
Czy Krzysztof Cugowski i Romuald Lipko 
będą rozdawać autografy na naszym stoisku?

MKS ZNICZ

PANY!!!

BRWINÓW • MICHAŁOWICE • NADARZYN • PIASTÓW • PRUSZKÓW • RASZYN
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SPORT STRONY 13 - 15

POGLĄDY

W niedzielę 5. czerwca na scenie 
stadionu pruszkowskiego Zni-

cza wystąpi dla naszych mieszkań-
ców najbardziej znana i utytułowana 
polska grupa muzyczna, legendarna 

Budka Suflera. 

Budka to swego rodzaju fenomen na 
naszym rynku muzycznym. Cała hi-
storia polskiej estrady. Prawdziwe 
Dinozaury. Formacja istnieje od trzy-
dziestu z górą lat, ciągle w znakomi-
tej formie, fascynuje witalnością, wy-
śmienitymi pomysłami, perfekcyjną 
aranżacją i doskonałym brzmieniem. 
Są jak wino z dobrego rocznika. Elek-
tryzują drugie już pokolenie swoich 
fanów...                                   strony 8-9

Trup słał się gęsto...

RASZYN Ogłuszający huk armatniej kanonady, wybuchy karta-
czy, zasłony dymne, szturm na umocnione pozycje, salwy ka-
rabinów, walka na bagnety. Trup słał się gęsto. 

W sobotę 14 maja odbyła się zainscenizowana po raz drugi 
historyczna Bitwa Raszyńska.                                               STR/10

Major Waldemar Fydrych i Cristiano Pinzauti - prezes 
Europejskiej Izby Gospodarczej

Inwazja Krasnali 

W zaprzyjaźnionym 

powiecie wołomiń-

skim, w Ossowie miejscu 

sławnego Cudu nad Wisłą, 

legendarnego rozgromienia 

armii bolszewic-

kiej w dniu 3. maja 

Pierwszy Światowy 

Zlot Krasnali i ich 

Przyjaciół. W atmos-

ferze rodzinnego 

pikniku świętowały 

spontanicznie 

przybyłe na zlot 

delegacje krasnali 

z najodleglejszych 

zakątków Świata. 

Rolę gospodarza pełnił sam 

Naczelny Krasnal Rzeczypo-

spolitej Major Waldemar 

Fydrych, twórca ruchu 

Pomarańczowej Alternatywy.

A świętować było co… STR/4

BUDKA GRA Z NAMITradycyjnie w maju, a w 
tym roku dla odmiany, 
na początku czerwca 
nasi mieszkańcy świętu-
ją dni swojego miasta.
Jakie koneksje i układy 
na górze mają organi-
zatorzy imprezy, nie 
wiem, ale przypusz-
czam, że niezłe, bo jak 
sięgnę pamięcią w Dni 
Pruszkowa pogoda za-
wsze była murowana. 
Program zapowiada się 
niezwykle atrakcyjnie.
Brać, wybierać, świę-
tować! 
I co najważniejsze 
wszystko za darmochę. 
Nasza gazeta też!



nienia Min. Skarbu do spra-

wowania funkcji nadzorczych 

w spółkach Skarbu Państwa. 

Przez kilkanaście lat praco-

wała w Urzędzie Miejskim 

w Pruszkowie. 

Od 1996 roku do objęcia sta-

nowiska Starosty prowadziła 

w Pruszkowie działalność 

prywatną, wyspecjalizowaną 

w dziedzinie rzeczoznawstwa 

majątkowego. 

Od roku 1998 do 2002 jako 

Radna Samorządu Powiato-

wego pełniła funkcję wice-

przewodniczącej Rady Po-

wiatu. 

W wyborach samorządowych 

2002 roku otrzymała mandat 

Radnej Samorządu Powiato-

wego, a Rada Powiatu Prusz-

kowskiego powierzyła Jej 

stanowisko Starosty Powiatu 

Pruszkowskiego. 

Jest mężatką. Mąż Jan od 

1986 roku prowadzi własną 

działalność gospodarczą, cór-

ka Agata kończy studia magi-

sterskie z zakresu ekonomii, 

wnuczka Karolinka - jeszcze 

przedszkolak. 

Wicestarosta Powiatu 
Pruszkowskiego
Dariusz Kowalski

kowskiego znajduje się tar-

cza dwudzielna w skos. Na 

jednym z pól, znajduje się 

srebrny orzeł mazowiecki na 

czerwonym tle, na drugim, 

na tle błękitnym, złoty rycerz 

z mieczem i srebrną tarczą, 

z przedstawieniem zielonego 

smoka. 

Herb powiatu widnieje rów-

nież na żółtym pasie dwuko-

lorowej flagi powiatu – żółtej 

i czerwonej. 

Starostwo Powiatu 
Pruszkowskiego
ul. M. Drzymały 30, 05-800 

Pruszków

tel. (sekretariat) (0-22) 738-

-14-00

fax: (0-22) 728-92-47

www: http://www.powiat.

pruszkow.pl

e-mail: starostwo@powiat.

pruszkow.pl

e-mail: starosta@powiat.

pruszkow.pl

e-mail: wicestarosta@powiat.

pruszkow.pl

Zarząd powiatu:
Starosta Powiatu 
Pruszkowskiego:
Elżbieta Anna Smolińska 

- 49 lat, rodowita Pruszko-

wianka, świadectwo doj-

rzałości uzyskała w Liceum 

Ogólnokształcącym imienia 

Tadeusza Kościuszki w Prusz-

kowie. Studiowała w Szkole 

Głównej Gospodarstwa Wiej-

skiego - Akademii Rolniczej 

w Warszawie, zdobywając 

dyplom magistra inżyniera. 

Naukę kontynuowała w Uni-

wersytecie Warszawskim na 

Wydziale Prawa i Administra-

cji, gdzie ukończyła studium 

samorządu terytorialnego 

i rozwoju lokalnego, oraz na 

Politechnice Warszawskiej na 

Wydziale Geodezji Gospo-

darczej, zdobywając wiedzę 

w zakresie szacowania nieru-

chomości. 

Podnosząc swoje kwalifikacje 

zawodowe, uzyskała upraw-

nienia Ministerstwa Gospo-

darki Przestrzennej i Bu-

downictwa do szacowania 

nieruchomości oraz upraw-

Położony jest w zachodniej 
części województwa mazo-

wieckiego. Powierzchnia powiatu 
wynosi 246,31 km2, zamieszkuje 
go 143.036 mieszkańców. Gę-
stość zaludnienia wynosi 581 
mieszkańców na 1 km2 (2004).
W skład powiatu wchodzi sześć 
gmin: 
Gminy miejskie:
Gmina Piastów 
Gmina Pruszków 
Gminy wiejskie:
Gmina Michałowice 
Gmina Nadarzyn 
Gmina Raszyn 
Gmina miejsko-wiejska:
Gmina Brwinów 
W obrębie powiatu pruszkow-
skiego znajdują się 3 miasta:
Brwinów 
Piastów 
Pruszków 

Godło i Herb
Symbolika Powiatu 

Pruszkowskiego

Symbolika, zastosowana 

w herbie odwołuje się do hi-

storii i tradycji ziem obecne-

go powiatu pruszkowskiego. 

Nawiązuje do historycznego 

godła całego Mazowsza - orła 

białego bez korony oraz do 

herbu księstwa czersko-war-

szawskiego, przedstawiają-

cego dwa białe orły i dwa 

zielone smoki w polach na-

przemianległych. Był to herb 

tej części Mazowsza, na której 

terenach leżą obecnie ziemie 

powiatu. Herb funkcjonował 

przez ostatnie 150 lat Mazow-

sza – do czasu włączenia tej 

dzielnicy do Polski. Widniał 

on także na chorągwi księcia 

mazowieckiego w bitwie pod 

Grunwaldem.

Nawiązuje również do herbu 

Grzymała, którego używała 

rodzina Potulickich, bardzo 

zasłużona dla rozwoju tych 

ziem – mur z trzema wieżami 

i bramą, w której stoi rycerz 

zbrojny z tarczą i mieczem. 

Umieszczenie rycerza z mie-

czem ma uzasadnienie także 

ze względu na prastare trady-

cje kuźnicze Pruszkowa. 

Na herbie Powiatu Prusz-

 Powiat pruszkowski
Tytuł gazety? Co za głupi 
pomysł.

Może i głupi, ale nie tak 

do końca.

Różnych „Głosów”, „Żyć”, 

„Gazet” i innych „Trybun”, 

„Organów”, „Biuletynów” 

i czego tam jeszcze, jak dziur 

w naszych Pruszkowskich, 

powiatowych drogach. Co 

gmina, co sioło, ba, co Wojt-

kowa zagroda... Poważnie, 

dumnie, sztywno, z zadę-

ciem, w niedzielnym garnitu-

rze i pod krawatem. 

A ja umyśliłem nam tytuł ja-

kiego nie ma nigdzie. Nawet 

w Wołomińskim powiecie.

WPR? 

A cóż to może oznaczać? 

Wpływowa Platforma Roz-

maitości czy może Wyjątko-

we Pismo Regionalne?

Też pięknie, ale nie o to cho-

dzi. 

No to w końcu o co?

Zastanówmy się. A jakie to 

literki mamy na tablicach 

rejestracyjnych naszych sa-

mochodów? Cieplej? No wła-

śnie. 

Każdy w tym kraju, nie wyłą-

czając mieszkańców najodle-

glejszych rubieży wie, że jak 

ktoś wozi takie tabliczki, le-

piej mu, na wszelki wypadek, 

palcem w czoło nie pukać, nie 

trąbić, drogi nie zajeżdżać. 

W jego własnym, dobrze po-

jętym interesie.

Pani to nie obchodzi, bo do-

jeżdża Pani autobusem? 

I bardzo dobrze. I bez-

pieczniej i taniej. I poczytać 

można. To między innymi 

z myślą o Pani, i o Panu też. 

Niby dlaczego? 

Ano, załóżmy więc sobie, taką 

hipotetyczną sytuację. 

WPR?
Dlaczego nie?
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Niebawem kanikuła. Wybie-

rze się Pani z Panem, a nie-

jednokrotnie i z nieletnią 

dziatwą nad morze, w góry, 

nad jeziora, albo i gdzie in-

dziej, dajmy na to do Chałup 

lub innego Baden-Baden. 

Pogoda jak marzenie. Uda-

jecie się Państwo, powiedz-

my, na plażę, w celu zażycia 

słonecznych lub wodnych 

kąpieli. Auto, pozostawione 

na niestrzeżonym parkingu 

jest jak wiadomo bezpieczne, 

bo chronią go trzy magiczne 

literki WPR, umieszczone na 

naszych rejestracyjnych ta-

blicach. A słoneczne okulary, 

komóra, zegarek czy choćby 

drugie śniadanie, a popitka 

dla małolata? Wiadomo, li-

cho nie śpi. Chwila nieuwa-

gi, krótka drzemka i... mamy 

kłopot. 

Jest na to rada? 

Oczywiście, że jest!

Proszę bardzo. Zabieramy ze 

sobą aktualny numer nasze-

go czasopisma i wykonujemy 

z niego w zależności od po-

trzeb: twarzową czapeczkę od 

słońca, gustowny obrus lub 

w przypadku kiedy jesteśmy 

mało manualni, przykrywa-

my, nasz bezcenny, osobisty 

dobytek WPR-em. Oczywi-

ście, w każdym wariancie 

zwracamy uwagę, aby strona 

tytułowa znajdowała się na 

zewnątrz, a nie od środka. To 

powinno wystarczyć.

Pokażcie mi teraz Państwo 

desperata, który odważy po-

silić się Waszymi kanapkami, 

podgrandzić chrupki albo 

spróbuje zawłaszczyć Wasz 

grajdoł.

Takich po prostu nie ma.

Dlatego WPR. 
I tyle.                       Redaktor

1. Przygotowywanie decyzji 

w zakresie wydawania, zmia-

ny lub uchylania pozwoleń na 

budowę. 

2. Przyjmowanie zgłoszeń dot. 

zmiany sposobu użytkowania 

obiektów lub ich części.

3. Przyjmowanie zgłoszeń 

zamiaru wykonania robót 

budowlanych lub budowy 

obiektu, nie wymagających 

pozwolenia na budowę.

4. Wydawanie decyzji w spra-

wie przeniesienia pozwolenia 

na budowę. 

5. Rejestracja dzienników bu-

dowy.

6. Wydawanie zaświadczeń 

o samodzielności lokali. 

7. Prowadzenie ewidencji 

wniosków i decyzji.

8. Sporządzanie i koordy-

nacja opinii i uzgodnień 

o planach zagospodarowania 

przestrzennego.

9. Sporządzanie postanowień 

dotyczących uzgadniania wa-

runków zabudowy i lokaliza-

cji inwestycji celu publiczne-

go.

10. Udział w opiniowaniu 

dokumentacji projektowej 

w Zespole Uzgadniania Do-

kumentacji Projektowej.

Sprawy załatwiane są:
- dla gmin Nadarzyn, Brwi-

nów i Michałowice – Sta-

rostw Powiatowe, ul. Drzy-

mały 30 w Pruszkowie (pok. 

Nr 1, 2, 4,)

- dla miast Pruszków i Pia-

stów – Starostwo Powiatowe, 

ul. Drzymały 19/21 w Prusz-

kowie (pok. Nr  212, 211) 

- dla gminy Raszyn – filia 

Wydziału  - Urząd Gminy Ra-

szyn  przy ul. Szkolnej 2A w 

Raszynie (pok. Nr 218 A)

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek       10 - 18

wtorek- piątek      8 - 16

Uwaga:

Środa jest dniem bez przyj-

mowania interesantów przez 

Wydział Architektury - bu-

dynki Starostwa w Pruszko-

wie.

Wtorek jest dniem bez przyj-

mowania interesantów przez 

Wydział Architektury - filia 

w Raszynie.

Gdzie składamy podania:
inwestorzy z terenu gminy 

Raszyn – w filii wydziału 

Urząd Gminy w Raszynie 

pok. 218 A 

inwestorzy z pozostałych tere-

nów powiatu pruszkowskiego 

– w kancelarii Starostwa ul. 

Drzymały 30 w Pruszkowie, 

parter. 

Wydział Architektury

Naczelnik wydziału: 
Jerzy Kowalski tel: 738 15 61

Zastępca Naczelnika 
Wydziału: 
Barbara 

Tkaczyk-Przelaskowska 

tel: 738 15 60

e-mail: architektura@powiat.

pruszkow.pl 

adres: 05-800 Pruszków, 

ul. Drzymały 30

nr tel: 738 14 32, 

fax: 738 14 52 

Od dnia 01.stycznia.2004 r
Wydział Architektury pro-

wadzi sprawy z zakresu ad-

ministracji architektoniczno–

–budowlanej dla inwestorów 

z terenów wszystkich gmin, 

wchodzących w skład powia-

tu pruszkowskiego. 

Do zadań Wydziału Architektury 
należy w szczególności: 
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Na chwałę Unii

W tak niecodzienny spo-

sób postanowił uczcić 

pierwsza rocznicę wstąpienia 

Polski do Unii Europejskiej 

właściciel hotelu „Admirał” 

w Michałowicach pan Witold 

Goźliński.

