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Hip-Hop  
na otwockiej  
plaży miejskiej 
już w sobotę

Jezioro łabędzie
2 zastępy strażaków  
uwolniły łabędzia  
zaplątanego w sieci  
na stawie w Dziecinowie 

OTWOCK 20 sierpnia przypadkowa osoba spacerująca po starym moście kolejki  
wąskotorowej przy otwockiej plaży zaskoczona została makabrycznym widokiem.  
Oto na sznurze przywiązanym do barierki wisiało ciało mężczyzny. Osoba natychmiast 
powiadomiła policję, która ustaliła, że zmarły to 47-letni mężczyzna mieszkaniec  
powiatu otwockiego. Więcej na str. 3 
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Pierwotne plemiona schro-
nienia przed zimnem  
i niepogodą, jak też przed 
nieprzyjaciółmi, szukały w 
jaskiniach. Starsi uczyli mło-
dych polować i bronić się 
przed zaborczymi plemio-
nami lub też na nie napadać 
(zależało to od cech charak-
teru przywódcy). Strugano 
więc ostrym kamieniem ma-
czugi i ćwiczono ich używa-
nie. Z biegiem lat maczugę 
dozbrajano, aż do momentu, 
gdy przeobraziła się ona w 
broń atomową, która potrafi 
zabić miliony, a nawet tych, 
którzy się jeszcze nie na-
rodzili. Zbrojenie, które da-
wało kolejnym pokoleniom 

Piórem kronikarza

Czas zmienić wizerunek bohatera
Każde pokolenie, od 
momentu stworzenia 
człowieka przez Naj-
wyższego, toczy po-
dobne życie, tylko przy 
użyciu innych środków 
technicznych. 

poczucie bezpieczeństwa  
i komfortu autonomicznego, 
nakręcało jednocześnie po-
stęp techniczny, a więc po-
lepszanie i ułatwianie życia. 
W każdym jednak pokole-
niu pojawia się narzekanie 
dorosłych na młodzież. Że 
jest lekkomyślna, samolub-
na i bawiąca się nie tym, co 
potrzeba. Dorośli starają 
się wychować bowiem po-
ciechy na swoje podobień-
stwo. Te, wchłaniają rodzi-
cielskie i szkolne nauki, 
jak też wszystkie będące 
w ich zasięgu.  Często, by 
mieć święty spokój i nie od-
powiadać na tysiące trud-
nych, „bezmyślnych” pytań, 
wtykamy swoim dzieciom 
do rąk płyty z agresywny-
mi grami, mówiąc: ,,Pobaw 
się, kochanie”. 
Ongiś młodzież, racząc 
się w karczmach miodem, 
nadstawiała ucha na krwa-
we opowieści wędrowców  

i bardów o wojnach, po-
tyczkach, pojedynkach. 
Napawała się nimi i ostrzyła 
szable, by przy byle nada-
rzającej się okazji spraw-
dzić swoje umiejętności  
w jakiejś burdzie.
Dziś bardów zastąpił Inter-
net, po którego stronach 
dzieci i młodzież swobod-
nie żeglują, angażując 
oczy i uszy w to, co one 
proponują. A zawierają, 
poza encyklopedycznymi 
wiadomościami, również 
instrukcje zbudowania  
w warunkach domowych 
bomby, prochu dymnego, li-
stu wybuchowego, a nawet 
uczą, jak sporządzić śro-
dek odurzający. Są też rady 
na dobrą zabawę: Z kum-
plami zidentyfikujcie jakąś 
brykę i napchajcie jej do 
baku np. bananów, truska-
wek, podpasek. Ubaw jest, 
gdy koleś nie może odpalić 
grata. Znaleźć też można 

porady dla morderców, ale 
nie będę ich cytował, gdyż 
są zbyt drastyczne. Nato-
miast z podręcznika terro-
rysty można dowiedzieć 
się, jak maskować swoje 
zabójcze zamiary, jak pod-
kładać ładunki wybucho-
we, by miały większe pole 
rażenia...Poza Internetem 
ze złem młodzież zetknie 
się też podczas koncertów 
muzycznych. Oto Marilyn 
Manson, psychopatyczny 
wytwór Ameryki, w trakcie 
swoich występów rozdaje 
dragi i kopuluje z osłem. To 
samo robi na teledysku ze 
świnią. Ponadto urywa łeb 
chomikowi albo zjada wła-
sne ekskrementy.
Czy więc młodzież jest po 
prostu niedobra, czy też 
nasiąka otaczającą ją rze-
czywistością? W odległych 
czasach zabójczymi szar-
żami, a teraz terrorystycz-
nymi zamachami. Bo prze-

cież, bawiąc się, mimo woli 
uzbrajają w agresję i chęć 
sprawdzenia, czy dostępne 
im środki techniczne nie są 
dla nich za trudne do wyko-
rzystania w praktyce.
My też uderzmy się w pier-
si, bo młodzieży za wzór 
bohaterstwa stawiamy wo-
jennych dowódców, pilo-
tów, którzy strącili najwię-
cej wrogich maszyn albo 
zbombardowali kilka miast 
na terytorium nieprzyjacie-
la, a w szkole wciskamy do 
głów uczniom, jak to Ka-
ligula podstępnie wyrżnął 
nieprzyjaznych mu sena-
torów. Może czas zmienić 
status bohaterstwa i dawać 
za przykład tych, którzy 
propagują pokój, pomaga-
ją ludziom i wskazują, jak 
kochać drugiego człowieka 
i to mimo jego wad i ułom-
ności charakteru. 

Andrzej Kamiński

Bazarek przy ul. Sportowej 
w Otwocku zlokalizowany 
jest właściwie naprzeciw bu-
dynku Szkoły Podstawowej 
Nr 12. Kilka placówek han-
dlowych: warzywniak, punkt 
ksero, butik z odzieżą, studio 
stylizacji paznokci, fotograf 
i sklep ze sprzętem rehabi-
litacyjnym. Niewiele tego. 
Kiedyś był jeszcze mięsny, 
optyk i agencja ubezpiecze-
niowa, ale dzisiaj zajmowa-
ne przez nie pomieszczenia 
świecą pustkami…, widać 
nie wytrzymały konkuren-
cji lub przeniosły się w inne, 
bardziej uczęszczane prze 
klientów miejsca. Na bazarek 
zaglądają głownie „miejsco-
wi”, czyli mieszkańcy okolicz-
nych bloków osiedla Stadion, 

Lody po „włosku”
klienci pobliskiego Carrefo-
ura i stali bywalcy nieźle za-
opatrzonego warzywniaka, 
słynącego z dobrej jakości 
warzyw i owoców.
Z lewej strony, tuż przy 
wejściu na niewielki plac, 
wokół którego stoją pawi-
lony handlowe, obok po-
pularnego „Chlebusia” od 
pewnego czasu działa rów-
nież lodziarnia. Widoczna 
z daleka od ul. Sportowej 
duża tablica w fioletowym 
kolorze reklamuje „Lody ba-
jeczne”, desery, shaki oraz 
kawę mrożoną. Okienko, 
w którym sprzedawane są 
reklamowane słodkości, 
jest umieszczone z boku, 
od strony wejścia na baza-
rek,  a obok niego obrazko-

we menu z namalowanymi 
produktami i ich cenami.  
W  środku - wizerunek py-
zatej dziewczynki z war-
koczykami jedzącej loda. 
Trzeba przyznać, że - jak 
na tak małe pomieszcze-
nie - oferta jest bogata: lody  
z różnego rodzaju polewą, 
desery lodowe, shaki i na-
poje orzeźwiające. A wśród 
nich prawdziwy „hit”: śmie-
tankowy lód polany musem 
owocowym (truskawkowym 
i jagodowym) o  zaskakują-
cej nazwie… „mussssolini”. 
Czy ta nazwa (a ściślej rzecz 
biorąc - nazwisko) z czymś 
się Państwu kojarzy? Nie 
wiem, jak Wam, ale moje 
pierwsze asocjacje są dość 
jednoznaczne i raczej nie-

powiązane (co było, jak ro-
zumiem, intencją autora wy-
myślającego tę nazwę) z… 
musem. Czyżby właściciel  
lodziarni był tak dalece na 
bakier z historią, że nie zda-
wał sobie sprawy, kim był 
Mussolini???  A może uwa-
ża tego rodzaju „skojarze-
nie” za zabawne? No cóż, 
zarówno w jednym, jak i dru-
gim przypadku, należy po-
gratulować inwencji. Nadać 
lodom nazwę założyciela 
i przywódcy włoskiego ru-
chu faszystowskiego Benito 
Mussoliniego - to naprawdę 
podziwu godna… kreatyw-
ność! Mam nadzieję, że ta 
wpadka (bo inaczej okre-
ślić ją nie sposób) z nazwą, 
stanowi tylko niezręczność, 
którą da się i powinno - jak 
najszybciej - naprawić. No 
chyba, że to świadome i za-
mierzone działanie, którym 

właściciel (-le?) „Bajecznych 
lodów” postanowił inspiro-
wać uczące się w pobliżu 
dzieci i młodzież do zgłębia-
nia tajników historii? A może 
mamy tutaj do czynienia  
z zapowiedzią czekającej 
nas serii produktów, które 
będą prezentować również 
inne postaci historyczne? 
Musicie jednak Państwo 
przyznać, że „Mussolini” to 
jednak… ups! niezbyt for-
tunny początek. No chyba, 
że to nowoczesna forma 
marketingu, na którym au-
tor niniejszego materiału po 
prostu się nie zna. Może  
i tak, ale jedno jest  pewne 
- zanim się coś wprowadzi 
w życie, warto się nad tym 
wcześniej  zastanowić. Nie 
na darmo mówią, że myśle-
nie ma kolosalną przyszłość!

