
gazeta bezpłatna l nr 21  l sierpień 2016  l issn 2299-7008  l www.mws.org.pl

w numerze

Gazeta Samorządność

reklama

Położone�we�wschodniej�części
Krainy�Wielkich�jezior,�mazurskie
Kruklanki,�były�świadkiem
pewnego�wydarzenia
z okresu II wojny�światowej.
rankiem 6�października 1944
roku,�na ówczesną�stację
z napisem�Kruglanken�wjechał
pociąg�osobowy.�nawet�dla
przypadkowych�pasażerów,
przebywających�wtedy
w okolicach�dworca�było
oczywiste,�że�nie�był�
to�zwykły�skład.�

Pe ron oto czy ło SS w to wa rzy stwie
taj nia ków, ubra nych w cha rak te ry stycz -
ne skó rza ne płasz cze. Po kil ku mi nu -
tach po sto ju do wa go nu pod szedł żan -
darm i otwo rzył drzwi. Nie wie le póź -
niej uka za ła się na stop niach wa go nu
po stać męż czy zny w si le wie ku, któ ry
roz glą da jąc się na pra wo i le wo, wkła -
dał po wo li na ły są gło wę ka pe lusz.
Za nim wy sie dli na stęp ni pa sa że ro wie,
ubra ni po tro chu jak cy wi le i po tro -
chu jak woj sko wi. Z pi skiem opon, pra -
wie na sam pe ron pod je cha ły oso bo we
sa mo cho dy z po li cyj ną re je stra cją. Ca -
łą gru pę pa sa że rów oto czy li żan dar mi
i SS - ma ni z pi sto le ta mi ma szy no wy mi
go to wy mi do strza łu.

Tak mniej wię cej moż na opo wie -
dzieć o pierw szych go dzi nach po by tu
w Pru sach Wschod nich Ko men dan ta
Głów ne go Ar mii Kra jo wej gen. Ta de -
usza Bo ra -Ko mo row skie go. Po ka pi tu la -
cji War sza wy, do wód ca AK i jed no cze -

śnie Na czel ny Wódz Pol skich Sił Zbroj -
nych prze kro czył ba ry ka dę na wy so ko -
ści bu dyn ku Po li tech ni ki i udał się
do nie wo li. Prze wie zio ny do Oża ro wa,
od da lo ne go 10 km od War sza wy ge ne -
rał zo stał skie ro wa ny do po cią gu z ob -
sta wą SS. W So cha cze wie sy tu acja ule gła
zmia nie, po nie waż „opie kę” nad jeń ca -
mi prze jął We hr macht. Dal sza po dróż
w nie zna nym kie run ku prze bie ga ła
w prze dzia le oso bo wym, w któ rym sie -
dział war tow nik. Na po sto jach wa gon
z pol ski mi ofi ce ra mi był ota cza ny przez
po li cję i żan dar me rię. Po la tach ge ne rał
Ko mo row ski wspo mi nał: „Na za jutrz
do je cha li śmy do ma łej sta cji Kru glan -

ken w Pru sach Wschod nich, gdzie ka za -
no nam wy siąść. Kil ku dzie się ciu uzbro -
jo nych żoł nie rzy SS oto czy ło grup kę
dwu dzie stu bez bron nych i bar dzo zmę -
czo nych Po la ków.”

Przy jazd Ko men dan ta Głów ne go
AK do Prus Wschod nich nie był przy -
pad ko wy. Moż na śmia ło po sta wić te -
zę, że ge ne rał Ko mo row ski miał du żo
szczę ścia i nie po dzie lił lo su swo je go
po przed ni ka ge ne ra ła Gro ta -Ro wec kie -
go, któ ry zo stał za mor do wa ny w obo -
zie kon cen tra cyj nym Sach sen hau sen.
Po przy by ciu do „czy stych i schlud -
nych ba ra ków” w po bli żu kwa te ry po -

lo wej Him m le ra „Ho chwald„(Po zez -
drze), kat po wstań czej War sza wy gen.
Erich von dem Bach -Za lew ski za po -
wie dział Ko mo row skie mu ry chłą „au -
dien cję” u Him m le ra a być mo że na -
wet u sa me go Hi tle ra. Ge ne rał po la -
tach skwi to wał tą wia do mość: „…nie
bar dzo mi się to uśmie cha ło”. Wszyst -
ko wska zu je na po mył kę a ra czej
na po śpiech do wód cy od dzia łów SS
skie ro wa nych do pa cy fi ka cji War sza wy
w sierp niu 1944 r. Przy sło wie „to ną cy
brzy twy się chwy ta” jest w tym przy -
pad ku jak naj bar dziej traf ne. 
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Nieznany epizod
Sku�tecz�niej,�ta�niej,�szyb�ciej

O po my słach na zmia ny w sa mo rzą dzie
z An drze jem Sa dow skim, pre zy den tem
Cen trum im. Ada ma Smi tha, człon kiem
Na ro do wej Ra dy Roz wo ju przy Pre zy -
den cie RP roz ma wia Edy ta No wak -Ko -
ko sza.

Czy �taj na Str.�5

Lato�1980�na�Mazowszu.
Początek�marszu�ku
wolności

W lip cu 1980 ro ku na Ma zow szu roz po -
czę ła się fa la pro te stów prze ciw ko pod -
wyż kom cen ar ty ku łów żyw no ścio wych
i fa tal ne mu za opa trze niu w han dlu.
Oprócz po stu la tów eko no micz nych po -
ja wi ły się żą da nia po li tycz ne.

Czy �taj na Str.�3

Do�ta�cje�na�ob�wod�ni�cę�
co�raz�bli�żej

Mar sza łek wo je wódz twa ma zo wiec kie -
go Adam Stru zik ogło sił, że w sub re gio -
nie płoc kim bę dzie moż na roz po cząć
re ali za cję Re gio nal nych In we sty cji Te ry -
to rial nych. Ozna cza to moż li wość do fi -
nan so wa nia bu do wy dwóch od cin ków
ob wod ni cy Płoc ka.

Czy �taj na Str.�7

Dokończenie na ááá STR. 2



W gło wie von dem Ba cha za świ ta ła
kon cep cja po zy ska nia Ar mii Kra jo wej
do dzia łań prze ciw ko so wie tom a przy -
naj mniej do zgo dy na „ci chy” ro zejm
mię dzy pol skim pod zie miem a krwa -
wią cym We hr mach tem. Na pro po zy cje
nie miec kie skła da ne jesz cze pod czas
roz mów ka pi tu la cyj nych (roz sze rze nie
za wie sze nia bro ni na wszyst kie od dzia -
ły Ar mii Kra jo wej, nie tyl ko wal czą ce
w War sza wie) Ko mo row ski za wsze mó -
wił: nie! Wi docz nie od von dem Ba cha
ro zu miał i oce niał wła ści wie tę po sta -
wę je go prze ło żo ny Him m ler, któ ry
w ostat nim mo men cie nie zde cy do wał
się na roz mo wę z pol skim ge ne ra łem.
Ca ła spra wa mo gła się w każ dej chwi li
za koń czyć tra gicz nie, po przez pod nie -
sie nie słu chaw ki te le fo nicz nej przez ja -
kie go kol wiek wyż sze go funk cjo na riu -
sza Si cher he its dienst i wy ko na nie wia -
do me go roz ka zu wy da ne go przez
Him m le ra.

To ty le o po by cie gen. Bo ra -Ko mo -
row skie go na ma zur skiej zie mi. Ale nie
był bym so bą, gdy by oprócz ma ło zna -
nych a jed no cze śnie ogól no do stęp nych
wia do mo ści nie „do rzu cił bym” cze goś
eks tra. Ta ka jest ro la hi sto ry ka – od -
kryw cy, o któ rej nie co na pi sa łem w po -
przed nim fe lie to nie na ła mach No wych
My śli. Kil ka lat te mu w cza sie po dró ży
do Nie miec i Au strii po zna łem kom ba -

tan ta Ar mii Kra jo wej, Pa na Ed mun da
Ba ra now skie go, pseu do nim „Jur”. By ło
dla mnie za szczy tem, że oprócz re la cji
służ bo wych (wi zy ta w ra tu szu w Sal -
zbur gu, od biór po mo cy rze czo wej dla
b. żoł nie rzy po wstań czej War sza wy z fir -
my Hart man w Ba wa rii) Pan Ed mund
ob da rzył mnie swo im za ufa niem i sym -
pa tią. Na pa miąt kę tej po dró ży ofia ro -
wał mi kil ka dni po po wro cie do War -
sza wy nie zwy kłą rzecz. Był to przed miot
na le żą cy do ge ne ra ła Bo ra -Ko mo row -
skie go, któ ry prze był z nim set ki ki lo -
me trów z po wstań czej War sza wy przez
Kru klan ki, Ber lin, Oflag 73 Lan gwas ser
w Ba wa rii, Col ditz w Sak so nii, Tit t mo -
ning, Lau fen i ty rol ski Markt Pon gau.
Wła śnie Markt Pon gau ko ło St. Jo han
w Au strii „zde cy do wał”, że wła sność
Ko men dan ta Ar mii Kra jo wej zna la zła
się za szkłem mo jej bi blio tecz nej wi try -
ny. Ktoś za py ta, czy to nie jest pro log
do roz dzia łu na stęp nej po wie ści
po „Ma zu rze”? Od po wia dam jak naj po -
waż niej -nic z tych rze czy! Pan Ed mund
Ba ra now ski, do nie daw na wi ce pre zes
Związ ku Po wstań ców War szaw skich,
od li sto pa da 1944 r. do ma ja 1945 r. był
jeń cem wo jen nym w Sta la gu XVIIIC
– 317 Markt Pon gau w Au strii. Ja ko je -
niec zmu szo ny był do pra cy przy mu so -
wej mię dzy in ny mi przy od gru zo wy wa -
niu Sal zbur ga po alianc kich na lo tach.
Ów cze sny je niec ka pral pod cho rą ży Ed -
mund Ba ra now ski wspo mi nał:
„W pierw szych dniach ma ja 1945 r.

do obo zu w Markt Pon gau przy wie zio -
ny zo stał ge ne rał Bór -Ko mo row ski z ofi -
ce ra mi szta bu. W gru pie tej przy by ło
kil ku wyż szych ofi ce rów an giel skich,
człon ków ro dzi ny kró lew skiej i syn am -
ba sa do ra USA w Lon dy nie.