-  Pomysł aby w ten sposób 

uczcić tak ważną dla nasze-

go kraju rocznicę zrodził się 

w głowie mojego syna To-

masza, który jest architektem 

i zaprojektował ten łuk.

Jest to pierwsza i jedyna do 

tej pory taka budowla w Pol-

sce. Nikt, jak dotąd nie zde-

cydował się na zbudowanie 

obiektu architektonicznego 

o takiej funkcji, obiektu, któ-

ry nie jest wykorzystywany 

do celów użytkowych czy re-

ligijnych, a stoi jedynie po to 

by upamiętniać jakieś wyda-

rzenie. Rozmach inwestorów 

jest godny podziwu i zasłu-

guje na naśladownictwo. Być 

może jest to pierwszy sygnał, 

że inwestorzy w Polsce posze-

rzają krąg własnych wyobra-

żeń na temat tego co można 

robić z pieniędzmi. Może na 

kilkanaście lat Polska wzbo-

gaci się o dobrą prywatną 

architekturę, która spełniać 

będzie w krajobrazie funkcję 

taką, jaką spełnia kolumna 

Zygmunta w Warszawie. Zo-

baczymy. 

Budowla ta nosi nazwę Łuk 

Unii Europejskiej i jest pierw-

szą tak nazwaną budowlą 

w Europie. 

-  Póki co zachodni dzien-

nikarze nie zainteresowali 

się nim jeszcze – mówi pan 

Goźliński, ale starostwo 

umieściło łuk na swojej stro-

nie internetowej, być może 

ktoś z zagranicznych gazet to 

obejrzy i tu trafi. Starostwo 

ma też powiadomić o tym 

łuku Brukselę, nie wiem do-

kładnie w jakiej formie.   

Nie jestem imperatorem 

W odróżnieniu od łuków 

triumfalnych budowanych 

w starożytności, gdzie na 

płaskorzeźbach przedstawio-

ne były triumfy cezarów nad 

podbitymi ludami łuk Mi-

chałowicki postawiony został 

w przejrzystej i pokojowej 

intencji.

-  Prócz upamiętnienia waż-

nego wydarzenia przyświecał 

mi jeszcze jeden cel – mówi 

pan Goźliński - każdy czło-

wiek chce zostawić po sobie 

jakiś ślad, w miarę możliwo-

ści materialny i namacalny. 

Dla mnie ten łuk to właśnie 

to co po mnie zostanie. 

Łuk Konstantyna w Rzymie 

ma szesnaście metrów wy-

sokości, łuk na Polach Eli-

zejskich ma czterdzieści pięć 

metrów wysokości, łuk w Mi-

chałowicach ma 

dwanaście i pół me-

tra, jest zatem tylko 

trzy razy mniejszy 

od paryskiego.

-  Uważam, że to 

spore osiągnięcie, bo 

tamten był budowa-

ny przez cały naród 

Francuski, a tu my 

z synem we dwóch 

wystawiliśmy sobie 

podobny i to w rok. 

Ten w Paryżu bu-

dowany był przez 

trzydzieści lat. Przy 

całej radości, jaką 

mam z tego przedsięwzięcia 

muszę się jednak przyznać, 

że dręczą mnie pewne obawy 

– nie chciałbym, aby ten łuk 

przetrwał dłużej niż Unia Eu-

ropejska. 

Łuk podoba się także miesz-

kańcom Michałowic odróżnia 

ich miejscowość od innych, 

jest czymś niepowtarzalnym 

i wyjątkowym.

-  Jeszcze jedna istotna rzecz 

kryje się za tą inwestycją 

– mówi pan Goźliński wyty-

czyłem kierunek działań dla 

moich następców, dla syna 

i dla wnuka, myślę, że po-

przeczka jest ustawiona wy-

soko, ale mam nadzieję, że 

obaj ją przeskoczą. 

W planach inwestorów jest 

by co roku pod łukiem odby-

wały się imieniny Unii Euro-

pejskiej.

- Dlaczego tylko władze 

mogą obchodzić hucznie 

takie oficjalne uroczystości, 

osoby prywatne też mają do 

tego prawo. W tym roku na 

uroczystości przybyły władze 

powiatu i gminy. 

Łuk to nie wszystko

-  To dopiero początek in-

westycji, za nim powstanie 

piękna aleja i nowy hotel, 

całość stworzy harmonij-

ną kompozycję. Chciałbym 

podkreślić, że łuk to nie jest 

element krajobrazu wyłącz-

nie pamiątkowy, muzealny. 

Jest to pewna stylizacja, część 

architektonicznego zamysłu, 

który musi żyć.

Łuk wykonany jest z żelbeto-

nu i pokryty sztukateriami, 

w przyszłym roku zostanie na 

nim umieszczona sentencja 

z przesłaniem dla przyszłych 

pokoleń.

-  Jeszcze nie wiem co tam 

umieszczę, ale zacząłem już 

zbierać materiały z których 

wybiorę coś co najbardziej 

będzie mi odpowiadać. 

Chciałbym ustrzec się przy 

tym patosu, zachować umiar 

i zawrzeć, jakieś przesłanie 

moralne. 

Łuk to cenna inicjatywa także 

z tego względu, że kraj nasza 

po ostatniej wojnie i pięć-

dziesięciu latach komunizmu 

dramatycznie zubożał w dzie-

ła architektoniczne. 

Dlatego każdy kto wzboga-

ca krajobraz w interesujące 

obiekty zasługuje na uzna-

nie.                 Gabriel Maciejewski

Wystarczy skręcić z Alei Krakowskiej za Jankami w kierunku wsi Puchały, minąć tę 
wieś i wjechać do Michałowic, aby zobaczyć widok niezwykły. Po lewej stronie dro-
gi, wśród pól stoi łuk triumfalny. Bardzo podobny do tego, który Francuzi wystawili 
Napoleonowi na Polach Elizejskich, tylko odpowiednio mniejszy.



W zaprzyjaźnionym 
powiecie woło-

mińskim, w Ossowie 

miejscu sławnego Cudu nad 

Wisłą, legendarnego rozgro-

mienia armii bolszewickiej 

odbył się w dniu 3. maja 

Pierwszy Światowy Zlot Kra-

snali i ich Przyjaciół. W at-

mosferze rodzinnego pikniku 

świętowały spontanicznie 

przybyłe na zlot delegacje 

krasnali z najodleglejszych 

zakątków Świata. Rolę go-

spodarza pełnił sam Naczel-

ny Krasnal Rzeczypospolitej 

Major Waldemar Fydrych, 

twórca ruchu Pomarańczo-

wej Alternatywy.

A świętować było co… 

Skrzyknęły się więc Kra-

snale by podsumować 

dotychczasowe dokonania. 

Jak pamiętają najstarsi, to 

one właśnie, Pomarańczo-

we Krasnale nie ulęknione 

wobec zakusów groźnego 

ZOMO z narażeniem god-

ności skutecznie ośmieszały 

stan wojenny. Dzielnie oba-

liły pomnik Najwyższej Nie-

dorzeczności czyli berliński 

mur, a ostatnio skutecznie 

dopomogły Pomarańczowej 

Rewolucji na Ukrainie. 

Jak przystało na Ogólno-

światowy Zlot – przybyli 

liczni reprezentanci środo-

wisk i ośrodków krasnalskich: 

rektor SGGW Tomasz Bo-

recki i Mira Stanisławska-

-Meysztowicz, prezes Funda-

cji Nasza Ziemia, niejaki Bolo 

przedstawiciel starego klanu 

krasnali z Pruszkowa oraz 

dwumetrowy skrzat Hubert 

z Puszczy Boreckiej. Włoskie 

krasnoludki reprezentował 

Cristiano Pinzauti - radca 

handlowy wszystkich euro-

pejskich przedstawicielstw 

skrzatów, francuskie Agata 

de Latour, zairskie Claude 

Kutiki Muzima, a malijskie 
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Pewnego razu 
zadzwonił do mnie 

Bolo i powiada:
- Chcę zrobić Wupeera, 

wchodzisz w temat?
Przyznam, że nieco mnie 

zaskoczył. Zawsze był ostry 

facet i zawsze lubił, żeby jego 

było na wierzchu, ale dlacze-

go od razu Wupeera?

- Od razu Wupeer? Może 

zacznij od Opeer. A dopiero 

jak nie da skutku to Wupeer 

możemy spuścić. Tylko 

powiedz komu?

-Generalnie wszystkim, 

którzy nam podpadną, ale, 

ale... Co masz na myśli? „Wu-

peer” to nowa gazeta. Mniej 

więcej powiatowa. A tytuł? 

A sprawdź Łaskawco, co 

masz napisane na tablicy 

rejestracyjnej swojego auta… 

I dał mi do przeczytania 

własnoręcznie napisany 

wstępniak do pierwszego 

numeru.

Wyszchodziło z niego, że 

my Pruszkowiacy mamy oto 

magiczne litery na tablicach 

rejestracyjnych naszych sa-

mochodów. Ponoć chroniące 

nas od morowego powietrza, 

głodu i wojny. A już na pew-

no od amatorów odtwarzaczy 

samochodowych, reklamó-

wek z zawartością w nich po-

zostawioną a także kołpaków 

u kół, anten, wycieraczek 

i całej reszty motoryzacyjnej 

galanterii, bez której jeździć 

można, ale nie fason. 

I może coś w tym jest, bo 

na własne oczy widziałem 

„malucha”z rejestracją, za-

czynającą się WPR, zaparko-

wanego pod moim Radiem, 

które daje mi środki do życia 

niezbędne. Ów „maluch” 

miał jeszcze małą naklejkę 

z napisem „wóz służbowy 

mafii”.

O słuszności słów Bola 

może także świadczyć 

podśpiewywana przez pewną 

damę piosenka: ”Wupeer to 

nasza broń kobieca, Wupeer 

to działa na podleca…”

Tak więc, pomysł nadania 

gazecie miana „WPR” może 

chronić ją naprawdę przed 

niecnymi zakusami przeciw-

ników różnego autoramentu.

A rozumując logicz-

nie spróbujmy wyjaśnić, 

które z naszych trzech liter 

przesądzają o ich magicznej 

właściwości. „W” chyba 

nie, bo na „w” zaczynają się 

wszystkie numery rejestra-

cyjne aut w województwie 

mazowieckim. 

Pozostaje „PR”. 

I chyba jesteśmy w domu. 

„PR”, to dwie pierwsze litery 

nazwy naszego miasta. Ale 

nie tylko. O szczególnych 

właściwościach literek „PR” 

jako uzupełnienie skrótu od 

nazwy własnej niewątpliwie 

już wcześniej dowiedział 

się poseł Roman Giertych, 

nazywając swoją partię Liga 

Polskich Rodzin L.P.R.!!! 

A co?

A plan świetlanego 

rozwoju naszej wspanialej 

Ojczyzny (przez duże „O”) 

nie przypadkiem premier 

Belka nazwał Narodowy 

Plan Rozwoju. NPR. To daje 

gwarancje jego realności!

Jest tylko jeden waru-

nek. „PR” może uzupełniać 

tylko jedna, jedyna literka. 

Wszystko jedno jaka. Gdyby 

„PZPR” nie było z czterech 

liter, do dziś mielibyśmy 

„PRL” A Instytut Pamięci 

Narodowej gdyby nazwano 

np. „Instytut Pamiętliwych 

Polaków” czyli „IPR”, miałby 

w społeczeństwie o wiele 

lepszą opinię i na pewno 

wykazywałby się jeszcze 

większa pamiętliwością. 

Nikomu niczego już by nie 

zapomniano!

No, tu chyba trochę się 

zagalopowałem. Ale przyzna-

cie sami, że coś w tym jest. 

Innych ciekawych zbitek lite-

rowych poszukajcie Państwo 

sami. Znajdziecie na pewno.

I jeszcze jedno. Trzy litery 

jako tytuł gazety. (lub czaso-

pisma) 

Sięgając w historię, podob-

ne zamierzenia owocowały 

powstaniem periodyków 

opiniotwórczych i trwałych. 

A przed ich  naczelnymi 

otwierały się szeroko drzwi 

do kariery.

Niewielu czytelników 

zapewne pamięta krakowski 

„IKC” czyli Ilustrowany 

Kurier Codzienny. Co 

w „IKC-u” napisano w to 

cała Galicja wierzyła. Dla 

„IKC-a” pisały najtęższe 

ówczesne pióra. To przy-

kład pierwszy. A tym razem 

warszawski „WTK”? Swego 

czasu nie do kupienia. Nawet 

w transakcji wiązanej, do 

spółki a moskiewską „Praw-

dą” jak to praktykowano 

przy sprzedaży „Ekspresu 

Wieczornego”.

Idźmy dalej. „ITD”. Co, 

dojrzali dziś, byli studenci  

pamiętają. Też trudny do 

zdobycia, też z wieloma ce-

nionymi publicystami. A że 

organ studencki, to cenzura 

czasem okazywała się trochę 

niedowidząca. Dobra była 

gazeta (lub czasopismo) 

- miała uważanie.

I rzecz najważniejsza. 

Naczelny został Prezyden-

tem!

Czyżby Bolo w tę stronę 

kombinował? Może czuje, 

że w Pruszkowie czas na 

zmiany? Spryciul!

A co z trzyliterówek zosta-

ło dzisiaj? Prawie nic. „WIK” 

czyli Warszawski Informator 

Kulturalny, ale jako wkładka 

do poważnej gazety. I chyba 

wszystko.

Och nie! Jest jeszcze 

„CKM”. Z ciężkim karabi-

nem maszynowym mający 

niewiele wspólnego. Pismo 

jest pacyfistyczne. Jak najbar-

dziej. Jednak niejedną ekspo-

nowaną tam roznegliżowaną 

panienkę człowiek chętnie by 

ustrzelił...

Tak więc z „WPR-em” 

wypełniamy na rynku, jak 

się dziś mówi, niszę. Pismo 

niszowe. To brzmi! Także 

od Was, Drodzy Czytelnicy, 

zależeć będzie jak szybko 

owa nisza będzie się nam 

wypełniać. Zachęcam do 

bliskich i czułych kontaktów 

z redakcją.

                Jerzy Fijałkowski

Właściciel białego merce-

desa WPR 70VH.

gnomy Kourou Dembele 

wraz z małżonką. Najlicz-

niejszą, niezwykle radosną 

grupę stanowiły krasnale 

z Wolnej Ukrainy - zwycięz-

cy Pomarańczowej Rewolucji. 

Zlot w Ossowie był dla nich 

jednocześnie okazją do za-

manifestowania proeuropej-

skiej postawy i  lekcją mało 

znanych epizodów światowej 

historii. 

Dla uczczenia tego wy-

darzenia zasadzono 

równocześnie specjalnie przy-

gotowane na ten cel drzewka-

-pomniki: tu w Ossowie, pod 

górą Bow-Bow w Austra-

lii, w słynnej miejscowości 

Sèvres pod Paryżem i dalekiej 

Republice Mali. Podkreślić 

należy sprawną organizację 

tego wiekopomnego wyda-

rzenia. 