Andrzej Idziak
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Stary most kolejkowy przy 
otwockiej plaży miejskiej 
stał się niemym świadkiem 
dramatu, do którego doszło 
20.08. (poniedziałek). Około 
godz. 7.00 rano przypadko-
wo przechodząca osoba za-
uważyła wisielca.  Sznur był 
przymocowany do barierki 
mostu, a bezwładne ciało 
wisiało nad wodą. Prze-
chodzień od razu powia-
domił odpowiednie służby. 
Kilkanaście minut później 
na miejscu była już policja, 
która następnie wezwała 
ratowników otwockiej stra-
ży. Ci przybyli o godz. 7.40 i 
podjęli od razu działanie. Ze 
względu na pokaźną budo-
wę ciała wisielca, nie mogli 
go wciągnąć na górę, więc 
wycięli część barierki mo-
stu i delikatnie spuścili na 

Kryminalny wydział policji 
w Otwocku otrzymał do re-
alizacji Europejski Nakaz 
Aresztowania 28-letniego 
mieszkańca Otwocka. Do-
kument został wydany przez  
sąd brytyjski w Szkocji,  
a otwocczanin był poszuki-
wany przez tamtejszą poli-
cję. Mężczyźnie zarzucono 
przestępstwo na tle seksu-
alnym z udziałem nieletniej 
oraz napaść z użyciem nie-
bezpiecznego narzędzia. 
Do złamania prawa doszło 
na brytyjskiej wyspie. Nasi 

Niecodzienną akcję prze-
prowadzili strażacy KP 
PSP Otwock wspólnie  
z OSP  Sobienie – Je-
ziory na stawie sołeckim  
w Dziecinowie. Ktoś za-
uważył tam dryfującego 
łabędzia. Ptak ewident-
nie nie mógł się swobod-
nie poruszać. W sukurs 
przyszły 2 zastępy ra-
towników. Wykorzystując 
łódkę silnikową, uwolni-

Jedna z otwockich droge-
rii złożyła zawiadomienie 
na policję, które dotyczyło 
kradzieży kosmetyków. Do 
zniknięcia drogich perfum 
doszło dwukrotnie, w maju 
i czerwcu br., a łączna ich 
wartość to prawie 2 tys. zł. 
Otwocka dochodzeniów-
ka rozpoczęła śledztwo 
od wnikliwego przejrzenia 
sklepowego monitoringu. 
Doświadczenie, wiedza  

Jezioro
łabędzie

ły łabędzia zaplątanego  
w sieci.  Nie dziwi fakt, że 
OSP Sobienie – Jeziory 
posiada na wyposaże-
niu sprzęt pływający. Nie 
dziwi również to, że po-
mocy potrzebują nie tyl-
ko koty na drzewach, ale 
czasem też i ptaki w wo-
dzie. Ale co, do cholery, 
w stawie sołeckim robiły 
sieci?

SW

Rodzinny biznes
i oko fachowca spowodo-
wało wytypowanie trójki 
klientów, którzy podejrza-
nie zachowywali się po-
między półkami. Cóż, na 
złodzieju czapka gore. To 
dwie kobiety i jeden męż-
czyzna, wszyscy z gminy 
Karczew. Jako pierwsza 
przyznała się do kradzieży 
54-latka, dobrowolnie pod-
dając się karze. Następnie 
przesłuchana została jej 

32-letnia córka i jej partner 
(lat 37). Z tej dwójki tylko 
mężczyzna przyznał się 
do winy. Córka o swoich 
„zakupach” opowie przed 
sądem. Taki mały rodzin-
ny biznesik. Fe, nieładnie. 
Niby perfumy, a sprawa 
śmierdzi z daleka.

SW

Sukces otwockich kryminalnych
funkcjonariusze ds. krymi-
nalnych, realizując list goń-
czy, przy współpracy z po-
licją stołeczną oraz Biurem 
Międzynarodowej Współ-
pracy Policji, zatrzymali 
poszukiwanego na terenie 
Otwocka. Sąd okręgowy  
w Warszawie wydał już na-
kaz deportacji podejrzane-
go do Szkocji. Będzie on 
odpowiadał przed tamtej-
szym sądem.  W materii, o 
które oskarża się otwoccza-
nina, prawo brytyjskie jest 
bardzo surowe. Jeśli podej-

rzenia się potwierdzą, może 
dostać nawet dożywocie. 
W sprawę zamieszany jest 
również drugi Polak, 48-let-
ni mieszkaniec Radomia.   
W trakcie ustalania jego 
miejsca pobytu okaza-
ło się, że po powrocie do 
kraju zdążył już coś „prze-
skrobać” i odsiaduje wyrok  
w jednym z zakładów kar-
nych. Być może i on będzie 
miał jeszcze okazje przeko-
nać się, gdzie lepiej karmią: 
u nas czy na wyspach.  

SW

Dramat na moście kolejkowym
dół. Niestety, potwierdził się 
czarny scenariusz - męż-
czyzna już nie żył. Jak prze-
kazała redakcji asp. sztab. 
Anna Wasilewicz z komen-
dy powiatowej, zmarły to 
47-letni mieszkaniec powia-
tu otwockiego. Decyzją pro-
kuratora jego ciało zostało 
przewiezione do Zakładu 
Medycyny Sądowej w War-
szawie. Otwocka prokura-
tura prowadzi też śledztwo  
w tej sprawie. Ze wstępnych 
ustaleń wynika, że było to 
samobójstwo. 
O przyczynach targnięcia 
się na własne życie przez  
mężczyznę na pewno nie 
będziemy snuć domysłów. 
Być może tajemnica jego 
śmierci zostanie zabrana 
do grobu. Dla nas nie jest 
to już tak bardzo istotne. 

Najgorsze jest, że kolejne 
życie zostało tak brutalnie 
przerwane. Stało się coś 
nieodwracalnego. Rodzina, 
bliscy, znajomi muszą teraz 
zadać sobie pytanie, czy 
zrobiliśmy wszystko, aby 
temu zapobiec?
Jak podaje Komenda Głów-
na Policji, w ubiegłym roku 
w Polsce odebrało so-
bie życie 5 276 osób. Je-
steśmy na niechlubnym  
3 miejscu wśród krajów 
UE. To liczba większa od 
liczby ofiar wypadków dro-
gowych. Do tego dochodzą 
samobójcy, których czyn 
został zakwalifikowany jako 
wypadek oraz próby sa-
mobójcze. Jak to możliwe  
w kraju, gdzie standard ży-
cia ciągle się poprawia? 
Jesteśmy coraz bogatsi, 
lepiej wykształceni. A może 
dobrobyt materialny i speł-
nianie naszych ambicji za-
wodowych to za mało. Może 
trzeba szerzej otworzyć 
oczy, aby dostrzec obok 
siebie drugiego człowieka  
z jego potrzebami, szcze-
gólnie pragnieniem miłości?

SW
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Nieobecność jest źle wi-
dziana i ostro wytykana na 
fejsie przez kolegów. 
Piotrek zbiera się już od so-
botniego ranka. Wyłuskuje 
z szafy ciuchy, dobiera buty, 
stylizuje fryzurę, godzinami 
wystaje przed lustrem. W 
przerwach wysyła i odbiera 
SMS-y. Nim wyjedzie, chce 
wiedzieć, kto będzie w klu-
bie. Od tego zależy prze-
cież, czy noc będzie udana, 
czy też spędzi się ją przy 
browarze na sofie. Dziś bę-
dzie super. Do klubu wybie-
rają się Zuzia, Olga, Marcel 
i Komin, a na sali techno gra 
sety DJ Maniana. Jeszcze 
tylko wyprosić od „starych” 
40 zeta. Piątka na podwóz-
kę, piętnaście na wstęp, dy-
cha na browara i dycha na 
„koła”. Jeść nie musi. Około 
dwudziestej wciska się na 
szóstego do starego opla 
kolegi. 
Do kasy nie ma jeszcze 

Odlotowy 
ubaw

W każdą sobotę sznury samochodów mkną w kierun-
ku Wilgi. Jadą od strony Otwocka, Piaseczna, Dęblina, 
Garwolina, wioząc spragnionych zabawy do Mega Mu-
sic, gdzie odbywają się, jak twierdzi młodzież, najlep-
sze dyskoteki na Mazowszu. 

długiej kolejki. Płacą, co 
kasjer kwituje stemplem na 
przedramieniu i ustawia-
ją się przed bramką, gdzie 
ochroniarze kontrolują ple-
caki, kieszenie, paski, buty,  
a w przypadku dziewczyn 
kobieta sprawdza biustono-
sze i gumki od majtek. Nikt 
nie wejdzie z alkoholem,  
a tym bardziej z prochami. 
- Zdarza się, że komuś uda 
się przemyt, ale w większo-
ści przypadków jest za jakiś 
czas, gdy narkotyk zacznie 
działać, wyrzucany przez 
ochronę i dostaje „czarny 
bilet” - wyjaśnia właściciel 
klubu. - Nie chcę, by klub 
kojarzony był z narkotykową 
stajnią. Wiele nas to kosztu-
je zachodu i pieniędzy. Za-
trudniam profesjonalną, li-
cencjonowaną ochronę i na 
stałe współpracujemy z gar-
wolińską policją.- podkreśla.
W sali techno już jest kilka-
dziesiąt osób. Z głośników 

