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Chcemy darmowego internetu! 
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Tysiące widzów mo-
gło na własne oczy 
zobaczyć rekon-
strukcję Obrony War-
szawy z 19 kwietnia 
1809 roku. Bitwę, w 
której młoda armia 
Księstwa Warszaw-

skiego powstrzymała w krwawym boju prze-
ważające siły korpusu austriackiego. Sześ-
ciogodzinna bitwa, choć nierozstrzygnięta, 
przywróciła wiarę we własne siły i możliwości 
polskiej armii. Jej psychologiczny aspekt na 
długo pozostał symbolem męstwa i militarne-
go sukcesu. Opisywana w literaturze, przed-
stawiana przez rzesze malarzy i poetów była 
dla pokoleń okazją do krzepienia ducha i po-
staw patriotycznych. Walki toczyły się na mo-
kradłach i bagnach rzeki Raszynki, oraz na 
groblach łączących wieś Raszyn z Falentami 

Czy darmowy dostęp do 
Internetu jest możliwy? 
Jak pokazują przykłady 
Rzeszowa i Płocka jak 
najbardziej. Pruszków 
będzie kolejny?

Wywiad z Markiem Citko i Michałowicami w miejscu, gdzie łączył się 
główny szlak, prowadzący do stolicy. Woj-
skami polskimi dowodził poległy w tej bitwie 
pułkownik Cyprian Godebski i sam książę 
Józef Poniatowski, który w decydującej o 
losach zmagań chwili poprowadził do ataku 
batalion piechoty. 
Rekonstrukcja przebiegu bitwy,  której po-
mysłodawcą i organizatorem jest wójt gminy 
Raszyn, zorganizowana była już po raz drugi. 
Warto w tym miejscu dodać, że ubiegłorocz-
na impreza została oceniona bardzo wyso-
ko. Gmina otrzymała dodatkowe środki na 
zrealizowanie tegorocznej edycji. Sądząc po 
rozmachu, z jakim była przeprowadzona oraz 
po ilości widzów mamy nadzieję, iż stanie się  
głównym wydarzeniem w naszym powiecie. 
Wielkie brawa i uznanie dla wójta Piotra Iwi-
ckiego, pomysłodawcy przedsięwzięcia.
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Wnoszę z powodów 
patriotycznych i os-
tatecznych, by stan 
ulic Komorowskiej i 
G o r d z i a łk o w s k i e g o 
był taki jaki jest... albo 
jeszcze lepszy!

Pierwszy pociąg Szyb-
kiej Kolei Miejskiej 
pojawi się na stacji w 
Pruszkowie już w lipcu. 
Nikt jednak nie wie jak 
długo będziemy z niej 
korzystać.

Jakie widzi Pan szanse 
Polaków na  Mundial 
2006?
Są duże, ale pamiętam jak 
wielkie nadzieje mieliśmy 
cztery lata temu, kiedy 
wydawało się, że mamy 
łatwą grupę.

Piękne kobiety chodzące 
po skrzydłach lecącego 
samolotu oraz akro-
bacje powietrzne były 
głównymi atrakcjami 
XI Pikniku Lotniczego 
w Góraszce.
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 Ilekroć zdarza mi się 
jechać ul. Komorowską 
w dobiegającym 
dziewięćdziesiątki  
przezacnym mieście 
Pruszkowie, zawsze wpadam 
w zachwyt i podziw dla 
„genetycznego patriotyzmu” 
władz. Robią co mogą, 
abyśmy nie zapomnieli 
o tym jak wyglądały 
ulice naszego miasta w 
szczęśliwych latach II 
Rzeczypospolitej. Po jakich 
ulicach przemieszczali 
się żołnierze Marszałka 
w pamiętnym Maju 
1926 roku. Te wspaniałe 
„kocie łby” coraz śmielej 
wyłaniające się spod resztek 
„komunistycznego” jeszcze 
asfaltu. Te dziury, w okresie 
roztopów wypełnione 
mazowieckim błotem i 
wodą. Swojsko, polsko 
i mazowiecko, jak na 
obrazach Chełmońskiego. 
Paru płaczących wierzb 
wprawdzie brakuje, ale nie 
traćmy nadziei.

 

Komorowską, jak sama na-
zwa wskazuje jedzie się do 
snobistycznego Komorowa 
i nie mniej snobistycznego 
Nadarzyna, gdzie o kultywa-
cji narodowej tradycji zupeł-
nie się nie dba. Na ulicach 
asfalt gładki jak w globali-
stycznej Unii Europejskiej. 
Dla patrioty to nóż w serce. 
Całe szczęście, że ich wła-
dza do nas nie sięga.

 A jeśli byś, Szanowny 
Podróżny, chciał przedłużyć 
sobie przyjemność 
obcowania z polska drogą, 
to wystarczy skręcić z 
Komorowskiej w prawo. W 
ulicę Gordziałkowskiego. 
Ulica młodsza wprawdzie 
od Komorowskiej, ale 
zadbano o to, aby do swej 
starszej siostry upodobniła 
się w sposób doskonały. Nie 
pamiętam wprawdzie kim był 
patron ulicy Gordziałkowski, 
ale sądząc po trosce władz 
miejskich, aby miał ulicę 
godną siebie, to także 
„genetyczny patriota”. Takie 
ciepłe refl eksje ogarniają 
mnie, gdy przychodzi mi z 
tych ulic skorzystać. 

 Tymczasem do radia, w 
którym na chleb zarabiam 
i redakcji gazety, którą 
trzymacie Państwo w 
rekach, gdzie zarabiam na 
dżem do chleba, przychodzą 

listy, maile, telefony 
od niezadowolonych 
mieszkańców lub tylko 
tranzytowych podróżnych. 
Że łamią resory i wyginają 
felgi. Że ktoś urwał sobie 
rurę, za przeproszeniem, 
wydechową. Że jak mocniej 
polało, to zalał sobie silnik 
w bolidzie marki Polonez. 
I żebym coś z tym zrobił. 
Powiedział o tym, albo i 
napisał. 

 Oni naiwni sądzą, że media 
papierowe czy elektroniczne 
nakłonią do konfl iktu z 
patriotyzmem, porzuceniem 
więzów z historią, 
reprezentowaną przez 
pruszkowską władzę. Wasze 
niedoczekanie relatywiści, 
odszczepieńcy, że nie użyję 
już gorszych określeń. Mam 
nadzieję, że prędzej czy 
później IV Rzeczypospolita 
ich wychowa. I docenią 
codzienną, bezpłatną 
możliwość obcowania z 
HISTORIĄ!

 Ale zanim do tego 
dojrzeją, coś muszę im 
odpowiedzieć.
Otóż wy wszyscy 
niezadowoleni, chcący 
asfaltowych ulic bez dziur, 
bez widoku przedwojennego 
bruku, bez wody i błota 
czytajcie!
Jeśli wymienione wyżej 
racje, dla  których 
ulice Komorowska i 
Gordziałkowskiego, są 
jakie są, do Was nie trafi ają, 
to może trafi  kolejny 
argument.

 Otóż, wszyscy przecież 
wiecie, a władza przede 
wszystkim, że te ulice, to 
dla większości przyszłych 
lokatorów pruszkowskiego 
cmentarza, ich ostatnia 
droga. Z kościoła Św. 
Kazimierza do wiecznej 

kwatery. Tylko nieliczni 
dojeżdżają z innych stron.

 Jedzie więc pogrzeb (bo 
pogrzeby teraz jeżdżą). Na 
czele karawan z trumną. 
W trumnie nieodżałowany 
nieboszczyk. Karawan 
wpada w jedną dziurę, 
potem w drugą. Kierowca 
wykonuje slalom między 
następnymi. Trzęsie 
straszliwie. Towarzyszący 

ostatniej drodze żałobnicy, 
trzymają się siedzeń, aby nie 
spaść. Odprowadzany nie 
ma takiej możliwości, więc, 
jak w znanym porzekadle, z 
boku na bok się przewraca. 
I ma OSTATNIĄ SZANSĘ, 
którą te właśnie ulice mu 
dają. Jeśli w czasie drogi 
się nie obudzi, to widać, że 
to jego droga NAPRAWDĘ 
OSTATNIA. Szansę jednak 
dostaje każdy. 

 I za to władzy, 
odpowiedzialnej za stan 
tych ulic, należy się wielkie 
podziękowanie. 

 Czy dotarło już do 
wszystkich narzekaczy, 
n i e z a d o w o l o n y c h , 
zbulwersowanych? Czy 
rozumiecie już, że gdy 
sami znajdziecie się w roli 
najważniejszej w pogrzebie 
też nie będziecie przez 
władzę zapomniani?

 Tak więc wnoszę, czy to 
z powodów patriotycznych, 
czy ostatecznych, by 
stan ulic Komorowskiej 
i Gordziałkowskiego był 
taki jaki jest! Albo i jeszcze 
lepszy. Do Końca Świata a 
może i dzień dłużej! Aby 
i ofi ary Końca Świata też 
swoją szansę dostały.
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odjazd ze stacji godz przyjazd do stacji godz

Grodzisk Mazowiecki 
Radońska

4:48 Warszawa Śródmieście 5:45

Warszawa Śródmieście 21:50 Grodzisk Mazowiecki 
Radońska

22:44

Grodzisk Mazowiecki 
Radońska

4:48 Warszawa Śródmieście 5:45

Warszawa Śródmieście 21:50 Grodzisk Mazowiecki 
Radońska

22:44

PKP Warszawska Kolej Dojazdowa 
Sp. z o.o. 

informuje, że  w okresie wakacji wprowadza:

• „przejazdy rodzinne” uprawniające osoby dorosłe odbywające przejazd 
z dzieckiem w wieku od 4 do 16 lat,  do przejazdu wg taryfy ulgowej 50%,

• wakacyjny rozkład jazdy pociągów, w którym uruchomione będą dwa 
dodatkowe pociągi: 

Jerzy Fijałkowski

  Nadszarpnięty honor 
IV RP na arenie 
międzynarodowej został 
wreszcie uratowany.
   
  Wcale nie żartuję. Rzecz 
miała miejsce w Hanowerze 
w Dolnej Saksonii. 
Nasza zrewitalizowana 
reprezentacja zebrała resztki 
sił i pokonała groźną drużynę 
Kostaryki. Choć bilans 
występów białoczerwonych  
nie wygląda być może zbyt 
imponująco, to jednak tak 
naprawdę nie mamy się 
czego wstydzić. 
Że tylko dwa do jednego? 
No to co? Nie bawmy się 
w niepotrzebną buchalterię. 
Nie kombinujmy. Liczy się 
wygrana, jak w życiu, lub w 
wyborach. 
  Powie ktoś, że niewiele 
brakowało, aby było na 
odwrót? Nie zgadzam się z 
takim twierdzeniem. Każdy, 
kto jako tako zna historię 
naszego ojczystego kraju 
wie, że najlepsi jesteśmy w 
sytuacjach beznadziejnych. 
Nasz tradycyjny, wyssany 
z mlekiem matki i 
kultywowany przez wieki 
heroizm i martyrologia 

znane są całemu światu.
   Przypomnijmy sobie choćby 
najbardziej znane narodowe 
zrywy lub powstania. A 
wracając do meczu. 
 Przy stanie 1:0 dla 
egzotycznych przeciwników, 
silnie zdegustowany 
zrezygnowałem z 
bezpośredniej obserwacji 
występu podopiecznych 
trenera Janasa i udałem się 
do pobliskiej Żabki w celu 
nabycia czegoś, co mogłoby 
złagodzić mój stres i frasunek. 
Z powodu nadszarpniętych 
nerwów i zawiedzionych 
nadziei na występ naszego 
wunderteamu w fi nale 
Mundialu. I owa decyzja 
miała, jak się później okazało, 
kluczowe znaczenie dla 
końcowego wyniku zmagań. 
O zachowanie resztek 
godności i psychicznej 
równowagi. Jeśli już nie 
samej drużyny, to na pewno 
licznej rzeszy kibiców i mojej 
osobistej. Bo jak tu spojrzeć 
światu w twarz, kiedy bierze 
się bez przerwy baty. Kiedy 
wreszcie wróciłem, było po 
meczu. Na szczęście wynik 
końcowy był już zupełnie 
odmienny. 
  No proszę jak bida, to 
potrafi my. 
 Gremialne, tryumfalne 
śpiewy zza udekorowanych 

narodowymi fl agami 
otwartych okien okolicznych 
bloków utwierdziły mnie 
w przekonaniu, że jednak 
nie jest aż tak źle z tym 
patriotyzmem, jak to nam 
malują niektórzy pesymiści 
i malkontenci. 
Pooolska – Białoczerwoni! 
Pooolska – Białoczerwoni! 
  Cieszy mnie ta nieugięta 
postawa naszej młodzieży. 
Cieszy i napawa dumą. Mimo 
późnej pory.  Nie będzie 
nam dumnemu narodowi 
jakiś byle Kostarykańczyk 
bezkarnie  kłaść, jak do 
wora.
 Górą nasi! Jeszcze 
się odegramy. Jak nie 
w mistrzostwach Unii 
Europejskiej to w następnych 
Mistrzostwach Świata.
    Choć koszulki, czapeczki, 
kolorowe szaliki i trąbki już 
od rana przeceniono w Lidlu 
o grubo ponad połowę. 
  Nazajutrz o poranku, na 
lotnisku Okęcie przywitał 
powracających sportowców 
wicepremier Lepper.  
W obecności licznych 
dziennikarzy i kamer 
telewizyjnych dodał otuchy 
i wyraził przekonanie, że w 
przyszłości będzie o wiele, 
wiele lepiej.

Bolo Skoczylas
naczelny@wpr.com.pl
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L u d z i e  l i s t y  p i s z ą . . .

 Czy darmowy dostęp do 
Internetu w naszym kraju 
jest możliwy? Okazuje 
się, że tak. A wszystko 
dzięki dotacjom unijnym, 
płynącym do naszego kraju 
olbrzymim strumieniem. 
Na czym więc polega 
problem? Na sprawnym 
pozyskaniu tych funduszy 
przez włodarzy miast, 
starajacych się o nie, 
tak jak ma to miejsce 
w Rzeszowie i Płocku.
   Problem dostępu do Inteetu 
jest tematem niezwykle 
aktualnym, choćby z 
powodu planowanej przez 
Ministerstwo Finansów 
rewolucji w rozliczaniu się 
z fi skusem, właśnie przez 
Internet. Możemy tez podać 
powód bardziej przyziemny 
- mamy za sobą miesiąc 
maj, nasze pociechy dostały  
na Pierwszą Komunię 
komputer i musimy znaleźć 
sposób na uzyskanie 
dostępu do globalnej sieci. 
   Nie chodzi tu bynajmniej 
o kaprys czy przejaw 
luksusu. W dzisiejszych 
czasach dostęp do 
Internetu jest takim samym 
standardem jak posiadanie 
wc lub bieżącej wody w 
naszych mieszkaniach...
   Niestety, w naszym mieście, 
panuje swoisty monopol.  