4 ma ja dy plo ma ci szwaj car scy
i przed sta wi ciel Mię dzy na ro do we go
Czer wo ne go Krzy ża za bra li ca ła gru pę
sa mo cho da mi, uda jąc się w kie run ku
gra ni cy szwaj car skiej.” Przed od jaz dem
ge ne rał Bór -Ko mo row ski chciał spo tkać
się z jeń ca mi -po wstań ca mi z War sza wy
i zde cy do wał, aby wy po sa że nie oso bi ste,
któ re miał przy so bie roz dać we dług
uzna nia. Mnie w udzia le przy padł pę -
dzel i ma szyn ka do go le nia – opo wia dał
Pan Ed mund, pod czas po by tu na te re -
nie daw ne go obo zu je niec kie go (obec -
nie kor ty te ni so we) w oko li cy au striac -
kie go St. Jo han. Gdy wró ci my do War -
sza wy – bę dzie Pa na wła sno ścią! I tak się
sta ło. Pę dzel wraz z cer ty fi ka tem wy sta -
wio nym przez puł kow ni ka w sta nie spo -
czyn ku Ed mun da Ba ra now skie go, pseu -
do nim „Jur” jest jed ną z naj cen niej -
szych przed mio tów, któ re po sia dam
w swo ich zbio rach.

je�rzy Woź�nIaK
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Szanowni
Państwo!
Do tra dy cji ma zo wiec kiej wspól no ty
sa mo rzą do wej na le ży za bie ra nie gło -
su w przed dzień do nio słych hi sto -
rycz nych wy da rzeń i rocz nic.

1 sierp nia w War sza wie i w ca łej Pol -
sce uczczo na zo sta nie 72 rocz ni ca bo -
ha ter skiej Ar mii Kra jo wej, któ ra chwy ci -
ła za broń sta jąc do wal ki o War sza wę.

1 sierp nia 1944 ro ku jest jed ną
z naj pięk niej szych a za ra zem naj tra gicz -
niej szych kart w ka len da rzu na szych na -
ro do wych dzie jów. Od wa ga, he ro izm,
po świę ce nie i ofia ra a z dru giej stro ny
klę ska, brak szans na zwy cię stwo, za gła -
da.

Dzień 1 sierp nia ob cho dzi my
wspól nie uczest ni cząc w mszach za du -
sze po le głych i po mor do wa nych War -
sza wia ków, ape lach, kon cer tach oraz in -
nych wy da rze niach, któ re są or ga ni zo -
wa ne przez in sty tu cje pań stwo we i sa -
mo rzą do we.

Rocz ni ca wy bu chu Po wsta nia War -
szaw skie go jest świę tem, któ re ma rów -

nież za za da nie kształ to wać po sta wy pa -
trio tycz ne mło de go po ko le nia. To ono
po win no prze jąć po nas świa dec two, pa -
mięć i praw dę o bo ha te rach 1944 ro ku.

Dla te go łącz my się te go dnia wspól -
nie ze śro do wi ska mi kom ba tanc ki mi.
Nie dziel my ni ko go na „lep szych”
i „gor szych”, two rząc sztucz ne po dzia ły,
wo kół ob cho dów jed nej z naj waż niej -

szych na ro do wych rocz nic. Je że li te go
nie po tra fi my, usza nuj my przy naj mniej
wo lę ży ją cych bo ha te rów Po wsta nia
War szaw skie go, któ rych za wsze sta wia -
my za wzór dla nas sa mych i przy szłych
pol skich po ko leń.

za�rząD
Ma�zo�WIeC�KIej WSPóL�no�ty Sa�Mo�rzą�Do�Wej

Wspól�no�ta�przed zjaz�dem!
2016 rok jest bar dzo waż nym ro kiem dla ma zo wiec kiej wspól no ty sa mo rzą do -
wej. sto wa rzy sze nie od kil ku już mie się cy przy go to wu je się do zjaz du re gio -
nal ne go, któ ry od bę dzie się 1 paź dzier ni ka. pod czas zjaz du nie tyl ko zo sta nie
pod su mo wa na do tych cza so wa dzia łal ność, zo sta ną wy zna czo ne ce le i kon kret -
ne dzia ła nia na ko lej ne la ta. bę dzie to rów nież czas wy bo ru no we go za rzą du.

W Od dzia łach po wia to wych MWS w ostat nich ty go dniach od by wa ły się zjaz -
dy. Od dzia ły po śród swo ich człon ków wy bie ra ły de le ga tów, któ rzy bę dą re pre zen to -
wa li od dział pod czas Zjaz du Re gio nal ne go. Wy bo ry nie jed no krot nie nie by ły ła twe,
w koń cu de le ga ci bę dą de cy do wa li o przy szło ści Sto wa rzy sze nia, o skła dzie oso bo -
wym no we go Za rzą du MWS!

Trwa ją rów nież pra ce nad no wym pro gra mem Ma zo wiec kiej Wspól no ty Sa mo -
rzą do wej. Za pra sza my wszyst kich Pań stwa do włą cze nia się w pra ce nad pro gra mem
MWS dla Ma zow sza. Swo je po my sły, pro po zy cje waż nych te ma tów i ich roz wią zań
pro si my prze sy łać do Pa na Ja nu sza Ści skal skie go: ja nusz.sci skal ski@do ri za.pl. No wy
pro gram zo sta nie za pre zen to wa ny rów nież pod czas Zjaz du Re gio nal ne go MWS 1
paź dzier ni ka w War sza wie.

Dzia ła my!
Jed nak tyl ko na przy go to wa niach do Zjaz du dzia ła nia MWS się nie koń czą.

W tym ro ku uda ło już się wie le zro bić. 
Włą czy li śmy się i ak tyw nie wspie ra li śmy ak cję Ha la Dla War sza wy. pl (wię cej czy -

taj na str. 5).
W czerw cu na sze Sto wa rzy sze nie wraz ze Sto wa rzy sze niem na Rzecz Roz wo ju Zie -

mi Iłow skiej już po raz 16 by ło or ga ni za to rem Dnia dziec ka w Iło wie. Dzia ła cze MWS
ak tyw nie włą czy li się rów nież w ob cho dy wy da rzeń czerw ca ‘76 o czym nie jed no krot nie
in for mo wa li śmy na ła mach na sze go por ta lu. Na no wo roz po czę li śmy dys ku sja na te mat
zmia ny ustro ju War sza wy i ca łe go wo je wódz twa. Efek ty dys ku sji po zna my wkrót ce. 

To tyl ko część na szych dzia łań. Za pra sza my na stro nę na sze go Sto wa rzy sze nia
www.mws.org.pl na któ rej na bie żą co in for mu je my o na szych dzia ła niach. 
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Dokończenie ze ááá STR. 1

Sa�mo�rząd�ność�Ga�ze�ta�Ma�zo�wiec�kiej�
Wspól�no�ty�Sa�mo�rzą�do�wej

re�dak�tor�na�czel�ny�Pa�weł�Dą�brow�ski
p.da�brow�ski@mpg�me�dia.pl

Wy�daw�ca:�MPG�Me�dia
Ul.Cy�pryj�ska�2G,�02-761�War�sza�wa

tel:221191569

Biu�ro�MWS
ul.�Ko�szy�ko�wa�24�lok�12

00-553�War�sza�wa
biu�ro@mws.org.pl
www.mws.org.pl

Re�dak�cja�nie�zwra�ca�tek�stów�nie�za�mó�wio�nych�
i�nie�gwa�ran�tu�je�ich�pu�bli�ka�cji.

Za�strze�ga�my�so�bie�pra�wodo�ko�ny�wa�nia�skró�tów�
i�ko�rek�ty�ję�zy�ko�wej.�

Za�in�for�ma�cje�za�war�te�w�re�kla�mach
re�dak�cja�nie�od�po�wia�da.

Gazeta
Samorządność
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jakie�środki�ostrożności
zachować�podczas�letniego
wypoczynku�nad wodą,
opowiedział�nam�Wiceprezes
radomskiego�WoPr-u
– andrzej�Drabik.

ane ta wy gon na: Jak dbać o bez pie -
czeń stwo nad wo dą?

An drzej Dra bik: Bez pie czeń stwo
nad wo dą jest to bar dzo ob szer ny wo -
rek. Każ dy tu taj ma coś do po wie dze -
nia. Sa mo rzą dy te ry to rial ne, na któ rych
te re nie znaj du ją się zbior ni ki wod ne, są
od po wie dzial ne za za bez pie cze nie dro gi
bez pie czeń stwa tych ob sza rów we dług
usta wy. Oso by, któ re tam przy jeż dża ją
też po win ny w dro dze ja kiejś lo gi ki, za -
dbać o wła sne bez pie czeń stwo. Jak my
mo że my za dbać? Mo że my za dbać np.
ką piąc się tyl ko w miej scach, gdzie jest
do zór ra tow ni czy wy ko ny wa ny przez
pod mio ty sa mo rzą du ra tow nic twa wod -
ne go, gdzie są ra tow ni cy, są miej sca wy -
zna czo ne do ką pie li, a więc ma my ra -
tow ni ków i sprzę ty. Je śli nie ma ta kie go
miej sca, sta raj my się ką pać tam, gdzie
prze by wa ją in ne oso by. Je śli są in ne
oso by, jest du że praw do po do bień stwo,
że ktoś zo ba czy. Za łóż my, że tę oso bę,
któ ra po trze bu je po mo cy, jak jed no cze -
śnie ktoś za uwa ży i być mo że ta oso ba
wy ko na nu mer 112, czy 601 100 100
z nu me rów alar mo wych lub ewen tu al -
nie do osób, któ re ma ją tro chę wie dzy
z umie jęt no ści z za kre su udzie la nia po -
mo cy oso bom, któ re zna la zły się w nie -
bez pie czeń stwie w wo dzie. To jest ma łe
praw do po do bień stwo. Przy naj mniej zo -

ba czą, wy ko na ją ja kiś nu mer, wszcz ną
alarm. To już jest du że praw do po do -
bień stwo, że ktoś z pla żo wi czów w ta ki,
czy in ny spo sób po mo że. Pa mię taj my,
że oso ba to ną ca to oso ba agre syw na bę -
dzie uży wać si ły sub mak sy mal nej. A to
zna czy, że je śli on mnie zła pie za szy ję,
to mi zmiaż dży kark al bo tcha wi cę.
Jak re ago wać w ta kich sy tu acjach?

Przede wszyst kim ogra ni czyć kon -
takt z to ną cym do mi ni mum, po dać co -
kol wiek, co po zwo li to ną ce mu utrzy -
mać się na lu strze wo dy: rzu cić ko ło ra -
tun ko we, coś, co ma do dat nią wy por -
ność; ja kąś de skę do pły wa nia, ja kiś ma -
te rac, co kol wiek cze go mo że się zła pać
ta oso ba, uspo ko ić. Do pie ro, gdy się
uspo koi, za cząć mu udzie lać po mo cy,
któ ra ma za za da nie do tran spor to wać
go jak naj bli żej brze gu.
gdy za uwa ży my, jak ktoś się za krztu -
si wo dą i za cznie się to pić, jak w tej sy -
tu acji re ago wać?

