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"Cichociemni" Kacper 

Śledziński przygotował 

kolejne opracowania o 

nieznanych, szerszemu 

gronu, kartach wojen-

nej historii naszego 

państwa. Ponownie 

zmierzył się z zapo-

mnianymi sylwetkami 

bohaterów kampanii 

wrześniowej i całej II 

wojny światowej. Mary-

narze "strasznych 

bliźniaków" oraz in-

nych okrętów wojen-

nych z czasów wojny 

otrzymują należny im 

szacunek i miejsce w 

szeregu zasłużonych...  

Więcej na str. 2 

  

Kacper Śledziński – “Odwaga straceńców. 

Polscy bohaterowie wojny podwodnej”. 

Data wydania 10 marca 2015 

Zatrzymane w kadrze... 

Serwis 
PC 

Oferujemy Pań-

stwu pełen 

serwis sprzętu 

komputerowe-

go i biurowego. 

Warszawa 

Praga 

Działamy 24 godziny 

na dobę przez 7 dni 

w tygodniu 

100% 
satysfakcji 

Komputery 

drukarki skanery 

oprogramowanie  

materiały 

eksploatacyjne 

tel. 509 857 864 
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 P o  b e s t s e l l e r z e 

"Cichociemni" Kacper Śledziń-

ski przygotował kolejne opraco-

wania o nieznanych, szerszemu 

gronu, kartach wojennej historii 

naszego państwa. Ponownie 

zmierzył się z zapomnianymi syl-

wetkami bohaterów kampanii 

wrześniowej i całej II wojny świa-

towej. Marynarze "strasznych 

bliźniaków" oraz innych okrę-

tów wojennych z czasów wojny 

otrzymują należny im szacunek i 

miejsce w szeregu zasłużonych.  

 "Odwaga straceńców. 

Polscy bohaterowie wojny 

podwodnej" to opowieść o lu-

dziach świetnie wyszkolonych, 

pełnych zapału do walki, którzy 

w pierwszych dniach września 

1939r stanęli z honorem na dro-

dze niemieckiej Kriegsmarine. 

Niezwykła epicka opowieść o 

podwodniakach, ich losach, wy-

borach, szalonych, wydawałoby 

się niemożliwych do wykonania, 

akcjach bojowych. 

 Głównymi bohaterami 

książki są załogi okrętów ORP 

"Wilk", który przez 11 dni konse-

kwentnie stawiał opór niemiec-

kiemu najeźdźcy a następnie 

przedostał się przez strzeżone 

cieśniny duńskie do Wielkiej 

Brytanii, aby tam dalej walczyć z 

hitlerowskimi Niemcami, ORP 

"Orzeł", znany wszystkim z bra-

wurowej ucieczki z Tallina gdzie 

po internowaniu pozbawiono go 

map i broni oraz ORP "Dzik", 

bliźniak ORP "Orzeł", który dołą-

czył do Marynarki Wojennej RP 

w 1942 i działał głównie na mo-

rzu śródziemnym. 

 Na uwagę zasługuje fakt, 

iż ORP „Sokół” i ORP „Dzik” – 

nazywane „strasznymi bliźnia-

kami” – przez wiele miesięcy 

siały postrach, wśród wrogich 

załóg, na wodach Morza Śród-

ziemnego. Zatopiły i uszkodziły 

ponad dwadzieścia okrętów nale-

żących do państw Osi. 

 Ta książka oddaje hołd 

Polskim Podwodniakom, z 

których nie wszyscy powrócili do 

swoich macierzystych portów. 

proponując potem popilnowanie 

samochodu.  

 Jedni mówią wprost że 

pieniądze potrzebne im są na 

alkohol, inni mówią że kupią za 

to chleb lub zupę. Zbierają złom, 

makulaturę lub butelki. Robią to 

pojedynczo lub parami, rzadko w 

większych grupach. Szczęśliwcy 

posiadają stary  

 Spotykamy ich na ulicy, 

w parku, na dworcu. Jeżdżą 

środkami komunikacji miejskiej, 

przesiadują na poczcie, w sklepie 

lub na klatce schodowej. Zwraca-

my na nich uwagę gdy hałasują 

przebierając śmieci w śmietniku 

lub gdy stają na naszej drodze do 

pracy, domu czy sklepu. Proszą o 

parę złotych na chleb lub bułkę. 

Czasem pomagają zaparkować, 

 Być bezdomnym dla jed-

nych to przekleństwo, dla innych 

t o  o p ł a c a l n a  p r o f e s j a . 

Kacper Śledziński – “Odwaga straceńców. 

Polscy bohaterowie wojny podwodnej”. 

Zawód bezdomny. 
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Szukasz dobrego i sprawdzonego 

fotografika? Chcesz uwiecznić 

najszczęśliwsze chwile swojego 

życia? 

Pisz na adres: 

marcinarcheo@gmail.com 

USŁUGI FOTOGRAFICZNE 

FOTO 

Tel: 509 857 862 

 

Pracownia Protetyczna 
Boremlowska 1b 

Warszawa Grochów 

Od 8:00 do 22:00 

Pogotowie protetyczne 
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 Potrójny album z utwora-

mi Włodzimierza Wysockiego, 

który swoimi piosenkami próbo-

wał wyśpiewać życiowe prawdy, 

nie zawsze najprostsze i najła-

twiejsze, w wykonaniu najwięk-

szych gwiazd polskiej estrady. 