   Wybór między ofertą TEL-
KABu (telewizja kablowa) 
a TP S.A. (Neostrada) jest 
praktycznie żaden, gdyż w 
obu przypadkach zmuszeni 
jesteśmy do korzystania 
z podstawowych usług 
tych fi rm. Oznacza to, że w 
przypadku chęci skorzystania 
z dostępu do Internetu 
poprzez sieć telewizji 
kablowej zmuszeni jesteśmy 

CHCEMY DARMOWEGO
INTERNETU!

zostać jej abonentem.          .     
Podobnie sytuacja wygląda 
u narodowego monopolisty 
t e l e k o m u n i k a c y j n e g o 
– chcesz mieć Neostradę, 
musisz płacić abonament 
za numer w sieci TP S.A.  
Istnieje, co prawda, kilka fi rm 
lokalnych, świadczących 
usługę dostępu do Internetu 
w oparciu o technologie 
bezprzewodowe, jednak 
ich oferta jest znacznie 
ograniczona terytorialnie.             
Wszystkie wymienione 
powyżej sposoby dostępu 
do Internetu mają wspólną 
wadę. Użytkownik ponosi 
koszty instalacyjne, związane 
z przyłączeniem się do 
sieci a także comiesięczny 
abonament w kwocie co 
najmniej kilkudziesięciu 
złotych.

Dostęp do Internetu 
nie musi być usługą 
komercyjną 

 Najlepszym tego 
przykładem jest Rzeszów, 
w którym jest realizowany 
projekt Regionalnej 
Sieci Szerokopasmowej 
Aglomeracji Rzeszowskiej 
Resman. Na obecnym etapie 
realizacji projektu dostępne 
są 44 punkty dostępowe, 
zlokalizowane na dachach 
obiektów oświatowych 
oraz urzędów. Docelowo 
ich liczba ma wynosić 
91. Resman to nie tylko 
punkty dostępowe, to także:
 • sieć szkieletowa, 
zapewnia-jąca szybki 
dostęp do Internetu 
szkołom i urzędom,    
 • bezpłatna sieć telefonii 
internetowej VOIP (Voice 
over Internet Protocol), 
 • kilkadziesiąt kamer 
systemu monitoringu 
wizyjnego ,      
  • inteligentne sterowanie 
ruchem ulicznym w mieście.
Koszt całego przedsięwzięcia
to 8,8 mln złotych, z czego 6,6 
mln zł pochodzi z unijnych 
dotacji, a 217 tys. z budżetu 
państwa. Łatwo policzyć. W 
ślady Rzeszowa idzie Płock.    

W planach gospodarzy tego 
miasta jest uruchomienie 20 
punktów dostępowych oraz 
kilkudziesięciu infokiosków 
z dostępem do Internetu, 
a wszystko to za 4 mln 
złotych, przy czym aż 75% 
tej kwoty to dotacje unijne.
 Projekt Resman oraz 
planowana inwestycja 
w Płocku oparte są na 
technologii bezprzewodowej 
transmisji danych zawartej 
w standardzie 802.11 b/g, 
zwanej Wi-Fi. Cały projekt 
sprowadza się do budowy 
sieci szkieletowej, do której 
wpięte zostaną punkty 
dostępowe. Dostęp do sieci 
możliwy jest dla każdego 
użytkownika komputera, 
wyposażonego w kartę 
Wi-Fi, znajdującego się w 
promieniu do 300 metrów 
od punktu dostępowego. 
Przepustowość łącza 
bezprzewodowego wynosi 
od kilku do kilkunastu 
megabitów na sekundę i jest 
w zupełności wystarczająca 
dla zapewnienia szybkiego 
dostępu do Internetu.

Całkowity wkład 
fi nansowy, ponoszony 
przez użytkownika to 
jednorazowy wydatek 
kilkudziesięciu złotych na 
kartę Wi-Fi. Do wyboru 
mamy cały szereg kart, 
poczynając od kart PCI do 
komputerów stacjonarnych, 
poprzez karty PCMCIA 
do laptopów, a skończywszy 
na kartach USB ogólnego 
przeznaczenia. Nadmienić 
należy, że nowe laptopy 
posiadają wbudowaną kartę 
Wi-Fi, a ich cena jest coraz 
bardziej akceptowalna przez 
pr zeciętnego zjadacza chleba.
Kolejnym miastem 
może być Pruszków!!! 
Realizacja i sukces 
praedsięwzięcia zależy 
wyłącznie od tego, czy 
władze naszego miasta 
podejmą  zainteresowanie 
tematem...

Zbigniew Bednarek

Szanowny Pan 
Prezydent Miasta Pruszkowa
mgr Jan Starzyński

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

także o pozyskanie potencjalnych inwestorów nie może pozwolić sobie na 
zignorowanie tak interesującej możliwości.                                            

Petycja
 W sprawie uruchomienia w Pruszkowie 

darmowej, 
bezprzewodowej sieci Internet

Pruszków dn....................2006r

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

mgr Jan Starzyński
ul. Kraszewskiego 14/16

05-800 Pruszków 











10. czerwca 2006 r.
   Szanowny Panie Redaktorze.
   Prawdopodobnie dzięki opublikowaniu na łamach WPR mojego listu zatytułowanego 
„Znikająca ławeczka” z dnia 5.03.2006r. tak się stało, jak w tytule.         
    Zniknęła i ponownie  po półrocznej nieobecności wróciła na swoje miejsce. 
   Co prawda, parę metrów dalej od poprzedniego miejsca, ale nie ma to żadnego   
znaczenia. 
   W imieniu korzystających z ławeczki oraz własnym dzięki ogromne Administracji 
za ponowne zainstalowanie omawianej ławeczki. Pocieszający jest też fakt że 
Administracja wzięła się za porządkowanie placu zabaw przy ul. Lalki. 
   Brawo oby tak dalej. Pozdrawiam.
    Mieszkaniec Osiedla Bolesława Prusa

imię nazwisko 
.................................................................

adres lub PESEL

.....................................................................................



Z poważaniem 
podpis

.............................................................
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XXI RAJD SZLAKIEM 
NASZEJ HISTORII

„Życie bez ideałów jest 
bezwartościowe”. Takim 
ideałem jest patriotyzm, 
którego uczyć trzeba się za 
młodu. Po raz 21 odbył się 
w Rajd Szlakiem Naszej 
Historii. W tym roku  or-
ganizatorami XXI Rajdu 
były samorządy terytori-
alne i koła Światowego 
Związku Żołnierzy AK. 
Jak zawsze bardzo akty-
wni byli członkowie Koła 
Nr 6 z Pruszkowa. W Ra-
jdzie wzięły udział dzielne  
przedszkolaki, młodzież ze 
szkół podstawowych, gim-
nazjów i liceów, w sumie 
4 tysiące uczestników z 
powiatów pruszkowsk-
iego, piaseczyńskiego, za-
chodniego warszawskiego, 

z Ochoty, Włoch i Ursusa. 
Patrole piesze i rowerowe 
przemierzały szlak znac-
zony miejscami pamięci 
narodowej. Najmłodsi 
pokonywali trasy 4 km, 
najstarsi i najwytrwalsi 
– 80 km na rowerach. To 
była ciekawa lekcja walki 

o Polskę w czasie II wo-
jny światowej. Finał odbył 
się w Gimnazjum Nr 3 w 
Pruszkowie. Było wiele 
nagród ufundowanych 
przez hojnych sponsorów 
i samorządy Pruszkowa i 
Powiatu Pruszkowskiego

“PRUSZKOWSKI DYNAMIT”
SUKCES MŁODYCH KOSZYKARZY 

MKS MOS PRUSZKÓW
30 maja na XLII Sesji 
Rady Powiatu Prusz-
kowskiego zwycięzcy 
młodzicy MKS MOS (roc-
znik 1992) i ich rodzice 
otrzymali podziękowanie 
od Przewodniczącej, Star-
osty i Radnych Powiatu 
za zdobycie mistrzostwa 
Polski podczas Finału Pu-
charu Polskiego Związku 
Koszykówki Młodzików 
pod patronatem Starosty, 
rozegranego 26-28 maja 
w Pruszkowie. Zwracając 
się do rodziców młodych 
zawodników, Starosta 
podkreśliła rolę rodziny i 
atmosferę wychowawczą 
domu w kształtowaniu 
charakterów i dążeniu 
do zwycięstwa poprzez 
wytrwałą oraz ciężką pracę. 
Specjalne podziękowania 
od władz Powiatu Prusz-
kowskiego, radnych i 
rodziców otrzymał trener 
chłopców Jerzy Kwasibor-
ski. W swoim wystąpieniu, 
skierowanym do Zarządu i 
Rady Powiatu, podkreślił, 
że na dobre wyniki ko-
szykarzy ma wpływ polit-
yka pro-sportowa, przyjęta 
przez Radę i realizowana 
przez Zarząd Powiatu. 
Jedną z kontynuowanych 
inwestycji powiatowych 

jest Centrum Sportu Sz-
kolnego w Pruszkowie 
przy ul. Gomulińskiego. 
Do jesieni będzie gotowy 
jego pierwszy etap - now-
oczesne boisko i trybuny.
“Pruszkowski dyna-
mit”, tak drużynę MKS 
MOS ochrzciła prasa, 
rozgromił rywali i wygrał 
z Czarnymi Słupsk 
109:39, z Prokomem-
Trefl  Gdynia 106:58 i z 
Kasprowiczanką Ostrów 
Wlkp. 61:59. Zespół 
wygrał wszystkie mecze w 
swoim roczniku – a jeden 
z nich różnicą 311 pkt! W 

52-letniej historii klubu 
to trzecie młodzieżowe 
mistrzostwo Polski.
Chłopcy z rocznika ’92 
zaczęli trenować pięć lat 
temu. W tej chwili są pro-
fesjonalnie zorganizowaną 
drużyną. 90 procent za-
wodników chodzi do 
tej samej szkoły – Gim-
nazjum Nr 4 im. Jana 
Pawła II w Pruszkowie.
Koszykówka ma swoją 
tradycję w Pruszkowie i w 
Powiecie. Pierwszoligowy 
Znicz Pruszków trenuje 
radny Powiatu Prusz-
kowskiego Jacek Gembal.

RYCERZE ŚWIĘTEGO FLORIANA

Magda Falkowska 
odbiera gratulacje

Piotr Błażejewski z mamą

Gminna orkiestra dęta 
OSP w Nadarzynie

Andrzej Kurc 
współorganizator rajdu

160 lat temu w Królestwie 
Kongresowym powstała  
Straż Ogniowa. Od tamtych 
czasów świat zmienił się nie 
do poznania, ale pozostała 
odwaga, poświęcenie i 
bezinteresowność strażaków, 
przez co niezmiennie cieszą 
się wysokim prestiżem i 
zaufaniem społecznym. 
  Nie inaczej jest w 
Powiecie Pruszkowskim,  
gdzie odbyły się dwie 
uroczystości, nawiązujące 
do Święta Strażaków, 
które przypada 4 maja w 
dniu ich patrona Świętego 
Floriana. 4 maja 304 roku 
n.e. w nurtach rzeki Enns 
na terenie dzisiejszej Austrii 
poniósł męczeńską śmierć 
za wiarę rycerz Florian, 
rzymski ofi cer  armii 
cesarza Dioklecjana. Święty 
Florian stał się symbolem 
męstwa i posłuszeństwa 

w głoszeniu i obronie 
prawdy.    Od wieków jest 
czczony w Polsce i poza 
nią jako patron strażaków, 
a więc tych, którzy wierni 
przykazaniu miłości 
Boga i bliźniego oraz 
chrześcijańskiej tradycji, 
niosą pomoc ludziom w 
obliczu zagrożenia klęskami 
żywiołowymi. 

  Współcześni strażacy 
ratują ludzi nie tylko z 
płomieni, ale również 
podczas klęsk żywiołowych 
czy katastrof ekologicznych. 
Zmagają się także z 
powodzią i nawałnicą. 
W tym roku w zimie 
powiatowa Państwowa 
Straż Pożarna zabezpieczała 
mieszkańców przed 

epidemią ptasiej grypy, 
która na szczęście nie 
wybuchła.  
  Swoją odważną i 
bezinteresowną postawą 
strażacy dają przykład 
innym. W tym roku 
podczas powiatowych 
obchodów Święta Strażaka 
Piotr Błażejewski uczeń 
maturalnej klasy z LO 
im. Marii Dąbrowskiej 
w Komorowie odebrał 
z rąk Wicewojewody 
Mazowieckiego medal 
Prezydenta RP za Ofi arność 
i o Odwagę. Pewnego 
zimowego wieczoru bez 
wahania rzucił się na pomoc 
starszemu człowiekowi i 
wydostał go z płonącego 
mieszkania. Minister 
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji  nadał 
Brązową Odznakę 
Zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej Staroście 
Elżbiecie Smolińskiej i 
Wicestaroście Dariuszowi 
Kowalskiemu oraz Złoty 
Medal Za Zasługi dla 
Pożarnictwa radnemu Rady 
Powiatu Pruszkowskiego 
Zdzisławowi Sipierze.

    Na swoją uroczystość 
strażacy zaprosili laureatów 
etapu powiatowego 
konkursu „Zapobiegam 
pożarom i ostrzegam przed 
nimi”, zorganizowanemu 
przy współudziale 
Powiatowej Komendy 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Pruszkowie. 
Nagrody zostały wręczone 
Magdalenie Falkowskiej, 
7 lat, uczennicy Szkoły 
Podstawowej nr 2 
im. M. Skłodowskiej 
–Curie w Piastowie, 
Natalii Teklińskiej,  12 
lat uczennicy  Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w 
Piastowie, Aleksandrowi 

Bielewiczowi uczniowi 
Gimnazjum nr 1  w 
Raszynie i Piotrowi 
Mońce, 16 lat, uczniowi 
powiatowego Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w 
Pruszkowie. Laureatami 
etapu wojewódzkiego i 
nagrody Wojewody zostali: 
Piotr Mońka i Natalia 
Teklińska.
Godnym akcentem, 
nawiązującym do Święta 
Strażaków było otwarcie 
11 czerwca nowej strażnicy 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Nadarzynie w setną 
rocznicę jej powołania.       
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INWESTYCJE POWIATOWE

  Na drogach powiatowych 
remonty idą nieprzerwanie. 
Do połowy lipca zostanie 
ukończony I etap moderni-
zacji ulicy Powstańców War-
szawy na odcinku od torów 
kolejki WKD w Regułach do 
pałacu w Pęcicach, na które-
go wysokości zostanie zbu-
dowane rondo. W niektórych 
miejscach pas drogowy bę-
dzie miał szerokość do 7,5 m, 
oczyszczone będą pobocza. 
W związku z remontem ruch 
zostanie wyłączony przez 4 
dni tj. przez dwa weekendy 
w lipcu, obecnie odbywa się 
wahadłowo. II etap moder-

nizacji zostanie wykonany 
w przyszłym roku w lecie. 
Do końca lipca odcinek ul. 
Brzozowej przy skrzyżowa-
niu z drogą wojewódzką na 
wysokości pałacyku w He-
lenówku oraz ul. Komorow-
ska w Pruszkowie otrzymają 
nową nawierzchnię. Parking 
przy Urzędzie Skarbowym w 
Pruszkowie został oddany do 
użytku.
Zaawansowane są inwestycje 
kubaturowe. Do końca wrześ-
nia, przed pierwszym dzwon-
kiem będzie gotowy stadion 
do piłki nożnej i trybuny przy 

ul. Gomulińskiego. Płyta sta-
dionu otrzymała nowoczesną 
nawierzchnię ze sztucznej 
trawy. Jest to I etap budo-
wy powiatowego Centrum 
Sportu Szkolnego. Postępu-
ją roboty przy przebudowie 
łącznika i sali gimnastycz-
nej w LO im. T. Kościuszki. 
Otwarcie nastąpi w trzeciej 
dekadzie września. Do końca 
zbliża się przebudowa i mo-
dernizacja budynku przy ul. 
ks. Popiełuszki w Piastowie 
na Ośrodek Interwencji Kry-
zysowej dla Ofi ar Przemocy i 
Przestępstw Kryminalnych.