Każ dy czło wiek ina czej re agu je
na róż ne go ro dza ju bodź ce. Każ dy
z nas, pi jąc co kol wiek, za krztu sił się
w swo im ży ciu i wie do brze, że tu taj
krzyk nię cie lub gło śne wy ar ty ku ło wa ne
sło wa w ce lu ra tun ku czy po mo cy, jest
ma ło praw do po dob ne, wręcz nie moż li -
we. Na stęp ną rze czą to jest re ak cja na -
sze go or ga ni zmu. Od ru chy ta kie jak:
skur cze prze po ny, mię śni zdro wych, łzy
któ re nam le cą. Pro blem z na bra niem
po wie trza, po nie waż wo da do sta ła się
czę ścio wo do płuc, po draż nia jąc dro gi
od de cho we. Przede wszyst kim to sa mo:

sta rać się od wró cić na ple cy, od kaszl nąć
i uspo ko ić, wy ko nu jąc jak naj mniej sze
ru chy na sze go cia ła, tyl ko ta kie, by
utrzy mać się na lu strze wo dy. Jak po -
móc ta kiej oso bie, bę dąc oso bą po -
stron ną? To sa mo: dać jej coś, co ją
utrzy ma na lu strze wo dy po to, że by
ona od kaszl nę ła i w ten spo sób po zby -
ła się te go pły nu, któ ry draż ni jej dro gi
od de cho we; uspo ko iła, a póź niej pro si -
my ją, by do pły nę ła do brze gu, by mo -
gła wstać, od po cząć, na brać sił al bo
po od krztu sze niu ta oso ba bły ska wicz -
nie do cho dzi do sie bie. Też za le ży, ja ki -
mi umie jęt no ścia mi pły wac ki mi da -
na oso ba się po słu gu je, na ile jest opa -
no wa na i oby ta z wo dą.
Je śli za uwa ży my, że ktoś po spo ży ciu
al ko ho lu chce wejść do wo dy, jak
w tej sy tu acji re ago wać?

Je śli wi dzi my oso bę, któ ra jest
po al ko ho lu, chce wejść do wo dy, mo -
że my wy ko nać tyl ko je den nu mer

do od po wied nich służb, by w ten spo -
sób unie moż li wić im. My, ja ko zwy kli
oby wa te le mo że my roz ma wiać, tyl ko
nie mo że my uży wać ja kiej kol wiek si ły,
aby ich w ja ki kol wiek spo sób po -
wstrzy mać. Pa mię taj my też, że czło -
wiek po spo ży ciu al ko ho lu nie my śli
ra cjo nal nie, bar dzo czę sto by wa agre -
syw ny, nie zda je so bie spra wy z rze czy,
któ re mó wi i czy ni. Bar dzo czę sto też
zwy kła lo gi ka czę sto za wo dzi, że: „co?
Ja nie po tra fię prze pły nąć? Nie po tra -
fię cze goś tam zro bić…” i do cho dzi
bar dzo czę sto do wy pad ków. Pa mię taj -
my, że w Pol sce licz bę wy pad ków sta -
no wią przede wszyst kim al ko hol i bra -
wu ra. Jed no z dru gim jest to w za sa -
dzie po wią za ne. Tu mo gę po wie dzieć
tyl ko jed no: dzwo nić po od po wied nie
służ by po rząd ko we i po in for mo wać,
że jest oso ba pod wpły wem, któ ra
chce wejść, ewen tu al nie wcho dzi
do wo dy.

Przede wszyst kim sa mi dyk tu je my
so bie kry te ria bez pie czeń stwa. Wy bie raj -
my miej sca te, któ re są strze żo ne przez
ra tow ni ków. Je śli nie, to te, gdzie jest du -
ża ilość ką pią cych się. Nie wstydź my się
wca le, na wet je śli po tra fi my pły wać, po -
dejść do oso by obok i po pro sić ją, aby
nam przy pil no wa ła na szych rze czy oraz
od cza su do cza su spoj rza ła w na szą
stro nę: „pro szę Pa na, Pa nią, my bę dzie -
my pły wać w tej oko li cy”. Nie od da laj -
my się zbyt da le ko od brze gu. Sta raj my
się za cho wać si ły na po wrót, a nie by cie
w miej scu, gdzie nie je ste śmy w sta nie
wró cić do brze gu. Nie wchodź my
do wo dy po ob fi tym po sił ku, po spo ży -
ciu al ko ho lu, po opa la niu się, ewen tu al -
nie grze w pił kę, gdy na sze cia ło jest roz -
grza ne, jest na sta wio ne na tra wie nie. Po -
ja wił się sze reg rze czy ase ku ra cyj nych,
np. boj kę, któ rą za kła da my na sie bie
i do niej moż na scho wać do ku men ty,
wziąć z so bą wo dę mi ne ral ną. Kie dy bę -
dzie my zmę cze ni pod czas pły wa nia, zła -
pie nas skurcz w wo dzie, mo że my się jej
chwy cić.
Jak wte dy re ago wać, kie dy nas zła pie
skurcz w wo dzie?

Przede wszyst kim nie na le ży pa ni -
ko wać. Nie pa ni ko wać, sta rać się roz cią -
gnąć da ny mię sień. Trze ba sta rać się
przy jąć ta ką po zy cję, aby roz ma so wać
da ny mię sień. Naj czę ściej cho dzi o roz -
cią gnię cie mię śnia.

a.�Wy�Gon�na
ar�ty�KUł UKa�zał SIę na Por�ta�LU

WWW.tWoj�ra�DoM.PL

„So li dar ni, nasz jest ten dzień,
a ju tro jest nie zna ne,
lecz czyń my tak,
jak gdy by nasz był wiek,
pod wol ny kraj
spo koj nie kładź fun da ment.
A je śli ktoś nasz pol ski dom za pa li,
to każ dy z nas go to wy mu si być,
bo le piej, by śmy sto jąc umie ra li,
niż ma my klę cząc na ko la nach żyć.
So li dar ni, nasz jest ten dzień,
zjed nocz my się, bo je den jest nasz cel!”

je�rzy na�rBUtt

W lip cu 1980 ro ku na Ma zow szu
roz po czę ła się fa la pro te stów prze ciw ko
pod wyż kom cen ar ty ku łów żyw no ścio -
wych i fa tal ne mu za opa trze niu w han -
dlu. Oprócz po stu la tów eko no micz -
nych po ja wi ły się żą da nia po li tycz ne.
Do ma ga no się jaw nej in for ma cji o sta -
nie go spo dar ki a na wet zrów na nia za sił -
ków ro dzin nych z za sił ka mi funk cjo na -
riu szy MSW. 

W ślad za pro te sta mi, Ko mi tet
Obro ny Ro bot ni ków wy dał oświad cze -
nie, w któ rym pod kre ślił, że „si łą obec -
nych straj ków jest or ga ni za cja i so li dar -
ność”. Pra sa, ra dio i te le wi zja mil cza ły
o tym co dzia ło się w wie lu fa bry kach
i przed się bior stwach. Po ja wia ły się wy -
łącz nie la ko nicz ne ko men ta rze o tym,
że pra ca we wszyst kich sek to rach prze -
bie ga „ryt micz nie” i zgod nie z pla nem. 

11 lip ca prze rwa ły pra cę za kła dy
im. Ró ży Luk sem burg w War sza wie.
Dzień wcze śniej strajk roz po czął się
w FSO na Że ra niu. Już 3 lip ca straj ko -
wa li pra cow ni cy fa bry ki lamp ki ne sko -
po wych w Pia secz nie. Po wsta ją ko mi te -
ty pro te sta cyj ne w Ży rar do wie. Ur sus,
gdzie ak cji straj ko wej prze wo dzi li Zbi -
gniew Bu jak i Zbi gniew Ja nas roz po czął
strajk na po cząt ku lip ca. 

W rze czy wi sto ści straj ko we la to za -
czę ło się do pie ro 14 sierp nia kie dy
w gdań skiej Stocz ni im. Le ni na wy buchł
strajk oku pa cyj ny. Kie row nic two pro te -
stu ob jął Lech Wa łę sa. Jed nym z po stu -
la tów by ło przy wró ce nie do pra cy zwol -
nio nych dzia ła czy Wol nych Związ ków
Za wo do wych a tak że gwa ran cja bez pie -
czeń stwa dla straj ku ją cych oraz wy ra że -
nie zgo dy przez wła dze zbu do wa nia po -
mni ka ofiar ma sa kry gru dnio wej z 1970
r. Strajk ro bot ni ków wy brze ża był ro -
dza jem la wi ny, któ ra uru cho mi ła pro te -
sty w ca łym kra ju. Oprócz Gdań ska
i Szcze ci na straj ko wa ła Łódź, Lu blin,
Sta lo wa Wo la, ślą skie ko pal nie. 

Utwo rzo ny w gdań skiej stocz ni
w no cy z 16 na 17 sierp nia 1980 r. Mię -
dzy za kła do wy Ko mi tet Straj ko wy wy su -
nął słyn ną li stę 21 po stu la tów. Na pierw -
szym miej scu do ma ga no się utwo rze nia
nie za leż nych związ ków za wo do wych.
Do stocz ni za czę li do cie rać przed sta wi -
cie le za kła dów pra cy z ca łej Pol ski. 

26 sierp nia w Za kła dach Me cha -
nicz nych „Ur sus” wy buchł strajk so li -
dar no ścio wy, na któ re go cze le sta nę li
m.in. Zbi gniew Bu jak i Sta ni sław Kar -
pe zo. Na wie cu po wo ła no Ro bot ni -
czy Ko mi tet So li dar no ścio wy i przy -
stą pio no do zbiór ki pie nię dzy, któ re
mia ły być prze zna czo ne na po moc
straj ku ją ce mu Wy brze żu. Ze bra no
oko ło 50 tyś zło tych. Na tych miast
po pod pi sa niu po ro zu mie nia ze stro -
ną rzą do wą przez MKS w gdań skiej
Stocz ni, ro bot ni cy z „Ur su sa” utwo -
rzy li Ko mi tet Za ło ży ciel ski Nie za leż -
nych Sa mo rząd nych Związ ków Za wo -
do wych w skład któ re go we szli: Emil
Bro nia rek, Zbi gniew Bu jak, Ewa Dą -
brow ska, Be ne dykt Fi lo da, Zbi gniew
Ja nas, Sta ni sław Kar pe zo, Ma ciej Le -
wal ski, Jó zef Mi cha lak, Jó zef Pie trych
i Ma ciej Sło twiń ski. 