Kto dotąd nie poznał 

Żywotów Mężów 

Pomarańczowych mógł na-

być specjalnie dostarczoną 

księgę, uwieczniającą ich 

przedziwne dokonania. Zor-

ganizowana naprędce wy-

stawa rysunków Majora była 

inspiracją i przyczynkiem do 

stworzenia Światowej Pano-

ramy Krasnali. 

Uroczystą Wartę Poma-

rańczowego Sztanda-

ru zaciągnęli Społeczni Opie-

kunowie Przygody i Dobrego  

Samopoczucia. 

W części nieoficjalnej 

olbrzymim powo-

dzeniem zgromadzonych 

krasnali cieszyła się Wielka 

Hulajnoga, i lody z Zielonej 

Budki. Korzystając z oka-

zji specjalnie serdeczne 

podziękowania pragniemy 

przekazać właścicielom i go-

spodarzom łąk Ossowskich 

oraz Kobyłce Łatce, która, 

przełamując niechęć do koni 

mechanicznych dzielnie do-

wiozła najważniejszych gości 

na miejsce pikniku.

Bogaty plon majowe-

go spotkania prezen-

towany będzie na Wielkiej 

Wystawie Pomarańczowej 

Alternatywy w Parlamencie 

Europejskim, a póki co, bliżej 

zainteresowanych tematem 

odsyłamy do strony interne-

towej Pomarańczowej Alter-

natywy:

www.republika.pl/pomaran-

czowa-alternatywa

Inwazja 
Krasnal i 
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Ostatnio zauważyć 
można w Interne-

cie niezwykłą popularność 
wszelkiego rodzaju „blo-
gów” czyli pamiętników. 
Też chciałbym taki prowa-
dzić, ale że w moim skrom-
nym życiu na co dzień nic 
odświętnego się nie dzieje 
(w święta dopiero nuda!), 
pomyślałem, że można by 
spisywać doświadczenia cu-
dze...

Zacząłem od kilku dni 
z życia domokrążcy, 

sprzedającego ręcznie kopio-
wane czarno-białe obrazki. 
Młody człowiek z Polski, nie 
znający tutejszego języka, 
podający ustną zwykle in-
formację w formie pisemnej. 
W praktyce bywa nią zawie-
szony na piersi kawałek kar-
tonu,  z którego wynika, kim 
jest, co chce sprzedać i za ile. 

Wraz z czworgiem innych 
bezrobotnych z Siedlec, przy-
wiózł go tu przedsiębiorczy 
pan Leszek, który po codzien-
nym rozmieszczeniu człon-
ków grupy na rewirach, wra-
ca na kemping przygotować 
wieczorny posiłek, poprawić 
kołki w namiotach i co tam 
jeszcze dbałość o obwoźne 
przedsiębiorstwo wymaga. 
Dodatkowo na porannych 
„odprawach” udziela cennych 
rad, daje praktyczne wska-
zówki, instrukcje. Utargiem 
sprzedający dzielą się z pa-
nem Leszkiem fifty-fifty, czy-
li ca 40 na 60, bo odchodzą 
koszta kempingu, benzyny, 
parkowania. Za jedzenie pła-
cą sami. Konserwy mają z do-
mu, więc w zasadzie kupują 
tylko chleb, cebulę i w sobo-
ty piwo. Interes się kręci, co 
wieczór pan Leszek rozlicza 
ich ze sprzedanych obrazków 
i wydziela nową porcję do ob-
rotu. Niestety w miejscowości 
Åmål ma miejsce nieprzewi-
dziana – pierwsza, i jak się ma 
okazać ostatnia – przygoda: 
Policja, areszt, przesłuchanie, 
deportacja. Powód: wjazd do 
Szwecji bez ważnego pasz-
portu. Poinformowany przez 
polski konsulat, prowadzący 
przesłuchanie policjant do-
wiaduje się wprawdzie, że do-
wód osobisty wydawany w RP 
wedle unijnych przepisów jest 
dokumentem zasługującym 
na podobne uznanie jak pasz-
port, gdyż wyjaśnia kto, skąd, 
w jakim wieku i że znaków 
szczególnych nie posiada, ale 
aresztu to nie uchyla. 

A pamiętnik mógłby zaczynać się, 
na przykład, tak:

Poniedziałek

Dzisiaj wyjeżdżamy. 
Z Siedlec do Szcze-

cina mamy kawał drogi, ale 
potem już tylko przez Niemcy 
do Sassnitz, prom i jesteśmy 
w Szwecji. Leszek, organiza-

tor i szef grupy jest też kie-
rowcą. Zresztą nie pozwoliłby 
nikomu dotknąć swojego mi-
nibusa, taki z niego dumny. 
My, to znaczy Kazik, Marek, 
Małgosia i ja mamy, jak usły-
szeliśmy na „odprawie”, dwa 
podstawowe zadania: Nie 
robić kłopotów i sprzedawać 
jak najwięcej obrazków, resz-
tą zajmie się Leszek. Był już 
w Szwecji kilka razy – volks-
wagen to też urobek stamtąd 
– wie jak, co, gdzie, nas ma 
o nic głowa nie boleć. 

Dochodami dzielimy się po 
równo, odliczając koszty, czyli 
paliwo, prom, kempingi i co 
tam się jeszcze okaże. Pod-
stawę wyżywienia w formie 
konserw, makaronów, cebuli, 
i smalcu mamy ze sobą. Mnie 
mama zrobiła nawet klika sło-
ików z mięsem, ale nie mówi-
łem, że mam je w plecaku, bo 
wolno tylko konserwy i Le-
szek mógłby mi je kazać zo-
stawić. Powiedział wyraźnie, 
że nie chce mieć żadnych kło-
potów na granicy, a przewozić 
wolno tylko konserwy.

Obrazków mamy tysiąc. Po 
dwieście na głowę plus dodat-
kowe dwie setki, gdyby poszło 
lepiej, niż się spodziewamy. 
Cena wywoławcza 90 koron, 
co przy kursie 2,26 daje pra-
wie 41 złotych. Nawet jeśli 
odejdą koszta i tak zostaje 
około 15 złotych za sztukę. 
Jedziemy na trzy tygodnie, 
powinno wyjść 150 złotych 
dziennie. Leszek mówi, że 
dziesięć obrazków na dniów-
kę można sprzedać z łatwo-
ścią. Fura kasy! Żeby się tylko 
sprawdziło, bo akurat sytuację 
mam lekko skomplikowaną 
i grosz potrzebny jak nig-
dy. Kuroniówkę odebrali mi 
w styczniu, ojciec dostaje 600 
złotych miesięcznie, mama 
i siostra na naszym utrzyma-
niu. Myślałem o rozpoczęciu 
nauki w technikum, ale mija 
już dwa lata po zawodówce 
i jakoś nie mogę się zebrać. 
Jeśli dobrze pójdzie, odłożę 
część zarobku i po wakacjach 
wystartuję. U nas w Siedlcach 
nawet ze szkołą ciężko o ro-
botę, a bez niej nie ma szans 
w ogóle. Pozostaje mi tylko 
życzyć sobie szczęścia. Nigdy 
nie byłem za granicą (nawet 
w Warszawie jeszcze nie by-
łem), więc przygoda czeka 
mnie zapewne miła i przy-
jemna. A na pewno ciekawa.
Środa. 

Na promie do Szwecji

Spóźniliśmy się na pla-
nowaną godzinę do 

Sassnitz i trzeba nam było 
czekać na następny prom. 
Jednak humory z tego powo-
du nie ucierpiały, wszyscy je-

steśmy przepełnieni nadzieją 
na przygodę i, co tu ukrywać, 
kasę. Zwłaszcza Gośka nie 
ukrywa, po co jedzie. Kiedy 

dowiedziała się, że Leszek 

organizuje wyprawę, urwała 
się z uczelni, ryzykując nie-
zaliczenie paru egzaminów. 
Twierdzi, że egzaminy można 
zdać z opóźnieniem, a okazja 
jak ta, trafia się nie za często. 
Siedzi na fotelu obok kierowcy 
i zdaje się, że coś tam między 
nią a Leszkiem się zawiązuje. 
W każdym razie wskazywa-
łaby na to Leszka prawa ręka 
coraz częściej spoczywająca 
podczas jazdy na jej kolanach. 
Nie mnie jednak mieszać się 
w cudze sprawy. 

Niebawem dobijamy do 
Trelleborga, trzeba kończyć. 
Już za kwadrans moja stopa 
spocznie na skandynawskiej 
ziemi. Wszyscy mówią, że 
bardzo gościnnej, że ludzie 
tam mili i spokojni, nie tak 
jak u nas - tylko nerwy, cham-
stwo i kłótnie.

Czwartek

Kiedy przypłynęliśmy 

do portu, było już po 
dziewiątej wieczorem. Pró-

bowaliśmy znaleźć jakiś kem-
ping w okolicach Trelleborga. 

Leszek pytał nawet dwóch czy 
trzech napotkanych po drodze 

ludzi (jedynych zresztą, jakich 
widzieliśmy; pomarli wszyscy, 

czy co?!) ale żaden z nich nie 
mówił po angielsku. Jecha-

liśmy do północy, po czym 
Leszek zarządził nocleg w bu-

sie. Nawet nie było za ciasno, 
tylko nad ranem zimno dało 

się we znaki, a parkować na 
włączonym silniku byłoby 

za drogo. W końcu wszyscy 
płacimy za paliwo, więc nikt 

nie nalegał. Leszek sprytnie 
miał pod ręką śpiwór, który 

po dżentelmeńsku oddał Go-
śce, ale nam nie chciało się 

rozgrzebywać całych bagaży 
i jakoś tam przemęczyliśmy 

noc do szóstej. 
Rozpoczęcie pracy

Po załatwieniu formal-
ności na kempingu 

Leszek rozwiózł nas na re-
wiry. Mnie przypadła część 
miasteczka ze starymi, jed-
nopiętrowymi kamieniczka-
mi. Prawie wszystkie bramy 

zamknięte i trzeba mieć kod 
cyfrowy, aby otworzyć zamek. 
Wedle zaleceń Leszka przyci-
skam po kolei guziki domofo-

nu i czekam, aż ktoś otworzy. 

Podobno zawsze zdarza się, że 
ktoś otwiera bez pytania o to, 
kto dzwoni. W pierwszej bra-
mie miałem jednak szczęście, 
bo akurat wchodziła starsza 
kobieta z rowerem, więc nie 
pytając, wszedłem za nią. Na-
wet się za mną nie obejrzała.

Obrazki mam w specjal-
nej torbie, a jeden trzymam 
w ręku. Wobec tego, że dru-
gą muszę mieć wolną, karton 
z tekstem informacyjnym 
powiesiłem na piersi. Cała 
robota to zadzwonić do drzwi 
i czekać. Leszek nauczył nas, 
że dzwonek naciska się dwa 
razy, krótko, zdecydowanie, 
„wesoło”, jak powiedział. 
Tak, jakby dzwoniła sąsiad-
ka z prośbą o pożyczenie pół 
szklanki mleka do kawy. Minę 
natomiast trzeba mieć poważ-
ną, wręcz lekko zatroskaną, 

bo w końcu nieoczekiwaną 
wizytą sprawiamy jakiś tam, 
niewielki, bo niewielki, ale 
jednak kłopot i twarzą nale-
ży pokazać, że jesteśmy tego 
świadomi. Strój oczywiście 
ma być przede wszystkim 
skromny, dobrze by był nieco 
podniszczony, żadne spor-
towe dresy, markowe dżinsy 
czy adidasy. Wiadomo: stu-
dentom w żadnym kraju się 
nie przelewa, ubiór powinien 
na to wskazywać. W końcu 
„gdybyśmy byli bogaci, nie 
musielibyśmy sprzedawać ob-
razków, a turystykę odbywali-
byśmy własnym autem z kartą 
kredytową; mniejszą od tej na 
piersi i znacznie wygodniej-
szą”, usłyszeliśmy od Leszka 
jeszcze w Polsce. Ja pożyczy-
łem od ojca marynarkę, która 
jak raz na mnie pasuje. Wy-
glądam w niej okropnie, ale 
o to przecież chodzi.

Pierwsze drzwi otworzy-
ła starsza, drobna kobieta. 
Otworzyła, ale zaraz przy-
mknęła je na powrót jakby 
przestraszona moim wido-
kiem. Zrobiłem przepisowy 
krok do tyłu, znikając jej 
z widoku. Leszek powiedział, 
że tak właśnie trzeba. Zabro-
nione jest wciskanie się i wpy-

chanie. To powoduje jedynie, 
że drzwi będą się przed nami 
przymykały coraz bardziej. 
Trzeba właśnie działać od-

wrotnie: jeśli drzwi się zale-

dwie uchylają, robimy krok 
w tył, znikając za nimi. Jest 
to dość ryzykowne, bo drzwi 
mogą się nam przed nosem 
zamknąć, ale zwykle jednak 
ciekawość zwycięża i po to by 
ją zaspokoić, otwiera drzwi 
szerzej. Wtedy należy ustawić 
się tak, żeby tekst był widocz-
ny, dobrze oświetlony i zwra-
cał na siebie uwagę, której nie 
należy rozpraszać własnym 
wzrokiem, skierowanym 
w tym czasie w dół, pod nogi. 
Podobno liczą się pierwsze se-
kundy, a obliczono wręcz, że 
jest ich osiem. Osiem sekund, 
podczas których decyduje się 
to, czy zostaniemy przyjęci 
z sympatią. Jeśli jej nie pozy-
skamy, sprawa jest przegrana 
i można zakończyć spotkanie, 
nie tracąc czasu.

Staruszka przeczytała tekst, 
zostawiła drzwi uchylone 
i odeszła w głąb mieszkania. 
Myślałem, że na pewno po 
pieniądze, ale po chwili drzwi 
się zamknęły jakby same 
z siebie i to był koniec rozmo-
wy. W pozostałych mieszka-
niach musiało nikogo nie być, 
bo nikt nie otworzył. Poza 
ostatnimi na drugim pię-
trze, w których zobaczyłem 
tę samą kobietę, która otwo-
rzyła mi bramę. Wskazałem 
palcem karton na piersi, ale 
chyba nie miała okularów, bo 
nawet nie próbowała przeczy-
tać. Mówiła za to coś, czego 
nie rozumiałem. Ona swoje, 
jak palcem na karton, w koń-
cu uśmiechnęła się i zamknę-
ła drzwi. Nie wiedziałem, co 
mówiła, więc odszedłem. Kie-
dy jednak byłem już piętro ni-
żej, usłyszałem znów jej głos. 
Wróciłem w pośpiechu z na-
dzieją, że przyszła z pieniędz-
mi. I rzeczywiście miałem 
rację: w ręku trzymała bank-
not. Podałem jej obrazek, ale 
nie chciała go wziąć. Znów 
uśmiechnęła się i zdecydowa-
nym gestem podała mi pie-
niądze, po czym zniknęła za 
drzwiami. W ręku trzymałem 
20 koron. Pierwsze zarobione 
pieniądze. Ochuchałem je na 
szczęście i zszedłem na dół.