Policjantki zajmujące się 
profilaktyką i wdrażaniem 
programów prewencyj-
nych, spotkały się na 
wakacyjnych zajęciach  
z bezpieczeństwa z dzieć-
mi oraz młodzieżą, biorą-
cymi udział w półkoloniach 
organizowanych przez 
Gminny Ośrodek Kultury 
w Wiązownie. Podczas 
spotkania omówiono za-
sady zachowania się nad 
wodą i sytuacje z osobami 
obcymi. Policjantki prze-
prowadziły też wykład na 
temat bezpiecznej jaz-
dy rowerem i sprawdziły 
wiedzę najmłodszych na 
temat wyposażenia jedno-
śladów. Były ciekawostki 
oraz atrakcje, między in-
nymi daktyloskopowanie. 
Podczas zajęć wyświetlo-

Profilaktycy z Otwocka 
na prelekcji  

w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Wiązownie

no filmy profilaktyczne.
Okres wakacyjny to czas 
bardzo aktywny dla po-
licyjnych profilaktyków. 
Wiedza i profesjonalizm,  
a przy tym serdeczne podej-
ście do najmłodszych, takie 
właśnie są zaangażowane  
w profilaktyczną misję po-
licjantki: aspirant sztabowy 
Anna Wasilewicz i młodszy 
aspirant Karolina Pardej.
Policjantki odwiedziły pół-
kolonie zorganizowane  
w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Wiązownie. Celem 
ich wizyty było edukowanie 
najmłodszych i uczenie, jak 
mają zachować się w sy-
tuacjach trudnych, a także 
jak bezpiecznie wypoczy-
wać nad wodą.
Kolonistom wyświetlono 
dwa edukacyjne filmy: ani-

mowany o „Reksiu Ratow-
niku” i fabularny o przekor-
nym „Alberciku”, który nie 
słuchał się nikogo i bawił 
się nad wodą w sposób 
taki, którego nie wolno na-
śladować. Była to produk-
cja stworzona przy udziale 
mazowieckiej Policji.
Wyświetlane filmy mia-
ły za zadanie wzmocnić 
przekaz policjantek i po-
kazać młodzieży, że nad 
wodą trzeba uważać, słu-
chać się starszych, a tak-
że wskazówek policjantów 
i ratowników.
Każdy uczestnik zajęć  
z policjantami otrzymał na 
pamiątkę własny odcisk li-
nii papilarnych.
Policjanci odwiedzą nieba-
wem kolejnych kolonistów.

KPP Otwock
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rąbie niskotonowa muzyka, 
którą miksuje  DJ Maniana, 
a po oczach walą strobosko-
py. Niewiele widać. Przebły-
skują tylko ekrany komórek 
z tekstami SMS-ów, bo tyl-
ko w ten sposób można się 
porozumieć. Nieco ciszej 
jest w sali dance, choć oko-
ło północy i tu będzie waliło 
ponad 10 tysięcy watów z 
pieca. Największy ruch jest 
w barze. Cola, wódka i piwo 
idą niczym woda. Niektórzy 
posilają się pizzą. 
Wspinam się na balkon, do 
królestwa Maniany, któremu 
pomaga terminujący u nie-
go Komin. - Będą z niego 
ludzie - mówi mistrz, wska-
zując na młodego chłopaka. 
- Wyłoniłem go po warsz-
tatach, jakie prowadziłem  
w roku ubiegłym. Musi tylko 
dużo ćwiczyć i podglądać 
innych. Niedługo dam mu 
już zagrać seta (60 minut 
jednego ciągu muzyczne-
go). Muszę mieć następcę 
i zastępcę, bo zdarza się 
coraz częściej, że mam do 
wyboru kilka dyskotek rów-
nocześnie. Nie rozdzielę 
się. Uczę więc chętnie mło-
dych. Sam też dokształcam 
się muzycznie na bieżąco, 
bo w tej sferze sporo się 
dzieje - podkreśla Maniana 
i na gramofon rzuca winyla. 
Klub ma dwie sale tanecz-
ne, trzy bary oraz na piętrze 
zespół tzw. lóż. W okresie 
wakacyjnym dodatkowo 
działa letnia sala taneczna, 
ogródki, bar, kamienny grill 
i wędzarnia ryb. Cały ten 
kompleks utrzymany jest  
w formie starego warowne-
go grodu krytego trzciną ho-
lenderską.
Lokal przystosowany jest do 
przyjęcia 5000 osób. Par-
king ma 1000 miejsc. To ko-
los. Sale taneczne (techno, 
dance oraz letnia disco-po-
lo) wyposażone są w nagło-
śnienie o mocy 25 000 WAT 
oraz wszystko to, co miga, 
świeci i daje salom jakiś 
kosmiczny, fantastyczny kli-
mat. Górny poziom dysko-
teki ma balkony z widokiem 
na sale tańca i ogródki. 
- Dyskoteka zaczęła funk-
cjonować w 1997 roku  
w zabytkowym XVII - wiecz-
nym budynku, który przed 
wojną należał do hrabiego 
Zabiegły - wspomina obecny 
właściciel. - W czasie wojny 
i po wojnie był on wykorzy-
stywany jako szpital polowy  
a później jako kuźnia i stajnia.
W 1997 roku budynek został 
przystosowany do organi-
zowania imprez masowych. 

W swojej historii dyskoteka 
Mega Music gościła naj-
sławniejszych polskich i za-
granicznych DJ-ów, ale na 
stałe klub obsługują:  Ma-
niana (Mariusz Skrobisz), 
Maximus (Łukasz Gajew-
ski), X (Piotr Jankowski). 
To oni w głównej mierze są 
magnesem, który przyciąga 
młodzież żądną wyszalenia 
się. No i młodzież szaleje. 
Około dwudziestej drugiej 
wszyscy są już rozluźnieni. 
Jedni ,,klepnięci” są piwem, 
drudzy ,,kołami”, a inni jesz-
cze speedem. Mija mnie 
Piotrek. Za nim idzie ma-
łolata. Widać, że są ,,klep-
nięci” i wychodzą do lasu, 
bo ich przyparło. Wdaję się  
w rozmowę z ochroniarzem.  
– I my, i policjanci po cywil-
nemu wyłuskujemy ,,klep-
niętych”, czyli tych, którzy 
coś zażyli. No, ale nie za-
wsze się nam to udaje, bo 
umieją się kryć. Rewizja 
przy wejściu nic nie daje. 
Małolaty dogadują się z di-
lerami wcześniej i nim prze-
kroczą bramkę już są po 
pod wpływem narkotyku. 
Najczęściej z opóźniaczem. 
,,Klepie” ich dopiero po go-
dzinie czy dwóch, ale na sali 
jest ciasno i kryją ich kole-
dzy. Najtańsze są ,,koła”, 
czyli pastylki ecstasy. Jed-
na kosztuje 10 zł. Chodzi 
też speed w gramowych 
działkach po 40 zł, ale nie 
każdego stać ją kupić, choć 
mota najlepiej. To polska 
nazwa amfy. A skład ecsta-
sy to: 20% amfy, 20% ecs-
tazy, 10% trutki na szczury, 
10% tłuczonego szkła i 40% 
proszku do prania – wylicza 
fachowo ochroniarz, a wi-
dząc moje zdziwienie doda-
je: - Amfetamina!! Szkło jest 
potrzebne, by wciągany no-
sem narkotyk szybciej dostał 
się do krwioobiegu przez 
okaleczone naczynka. Na 
imprezach nikt nie wciąga, 
bo to widać, a świadków nikt 
nie potrzebuje. Speed biorą 
w postaci bomb. To samo, 
tyle że owinięte w cienką 
bibułkę z chusteczki i skrę-
cone niczym cukierek. Po 
połknięciu bibuła rozpusz-
cza się i narkotyk zaczyna 
hulać. Krąży też haszysz, 
marycha i koks.
Dyskoteki są cool. Do 
czwartej rano. Później za-
czyna się gorączka SMS-
-owa, by zapewnić sobie 
powrót do domu. Przy par-
kingu pokaźny tłumek osób, 
które liczą na podwózkę. 
- Wszyscy didżeje mają 
obowiązek już od północy 

zapowiadać, by nie siadać 
za kierownicą po piwie,  
a także dosiadać się, gdy 
kierowca wydaje się nam 
podejrzanie wesoły - stwier-
dza właściciel. Niestety, nie 
wszyscy biorą sobie takie 
uwagi do serca...
Samochody zapakowa-
ne na ful ruszają z piskiem 
opon, ale czadu dają do-
piero na asfalcie. Kierowca, 
mając za sobą kumpli, obok 
laskę, a w głowie nieustają-
cy jazgot muzyki, migotanie 
stroboskopów i nierzadko 
hulającą jeszcze po głowie 
fazę ecstazy - dociska pedał 
gazu. Nie honor dać się wy-
przedzić. Grzeje, ile fabryka 
dała, nie bacząc na miga-

jące na poboczach znicze, 
ślad po rówieśnikach, którzy 
zginęli podczas powrotów  
z dyskoteki. Piotrkowi i jego 

kolegom też się nie udało. 
Następnego dnia na pobo-
czu stanęły nowe znicze. 

