokrywą ze 
szczeliną obserwacyjną.
  Czołg wyposażono 
w prądnicę Scintilla 
400/24 i posiadał 24.V 
instalację elektryczną, 
która służyła do ładowania 
akumulatorów, rozruchu 
silnika, oświetlenia 
i sygnalizacji. Układ 

jezdny składał się 
z kół napędowych 
umieszczonych z przodu 
i kół napinających, 
znajdujących się z tyłu 
wozu. Kadłub zawieszony 
był na czterech wózkach 
nośnych, posiadających po 
cztery koła z bieżnikiem 
gumowym. Gąsienice 
składające się ze 110. 
ogniw połączonych 
sworzniami, oparte były na 
kołach podtrzymujących 
- po cztery na stronę 
kadłuba.
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O  s u k c e s i e  s p r z e d  l a t . . .

Zaczynałam swoją 
przygodę z  ko-

szykówką, jeszcze w pod-
stawówce, w szkole numer 9. 
Chodziłam wtedy do siódmej 
klasy. To dosyć późno, bo 
dziś młodzież zaczyna już 
od trzeciej, czwartej  klasy. 
Dzieci bawią się piłką. My 
zaczynałyśmy późno. 
- Któregoś dnia do szkoły 
przyszli: Jerzy Kwasiborski 
i Ryszard Woźniak – zaczyna 
swoją opowieść pani Janina. 
Pani wybierała dziewczyny, 
które na-dawały się do spor-
tu, a ja byłam dziewczyną 
dosyć sprawną, rałam w 
piłkę ręczną, trenowałam tez 
trochę gimnastykę. I tak się 
wszystko zaczęło. Pamiętam, 
że  zostałyśmy wtedy wybrane 

wraz z koleżanką, z którą, 
nota bene, utrzymujemy kon-
takty do dziś. A znamy się od 
ponad 40. lat.
Był podział na starsze i 
młodsze dziewczyny, my 
byłyśmy te młodsze. Nie 
byłyśmy zbyt wysokie 
więc trafi łyśmy do  grupy 
młodszych, do  grupy star-
szych zakwalifi kowano 
dziewczyny wyższe. 
Ale już po tygodniu 
zostałyśmy przeniesione 
do starszej grupy, bo się 
wyróżniałyśmy. Pierwszym 
moim trenerem był Jerzy 
Kwasiborski. Na którymś 
treningu powiedział: „Kto 
zrobi dwutakt w grze, dosta-
nie torebkę cukierków.” Ale 
to było bardzo trudne, żadna 
z nas wtedy nie potrafi ła ... 
– wspomina z nostalgią nasza 
rozmówczyni. 

W latach 70. i 80. osiągnęły jeden z największych sukcesów w pruszkowskiej koszykówce. Zdobyły Puchar Polski, przez trzy sezony 
reprezentowały nasze miasto w ekstraklasie. O tamtych czasach opowiada nam ówczesna kapitan zespołu pani Janina Czerwińska – 
Złotkowska. Rozgrywająca Znicza Pruszków całą swoją karierę spędziła właśnie w naszym zespole.

W klubie nie było przyz-
woitego zaplecza. Treningi 
odbywały się przeważnie 
poza rodzimą szkołą. Zimą 
w sali Szkoły Podstawowej 
nr 10, a latem na kortach. Jak 
deszcz padał, to ćwiczyłyśmy 
w kaloszach. Jeśli chodzi o 
sprzęt, to same robiłyśmy so-
bie numery, same szyłyśmy, 
same kupowałyśmy trampki. 
Jak był mecz, to czyściło się 
je pastą do zębów, płukało. 
Tak, w takich czasach grałam 
w koszykówkę. Później w 
1967 roku zbudowali w 
Pruszkowie halę (mała hala 

na „Zniczu” – przyp. red.). To 
była dla nas poezja. Szczyt 
luksusu. Tam trenowałyśmy.  
I wtedy przyszły pierwsze 
sukcesy. Drużyna rozwijała 
się. Głównie dzięki świetnej 
pracy trenera Woźniaka. I 
ta praca zaczęła  przynosić 
efekty. W 1974 roku, już jako 
seniorki, pruszkowskie panie 
awansowały do I ligi. 
Warto dodać, że cała drużyna 
składała sie wyłącznie z wy-
chowanek klubu! To było 
przyczyną niepowodzenia. 
Po roku Znicz Pruszków 
spadł do II ligi. Ale emocji 
nie brakowało. 
 – Pamiętam mecz ze 
Stomilem Olsztyn. To był 
nasz pierwszy poważny 
mecz. Byłyśmy beniamink-
iem, a pierwszy mecz zawsze 
jest u beniaminka. I wtedy 
wygrałyśmy z nimi. Tutaj w 