W drugiej bramie zastoso-
wałem sposób na przyciskanie 
kolejnych guzików domofonu 
i rzeczywiście, po którymś ra-
zie usłyszałem jakby szczęk-
nięcie w zamku, nacisnąłem 
klamkę i popchnąłem bramę: 
otwarła się. Sposób działa!

Niestety ze wszystkich 
dwunastu drzwi, podobnie 
jak w poprzedniej klatce scho-
dowej, tylko dwoje się otwo-
rzyło. I w obu młodzi ludzie, 
nie reagujący na informację 
zawartą na kartonie. Minę 
robiłem, jak trzeba, skromną, 
oczy spuszczone, pierś wypię-
ta, żeby tekst rzucał się w oczy, 

ale tym razem nie zadziałało. 
(-) Na kartonie mam wpraw-
dzie napisane po szwedzku, 
że jestem studentem Akade-

mii Sztuk Pięknych, sprzedaję 

własne rysunki i dorabiam do 
stypendium, by moć zwiedzić 
Szwecję, co powinno otwierać 
portfele, a tu idzie opornie jak 
po grudzie. (-) Drugi Szwed 
spojrzał nawet na mnie jakby 
z niezadowoleniem, trochę 
wręcz groźnie. Nie, żebym się 
zaraz przeląkł, bo w końcu 
niczym nielegalnym się nie 
zajmowałem, byłem  pewien, 
że poszedł po pieniądze, albo 
może pokazać obrazek żo-
nie...? Okazało się jednak, że 
zatelefonował na policję, bo 
chwilę później przed dom za-
jechało biało-niebieskie auto 
z dwoma potężnymi drabami, 
którzy nie pytając wiele, kaza-
li mi wejść do środka.

Na posterunku zamknęli 
mnie w celi, niewiele sobie 
robiąc z moich próśb, żeby 
zatelefonować do Leszka. 
Dopiero po jakimś czasie gdy 
w głośno mówiącym telefonie 
usłyszałem głos tłumacza, do-
wiedziałem się, o co chodzi...

Epilog

W trakcie przekłada-
nego przeze mnie, 

ze szwedzkiego na nasze i od-
wrotnie przesłuchania, poli-
cjant wykazywał nieco trudną 
do zaspokojenia ciekawość. 
Pytał na przykład: „Mówił 
pan, że nie ma pan rodzeń-
stwa, skąd więc pięcioletnia 
siostra?” Albo: „W jakim szpi-
talu ma być przeprowadzona 
operacja?” Tłumaczyłem sło-
wo w słowo, słysząc zdziwie-
nie pytanego, ale rozmowy 
mogą być nagrywane, tłu-
macz milczy od siebie, gada 
tylko cudzym, więc się nie 
wtrącałem. Na koniec popro-
szono mnie o pomoc w sfor-
mułowaniu protokołowanego 
zeznania, iż „nie jest zgodne 
z prawdą to, o czym informo-
wał tekst z kartonu wiszącego 
na piersi domokrążcy, mia-
nowicie, iż jest on głuchonie-
mym zbierającym pieniądze 
na operację serca w Szwecji, 
która ma uratować życie jego 
pięcioletniej siostrze”.

- Är du dövstum?
- Czy jest pan głuchonie-

my?
- Nie.
- Nej.

Tak to pogadywaliśmy 
sobie w ogólnie dość 

przyjaznej atmosferze, pod-
czas gdy pan Leszek, zwinąw-
szy pośpiesznie kempingowe 
gospodarstwo, był już w dro-
dze do Ystad. Po następną 
turę polskich głuchoniemych 
z Siedlec, którzy z zawieszo-
nym na piersiach kartonem 
z odpowiednim napisem zaj-
mą się dyskontowaniem jego 
pomysłu na wykorzystanie 
posiadanej kopiarki. W koń-

cu nie wszyscy szwedzcy po-
licjanci są równie dociekliwi 
jak ci w Åmål.

Andrzej Niewinny-Dobrowolski

P a m i ę t n i k  k o m i w o j a ż e r a
OPOWIADANIE
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Z Kayo Nishi-
mizu japoń-
ską pianistką 
mieszkającą 
na stałe w Pol-
sce rozmawia 
Gabriel Ma-
ciejewski

GM - Jak długo mieszka pani 

w Polsce?

KN - Już ponad 17 lat

GM - To bardzo długo, jak 

się pani odnalazła w tak 

odmiennej kulturze?

KN - Byłam przygotowana na 

to, że jadę do kraju komuni-

stycznego. Pierwszy raz przy-

jechałam tu na wycieczkę, 

był marzec, tuż po wybuchu 

reaktora w Czarnobylu, 

padał śnieg, w sklepach nie 

było prawie nic, ale spodoba-

ło mi się.

GM - Co panią skłoniło do 

przyjazdu tutaj?

KN - Skończyłam studia 

w Osace, stwierdziłam, że 

w Japonii nie będę miała ta-

kich perspektyw jakich ocze-

kiwałam i zdecydowałam się 

na wyjazd. Przekonał mnie 

jeden z moich profesorów od 

lat związany z Towarzystwem 

im. Fryderyka Chopina. 

Przyjechałam tu na dwa lata, 

a zostałam na długo.

GM - Wśród stereotypów na 

temat Japonii i Japończyków 

jest i taki –Japończycy to lu-

dzie bardzo serio, poważnie 

traktujący siebie i innych. 

O Polakach nie można tego 

powiedzieć w żaden sposób. 

Czy pani to nie przeszka-

dzało?

KN - To co powiedział pan 

o Japończykach to prawda 

i to właśnie najbardziej 

przeszkadzało mi w Japonii. 

Uważam siebie za osobę 

leniwą i zwykłą bałagania-

rę. W Japonii wszystko jest 

perfekcyjne i zaplanowane, 

nie ma 

mowy 

o tym, 

żeby 

zrobić 

coś na 

luzie. 

Kiedy 

komuś 

zdarzy 

się 

jakaś 

wpad-

ka 

urasta 

to do 

roz-

mia-

rów 

tra-

gedii, 

zaczy-

na się 

anali-

zowanie, szukanie przyczyn 

i winnych, ludzie wpadają 

w panikę. Nie wytrzymałam 

tego.

GM - A jak przyzwyczaiła się 

pani do polskiej kuchni?

KN - Bardzo szybko, mimo, że  

w Japonii nie mogłam jeść 

niczego tłustego, bo zaraz od 

tego chorowałam. Smakowa-

ła mi polska kuchnia od po-

czątku, jem bigos, flaki, tatar, 

a nawet golonkę, właściwie 

wszystko.  Przytyłam 10 kilo.

Jeżeli tak świetnie wygląda 

pani po takiej zwyżce wagi, 

to nie chcę myśleć, jak wy-

glądała pani przedtem

Przeżywałam ogromny stres, 

rzeczywiście byłam bardzo 

chuda. 

GM - Co najbardziej prze-

szkadzało pani w aklimatyza-

cji tutaj?

KN - W zasadzie nic. Musia-

łam się tylko nauczyć języka. 

Uczyłam się w Japonii, 

ale podręcznik z którego 

korzystałam był koszmarny, 

zasypiałam nad nim. Kiedy 

przyleciałam do Warszawy 

mogłam powiedzieć co naj-

wyżej „dzień dobry”, „to jest 

dom” o swobodnej rozmowie 

mogłam zapomnieć. Przed 

egzaminem na Akademię, 

byłam uczestnikiem letniego 

kursu pianistycznego, 

na zakończenie którego 

miałam występ. Zagrałam 

na tyle dobrze, że zostałam 

z tego egzaminu  zwolniona 

i dzięki temu miałam miesiąc 

swobody.  Zamknęłam 

się więc z podręcznikiem 

polskiej gramatyki i nauczy-

łam się języka. Niestety nie 

potrafię uczyć się nowego 

języka bez znajomości reguł 

gramatycznych. Musiałam to 

wykuć, żeby zacząć mówić. 

Kiedy po miesiącu wyszłam 

z domu spotkałam kolegów 

z akademii wśród których 

był mój obecny mąż, dlatego 

od początku musiałam dużo 

rozmawiać po polsku. 

GM - Próbowała pani rozma-

wiać po angielsku ?

KN - Z tym angielskim 

w Japonii to nie jest tak, 

jak się ludziom wydaje. My 

uczymy się angielskiego, ale 

traktowane to jest tam jak 

przedmiot szkolny, a nie 

jak żywy język, w którym 

trzeba się porozumiewać. 

Japończycy potrafią czytać 

po angielsku, ale z rozmową 

jest już gorzej. Dlatego będąc 

w Polsce zawsze wolałam 

mówić po polsku. 

GM - Przejdźmy do Chopina. 

Fascynacja Japończyków 

twórczością Chopina jest 

powszechnie znana, wiele 

osób w Polsce nie potrafi 

jednak zrozumieć skąd ona 

się bierze? 

KN - Japończycy kochają 

rzeczy doskonałe, skończo-

ne, a sztuka Chopina jest 

doskonała. Uważam, że nie 

ma i nie było lepszego kom-

pozytora muzyki fortepiano-

wej. Wszystkie jego utwory 

są napisane na fortepian 

solo lub z towarzyszeniem 

innych instrumentów i jego 

twórczość jest głęboka, 

bardzo osobista, nie ma tam 

ani jednego niepotrzebnego 

dźwięku. Można powiedzieć, 

że Japończycy są zafascyno-

wani muzyką fortepianową, 

a wynika to z faktu, że około 

150 lat temu, kiedy Japonia 

otwierała się na europej-

skie wpływy, dużo łatwiej 

było zorganizować koncert 

z udziałem fortepianu niż 

koncert symfoniczny. W mu-

zyce Chopina jest poza tym 

wyraźna ludowa inspiracja, 

to także odegrało swoją rolę. 

Podobało się. Poza wszyst-

kim trzeba 

jeszcze dodać, 

że Japończycy 

są otwarci, na 

rzeczy dobre, 

chętnie je przyj-

mują i interesują 

się nimi. 

GM - Jak często 

pani koncertuje?

KN - Od zeszłego 

roku rozpoczę-

łam koncerty 

w ramach cyklu 

Chopinowskie-

go w Muzeum 

Starożytnego 

Hutnictwa Mazowieckiego 

w Pruszkowie, mam zagrać 

wszystkie utwory kompozy-

tora, w cyklu dwa koncerty 

na rok będzie trwało to 

osiem lat. Koncerty odby-

wają się w rocznicę urodzin 

i śmierci artysty. Dzięki 

temu realizuję duży projekt, 

który wymaga regularnej 

i intensywnej pracy, ale nie 

rezygnuję z dodatkowych 

i bardziej nietypowych 

propozycji. 

N a j w a ż n i e j s z a  j e s t  m u z y k a
GM - Z tego co pani mówi 

wnioskuję, że rynek muzyki 

poważnej, klasycznej to 

trudny rynek?

KN - Bardzo specyficzny. 

W dzisiejszych czasach 

ludzie wybierają się do 

filharmonii ze snobizmu, na 

koncert znanego artysty, któ-

ry ma nazwisko. Wydaje mi 

się, że traci na tym głównie 

muzyka. Kiedy przyjechałam 

tu 17 lat temu było trochę 

inaczej. Więcej koncertów 

odbywało się w domach 

kultury, nawet w  małych 

salkach i nikt się temu nie 

dziwił. Byłam zaszokowana, 

że trudna muzyka poważna 

jest w Polsce tak popularna. 

Teraz czasem tego brakuje. 

GM - Co jeszcze prócz 

Chopina ma pani w swoim 

repertuarze?

KN - Bardzo lubię grać mu-

zykę rosyjską. Dwa lata temu 

nagrałam płytę – „Romeo 

i Julia” Prokofiewa i „Obrazki 

i wystawy” Musorgskiego. 

GM - Czy gra pani jeszcze na 

jakimś instrumencie?

Tak, na perkusji.

GM - Gdzie?!

KN - W zespole muzyki daw-

nej mojego męża, ale traktuję 

to jako piękne hobby.

Dziękuję za rozmowę 



29. maja piękny słoneczny dzień towarzyszył zawodom spła-

wikowym rozgrywanym z okazji Dnia Dziecka, na stawie 

w Parku Potulickich. Buzie 

rozgrzane słońcem i niepew-

nością - cóż tam się zaczepi? 

A zaczepiało się dzieciakom, 

że “starzy” wędkarze rumie-

nili się, bynajmniej nie tylko, 

od słoneczka. Tak, tak rosną 

młode kadry i basta. Zasady 

zawodów proste jak budowa 

cepa, dziecko z wędką, rodzic 

lub opiekun towarzyszy malu-

chowi, złowione ryby wędru-

ją do wody,  każdy z uczestników wraca z nagrodą, wszyscy 

zadowoleni i ci co złowili, i ci co nie. Zarządowi Koła PZW 

pomagają sponsorzy; JAXON, TRAPER, COFFE SERVICE, 

EUROMET, DRAGON EXPERT, SKLEP WĘDKARSKI  

MIECZYSŁAWA JASTRZĘBSKIEGO

Zwycięzcy w kategoriach wiekowych: 

Łukasz Skierski /11 lat/-lin 795 g,  

bat-5 m, żyłka- 0,12 (kadet st.)

Michał Lippoman /9 lat/-płocie 

350 g,  bat-4 m, żyłka- 0,10 (kadet mł.)
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Szczęśliwie, już niebawem wakacje. Chcąc pomóc wszystkim pasjonatom wędkarstwa w znalezieniu swojego miejsca na urlopie, proponujemy 5 spraw-
dzonych przez „Wędkarskich Świat” łowisk w różnych częściach Polski. Nad niektórymi z nich można się zatrzymać z rodziną, inne mogą być potrak-
towane jako łowisko na krótki wypad, gdy żona pójdzie na plażę. W następnym numerze zaproponujemy Państwu, kolejnych 20 łowisk. Dokładny opis 
łowiska, dojazdu, możliwości zakwaterowania znajdą Państwo w podanych przy opisach, archiwalnych  numerach „Wędkarskiego Świata”.

w ę d k a r s t w o

Północ
1.Jezioro Gim – WŚ nr 8/2004
Położone 30 km na południe od Olsztyna. Typ sielawowy, śred-

nia głębokość 7,5 metra, maksymalna 28,5 m. Brzeg dostępny 

tylko od północnej strony, przydaje się łódka. 

Liczna populacja szczupaków - biorą na średnie kopyta na 

lekkich główkach. Są też okonie. W płytkich zatokach łowi się 

liny. W głębszych miejscach można zapolować na leszcze.

Dojazd do jeziora od strony Olsztyna drogą nr 598 (Olsztyn-

-Butryny-Nowa Kaletka). Właścicielem akwenu jest Gospo-

darstwo Rybackie w Szwaderkach, tel. (89) 519 90 11. Łódkę 

można wypożyczyć w ośrodku Gim. Istnieje możliwość zakwa-

terowanie w jednym z pobliskich ośrodków. 

2.Jezioro Gil Wielki – WŚ nr 10/2003
Położone 10 km na zachód od Ostródy. Ma dobrze rozwiniętą 

linię brzegową. Dno zbiornika jest ciekawe - liczne głęboczki 

do 20 metrów, górki podwodne i wypłycenia. Od strony po-

łudniowej znajdują ośrodki wypoczynkowe. W jeziorze wy-

stępują duże leszcze. Oprócz popularnych przynęt, skuteczne 

może być ciasto o zapachu czosnku, piernika bądź kolendry. 