Andrzej Kamiński
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Michał Niemiec, artysta 
i świetny wokalista, tym 
razem jako konferansjer 
przedstawił licznie zgro-
madzonej przed sceną 
publiczności program arty-
styczny i wymienił stoiska 
jakie należy odwiedzić,  
w tym stoisko gminnej pro-
mocji, w którym panie roz-
dawały gadżety i doniczki 
z bazylią, które okazały się 
hitem dla mieszkańców,  
stoisko Celestynowskiego 
Stowarzyszenia Współpra-
cy Międzynarodowej „Na 
Świat”, w którym znajdo-
wała się wystawa dziecię-
cych rysunków: „Francja 
w oczach dzieci”, stoiska 
mini warsztatów plastycz-
nych dla dzieci, wystawa 
rękodzieła szydełkowego 
Genowefy Galas z Reguta 
i obrazów koła seniorów.  
Zachęcił też wszystkich do 
ofiarności na rzecz czwórki 
nieletnich dzieci z Zabie-
żek, których rodzice zginęli 
w wypadku kolejowym. (Ze-
brano 4752,10 zł. a organi-
zatorem publicznej zbiór-
ki było Stowarzyszenie 
Bezpieczna Młodość im. 
„Grzegorza”w Józefowie, 
w porozumieniu z wójtem 
gminy Celestynów).  Wójt 
Gminy Witold Kwiatkowski, 
w towarzystwie przewodni-
czącego Rady Gminy Ro-
mualda Ziętali i przewod-
niczącego Rady Powiatu 
Dariusza Grajdy otwiera-
jąc uroczystość Dnia Gmi-
ny Celestynów powiedział 
- Drodzy Państwo! Nasze 
święto przypada w szcze-
gólnym i wyjątkowym roku 
dla wszystkich Polaków 
– za sprawą 100-lecia od-
zyskania Niepodległości. 
Naprawdę mamy co świę-
tować, zarówno w wymia-
rze krajowym jak i lokal-
nym. Gmina Celestynów 
pięknieje, dynamicznie 
się rozwija, jest coraz bar-
dziej atrakcyjnym i przyja-
znym miejscem do życia. 
To bez wątpienia sukces 
nas wszystkich. Spełniamy 
swoje marzenia, ale także 

Święto gminy Celestynów
Dzień Gminy Celestynów, organizowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu już po raz 27,  
w tym roku po raz pierwszy rozpoczął się sporto-
wo dwoma turniejami o puchar wójta: siatkówki 
plażowej i szóstek piłkarskich gminnych sołectw. 
Po zaciętych zmaganiach sportowych nadszedł 
czas na rozrywkę i muzykę z najwyższej półki.

spełniamy marzenia tych 
wszystkich, którzy pragnęli 
wolnej, niepodległej Pol-
ski. Niech ten dorobek na-
szej malej ojczyzny będzie 
takim naszym wspólnym 
prezentem dla Niepodle-
głej!!!, w tym wyjątkowym 
roku – podkreślił wójt,  
a konferansjer na scenę 
zaprosił ludową Kapelę 
Polesoki: Andrzeja Pował-
kę, Czesława Majewskie-
go i Stanisława Kąkolew-
skiego, a też Tadeusza 
Korybut-Daszkiewicza, 
który jako prezes Celesty-
nowskiego Towarzystwa 
Kulturalnego powołał „do 
życia” wiele lat temu ową 
kapelę. Wójt  uhonorował 
ich dyplomami uznania  
i okolicznościową statuet-
ką, a kapela w podziękowa-
niu zagrał kilka skocznych 
melodii. Michał Niemiec 
zapowiadając wcześniej 
Kapelę przypomniał: „Po-
czątki Kapeli Kołbielskiej  
z Celestynowa sięgają dru-
giej połowy lat 90., kiedy to 
Andrzej Powałka próbował 
reaktywować uznany miej-
scowy zespół Polesoki,  
o kilkudziesięcioletniej tra-
dycji koncertowania. I tak, 
w obecnym składzie: Cze-
sław Majewski – skrzyp-
ce, Stanisław Kąkolewski 
– harmonia i Andrzej Po-
wałka – bębenek, muzy-
cy grają wspólnie ponad 
osiemnaście lat (od 1998 
roku). Kapela Kołbielska 
zdobywała nagrody i wy-
różnienia: w 2005 roku 
Kapela zdobyła II miejsce 
na Ogólnopolskim Prze-
glądzie Kapel i Śpiewaków 
Ludowych w Kazimierzu 
Dolnym nad Wisłą. W roku 
2009 Kapela zdobyła III 
miejsce również na Prze-
glądzie Kapel i Śpiewaków 
Ludowych w Kazimierzu 
Dolnym.  Andrzej Pował-
ka z kolei zdobył II miejsce  
w Kategorii Solistów Śpie-
waków na 52 Ogólno-
polskim Festiwalu Kapel  
I Śpiewaków Ludowych  
w dniu 24 czerwca 2018 

roku w Kazimierzu Dolnym”- 
podkreślił Michał Niemiec. 
W dalszej części wójt wraz 
z przewodniczącym rady 
powiatu i gminy uhonoro-
wali medalami, pucharami 
i nagrodami rzeczowymi, 
ufundowanymi przez Koleje 
Mazowieckie, zwycięzców 
w turnieju piłki nożnej i piłki 
plażowej (szerzej o turnie-
jach i wynikach w artykule: 
Dzień Gminy na sportowo). 
Nagrodzono także dzie-

ci, których prace o Francji 
zostały przez komisję wy-
różnione i wytypowane do 
nagród. Publiczność  grom-
kimi brawami nagradzała 
wszystkich, choć najbar-
dziej czekała na występy 
gwiazd. Koncert rozpoczął 
kabaret  „Koń Polski”, a po 
jego zabawnych scenach 
i dowcipach w wykonaniu 
Heli i Mariana, przyszła 
kolej na znane i lubiane 
przeboje w wykonaniu ze-

społu VOX, następnie ze-
spół Golden Life dał czadu 
i na koniec zespół PAPA D 
do czerwoności rozgrzał 
publiczność, która przed 
sceną tańczyła, klaskała  
i setnie się bawiła. Jednym 
słowem działo się w to nie-
dzielne popołudnie tyle, że 
wszyscy na długo je zapa-
miętają, a przynajmniej do 
przyszłorocznego sierpnia.
 

Andrzej Kamiński

Kapela Kołbielska Polesoki

Kabaret „Koń Polski”

Zespół VOX

Zespół PAPA D.
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Niestabilne taryfy za wodę 
 i ścieki niepokoją przedsiębiorców

Dla Grupy Kapitałowej SuperDrob stabilne prawo oznacza długoterminowe planowanie i zachęca do inwesto-
wania w rozwój przedsiębiorstwa. Kolejne inwestycje przekładają się na wzrost produkcji i efektywność biz-
nesową, bogatszą ofertę kierowaną na rynek krajowy i eksport, tańsze wyroby oraz zwiększenie zatrudnienia. 
Obniżone w tym roku opłaty za odbiór ścieków przemysłowych odprowadzanych z zakładu SuperDrob S.A.  
w Karczewie do miejskiej oczyszczalni w Otwocku wkalkulowane zostały w te działania. 

Utrzymanie taryf na niż-
szym poziomie nie jest jed-
nak pewne. Koalicyjni radni 
z przewagą PIS w otwockiej 
radzie miasta starają się 
o unieważnienie wprowa-
dzanych pod koniec stycz-
nia stawek korzystnych dla 
przedsiębiorców.

Niepewność utrzymania 
obniżonych opłat budzi po-
ważny niepokój właścicieli 
rodzinnej firmy SuperDrob 
S.A., która w zakładzie  
w Karczewie zatrudnia po-
nad 1300 pracowników. 
W całej grupie kapitałowej 
pracuje 2500 osób. Krajo-
wy lider w przetwórstwie 
mięsa drobiowego jest 
największym pracodawcą  
w powiecie otwockim. 
Przez sześć lat Super-
Drob S.A. płacił 7,26 zł za 
m3 ścieków odbieranych 
przez Otwockie Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji. Od kilku miesięcy 
taryfy za tę usługę zredu-
kowane zostały o ponad  
6 proc. Obecna cena wyno-
si 6,81 zł za m3. Przy dużej 
ilości ścieków przemysło-
wych powstających w pro-
cesie produkcji drobiowej 
w zakładzie oszczędności 
są niemałe.

- Miesięcznie odprowadza-
my do miejskiej oczysz-
czalni w Otwocku od 40 
do ok. 45 tys. m3 ścieków 
przemysłowych - informuje 
Jan Grzegrzółka, dyrektor 
zakładu SuperDrob S.A  
w Karczewie. – Co miesiąc, 
od lutego br. płacimy za tę 
usługę mniej o 20 tys. zł. 
Jeśli pomnożymy to przez 
12 miesięcy, to rocznie 
uzyskamy oszczędności  
w kwocie ok. 250 tys. zł. 
To są naprawdę duże pie-
niądze, które firma może 
przeznaczyć na kolejne 
inwestycje lub na działal-
ność charytatywną. Dotarły 
do nas niepokojące infor-
macje, że otwoccy radni 
kwestionują wprowadzone 

od tego roku nowe stawki  
i dążą do ich unieważnie-
nia. Ryzyko powrotu do 
poprzednich cen bardzo 
utrudnia nam bieżące i dłu-
goterminowe planowanie. 
Taka niepewność stanowi 
barierę w prowadzeniu na-
szej działalności biznesowej.