BEZPŁATNY PARKING PRZED 
URZĘDEM SKARBOWYM

 Czynny jest już bezpłatny 
parking vis a vis Urzędu Skar-
bowego w Pruszkowie przy 
ul. Staszica, zbudowany przez 
Powiat Pruszkowski. To in-
westycja bardzo oczekiwana 
przez mieszkańców Powiatu 
Pruszkowskiego, których bul-
wersuje fakt istnienia płatnego 
parkingu przed urzędem, gdzie 
przychodzą uregulować swoje 
należności podatkowe. Parking 
jest przeznaczony tylko dla in-
teresantów Urzędu Skarbowe-
go, o czym już wkrótce będzie 
przypominać specjalnie zamon-
towana tablica.

„Ludzie budują za dużo 
murów a za mało mostów” 
powiedział ktoś mądry.  
To, co się odbywało w 
Czubinie 7 czerwca jest 
zaprzeczeniem takiego 
przekonania. W tym właśnie 
dniu na terenie rekreacyjnym 
Domu Pomocy Społecznej 
odbyła się impreza 
integracyjna „Miodobranie 
2006” pod honorowym 
patronatem Starosty Powiatu 
Pruszkowskiego Elżbiety 
Smolińskiej.  Organizatorami 
imprezy było Krajowe 
Stowarzyszenie „Przyłącz 
się do nas” oraz Dom 
Pomocy Społecznej w 
Czubinie, który funkcjonuje 
jako jednostka organizacyjna 

Powiatu Pruszkowskiego 
od 1999 r. Dom zapewnia 
całodobową opiekę dorosłym 
osobom niepełnosprawnym 
intelektualnie oraz zaspakaja 
potrzeby bytowe i społeczne 
na dobrym poziomie. Mieści 
się w pięknym kompleksie 
parkowo-dworskim,  15 km 
od Pruszkowa przy trasie 
Błonie-Brwinów. 104 miejsca 
mieszczą się w pokojach 
przystosowanych do potrzeb 
ludzi niepełnosprawnych. 
Głównym zadaniem terapii 
zajęciowej jest  usprawnianie 
fi zyczne i psychiczne. 
Dobrym duchem ośrodka 
jest Pani Dyrektor Bożena 
Ploch.
    W „Miodobraniu 2006” 

WAKACYJNA OFERTA RASZYNA
Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie 

ul. Sportowa 30, 05 - 090 Raszyn,  
tel./fax. 0-22720 19 08, 720 19 16

www.basenraszyn.pl, e-mail: basen@raszyn.pl.
od 3 lipca jest czynny codziennie w godz. 6.00 - 22.00

W skład ośrodka wchodzi: 
basen sportowy o wymiarach 25 x 12,5 m i głębokości 110 cm - 180 cm, basen 

rekreacyjny o kształtach nieregularnych i głębokości 90 cm z 90 metrową zjeżdżalnią 
oraz hydromasażami, klimatyzowana siłownia, sauna damska i męska, solarium (tuba 

stojąca), ogródek jordanowski (huśtawki, piaskownica, drewniane domki), 
park ze ścieżkami do jazdy na  rowerach i rolkach, oświetlone boisko trawiaste do 

piłki nożnej, boisko do piłki plażowej, boisko do koszykówki,  korty tenisowe, 
szereg zajęć sportowych.

ATRAKCJE PLANOWANE NA WAKACJE:

PŁYWALNIA ul. Sportowa 30
w okresie 3 lipca – 31 sierpnia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 wstęp 
na pływalnię dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji 
szkolnej ZA JEDYNE 1,80 zł/godz.
- w zależności od ilości zgłoszonych osób powstanie „Wakacyjny Kursy Nauki 
Pływania dla dzieci, dorosłych i seniorów” od poniedziałku do piątku 
- w godz. 14.00 – 15.00 w cenie biletu wstępu na pływalnię 

(dzieci 6,60 zł/h, dorośli 10,20 zł/h). 
ZAPISY TELEFONICZNIE LUB OSOBIŚCIE DO 30 CZERWCA 2006 r.

STADION GOS ul. Sportowa 30 

w okresie 26 czerwca – 31 sierpnia, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00 
gry i zabawy:
tenis stołowy, tenis ziemny, piłkarzyki, piłka nożna (na boisku treningowym lub 
betonowym), piłka plażowa,koszykówka, możliwość zorganizowania ogniska na 
stadionie GOS w co drugi czwartek (lipiec – 7, 21; sierpień – 4, 18),konkursy 
plastyczne, łowienie rybek, hula – hop, skakanka, rzut ringo na pal, konkurs 
botaniczny –  najciekawsza własnoręcznie wyhodowana roślina, gry i zabawy 
terenowe, turniej gier planszowych – szachy, warcaby

OGRÓDEK JORDANOWSKI (na tyłach pływalni)

Cotygodniowe imprezy sportowo – kulturalne dla dzieci oraz rodziców w ogródku 
jordanowskim, które trwają od 6 maja  do 8 października w godzinach: 
soboty 14.00 – 17.00, niedziele 15.00 – 18.00. 
Program imprez jest bardzo szeroki, na każdy weekend przewidziano inne warsztaty. 

W zależności od ilości zgłoszonych dzieci Ośrodek proponuje turnieje piłki nożnej, 
piłki plażowej, koszykówki,  turnieje szachowe i wiele innych atrakcji.

 
Zgłoszenia do rozgrywek są przyjmowane pod numerami tel: 0-22 720 19 08, 
 lub 0-22 720 19 16, albo osobiście w Gminnym Ośrodku Sportu w Raszynie.

wzięli udział zaproszeni 
mieszkańcy Domów 
Pomocy Społecznej w 
Bramkach i Łomiankach 
oraz uczestnicy Warsztatów 
Terapii Zajęciowej 
„Ognisko” w Pruszkowie. 
Wśród honorowych gości 
była p. Halina Lipke 
dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego, a 
także  przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego, radni 
Powiatu Pruszkowskiego i 
Warszawskiego Zachodniego 
oraz władze  Gminy Brwinów 
i Błonie.
      Publiczność owacyjnie 
przyjęła występy, 
mieszkańców Domu Opieki 
Społecznej w Czubinie. 
Artyści popisali się 
świetną kondycją wokalną 
i sprawnościową. Starosta 
i Burmistrz Brwinowa 
wręczyli wykonawcom 
puchary i upominki. A 
potem odbyła się degustacja 
pysznych miodów z 
czubińskiej pasieki. Goście 
podziwiali wystawę 
wyrobów artystycznych 
wykonanych przez 
mieszkańców Czubina. Była 
to impreza integracyjna nie 
tylko z nazwy.  Jak miód na 
serce.

MIODOBRANIE 2006

B Ą D Ź  W I D O C Z N Y  –  B Ą D Ź  B E Z P I E C Z N Y 
  W trosce o dzieci idące do szkoły, Zarząd Powiatu Pruszkowskiego podjął działania profi laktyczne, zmierzające do poprawy 
ich bezpieczeństwa na drodze.  Turnieje oraz spotkania z dziećmi i młodzieżą, organizowane razem z policjantami z Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie, są okazją do prowadzenia działań edukacyjnych. Dzieci uczą się bezpiecznych zachowań 
w różnych sytuacjach życiowych. W celu propagowania  bezpieczeństwa wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego,  
Zarząd Powiatu Pruszkowskiego podjął decyzję o zakupie samozaciskowych opasek odblaskowych dla dzieci i młodzieży, 
które są rozdawane  podczas spotkań z policjantami i z pewnością przyczynią się do poprawy widoczności  i tym samym 
bezpieczeństwa dzieci na drogach Powiatu Pruszkowskiego.
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FABRYCZNE ZWŁOKI 
KONTRATAKUJĄ...

   Każdy popełnia błędy - nie robi 
ich tylko ten, kto nic nie robi. 
Mnie to także dotyczy. Jednak ich 
ilość w „Historii…” przekracza 
dopuszczalne standardy i 
granice. Jednym ze zbyt wielu 
usterek jest m.in. fragment: 
„Na zdjęciu fabryczne zwłoki 
w 2005 r.”, (s. 56.) Widząc to, 
nie muszę czytać dalej. Nie jest 
to incydent, czy wypadek przy 
pracy a standardowy styl autora 
i redaktorki. Język publikacji 
jest pełen podobnych zwrotów. 
To one wywołały mą ostrą 
reakcję alergiczną, a pogłębiły 
ją liczne błędy merytoryczne. 
Powchodzę ze „szkoły”, gdzie 
ważne jest dokładne i ścisłe 
opisywanie faktów. Podam 
przykład niezwiązany z tytułem.  
Jeżeli ktoś pisze: „Powstanie 
Warszawskie wybuchło 2 sierpnia 
1944 roku” lub „rozpoczęło się w 
1943 roku”  a datą poprawną jest 
1 sierpnia 1944 roku. Dla mnie są 
to poważne, a nawet olbrzymie 
usterki faktografi czne, choć 
znam ludzi, dla których takie 
potknięcia nie są uchybieniami. 
Rozumiem to, lecz w tym 
wypadku nie ma między mną 
a tymi osobami dyskusji. 
Uważam, że autor i redaktorka 
„Historii…” wywodzą się z tej 
drugiej „szkoły”, gdzie zarówno 
daty i fakty są dla nich relatywne, 
umowne. Nie muszą być one 
w ogóle podawane dokładnie i 
prawdziwie. Stanowi to główną 
oś rozejścia się naszych opinii, 
co do wartości i przydatności 
„Historii…”.
   Replika mego adwersarza nie 
zawiodła mnie. Jego odpowiedź 
przypomina mi reguły ze świata 
przestępców. Pierwsza wywodzi 
się z ZSRR: „Gdy załapią cię 
za rękę głośno krzycz - to nie 
moja ręka!”. Druga, podobna: 
„Kiedy złapią cię na przekręcie, 
odwrócić uwagę i wołaj - łapać 
złodzieja!”. Mój oponent daleko 
nie odbiegł od nich. Z dużym 
impetem przeszedł do kontraktu, 
przewrotnie unikając własnych 
błędów, a w przytoczonych 
wypaczył ich sens, czyli 
„odwrócił kota ogonem”. W 
swej pisemnej obronie - składam 
mu za gratulacje za Jego pełną 
demagogii i fałszu manipulację 
mymi wypowiedziami - 
przyświecała mu jeszcze trzecia 

W nawiązaniu do materiału p. Mariana Skwary (WPR 0009 z maja 2006 roku) dziękuję za replikę, która jest odpowiedzią 
na mą krytykę „Historii Pruszkowa tom 1”.  Liczne błędy i androny zawarte w książce wywołały mą otwartą i ostrą 
krytykę, która mogła wydać się czytelnikom zbyt mocna i cięta. Jest to rzecz gustu, wiedzy i oczytania. Według mej opinii 
jest to bubel intelektualny. 

zasada: „Wyłącznie widzieć 
źdźbło na ramieniu Waryńskiego, 
a belkę w oku Skwary nie 
widzieć”.
   Upewnia mnie w tej opinii 
cała odpowiedź p. Skwary. Duże 
szkody poniosą ci, którzy będą 
musieli czerpać z tej publikacji 
ułomną, powierzchowną i złą 
wiedzę o Pruszkowie i Polsce, 
czyli nasze dzieci. Książka, 
ze względu na liczne defekty, 
nie nadaje się jako pomoc 
oświatowa, chyba, że komuś 
jest obojętne, czy jego dziecko 
będzie niedouczonym, głupim i 
prymitywnym człowiekiem. 
Przytoczę kilka stwierdzeń 
adwersarza, pokazując 
nieścisłości, półprawdy, 
manipulacje.
   1. Długie wypisy p. Skwary 
o kompetencjach fachowego 
recenzenta zdumiał mnie. Nie 
napisałem recenzji tej pracy, a 
ostrą krytykę. W przypadku, 
jeżeli ktoś nazwałby moja pracę 
recenzją, uważałbym tę opinię za 
błędną. Dziękuję za informację 
jak pisać wzorcowe recenzje. 
Skorzystają ci, którzy może 
zechcą ją w przyszłości stworzyć. 
Powodzenia.
   2. W replice czytam określenia 
p. Mariana Skwary, że: „Pierwszy 
znalazł i wykorzystał”. Jest to 
jawne samochwalstwo o dużym 
braku autokrytycyzmu. Odnośnie 
powstania styczniowego i roli w 
nim mieszkańców Pruszkowa. 
Nie wiem, czemu autor nie 
napisał m.in., że ogrodnik (lub 
pomocnik ogrodnika) z dworu w 
Pruszkowie wziął jatagan i ruszył 
w lasy kieleckie w 1863 roku, 
dołączając do partii powstańców. 
Pruszków na linii frontu. Skwara 
myli się, chwaląc tym, że 
pierwszy opisał dzieje Pruszkowa 
w I wojnie światowej. W trzech 
numerach „Niezależnego Głosu 
Pruszkowa” (12/2004, 1, 2/2005) 
ukazały się wspomnienia 
Wacława Poboga z października 
1914 roku. Opracował je 
dokładnie i dodał ciekawe 
zdjęcia, p. Grzegorz Przybysz w 
„Dziwnej wojnie starej Europy”. 
Zdumiewa to, że tekst Przybysza 
różni się bardzo od materiału 
p. Skwary. Ten ostatni dokonał 
dużych skrótów, i nie zaznaczył 
ich u siebie.
W przypadku informacji o 

Stowarzyszeniu Robotników 
Chrześcijańskich - p. Skwara 
nie podał pełnej informacji, że 
w Pruszkowie działało Koło 
XX tego Stowarzyszenia. 
Jego członkowie wynajęli od 
spadkobierców rejenta Marcelego 
Zielińskiego 9-morgowy park 
z willą „Anielin”, która stała 
się ważnym ośrodkiem życia 
kulturalnego, towarzyskiego tej 
osady przed I wojną. Opuszczeń, 
niepełnych informacji o wielu 
ciekawych zdarzeniach z 
dziejów Pruszkowa przed 
1918 rokiem jest więcej. Brak 
m.in. notki o tym, że przy ul. 
Ołówkowej (obecnie nr 14) żył 
w 1911-12 roku wybitny polski 
poeta Jan Lechoń (1899-1956). 
Tablicę, upamiętniającą ten fakt, 
odsłonięto uroczyście na tym 
budynku 21 kwietnia bieżącego 
roku.
Marian Skwara nadużył 
świadomie repliki do przesadnej 
autoreklamy. Przydałoby się 
u tego autora więcej pokory i 
posiadania przez niego głębszej, 
niż ma, wiedzy.