Z drapieżników najwięcej jest szczupaków i okoni. Łowi się je 

głównie na gumy. Warto popróbować metody bocznego troka. 

Skuteczne mogą być także małe woblerki. 

Jezioro należy do Gospodarstwa Rybackiego Ostróda sp. z o.

o. Jest to akwen licencyjny. Pozwolenie można nabyć na każdej 

poczcie w Ostródzie oraz w sklepie wędkarskim w Ostródzie, 

przy ul. Grunwaldzkiej 2. Na jeziorze nie wolno łowić w nocy. 

3.Rzeka Wadąg – WŚ nr 6/2004
Wypływa z jeziora Wadąg i uchodzi do Łyny. Główną atrakcją 

są klenie, które biorą na pływające, pękate woblerki. Najczęściej 

łowi się ryby o długości 25-30 cm, ale mogą też trafić się 40-

-cm sztuki. Sporadycznie biorą niewielkie okonie i szczupaki. 

Spławikowcy mogą liczyć na efekty jedynie w ujściu rzeki. Ich 

łupem będą głównie płotki i leszczyki, choć zdarzają się także 

klenie. 

Rzeka Wadąg należy do wód nizinnych PZW. Zezwolenia do-

stępne są w siedzibie Zarządu Okręgu, przy ul. Bałtyckiej 2, nr 

tel. (89) 527 34 60.

4.Jezioro Wielkie Partęczyny – WŚ nr 6/2002 
(Pojezierze Brodnickie)  

Położone jest około 15 kilometrów na północ od Brodnicy. Po-

wierzchnia jeziora wynosi 324 ha. Głębokość średnia nie prze-

kracza 7 metrów, maksymalna wynosi 28,5 metra. Na jeziorze 

są trzy wyspy, linia brzegowa jest bardzo urozmaicona. Brzegi 

są dostępne dla wędkarzy. Warto wybrać się tutaj na szczupaki, 

okonie, płocie, leszcze, liny, wzdręgi. Z przynęt królują ziarna 

zbóż. Na liny dobre są ciasta z dodatkiem miodu. Na drapież-

niki sprawdzają się średnie i duże obrotówki i 5-7-centymetro-

we gumy. Z kolorystyką trzeba eksperymentować. 

Gospodarzem jeziora jest ZO PZW w Toruniu, ul Słowackiego 

80, nr tel. (56) 622 36 32

5. Bug – WŚ nr 9/2004
Bug słynie z sandaczy i sumów. Licznie występują tu także 

bolenie, klenie, brzany. Mnóstwo jest krąpi i drobnych lesz-

czyków. Sumy najczęściej łowi się na duże wahadłówki i 8-cm 

kopyta. Na najlepsze brania tych drapieżników można liczyć 

na początku lipca. Na sandacze dobre są smukłe woblery, a na 

bolenie tradycyjne, srebrne wahadłówki. Spinnigiści stosują 

ciężkie zestawy ze sporymi 8-10 cm gumami i 20-gramowymi 

główkami. 

Zakwaterowania można szukać w okolicach Drohiczyna. 

Informacji turystycznych udzielają: Urząd Miasta, tel. (85) 655 

71 35; i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, tel. (85) 655 70 69. 

Nocleg można znaleźć w gospodarstwie agroturystycznym 

Michała Zabokrzeckiego, tel. (0) 606 974 433. Gospodarzem 

rzeki jest ZO w Białymstoku tel. (85)675 25 26

1

32
4

5

5

 K O Ł O  P Z W  P R U S Z K Ó W
Zarząd Koła nr 18 Polskiego Związku Wędkarskiego w Prusz-

kowie informuje, że w miesiącu czerwcu opłaty członkowskie 

przyjmowane będą w każdy wtorek, w godzinach 1400 - 1700, 

w siedzibie Koła, w Pruszkowie przy ul. Hubala 3 A.

Zarząd Koła nr 18 Polskiego Związku Wędkarskiego w Prusz-

kowie informuje, że w miesiącu czerwcu odbędą się następujące 

zawody sportowe:

05. 06. 2005 - Towarzyskie Zawody Spławikowe o Puchar 

Prezydenta m. Pruszkowa w kategorii seniorów i juniorów, 

staw w Parku Potulickim, zbiórka zawodników godz. 0700.

Opłata startowa: seniorzy - 10 zł, juniorzy - 5 zł.

12. 06. 2005 - Towarzyskie Zawody Spławikowe dla dzieci 

do lat 14-tu z okazji Dnia Dziecka, Zalew Komorów, zbiórka 

godz. 900 nad Zalewem Komorowskim.

15. 06. 2005 - I Drużynowe Mistrzostwa Szkół Podsta-

wowych w Wędkarstwie Spławikowym o Puchar Zarządu Koła 

PZW w Pruszkowie w kategorii kadetów starszych, zbiórka 

drużyn i opiekunów o godz. 0830, w dniu zawodów w siedzibie 

Koła, Pruszków, ul. Hubala 3 A.

25. 06. 2005 - Towarzyskie Zawody Spławikowe o Puchar 

Komendanta Straży Miejskiej m. Pruszkowa w kategorii sen-

iorów i juniorów, staw w Parku Potulickim, zbiórka zawod-

ników godz. 0700.

Opłata startowa: seniorzy - 10 zł, juniorzy - 5 zł.

26. 06. 2005 - Towarzyskie Zawody Spławikowe o Puchar 

Wójta Gminy Michałowice, w kategorii seniorów i juniorów, 

Zalew Komorów, zbiórka zawodników godz. 0700 nad Zalewem 

Komorowskim. 

Opłata startowa: seniorzy - 10 zł, juniorzy - 5 zł.

W dniu 21. 05. 2005 r. w Wyszogrodzie nad Wisłą odyły 

się Zawody Spinningowe o Mistrzostwo Koła PZW 

Pruszków. Wspaniała pogoda oraz malownicze okolice ujścia 

Bzury do Wisły wynagrodziły 24. startującym zawodnikom 

słabe brania.

Mistrzem Koła został kol. Marek 

Gałązka, I Wicemistrzem kol. 

Jacek Krajewski a II Wicemis-

trzem kol. Julian Czarny.

INFORMACJE INFORMACJE INFORMACJE INFORMACJE INFORMACJE INFORMACJE

“
WPR” serdecznie dziękuje Panu Piotrowi Piotrowskiemu,     

Prezesowi Wydawnictwa 
“
Wędkarski Świat” za udostęp-

nienie materiałów i archiwów redakcyjnych.

 Zamieszczono w ramach współpracy z Wydawnictwem „Wędkarski Świat”, na bazie materiałów z - WŚ nr 6/2005
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bUDKA SUFLERAbUDKA SUFLERA 

Budka to swego ro-
dzaju fenomen na 
naszym rynku mu-
zycznym. Cała historia 

polskiej estrady. Prawdziwe 

dinozaury. Formacja istnie-

je od trzydziestu z górą lat, 

ciągle w znakomitej formie, 

fascynuje witalnością, wy-

śmienitymi pomysłami, per-

fekcyjną aranżacją i doskona-

łym brzmieniem. Są jak wino 

z dobrego rocznika. Elek-

tryzują drugie już pokolenie 

swoich fanów.

Zdobyli wszystkie możliwe 

nagrody, wygrywali wszelkie 

plebiscyty popularności, za-

grali dziesiątki, ba setki kon-

certów na najbardziej pre-

stiżowych estradach świata 

z nowojorskim Carnegie Hall 

włącznie. Na ubiegłorocznym 

Festiwalu Piosenki w Opo-

lu muzycy Budki Suflera 

świętowali oficjalny benefis 

trzydziestolecia działalności 

zespołu a ich galowy występ 

uświetniły swoją obecno-

ścią i udziałem w koncercie 

gwiazdy światowej estrady 

Garry Brooker (Procol Ha-

rum) i Kanadyjczyk Garou.

Prehistoryczne początki

Z góry przepraszam za wspo-

mnieniowy i osobisty charak-

ter tego fragmentu 

materiału, ale o Bud-

ce Suflera inaczej nie 

mógłbym napisać...

Koniec lat sześćdzie-

siątych. Świeżo upie-

czony maturzysta 

Zana, dostałem się na 

historię sztuki lubel-

skiego KUL-u. Lublin 

mnie nie zachwycił. 

Po Warszawie wyda-

wał się szary, smut-

ny, senny i prowin-

cjonalny. Jedynym 

żywszym elementem 

krajobrazu było mia-

steczko uniwersytec-

kie, które tętniło ży-

ciem. Ono nadawało 

koloryt miastu. Tu 

działały awangardo-

we teatry studenc-

kie. Tu odbywały się 

ogólnopolskie, wio-

senne festiwale teatrów offo-

wych, tu organizowane były 

Zaduszki Jazzowe i całonocne 

jam-sesje w klubach Chatka 

Żaka i Arcus, w których brali 

udział najznakomitsi polscy 

muzycy.

Chyba w 1969 

roku we wspo-

mnianym klubie 

Arcus, dziś już 

nieistniejącym, 

w którym dzia-

łałem w studenc-

kim kabarecie, 

a później przez 

czas jakiś mia-

łem przyjemność 

być jego współ-

kierownikiem, pojawili się 

młodzi ludzie, poszukujący 

miejsca, w którym mogliby 

odbywać próby, grywać do 

tańca i koncertować. Budka 

Suflera. Nazwa zespołu bar-

zawodziła. Krzyś Cugowski 

“Cugow” wokalista zespołu, 

usiłował dzielnie przekrzy-

czeć bębny i monstrualne 

głośniki, wykonane przez za-

przyjaźnionego rzemieślnika. 

Gitary “Jolana” produkt nieco 

wyżej stojącej w technologii 

Czechosłowacji, też nie wy-

trzymywały próby czasu i for-

sownych koncertów. Podczas 

wirtuozerskich solówek stru-

ny pękały ze świstem. Ale 

entuzjazm i zaangażowanie, 

z którym młodzi muzycy 

pracowali udzielał się nam 

wszystkim. 

Pierwszy sukces

Przed wakacjami okazało się, 

że nasz “Arcus” wygrał jakąś 

ogólnopolską klasyfikację. 

Oficjalnie wręczono nam 

“Czarną Różę”, stosowny dy-

plom i w nagrodę pojechali-

śmy do Międzynarodowego 

Jachting Clubu w Giżycku 

z zadaniem “robienia kultury” 

dla umęczonych sesjami stu-

dentów z całego świata. Za-

kwaterowano nas w domkach 

campingowych i przydzielo-

no nawet jakąś żaglówkę, na 

której nikt z nas nie potrafił 

pływać. Budka koncertowała 

i przygrywała do tańca mię-

dzynarodowej, studenckiej 

awangardzie postępu: Wiet-

namczykom, Mongołom, 

licznie reprezentowanym go-

ściom z Czarnego Lądu, ale 

W niedzielę 5. Czerwca na scenie stadionu pruszkowskiego Znicza wystąpi dla naszych mieszkań-
ców najbardziej chyba znana i utytułowana polska grupa muzyczna, legendarna Budka Suflera. 

dzo nam się spodobała. Le-

genda niesie, że nazwa wybra-

na została losowo. Ponieważ 

nie dało się uzyskać zgody 

większości na poszczególne 

propozycje nazw, sprawę roz-

strzygnięto w ten sposób, że 

z otwartego na chybił trafił 

słownika angielsko-polskiego 

wybrano nazwę kapeli.

Chłopcy godzinami ćwiczyli 

w dość ciasnej, kiszkowatej 

sali z niewielkim podwyższe-

niem pełniącym rolę scenki. 

Warunki były delikatnie rzecz 

nazywając, mało komfortowe. 

Nagłośnienie niemalże ury-

wało uszy. Technika często 
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towanym gościom z Czarne-

go Lądu, ale nie tylko, bo tra-

fił się nawet pewien student 

z Australii, który po kilku 

wypitych piwach stwierdził, 

że Cugow jest lepszy od Joh-

ny Mayalla. Prorocze słowa. 

Nasz wyjazd zakończyłby się 

najprawdopodobniej kolej-

nym sukcesem i satysfakcją, 

ale niestety z powodu Święta 

Odrodzenia, które przypada-

ło na dzień 22 lipca, zdarzył 

się pewien incydent, który 

skrócił niespodziewanie za-

mierzony efekt naszego wy-

poczynku. Otóż ktoś z naszej 

grupy dopisał był na oficjal-

nym plakacie zapowiadają-

cym, podniosłe uroczystości 

słowa: “dawniej E.Wedel”. 

Zrobił się z tego międzyna-

rodowy skandal i w rezul-

tacie musieliśmy pakować 

pospiesznie osobiste manatki 

oraz ćwierć tony sprzętu słu-

żącego krzewieniu kultury 

i jak niepyszni udać się skąd 

przybyliśmy. I tyle. Takie były 

czasy.

Dzisiaj

Trochę wstyd się przyznać, ale 

Lublin i chłopaków na parę 

lat jakoś straciłem z oczu. 

Wróciłem do korzeni i wsią-

kłem. Skończyłem nowe 

studia, zająłem się czymś zu-

pełnie innym. Cieszyły mnie, 

oczywiście, coraz większe 

sukcesy Budki, ale kontakty 

osobiste zostały z lekka za-

niedbane. Od czasu do cza-

su, przy okazji dość częstych 

wyjazdów do Kazimierza, 

zdarzało mi się co prawda, 

spotykać Romka Lipkę, ale 

poza wymianą aktualnych 

numerów telefonu niewiele 

z tego wynikało. Dopiero nie-

dawna informacja, że mają 

koncertować w Pruszkowie 

wywołała moją aktywność. 

Zatelefonowałem i umówi-

liśmy się w lubelskim studio 

radiowym. Grupa odbywała 

tu próby przed planowaną 

turą koncertową. Zamierza-

łem początkowo przepro-

wadzić klasyczny wywiad 

w stylu: największy sukces - 

największa wpadka, ile macie 

razem wiosen, i jaka potrawa 

smakuje Panom najbardziej, 

ale w ostatniej chwili posta-

nowiłem odpuścić. Spotkanie 

zdominowały wspomnienia 

o starych i nie tak znowu naj-

gorszych czasach. Mimo ich 

upływu niewiele się zmienili. 

Ten sam imponujący entu-

zjazm, ten sam drive. Ten sam 

zapał do pracy. I tak po 5-6 

godzin dziennie. A później 

mordercza tura występów 

w wielu miastach kraju, na-

grania w studiach płytowych, 

festiwal w Opolu ze specjal-

ną muzyczną niespodzianką, 

którą właśnie przygotowy-

wali… Ale o niej nie napiszę. 

Obiecałem.

Trzymajcie tak dalej! Prusz-

ków na Was czeka. Zagrajcie 

z nami.               