Otwockie Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanali-
zacji już na początku 2016 
roku wystąpiło z propozycją 
obniżenia taryfy dla trzech 
grup dostawców ścieków, 
w których był też zakład 
drobiarski w Karczewie. 
Zbiegło się to z realizacją 
przez SuperDrob inwesty-
cji za ponad 2 mln zł. Aby 
sprostać wymaganiom 
stawianym przez OPWiK, 
przedsiębiorstwo wybudo-
wało przed dwoma laty no-
woczesną podczyszczalnię 
ścieków przemysłowych.

- Poprzednia instalacja nie 
spełniała obowiązujących 
standardów, ale nowy sys-
tem jest jednym z najno-
wocześniejszych w kraju  
i oczyszcza ścieki na bar-
dzo wysokim poziomie 
– kontynuuje dyrektor za-
kładu. - Niskie stężenie za-
nieczyszczeń w ściekach 
przemysłowych odbiera-
nych z zakładu generuje 
znacznie mniejsze koszty 
i jest także korzystne dla 
OPWiK podczas dalszego 
procesu ich oczyszczania. 
Prosta kalkulacja wskazu-
je na to, że nasze opłaty 
za odbiór ścieków powin-
ny być w tej sytuacji niż-
sze, ale tak się wówczas 
nie stało.

Propozycja obniżenia 
stawek dla firmy, z którą 
OPWiK wystąpiło w 2016 
roku, była jak najbardziej 
racjonalna, ale nie zyskała 
akceptacji ani burmistrza 
Karczewa, ani koalicyjnych 
radnych w Otwocku. Stało 
się to dopiero pod koniec 
stycznia tego roku.

Zamieszanie  
wokół taryf

Przez ostatnie lata 
OPWiK bezskutecznie za-
biegało o wprowadzenie 
korzystniejszych stawek za 
odbiór ścieków i dostawę 
wody w aglomeracji otwoc-
kiej dla zróżnicowanych 
grup odbiorców. Każda pró-
ba kończyła się jednak nie-
powodzeniem, ponieważ 
radni koalicyjni w Otwocku 
odrzucali kolejne wnioski. 
Nie respektowali również 
orzeczenia Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego 
(WSA), który w 2016 roku 
nakazał OPWiK wprowa-
dzenie jednej grupy tary-
fowej w opłatach za ścieki  
i dwóch dla odbiorców wody.
- Kiedy po zmianie prawa 
w grudniu 2017 roku usta-
wodawca pozbawił radnych 
kompetencji do podejmo-
wania decyzji w sprawie 
uchwalania stawek za wodę 
i ścieki, udało się prezyden-
towi Otwocka wprowadzić 
nowe taryfy obowiązujące 
od 21 stycznia – przypo-
mina Mieczysław Kostyra, 
prezes OPWiK. - Odbyło 
się to bez procedowania 
nad wnioskiem OPWiK na 
skutek celowego działa-
nia koalicyjnych radnych. 
Miesiąc później Jarosław 
Margielski, przewodniczą-
cy rady miasta zwrócił się 
do regulatora stawek,czyli 
Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego „Wody Pol-
skie”, o odrzucenie naszej 
propozycji.

Regionalny Zarząd Go-
spodarki Wodnej wszczął 
postępowanie i uznał na 
początku lipca, że prezy-
dent Otwocka nie był orga-
nem uprawnionym do ich 
wprowadzenia. Odwołanie 
złożone przez OPWiK do 
prezesa Wód Polskich nie 
zostało jeszcze rozpatrzo-
ne. Chaos prawny trwa 
nadal, a przedsiębiorcy 
nie mają żadnej pewności, 

jaka zapadnie decyzja i czy 
nowe taryfy zostaną nadal 
utrzymane.
- Jeśli decyzja prezesa Pol-
skich Wód będzie nieko-
rzystna i wpłynie na zmianę 

stawek, zaskarżymy ją do 
WSA i będziemy czekać 
na wyrok – dodaje prezes 
Kostyra. – To może jednak 
potrwać wiele miesięcy. Tak 
było w przypadku orzecze-
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nia wydanego przez WSA 
pod koniec 2016 roku. Sąd 
rozpatrywał zaskarżoną rok 
wcześniej przez koalicyj-
nych radnych ich własną 
uchwałę w sprawie taryf. Od 
początku tej kadencji samo-
rządowej mamy z tą grupą 
radnych same problemy. 
Zamieszanie wokół opłat 
za usługi wodne i kanali-
zacyjne trwa bez przerwy. 
Wprowadza to chaos wśród 
naszych klientów z Otwocka  
i Karczewa. Teraz też przed-
siębiorcy pozbawieni są 
stabilizacji cenowej przez 
ich działania, a w tym naj-
większy zakład produkcyjny  
w aglomeracji otwockiej, 
który robi wiele dobrego dla 
całego regionu.

Krajowy lider  
w branży drobiarskiej 

jest dumą regionu

Na sukces rodzinnej firmy 
działającej od 25 lat złożyło 
się wiele czynników, ale naj-
ważniejsze są inwestycje 
w rozwój technologiczny  
7 spółek, które wchodzą  
w skład Grupy Kapitało-
wej. Główne zakłady prze-
twórstwa zlokalizowane są  
w Karczewie, Łodzi i Lu-
blinie. Przedsiębiorstwo 
SuperDrob S.A spełnia 
światowe warunki jako-
ści produkcji, które zostały 
ustanowione dla producen-

tów żywności przez między-
narodową normę BRC. Naj-
wyższy standard BRC A+ 
przyznawany jest tylko naj-
lepszym przedsiębiorcom. 
Zakład w Karczewie jest 
wśród tych liderów. Przy-
chód grupy kapitałowej za 
2017 przekroczył miliard zł. 
Około 50 proc. produkcji tra-
fia na eksport do kilkunastu 
krajów, głównie do Unii Eu-
ropejskiej, ale także do Chin 
i Japonii. Od ubiegłego roku 
SuperDrob współpracuje  
z Charoen Pokphand Foods 
(CPF) – tajlandzkim kon-
cernem rolno-spożywczym. 
Partnerstwo z CPF pozwala 
na aktywne uczestnictwo w 
konsolidacji polskiego rynku 
mięsnego i paszowego.
- Zakład w Karczewie zaj-
muje się ubojem i roz-
biorem drobiu – wyjaśnia 
dyrektor Jan Grzegrzół-
ka. – Mamy bardzo roz-
budowane przetwórstwo. 
Tygodniowo sprzedajemy 
1800 ton mięsa, przera-
biając milion sztuk drobiu. 
Zajmujemy się konfekcjo-
nowaniem wszystkich ele-
mentów mięsa drobiowego 
i dostarczamy na krajowy  
i zagraniczny rynek również 
wyroby gotowe. Nasz asor-
tyment jest bardzo bogaty  
i obejmuje ok. 500 różnych 
produktów. Żeby to wszyst-
ko należycie funkcjono-
wało, mamy w zakładzie 
różne sektory, w tym dział 

wdrożeń i rozwoju. Każdą 
zaoszczędzoną złotówkę 
przeznaczamy na rozwój 
firmy, dlatego tak ważne są 
dla nas stabilne wydatki, 
ponoszone m.in. za odbiór 
ścieków przez OPWiK.

Jasne i przejrzyste prze-
pisy to podstawa działania 
tak znaczącej firmy. Nie 
mogą się zmieniać z dnia 
na dzień, bo to destabili-
zuje pracę i przeszkadza 
w planowaniu kolejnych 
inwestycji oraz prowadze-
niu działalności charyta-

tywnej, na którą spółka nie 
szczędzi pieniędzy. Rocz-
nie sponsoruje ponad sto 
różnych inicjatyw lokalnych 
oraz imprez.

Inwestycje w rozwój 
przedsiębiorstwa Su-
perDrob S.A. pozwalają  
z każdym rokiem zwięk-
szać potencjał produkcyj-
ny rodzinnej firmy. Przed 
dwoma laty wybudowano 
w Karczewie najnowocze-
śniejszą w Polsce halę roz-
ładunku żywca o wartości 8 
mln zł. Za miesiąc oddana 

zostanie do eksploatacji 
kolejna hala produkcyjno- 
magazynowa o pow. 2 tys. 
m2 wyposażona w linie 
technologiczne najnowszej 
generacji. Zwiększy się 
dodatkowo potencjał pro-
dukcyjny zakładu, ale także 
ilość ścieków odprowadza-
nych do miejskiej oczysz-
czalni w Otwocku. Niesta-
bilność taryf, zaskarżonych 
przez grupę radnych koali-
cyjnych, na pewno nie służy 
interesom niezwykle pręż-
nego przedsiębiorstwa.