Pod pi sa nie po ro zu mień w Gdań sku
i Ja strzę biu sta no wi ło punkt zwrot ny
w hi sto rii Pol ski dru giej po ło wy XX wie -
ku. Nikt nie zda wał so bie wte dy spra wy
z fak tu, że roz po czę ła się w ten spo sób
„ostat nia pro sta” na dro dze do peł nej
wol no ści i su we ren no ści. Ro bot ni cy
Wy brze ża, Ślą ska i Ma zow sza roz po czę -
li bu do wę ru chu spo łecz ne go, któ ry
dzie sięć lat póź niej dał Pol sce Nie pod le -
głość.

Ma�rIUSz aM�Bro�zIaK

Jak bez piecz nie od po czy wać nad wo dą? 

Lato 1980 na Mazowszu.
Początek marszu ku wolności
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W 1943�roku�zbrodnicze�oddziały
UPa�(Ukraińskiej�Powstańczej
armii),�będące�zbrojnym
ramieniem�faszystowskiej�oUn
(organizacji�Ukraińskich
nacjonalistów)�rozpoczęły
zmasowaną,�zbrojną�akcję
mordowania�ludności�polskiej
na Wołyniu.

Kul mi na cyj nym dniem by ła nie -
dzie la 11 lip ca 1943 ro ku, kie dy to gru -
py ban de row ców wspie ra nych przez
ukra iń skich chło pów, ude rzy ły jed no -
cze śnie na 99 pol skich miej sco wo ści,
po ło żo nych przede wszyst kim w po wia -
tach wło dzi mier skim i ho ro chow skim.
Wy ko rzy stu jąc fakt nie dzie li, ata ko wa no
lu dzi zgro ma dzo nych na mszach świę -
tych. W cza sie ata ków nie oszczę dza no,
tak że ka pła nów, któ rzy gi nę li przy oł ta -
rzach. W nie któ rych przy pad kach pró -
bo wa no sta wiać opór mor der com.
Do hi sto rii prze szła obro na ple ba nii ko -
ścio ła w Ki sie li nie w po wie cie ho ro -
chow skim gdzie schro ni ło się ok. 80
osób, któ re przez bli sko 11 go dzin sta -
wi ły - przy uży ciu jed nej sie kie ry, ki jów,
ka mie ni i ce gieł - sku tecz ny opór ukra iń -
skim mor der com uzbro jo nym w broń

ma szy no wą i gra na ty, sztur mu ją cym bu -
dy nek. Bo ha ter ska obro na opi sa na zo -
sta ła w książ ce „By ło so bie mia stecz ko”
na pi sa nej przez uczest ni ka tych wy da -
rzeń Wło dzi mie rza Sła wo sza Dęb skie go
– oj ca zna ne go kom po zy to ra Krze si mi -
ra Dęb skie go.

Eks ter mi na cja lud no ści pol skiej do -
ko ny wa na by ła na ca łym Wo ły niu i Ma -
ło pol sce Wschod niej. Zgi nę ło w nich
we dług róż nych źró deł od 100 do na -
wet 500 tys. Po la ków. Ofia ra mi ban de -

row skich „re zu nów” pa da li bez bron ni
miesz kań cy na szych wsi i osad, w szcze -
gól no ści star cy, ko bie ty i dzie ci, dla te go,
że wie lu mło dych męż czyzn prze by wa -
ło w od dzia łach AK na tam tym te re nie.
Zbrod ni do ko ny wa no w spo sób wy jąt -
ko wo be stial ski i sa dy stycz ny, za po mo -
cą ta kich na rzę dzi jak: wi dły, ko sy, sie -
kie ry, młot ki, no że, pi ły itp. Ofia rom
roz pru wa no brzu chy, wy dłu by wa no
oczy, roz ry wa no czę ści cia ła, ma łe dzie -
ci na bi ja no na szta che ty w pło tach. Te
i in ne ma ka brycz ne zbrod nie do ko ny -

wa no pod ha słem
wal ki o „Wol ną
Ukra inę”. Od po -
w i e  d z i a l  n y  m i
w spo sób szcze gól -
ny za to są ci, któ -
rzy wy da wa li roz ka -
zy i za chę ca li
do be stial stwa: Ste -
pan Ban de ra –przy -
wód ca OUN
–UPA, oraz do wód -
cy UPA My ko ła Łe -
bed i chy ba naj -
strasz niej szy z nich
za stęp ca Ban de ry
„ko man dyr” UPA
Ro man Szu che -
wycz dzia ła ją cy
pod pseu do ni mem
„Ta ras Czu pryn -

ka”- jak pi sał o nim Edward Prus w swo -
jej książ ce „Ta ras Czu pryn ka”: „het man
UPA i wiel ki in kwi zy tor OUN”, któ ry
– cy tu jąc wspo mnia ne go au to ra -: „Zoo -
lo gicz nie nie na wi dził Po la ków i to on
wy dał roz kaz że by „Po la ków w pień wy -
ci nać” – nie oszczę dza jąc ko biet star ców
i dzie ci. Był rów nież au to rem ha seł:
„Śmierć jed ne go La cha to metr wol nej
Ukra iny”, „al bo bę dzie Ukra ina, al bo le -
chic ka krew po ko la na”. Do zbrod ni -
czej gru py ka tów Po la ków na Wo ły niu
na le ży jesz cze wy mie nić ta kie na zwi ska

jak: Dmy tro Klacz kiw ski ps. „Kłym Sa -
wur” zwa ny „ka tem Wo ły nia” czy sły ną -
cy z okru cień stwa (uci nał oso bi ście
mor do wa nym Po la kom gło wy) płk.
UPA Pe tro Fe do ro wycz Olij nyk ps.
„Enej”. W tym ostat nim wy pad ku za sta -
na wia i bul wer su je zbież ność pseu do ni -
mu zbrod nia rza z na zwą po pu lar ne go
ze spo łu za ło żo ne go przez Ukra iń ców
miesz ka ją cych w Pol sce, któ ry po słu gu -
je się wła śnie na zwą „Enej”.

Każ da ko lej na rocz ni ca od da la nas
od tych tra gicz nych wy da rzeń, ale brak
na le ży te go roz li cze nia hi sto rycz ne go
sta no wi bo lą cy pro blem dla tych
wszyst kich, któ rzy utoż sa mia ją się
z ofia ra mi zbrod ni, a szcze gól nie ro dzin
i po tom ków za mor do wa nych. Roz li cze -
nie zbrod ni jest tak że klu czem do unor -
mo wa nia na are nie mię dzy na ro do wej re -
la cji z Ukra iną. Tyl ko na PRAW DZIE
mo że my bu do wać w przy szło ści zdro we
pol sko -ukra iń skie sto sun ki, dla te go nie -
po koi i smu ci po wrót, szcze gól nie
na za chod niej Ukra inie, do ban de row -
skich sztan da rów i sym bo li. Wy wo łu je
obu rze nie glo ry fi ko wa nie UPA i sta wia -
nie na Ukra inie po mni ków jej zbrod ni -
czym przy wód com. Ob ser wu jąc obec ną
sy tu ację na Ukra inie, jak że czę sto w cza -
sie ma ni fe sta cji wi dzi my umun du ro wa -
ne od dzia ły nio są ce czer wo no -czar ne,
ban de row skie bar wy, sły szy my tak że
okrzyk, któ ry sły sze li być mo że ja ko
ostat ni w ży ciu mor do wa ni na Wo ły niu
Po la cy, okrzyk upo wskich zbrod nia rzy:

„Sła wa Ukra ini, He ro jam sła wa”.
Miej my na dzie ję, że już ni gdy nie usły -
szy my je go ostat niej czę ści: „La cham
smert”

Niech ostat nia część brzmi jak
prze stro ga i na uka na przy szłość.

KrzySz�tof Gó�raK
ar�ty�KUł UKa�zał SIę na Por�ta�LU

WWW.tWoj�ra�DoM.PL

po raz dru gi miesz kań cy go sty ni -
na uczest ni czy li w Jar mar ku Świę te go
Ja ku ba. Je go naj waż niej szą czę ścią
by ła in sce ni za cja wy da rzeń z 1611
i 1612 ro ku.

W 1611 ro ku het man Sta ni sław
Żół kiew ski w bi twie pod Kłu szy nem
roz bił woj ska ro syj skie, po czym zdo był
Mo skwę, a wzię tych do nie wo li wro gów

przy wiódł do War sza wy. 29
paź dzier ni ka przed kró lem
Zyg munt em III Waz ą po -
kłon zło ży li car Ro sji Wa -
syl IV, je go żo na ca ry ca Ka -
ta rzy na, do wód ca ar mii ro -
syj skiej – wiel ki kniaź Dy -
mitr oraz na stęp ca mo -
skiew skie go tro nu – wiel ki
ksią żę Iwan. Wa syl IV uznał
się za po ko na ne go, obie cu -
jąc, że Ro sja ni gdy już nie
na je dzie na Pol skę. Król
Zyg munt III Wa za po dał
klę czą ce mu przed nim ro -
syj skie mu ca ro wi rę kę
do po ca ło wa nia. Kil ka mie -
się cy póź niej car Wa syl i je -
go naj bliż si osa dze ni zo sta -
li w go sty niń skim zam ku

Pod czas Jar mar ku
Świę te go Ja ku ba obej rzeć
moż na by ło in sce ni za cję hi -
sto rycz ną łą czą cą te dwa
wy da rze nia. Go sty nia nie
mie li rów nież moż li wość

zwie dze nia obo zo wi ska ry cer skie go, po -
dzi wia nia po pi sów jaz dy pol skiej i żon -
glo wa nia cho rą gwia mi.

ar�ty�KUł UKa�zał SIę na Por�ta�LU
WWW.nGo�Sty�nIn.PL

Ulicami�Warszawy�przeszedł
Marsz�Pamięci�upamiętniający
Krwawą�niedzielę�na Wołyniu
w 73. rocz ni cę Krwa wej nie dzie li na wo ły niu (11.07.) o godz. 16.00 w ko ście le
św. alek san dra na pl. trzech Krzy ży w war sza wie od by ła się msza św. upa mięt -
nia ją ca ofia ry mę czeń stwa i lu do bój stwa na ca łych Kre sach ii rp. 

Tuż po mszy ze bra ni wzię li udział w Mar szu Pa mię ci, któ ry do tarł na Skwer Wo -
łyń ski na war szaw skim Żo li bo rzu.

Hołd�ru�ski�na go�sty�niń�skim�zam�ku

Kisielin 11 lipca 1943 obraz namalowany przez Włodzimierza Sławosza Dębskiego.