Bolo Skoczylas

Dla porządku podaję aktualny 
skład zespołu:
Krzysztof Cugowski – wokal
Romuald Lipko – instrumenty 
klawiszowe
Tomasz Zeliszewski – perku-
sja
Piotr Kominek – instrumenty 
klawiszowe
Łukasz Pilch – gitara
Mirosław Stępień – bas
Patrycja Gola – wokal
Beata Bednarz - wokal
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Obrona  Warszawy

marsz na Warszawę. Na jej 

przedpolach w okolicach Ra-

szyna, Michałowic i Falent, 

dowodzona przez księcia 

Józefa Poniatowskiego stawi-

ła jej czoło. Miejsce zostało 

wybrane nieprzypadkowo, 

Ogłuszający huk 
armatniej kano-
nady, wybuchy 

kartaczy, zasłony 
dymne, szturm na 
umocnione pozycje, 
salwy karabinów, 
walka na bagnety. 
Trup słał się gęsto. 

W sobotę 14 maja odby-

ła się zainscenizowa-

na po raz drugi historyczna 

Bitwa Raszyńska. Ponad 

trzystu żołnierzy w tym gości 

z Austrii, Czech i Białorusi, 

w pieczołowicie odtworzo-

nych mundurach z począt-

ków XIX wieku, uzbrojona 

w broń palną piechota 

i odziały artylerii starło się 

na podraszyńskich łąkach. 

Atak austriackiej pie-

choty, wycofanie się 

polskich oddziałów na groble 

i mokradła, przegrupowania 

sił, wreszcie odparcie wroga. 

Wszystko w realiach z epoki, 

odtworzone z zachowaniem 

najdrobniejszych szczegółów 

umundurowania, uzbrojenia, 

sztandarów. Grenadierzy 

w imponujących, futrzanych 

bermycach, kanonierzy 

w czarnych kaszkietach 

z czerwoną kitą, i mali dobo-

sze z wielkimi tarabanami, 

a nawet... urocze markietan-

ki. Wiadomo za mundurem 

panny sznurem.

Plenerowe widowisko 

zorganizowały władze gminy 

Raszyn dla uczczenia 196 

rocznicy bitwy Raszyńskiej. 

Przypomnijmy, że bitwa pod 

Raszynem miała miejsce 19. 

kwietnia 1809. roku. Wyko-

rzystując fakt zaangażowania 

się Francji w tłumienie po-

wstania w Hiszpanii, Austria 

postanowiła przywrócić 

swoją pozycję i rozpoczęła 

ponieważ dolina rzeki Rawki 

i okoliczne mokradła stano-

wiły dogodną strategicznie 

naturalną przeszkodę. Bitwa 

zakończyła się odparciem 

dwukrotnie liczebniejszej, 

doborowej armii austriackiej. 

I choć 

rezultat 

sześcio-

godzin-

nych 

zmagań 

nie był 

do końca 

rozstrzy-

gnięty 

to fakt 

zatrzy-

mania 

korpusu 

austriac-

kiego 

przy-

wrócił 

Polakom 

wiarę we 

własne 

siły 

i możliwości. 

Pomysłodawcą przedsię-

wzięcia był wójt Piotr 

Iwicki. Imprezę obejrzało 

ponad 5 tysięcy widzów 

w większości mieszkańców 

Raszyna i okolic, ale również 

licznie przybyłych gości 

z pobliskiego Pruszkowa, 

Warszawy i odleglejszych 

miejscowości. Zawiłości 

przebiegu bitwy i strategicz-

nych posunięć dowódców 

ułatwiał oglądającym facho-

wy komentarz prowadzony 

przez na bieżąco za pomocą 

mikrofonu. Zmagania trwały 

ponad dwie godziny, a po ich 

zakończeniu na terenie woj-

skowego obozowiska, rozbi-

tego obok pałacu w Falen-

tach żołnierze wrogich armii 

wraz z widzami biesiadowali 

zgodnie do późnych godzin 

wieczornych w atmosferze 

rodzinnego pikniku. 

Ciekawa, barwna i nie-

konwencjonalna lekcja 

historii. Znakomity pomysł, 

wart kontynuowania.        BBS



Teorie na temat niechęci do dzieł sztuki ludowej są różne. Najprostsza i najbliższa prawdy jest chyba taka, która mówi, że 

społeczeństwo w Polsce mamy dziś aspirujące i nawet jeśli czyjś dziadek mieszkał w czworakach, to wnuk na pewno zbuduje 

sobie dwór. Nawiąże w ten sposób do tradycji. Nie ma co ukrywać, że po wojennych zawieruchach przeważająca część inteligen-

cji polskiej wywodzi się 

z chłopów. To w czym 

ci potomkowie chłopów 

mieszkają i do jakich 

muzeów chodzą nie ma 

tu znaczenia. O to, że 

nikt nie chce pamiętać 

dziadka z czworaków, 

który strugał śmieszne 

figurki oburzać się nie 

trzeba. Lepiej już po-

śmiać się z jego wnu-

ków, którzy odwracają 

głowy od krzywych 

świątków i zamykają 

się na strzeżonym osie-

dlu samych dworków 

polskich postawionych 

zgodnie z tradycją jeden 

obok drugiego. 

Żeby docenić sztukę 

ludową trzeba ją zobaczyć w odpowiedniej aranżacji, wyeksponowaną we właściwy sposób. Nie trzeba w tym celu jechać 

daleko. W Otrębusach na ulicy Natolińskiej 5, przy drodze do Nadarzyna znajduje się muzeum sztuki ludowej prowadzone 

przez pana Mariana Pokropka.    Budynek nie prezentuje się okazale, kiedy się jednak wejdzie do środka zdziwienie jest ogrom-

ne. W kilku salach, na powierzchni kilkuset metrów kwadratowych zgromadzono rzeźby, malarstwo, ceramikę, pisanki, kilimy, 

obrazy na szkle ze wszyst-

kich stron Polski, a także 

z Białorusi, Ukrainy i Jugo-

sławii. Zbiory rozlokowane 

są na parterze i na antresoli 

co powoduje, że możemy je 

oglądać z różnych perspek-

tyw. Wrażenie jest ogrom-

ne i niesamowite. Przede 

wszystkim oszałamia wiel-

kość zbioru, jego różnorod-

ność i tematyka – dominują 

dzieła religijne.

Muzeum utrzymywane jest z prywatnych funduszy 

właściciela, co może dziwić i rodzić pytanie: dla-

czego tak poważna, potężna i dobrze utrzymana kolekcja, 

która przy odpowiedniej promocji (zaznaczam odpo-

wiedniej) mogłaby stać się atrakcją powiatu przyciągają-

cą jeśli nie polskich (ci siedzą w szeregowych dworkach) 

to zagranicznych miłośników sztuki. Może warto pomy-

śleć o tym, że polska sztuka ludowa ma wzięcie za grani-

cą, może, przy opracowywaniu następnej strategii pro-

mocyjnej powiatu trzeba pomyśleć o tym, w jaki sposób 

zbiory z Otrębus mogłyby stać się atrakcją turystyczną 

oraz o tym co zrobić i ile środków przeznaczyć na to by 

zbiory te nie uległy zniszczeniu.           Gabriel Maciejewski
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Jaki koń jest? Kto był, widział!

D l a c z e g o  u n i k a m y 
s z t u k i  l u d o w e j ?

Sztuka ludowa nie ma dobrej prasy w Polsce. Zepchnięta na margines pokrywa się kurzem 
w regionalnych muzeach. Namówić kogoś, by ot tak, z ciekawości zajrzał do muzeum 
eksponującego prace artystów nieprofesjonalnych to wyczyn. 

PICNIC COUNTRY

Od sześciu lat, w połowie 

maja, do niewielkich Kań 

koło Pruszkowa zjeżdżają 

prawdziwe rzesze fanów 

muzyki country, amato-

rów ciężkich motocykli 

i samochodów terenowych 

i oczywiście pasjonatów koni 

i konnej jazdy. 

Miłość do konia, my Polacy, 

mamy zakodowaną w ge-

nach. 

Wiadomo ułani, amazonki, 

kowboje...

Teren Szkoły Jazdy Konnej 

Pa Ta Taj zamienia się tego 

dnia w prawdziwe wester-

nowe miasteczko, żywcem 

przeniesione z Dzikiego 

Zachodu. Dzielni ran-

gersi i ich wystrojone 

w wytworne kapelusze 

damy, meksykańscy gringos 

w monstrualnych sombre-

rach, malownicza grupa 

Los Menelos Scandalieros 

- tajemnicze typy z pod 

najciemniejszej gwiazdy...

Mazowiecki Piknik Country 

ściąga jak magnes setki, ba 

tysiące gości, nierzadko z od-

ległych miejscowości naszego 

województwa. Miłosników, 

fanów, pasjonatów, zako-

chanych w koniach, których 

nie była w stanie odstraszyć 

nawet nie 

nazbyt, 

w tym 

roku, łaska-

wa aura.

I frekwen-

cja i roze-

śmiane, 

sympatycz-

ne buzie 

najmłod-

szych gości 

pikniku najlepiej świadczą 

o tym, że pomysł inicjatorów 

przedsięwzięcia jest strzałem 

w dziesiątkę.

Atmosfera znakomita.
Program i organizacja 
super.
Tak trzymać! Hough.
                                   Boss
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poziomo:
1 - Sophia w Istambule, 1 - na rondzie przed warszawskim Białym 
Domem,  3 - Maluch Opla,  3 - węgierska potrawa,  5 - pruszkow-
skie Mazowsze,  8 - Supergwiazda Dni Pruszkowa,  10 - raszyń-
ska Wisła (znajdziesz w artykule o Bitwie Raszyńskiej)  10 - Orzeł 
Biały,  12 - jedno z ujść Wisły  12 - kabała, przepowiednia 
pionowo:
A - Europejski kodeks sanitarny,  A - cygański albo z SLD,  
C - śpiewająca gwiazda z Kanady (czytaj rozkładówka)  C - urzą-
dzenie ciężarowiec,  D - stan silnego stresu,  E - słynna kmin-
kówka,  E - architektoniczny motyw ozdobny,  H - wschodnia 
potrawa z ryżu i baraniny,  H - drewniany instrument dęty,  I - cykl 
programów TV albo pozytywny bohater,  L - z nich zbudowany 
wszechświat,  L - Azor przynieś!

Pruszków dnia 23 maja 2005 r 

Szanowny Pan 
Jan Starzyński 

Prezydent Miasta Pruszkowa

Zwracam się do Pana jako Prezydenta Miasta o wyjaśnienie sprawy, którą zgłosiłem podczas 
Walnego Zgromadzenia Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  w dniu 20 maja 2005r.
Podczas mego wystąpienia stwierdziłem, że wstydzę się jako obywatel tego miasta - zresztą ro-
dowity pruszkowianin - za to, iż w okresie ostatnich trzech lat niewiele zrobiono na odcinku 
stanu ulic. Np. ul. 3-go Maja od kościoła Zbikowskiego NMP i w kierunku Ołtarzewa do granic 
miasta, ul. Żbikowskiej w kierunku Ożarowa i ul. Przejazdowej oraz cmentarza Zbikowskiego. 
Stwierdziłem także, że będę się musiał wstydzić przed swoim kuzynem z USA, który jechał tą 
ulicą trzy lata temu. Stan drogi był i wtedy i teraz tak samo fatalny. 
Chyba nie muszę przypominać, że jest to droga, którą przejeżdża kilka tysięcy samochodów, 
w tym połowa to samochody ciężarowe o ciężarze nawet powyżej 30 ton. Jest to droga, wymaga-
jąca szczególnego nadzoru. Nie ukrywam, że sposób naprawy dróg asfaltowych woła o pomstę 
do Nieba, gdyż zaklejone dziury nie wytrzymują próby czasu i na nowo się odkrywają i posze-
rzają, szczególnie wtedy, kiedy mamy kiedy mamy duże opady.
Szanowny Panie, występując w imieniu tych, którzy są zmuszeni tą trasą jeździć sądziłem, że 
Prezydent Miasta jest ich obrońcą. Przekonałem się, że tak nie jest gdyż Pan Andrzej Królikow-
ski próbował mi wyjaśnić iż jest to droga powiatowa. Wtedy odpowiedziałem, iż mnie to nie 
interesuje, gdyż to służby Prezydenta powinny dbać i wnioskować, mało tego dopilnować, aby 
inne jednostki odpowiedzialne za ten stan rzeczy wykonywały należycie swoje obowiązki. Pan 
Królikowski odpowiedział mi, że jestem niegrzeczny i chcę Prezydentowi dołożyć, nie znając 
podziału na drogi powiatowe, wojewódzkie, krajowe i międzynarodowe.
Chciałbym Pana Prezydenta prosić o zwrócenie uwagi autorowi tej wypowiedzi, gdyż jest ona 
kolejnym dowódem arogancji władzy w stosunku do obywateli tego miasta.
Zwracam się do Pana z pytaniem, czy nie można zrobić spotkania w sprawie napraw i moder-
nizacji dróg w mieście, przy udziale wszystkich odpowiedzialnych służb miasta, powiatu, woje-
wództwa i kraju oraz przy udziale mieszkańców naszego miasta – ale bez udziału radnych nasze-
go miasta – i na tym spotkaniu podjąć określone decyzje przez zainteresowane służby, a efekty 
tego spotkania przedstawić w Biuletynie?
Mam nadzieje, że Biuletyn będzie służył nie tyko sprawom łatwym i przyjemnym, z których 
będzie wynikało przecięcie wstęgi przez Ratusz, ale właśnie tym najtrudniejszym, na które prze-
znaczane są nasze pieniądze. Przypominam jednocześnie, że urzędnicy zatrudnieni w urzędzie 
miejskim i Pan Panie Prezydencie jesteście przez nas opłacani i macie spełniać funkcję służebną 
wobec mieszkańców.

Z poważaniem
Andrzej Przepiórkowski

(adres w posiadaniu redakcji)
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ŚMIECHU 
WARTE
Wiadomość       
Pewna para w średnim wie-
ku z północnej części USA, 
zatęskniła w środku mroźnej 
zimy do ciepła i zdecydowała 
się pojechać na dół na Flory-
dę i mieszkać w hotelu, w któ-
rym spędziła noc poślubną 20 
lat wcześniej. Mąż miał dłuż-
szy urlop i pojechał o dzień 
wcześniej. Po zameldowaniu 
się w recepcji odkrył, że w po-
koju jest komputer i posta-
nowił wysłać maila do żony. 
Niestety omylił się o jedną 
literę. Mail znalazł się w ten 
sposób, w Houston u wdowy 
po pastorze, która wróciła 
właśnie do domu z pogrzebu 
męża i chciała sprawdzić, czy 
w poczcie elektronicznej są 
jakieś kondolencje od rodzi-
ny i przyjaciół. Jej syn znalazł 
ją zemdloną przed kompute-
rem i przeczytał na ekranie:
Do: Moja ukochana żona
Temat: Jestem już na miejscu
Wiem, że jesteś zdziwiona 
otrzymaniem wiadomości 
ode mnie. Teraz mają tu kom-
putery i wolno wysłać maila 
do najbliższych. Właśnie za-
meldowałem się. Wszystko 
jest przygotowane na twoje 
przybycie jutro. Cieszę się na 
spotkanie. Mam nadzieję, że 
twoja podróż będzie równie 
bezproblemowa, jak moja.
PS: Tu na dole jest naprawdę 
gorąco.