  3. Porównując „Historię…” 
- tom 1, do roku 1918, 
liczy 123 strony - z innymi 
dziełami ujawnił się olbrzymi 
bezkrytycyzm p. Skwary. Jestem 
w posiadaniu dwu, podobnych 
tematycznie dzieł. Wydały je 
gminy o zbliżonej do Pruszkowa 
wielkości. 
Są to: 
„Historia Wejherowa”, wydawca: 
Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, 
Wejherowo 1998, stron 568. 
Dzieje Wejherowa, są opisane 
na 237 stronach do 1918 
roku. Miasto liczy ok. 47 tys. 
mieszkańców.
Druga praca: „Dzieje Chojnic”, 
wydana przez Urząd Miejski 
w Chojnicach, Chojnice 2003, 
stron 788. Opis historii do 
1918 roku zajmuje 342 strony. 
W Chojnicach żyje ok. 40 tys. 
mieszkańców.
Samorządy obu miast 
dofi nansowały obie prace w 
100 proc. Zestawiając te tytuły 
z książką wydaną w Pruszkowie 
konstatuję, nie ma się czym 
chwalić Panowie: Skwara, pani 
Zegadło, Panowie: Bąkiewicz, 
Geszprych, Królikowski, 
Zegadło. Nokaut w pierwszej 

rundzie, długo przed jej końcem. 
Nie są to jedyne, znane mi dzieła, 
np. historia Suwałk (ok. 67 tys. 
mieszkańców), wydana w 2005 
roku,  liczy 1074 strony. To był 
powód, dlaczego nie porównałem 
„Historii Pruszkowa” z innymi 
pozycjami. Mamy tak olbrzymią 
przepaść – w każdej kategorii - na 
niekorzyść dzieła fi nansowanego 
i promowanego przez Urząd 
Miejski w Pruszkowie. Po prostu 
wstyd porównywać. Wielkie 
podziękowania za tę „cenną” 
publikację dla: wiceprezydenta 
Królikowskiego, radnego 
Bąkiewicza i Geszprycha, 
członków Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu Rady Miejskiej 
w Pruszkowie.
   4. Pan Skwara zrzuca błędy w 
książce na: szczupłość fi nansową 
oraz „niewielkie doświadczenie 
wydawnicze”. Jest to stwierdzenie 
nieprawdziwe. Osobą, która 
usilnie promowała tego, a nie 
innego wydawcę, był (a mogę 
się mylić) mentor autora, czyli 
pan Grzegorz Zegadło dyrektor 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Przytoczę jego 
pisemną opinię o fi rmie Rachocki 
i S-ka zawartą w „Przeglądzie 
Pruszkowskim” nr 1 (73)/2005, 
s. 122-123.: „Ma wysoką 
renomę na ogólnopolskim rynku 
wydawniczym”, Retorycznie 
pytam, dlaczego tylu błędów 
nie ma m.in. w ubiegłorocznym 
„Przeglądzie Pruszkowskim”, 
wydanym przez tego samego 
edytora? Opublikował on także 
sześć dzieł ks. Jana Górnego.
   5. Dziękuję za zwrócenie 
mi uwagi na to jak się pisze 
słowo - Średniowiecze. 
Zgodnie z ortografi ą  języka  
polskiego można je pisać dużą 
i małą literą. Upada kwestia 
orografi i. Podtrzymuję to, 
że sam napisałbym je dużą 
literą. Szkoda, że mój oponent 
nie rozważył równie długo i 
błyskotliwie pisowni nazwy 
własnej: „Zakłady Naprawcze 
Taboru Kolejowego”, którą pisze 
małymi literami (s. 10). Zamiast 
tego skupia się wyłącznie na tym, 
że wytknąłem mu opuszczenie 
patrona zakładu Ho Chi Minha 
(był nim przynajmniej do 1987 
roku). Podobnie jest w Jego dziele 
ze słowem „Kościół”, gdzie raz 
pisze dużą: „…roli Kościoła 

w średniowieczu…”, a obok 
małą: „Domeną kościoła…” (s. 
27). Brak mi Jego wykładni dla 
ortografi i tych słów.
   6.  Cieszę się, że p. Skwara 
zwrócił mi uwagę na ilość 
cudzysłowów w moim tekście. 
Zgodzę się, że w niektórych 
sytuacjach nadużyłem ich. 
Dziękuję za cenną wskazówkę. 
Będę o niej pamiętał. 
Podtrzymałbym ich użycie w 
kilku sytuacjach m.in. w: tzw. 
„bibliografi i”. Do tej pory, gdy 
widzę u p. Skwary rozdział 
„Bibliografi a” to otwarcie 
przyznam, że nie wiem jak 
opisać to, co tam czytam. Jest 
to sekcja poniżej wszelkich 
kryteriów przypisywanych w 
dziele bibliografi i.
   7. Nie wiem, dlaczego mój 
adwersarz w replice eksponuje 
wyłącznie swą własną osobę? 
Całkowicie wykluczył redaktorkę 
i korektorkę „Historii…”, 
panią Katarzynę Zegadło. 
Redaktor i korektor w procesie 
wydawniczym dzieła pełnią 
funkcje kluczowe. Są to osoby, 
od których wkładu pracy zależy 
sukces lub klęska publikacji. W 
„Historii…” była to jedna i ta 
sama osoba. W ripoście czytam: 
„Skwara pierwszy znalazł i 
wykorzystał”, „Skwara pierwszy 
przytoczył w całości…”. O pracy 
Katarzyny Zegadło nie ma nic. 
(!)
   8. Dziękuję za uzupełnienia 
i rozszerzenie wiedzy o tym, 
że m.in. pani Irena Horban 
zajęła względem tej książki: 
„Stanowisko nieprzejednane, 
negatywne, jawnie wrogie”. 
W rozmowie ze mną nie 
potwierdziła faktu, że pan Stefan 
Woyda: „…Jedyny naukowiec 
w tym gronie jednoznacznie 
zaprzeczył p. Horban i stwierdził, 
że praca generalnie spełnia 
warunki i może być wydana…”. 
Pani Hroban nie przypomina 
sobie, aby na tym spotkaniu 
miała miejsce taka wypowiedź. 
   9. Przy pisaniu kwietniowego 
tekstu popełniłem „straszny” 
błąd. Mój adwersarz bezwiednie 
uzmysłowił mi to swą ripostą. 
Poprzednio nie używałem 

żadnych epitetów, które mogłyby 
być „miodem na serce” i nie 
raniłby chorej ambicji autora. 
Wydaje mi się, że mój oponent 
„łaknie jak kania deszczu” 
określeń: „Arcywielki historyk 
ze Żbikowa”, „Arcyskromny 
tytan dziejów Pruszkowa”, „Po 
prostu: arcyorzeł polszczyzny i 
megakomputer wiedzy o mieście”, 
„nikt nie pisze tak jak Marian 
Skwara o Polsce i Pruszkowie”, 
lub krótko: „Historyk - geniusz!”. 
Dla mego oponenta jest to jedynie 
słuszny, dozwolony styl, aby pisać 
o JEGO „HISTORII…” i JEGO 
OSOBIE. Szybko naprawiam 
tę pomyłkę. Zamieściłem parę 
przykładów epitetów dla tego, 
kto zechce napisać recenzję 
zgodnie ze wzorcowym, i 
jedynie słusznym, schematem 
mego adwersarza. Dla porządku 
dodam, że wszelka krytyka 
w recenzji jest z oczywistych 
powodów zabroniona. 
Dodatkowo zakaz ten rozciąga 
się na wszelkie uwagi krytyczne 
czynione pod adresem: radnych, 
urzędników z Urzędu Miejskiego, 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, lub innych placówek 
samorządowych z Pruszkowa.

Reasumując, podtrzymuję 
pogląd, że  „Historia 
Pruszkowa tom 1” Mariana 
Skwary i Katarzyny 
Zegadło (redakcja, korekta) 
jest poważnym bublem 
intelektualnym. Język pracy,  
zawartość faktografi czna ma 
tyle wspólnego z poprawną 
polszczyzną i prawdą 
historyczną, co „belka z 
okiem”.

Mirosław Wawrzyński

PS.  
 Jestem doktorem 
nauk społecznych, nie 
humanistycznych. Pan Skwara 
myli się tytułując mnie tym 

drugim określeniem.
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   Przez Polskę przeszły trzy 
fale emigracji. Pierwsza 
rozpoczęła się pod koniec 
XIX w, a jej powodem 
był kryzys ekonomiczny, 
który trwał, aż do okresu 
międzywojennego. Wtedy 
z kraju wyjechało około 3,5 
miliona ludzi. Byli to przede 
wszystkim chłopi i robotnicy. 
Ci pierwsi masowo nawiedzali 
USA, Argentynę, Kanadę i 
Brazylię, ci drudzy natomiast 
bardziej upodobali sobie 
Niemcy, Francję oraz Belgię.
 Druga fala emigracji 
pochłonęła około 1,2 mln 
osób, powodem ich wyjazdu 
był kryzys polityczno-
ekonomiczny w czasie 
stanu wojennego. Byli 
to ludzie wykształceni i 
ambitni, chcący od życia 
czegoś więcej niż oferowało 
im polskie państwo. 
 Trzecią i najbardziej 
skomplikowaną falą 
wyjazdów jest obecna 
emigracja, której początek 
zbiega się wraz z wejściem 
Polski do Unii Europejskiej. 
Im więcej granic otwiera się 
przed Polakami i oferuje swoje 
rynki pracy, tym więcej osób 

wyjeżdża „za chlebem”. Tak 
jak poprzednie i ta emigracja 
ma podłoże ekonomiczne, ale 
jest inna niż wszystkie. Wielu 
młodych i wykształconych 
ludzi opuszcza granice Polski, 
szukając lepszego jutra. 
     W 2002r z Polski wyjechało 
800 tys. Rodaków. Ponad 
60 tys. z nich to absolwenci 
szkół wyższych. Połowa to 
emigranci z lat 1990-2001, a 
reszta to uchodźcy. Kalkuluje 
się, że zaraz po wejściu 
do UE swój ojczysty kraj 
opuściło następne 200 tys. 
Polaków (dane te wynikają 
z przeprowadzonego spisu 
ludności w 2002r). Dziś nikt 
nie jest w stanie powiedzieć 
ilu z nich wróciło, ilu zostało, 
a ilu ma zamiar wyjechać 
w najbliższych miesiącach. 
Na pewno wyjedzie wielu, 
bo zbliżają się wakacje. Nie 
prowadzi się żadnych badań 
dotyczących tego zjawiska.
- Bezrobocie wśród 
absolwentów wyższych 
uczelni jest zastraszające, 
około 20% pracowników na 
najniższych stanowiskach ma 
dyplomy wyższych uczelni w 
kieszeni. Pracują niezgodnie 
ze swoimi kwalifi kacjami. A 
nawet, jeśli uśmiechnie się 
do nich szczęście i dostaną 
etat w zagranicznej fi rmie 
to zarobki, są znacznie 
niższe niż w krajach 
zachodnich- mówi profesor 
Krystyna Iglicka-Okólska 
z Centrum Stosunków 
M i ę d z y n a r o d o w y c h . 
Nie dziwmy się, że 20-

30-latkowie, z niskim 
uposażeniem, bezdzietni, 
bez widoków na lepsze 
życie, bez przywiązania do 
„schabowego i bigosu” stają 
się idealnymi kandydatami 
na emigrantów. Dla tych 
młodych ludzi, siedemnaście 
lat przemian, nie jest wielkim 
osiągnięciem. Młodzi 
Polacy widzą w swym kraju 
jedynie wiecznie kłócący 
się rząd, 18. procentowe 
bezrobocie, a także 
zamknięte ścieżki kariery. 
Modę na „zagraniczne 
wyjazdy” potwierdzają 
badania opracowane 
przez Grzegorza 
Syngowskiego z Instytutu 
Socjologii Uniwersytetu 
Warszawskiego: 66% 
polskich studentów chce 
wyjechać i pracować 
gdzieś w krajach Unii 
(!!!), 44% widziałoby się 
w Wielkiej Brytanii, a co 
piąty marzy o Niemczech, 
12% chętnie zatrzymałoby 
się w Irlandii, 18% chce 
na stałe wyemigrować 
z kraju (tyle samo, co 
pracować sezonowo), a 
dla 21% satysfakcjonujący 
byłby roczny pobyt za 
granicą. Brak reform, brak 
inwestycji państwa w 
przyszłość młodych ludzi 
powoduje wzrost bezrobocia 
i stale zwiększającą się 
liczbę emigrantów. Trzeba 
jednak powiedzieć, że ciągle 
trwa napływ zagranicznych 
fi rm, które inwestują w 
Polsce i tworzą około 51 tyś 

MASOWA EMIGRACJA POLAKÓW
Brak perspektyw i możliwości szybkiego awansu oraz podwyższenia standardu życia to powody obecnej emigracji Polaków. 
Trudności w rozwiązywaniu codziennych problemów stają się impulsem do opuszczania ojczystego kraju. Tysiące młodych 
ludzi już dziś pakuje walizki i wyjeżdża do: Anglii, Irlandii, Szwecji, Hiszpanii, Finlandii, Grecji czy Portugalii, które już 
otworzyły swoje rynki pracy. Przez ich usta przewija się jedno i to samo zdanie: „w Polsce nie ma dla nas żadnych możliwości”. 
Oni nie wierzą, że w naszym kraju, kiedykolwiek może być lepiej! Czy opuszczając ziemię ojców mają rację? Czy przybrana 
ojczyzna spełni ich marzenia?