Jolanta Czudak
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Zbliża się nieuchronny ko-
niec wakacji – dla jednych 
to powód do smutku, a dla 
innych do radości. W końcu 
szkołę da się lubić. W tym 
roku kalendarz jest bardzo 
łaskawy, bowiem 1 wrze-
śnia przypada w ….sobotę. 
Tego dnia czeka na Was nie 
szkoła, a prawdziwa mu-
zyczna uczta! Wszystko za 
sprawą „Świder Rap Night”.
Warto zatem wybrać się  
w tę ostatnią sobotę waka-
cji na otwocką plażę miej-
ską, gdzie w malowniczych 
warunkach rzeki Świder 
czekać będzie na Was moc 
atrakcji. Od południa roz-
poczną się pokazy tańca, 
animacje czy „piana party” 
- to tylko niewiele z dzien-
nego programu, którego 
gwiazdą będzie wokalistka 
Julia Węgrowicz.
Wraz z wybiciem godziny 
21.00 na scenę wkroczą 
raperzy. Na przystawkę wy-
stąpią trzy zdolne składy: 
LektoR&Size, Skład DZS  
i collabo, Mały W.T.P. x OKZ 
X Jedlin i z pewnością do-
starczą Wam sporo wrażeń. 
Danie główne? To znany już 
nie tylko w rodzinnym mie-
ście, szybko zdobywający 
sobie rzeszę fanów - D.I.X.I. 
aka Charakterny Zbój , któ-
ry na scenie pojawi się wraz 
Himenem i Dj Auxem. Arty-

Otwock

Charakterny 
koncert

ści zaczynali przygodę z ra-
pem w Pionkach - w garażu 
u wspomnianego Dj-a. War-
to dodać, że tworzą projekt 
Impact,  w którym przygoto-
wują się do stworzenia no-
wego albumu i nakręcenia 
klipów promocyjnych. Cze-
go możemy się spodziewać 
na scenie? D.I.X.I. aka Cha-
rakterny Zbój zapowiedział, 
że zaprezentuje numery 
z przekroju całej kariery 
na czele z teledyskowymi 
„Bang Bang” i „Lepszy Czło-
wiek”. Usłyszycie również 
kilka nowych utworów, któ-
re jeszcze nie miały swojej 
premiery. Pionkowskie trio 
jest obecne na scenie hip-
-hopowej już 8 lat i przez 
ten czas zagrało ponad 150 
koncertów w różnych miej-
scach kraju. Wstęp wolny 
– warto!

Miejski Ośrodek Kultury 
zaprasza 3 września do 
Filmowego Klubu Senio-
ra, a niespełna tydzień 
później (9 września) na 
niedzielne romantyczne 
kino. Podczas pierwszego 
seansu widzowie razem  
z bohaterami spróbują od-
powiedzieć na pytanie, czy 
faktycznie większość dni w 
roku jest nieistotnych, bo 
nie niosą za sobą żadnych 
wspomnień. Są dni, w któ-
rych dzieją się rzeczy, któ-
re na dłużej zapadają nam  
w pamięć. Pamiętamy 
dzień, w którym się za-
kochaliśmy, pamiętamy 
pierwsze spotkania… 

Józefów

Pójdźcie na film
i rozstania. Niedziel-
ny seans opowie o cza-
sach, w których roman-
tyzm trzeba ukrywać pod 
grubą warstwą cynicz-
nych dowcipów, o wiecz-
nych chłopcach bojących 
się odpowiedzialności  
i o mężczyznach wierzą-
cych w prawdziwą miłość. 
Seanse niebiletowane.

3 września  
(poniedziałek),  

godz. 17.00,  
wstęp wolny

9 września (niedziela), 
godz. 18.00, wstęp wolny

MOK Józefów,  
ul. Wyszyńskiego 1

„Piękne, dalekie i odmienne” 
Chiny to niezwykle ciekawy kraj, pełen kontrastów, za-
chwycający i wypełniony różnicami kulturowymi. Jak 
ten kraj wygląda oczami cudzoziemca? Będziecie mogli 
się przekonać 7 września podczas prelekcji prowadzo-
nej przez Dorotę Czołak - trenera biznesu, wykładow-
cę, praktyka handlu zagranicznego, eksperta ds. rynku 
chińskiego. Wstęp wolny.

7 września (piątek), godz. 18.00, wstęp wolny
MOK Józefów, ul. Wyszyńskiego 1

fot. źródło: MOK Józefów

Mazowiecki Bartek
Kilka kilometrów od Józefowa znajduje się wyjątkowy pomnikowy dąb szypułkowy. 
Mazowiecki Bartek, bo tak go nazywają, rośnie na lewym brzegu Mieni w rezerwa-
cie Świder. 587 cm w obwodzie i wysokość na ponad 25 m robi wrażenie. Pień jest 
niewysoki, masywny i ciekawie skręcony wokół własnej osi oraz pokryty mchem  
i porostami. A co powiecie na utrwalenie go na zdjęciach? Będziecie mieli ku temu 
okazję, bowiem MOK Józefów zaprasza na plener fotograficzny pt. „Mazowiecki Bar-
tek i Dolina Mieni” , wstęp wolny. Obowiązują zapisy: agnieszka.jung@mokjozefow.
pl, tel. 22 789 22 84.

8 września (sobota), godz. 9.00, wstęp wolny
Zbiórka MOK Józefów, ul. Wyszyńskiego 1

Józefów
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Imieniny 
24 sierpnia - Jerzego, Bartłomieja
25 sierpnia - Ludwika, Luizy
26 sierpnia - Marii, Zefiryny
27 sierpnia - Józefa, Moniki
28 sierpnia -  Augustyna, Patrycji
29 sierpnia - Sabiny, Jana
30 sierpnia - Rózy, Szczęsnego

Święta... całkiem nietypowe
24 sierpnia - Dzień Windowsa
Windows to bez wątpienia najpopularniejszy system operacyjny
w historii. Prezentację pierwszego graficznego środowiska pro-
duktu z rodziny Windows firmy Microsoft przeprowadzono w
listopadzie 1984 roku, była to graficzna nakładka na system
operacyjny MS-DOS.

25 sierpnia - Dzień polskiej żywności
Święto jest obchodzone od 2013 roku. Data nie jest przypadkowa,
pod koniec sierpnia stragany i sklepowe półki są pełne polskich
świeżych warzyw i owoców, a rolnicy świętują dożynki i cieszą
się zbiorami. 

28 sierpnia - Dzień Lotnictwa
Dzień Lotnictwa obchodzimy w
rocznicę zwycięstwa kpt. pil.
Franciszka Żwirki i inż. pil.
Stanisława Wigury w między-
narodowych zawodach samo-
lotów turystycznych Challenge
w 1932 roku.

29 sierpnia - Dzień Strażnika
Gminnego i Miejskiego
To polskie święto obchodzone
w rocznicę uchwalenia ustawy
z 1997 roku, która określa
funkcjonowanie straży gminnej.
To dobra okazja do tego by
awansować wyróżniających się strażników

Krzyżówka panoramiczna z hasłemKartka z
kalendarza

Hasło krzyżówki panoramicznej  z 17 sierpnia 2018: TEATR
IMIENIA STEFANA JARACZA W OTWOCKU

SUDOKU
2 4 5 9 3

9 8 2 7

5 2 9

5 2 8

9 2

7 1 8

9 8 4

2 8 1 3

4 2 9 3 6

1 - Co to za budynek, z którego
wychodzisz, chociaż wcale tam
nie wszedłeś?

2 - Twarda woda na trzy litery?

3 - Co ciągnie cię w dół i nigdy
nie puszcza?

4. - Co lata bez oczu i płacze
bez oczu?

5 - Co można złamać bez trzy-
mania?

6. - Im więcej ich robisz, tym
więcej zostawiasz za sobą?
Co to?

7. - Białe jest brudne, czarne
jest czyste. Co to?

1 -Szpital, w którym się urodziłeś; 2. - Lód; 3 - Grawitacja; 4 - Chmura; 5 - Obietnicę; 6 - Kroki; 7
-Tablica.
Kwadraty - 11; Równanie: Dzięki dodanej linii zrób z "+" cyfrę 4. Uzyskasz: 545+5+5 = 555, lub
5+545+5 = 555, lub  5+5+545 = 555.

Stanisław Wigura i Franciszek
Żwirko Wytęż umysł...

ODPOWIEDZI
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W ostatni weekend druży-
ny z klasy A gr. Warszawa 
II zmierzyły się w pierwszej 
kolejce, co zainauguro-
wało rozpoczęcie sezonu 
2018/2019. W rozgrywkach 
tych startuje łączenie czter-
naście drużyn, które powal-
czą o zwycięstwo i awans 
do wyższej ligi bądź wyka-
zując się gorszą grą i dys-
pozycją, spadną do niższej 
klasy. W sobotnich i nie-
dzielnych zmaganiach był 

W Celestynowskim Turnie-
ju Sołectw w Piłce Nożnej 
wzięło udział osiem sołectw  
z terenu Gminy Celesty-
nów: Jatne, Dąbrówka, 
Stara Wieś, Celestynów, 
Regut, Ostrów, Ostrowik 
oraz Zabieżki. Drużyny ry-
walizowały w dwóch gru-
pach. Do półfinałów turnie-
ju awans uzyskały po dwie 
najlepsze drużyny z grupy. 
W pierwszym meczu półfi-
nałowym zmierzyły się re-
prezentacje sołectw Regut 
i Dąbrówki (1:0), w drugim 
półfinale oglądaliśmy rywa-
lizację sołectw Celestynów 
i Stara Wieś (1:0). Trzecie 
miejsce  zdobyła reprezen-
tacja Sołectwa Dąbrówka, 
warto zaznaczyć że była 
to najmłodsza drużyna  

Po pierwszej 
kolejce w klasie A

tylko jeden remis, ale nie 
zabrakło imponujących wy-
ników - całość prezentuje-
my poniżej.

Bór Regut - Wisła Dzieci-
nów 2:3
Rozwój Warszawa - Advit 
Wiązowna 5:0
Polonia II Warszawa - SRT 
Halinów 5:2
Wisła Maciejowice - KS 
Puznówka 1996 5:1
PKS Radość (Warszawa) 

- Vulcan Wólka Mlądzka 
(Otwock) 1:1
Start Otwock - Sokół Cele-
stynów 4:1
Józefowia II Józefów - Vic-
toria Zerzeń (Warszawa) 
2:1

Druga kolejka rusza już  
w najbliższy weekend, o re-
zultatach napiszemy w ko-
lejnym numerze gazety.