Wśród czytelników, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązania (na 
kartach pocztowych) 
do dnia 20 czerwca 2005r na adres: 
Redakcja WPR, 05-800 Pruszków, ul. Staszica 1 pok. 130
rozlosujemy 3 płyty i 3 plakaty z autografami zespołu Budka 

Litery z następujących pól utworzą rozwiązanie:
(3J - 5E - 5L - 12E - 9H - 1K)    (10C - 9L - 10A)
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Przyjazny Urząd
SPOTKANIE
PRZYJACIÓŁ

Bez odpowiednie-
go zarządzania 
jakością nie ma 
mowy o podnosze-
niu doskonałości 
organizacji. Niezależ-

nie czy będzie to organizacja 

prywatna czy publiczna. Jeśli 

w organizacji prywatnej brak 

jest odpowiedniego mądrego 

zarządzania - umiera, organi-

zacja publiczna trwa ale 

jej byt jest kwestionowany 

a rosnąca presja opinii spo-

łecznej wymusza kosztow-

ne zmiany. W przypadku 

naszego urzędu skarbowego, 

kiedy mamy do czynienia 

z różnorodnością i rosnącą 

ilością spraw co raz trudniej-

szych gatunkowo, podjęcie 

decyzji o konieczności zmian 

jakości zarządzania stało 

się życiową koniecznością 

i jednocześnie wyzwaniem. 

Nowoczesna administracja 

skarbowa wpisana w stra-

tegię naszego działania 

to zerwanie dotychczaso-

wych stereotypów urzędu 

skarbowego oderwanego 

od społeczeństwa, nękają-

cego i nie przewidywalnego 

w działaniach, zależnych tak 

naprawdę tylko i wyłącznie 

od dobrej woli urzędnika. 

Urząd Skarbowy w Pruszko-

wie od roku jako przykład 

dobrych praktyk stosuje 

samoocenę CAF. Droga do 

wielkich sukcesów jest jesz-

cze bardzo daleka ale ja i moi 

współpracownicy cieszymy 

się już z tych małych dotych-

czasowych zwycięstw, które 

upewniają nas, że kierunek 

był właściwie obrany. 

Do zwycięstw możemy 

zaliczyć udział w finale 

konkursu organizowanego 

przez Urząd Służby Cywilnej 

na najbardziej przyjazny 

urząd administracji rządowej 

w 2004 roku, wzrost wyni-

ków w rankingach Gazety 

Prawnej oraz resortu finan-

sów a ostatnio wyróżnienie 

na III Konferencji Jakości 

Służb Skarbowych w dniach 

20-22 maja 2005 roku. 

Jako jeden z trzech urzędów 

administracji publicznej 

w Polsce zostaliśmy do-

strzeżeni przez II Konfe-

rencję użytkowników CAF 

w Luksemburgu. Niestety 

dbałość o finanse publiczne 

nie pozwoliła na aktywne 

uczestnictwo w Konferen-

cji ale mam nadzieję, że to 

tylko kwestia czasu aby nie 

tylko uczyć się od innych 

ale i uczyć innych, choćby 

administracje innych rozwi-

niętych państw europejskich 

gdzie widać niewielki dystans 

między nami a nimi oczywi-

ście w niektórych obszarach 

działania.  

Najbliższą, myślę dość cenną, 

wspólną z gminą Brwinów 

inicjatywą na szczeblu 

lokalnym jest spotkanie 

7. czerwca br. poświęcone 

problematyce wprowadza-

nia samooceny i procesu 

doskonalenia administracji 

publicznej. 

Obecność swą potwierdzi-

ło wielu naczelników oraz 

przedstawicieli samorządu 

terytorialnego. Zaintereso-

wanie sięga poza granice po-

wiatu i to bardzo cieszy. Pró-

ba wypracowania wspólnych 

metod współpracy pomiędzy 

organami władzy publicz-

nej o różnorodnym profilu 

i pokazanie dotychczasowych 

dobrych praktyk w tym 

zakresie jest doskonałym 

wizerunkiem regionu szansą 

pokazania nowoczesnych 

metod działania niespotyka-

nych dotychczas w praktyce 

administracji polskiej. Jeden 

ze slajdów prezentacji jaką 

widziałem z I konferencji 

użytkowników CAF ukazuje 

piękną samotną wyspę na 

oceanie i podpis „w admi-

nistracji publicznej nie ma 

samotnych wysp” 

Tak to prawda, podpisuję się 

pod tym, nie ma samotnych 

działań i dobrych rozwiązań 

w oceanie współczesnych 

problemów. Zachęcam do 

partnerskiej zespołowej 

współpracy w pozytywnych 

zmianach.

Paweł Cybulski
Naczelnik Urzedu Skarbo-

wego w Pruszkowie

W Sali Konferencyj-
nej Hotelu „ IDEAL” 
w Pruszkowie, 6 maja 
2005 roku odbyło się 
uroczyste spotkanie 
Przyjaciół drużyny 

z kierownictwem klubu, 

trenerami i zawodnikami 

z okazji zakończenia sezonu 

koszykarskiego 2004/2005 

uwieńczonego awansem dru-

żyny MKS ZNICZ Pruszków 

do I ligi, które zaszczycili 

swą obecnością: Krzysztof 

Rymuza – wiceprzewodni-

czący Rady Powiatu Prusz-

kowskiego, Eugeniusz Kulpa 

– przewodniczący Rady Mia-

sta Pruszkowa, Jan Starzyń-

ski – prezydent Pruszkowa, 

Michał Lesiński – członek 

Zarządu Polskiego Związku 

Koszykówki i prezes War-

szawskiego Okręgowego 

Związku Koszykówki Wo-

jewództwa Mazowieckiego, 

radni, mecenasi i wspaniali 

sponsorzy pruszkowskiej dru-

żyny, przedstawiciele instytu-

cji, przedsiębiorstw i firm, 

bratnich klubów, mediów 

oraz wszyscy, którym bli-

ska jest ta dyscyplina sportu 

i wierzą w jej powrót na „sa-

lony” polskiej i europejskiej 

koszykówki. Po powitaniu, 

przy dźwiękach melodii „We 

Are The Champions”, zebra-

ni jeszcze raz mogli obejrzeć 

na specjalnie przygotowanej 

projekcji najbardziej pasjo-

nujące fragmenty meczów 

o mistrzostwo II ligi oraz 

wspaniałej fety jaką przygo-

towali najwierniejsi z wier-

nych - pruszkowscy kibice. 

Gratulując sukcesu w imie-

niu władz administracyjnych  

prezydent Jan Starzyński po-

wiedział między innymi:..- „ 

dziękuję wszystkim, zaanga-

żowanym w osiągnięcie tego 

wspaniałego sukcesu za pracę 

na rzecz pruszkowskiej koszy-

kówki, czego efektem jest ten 

awans. Zawodnikom dziękuję 

za waleczność, za dostarcze-

nie nam nie zapomnianych 

wrażeń sportowych. Jedno-

cześnie pragnę podkreślić, że 

drużyna osiągnęła ten sukces 

drogą sportowych etapów 

sięgając w poszczególnych 

latach po kolejne trofea. Nie 

jest to więc sukces jednora-

zowy, ale sukces, który wróży 

drużynie, jej  opiekunom , 

sponsorom i nam wszystkim 

osiągnięcie wysokiej pozy-

cji w tej dyscyplinie sportu. 

Życzę kolejnych awansów 

i sukcesów”. Byłem na wie-

lu meczach pruszkowskie-

go zespołu, byłem także na 

ostatnim meczu kończącym 

zwycięski sezon. Niestety nie 

udało mi się „dopchać” do 

prezesa klubu, bowiem spon-

taniczna radość królowała nie 

podzielnie na parkiecie hali 

„Znicz” powiedział Michał 

Lesiński. Dlatego dopiero 

dzisiaj mam przyjemność 

w imieniu Zarządu WOKosz.

WM  wręczyć okolicznościo-

wy puchar oraz przekazać sło-

wa uznania. Następnie prezes 

Sylwiusz Mucha – Orliński 

oraz kierownik sekcji koszy-

kówki Mirosław Krysztofik 

wręczyli przedstawicielom 

najbardziej ofiarnych instytu-

cji i firm  pamiątkowe statu-

etki: Urząd Miasta Pruszko-

wa, „Pruszyński” Sp. z o.o., 

„Strabag” Sp. z o.o., Miejski 

Zakład Oczyszczania Sp. 

z o.o. w Pruszkowie, WZZ 

„Herbapol” w Pruszkowie, 

„BT Polska” Sp. z o.o., „Stel-

man” – odzież sportowa, „ 

P-Print” – Zakład Poligra-

fii, „POL  AND 1”, Zakłady 

Farmaceutyczne „UNIA” 

– Spółdzielnia Pracy w War-

szawie, Telewizja Kablowa 

Pruszków, „Brenda Pol-

ska” i Agencja Reklamo-

wa „Gadget”. Po raz ostatni 

w sezonie 2004/2005, gorą-

co oklaskiwany, zaprezento-

wał się zespół MKS ZNICZ 

Pruszków: Dominik Czubek 

– kapitan drużyny, Marcin 

Tomaszewski, Iwo Kitzin-

ger, Maciej Benda, Krystian 

Świech, Marcin Matuszew-

ski, Mariusz Łapiński, Piotr 

Starczyński, Tomasz Sosno-

wik, Michał Kucharski i Ja-

nusz Pakuła( nieobecni byli: 

Michał Kuraś, Kamil Sulima 

i Rafał Bochenek) oraz Do-

rota Auguściak – opiekunka 

medyczna zespołu, kierownik 

sekcji Mirosław Krysztofik, 

asystent trenera Bartłomiej 

Przelazły i trener Krzysztof 

Żolik, który stwierdził : …-„ 

Pruszków w ostatnich latach 

przeżył kilka najazdów, Ci 

którzy orientują się w prusz-

kowskiej koszykówce, jeżeli 

powiem, że przeżyliśmy „na-

jazd”  amerykańsko – rosyjski  

będą  wiedzieli o co chodzi.

Po tym najeździe koszykówka 

jeszcze się trzymała, ale przy-

szedł „najazd” grecki, a gwoli 

ścisłości grecko-polski  i tego 

już niestety nie wytrzymali-

śmy. 

Przyznam szczerze, że sam 

nie sądziłem iż koszykówka 

w naszym mieście może się 

tak szybko podnieść, że nagle 

jeszcze raz znajdzie się taki 

sponsor jak Pan Krzysztof 

Pruszyński i wszyscy pozo-

stali, którzy zaufają i zainwe-

stują za co niezmiernie jestem 

wdzięczny. 

Dziękuję prezesowi klubu, 

który podobno całe serce ma 

przepełnione piłką nożną, ale 

kiedy trzeba było to pomógł 

i pomaga nam. Szczególnie 

serdeczne słowa kieruję do 

„człowieka – orkiestry”, Mir-

ka Krysztofika, wyjątkowo 

i rzetelnie oddanemu koszy-

kówce,  bez którego nie było 

by nic”, a  słowa skierowane do 

kierownika sekcji potwierdził 

za kilka minut prezes Michał 

Lesiński wręczając Złotą Ho-

norową Odznakę Polskiego 

Związku Koszykówki. Gratu-

lujemy. Spotkanie zakończył  

prezes Sylwiusz Mucha-Or-

liński: - „Dziękuję wszystkim, 

którzy mieli wkład w awans 

koszykarzy.  Dziękuję Wam 

drodzy  Przyjaciele!!!”     W.P.
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W i t a m y  w  I  L i d z e

W roku 1891 amery-
kański nauczyciel 

J.A. Naismith opracował 13 
podstawowych zasad gry, 
którą nazwał Basketball. 
Pierwsze wzmianki o prusz-
kowskiej koszykówce pocho-
dzą z roku 1932 i informują 
o zajęciu w silnie obsadzo-
nym turnieju z oka-
zji Jubile-
uszu X lecia 
warszawskiej 
Skry, drugiego  
miejsca przez 
drużynę RKS 
Znicz Prusz-
ków w składzie 
której wystę-
pował między 
innymi później-
szy reprezen-
tant Polski, Jan 
R a d z i s z e w sk i . 
W roku 1946. 
pruszkowianie 
zdobywają awans 
do I ligi, a w ze-
spole występo-
wał powołany 
do reprezentacji 
o l i m p i j s k i e j , 
M i e c z y s ł a w 
Duda, któremu nie dane było 
uczestniczyć w Igrzyskach 

XV Olimpiady w Londynie 
w 1948roku, gdyż Polacy nie 
zdołali wywalczyć awansu 
a także Stanisław Kozłowski, 

również reprezentant kraju. 
Do roku 1993. trwały wzloty 
i upadki, walka z przeciwno-
ściami losu, traktowanej po 
macoszemu koszykówki, któ-

rej szczytem osiągnięć były 
występy w II lidze, ale także, 
a może przede wszystkim  

wychowanie kolejnych repre-
zentantów Polski w różnych 
kategoriach wiekowych i wy-
stępy wychowanków w re-
nomowanych klubach I ligo-

wych. Wspomniany rok 1993. 
zapisał się złotymi zgłoskami 
w historii miasta i polskiej 

koszykówki, będąc zwieńcze-
niem kilkudziesięciu  lat mo-
zolnej pracy oraz początkiem 

lat świetności. Pruszkow-
ska drużyna  zdobyła 
dwa tytuły mistrzowskie, 
raz wicemistrzowstwo, 
medal brązowy, Pucharu 
Polski i brała udział w presti-

żowych rozgrywkach 
europejskich pu-
charów Saporty 

i Koracza. Niestety 
, sezon 2002/2003 był 

ostatnim wśród elity pol-
skiej i europejskiej koszy-
kówki, bowiem Zarząd i Wła-
ściciele Mazowieckiego Klubu 
Sportowego SA w Pruszkowie 
w poczuciu troski „poczuli się 
w obowiązku” poinformować 
o likwidacji koszykarskie-
go klubu w naszym mieście. 
Liczne grono „przyjaciół” 
gwałtownie się skurczyło, 
zamilkli „złotouści” mówcy, 
zniknęli wszelkiej maści do-
radcy, a pojawiło się grono 
krytykantów, znawców i in-
nych uzdrowicieli, kierują-
cych dobre rady przeważnie 
pod niewłaściwy adres. Jak 
stwierdził podczas uroczy-
stego spotkania Przyjaciół 

naszej drużyny z trenerami 
i koszykarzami, Jarosław 
Jadachowski – „Prawie 

nikt nie dawał najmniejszych 

szans  na szybkie odrodzenie 
się koszykówki w Pruszko-
wie. Mówiono, że w szcze-
gólnie trudnych obecnie cza-

sach graniczyło by to niemal 
z cudem. Cudu nie było. Za 
to pojawiła się olbrzymia de-
terminacja i heroiczna walka 
o powrót pruszkowskiej ko-

szykówki do grona najlep-
szych drużyn w Polsce”. 