Izabela Kok

rocznie potencjalnych miejsc 
pracy, przede wszystkim 
dla wykwalifi kowanych 
robotników. To nie rozwiązuje 
problemu, gdyż obecnie 
studiuje 1,8 mln osób. 
Badani przez Syngowskiego 
chcą w 48% opuścić kraj z 
powodu niskich, zarobków, 
jednak 83% deklaruje, że, 
mając pracę i przyzwoite 
zarobki nie wyjedzie z kraju. 
 Już dziś w Polsce 
można zaobserwować 
niż demografi czny, który 
będzie się nasilał, część 
emigrantów pozostanie za 
granicą i tam urodzą się ich 
dzieci. „Populacja polska 
starzeje się, nie będzie miał 
kto pracować na nasze 
emerytury”- ostrzega prof. 
Krystyna Iglicka-Okólska. 
Kolejny problem to fakt, że 
nie ma żadnej pewności, iż na 
miejsce tych, którzy wyjadą, 
przyjedzie ktoś inny do 
Polski i wypełni lukę. „Bez 
mądrej polityki migracyjnej, 
takiej, która aktywnie 
reagowałaby na zmiany na 
rynku pracy(ci wyjeżdżają, 
ci wracają)obudzimy się 
w czarnej dziurze”- mówi 
prof. Iglicka-Okólska.
   Na emigracji żyje już 20 
mln Polaków. Stara Europa 
kusi młodych ludzi wysokimi 
zarobkami, lepszymi 
perspektywami, nowymi 
doświadczeniami, daje szanse 
na spełnienie marzeń. 

„Kod da Vinci” 
czyli wiele 

hałasu o nic...

   Te słowa kardynała Stani-
sława Dziwisza są znakomi-
tą ilustracją burzy, jaka roz-
pętała się wokół fi lmu Rona 
Howarda „Kod da Vinci”, 
będącego adaptacją bestsel-
lerowej i kontrowersyjnej 
(w dzisiejszych czasach te 
pojęcia są raczej ze sobą toż-
same) powieści Dana Brow-
na. Oczywiście głównym 
źródłem krytyki „Kodu...” są 
środowiska katolickie, któ-
rych podstawy wiary są w 
książce i fi lmie poddawane 
w bardzo mocną wątpliwość. 
Główna teza Browna głosi, 
że Jezus był tylko człowie-
kiem i miał za żonę Marię 
Magdalenę, która urodziła 
mu potomstwo. Członkowie 
rodu Jezusa mają według tej 
koncepcji żyć do dziś i być 
w śmiertelnym niebezpie-
czeństwie wskutek działań 
organizacji Opus Dei, silnie 
przez Browna demonizo-
wanej, przedstawionej jako 
zgromadzenie nie cofających 
się przed niczym ludzi.
   To założenie, jakkolwiek 
efektowne i zręcznie przez 
autora skonstruowane, jest 
oczywiście brednią, która 
nie ma podstaw w źródłach 
historycznych (ma natomiast 
w różnych mitach narosłych 
wokół odrzuconych przez 
Kościół ewangelii). Niemniej 
słowa Dziwisza, nawołują-
cego do bojkotu fi lmu, są co 
najmniej niezrozumiałe. Abs-
trahując od faktu, iż każdy 
ma prawo być przeciwnikiem 
Kościoła i wątpić w boskość 
Chrystusa, trzeba przyznać 
rację Piotrowi Najsztubowi, 
który stwierdził, że Kościół 
włączył się nieopatrznie w 
kampanię promocyjną fi lmu 
wyrażając stanowisko tak 
bardzo radykalne i emocjo-
nalne, które tylko dolało jak-
że potrzebnej oliwy kontro-
wersji do ognia marketingu 
„Kodu...”.
   A marketing to spece od 
promocji fi lmu Howarda 

   “Sensacja, kłamstwo, podważanie najwyższych 
wartości wspólnych wielu milionom ludzi na świecie, 
a niekiedy wręcz bluźnierstwo, stają się w “Kodzie da 
Vinci” skutecznym sposobem osiągania przez produ-
centów fi lmu zamierzonych korzyści. Film może stać 
się pożywką dla wrogów Kościoła do wywołania ko-
lejnych oskarżeń pod jego adresem i swoistej kampa-
nii antykościelnej i antyreligijnej w ogóle”.

urządzili nam pierwszo-
rzędny. Oprócz standardo-
wych chwytów, takich jak: 
zwiastuny już na rok przed 
premierą czy też umiejęt-
ne dozowanie wiadomości 
związanych z produkcją, cała 
kampania była oczywiście 
nastawiona na wywołanie 
społecznej odezwy, nieważ-
ne jakiej, w myśl zasady: 
nieistotne jak mówią, ważne, 
że mówią. Kościół idealnie 
wpasował się w to założenie, 
podbijając bębenek promo-
cyjny, który apogeum osiąg-
nął podczas prapremiery na 
festiwalu w Cannes. Nasi 
kościelni hierarchowie zdają 
się nie rozumieć dzisiejszych 
mechanizmów marketingo-
wych – stąd ich nawoływania 
przynoszą skutki odwrotne 
od zamierzonych (z danych 
dystrybutorów wynika, że 
fi lm miał najlepsze jak dotąd 
w Polsce otwarcie). 
   Nie można także zapomnieć 
o jednej, fundamentalnej spra-
wie – większość protestów 
jest oparta na błędnym zało-
żeniu. Grzmieć o kłamstwie 
w przypadku fi kcji literackiej 
to absurd. „Kod da Vinci” to 
rzecz czysto rozrywkowa, 
nie roszcząca sobie pretensji 
do poważnego, naukowego 
podważania podstaw kato-
licyzmu – i w tym aspekcie 
książka prezentuje się dobrze, 
czego nie można niestety po-
wiedzieć o fi lmie. Stąd też 
tytuł niniejszego tekstu – fi lm 
Howarda bowiem nie dość, 
że nie oddaje walorów roz-
rywkowych książki Browna 
(jest nudny), to jeszcze pod-
kreśla jej nielogiczności. To 
klasyczny przypadek dzieła, 
w którym rzemiosło fi lmowe 
jest zdecydowanie gorsze od 
rzemiosła promocyjnego. Nie 
pomógł tu ani Tom Hanks, 
ani Audrey Tatou, ani Ian 
McKellen. 
   Kardynał Dziwisz nie po-
winien się więc martwić – ten 
fi lm jest pozbawiony siły 
przekonywania (swoją drogą, 
ja, gdybym był katolikiem, 
obraziłbym się na metropolitę 
krakowskiego, który ma chy-
ba nienajlepsze mniemanie o 
wierze Polaków, skoro sądzi, 
iż byle czytadło rozrywkowe 
może nią zachwiać).

Błażej Hrapkowicz
b.hrapkowicz@wpr.com.pl

i.kok@wpr.com.pl

Do końca maja trzeba było 
dostarczyć prace na ogólno-
polski konkurs zatytułowa-
ny „Bezpieczny internet”. 
Dzieci ze świetlicy w Żół-
winie zajęły w nim pierw-
sze i drugie miejsce.
-Dzieciaki przygotowały 
prace zatytułowane „Ko-
deks bezpiecznego intera-
nuty” i „Dekalog bezpiecz-
nego internauty” – mówi 
Elżbieta Wesołowska wy-
chowawca z żółwińskiej 
świetlicy. Sukces jest wiel-
ki, bo w konkursie brały 
przecież udział dzieciaki 
z całej Polski. W nagrodę 
prócz aparatów cyfrowych, 
które wręczono dzieciom 
po ogłoszeniu wyników, 
zwycięzcy pojadą na ty-
dzień do Paryża. Wyjazd 13 
czerwca.
Jakby mało było dziecię-
cych sukcesów w gminie 

Brwinów, konkurs wygrały 
także dzieci ze świetlicy w 
Otrębusach. W ogłaszanym 
co roku przez radiową Trój-
kę konkursie „Wymarzone 
wakacje w górach” pod-
opieczni świetlicy w Otrę-
busach pokonali wszystkich 

rywali. W nagrodę pojadą 
na tydzień do Szklarskiej 
Poręby.
Nie wszystko jednak jest 
tak piękne w gminie Brwi-
nów. Dzieci ze świetlicy w 
Żółwinie startowały w kon-
kursie dotyczącym interne-

Dzieci z Żółwina znów zwyciężyły
tu, choć nie mają  w swojej 
świetlicy komputera. Tym 
bardziej trzeba je pochwalić 
za zwycięstwo. 
   A dlaczego dzieci ze 
świetlicy terapeutycznej w 
Żółwinie nie mają kompu-
tera? Podobno, bo jest to in-
formacja niepotwierdzona, 
straż miejska „wypożyczy-
ła” sobie ten przeznaczony 
do edukacji dzieci kompu-
ter. Podobno też, a raczej na 
pewno, straż miejska ociąga 
się z jego zwrotem. Cie-
kawe dlaczego? Zapewne 
komputer służy strażnikom 
do monitorowania co nie-
bezpieczniejszych zaułków 
Brwinowa, po uprzednim 
podłączeniu go do mobilnej 
kamery, oczywiście. Tylko 
od kogo strażnicy pożyczyli 
kamerę?

Gabriel Maciejewski  
g.maciejewski@wpr.com.pl

foto: internet
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W dniach 10 i 11 czerwca już po raz 11. 
Fundacja Polskie Orły zorganizowała 
Międzynarodowy Piknik Lotniczy w Gó-
raszce.  Tegoroczne pokazy zaskoczyły 
ponad 20 tysieczną publiczność oryginal-
nością i niezwykłymi podniebnymni akro-
bacjami w wykonaniu światowych asów 
przestworzy. 

Hannes Arch pilot, 
kaskader, alpinista, 
jeden z najlepszych 
pilotów akrobatycz-
nych świata. 

Pokazy prowadził i 
komentował Tade-
usz Sznuk

Organizatorzy Pikniku w Góraszce Katarzyna i Zbigniew Niemczyccy Koty namawiają naszego naczelnego na 
spacer w chmurach

MIEDZYNARODOWY PIKNIK LOTNICZY

GÓRASZKA 2006

   Niewątpliwie jedną z największych atrakcji te-
gorocznego pikniku lotniczego w Góraszce był 
pokaz wingwalkingu, czyli mówiąc po naszemu 
spacer na skrzydłach pędzącego z prędkością po-
nad 200 km na godzinę samolotu Grumman G 164 
Ag Cat, w wykonaniu szwedzkiej grupy 
Catwalk Airshow. Podziwialiśmy w imponują-
cym, kaskaderskim, pokazie dwie przesympatycz-
ne  panie: Barbarę Westertaklax i Lovę Kvarns-
myr. 
   Ich kocie zabawy w powietrzu przyprawiały 
widzów o zawrót głowy, a akrobatyczne popisy 
pilotażu z dziewczynami na skrzydle dwupłatow-
ca zapierały dech w piersiach. Za sterami samo-
lotu siedział znany skandynawski as podniebnych 
ewolucji   Jacob Hollander. 
   Inną gwiazdą Góraszki był jeden z najlepszych 
pilotów akrobatycznych, Austriak Hannes Arch, 
który w czasie pikniku wykonał szereg fi gur akro-
batycznych a także oddał skok z helikoptera z 
opóźnionym otwarciem spadochronu. W przed-
dzień imprezy zaskoczył mieszkańców Warsza-
wy swoim pokazowym przelotem wzdłuż linii 
Wisły pomiędzy mostami Gdańskim i Śląskodą-
browskim, wywołując zaskoczenie i podziw kie-
rowców, którzy zatrzymali ruch, by móc obejrzeć 
brawurowe pętle, beczki i korkociągi w jego wy-
konaniu.
   A na ziemi można było zobaczyć kolekcję histo-
rycznych samolotów odrestaurowaną przez Fun-
dację Polskie Orły oraz podziwiać samochody 
ze zbiorów Muzeum Motoryzacji i Techniki w 
Otrębusach. 

Zbigniew Mikiciuk przy jednym ze swoich eksponatów
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Kupując aparat fotograficzny bardzo często ulegamy magii liczb i broszur 
reklamowych. Producenci próbują przekonać nas, że potrzebujemy sprzętu 
niemal tak dobrego jak profesjonaliści. Prawda jest jednak taka, że znając 
swoje potrzeby możemy zaoszczędzić nawet kilkaset złotych.  

Przypuśćmy, że na wakacje 
wybiera się rodzina 
statystycznych państwa 
Kowalskich. Aparat 
fotografi czny będzie służył 
im do uwiecznienia kilku 
chwil ze spędzonego 
wspólnie wyjazdu. Pan 
Kowalski z panią Kowalską 
idą więc do sklepu, stają 
przed gablotą z aparatami i 
zaczynają się zastanawiać. 
Na co mają zwrócić uwagę, 
żeby nie przepłacić a zarazem 
dokonać udanego zakupu?
Przede wszystkim nie 
warto ulegać magii cyfr. 
Kosmicznie duża wartość 
mega pikseli nie zawsze 
ma realne odbicie w jakości 
zdjęć. Dużo zależy także 
od jakości samej matrycy. 
Warto więc wybierać aparaty 
o mniejszych parametrach 
matrycy, ale renomowanych 
fi rm. Z samą ilością 
pikseli również nie można 
przesadzać. Jak pokazuje 
doświadczenie przeciętny 
foto amator rzadko wywołuje 
zdjęcia do wielkości powyżej 
10 na 15 centymetrów. Już 
matryce 3,2 Mpx pozwalały 
wywoływać zdjęcia do 
formatu A4 bez starty jakości. 
Wydaje mi się więc, że 
kupowanie aparatu powyżej 
5 – 6 Mpx jest po prostu 

Aparat na wakacje

bezsensowne. Zresztą czy w 
dobie aparatów cyfrowych 
dużo ludzi w ogóle wywołuje 
zdjęcia?
Rozsądny wybór modelu 
o mniejszych parametrach 
matrycy pozwoli 
zaoszczędzić nam na 
kolejnym wydatku. Chodzi o 
kartę pamięci. Mniejsza ilość 
pikseli to także mniejszy 
rozmiar zdjęć. Nie musimy 
więc kupować kart 1 czy 2 
GB. W zupełności wystarczy 
wówczas karta 256 MB a dla 
ludzi dużo fotografujących  
512. Większą kartę warto 
kupić jeśli na przykład 
odbywa się akurat w sklepie 
jakaś promocja i koszt 
pojemniejszego modelu jest 
niewiele większy. Zawsze 
jest to jakiś komfort, że na 
pewno starczy miejsca. 
Warto także zwrócić 
uwagę na ilość programów 
tematycznych i funkcji 
umieszczonych w 
konkretnych modelach. 
Bardzo często aparaty w tym 
samym segmencie cenowym 
różnią się diametralnie w 
tej kwestii. Mamy więc 
zarówno modele „włącz, 
nakieruj i fotografuj” jak 
i takie których wachlarz 
funkcji był dotychczas 
oferowany jedynie przez 

pół profesjonalne lustrzanki. 
Jeśli nauczymy się dobrze 
z tych funkcji korzystać to 
nasze zdjęcia nabiorą nowego 
wymiaru. A czas urlopu służy 
przecież eksperymentom.
Nie bez znaczenia jest 
także rodzaj baterii, które 
nasz nowy aparat ma 
obsługiwać. Reguła jest taka, 
że w ogólnym rachunku 
najbardziej opłaca się 
kupować modele obsługujące 
popularne baterie R6 (AA). 
Dedykowane baterie są 
droższe w wymianie. W 
razie rozładowania i braku 
możliwości podłączenia 
aparatu do prądu zawsze 
możemy kupić nowe ogniwa 
w większości sklepów na 
całym świecie. Posiadając 
aparat na niestandardowy typ 
baterii skazujemy się na łaskę 
i niełaskę linii energetycznej. 
Najważniejsze jest jednak, by 
nie kupować nowego aparatu 
na szybko. Najlepiej jest 
odwiedzić wcześniej sklep 
czy giełdę fotografi czna i 
spisać na kartce interesujące 
modele. Wszechwiedzący 
pan google.com podpowie 
nam ustami specjalistów z 
branżowych portali, który 
model jest wart wydanych 
na niego pieniędzy. W tych 
samych portalach będziemy 
mogli obejrzeć także próbki 
zdjęć z konkretnych aparatów 
i porównać je z fotografi ami 
robionymi przez inne 
modele. Poświęcając 2, może 
3 godziny na buszowanie w 
sieci zyskamy pewność, że 
nowy zakup spełni pokładane 
w nim oczekiwania. Nasz 
album zapełni się wówczas 
pięknymi zdjęciami, a w 
portfelu zostanie całkiem 
ładna suma na wakacyjne 
szaleństwa.