73. rocznica „Krwawej Niedzieli”
na Wołyniu. „Sława Ukraini,
Herojam sława, Lacham smert”
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o pomysłach�na zmiany�w samorządzie
z andrzejem�Sadowskim, prezydentem
Centrum�im.�adama�Smitha,�członkiem
narodowej�rady�rozwoju
przy Prezydencie�rP�rozmawia�edyta
nowak-Kokosza.

Ja kie po my sły i roz wią za nia mia ło by Cen trum
im. smi tha dla sa mo rzą dów? Co na le ża ło by
zmie nić w pierw szej ko lej no ści?

– Przede wszyst kim sa mo rząd mu si być
uwłasz czo ny, je że li cho dzi o wła sne do cho dy.
W obec nym sys te mie tyl ko mniej szą część sa mo -
rząd mo że za trzy mać dla sie bie. Pie nią dze tra fia ją
wpierw do rzą du w War sza wie, któ ry póź niej roz -
dzie la je sa mo rzą dom.

Ten mo del jest mo de lem nie spra wie dli wym
i nie efek tyw nym. Sa mo rzą dy po win ny tyl ko część
od da wać War sza wie, za trzy mu jąc więk szość dla sie -
bie, bo wy pra co wu je się je w sa mo rzą dach się, a nie
w War sza wie. Je że li miał by być ja ki kol wiek me cha -
nizm wy rów naw czy to wy łącz nie w ra mach wo je -
wództw, a nie po przez de cy zje po li tycz ne na szcze -
blu cen tral nym.

w usta wie o sa mo rzą dzie gmin nym/po wia to -
wym wid nie je za pis, któ ry wy raź nie mó wi, że
urzę dy mo gą zle cać pod mio tom ze wnętrz nym
róż ne za da nia. Czy we dług pa na nie by ło by to
lep sze, a przede wszyst kim tań sze, roz wią za nie
niż pra ca urzęd ni ków, któ rych jest wciąż za du -
żo? Ktoś z ze wnątrz mo że to zro bić ta niej
– na za sa dzie tzw. od wrot nej li cy ta cji.

– Jest to roz wią za nie zde cy do wa nie efek tyw -
niej sze i po zwa la ją ce na spo re oszczęd no ści, za któ -
re moż na fi nan so wać in ne dzia ła nia na rzecz oby -
wa te li. Sa mo rząd nie mu si i nie po wi nien pro wa -

dzić tak roz bu do wa nej jak dzi siaj dzia łal no ści go -
spo dar czej, a wie le sa mo rzą dów trak tu je ob szar go -
spo dar czy jak moż li wość ulo ko wa nia swo je go za -
ple cza po li tycz ne go. Sa mo rząd jest, nie ste ty, cią gle
miej scem, gdzie par tie po li tycz ne pró bu ją tak sa -
mo dzia łać jak w par la men cie.

Ma my w Eu ro pie kil ka mo de li zwią za nych
z sa mo rzą dem, któ re są lep sze i gor sze. Pew ne roz -
wią za nia w in nych kra jach są po pro stu bar dziej
efek tyw ne, tam sa mo rząd zde cy do wa nie le piej dzia -
ła, bo ma więk sze moż li wo ści, więk sze kom pe ten -
cje, a pie nią dze, któ re po cho dzą z po dat ków oby -
wa te li, są też po pro stu le piej wy da wa ne, bo są

pod bar dzo do brą kon tro lą tych że oby wa te li – jak
cho ciaż by w Szwaj ca rii. Oby wa te le w sa mo rzą dzie
w tym pań stwie, np. gło su ją czy chcą przy jąć imi -
gran tów, bo to oby wa te le da nej gmi ny fi nan su ją
ich obec ność. Kan dy da tu ra imi gran ta miesz ka ją ce -
go w gmi nie, któ ry sta ra się o sta ły po byt i oby wa -
tel stwo, pod da na jest lo kal nie pod gło so wa nie.
Oby wa te le do sta ją kar tę do gło so wa nia ze zdję cia -
mi apli ku ją cych imi gran tów i gło su ją czy chcą ich
u sie bie, czy też nie. Na le ży dać pra wa oby wa te lom
wy bie ra nia nie tyl ko wój tów, bur mi strzów czy pre -
zy den tów, ale i ko men dan tów po li cji oraz lo kal -
nych sę dziów i pro ku ra to rów. To jest mia rą pań -
stwa oby wa tel skie go, w któ rym oby wa te le re al nie
ma ją kon tro lę nad wła dzą.

a czy w pol skich wa run kach jest to moż li we?

– Tak. To jest prze cież ele ment de mo kra tycz -
nej in fra struk tu ry pań stwa. Sko ro w in nych pań -
stwach de mo kra tycz nych oby wa te le wy bie ra ją i sę -
dziów, i pro ku ra to rów i ko men dan tów po li cji, dla -
cze go nie mo gli by śmy mieć ta kie go pra wa w Pol -
sce? Czy po trzech de ka dach od zmia ny sys te mu
Po la cy nie „do ro śli” do lep szej de mo kra cji i więk -
szych praw?

Co raz czę ściej po ja wia ją się su ge stie, by zli kwi -
do wać po wia ty. Czy we dług pa na to do bry po -
mysł?

– Po wiat mo że zo stać pod wa run kiem, że bę -
dzie to do bro wol ny zwią zek gmin, tak jak to dzi -
siaj się dzie je w przy pad ku związ ków ce lo wych
gmin.

w ja ki spo sób zde fi nio wał by pan dzi siej szy sa -
mo rząd?

– Dzi siej szy sa mo rząd jest na sta wio ny na usłu -
gi dla oby wa te la, bo tak na le ża ło by to okre ślać,
o czym nie za wsze pa mię ta się w War sza wie, że

rząd jest słu żeb ną in sty tu cją wo bec oby wa te li, a nie
sa mą dla sie bie. Gdy by sa mo rzą do wi od dać to, co
sa mo rzą dy ma ją w in nych kra jach, to Pol ska wy glą -
da ła by dzi siaj jesz cze le piej.

Oczy wi ście, są też sa mo rzą dy, w któ rych zda -
rza ją się kry mi na li ści, któ rzy zaj mu ją tam sta no wi -
ska, ale zaj mu ją je tak dłu go, bo w Pol sce wy miar
spra wie dli wo ści nie dzia ła. I stąd by ły pa to lo gicz ne
sy tu acje, w któ rych moż na peł nić funk cję sa mo rzą -
do wą z wię zie nia.

Sa mo rzą dy ma ją co raz wię cej na rzu ca nych
z War sza wy obo wiąz ków przy bra ku al bo nie wy -
star cza ją cych środ kach na ich sfi nan so wa nie. Ta
nie spra wie dli wość trwa wy star cza ją co dłu go, aby
zmie nić fun da men tal nie za sa dy fi nan so wa nia sa -
mo rzą dów.

Trze ba czer pać no wa tor skie, do bre przy kła -
dy z pol skich sa mo rzą dów oraz z in nych kra jów.
Usłu gi dla oby wa te li moż na do star czać sku tecz -
niej, ta niej i szyb ciej. Sa mo rząd jest prze cież zo -
bo wią za ny do star czać pew ne usłu gi i jest to kwe -
stia wy bra nia ta kich roz wią zań, któ re kosz tu ją
mniej, a da ją lep sze efek ty dla oby wa te la. Do bry
ser wis usług prze kła da się le piej na gło sy wy bor -
cze miesz kań ców niż wy la nie na ko niec ka den cji
as fal tu na dro gi.

Cen trum im. Ada ma Smi tha współ pra cu je
od lat z sa mo rzą da mi, cze go przy kła dem jest nasz
udział przy two rze niu w wo je wódz twie opol skim
Spe cjal nej Stre fy De mo gra ficz nej. Po ka zu je my rów -
nież, jak dys po nu jąc za so ba mi w sa mo rzą dzie, ina -
czej je skon fi gu ro wać, tak aby oby wa te le lo kal nie
mo gli do stać, np. tań szą ener gię. A jest to prak tycz -
nie moż li we.

Dzię ku ję za roz mo wę.

(artyKUł UKazał SIę W „faKtaCH.WWL”�
GazeCIe WyCHoDząCej

W PoWIeCIe WołoMIńSKIM)

w po ło wie kwiet nia, wspól nie z ma riu szem
am bro zia kiem, paw łem Dą brow skim i Jur -
kiem woź nia kiem pod ję li śmy de cy zję, że to
co od daw na jest w na szych gło wach, trze ba
sfor ma li zo wać. Kie dy jak nie te raz? za ło ży li -
śmy sto wa rzy sze nie zwy czaj ne. Cel – bu do wa
ha li wi do wi sko wo -spor to wej w war sza wie.

Ak cja by ła krót ka, a cel ja sny. Po ka zać
po trze bę bu do wy obiek tu ja ko ele men tu ob -
cho dów 100-le cia Od zy ska nia Nie pod le gło -
ści. Zy ska li śmy za in te re so wa nie. Me dia sze -
ro ko roz pi sy wa ły się o pro jek cie. Spor tow cy,
dzia ła cze, sa mo rzą dow cy po pie ra li i pro mo -
wa li ideę. To du ży suk ces. Za bra kło tro chę
za an ga żo wa nia spo łecz ne go. To pro blem nie
tyl ko tej ak cji. Bra ku je nam wia ry w ak tyw -
ność spo łecz ną.

Ja wie rzę i dzię ku ję. Ma riu szo wi, Paw ło wi
i Jur ko wi, że od po cząt ku wspie ra li po mysł. Mag -
dzie, Do mi ni ce, Mar cie
i wie lu, któ rych tu nie wy -
mie niam, a wło ży li mnó -
stwo ener gii i ser ca w dzia -
ła nia ha la dla war sza wy. pl.
Dzię ku je tym, któ rzy wspie -
ra li, zło ży li pod pi sy i tym,
któ rzy w przy szło ści pro jekt
bę dą wspie ra li.

Ak cja się nie koń czy, bę -
dzie trwa ła do kie dy o po -
trze bie ha li bę dzie my mó wi li. Ha la w War sza wie
po wsta nie. Mam na dzie ję, że już w 2018 ro ku. 

Mar�CIn Bań�Ce�roW�SKI

Ha�la�Dla�War�sza�wy.�jest�za�in�te�re�so�wa�nie,�czas�na za�an�ga�żo�wa�nie

Sku tecz niej, ta niej, szyb ciej
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Jak to za wsze by wa, idea by ła
szczyt na ale za bra kło war to ści w re ali za -
cji pro jek tu. W imię idei wspól no ty pla -
no wa no zro bić układ biz ne so wy. Wiel -
kie idee i biz nes mo gą się łą czyć, ale po -
trze ba ja sne go prze ka zu. Tu był prze kaz
idei a re ali za cja biz ne su. Sil ne pań stwa
Unii Eu ro pej skiej wie lo krot nie za po mi -
na ły o idei w imię wła sne go biz ne su.