We wrześniu 2003 

roku po 16. latach 
przerwy postanowiono reak-
tywować sekcję koszyków-

ki męskiej, w MKS ZNICZ, 
klubie który obchodził Jubi-
leusz 80. lecia. Dzięki grupce 
fanatyków i niepoprawnych 
optymistów, prawdziwych 

i wypróbowanych przyjaciół, 
przychylności władz miej-
skich, bardzo skromnej, ale 

znamienitej i szczodrej 
grupie sponsorów 
drużyna koszykówki  
mężczyzn  Miejskie-

go Klubu Sportowego 

ZNICZ w Pruszkowie wy-
startowała w rozgrywkach 
III ligowych, rozpoczynając 
batalię o powrót do elity pol-
skiej koszykówki. Pierwsze 
zwycięstwa przyciągają nie-
dowiarków, kolejne powięk-
szają grono sympatyków 
z Pruszkowa, Błonia, Jakto-
rowa, Warszawy i Żyrardo-
wa, którzy tworzą nie tylko 
wspaniały doping, ale coraz 
ciekawszą oprawę, a zawod-

nicy w imponującym stylu 
zdobywają awans do II ligi. 
Pierwszy, jakże ważny, krok 
zrobiony! 

Kolejny sezon i zespół 

ustanawia swoisty 
rekord, bowiem nie prze-

grywa od jesieni 2003 r. 
ani jednego meczu przed 

własną widownią oraz 
w imponującym stylu zdo-

bywa awans do I ligi. 30 
spotkań, zaledwie 4 poraż-

ki (Tarnovia, Żubry, Sude-
ty i Legion), 26 zwycięstw, 

w tym 9, w których zostaje 
przekroczona „100”, 2716 

zdobytych punktów i 2110 
straconych to zasługa walecz-

nej ekipy w składzie: Domi-
nik Czubek – 437 pkt., Rafał 

Bochenek – 414, Krystian 
Świech – 336, Mariusz Ła-
piński – 269, Marcin Toma-

szewski – 242, Damian Len-
kiewicz – 208, Iwo Kitzinger 
– 196, Kamil Sulima – 176, 
Marcin Matuszewski – 172, 

Michał Kucharski – 84, To-
masz Sosnowik – 130, Michał 
Kuraś – 41, Maciej Benda – 8, 
Janusz Pakuła – 2 i Piotr Star-
czyński – 1 pkt. 22 kwietnia 

2005 roku pomimo, że jest to 
dzień roboczy, wszystkie dro-
gi w naszym mieście prowa-
dzą na halę Znicz, gdyż tego 
dnia , zresztą zgodnie z ocze-
kiwaniami podopieczni duetu 
trenerskiego Krzysztof Żolik 
– Bartłomiej Przelazły sta-
wiają przysłowiową kropkę, 
gromiąc w ostatnim meczu 
o mistrzostwo II ligi Rawię 
Rawicz 119 : 65 i zdobywają  
awans do I ligi. Ponad 1000 
osobowa widownia rozpo-
czyna owację godną zdobycia 

tytułu mistrza 
Po l s k i ( m o -
że to próba 
generalna?) 

Szampan le-
jący się stru-
mieniami, wi-

waty, owacje 
i gratulacje 
trwają jeszcze 
długo, długo 
po ostatnim 

meczu II ligo-
wym. Oby ostatnim, oby już 
nigdy!!! Przed halą  w powie-

trze wzbijają się  efektownie 
race świetlne, obwieszczając 
mieszkańcom miasta oraz pe-
symistom i niedowiarkom:
JESTEŚMY W PIERWSZEJ 
LIDZE!!!
                        Wiesław Pośpiech

Kol Data                
     

Gospodarz                                                 Gość Wynik

1. 25-09-2004 MKS Znicz Pruszków    Piotrcovia Piotrków Tryb. 82 : 72

2. 02-10-2004 MKS Znicz Pruszków                    Żubry Białystok 80 : 72

3. 09-10-2004 AZS Gdańsk                            MKS Znicz Pruszków 74 : 85

4. 13-10-2004 MKS Znicz Pruszków              SKS II Starogard Gd. 128 : 44

5. 16-10-2004 Polonia Leszno                       MKS Znicz Pruszków 74 : 81

6. 23-10-2004 MKS Znicz Pruszków                       Mag Rys Zgierz 107 : 69

7. 30-10-2004 Tarnowia Tarnowo Podg.     MKS Znicz Pruszków 77 : 75

8. 06-11-2004 MKS Znicz Pruszków              Stal II Ostrów Wlkp. 105 : 63

9. 14-11-2004 Polonia II Warszawa            MKS Znicz Pruszków 65 : 90

10. 20-11-2004 MKS Znicz Pruszków              Studety Jelenia Góra 98 : 81

11. 27-11-2004 STK Szczecin                          MKS Znicz Pruszków 78 : 111

12. 04-12-2004 MKS Znicz Pruszków                  Legion Legionowo 73 : 69

13. 11-12-2004 Śląsk II Wrocław                    MKS Znicz Pruszków 69 : 85

14. 18-12-2004    MKS Znicz Pruszków                            SKS PZKosz 112 : 65

15. 08-01-2005 Rawia Rawicz                          MKS Znicz Pruszków 70 : 82

MECZE MKS ZNICZ PRUSZKÓW - RUNDA I

1. Znicz Pruszków                     30 26 4 56 2716 : 2110 +606

2. CA~IB AZS PW Legion       30 25 5 55 2669 : 2043 +626

3. Żubry Białystok              30 25 5 55 2589 : 2124 +465

4. Sudety Jelenia Góra               30 24 6 54 2641 : 2359 +282

5. Tarnovia Tarnowo                 30 17 13 47 2297 : 2195 +102

6. Piotrcovia Piotrków              30 15 15 45 2479 : 2428 +51

7. AZS Szczecin                          30 14 16 44 2358 : 2535 -177

8. Rawia Rawicz                         30 12 18 42 2331 : 2391 -60

9. SKS II Starogard Gd.             30 12 18 42 2542 : 2733 -191

10. Polonia Leszno                  30 11 19 41 2117 : 2350 -233

11. Śląsk II Wrocław               30 11 19 41 2165 : 2410 -245

12. Stal II Ostrów Wlkp.              30 10 20 40 2250 : 2473 -223

13. AZS Gdańsk                    30 10 20 40 2246 : 2472 -226

14. SMS PZKosz                           30 10 20 40 2144 : 2378 -234

15. Polonia II Warszawa              30 10 20 39 2336 : 2551 -215

TABELA DRUGIEJ LIGI MĘŻCZYZN - GRUPA A

Kol Data                
     

Gospodarz                                                 Gość Wynik

1. 15-01-2005 Piotrcovia Piotrków Tryb.    MKS Znicz Pruszków    67 : 87

2. 22-01-2005 Żubry Białystok                    MKS Znicz Pruszków                    77 : 72

3. 29-01-2005 MKS Znicz Pruszków                            AZS Gdańsk 79 : 61

4. 02-02-2005 SKS II Starogard Gd.             MKS Znicz Pruszków              86 : 97

5. 05-02-2005 MKS Znicz Pruszków                        Polonia Leszno 91 : 55

6. 12-02-2005 Mag Rys Zgierz                      MKS Znicz Pruszków                       58 : 64

7. 19-02-2005 MKS Znicz Pruszków     Tarnowia Tarnowo Podg. 80 : 64

8. 16-03-2005 Stal II Ostrów Wlkp.             MKS Znicz Pruszków              59 : 97

9. 09-03-2005 MKS Znicz Pruszków              Polonia II Warszawa 101 : 67

10. 12-03-2005 Studety Jelenia Góra             MKS Znicz Pruszków              94 : 65

11. 19-03-2005 MKS Znicz Pruszków                          SKS Szczecin 122 : 103

12. 13-04-2005 Legion Legionowo                 MKS Znicz Pruszków                  76 : 66

13. 09-04-2005 MKS Znicz Pruszków                     Śląsk II Wrocław 100 : 78

14. 16-04-2005    SMS PZKosz                           MKS Znicz Pruszków                            112 : 65

15. 22-04-2005 MKS Znicz Pruszków                          Rawia Rawicz 119 : 65

MECZE MKS ZNICZ PRUSZKÓW - RUNDA II

Protoplastami dzisiejszej koszykówki są najprawdopodobniej Majowie, którzy już w II wieku uprawiali grę, polegającą na celowaniu kamie-
niem w pionowo umieszczone obręcze. Natomiast w wieku XIX niemiecki nauczyciel O.H. Kruge opracował pierwsze zasady gry zbliżone do 
koszykówki, którą nazwał Korball.



W niedzielne połu-
dnie 15 maja, 
przed meczem piłki noż-

nej o mistrzostwo III ligi na 

pruszkowskim stadionie po-

jawiły się banery reklamo-

we firmy PEKAES – Grupy 

Kapitałowej, składającej się 

ze spółek zlokalizowanych 

na terenie całej Polski, wy-

specjalizowanych w zakresie 

transportu, spedycji i logi-

styki, działającej w Europie. 

Przypomnę, że lata świetno-

ści pruszkowskiej koszyków-

ki męskiej są związane z tą 

znaną i ceniona firmą: w se-

zonach

1996/1997  Mazowszanka Pe-

kaes Pruszków zdobyła tytuł 

Mistrza Polski,

1997/1998  Pekaes Pruszków  

wicemistrzostwo Polski oraz 

Puchar Polski,

1998/1999  Hoop Pekaes 

Pruszków  4 miejsce w lidze 

i ponownie Puchar Polski,

1999/2000  Hoop Pekaes 

Pruszków 3 miejsce w lidze 

– to najcenniejsze sukce-

sy oraz udział i  zwycięstwa 

w meczach rozgrywanych 

w  europejskich pucharach 

Saporty i Koracza, a także 

w  Mazovia Cup. Po raz ko-

lejny mieliśmy przyjemność 

powitać firmę PEKAES, tym 

razem na pruszkowskim sta-

dionie piłkarskim, a okazja 
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była szczególna. Pruszko-

wianin, Pan Wacław Woj-

ciechowski – wiceprezes 

Zarządu Spółki Pekaes SA 

przekazał w przerwie meczu 

jednej z młodzieżowych dru-

żyn naszego klubu, komplet 

kostiumów piłkarskich oraz 

atrakcyjne gadżety firmowe. 

Kierownik klubu – Robert 

Kochański, wręczając panu 

Wojciechowskiemu „futbo-

lówkę” z autografami zespołu 

podziękował za ten miły i li-

czący się dar z przekonaniem, 

że nie jest to gest jednorazo-

wy. Obdarowani  zapewnili, 

że dołożą wszelkich starań, 

aby na boiskach  godnie re-

prezentować logo firmy i od-

nosić zwycięstwa. Dziękujemy 

i bardzo liczymy, że dzisiejsza 

uroczystość wpisze się na sta-

łe do kalendarza wydarzeń 

na pruszkowskim stadionie. 

Przy okazji tej sympatycznej 

uroczystości zapraszamy do 

współpracy wszystkich za-

interesowanych podobnymi 

formami  pomocy drużynom 

młodzieżowym. Zapewni to 

ogromną  wdzięczność mło-

dych adeptów futbolu a także 

da możliwość zaistnienia na 

stadionach Mazowsza, Pod-

lasia, Warmii i Mazur oraz 

województwa łódzkiego.                     

Kontakt telefoniczny:        

(22) 758 88 53                  W. P.

W naszym mieście 10. 

maja w hali MOS, 

imienia Wacława Dziugiłła 

odbyło się uroczyste spotka-

nie uczniów 

pruszkowskich 

g i m n a z j ó w , 

i n au g u r uj ą c e 

obchody „Dni 

Olimpijczyka”, 

którego gospo-

darzem, zgod-

nie z tradycją 

był Zespół Szkół 

Technicznych 

i Ogólnokształ-

cących mogący 

się poszczycić 

uczniami lub 

absolwentami, 

uczes t ni kami 

i medalistami 

Igrzysk Olimpij-

skich: Ryszard 

Szymczak, Ta-

deusz Cuch, 

Marian Woronin i Ryszard 

Katus. Spotkanie zaszczycili 

swą obecnością: Zygmunt 

Smalcerz – sztangista, mistrz 

olimpijski, 2 – krotny olim-

pijczyk, wielokrotny medali-

sta mistrzostw świata, Europy 

i Polski, rekordzista świata, 

były trener reprezentacji Pol-

ski oraz Marian Sypniew-

ski – szermierz, dwukrotny 

brązowy medalista olimpij-

skich, trzykrotny olimpij-

czyk, wielokrotny medalista 

mistrzostw świata, Europy 

i Polski, ceniony sędzia mię-

dzynarodowy oraz Andrzej 

Królikowski – Zastępca Pre-

zydenta Miasta Pruszkowa, 

Zygmunt Kamiński – na-

czelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury i Sportu Powiatu 

Pruszkowskiego, przedstawi-

ciele urzędów, instytucji, szkół  

i mediów prusz-

kowskich. Delegacja 

młodzieży złożyła 

wiązankę kwiatów 

przed pamiątkową 

płytą, poświęconą 

pamięci Antoniego 

Cejzika olimpij-

czyka, który zginął 

w czasie kampanii 

wrześniowej na 

pobliskich polach 

pażniewskich. Apel 

Olimpijski odczy-

tał Jakub Biernacki 

– uczeń III klasy, 

a następnie najlepsi 

uczniowie – spor-

towcy w poszcze-

gólnych konku-

rencjach otrzymali 

medale, wręczenia 

których dokonali 

znamienici goście. 

Imprezę, także tra-

dycyjnie zakończyły 

zawody ogólnosprawnościo-

we z udziałem reprezentacji, 

niestety tylko trzech gim-

nazjów, gdyż reprezentacja 

Gimnazjum nr. 4 (o profilu 

sportowym!) w uroczysto-

ściach nie uczestniczyła. 

Zwyciężyło Gimnazjum nr.3 

przed „dwójką” i „jedynką”. 

Najlepsi zostali uchonorowa-

ni pucharami i dyplomami.                                                                                        

                       Wiesław Pośpiech          

Olimpijczycy w Pruszkowie
Rokiem Wychowania Fizycznego i Sportu ogłoszono rok 2005 w Polsce, 
a Centralne Uroczystości Dni Olimpijczyka odbyły się w dniach 22 i 23 
kwietnia na nowo wybudowanym stadionie w Kozienicach.

P O W R Ó T 
P E K A E S U

„ KOBRA”        ZAPRASZA
Uczniowski Klub Sportowy Kobra w Brwinowie zapra-
sza na 14. dniowy  Obóz Sportowo–Wypoczynkowy 
w Kołobrzegu. 
I termin: 03 – 16.08.2005 i II termin: 17 – 30.08.2005
Chętnych prosimy o pilny kontakt: 

Wioleta Janiszek tel: 695 589 361

S i l n i  l u d z i e
Odbyły się IX Mis-
trzostwa Pruszkowa 

w Kulturystyce i 
Wyciskaniu Sztangi 
Leżąc. 

Szczegóły w kolejnym 
numerze WPR.
Na zdjęciu zwycięzcy 
zawodów.




	001KO
	002KO
	003KO
	004KO
	005KO
	006KO
	007KO
	008KO
	009KO
	010KO
	011KO
	012KO
	013KO
	014KO
	015KO
	016KO