Piotr Słowik
p.slowik@wpr.com.pl

Czytałem ostatnio niezwykle 
ciekawą książkę o mrów-
kach. Cóż za różnorodność! 
Jedne nic tylko by praco-
wały, inne znów, skłonne 
do bójki, szukają pretekstu 
do zwady, wyczekując na 
ewentualnego przeciwnika 
przy wejściu do mrowiska. 
Ich przednie odnóża, służące 
między innymi do jedzenia, 
zastąpione zostały potęż-
nymi i ostrymi jak brzytwa 
kleszczami, którymi potrafi ą 
przeciąć nieproszonego 
gościa wpół, a w razie po-
trzeby na kawałki. Z braku 
możliwości samoobsługi 
karmieniem owych rycerzy 
zajmują się specjalne 
oddziały robotnic, którym 
w głowie by nie postało zaj-
mowanie się czymś innym 
niż usłużnym podawaniem 
strawy obrońcom gniazda.
  Inne znów, afrykańskie 
spryciary, w okresie dostat-
ku w miód wypełniają się 
nim całe niczym beczki, 
po czym, jak gimnastyk 
na drążku, wieszają się 
pod powałą pomieszczenia 
przypominającego spiżarnię 
i tam, nie nudząc się, wiszą 
sobie do zimy, kiedy to 
miodu w bród już nie ma. 
Wówczas ich głodne rodzeń-
stwo przypomina sobie o 
beczkomrówkach, łaskocze 
je w sobie w wiadomy 
sposób, one to widać lubią, 
bo w nagrodę otwierają 
jakiś kurek i miód z siebie 
wypompować pozwalają.
  Jeszcze inne, też w Afryce 
zadomowione, mieszkają 
dla wygody pod korą drzew. 
Wchodzą do swojego domu 
przez drzwi, które stanowią 
niewielkie otwory w owej 
korze. Z zewnątrz, gdyby 
ktoś przykładowo był mrów-
ką innego gatunku, w życiu 
by tych otworów nie zauwa-
żył, bo ich po prostu nie ma. 
To znaczy są, ale niczym się 
od reszty kory nie wyróż-
niają. Problem rozwiązany 
jest tak, że odpowiednia 
ilość mrówek rodzi się ze 
spłaszczonymi głowami 
przyozdobionymi dokładnie 
takim samym wzorkiem, 
jaki ma kora wzmianko-
wanego drzewa. I one to 
właśnie owymi spłaszczo-
nymi głowami jak korkiem 
zatykają otwory wejściowe, 
usuwając się grzecznie, gdy 
je jakaś swoja w znany im 
tylko sposób po tej korzastej 
łepetynie pogłaszcze.
  Niektóre są takie zmyślne, 
że aż dały przykład do na-
śladowania innym gatun-
kom. Rodzą się mianowicie 
wypełnione tym razem 

MRÓWKI
nie miodem, a mazistą i 
okropnie klejącą substancją, 
z której na dobrą sprawę 
głównie się składają. Jeśli 
zdarzy się, że ich państwo 
(czyt. mrowisko, choć 
należą do grup wędrownych, 
takich mrówczych bedui-
nów można by powiedzieć) 
odwiedziłoby niekoniecznie 
w celu złożenia przyjaciel-
skiej wizyty inne plemię, 
w wyniku czego trzeba by 
było podjąć ostrą walkę, 
wtedy te, wypełnione klaj-
strem i nie znające strachu 
przed śmiercią członkinie 
oddziałów obronnych mrów-
czej armii, rzucają się w 
największe skupiska wroga 
i, zapewne dla uszu mrówek 
z hukiem, eksplodują, unie-
szkodliwiając znajdujące się 
najbliżej siły przeciwnika. 
Oczywiście, co zrozumiałe, 
same przy tym ginąc.

  Pozwalając sobie na żart 
skonfrontowania tego, co 
powyżej z dziedziną wiedzy 
nie mniej żartobliwie nazwa-
nej psychologią, można by 
się pokusić o przybliżenie 
zrozumienia niektórych 
zjawisk, z czym do tej 
pory, bywało, szło nam nie 
najlepiej. Nie zapominając 
oczywiście o obowiązu-
jącej prawdzie, iż sprawy 
po ich wyjaśnieniu lubią 
się najczęściej dodatkowo 
zaciemnić. Ze względów 
pedagogicznych posłużmy 
się kilkoma pierwszymi 
lepszymi przykładami.

  Stado mrówek ozdobio-
nych szalikami dewastuje 
z wyraźną satysfakcją 
urządzenia służące ogóło-
wi, bijąc, gryząc, szarpiąc 
i plując przy okazji na 
osobników innego stada dla 
rozróżnienia oznakowanych 
szalikami odmiennego 
koloru. “Wandale, chuliga-
ni, bestie, nikczemnicy!” 
- woła spokojniejsza część 
gromady, domagając się kar 
i więzień dla zakłócaczy 
porządku.
  Przykładamy szablon 
mrowiska i cóż widzimy? 
Toż to nikt inny tylko nasi 
żołnierze-obrońcy z potęż-
nymi i ostrymi jak brzytwa 
kleszczami. Nie mogąc się 
doczekać intruzów, którzy 
zechcieliby zaatakować 
strzeżone przez nich mro-
wisko, sfrustrowani sami 
wyszli ich szukać.
  Inna znów mrówka, tym 
razem w pojedynkę, pracuje 
od rana do nocy z przerwą 
na sen, karmienie i sika-
nie, nie dając sobie szansy 
odpoczynku. Zapatrzona bez 
z reszty w to, co udało się jej 
zgromadzić, otrzymała od 
otoczenia etykietkę skąpca, 

chciwca, dusigrosza. A to 
przecież nikt inny tylko 
nasza zbieraczka miodu 
ciułająca energię potrzebną 
społeczeństwu na wypadek 
cięższych czasów, nie daj 
Boże wojny, kiedy to dukaty 
przetapia się na konieczne 
do obrony przed wrogiem 
działa.
  W telewizji widzimy 
krwawe skutki kolejnego 
ataku terrorystów-samobój-
ców. Proszę? No właśnie. 
Nic nowego. Znamy, wiemy. 
Po prostu tacy się urodzili, 
znaleźli swoje miejsce, 
zaistniały odpowiednie wa-
runki, spełnili swoją misję. 
Prawdopodobnie gdyby nie 
wojna usprawiedliwiająca 
tego typu działania, spędzi-
liby czas swojego istnienia 
na szukaniu właściwego 
miejsca w grupie, nigdy go 
nie odnajdując. Zapewne 
nawet się nie domyślając, do 
czego zostali stworzeni. Ot, 
jak większość z nas.
  Gdyby się nieco zasta-
nowić, odnalazłoby się 
zapewne wśród mrówkolu-
dzi całą resztę przykładów z 
płaskogłowym bramkarzem 
ozdobionym fryzurą a’ la 
kora włącznie.
  A skoro by się odnalazło 
- czy nie ułatwiłoby to nam 
zrozumienia wielu postaw 
i zachowań współbliźnich 
mrówek, siebie nie wyłącza-
jąc, z czym do tej pory mie-
waliśmy niejakie kłopoty?
  A skoro by ułatwiło - czy 
nie przysporzyłoby nieco 
tolerancji wobec niekoniecz-
nie identycznych z nami, a 
wręcz czasem innych i to nie 
tylko z wyglądu?
  A czy gdyby przysporzyło - 
nie mielibyśmy się wówczas 
odrobinę lepiej, niż kiedy 
nie rozumiemy, potępiamy, 
irytujemy się i wołamy o 
pomstę do nieba często tylko 
dlatego, że bliźnia mrów-
ka nie chce zachowywać 
się dokładnie tak, jak my 
uważamy, że powinna się 
zachowywać?

  Są to pytania proste, 
dziecinne, naiwne i równie 
prostych odpowiedzi chcia-
łyby się domagać. Chyba 
żeby komuś wydały się zbyt 
proste w swej dziecięcej 
naiwności, by w ogóle warto 
było zawracać sobie nimi 
głowę.
  Zresztą w sformułowaniach 
pobożne, z natury retoryczne 
i bez odpowiedzi dadzą so-
bie jakoś radę. Podobnie jak 
mrówki dają sobie radę bez 
wiedzy o ludziach, czego o 
nas z całą odpowiedzialnoś-
cią za słowa pewny bym za 
bardzo nie był.   

Andrzej 
Niewinny-Dobrowolski

Ubuntu to obecnie najpo-
pularniejsza dystrybucja 
Linuxa. Na jej sukces skła-
da się wiele czynników. 
Najważniejszym z nich jest 
jednak prostota. System ten 
jest równie prosty w użyt-
kowaniu jak Windows XP. 

Na początku czerwca światło 
dzienne ujrzała najnowsza 
wersja 6.06. Firma Canonical 
wprowadziła w niej szereg 
udogodnień znanych dotych-
czas z produktów Microsof-

tu. Użytkownicy otrzymali 
między innymi możliwość 
bieżącej aktualizacji systemu. 
Maksymalnie uproszczony 
został także proces instalacji. 
W samej dystrybucji znalazły 
się również wszystkie progra-
my potrzebne do normalnej 
pracy na komputerze. Zaraz 
po instalacj mamy dostęp do 
pakietu biurowego Open Of-
fi ce 2, edytora grafi ki Gimp, 
przeglądarki internetowej, 
narzędzi multimedialnych i 
wielu innych narzędzi. 

Płyta z Ubuntu jest zarówno 
dyskiem instalacyjnym jak 
i dystrybucją typu Live CD. 
Oznacza to, że jeśli chcemy 
zobaczyć czym ten Linux jest 
wkładamy płytę, odpalamy 
z nią komputer a system au-
tomatycznie się ładuje. Nie 
musimy nic instalować, grze-
bać na dyskach itp. 
Specjalnie dla naszych 
czytelników mamy dostęp-
nych kilkanaście pięknie 
wydanych, najnowszych 
dystrybucji Ubuntu. Wer-
sje aktualnie dostępne i ich 
ilość można sprawdzić na 
naszej stronie internetowej. 
A to wszystko zupełnie za 
darmo!

pees
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Dla dojeżdżających do Warszawy mieszkańców Pruszkowa, Grodziska, Żyrardowa i Skierniewic dotychczasowa 
trasa przejazdu SKM, była największą chyba zagadka ostatnich 10 lat. Dlaczego Szybka Kolej Miejska jeździ do 
Falenicy? Tego nikt nie mógł zrozumieć. Co wiedzą władze stolicy?

Szybka kolej do Pruszkowa?

Należy przypuszczać, że 
wiedza urzędników w 
stołecznym ratuszu jest 
rozległa i głęboka. Nie 
sięga jednak obszarów 
takich jak przebieg 
tras komunikacyjnych 
w obrębie stolicy 
i miejscowościach 
podstołecznych. Żeby 
posiąść dokładną 
wiedzę na tematy: „skąd 
przyjeżdża najwięcej 
ludzi” oraz „gdzie 
pociągi są najbardziej 
zatłoczone”, a także 
„dlaczego komunikacja 
autobusowa na linii 
Warszawa – Pruszków jest 
niewystarczająca” trzeba 
przesiąść się ze stojącego 
w kilometrowym korku 
samochodu i skorzystać 
z któregoś z wyżej 
wymienionych środków 
transportu. A to jest jak 
przypuszczam ponad siły 
osób decydujących o trasie 
przejazdu SKM. Być 
może się jednak mylę. Bo 
oto okazało się, że SKM 
ma nowy zarząd i zarząd 
ten, a ściślej nowy szef 
SKM Michał Hamryszak 
wpadł na pomysł, by 

szybka kolej kursowała 
do Pruszkowa. Wspaniale 
– prawda? Tyle, że w 
ocenie wielu pasażerów 
dojeżdżających do stolicy 
z zachodu SKM powinna 
kursować do Skierniewic, 
a druga do Łowicza. 
Od tych miast bowiem 
rozpoczyna się dziś 
aglomeracja, czy to się 
władzom stolicy podoba 
czy nie. Komunikacja 
stołeczno – podstołeczna, 
musi przypominać choć 
trochę tę w Londynie. 
Trąbienie, że bilety 

komunikacji miejskiej są 
ważne także w pociągu, 
ale jadącym do Ursusa, to 
byłby oczywiście sukces, 
ale za Gomułki, a nie 
dziś. Władze Warszawy 
powinny spojrzeć trochę 
szerzej na miasto i 
województwo, którego 
to miasto jest stolicą 
(może przenieść stolicę 
do Płocka?) i zrozumieć, 
że Ursus to już od dawna 
nie są obrzeża miasta, 
peryferie (bliskie) to 
Pruszków, a dalsze 
Żyrardów. 

Jeszcze jedno; szybka 
kolej do Pruszkowa 
pojedzie 1. lipca i będzie 
tak jeździć… przez 
wakacje, wtedy właśnie 
zaplanowano remont 
tunelu średnicowego, 
potem znów będzie 
jeździć do Falenicy 
(dlaczego?!), a od grudnia 
na powrót  do Pruszkowa. 
Dalsze plany nie są znane 
i może to nawet lepiej. 

       Gabriel Maciejewski
g.maciejewski@wpr.com.pl

Biuro Poselskie 
Bronisława 

Komorowskiego 
w Pruszkowie

Od 1. lipca czynne jest Biuro Poselskie posła 
RP,  członka Platformy Obywatelskiej, 
Bronisława Komorowskiego. 
Biuro mieści się  w samym centrum 
Pruszkowa, na pierwszym piętrze budynku 
przy ul. Sprawiedliwości 2, lok. 4a.
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P Z W  P R U S Z K Ó W

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Prusz-
kowie informuje, że w miesiącach: czerwiec, lipiec, 
sierpień, do 20. września  opłaty  członkowskie przyj-
mowane będą w każdy wtorek, w godzinach 1400 - 1800 
   w siedzibie Koła, w Pruszkowie przy ul. Hubala 3 a.