Nie ro zu mia ły, że jed no li ta wspól no ta
mo że za ra biać w dłu giej per spek ty wie.
Po trze bu je so li dar no ści i sta łych war to -
ści.

So li dar ność by ła, ale po zor na.
Unia Eu ro pej ska nie upo mnia ła się
o znie sie nie wiz do USA dla Po la ków.
Za po mnia ła o nas w kon tek ście Nord
Stre em II. Prze cież Po la cy mo gą pła -
cić wię cej od Niem ców za gaz. W koń -
cu pła ci my naj wię cej za gaz w ca łej
Eu ro pie. Spój ność po li ty ki moż na też
by ło za uwa żyć w kon f lik cie o Ukra -

inę. Naj więk sze pań stwa eu ro pej skie
sku tecz nie wmon to wa ły nasz kraj
w kon f likt z Ro sją, by sank cje dla Pol -
ski otwo rzy ły im ro syj skie ryn ki zby tu
dla ich to wa rów.

Sła bość wspól no ty ob na żył na pływ
uchodź ców. Oka za ło się, że 500 mi lio -
nów eu ro pej czy ków pa nicz nie boi się 2
mi lio nów uchodź ców. To oni wy dat nie
po ka za li sła bość wspól no ty. Po ka za li to,
cze go nie by ło. Wszyst ko co po zor ne
za wsze się koń czy.

Chcie li śmy na wzór Sta nów Zjed -
no czo nych stwo rzyć Unię Eu ro pej ską.
Za po mnie li śmy o war to ściach, któ re
oni ma ją. Wi dzie li śmy tyl ko biz nes.
A fla ga, przy wią za nie do sym bo li na ro -
do wych ma w Sta nach Zjed no czo nych
war tość nad rzęd ną. Od te go na le ża ło
za cząć.

Mam na dzie ję, że Unie Eu ro pej ska
prze trwa, in na Unia. 

Mar�CIn Bań�Ce�roW�SKI

ProGraM�oBCHoDóW
96.�roCznICy�BItWy
WarSzaWSKIej�„CUDU�naD
WISłą”�W oSSoWIe

Za pra sza my na ob cho dy 96 rocz ni -
cy Bi twy War szaw skiej 1920 r. w Osso -
wie. Dla wszyst kich, któ rzy w dniu 14
sierp nia od wie dzą tą zwią za ną z „Cu -
dem nad Wi słą” miej sco wość, or ga ni za -
to rzy przy go to wa li uro czy sto ści rocz ni -
co we i sze reg atrak cji.
pa trO nat HO nO rO wY: pre zY Dent
rze CzY pO spO Li teJ pOL sKieJ an -
DrzeJ Du Da
14 sierp nia 2016r. (nie dzie la)

10.00 – Mo dli twa przy Krzy żu Pa -
mię ci ks. Igna ce go Sko rup ki

10.45 – Od sło nię cie po pier si gen.

dy wi zji Ta de usza Bu ka – Do wód cy
Wojsk Lą do wych RP, ad mi ra ła flo ty An -
drze ja Kar we ty – Do wód cy Ma ry nar ki
Wo jen nej RP oraz gen. bryg. Woj ska
Pol skie go – Ka zi mie rza Gi lar skie go (Po -
la na Dę bów Pa mię ci) 

11.15 – Uro czy sta Msza św. w ka -
pli cy na Cmen ta rzu Po le głych ce le bro -
wa na przez Je go Eks ce len cję ks. Ar cy bi -
sku pa Hen ry ka Ho se ra SAC

13.00 – Apel Po le głych i zło że nie wień -
ców na Cmen ta rzu Bo ha te rów 1920 r.

14.00 – Wi do wi sko ple ne ro we
– RE KON STRUK CJA BI TWY WAR -
SZAW SKIEJ 1920 r.

15.00-18.00 – Pik nik hi sto rycz ny
(przy Sa mo rzą do wej In sty tu cji Kul tu ry)

21.00 – Uro czy sty Apel Po le głych
przy Krzy żu upa mięt nia ją cym bo ha ter -
ską śmierć Ks. Igna ce go Sko rup ki

MiS-iu,�
nie�pękaj
ma łe i śred nie przed się bior stwa [msp,
czy li mis -ie] są pod sta wą pol skiej, eu -
ro pej skiej i ame ry kań skiej go spo dar -
ki. to po nad 99% wszyst kich za re je -
stro wa nych nad wi słą firm, któ re wy -
twa rza ją ok. 50% pKb (pro duk tu kra -
jo we go brut to).

W go spo dar ce „do bra zmia na” zda -
rzy ła się 23 grud nia 1988 ro ku wraz
z tzw. usta wą Wilcz ka, któ ra przez Cen -
trum im. Ada ma Smi tha okre śla na jest
mia nem nie do ści głe go wzo ru. Po tem
by ło tyl ko go rzej: po zwo le nia, kon ce sje,
re gu la cje, roz rost biu ro kra cji (dziś 5 ra -
zy wię cej niż gdy upa dał „strasz ny ko -
mu nizm”), a jesz cze unij ne nor my, re gu -
la cje, dy rek ty wy i „he ro icz na wal ka
z glo bal nym ocie ple niem” oraz ża rów ką
stu wa to wą.

Wo�ło�MIń�SKIe�MIS�-Ie
Ma łe i śred nie przed się bior stwa na -

sze go po wia tu drżą przed ma ją cym na -
stą pić otwar ciem no we go cen trum han -
dlo we go w Wo ło mi nie. Nie ule ga wąt -
pli wo ści, że pew ne zmia ny na ryn ku lo -
kal nych usług mu szą na stą pić w wy ni ku
po ja wie nia się du że go gra cza, ale czy

wszyst kie drob ne biz ne sy są ska za ne
na po raż kę? Oczy wi ście, nie.

Pod sta wo wym ogni wem dzia ła ją -
cym na ryn ku jest kon su ment. To
o nie go wal czy każ dy przed się bior ca,
ma jąc do dys po zy cji, ta kie na rzę dzia
jak: re kla ma, atrak cyj ne ce ny, pro gra -
my lo jal no ścio we itd. War to się w ta -
kim ra zie za sta no wić czy ma ły i śred -
ni biz nes mo że być lep szy na po lu
zdo by wa nia klien ta od du żych kom -
plek sów han dlo wych? Ja ką tak na -
praw dę prze wa gę ma ją ta kie du że cen -
tra han dlo we?

jaK�Kon�KU�ro�WaĆ?
Cen trum han dlo we nie jest du żą kor -

po ra cją świad czą cą jed ne go ty pu usłu gi,
ale zbio rem ma łych i śred nich biz ne sów,
ma ją cych tę pod sta wo wą za le tę, że są do -
stęp ne w jed nym miej scu, a co za tym
idzie – oszczę dza ją czas i pie nią dze, ofe -
ru jąc moż li wość do ko na nia za ku pu wie lu
pro duk tów w krót kim cza sie.

Jak ma ły i śred ni biz nes, bę dąc po -
za cen trum han dlo wym, mo że kon ku -
ro wać na tym po lu? Przede wszyst kim
mo że świad czyć wy so kiej ja ko ści usłu gi,
ale tak że two rzyć pew ne go ro dza ju nie -
for mal ne sie ci, po le ca ją cych się na wza -
jem firm świad czą cych róż ne go ro dza ju
usłu gi, tak aby kom plek so wo za spo ko ić
po trze by klien tów (ang. ne twor king).
Ta ki spo sób dzia ła nia jest tak że do brym
spo so bem dla po cząt ku ją cych przed się -
bior ców, któ rzy nie ma ją jesz cze za ufa -
nia w oczach klien tów. Mo gą je zdo być
po przez po le ca nie ich usług przez fir my
ist nie ją ce już na ryn ku, któ re w ten spo -
sób mo gą zy skać do dat ko wy plus
w oczach so wich klien tów.

MI�CHał tor�BIń�SKI
Cen�trUM WoL�ne�Go ryn�KU – Wo�ło�MIn

Spor�to�we�anio�ły�Biz�ne�su
za na mi mi strzo stwa eu ro py w pił ce noż nej i w Lek kiej atle ty ce, Fi nał Li gi Świa -
to wej, przed na mi Olim pia da. sport jest obec ny w na szym ży ciu, a suk ce sy
spor to we bu du ją na szą toż sa mość i po ka zu ją, jak ry wa li za cja spor to wa bu du je
jed ność na ro do wą. to współ za wod nic two to sy no nim woj ny. zwy cię ża my
umie jęt no ścia mi i ser cem, wo lą wal ki. wy gra ne ma ją zna cze nie w bu do wa niu
war to ści mar ke tin go wych, ale przede wszyst kim du my na ro do wej, któ rej po li -
czyć się nie da.

Wszy scy wi dzi my suk ce sy, cie szy my się, nie za sta na wia jąc się, ja kie kosz ty zo sta -
ły po nie sio ne. Po za in dy wi du al nym za an ga żo wa niem za wod ni ków, to pro ces wy ma -
ga ją cy wiel kich na kła dów fi nan so wych. Czę sto obu rza my się, że fir my, szcze gól nie
z ka pi ta łem Skar bu Pań stwa, an ga żu ją się w sport. Je że li to wspar cie do ty czy spor -
tu pro fe sjo nal ne go znaj du je się wie lu kry ty ków. Trze ba prze cież wspie rać sport dzie -
ci i mło dzie ży. Błąd!

Pol ski sport
to ob raz wie lo -
let nich za nie -
dbań w za rzą -
dza niu. Struk tu -
ry sto wa rzy szeń,
któ re od po wia -
da ją za za rzą dza -
nie nie przy sta ją
do obec nych
cza sów, a te któ -
re ma ją cha rak -
ter pro fe sjo nal -

ny, spół ki ak cyj ne, w więk szo ści tyl ko z na zwy są pro fe sjo nal ne. Pol ski sport nie ma
sys te mów dłu go fa lo we go fi nan so wa nia, co nie da je gwa ran cji dłu go fa lo wych suk ce -
sów.

Związ ki spor to we oraz klu by po trze bu ją szko le nia w za kre sie dłu go fa lo we go
pro fe sjo nal ne go za rzą dza nia. Ki bic, ja ko naj więk sza war tość dys cy pli ny i klu bu, jest
naj bar dziej nie wy ko rzy sta nym ele men tem fi nan so wa nia spor tu. Zro zu mie nie po -
trzeb ki bi ców to klucz do suk ce su.