Sebastian Rębkowski

Dzień Gminy 
Celestynów  
na sportowo

W niedzielę 19. sierpnia od-
były się dwa turnieje spor-
towe towarzyszące po raz 
pierwszy obchodom Dnia 
Gminy Celestynów zorga-
nizowane przez Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu: 
Turniej Sołectw w Piłce 
Nożnej oraz Turniej Siat-
kówki Plażowej o Puchar 
Wójta Gminy Celestynów.

w turnieju. W wielkim finale 
Celestynowskiego Turnie-
ju Sołectw w Piłce Nożnej 
spotkały się drużyny z Ce-
lestynowa i Reguta. Mecz 
po podstawowym czasie 
gry zakończył się wyni-
kiem jeden do jednego. 
O zwycięstwie w turnieju 
miały zadecydować rzuty 
karne. W konkursie rzutów 
karnych mogliśmy podzi-
wiać świetne interwencje 
bramkarzy i piękne bramki, 
jednak więcej zimnej krwi 
zachowali gracze z Cele-
stynowa i to oni zwyciężyli 
w Celestynowskim Turnie-
ju Sołectw w Piłce Nożnej. 
Królem strzelców, okazał 
się Łukasz Jakubowski  
z Sołectwa Celestynów, 
oraz statystyka na najlep-

szego bramkarza turnieju, 
którym jednogłośnie zo-
stał Robert Sokół- również  
z Sołectwa Celestynów.
Do Turnieju Siatkówki Pla-
żowej o Puchar Wójta Gmi-
ny Celestynów zgłosiło się 
osiem dwuosobowych dru-
żyn. W meczu o trzecie miej-
sce zmierzyły się pary Osiń-
ski/Feldo (Mrozy/Halinów)  
i Sitek/Szyszka(Otwock) 0-2 
(11-15,9-15). W finale tur-
nieju spotkały się pary Sła-
wek/Górski (Celestynów)
i Brzeziński/Kraszewski 
(Łódź). Mecz finałowy był 
bardzo wyrównany i obfito-
wał w długie i świetne akcje, 
jednak lepszą drużyną oka-
zała się para Łukasz Górski  
i Mateusz Sławek, którzy po-
konali swoich rywali dwa do 
zera w setach do dziesięciu 
i piętnastu. Puchary, medale 
i nagrody rzeczowe za miej-
sca 1-3 w obydwu turnie-
jach sportowych uroczyście 
wręczyli Wójt Gminy Cele-
stynów Witold Kwiatkow-
ski, Przewodniczący Rady 
Powiatu Dariusz Grajda 
oraz Przewodniczący Rady 
Gminy  Romuald Zientala. 
Wszystkim uczestnikom tur-
nieju dziękujemy za udział 
w turniejach, a zwycięzcom 
gratulujemy.

Michał Kwiecień,  
Specjalista ds. Sportu GOKiS



24 SIERPNIA 201814 HISTORIA

W samym centrum Wią-
zowny, dokładnie naprze-
ciwko urzędu gminy, znaj-
duje się zabytek, o którym 
wiele osób słyszało, nie-
wiele widziało, a jeszcze 
mniej zna jego historię. Za-
bytkiem tym jest barokowy 
pałac wybudowany w 1787 
r. dla Marii Karoliny z Lubo-
mirskich ks. Radziwiłłowej, 
miecznikowej litewskiej. 
Księżna Maria Karolina, 
rozwiedziona z Karolem 
Stanisławem Radziwiłłem 
- zwanym Panie Kochan-
ku - była na tle swojej epoki 
postacią barwną, bohater-
ką romansu z francuskim 
pisarzem Bernardinem de 
Saint-Pierre.
Pałac wybudowano na 
skarpie, być może na 
miejscu wcześniejszego 
dworu. Wokół niego oraz 
w dolinie Mieni założono, 
równocześnie z budową, 
park krajobrazowy w sty-
lu angielskim. Za czasów 
Lubomirskich pałac pełnił 
rolę letniego salonu, bywali 
w nim ludzie nauki i sztuki. 
Po śmierci księżnej w 1795 
r. dobra wiązowskie odzie-
dziczył jej siostrzeniec, Jan 
Alojzy Potocki, który trzy 
lata później sprzedał go 
za kwotę 150.000 talarów 
pruskich Josephowi Chri-
stianowi Heinrichowi von 
Maltzan, Freiherr zu War-

Pałac w Wiązownie  
– zabytek… ukryty

tenberg und Penzlin. Nowy 
właściciel nie nacieszył się 
długo swoją posiadłością 
- umarł w 1805 r. Po nim 
pałac przeszedł na wła-
sność jego syna Georga 
Ferdinanda Friedricha von 
Maltzan, Reichsfreiherr zu 
Wartenberg und Penzlin.

Ks. Poniatowski i…  
“Trędowata”

Wielka historia po raz 
pierwszy zawitała do pała-
cu w 1809 r. podczas wojny 
polsko-austriackiej. Przez 
kilka dni w maju 1809 r. 
znajdowała się w nim kwa-
tera Naczelnego Wodza 
Wojska Polskiego gen. Jó-
zefa ks. Poniatowskiego. W 
dniu 6 maja stąd wydał on 
odezwę do mieszkańców 
ówczesnej Galicji: „Do Po-
laków w zaborze austriac-
kim: Polacy! Ziomkowie! 
My już dawniej zyskaliśmy 
niepodległość, jesteśmy 
Polakami, idźcie za naszym 
przykładem, niesiemy Wam 
hasło wolności i swobody. 
Przyłóżcie się do wielkiego 
wskrzeszenia ojczyzny!”
W 1817 r. von Maltzan 
sprzedał dobra wiązowskie 
Michałowi Rydeckiemu  
z Warszawy. Po Michale, 
gdy ten zmarł 28 sierpnia 
1824 r., majątek został po-
dzielony na jego sukceso-

rów. Nie radzili sobie oni  
z zarządzaniem, co dopro-
wadziło do jego zadłuże-
nia. Aby ratować sytuację,  
w 1825 r. wystawiono na li-
cytację ruchomości: meble 
mahoniowe, lustra, obra-
zy, porcelanę i książki. Nie 
dało to większego efektu 
i w dwa lata później cały 
majątek wystawiono na 
sprzedaż. Jego nabywcą 
został Tadeusz Antoni hr. 
Mostowski, Minister Spraw 
Wewnętrznych i Policji Kró-
lestwa Polskiego. Po jego 
śmierci w 1842 r. majątek 
był dzierżawiony, a dwa lata 

później sprzedany Rozalii  
z Rozenthalów Kempner  
(i jej synom - Aleksandrowi 
i Edwardowi), wdowie po 
Jakubie Joachimie Kemp-
nerze. Wraz z Rozalią 
współwłaścicielem mająt-
ku był Seweryn hr. Uruski, 
który otworzył 1 stycznia 
1847 r. znaną mleczarnię 
na warszawskim Sewery-
nowie, gdzie oferował wy-
roby mleczarskie pocho-
dzące z dóbr w Wiązownie. 
Od 1857 r. pałac wraz  
z całym majątkiem kilka-
krotnie zmieniał właścicieli. 
W 1862 r. dobra ziemskie 

Wiązowna obejmowały 
obszar o powierzchni 372 
włók, 22 mórg, 5 prętów 
tj. ok. 6262 ha. Do mająt-
ku przynależał pałac i za-
budowania gospodarcze 
murowane z piwnicami 
oraz „park z wiekuistemi 
drzewami, ogród owocowy  
z oranżerią obmurowany”.
W wyniku kolejnej licytacji 
za długi wobec Towarzy-
stwa Kredytowego Ziem-
skiego rezydencja w 1871 
r. przechodzi w ręce Fran-
ciszka Jaroszyńskiego,  
a w 1880 r. dobra nabywa-
ją bracia Józef Jan i Karol 

Maria Karolina z Lubomirskich Radziwiłłowa  
- pierwsza właścicielka pałacu w Wiązownie.

Pałac w Wiązownie w okresie II wojny światowej.

Pałac pod koniec lat 90. ubiegłego wieku.
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Jan Szlenkierowie. W ma-
jątku urządzają letnisko. 
Sam pałac należał do Józe-
fa, a willa „Mieczysławów” 
do Karola. Kolejnym wła-
ścicielem budowli w 1905 
r. został bankier urodzony 
w Częstochowie - Szy-
mon Neuman. Dokonał on 
przebudowy pałacu w sty-
lu eklektycznym i urządził  
w nim swoją letnią rezyden-
cję. W tym czasie wybudo-
wany został również nowy 
trójkondygnacyjny dom 
administracyjny dla rząd-
cy i pracowników majątku.  
W budynku tym -  po przebu-
dowie -  mieści sie obecnie 
Urząd Gminy Wiązowna. 
Szymon Neuman zmarł 30 
marca 1927 r. w Warsza-
wie. Został pochowany na 
cmentarzu żydowskim przy 
ul. Okopowej w Warszawie. 
Po jego śmierci Wiązow-
ną zarządzała Flora, wdo-
wa po Szymonie oraz ich 
syn Tadeusz. Przed wojną  
w pałacu dwukrotnie go-
ścili filmowcy. Pierwszy raz  
w 1936 r. podczas robienia 
zdjęć do filmu Juliusza Gar-
dana „Trędowata”, a drugi 
raz w 1937 roku, gdy Kon-
rad Tom kręcił tu sceny do 
filmu „Ułan księcia Józefa”.