Egzaminy na Kartę Wędkarską odbywają się 
w każdy wtorek w godzinach 1400 - 1700

INFORMACJE INFORMACJE

INFORMACJE INFORMACJE

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w 
Pruszkowie informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgro-
madzenie Członków Koła PZW w Pruszkowie odbędzie 
się w dniu 01. lipca 2006 r. w sali Klubu Spółdzielczego 
PSM przy ul. Al. Niepodległości 12, w pierwszym termi-
nie o godz. 930, w drugim terminie o godz. 1000.
Celem Zgromadzenia będzie wybór Prezesa Zarządu 
Koła.
WSZYSTKICH CZŁONKÓW KOŁA, ZAPRASZAMY!

INFORMACJE INFORMACJE

P R U S Z K O W S K I E  P Z W  D Z I E C I O M

Maciuś Włodarczyk 
cieszy się ze zdobycia II 

miejsca

 I miejsce - Jaś Kostera

Zwycięzcy zawodów 
w Pruszkowie

Również mamy,
pomagały i dopingowały 

Jaś Kostera  w walce o 
zwycięstwo. W 1,5 godz. Jaś 

złapał 1.880 g ryb 

Łukasz Mańkowski 
z dopingującym go dziadkiem 

W dniu 03.06 w Pruszkowie a 04.06. w Komorowie odbyły się 
Towarzyskie Zawody Spławikowe z okazji Dnia Dziecka.

Prezentujemy kilka zdjęć z uroczystości otwarcia biura
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KRZYŻÓWKA

Ro z w ią z a n i a  p r o s i m y  n a d s y łać  n a  k a r t k a c h  p o c z t o w y c h  n a 
a d r e s  r e d a k c j i :  W P R  H e l e n o w s k a  1 6 / 4 8 ,  0 5 - 8 0 4  P r u s z ko w
a l b o  n a  a d r e s  m a i l o w y :  k r z y z o w k a @ w p r . c o m . p l

 n i e  z a p o m i n a j ą c  o  p o d a n i u  n a z w i s k a  i  a d r e s u  n a d a w c y 
Te r m i n  n a d s y ła n i a  o d p o w i e d z i ,  d o  d n i a  3 1 .  l i p c a  2 0 0 6  r.

N a g r o d a  k s ią ż k a  D a n a  B r o w n a  „ K o d  L e o n a r d a  d a  V i n c i ”
NAGRODĘ  UFUNDOWAŁA: 

 KSIĘGARNIA
PRUSZKÓW, ul .  KOŚCIUSZKI 44,  tel . :  0-22 758 78 26

Nagrodę  z  pop r zedn iego  numeru  wy losowa ła : 
p. Magdalena Środa z Grodziska Mazowieckiego. Nagrodę prześlemy pocztą.

EKSTRA OFERTA!EKSTRA OFERTA!  
SUPER CENY!SUPER CENY!

ZAPRASZAMY DO NASZYCH SKLEPÓWZAPRASZAMY DO NASZYCH SKLEPÓW

   Zanim zaczniesz szeroko zakrojone 
poszukiwania w terenie sprawdź 
najpierw czy nie znajduje się ona 
przypadkiem w... Internecie.
   Pod koniec maja skontaktował się 
z naszą redakcją pan Waldemar z 
Sosnowca. Sprawa była nietypowa. 
Będąc przejazdem w miejscowości 
Bieruń, 23. maja znalazł tablicę 
rejestracyjną z literkamiu WPR. Z 
ciekawości sprawdził skąd może 
pochodzić. Wyszło, że numery są 
pruszkowskie. Nie wiadomo czy z 
szacunku dla naszego miasta, czy z 
poczucia obywatelskiego obowiązku 
postanowił zwrócić ją właścicielowi. 
Co prawda wyrobienie nowych 
tablic rejestracyjnych ze znakami 

PRUSZKÓW
TYGRYS MAZOWSZA

Zgubiłeś tablicę rejestracyjną swojego samochodu?
unijnymi kosztuje tylko 81 złotych, ale 
idea sama w sobie bardzo szczytna. 
Pan Waldemar informację o swoim 
znalezisku umieścił w serwisie Allegro.       
Gdy jednak poszukiwania właściciela 
w sieci nie przyniosły rezultatu 
zgłosił się do lokalnych mediów, 
czyli do nas. Przeprowadziliśmy 
żmudne dziennikarskie dochodzenie i 
odnaleźliśmy właściciela. Okazało się, 
że jest nim pewna hurtownia AGD w 
Nadarzynie. Sprawa szybko znalazła 
swój fi nał i rejestracja została odebrana 
osobiście przez przedstawiciela fi rmy. 
W ramach nagrodzenia wzorowej 
postawy sugerujemy, by hurtownia 
ufundowała panu Waldemarowi jakiś 
upominek choćby symboliczny. 

????
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OGŁOSZENIA DROBNE Prywatne ogłoszenia drobne publikujemy bezpłatnie.
Treść ogłoszeń prosimy przekazywać telefonicznie lub faxem: (0-22) 758 86 91

 mailem: reklama@wpr.com.pl , albo poprzez stronę internetową: www.wpr.com.pl

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

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

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

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

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

•
Chemia – korepetycje gim-
nazjum i liceum, przygoto-
wanie do matury
Tel kom: 0 - 502  799 074.

•
Język angielski, egzaminator 
nowej matury. Przygotowa-
nia do matury oraz korepe-
tycje. Tel: 0-22 758 03 64, 
602-745 041

 • 
MATEMATYKA z moż-
liwością lekcji w domu 
ucznia. Pełny zakres.
tel: 889 852 136 
janusz.chojecki@mazowsze.
waw.pl 

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

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

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

•
Zamienię mieszkanie 42m2 
na większe (co najmniej 3 
pokojowe) w Pruszkowie. 
Możliwa dopłata bądź wy-
kupienie zadłużenia. Miesz-
kanie w bloku o wysokim 
standardzie (niedawno 
odnowiony i ocieplony).  
tel: 504 422 314 

•
Wynajmę pokój w bloku  
przy ul. Działkowej. Tel: 
0-22 728 84 88

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

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

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

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

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

•
Do wynajęcia
Pokój 40m2, z kuchnią, 
tarasem i ogrodem w domu 
jednorodzinnym. Dobra 
lokalizacja. Tylko osobom 
ustabilizowanym. Tel: 0-
607-122 903 w godz: 9-16

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

L O K A L E

P R A C A

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

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

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

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

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

•
Sprzedam sofę używaną, 
stan dobry. Wymiary po 
złozeniu 123/80/104 cm, 
pow. spania 190/107 cm. 
Cena 100 zł.
Pruszków
Tel.: 0-502 861 677

•
Wózek inwalidzki, 
elektryczny, kanadyjski 
– cena: 1350 zł
Tel: 504 931 653

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

Garaże blaszane
 wiaty 

Różne wymiary od 1400 zł.
Producent. Transport i montaż gratis.

Tel: 0-22 760 54 42, Kom: 0-889 003 406
www.garaze.az.pl

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

•
Zatrudnię dorywczo 
mężczyznę do prac 
porządkowych na działce  
usuwanie zbędnych drzew 
samosiejek -  606 2816 98  
Grodzisk Maz.
 

ÓR Ó ŻN E

Język angielski fi lolog, 
4 lata w Londynie, 
posiada: CAE, CPE, TESOL;
letnia promocja 30zł za 
60min., dojazd i materiały 
gratis tel. 603 69 82 02

Lokaty bankowe odchodzą 
do lamusa, postaw na 

nowoczesne Plany 
fi nansowe oparte o fundusze 

inwestycyjne! 
Indywidualne Plany 

Oszczędzania dostosowane 
do preferencji

 i oczekiwań klienta. 
Średnia stopa zwrotu to 

minimum 10% .
W ostatnim roku najlepsze 

fundusze zarobiły 
dla swoich klientów aż 

50%-60% ! 
Jesteśmy  

międzynarodowym 
koncernem znajdującym się 
na liście 500 największych 

fi rm na świecie. 
Obracamy aktywami w 

wysokości 
293 miliardów Euro. 

Jesteśmy na 15 miejscu 
wśród 100 największych 
instytucji fi nansowych w 

Polsce. 
Chcesz wiedzieć więcej? 
Zadzwoń 604 450 788.

NIERUCHOMOŚĆ
DO SPRZEDAŻY

Lokale 
z przeznaczeniem na 

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

Atrakcyjna 
lokalizacja.

Tel.: 0-22 758 76 05

„Społem” PSS w Pruszkowie 
ul.Kościuszki 52

sprzeda budynek po byłej Masarni
(do remontu) 

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

Forma - własność.
Teren z przeznaczeniem na cele 

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

Restauracja KFC - Pizza Hut
przy Hali Macro, Al. Jerozolimskie 184

Zatrudni od zaraz pracowników:
kasy, kuchnia, kierowca

tel: 0-22 576 15 11, 0-660 709 688

DLACZEGO WARTO 
KUPOWAĆ PODRĘCZNIKI 

W KSIĘGARNI
W czasach niskiego czytelnictwa księ-

garnia umożliwia kontakt z książką 
inną niż podręcznik szkolny

Gwarantujemy:
katalogowe ceny wydawnictw, 
fachową pomoc przy zakupie 

podręczników 
Umożliwiamy: 

zakup podręczników w 
dowolnym momencie, 

wymianę niepełnowartościowych 
podręczników, 

uczestniczenie w akcjach 
promocyjnych
Wydajemy: 

paragon lub fakturę VAT 
TYLKO KSIĘGARNIE 

GWAGANTUJĄ TE MOŻLIWOŚCI

CHCESZ SPRZEDAĆ, KUPIĆ, WYNAJĄĆ?
DZWOŃ - 0-22 758 86 91

MAILUJ: reklama@wpr.com.pl 

N A U K A
N A U K A Firma zatrudni osoby z Raszyna i okolic 

do pracy przy taśmie 
produkcyjnej -  artykuły spożywcze 

Mile widziane osoby z orzeczeniem o 
lekkim stopniu niepełnosprawności 
Telefon kontaktowy : 0-22 757 74 20
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NIE POWIEDZIAŁEM
OSTATNIEGO SŁOWA...
Z byłym reprezentantem Polski spotkaliśmy się przed jednym z treningów jego 
obecnego klubu na warszawskiej Agrykoli. Marek Citko opowiedział nam o swojej 
przeszłości. Zdobyliśmy kilka cennych informacji.

głosy, że jestem wysoko. 
Wygrana była dla mnie miłą 
niespodzianką. Ogólnie 
tamten okres był dla mnie 
czasem sukcesów, dobrych 
występów.

Dostrzeżono Pana także 
zagranicą, pojawiła się 
lukratywna oferta gry w 
Blackburn. Czemu nie 
wyjechał Pan do Anglii?
Tak naprawdę ofert było 
dużo. Najwięcej chciał 
zapłacić klubowi Blackburn. 
Ja patrzyłem na aspekt 
sportowy. Chciałem odejść 
do takiego klubu, który 
walczy o mistrzostwo lub 
o puchary, a Blackburn 
walczyło jedynie o 
utrzymanie. 

W maju 1997r. złapał Pan 
kontuzję, która na długi czas 
wykluczyła Pana z gry.
Zgadza się. Wyskoczyłem 
do piłki, nastąpiło zerwanie 
ścięgna Achillesa. Myślę, 
że to była niewyleczona 
kontuzja, ale ani lekarz 
klubowy ani lekarz 
reprezentacji nie byli na tyle 
odważni, by powiedzieć, 
że muszę odpocząć. Byłem 
potrzebny i w klubie i w 
reprezentacji, obciążenie i 
przemęczenie organizmu 
rosło i w końcu doszło do 
kontuzji.

Co Pan wtedy czuł?
Ulgę. Miałem trochę 
spokoju, cieszyłem się tym.

Nie myślał Pan o tym, że ta 
kontuzja może przekreślić 
całą karierę?
Zupełnie nie. Nie 
dopuszczałem do siebie 
takiej myśli. Później dopiero, 
kiedy rekonwalescencja 
się przedłużała, kiedy 
się okazało, że pierwsza 
operacja była nieudana, 
przyszło zniecierpliwienie 
i myśli o tym, kiedy znów 
będę mógł trenować.

Często w wywiadach odwołuje 
się Pan do wiary.
Nigdy nie eksponowałem 
swojej wiary, tylko 
dziennikarze mnie o to pytali. 
Dla mnie w Polsce, gdzie 
tak wiele osób przyznaje się 
do katolicyzmu, mówienie 
o swojej wierze nie jest 
niczym niezwykłym, a w 
moim przypadku zrobiono 
z tego sensację. W piłkę gra 
się kilkanaście lat, a wartości 
moralne ma się przez całe 
życie. Staram się kierować 
w życiu zasadami dekalogu. 
Wiara pomagała mi w 
trudnych momentach, w czasie 
kontuzji czy problemach 
życiowych. Pomagała mi też 
w karierze, wiedziałem co jest 
dobre a co złe, starałem się 
uczciwie pracować i dbać o 
siebie. 

Kim dla Pana był Jan Paweł 
II?
Największym autorytetem 

na świecie. On pokazywał, 
jak należy żyć. Był 
przewodnikiem duchowym 
dla mnie i dla wielu naszych 
rodaków.

Jak Pan wspomina spotkania 
z papieżem?
Z Janem Pawłem II 
spotykałem się trzykrotnie. 
To były bardzo emocjonalne 
spotkania. Najbardziej 
cieszę się z tego ostatniego, 
trzy miesiące przed 
śmiercią Ojca Świętego. 
Przyjechałem już jako głowa 
rodziny, bardzo mi zależało 
na błogosławieństwie 
dla moich dzieci i żony. 
Dopiero przy trzecim 
spotkaniu odważyłem 
się coś powiedzieć, przy 
wcześniejszych nie byłem 
w stanie wydobyć z siebie 
słowa.

Jest Pan zadowolony ze 
swojej kariery?
Staram się nie oglądać 
za siebie. Na pewno nie 
powiedziałem ostatniego 
słowa, choć jestem 
świadomy, że okres, kiedy 
byłem młody i miałem 
najlepsze lata przed sobą, 
już mi uciekł. Mogę jedynie 
żałować, że nie trafi łem do 
silnego klubu zagranicznego. 
Ale za to mam fajną żonę 
i dzieciaki, w trudnym 
momencie mogłem poznać 
prawdziwych przyjaciół. 
Na życie ciągle patrzę 
pozytywnie.

Gra Pan teraz w Polonii. Jak 
Się Pan czuje w Warszawie?
Mieszkam pod Warszawą i z 
nią wiążę moją przyszłość. 
Czuję się tu jak u siebie, bo 
wcześniej grałem w Legii. 

Jakie widzi Pan szanse 
Polaków na  Mundial 2006?
Są duże, ale pamiętam jak 
wielkie nadzieje mieliśmy 
cztery lata temu, kiedy 
wydawało się, że mamy 
łatwą grupę. Okazało się, że 
taka łatwa nie była, zajęliśmy 
ostatnie miejsce. Może tak 
być, że mecz z Ekwadorem 
będzie trudniejszy niż z 
Niemcami. Nasze nadzieje 
muszą być poparte ciężką 
pracą, bo na treningach,  
buduje się formę na Mundial. 
Już niedługo będziemy 
wspólnie trzymać kciuki 
za naszą reprezentację. Ja 
również, tak jak wszyscy 
kibice, liczę na dobry 
wynik...