Sport to in we sty cja. Tak po win na być też trak to wa na przez fir my z ka pi ta łem
Skar bu Pań stwa. Mą dra stra te gia po łą czo na z edu ka cją zbu du je dłu go fa lo we fi nan -
so wa nie pol skie go spor tu. Dłu go fa lo we suk ce sy spor to we i du mę na ro do wą. Czy
bę dą to pierw sze Spor to we Anio ły Biz ne su? 

Mar�CIn Bań�Ce�roW�SKI

Ossów koło Radzymina, cmentarz żołnierzy WP poległych
w sierpniu 1920. 96 lat temu Wojsko Polskie pod wodzą Józefa
Piłsudskiego zatrzymało pod Warszawą nawałę bolszewickiej Rosji.

BREXIT – rozpad interesu 

nie wspólnego

grafika PARP (raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw
w Polsce w latach 2013 – 2014)

Szok!�niedowierzanie!�Wielka
Brytania�w referendum
zdecydowała,�że�nie�chce�być
w Unii�europejskiej.�Wspaniały
projekt�zaczyna się�rozpadać.�
to�początek�jego�końca.
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Od zna czo nych zo sta ło 52 dzia ła czy
opo zy cji an ty ko mu ni stycz nej z cza sów
PRL z wo je wódz twa ma zo wiec kie go.
Krzyż Wol no ści i So li dar -
no ści otrzy ma li m.in.
dzia ła cze Ko mi te tu Obro -
ny Ro bot ni ków, Nie za leż -
ne go Zrze sze nia Stu den -
tów, NSZZ So li dar ność,
dru ka rze i kol por te rzy
NO Wej.

Od zna cze ni zo sta li:
Ze non Ba rej ko, Ro man
Bie lań ski, To masz Błoń -
ski, Te re sa Bo chwic, Woj -
ciech Bo ro wik, Ma ria Bo -
row ska, Emil Bro nia rek,
Zbi gniew Brzo za, Ja kub
Chmie lew ski, Da nu ta
Cho mic ka, Ja cek Cho ro -
mań ski, Woj ciech Czaj -
kow ski, An drzej Czu ma,
An drzej Czu pryn, Je rzy
Dry gal ski, Jan Go łąb, Ur -
szu la Gra bow ska, Grze -

gorz Il ka, Mał go rza ta Il ka, Eli za Jad -
czak, Elż bie ta Jar mo szuk, Je rzy Kar we -
lis, Ro bert Ka lo ta, Ste fan Ka wa lec, Bo -
gu sław Koc, Ro bert Ko ściel ny, Je rzy Ku -
char ski, Kon rad Ły kow ski, Nar cyz Ma li -
now ski, Ro bert Mał łek, Ro bert Ma mą -
tow, Wik tor Mi ku siń ski, Gra ży na Mo -
raw ska, An drzej Pa pierz, Ja cek Paw ło -
wicz, Grze gorz Pień kow ski, Woj ciech

Pod gó rzak, Ur szu la Po zio mek, Gra ży -
na Przy byl ska -Wendt, Ry szard Pusz, Je -
rzy Rycz kow ski, Ma ria Rzeź nic ka, Bo gu -
mił Sie le wicz, Wi told Sie le wicz, Jo lan ta
Strzał kow ska, To masz Szo stek, Alek san -
dra Trysz czy ło -Pa cław ska, Fran ci szek
Wa sik, Ma te usz Wierz bic ki, Da wid Wi -
la now ski, Jan Zaj da. Po śmiert nie od zna -
cze nie otrzy mał Ja nusz Oksy tiuk. Igrzy�ska�olim�pij�skie�rio 2016�w tVP

wiel ki mi kro ka mi zbli ża ją się igrzy ska Olim pij skie w rio. Od 5 sierp nia do 21
sierp nia cze ka ją na nas wiel kie spor to we emo cje. re la cje z igrzysk bę dzie moż -
na obej rzeć na trzech an te nach te le wi zji pol skiej: tVp1, tVp2 oraz tVp sport.

Te le wi zja Pol ska prze pro wa dzi łącz nie oko ło 800 go dzin trans mi sji z Rio. Zma -
ga nia spor tow ców bę dzie moż na rów nież obej rzeć bez płat nie na stro nie sport. tvp.
pl oraz przy uży ciu apli ka cji mo bil nej TVP Stre am.

TVP do Bra zy lii wy sy ła 45 oso bo wą eki pę na cze le z Dy rek to rem TVP Sport
Wło dzi mie rzem Sza ra no wi czem. Igrzy ska ko men to wać bę dą m.in. Da riusz Szpa -
kow ski, Prze my sław Ba biarz, Piotr Sob czyń ski, Ma ciej Iwań ski, Piotr Dę bow ski, Ja -
cek La skow ski, Ma rek Ru dziń ski.

Rów nież w war szaw skim stu dio TVP nie za brak nie zna nych spor tow ców, któ -
rzy na bie żą co bę dą ko men to wa li zma ga nia spor tow ców. Bę dą to m. in.: Oty li Ję -
drzej czak, Le szek Bla nik, Se ba stian Chma ra, Syl wia Gru cha ła, Cze sław Lang, Krzysz -
tof Igna czak.

Pa�Weł Dą�BroW�SKI
ar�ty�KUł UKa�zał SIę na Por�ta�LU WWW.WIo.WaW.PL

Do�ta�cje�na ob�wod�ni�cę�co�raz�bli�żej
mar sza łek wo je wódz twa ma zo wiec kie go adam stru zik ogło sił, że w sub re gio -
nie płoc kim bę dzie moż na roz po cząć re ali za cję re gio nal nych in we sty cji te ry to -
rial nych. Ozna cza to moż li wość do fi nan so wa nia bu do wy dwóch od cin ków ob -
wod ni cy płoc ka.

RIT to in stru ment fi nan so wy, któ ry ma wspie rać sa mo rzą dy lo kal ne sku pio ne
wo kół pię ciu du żych ośrod ków miej skich Ma zow sza (po za War sza wą), któ re re ali -
zo wać chcą pro jek ty two rzą ce lo gicz ną, spój ną ca łość.

Uru cho mie nie RIT -u dla Płoc ka jest rów no znacz ne z moż li wo ścią sta ra nia się
o do fi nan so wa nie na bu do wę dru gie go (od Oto liń skiej do Biel skiej z wę złem dro -

go wym Biel ska i dwo ma wia duk ta mi – dro go wym i ko le jo wym) oraz trze cie go od -
cin ka ob wod ni cy (od Biel skiej do Dłu giej i Łu ka sie wi cza z wia duk tem nad ja rem
Brzeź ni cy).

RIT da je rów nież moż li wość zło że nia wnio sków o do fi nan so wa nie bu do wy no -
wej uli cy Prze my sło wej (od ist nie ją cej już czę ści do Trze po wa) oraz dróg do jaz do -
wych do usy tu owa nych w tym re jo nie re jo nów prze my sło wych. Do fi nan so wa -
na mo że być rów nież prze bu do wa uli cy Ko stro gaj i sta rej czę ści uli cy Prze my sło -
wej.

Uru cho mie nie RIT -u umoż li wi po zy ska nie do ta cji na wal kę z ni ską emi sją za -
nie czysz czeń, a tak że na za kup au to bu sów z na pę dem hy bry do wym, pra ce na bul -
wa rach wi śla nych, Scho dach Bro niew skie go oraz na Pla cu Obroń ców War sza wy.
Każ da z in we sty cji wy ma gać bę dzie od władz Płoc ka przy stą pie nia do kon kur sów
na zdo by cie unij nych do ta cji.

– Na ten mo ment przy go to wy wa li śmy się trzy la ta. W tym cza sie zdą ży li śmy
uzy skać po zwo le nie na bu do wę dru gie go od cin ka ob wod ni cy oraz wę zła Biel ska
– po wie dział pre zy dent Płoc ka An drzej No wa kow ski. – Koń czy my prze targ na wy -
ło nie nie wy ko naw cy tej dro gi. Po win no na stą pić to w sierp niu. We wrze śniu, jesz -
cze bez środ ków unij nych, chce my za cząć bu do wę tej dro gi.

ar�ty�KUł UKa�zał SIę na Por�ta�LU WWW.nPLoCK.PL

Or ga ni za to rzy ak cji „taK dla ścież ki
ro we ro wej wzdłuż to rów” po wo li mo -
gą szy ko wać szam pa na. Oprócz
ogrom ne go wspar cia wśród miesz -
kań ców do sta li zie lo ne świa tło
od sta ro stwa po wia to we go w wo ło -
mi nie.

Sta ro stwo włą czy się w ini cja ty wę
bu do wy ścież ki ro we ro wej wzdłuż li nii
ko le jo wej. Ma rów nież za jąć się ko or dy -
no wa niem prac tym zwią za nych. Od by -
ło się już spo tka nie PKP, w trak cie któ -
re go usta lo no, że ko lej jest za in te re so wa -
na ta ką ini cja ty wą. Jed nak re al nie pra ce

moż na roz po cząć do pie ro w mo men -
cie, gdy za koń czo na zo sta nie mo der ni -
za cja li nii ko le jo wej. Zda niem sta ro sty
Ka zi mie rza Ra kow skie go do współ pra cy
na le ży rów nież za pro sić gmi nę Ło chów,
tym sa mym wy cho dząc z pro jek tem po -
za gra ni ce po wia tu wo ło miń skie go.

O ko men tarz po pro si li śmy Ada ma
Mar ku szew skie go, jed ne go z or ga ni za to -
rów ak cji „TAK dla ścież ki ro we ro wej
wzdłuż to rów”: – Przede wszyst kim do -
bra wia do mość jest ta ka, że ścież ka mo -
gła by być du żo dłuż sza niż pla no wa li -
śmy. Sta ro sta wy szedł z ini cja ty wą, aby

ścież kę po pro wa dzić nie tyl ko do Tłusz -
cza, ale znacz nie da lej – do Urli. A póź -
niej na wet do Ło cho wa (po wiat wę grow -
ski). To po zwo li ło by oprócz środ ków
po wia to wych ubie gać się o fi nan so wa -
nie ze źró deł wo je wódz kich oraz z Unii
Eu ro pej skiej. Szcze gól ną uwa gę kie ru je -
my na od ci nek od Tłusz cza do War sza -
wy. Cie szy jed nak fakt, że po my sły są
da le ko sięż ne. To spra wia, że na sza ak cja
na bie ra wia tru w ża gle i jesz cze bar dziej
de ter mi nu je nas to do dal sze go dzia ła -
nia. Obec nie ma my wy dru ko wa ne ba ne -
ry, któ re suk ce syw nie roz wie sza my
w po wie cie. Są punk ty, gdzie na dal zbie -
ra ne są pod pi sy. Przy po mnę, że pod pi -
sy pod pe ty cją zbie ra my do po ło wy lip -
ca. Chce my po ka zać, że miesz kań cy po -
wia tu wo ło miń skie go po pie ra ją na szą
ak cję. Przy tej oka zji chcie li by śmy
wszyst kim bar dzo ser decz nie po dzię ko -
wać za każ de do bre sło wo, któ re sły szy -
my po ad re sem „TAK dla ścież ki ro we -
ro wej wzdłuż to rów! Dzię ku je my Pa nu
Sta ro ście Ka zi mie rzo wi Ra kow skie mu,
ca łe mu za rzą do wi po wia to we mu, bur -
mi strzom i wój tom, któ rzy po zy tyw nie
od nie śli się do na szej ak cji. Po dzię ko wa -
nia kie ru je my rów nież do PKP PLK,
któ re wy ra zi ło za in te re so wa nie ak cją.
Jed nym sło wem wszyst kim, któ rzy nam
po ma ga ją. Ra zem mo że my wię cej! – ko -
men tu je Adam Mar ku szew ski.