Po kawalerii Andersa, 
Niemcy i szkoła

Drugi raz historia zawita-

ła do pałacu we wrześniu 
1939 r. W opuszczonym 
przez właścicieli budynku 
w dniach 11-13 września 
znajdowało się dowództwo 
Grupy Operacyjnej Kawa-
lerii gen. Władysława An-
dersa. Brygady Kawalerii 
Nowogródzka, Wołyńska 
i Kresowa, wchodzące  
w skład Grupy, z rejonu 
Wiązowny przeprowadziły 
13 września atak na od-
działy niemieckie w kierun-
ku Mińska Mazowieckiego  
i Kałuszyna z zadaniem od-
bicia tych miast. W latach 
1942-44 w pałacu kwate-
rowali Niemcy dozorujący 
pobliskie fortyfikacje. Od 
1947 r. mieściła się tu szko-
ła rolnicza, od 1951 r. ośro-
dek szkoleniowy ZMP, a od 
1956 r. - ośrodek kolonijny 
Urzędu Rady. W 1981 r. 
właścicielem pałacu został 
Urząd Gminy w Wiązow-
nie, który urządził w nim 
ośrodek zdrowia, aptekę, 
przedszkole i filię szkoły 
podstawowej. W 1998 r. 
posiadłość odzyskali spad-
kobiercy Neumanów, któ-
rzy sprzedali go Polskiej 
Grupie INTERIM Sp. z o.o. 
Pałac obecnie stoi opusz-
czony i popada w coraz 
większą ruinę. Można zo-
baczyć jego bryłę z tere-
nu wiązowskiego ośrodka 
zdrowia.

Paweł Ajdacki

Plan dóbr wiązowskich z XIX w.
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- Muszę przyznać, że wy-
gląda Pan bardzo reali-
stycznie… Co Pan ma na 
sobie?
- Jest to kombinezon masku-
jący stosowany w wielu róż-
nych odmianach barwnych 
przez żołnierzy-snajperów 
walczących w szeregach 
I Armii Wojska Polskiego. 
Ten, w który jestem ubrany, 
w kolorze brązowo-piasko-
wym, od charakterystyczne-
go rozmytego kształtu plam 
nazywany był „amebą” i ze 
względu na wariant kolo-
rystyczny zwykle używany 
jesienią. Zarówno sprzęt 
wojskowy, jak i moje wypo-
sażenie mają pochodze-
nie rosyjskie, a w zasadzie 
radzieckie i są typowe dla 
formacji żołnierskich dzia-
łających w tamtym czasie. 
Stąd też taki, a nie inny de-
seń kombinezonu, typowy 
dla armii radzieckiej. Takich 
ubrań używali zwiadowcy, 
obserwatorzy i strzelcy wy-
borowi, słowem - wszyscy 
ci, którzy musieli być jak 
najmniej widoczni w tere-
nie. Kombinezon nakładało 
się na ubranie, dlatego ma 
szeroki krój i rozmiar oraz 
na tyle luźny kaptur, że 
rozmywa linię barków, szyi 
i głowy, a wszystko po to, 
aby kształt widziany w tere-
nie był jak najmniej podobny 
do człowieka. To doskonały 
kamuflaż, a przede wszyst-
kim - tani i łatwy w produkcji.

- A skąd pochodzi ten 
strój, to oryginał?
- Nie, ten strój to replika. 
Oryginały trudno znaleźć. 
Materiał był tak nietrwały 
i słabej jakości, że trudno 
oczekiwać, aby kombi-
nezony w dobrym stanie 
przetrwały do naszych cza-
sów, choć pewnie jakieś 
pojedyncze egzemplarze, 
odpowiednio zabezpieczo-
ne, można jeszcze spotkać  
w muzeach.

Historię trzeba zobaczyć
Z Jarosławem Dą-
browskim z Klubu 
Miłośników Historii 
„Warszawa” - rekon-
struktorem i uczest-
nikiem pikniku histo-
ryczno-militarnego 
na Dąbrowieckiej Gó-
rze rozmawia Andrzej 
Idziak

- Jak więc kompletuje się 
taki ubiór?
- Cześć rzeczy robi się sa-
memu, niektóre kupuje lub 
wymienia w gronie ludzi 
o podobnych zaintereso-
waniach. Ostatnio rekon-
strukcje stały się modne, 
w związku z czym ceny 
wojskowego wyposażenia 
na wolnym rynku są astro-
nomiczne. Poza tym z każ-
dym rokiem oryginalnych 
części żołnierskiego ekwi-
punku jest coraz mniej. To 
nowe zjawisko, bo jeszcze 
kilka lat temu za równowar-
tość przysłowiowych „kilku 
jajek” można było zdobyć 
autentyczne fragmenty 
wojskowego umunduro-
wania lub broń z czasów  
II wojny światowej. Teraz 
też teoretycznie jest to 
możliwe, ale wszystko ma 
swoją… CENĘ!

- To znaczy, że hobby nie 
jest tanie?
- Zdecydowanie tak. Głów-
nie za sprawą pewnej 
mody na historię, na rekon-
strukcje… Coraz częściej 
też mamy do czynienia  
z czymś, co trudno nazwać 
prawdziwą rekonstrukcją, 
tylko bardziej… „cepelią” 
albo jeszcze gorzej - „cepe-
liadą”.

- A jak odróżnić rekon-
struktora z prawdziwego 
zdarzenia od naśladow-
cy?
- Prawdziwy rekonstruk-
tor to człowiek, dla które-
go historia stanowi auten-
tyczną pasję, to miłośnik 
określonej epoki, jej oby-
czajowości i kultury, ale 
też członek społeczności, 
która nie wtłacza w młode 
umysły fałszywego wyobra-
żenia wojny, męczeństwa 
i cierpienia, który nie po-
zwala wykorzystywać się 
w sposób polityczny czy 
ideologiczny. Pamiętajmy, 
że rekonstrukcje historycz-
ne są tylko formą zabawy, 
swego rodzaju teatru, któ-
ry w żaden sposób nie jest  
w stanie przybliżyć grozy 
odtwarzanych faktów. Woj-
na to ZŁO. Musimy zdawać 
sobie z tego sprawę.

- Zawsze interesowa-
ło mnie skąd bierze się 
w ludziach taka pasja? 
Zainteresowanie wojną, 

militariami, kreowaniem 
postaci i wydarzeń histo-
rycznych...
- Myślę, że to naturalne zja-
wisko. W przypadku mojej 
rodziny jest akurat trochę 
inaczej, bo wszyscy mieli 
coś wspólnego z wojskiem. 
Ja też jestem oficerem re-
zerwy… Ale zaintereso-
wanie historią jest czymś 
oczywistym. O tym, co 
wydarzyło się w przeszło-
ści, musimy pamiętać i co 
najważniejsze - wyciągać 
wnioski po to, by zło nie 
powtórzyło się po raz drugi, 
by ponownie nie popełnić 
błędu…

- Co jest takiego w tej pa-
sji, że chce się ją upra-
wiać?
- Wszystko, co jest nie-
znane - jest arcyciekawe, 
a dotknięcie historii jest 
czymś niezwykłym. Jeżeli 
mamy możliwość wziąć do 
ręki broń wyprodukowaną 
kilkadziesiąt lat temu, któ-
rą rzadko można obejrzeć  

w muzeum czy przymierzyć 
mundur, jaki odziewali nasi 
dziadkowie podczas woj-
ny, to zawsze pojawia się 
ten… dreszczyk emocji.  
I od razu rodzą się pytania 
typu, który hełm jest wy-
godniejszy i bardziej funk-
cjonalny, dlaczego łyżki  
w niezbędniku różnych 
armii różnią się swoim 
kształtem i która żołnierska 
koszula jest bardziej kom-
fortowa w noszeniu.

- Czy organizowanie ta-
kich lekcji „na żywo” to 
dobra forma nauczania 
historii, lepsza niż ta opi-
sana w podręcznikach?
- Na pewno tak. Podręcznik 
wymaga jednak od ucznia 
ogromnej wyobraźni.  
W przeciwieństwie do fil-
mu, do obejrzenia którego 
potrzebny jest tylko czas 
i otwarte oczy. Czytając 
książkę, trzeba poskła-
dać litery w słowa, zrozu-
mieć je i zapamiętać, a na 
końcu jeszcze uruchomić 

naszą wyobraźnię. To, co 
widzimy i co można do-
tknąć, bardziej przema-
wia do młodego człowieka  
i zapada w pamięć. Na Uni-
wersytecie Warszawskim 
powstał nawet taki projekt 
pod nazwą „Dziecięcy Uni-
wersytet Ciekawej Historii”, 
w którym biorą udział dzie-
ci ze szkół podstawowych  
i gimnazjów, gdzie podczas 
zajęć prowadzonych przez 
członków grup rekonstruk-
cyjnych uczniowie mają 
możliwość zobaczyć na 
własne oczy, jak wyglądały 
dawniej stroje czy przed-
mioty codziennego użytku. 
No i oczywiście ważny jest 
kontekst takich działań, to, 
co staramy się przekazać, 
musi być autentyczną hi-
storią, a nie najgorzej ro-
zumianą propagandą. Pro-
paganda historii - TAK, ale 
propaganda zamiast histo-
rii - już niekoniecznie!

- Dziękuję za rozmowę!