Pruszkowie! Grałyśmy bard-
zo zacięte mecze z Koroną 
Kraków czy z Wisłą Kraków. 
Spotykałyśmy się z całą 
polską czołówką – opowiada 
pani Janina. Po spadku, z 
zespołu odeszło kilka zawod-
niczek. Odszedł także trener 
Woźniak, którego zastąpił 
Zygmunt Wójt. Po kolejnym 
sezonie, klub spadł do ligi 
międzywojewódzkiej. Na 
szczęście Znicz od razu tę 
ligę wygrał i wrócił do za-
plecza ekstraklasy.
   Następnym sukcesem tamte-
go zespołu, jak się później 

okazało największym, było 
zdobycie Pucharu Pol-
ski  w czerwcu 1981. roku. 
Pani Janina Czerwińska 
– Złotkowska uważa to za 
największe osiągnięcie w his-
torii pruszkowskiej kobiecej 
koszykówki. Jak podkreśla, 
to trofeum wywalczyły tylko 
wychowanki Znicza. W 
następnym sezonie paniom 
udało się uzyskać awans do 
I ligi, w której grały kole-
jne dwa sezony. Po spadku 
w 1984. roku do II ligi i 
po rocznej grze w tej kla-
sie rozgrywkowej, klub ze 
względów fi nansowych, 
jak opowiada nasza roz-
mówczyni, „umarł śmiercią 
naturalną”. Pani Janina 
karierę zakończyła zaraz po 
spadku z ekstraklasy. Powo-
dem były, ciągnące się do 
dziś urazy i kontuzje.
   Była koszykarka wspom-
niała również o swym 
występie w reprezentacji 
Polski. W 1971. roku grała 
w dwóch meczach z Litwą. 
Większej karierze w kadrze 
przeszkodziły urazy, a także 
narodziny córki. Córka, 
dodajmy, również została 
koszykarką. Co więcej, w 
jednym z meczów II ligi 
pod koniec lat 80. wystąpiły 
wspólnie. 
- Już wtedy przestałam 
trenować ale na prośbę tren-

List do redakcji
W informatorze nr 6/2006 Urzędu Miejskiego w Pruszkowie przeczytałam, że 
Pan Andrzej Kowalczyk prezes UKS Lider Pruszków został wyróżniony nagrodą 
Prezydenta Miasta za udział w społecznym rozwoju Miasta.
Tak się składa, że w drużynie „UKS Lider” przez kilka lat grała z zapałem i nadzieją 
moja 15 letnia wnuczka Aleksandra Baum. Cieszyła się uznaniem trenerów i 
szacunkiem koleżanek i pomimo, że była najmłodsza w drużynie, została wybrana 
jej kapitanem. Nie ukrywam, że w mojej rodzinie koszykówka zajmuje specjalne 
miejsce, w swoim czasie kapitanem drużyny byłam ja  a także moja córka 
matka Oli, Beata. Ola trenowała z zapałem i wielki m zaangażowaniem i robiła 
systematyczne postępy. W 2005. roku Ola doznała bardzo poważnej kontuzji i 
musiała przerwać treningi. Groziło jej nawet stałe kalectwo. W tej trudnej sytuacji 
wnuczka moja została pozostawiona samej sobie. Nikt z kierownictwa klubu nie 
udzielił jej ani żadnego wsparcia, ani nawet nie usłyszała zwykłych ludzkich słów 
otuchy. Ogromnym wysiłkiem fi nansowym rodziców i dalszej rodziny zostały 
zebrane niezbędne środki i w czerwcu 2006. roku wnuczka moja przeszła trudną 
i skomplikowaną operację, która na szczęście zakończyła sie pełnym sukcesem. 
Po operacji Ola przechodziła długą i kosztowną rehabilitację, która zakończyła 
się w styczniu 2007. roku. Całość poniesionych kosztów wyniosła ponad 10 tys 
zł. Wszelkie prośby o pomoc ze strony klubu były ignorowane, a zarówno trener 
jak i Prezes nie wykazywali najmniejszego zainteresowania losem swojej byłej 
zawodniczki, będącej przecież jeszcze dzieckiem.
Uprawiałam wyczynowo sport przez 22 lata, wielokrotnie także miałam różne 
kontuzje, ale nigdy nie spotkałam się z taka bezdusznością i brakiem zainteresowania 
ludzi odpowiedzialnych przecież za swoich wychowanków.
Poruszam te sprawę, aby w prawdziwym świetle przedstawić „opiekunów i 
wychowawców” młodzieży i mam nadzieję, że spowoduje to nieco inne traktowanie 
młodych, dotkniętych nieszczęściem sportowców.
Pruszków 7.02.2007                                 