Ka�MIL GU�MIen�ny

Starostwo�pomoże�zbudować�ścieżkę
rowerową�wzdłuż�linii�kolejowej?

Krzyż Wolności i Solidarności
dla działaczy opozycji

antykomunistycznej

14�lipca 2016r.�wWarszawie
przy ul.�Marszałkowskiej 21/25
w Centrum�edukacyjnym
Instytutu�Pamięci�narodowej�im.
janusza�Kurtyki�odbyła�się
uroczystość�wręczenia�przez
prezesa�IPn�łukasza
Kamińskiego�Krzyży�Wolności
i Solidarności.



transfer�andrzej�Wrony�z PGe�Skry
Bełchatów�do azS�Politechniki
Warszawskiej�okazał�się�prawdziwą
bombą.�Piszą�o nim�wszystkie�czołowe
gazety�i portale�internetowe,�a kibice
wmediach�społecznościowych�nad wyraz
chętnie�go�komentują.�nie�byłoby�tego
jednak�bez�wyjątkowej�współpracy�obu
klubów.

AZS Po li tech ni ka War szaw ska po odej ściu
do As se co Re so vii Rze szów Bar tło mie ja Le mań skie -
go po szu ki wa ła środ ko we go blo ku, któ ry bę dzie
war to ścią do da ną dla dru ży ny. Tre ner Ja kub Bed -
na ruk wska zał na An drze ja Wro nę. Mistrz świa ta
miał jed nak obo wią zu ją cy do koń ca se zo -
nu 2016/2017 kon trakt z PGE Skrą Beł cha tów.
W beł cha tow skim klu bie prze gry wał ry wa li za cję
o miej sce w wyj ścio wym skła dzie ze Sreć ko Li si na -
cem oraz Ka ro lem Kło sem, ofer ta ze sto li cy spo -
tka ła się więc z je go za in te re so wa niem. Dzia ła cze
PGE Skry po sta no wi li usza no wać aspi ra cje za wod -
ni ka i zgo dzi li się na roz wią za nie umo wy. 25 lip ca
zaś Wro na w obec no ści dzien ni ka rzy zwią zał się
rocz nym kon trak tem z AZS Po li tech ni ką War szaw -
ską.

– To bez pre ce den so wa sy tu acja! PGE Skra Beł -
cha tów od da ła nam swo je go za wod ni ka, mi mo że
je go kon trakt miał wy ga snąć do pie ro wraz z za koń -
cze niem se zo nu 2016/2017. Chcia ła bym po dzię -

ko wać za rzą do wi klu bu z Beł cha to wa za po ro zu -
mie nie, któ re osią gnę li śmy na praw dę szyb ko. Wła -
śnie tak po win no to w spo rcie wy glą dać – sko men -
to wa ła Jo lan ta Do lec ka, pre zes AZS -u Po li tech ni ki
War szaw skiej SA. Póź niej zaś ser decz nie uści snę ła
dłoń go ścio wi spe cjal ne mu kon fe ren cji pra so wej
– Grze go rzo wi Sta wi no dze, wi ce pre ze so wi KPS
Skry Beł cha tów SA.

– Ser decz nie dzię ku ję pa ni pre zes za za pro -
sze nie na kon fe ren cję. Jest mi nie zmier nie mi ło,
że mo gę w niej uczest ni czyć – po wie dział Grze -

gorz Sta wi no ga. – Jest mi też smut no, bo od -
cho dzi od nas świet ny siat karz, mistrz świa ta
– do dał. – Sza nu je my to, co An drzej chce osią -
gnąć. Wie my, jak du że ma am bi cje. Na sza de cy -
zja, choć nie ła twa, nie mo gła być in na. Mam
na dzie ję, że w Po li tech ni ce An drzej bę dzie mieć
wię cej szans na wy stę py niż w PGE Skrze Beł -
cha tów. W na szym ze spo le ry wa li za cja na środ -
ku siat ki by ła bar dzo moc na. W tej chwi li ma -
my u sie bie naj lep sze go środ ko we go Li gi Świa -
to wej – Sreć ko Li si na ca, bę dą ce go w świet nej

for mie przy ja cie la An drze ja – Ka ro la Kło sa
oraz mło de go i obie cu ją ce go Ma riu sza Mar cy -
nia ka – przy po mniał. – An drze ju, dzię ku ję Ci
za te trzy la ta nie tyl ko ja ko za wod ni ko wi, ale
też ja ko przy ja cie lo wi – za koń czył.

O „prze ka za niu” z PGE Skry do AZS Po li tech -
ni ki wy po wie dział się rów nież sam za in te re so wa ny.
– Ogrom nie się cie szę, że spo tka li śmy się tu taj
w ta kich wy jąt ko wych oko licz no ściach. Nie pa mię -
tam przy pad ku, że by pre ze si dwóch klu bów
przy trans fe rze za wod ni ka za sie dli przy wspól nym
sto le. Jest mi bar dzo mi ło, że pre zes Sta wi no ga
przy je chał do War sza wy. Po twier dza to, że roz sta li -
śmy się z kla są, a na sze re la cje wciąż są do sko na łe
– uśmiech nął się An drzej Wro na. – Dzię ku ję za rzą -
do wi PGE Skry Beł cha tów za trzy la ta owoc nej
współ pra cy. Był to dla mnie fe no me nal ny okres
w ży ciu. Wie le się na uczy łem, po zna łem wie lu fan -
ta stycz nych lu dzi – i w dru ży nie, i po za nią, a tak -
że wśród ki bi ców. Dzię ku ję za otrzy ma ną szan sę.
Je stem dum ny, że mo głem pra co wać w tak wiel kim
klu bie – pod su mo wał.

AZS Po li tech ni ka War szaw ska i PGE Skra Beł -
cha tów już nie pierw szy raz po ka za ły, że klu by,
któ rych dru ży ny wal czą ze so bą na bo isku, w za -
ci szu ga bi ne tów mo gą współ pra co wać – i to z ko -
rzy ścią dla każ dej ze stron. W se zo nie 2015/2016
dzia ła cze z War sza wy i Beł cha to wa wspól nie pro -
mo wa li mecz swo ich ze spo łów, któ ry ro ze gra ny
zo stał w ha li Tor wa ru. Dział mar ke tin gu PGE
Skry nie od płat nie uży czył wów czas war sza wia -
nom wi ze run ku swo je go naj bar dziej zna ne go siat -
ka rza – Ma riu sza Wla złe go.

fot.�łU�KaSz LeK�SoW�SKI
WWW.az�SPW.CoM
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reklama

urząd do spraw Kom ba tan tów i Osób
re pre sjo no wa nych, in sty tut tra dy cji
rze czy po spo li tej i sa mo rzą du te ry to -
rial ne go, Cen trum ma Cierz pO LO -
nii oraz „Kre cho wia cy” to wa rzy stwo
edu ka cji Hi sto rycz nej 1 puł ku uła nów
Kre cho wiec kich im. bo le sła wa mo -
ścic kie go i sto wa rzy sze nie „wspól no -
ta pol ska”, a tak że sto wa rzy sze nie
Oświa ty i Kul tu ry pol skiej w ra mach
pro gra mu Hi sto rycz no – edu ka cyj ne -
go „rzecz po spo li ta pol -
ska 1939 – 1990 pol skie pań -
stwo emi gra cyj ne”, zor ga ni zo -
wa li Cen trum ma Cierz pO -
LO nii w mi cha ło wi cach – wo li
wię cław skiej pod Kra ko wem
w nie dzie lę 24. lip ca ro ku pań -
skie go 2016 Świę to 1. puł ku
uła nów Kre cho wiec kich
pod pa tro na tem i z udzia łem
pa ni se na tOr an nY ma rii
an Ders peł no moc nik pre zes
ra dy mi ni strów do spraw Dia -
lo gu mię dzy na ro do we go.

W ra mach uro czy sto ści od -
by ło się mię dzy in ny mi uczcze -
nie pa mię ci płk. Bo le sła wa Mo -
ścic kie go, rtm. Wło dzi mie rza So -
biesz czań skie go, gen. Zyg mun ta
Pod hor skie go, płk Je rzy Iwa now -

ski, ppłk. Ka ro la An der sa, rtm. An to nie -
go Ka czo row skie go, rtm. ks. Zdzi sła wa
Ja strzęb ca – Pesz kow skie go i wszyst kich
Bo ha te rów Puł ku Uła nów Kre cho wiec -
kich oraz Władz II RP re zy du ją cych
na emi gra cji, Po lo wa Msza św. w in ten -
cji Bo ha te rów spra wo wa na przez ks. In -
fu ła ta Wła dy sła wa Ga si dło – pre po zy ta
Ka pi tu ły Ko le gia ty Uni wer sy tec kiej św.
An ny w Kra ko wie oraz pro mo cja
na pierw szy sto pień ułań ski ka de tów

sto wa rzy sze nia 1. Puł ku Uła nów Kre -
cho wiec kich – In sce ni za cja Ka wa le ryj -
ska – Świę to Puł ko we.

By ło tak że wie lu in nych wspa nia -
łych atrak cji, któ re za koń czył Bal Puł ko -
wy w Dwo rzysz czu Ma cie rzy Po lo nii,
w trak cie któ re go świę to wa no imie ni ny
Cór ki Ge ne ra ła Wła dy sła wa An der sa pa -
ni se na tor An ny Ma rii An ders i uro dzi -
ny pre ze sa Mar ka Pa tec kie go.

Imie�ni�ny�se�na�tor�an�ny�Ma�rii�an�ders
i świę�to 1�Puł�ku�Uła�nów�Kre�cho�wiec�kich

Transfer i dwa kluby przy wspólnym stole.
Bezprecedensowa sytuacja w PlusLidze