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał 
Mariusz Markowski  

Foto: Mariusz Markowski
m.markowski@wpr.com.pl

Mariusz Markowski: Czy 
zawsze chciał Pan być 
piłkarzem?
Marek Citko: Tak, od 
najmłodszych lat. Pamiętam, 
jak mama zakładała 
książeczki mieszkaniowe 
dla moich braci a ja jej 
mówiłem, żeby mi nie 
zakładała, bo będę w 
przyszłości piłkarzem i 
będę grał za granicą. Już 
w przedszkolu uganiałem 
się za piłką, więc mogę 
powiedzieć, że moja 
przygoda z piłką zaczęła się 
wcześnie. Do pierwszego 
klubu - Włókniarza Białystok 
zapisałem się w wieku 9 lat.

I zawsze grał Pan w   ataku?
To były takie lata, że grało 
się wszędzie. Tam, gdzie 
była piłka. Ale rzeczywiście 
lubiłem grać z przodu. 
Chciałem kiwać, strzelać 
bramki. To było to!

Kto był Pańskim idolem?
Maradona. Byłem 
oczarowany jego grą, 
myślę że jeszcze długo 
będziemy czekać na piłkarza 
przypominającego grą 
boskiego Diego.

Zaczynał Pan we 
Włókniarzu, ale 
zdecydowanie dłużej był w 
innym białostockim klubie 
- Jagiellonii.
Na grę we Włókniarzu 
namówił mnie kolega. 
Poszliśmy na trening i 
przyjęto nas. Poza tym klub 
był najbliżej mojego domu. 
Jednak przyszła zima, a 
halę miała tylko Jagiellonia. 
Znajomy z tego klubu 
zachęcił mnie, bym pograł 
z nimi pod dachem. I w ten 
sposób przeszedłem do Jagi.

Jak Pan wspomina ten okres 
gry?
Były to piękne lata. 
Człowiek wtedy myślał 
tylko o piłce, cieszył się z 
gry. Trafi łem na wspaniałego 
trenera Ryszarda Karalusa, 
który uczył nas zachowań 

na boisku, uczył techniki. 
Ogólnie, wspominam te 
czasy z dużym sentymentem.

Dużo przyjaźni zostało z 
tamtych czasów?
Sporo, głównie z tymi 
chłopakami, z którymi 
zdobywałem w 1992 
Mistrzostwo Polski 
Juniorów. Każdy się 
rozjechał w swoją stronę, ale 
kontakty przetrwały m.in. 
z Mariuszem Piekarskim, 
Tomkiem Frankowskim, 
Bartkiem Jurkowskim, 
Jackiem Chańko czy 
Danielem Boguszem.

Miał Pan 21 lat, gdy z 
rodzinnego Białegostoku 
wyjechał do Łodzi, aby grać 
w Widzewie. Nie bał się Pan 
opuszczać rodziny i swojego 
dotychczasowego świata?
Nie, nie. Nawet bardzo 
chciałem wyjechać. Tomek 
Frankowski już wyjechał do 
Strasburga, Daniel Bogusz 
do Widzewa, nasza złota 
drużyna powoli szła w 
rozsypkę. Ja też chciałem 
posmakować pierwszej ligi. 
Ucieszyłem się z propozycji 
Widzewa. Momentalnie 
spakowałem się i 
przyjechałem do Łodzi.

Można powiedzieć, że 
miał Pan wejście smoka. 
Pierwszy sezon gry i od razu 
mistrzostwo kraju.
Na pewno tak. Trafi łem do 
drużyny, która miała dobrych 
piłkarzy, budowany był silny 
zespół. Trener Smuda okazał 
się wielkim fachowcem. 
Najwięcej zależało od tego, 
czy nie pęknę psychicznie, 
czy sobie poradzę w 
nowym zespole. Chęć 
sprawdzenia się bardzo mnie 
mobilizowała. Od początku 
dobrze się czułem w klubie, 
czułem zaufanie trenera, z 
każdym meczem szło mi 
coraz lepiej. Myślę, że 80% 
sukcesu w piłce zależy od 
tego, by uwierzyć w siebie i 
się nie bać.

Początek kolejnego 
sezonu był jeszcze lepszy. 
Pamiętamy Pańskie bramki 
w Lidze Mistrzów czy gola 
strzelonego na Wembley. Jak 
Pan wspomina tamten czas?
To było bardzo przyjemne. 
Ludzie prosili mnie o 
autografy, rozpoznawali 
na ulicy, pisano o mnie w 
gazetach. Im dłużej to trwało, 
stawało się troszkę męczące, 
ale w dalszym ciągu miłe. 

Momentów przyjemnych 
było dla mnie w tamtym 
okresie wiele i na pewno 
będę o nich długo pamiętał.

Czym Pan wytłumaczy 
ówczesną „Citkomanię”? 
W końcu te bramki, które 
Pan strzelał, padały w 
przegranych meczach.
Piłka nożna cieszy się 
ogromną popularnością na 
całym świecie, w tym także 
w Polsce. Dziennikarze i 
kibice w kraju potrzebowali 
nowego idola. Miesiąc 
przed meczem z Anglią 
podsycano atmosferę. Pisano 
o Wembley, że jest dla 
Polaków nie do zdobycia, 
że od dwudziestu trzech lat 
nie możemy tam strzelić 
gola i tak dalej. Balon był 
nadmuchiwany, napięcie 
rosło i niespodziewanie dla 
kibiców udaje mi się strzelić 
gola i prowadzimy z Anglią 
1:0 na wyjeździe! Myślę, że 
właśnie ta bramka dała mi 
popularność. Później jeszcze 
przyszedł mecz z Atletico 
Madryt w Lidze Mistrzów, 
w którym trafi łem do siatki 
z połowy boiska. Myślę, 
że na to kibice czekali, 
chcieli z nadzieją patrzeć 
w przyszłość polskiej piłki, 
a moje gole dawały im tę 
nadzieję.

Szkoda tej przegranej na 
Wembley...
Szkoda. Tym bardziej, 
że wcale nie musieliśmy 
schodzić z boiska pokonani. 
Nie baliśmy się meczu w 
„jaskini lwa”, momentami 
widziałem strach w oczach 

Anglików, gdy przegrywali 
0:1 i nie mieli sposobu 
na strzelenie bramki. 
W drugiej połowie my 
atakowaliśmy częściej, oni 
grali z kontrataku, więc ten 
mecz był jak najbardziej 
do wygrania. Niestety brak 
koncentracji w szykach 
obrony spowodował, że 
straciliśmy dwa gole i 
ostatecznie przegraliśmy.

A czy z Widzewem w Lidze 
Mistrzów można było 
osiągnąć coś więcej?
Myślę, że tak. Przede 
wszystkim w pierwszych 
meczach zapłaciliśmy 
frycowe. W   pierwszym 
meczu w Dortmundzie 
przegraliśmy 1:2, choć 
mogliśmy zremisować, a w 
meczu ze Steauą Bukareszt 
przegraliśmy po bramce 
samobójczej. W kolejnych 
meczach było lepiej, choć też 
powinniśmy zdobyć więcej 
punktów. Gdyby drużyna 
została w tym samym 
składzie na następny sezon 
i gdybyśmy awansowali 
znowu do Ligi Mistrzów, to 
moglibyśmy się pokusić o 
lepszy wynik.

Odpadliście z Ligi Mistrzów, 
ale niedługo później został 
Pan wybrany sportowcem 
roku. Spodziewał się Pan 
zdystansować medalistów 
olimpijskich z Atlanty?
Kiedy zostałem nominowany 
to oczywiście chciałem 
zająć jak najlepsze miejsce, 
jednak nie przypuszczałem, 
że wygram. Później 
zaczęły dochodzić do mnie 
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Pierwsze Mistrzostwa 
Polski gimnazjalistów 
w grze w bule były 
największą atrakcją Festynu 
w Otrębusach. Imprezę, 
która odbyła się 28 maja 
na terenie Zespołu Szkół 

połączono z obchodami 
dnia dziecka.  
Finał Zig Zap Bule Ligi 
wygrała drużyna z Liskowa. 
Reprezentacja Otrębus 
zajęła 9 miejsce. Łącznie 
wystartowało 16 ekip. 

Każdy zainteresowany mógł 
także spróbować swoich sił 
w tej zdobywającej coraz 
większą popularność grze. 
Sporą część programu 
wypełniały zawody 
sportowe. Uczestnicy mieli 
do wyboru wiele dyscyplin, 
podzielonych na kategorie 
wiekowe. 
Dzieci mogły za darmo 
bawić się w małpim 
gaju, na dmuchanych 
zjeżdżalniach oraz 
wchodzić na miniaturową 
ściankę wspinaczkową. 
Dla starszych gości 
przygotowano liczne pokazy 
i atrakcje kulturalne. Nie 
dopisała jedynie pogoda. 
Deszcz i chłód nie pozostały 
bez wpływu na frekwencję. 

Piotr Słowik

Bule w Otrębusach Bule to tradycyjna, 
francuska gra 
t o w a r z y s k a . 
Zadaniem graczy 
jest dorzucenie 
metalowych kul jak 
najbliżej drewnianej 
lub plastikowej kulki, 
tzw. “prosiaczka”. 
Punkty zdobywa się 
przez umieszczenie 
swojej kuli bliżej 
niż najbliższa 
“ p r o s i a c z k o w i ” 
kula przeciwnika. 
Gra się do 11, 13 
lub 15 punktów. 
Więcej o grze można 
dowiedzieć się na 
stronie 
www.petanque.pl

Bule to tradycyjna,
francuska gra
t o w a r z y s k a .
Zadaniem graczy
jest dorzucenie
metalowych kul jak 
najbliżej drewnianej
lub plastikowej kulki,
tzw. “prosiaczka”.
Punkty zdobywa się
przez umieszczenie
swojej kuli bliżej
niż najbliższa
“ p r o s i a c z k o w i ”
kula przeciwnika.
Gra się do 11, 13
lub 15 punktów.
Więcej o grze można
dowiedzieć się na
stronie 
www.petanque.pl Bule to wspaniała gra rodzinna

Piękna nasza 
Polska cała - to tytuł 
poloneza do słów 
Wincentego Pola. To także 
tytuł wyjątkowego koncertu 
Państwowego Zespołu 
Ludowego Pieśni i Tańca 
„Mazowsze” im.Tadeusza 
Sygietyńskiego, który 
odbędzie się 27. czerwca 
2006 roku, o godz.19.00 
w Teatrze Wielkim w 
Warszawie. 
Podczas koncertu 40 
niedosłyszących osób 
testować będzie nowoczesne 
aparaty słuchowe. Każdy 
z testujących wyposażony 
będzie w stereofoniczny 
odbiornik wzmacniający 
dźwięk ze sceny, dzięki 
któremu możliwy będzie 
odbiór całego widowiska. 
Projekt sfi nansowano 
dzięki środkom z programu 
„Pitagoras”, a Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 
pomógł w zakupie 
urządzeń wspomagających 
słyszenie oraz wybrał osoby 
testujące.
Nie ma drugiego kraju 
na świecie, który miałby 
tak piękną i różnorodną 
kulturę regionalną, jak 
Polska. Z kilkudziesięciu 
opisanych przez etnografów 
regionów „Mazowsze” 

Niedosłyszący usłyszą „Mazowsze”

Teatr Wielki Opera Narodowa 
w Warszawie

27. czerwca 2006 godz. 19.00

Podczas koncertu „Mazowsza” 40 niedosłyszących osób testować będzie nowoczesne aparaty słuchowe wzmacniające dźwięk 
ze sceny. Umożliwią one testującym odbiór całego widowiska. Projekt sfi nansowano dzięki środkom z programu „Pitagoras”.

ma w swoim repertuarze 
aż 40. Najpiękniejsze 
i najciekawsze układy 
choreografi czne, muzykę, 
pieśni, ale przede wszystkim 
stroje zobaczyć i usłyszeć 
będzie można właśnie w 
programie koncertu „Piękna 
nasza Polska cała”.

„Mazowsze” dziś
To balet, chór i orkiestra 
symfoniczna. „Mazowsze” 
to przygoda i praca. Praca 
i przygoda. Niezapomniane 
przeżycia podczas 
dwugodzinnego koncertu. 
„Mazowsze” to melodie 
z całej Polski, z całego 
świata (ponad 140 piosenek 
zagranicznych to pamiątki 
z podróży Zespołu). To 
pieśni i tańce z 40. regionów 
etnografi cznych Polski. 
„Mazowsze” to Witold 
Zapała i jego choreografi e. 
„Mazowsze” to Stanisław 
Jopek i jego wspaniały tenor. 
„Mazowsze” to stuosobowa 
grupa artystów, 8 ton 
bagażu, 1500 kostiumów, 
58 lat doświadczenia. 
„Mazowsze” to 1,6 mln 
przejechanych kilometrów i 
16 mln widzów. To koncerty 
w 173. miejscach Polski, to 
216 tournée zagraniczne i 
ponad 6 tys. koncertów.  

„Mazowsze” wczoraj
Historia „Mazowsza” to 
fakty i liczby. Założony w 
1948 roku z inicjatywy prof.
Tadeusza Sygietyńskiego 
– kompozytora i miłośnika 
folkloru; i Miry Zimińskiej-
Sygietyńskiej – aktorki 
przedwojennej sceny; 
Zespół miał za zadanie 
uchronić przed zatraceniem 
polski folklor i ukazać jego 
zróżnicowanie, bogactwo i 
piękno. 
Pierwsi członkowie zespołu 
mieli nie więcej niż 16 

lat. Pochodzili głównie 
z mazowieckich wsi. 
Przywozili ze sobą do 
Karolina - siedziby Zespołu 
- przepiękne melodie, np. 
„Kukułeczkę”; oryginalne 
stroje, np. łowickie bluzki 
datowane są na koniec XIX 
wieku; oraz swój talent, 
młodość i pasję. 
Szóstego listopada 1950 
roku na deskach Teatru 
Polskiego w Warszawie 
odbyła się premiera 
programu „Mazowsza”. 
Ówczesny repertuar składał 

się z piosenek przeplatanych 
tańcami z regionów centralnej 
Polski: opoczyńskiego, 
kurpiowskiego i 
mazowieckiego. Już rok 
później „Mazowsze” 
wyruszyło na podbój świata. 

„Mazowsze” jutro
W tym roku w siedzibie 

Zespołu ruszyła budowa 
Europejskiego Centrum 
Promocji Kultury Regionalnej 
i Narodowej „MATECZNIK-
MAZOWSZE”. Obiekt na 
miarę XXI wieku spełniać 
będzie wiele funkcji, lecz 
przede wszystkim będzie bazą 
dla działalności edukacyjno-
szkoleniowej i artystycznej.
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