Janina Czerwińska-Złotkowska

rozmawiał
Mariusz Markowski

m.markowski@wpr.com.pl

era Grzelaka (obecny trener 
UKS Lider – przypisek 
redakcji) wystąpilam w mec-
zu z Bydgoszczą. Tak sobie 
wymyślili, ja się zgodziłam. 
Jeszcze byłam szczupła, bo 
teraz to bardzo przytyłam. 
Córka też świetnie grała. 
Była silnie zbudowaną 

dziewczyną, była sporo 
ode mnie wyższa i bardzo 
szczuplusieńka i może przez 
to ciągle miała kontuzje. Chy-
ba, jak na te czasy, nie chwalę 
się, grałam dość dobrze jako 
rozgrywająca. Córka też 
była rozgrywającą. Myślę, 
że lepszą ode mnie. Grała 

świetnie. Chętnie chodziłam 
na jej mecze, nie dlatego, że 
to moja córka, ale po to by 
popatrzeć na jej grę - mówi 
pani Janina.
Czy chodzi Pani na mecze 
obecnej żeńskiej drużyny ko-
szykarskiej UKS Lider?
- Nie byłam ani razu, chociaż 
raz nawet byłam zapros-
zona, ale akurat  przytrafi ł 
mi się znienacka szpital i nie 
mogłam pójść. 
Prosimy o ocenę szans 
zespołu UKS w tym sezonie.
- To będzie trudne, ponieważ 
one muszą najpierw wyjść 
z grupy, a później jeszcze 
grają (dwa pierwsze zespoły 
awansują do rozgrywek cen-
tralnych – przyp. red.). Tak, 
myślę, że będzie to trudne 
zadanie. Życzę im prawdzi-
wych sukcesów, bo kocham 
koszykówkę i chciałabym, 
aby była jakaś ciągłość 
tradycji, tutaj w Pruszkowie, 
ale uważm, że będzie im 
niezwykle trudno.
Oby Liderowi się udało. 
Życzymy drużynie aby 
powtórzyła osiągnięcia 
dawnego Znicza Pruszków. 
A może uda im się zdobyć 
coś więcej. Wszak tytułu 
mistrza Polski w koszykówce 
pań Pruszków jeszcze nie 
zdobył...

fotografi e z archiwum p. Janiny Czerwińskiej-Złotkowskiej
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zapraszamy do sklepów
PSS SPOŁEM PRUSZKÓW

ATRAKCYJNA OFERTA

Produkty są również dostępne
w sieci Albert oraz innych sklepach detalicznych

Pruszków  -  ul. Kraszewskiego 7 - ul. Kopernika 1

            ul. Przy Księżycu 3 A - ul. Bolesława Prusa 41

Otrębusy  -  ul .  Wiejska 21 

Grodzisk Mazowiecki  -  ul. 11-go Listopada 28  

                             ul. Sienkiewicza 46 - ul. Bairda 32 

www.ak.otrebusy.plwww.ak.otrebusy.pl
05-805 OtrÍbusy ul. Wiejska 21 tel. (22) 758 57 9505-805 OtrÍbusy ul. Wiejska 21 tel. (22) 758 57 95

Doskonały z naturyDoskonały z natury

OŚRODEK SZKOLENIA 
KIEROWCÓW 
W. WADECKI

Pruszków ul. Hubala 5 SDK
tel: 0-22 758 69 43, 
kom: 0-601 266 806

MOŻLIWOŚĆ OPŁAT W RATACH 
OD 50 ZŁ MIESIĘCZNIE!!!

szkolenie kierowców na:
przewóz osób i rzeczy

PROFESJONALNA KADRA INSTRUKTORSKA
NAUKA TESTÓW NA KOMPUTERZE, 

INDYWIDUALNE DOKSZTAŁCANIE OSÓB Z 
PRAWEM JAZDY

BADANIA LEKARSKIE NA MIEJSCU

AntałekAntałek
w sklepach

znajdziesz
wszystko czego 

potrzebujesz
Pruszków

Bolesława Prusa 13
Al. Wojska Polskiego 40A

PRUSZKÓW
Dz. 01  ul. Kościuszki 52
Nr  42   ul. Wojska Polskiego 31
Nr  47   ul. Kraszewskiego 43
Nr  51   ul. Kraszewskiego 1
Nr  68   ul. Trojdena 3
Nr  70   ul. Niepodległości 8
Nr  73   ul. Niepodległości 14
Nr  77   ul. Chopina 66
Nr 104  ul. Berenta 18

PODKOWA LEŚNA
Nr  113  ul.  1-go Maja 14
BRWINÓW
Nr 106  ul.  Kościuszki 1E
Nr 136  ul.  Kościuszki 1E
PIASTÓW
Nr  143  ul.  Sienkiewicza 62
Nr  151  ul.  Lwowska 16

1,89

woda mineralna 
„Żywiec Zdrój” 

– 1,5 l

1,72

mąka Szymanowska – 1 kg
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