 Wśród 55 

piosenek, których 

treści, choć po-

wstawały ponad 

30-40 lat temu, 

są nadal aktual-

ne, znajdziemy 

między innymi 

kultowe „Konie 

narowiste” w 

niesamowitym 

wykonaniu Miro-

sława Czyżykie-

wicza. Ponadto znajdziemy tam 

też „Skoczek wzwyż” w inter-

pretacji Mariana Opani, piosen-

kę, która swego czasu została 

uznana za najbardziej antyko-

munistyczny utwór Wysockiego 

oraz piosenkę „Moskwa, Ode-

ssa” śpiewaną 

przez Adama No-

waka a napisaną 

na zamówienie 

Aerofłotu. Oma-

wiając ten trój-

pak nie można 

pominąć świetne-

go wykonania 

utworu „Łaźnia” 

przez Wiktora 

Zborowskiego , 

„Taganka” przez 

Aleksandra Do-

magarowa i Pawła Kukiza oraz 

„Ballada o dzieciństwie” w 

wykonaniu Mirosława Baki, Ar-

tura Barcisia, Mirosława Czyży-

kiewicza, Mariusza Kiljana, Bea-

tę Lerach, Adama Nowaka, Annę 

Ozner, Magdalenę Piotrowską, 

Margitę Śliwowską i Artura Żmi-

jewskiego.  

 Osoby, które znają arty-

styczny dorobek Włodzimierza 

Wysockiego będą w pełni usatys-

fakcjonowani, zarówno wybrany-

mi do tego zestawu piosenkami, 

jak i ich świetnym wykonaniem. 

Pozostali mają niepowtarzalną 

okazję poznać twórczość rosyj-

skiego pieśniarza, poety i aktora.  

Pokaż na co Cię stać! 

55 x Włodzimierz Wysocki. 

systemu SOD. Wszyst-

kie szkolenia kończą się 

egzaminem sprawdzają-

cym nabyte umiejętności 

oraz otrzymaniem certy-

fikatu potwierdzającym 

udział w projekcie. 

 Po zakończeniu 

szkoleń na każdego 

uczestnika będzie czekał 

3 miesięczny płatny staż zawodo-

wy, a dla najbardziej zmotywo-

wanych praca. Zawody, które 

wybraliśmy otwierają szereg 

możliwości oraz są na tyle ela-

styczne, że można je wykonywać 

z każdego miejsca, wystarczy 

tylko komputer i dostęp do Inter-

netu. Zawody ujęte w naszym 

projekcie są obecnie poszukiwane 

i przyszłościowe. Ponadto wszyst-

kim uczestnikom projektu za-

pewniamy szkolenia z zakresu 

treningu umiejętności społecz-

nych – Aktywne poszukiwanie 

pracy, Autoprezentacja oraz Ra-

dzenie sobie ze stresem. Odpo-

wiednia postawa, autoprezenta-

cja na rynku pracy, pozytywne 

podejście to często połowa sukce-

su.  

 Nasi trenerzy pomogą 

zmierzyć się ze stresem, wskażą 

metody szukania pracy, efektyw-

nie przygotują do rozmowy kwa-

lifikacyjnej. Ponadto każdy z 

uczestników będzie miał możli-

wość indywidualnych spotkań z 

doradcą zawodowym i z psycholo-

giem. 

 Więcej informacji można 

znaleźć na stronie internetowej 

projektu www.on-mazowsze.pl 

 Projekt „Pokaż na co Cię 

– projekt dla Niepełnosprawnych 

na Mazowszu” realizowany jest 

przez firmę European Training & 

Consulting Center w partner-

stwie z firmą Tomi24 Tomasz 

Tomczak – w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

priorytet VII, Promocja integracji 

społecznej, działanie 7.4 Niepeł-

nosprawni na rynku pracy. 

 Głównym celem projektu 

jest zwiększenie aktywności za-

wodowej osób, z województwa 

mazowieckiego, w wieku do 16 do 

64 roku życia, posiadających 

orzeczenie o niepełnosprawności 

i niepracujących. Projekt zakłada 

przeszkolenie czterdziestu ośmiu 

osób w ciągu trzynastu miesięcy. 

W ramach aktywizacji zamierza-

my podnieść kwalifikacje niepeł-

nosprawnych mieszkańców w 

trzech atrakcyjnych zawodach: 

Specjalista ds. sprzedaży w In-

ternecie, Specjalista ds. promocji 

i marketingu w Internecie, Pra-

cownik biurowy z elementami 

55 x Włodzimierz Wysocki 
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http://www.on-mazowsze.pl
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 Chorwackie plaże co roku 

przyciągają wielu turystów, głównie 

w Polski, Rosji, Słowenii, Czech i 

Słowacji. Nie brakuje też Austria-

ków, Niemców i Francuzów. 

Wszystkich przyciąga ciepła woda 

morza Adriatyckiego i piękna pogo-

da. Klimat śródziemnomorski i go-

ścinni ludzie, to podstawa udanego 

urlopu. Wśród ogromnej ilości nad-

morskich miejscowości znaleźć mo-

żemy miasteczko Nin, położone 

zaledwie 15 kilometrów od Zadaru 

i jest najstarszym miastem królew-

skim w Chorwacji. Jego starówka 

znajduje się na wyspie o średnicy 

zaledwie 500 metrów, która połą-

czona jest z resztą miasteczka, 

dwoma mostami.  

Więcej na www.nawylot.pl 

Na wakacje - Chorwacki Nin. 
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Szkolenia i staże dla ON 

  

Ul. Obozowa 62 01-426 Warszawa 

BEZPŁATNE 

 

tel. 22 423 90 21 

Tel. 509 857 862 

 

Ekspresowa 

naprawa 

protez. 

Ul. Boremlowska 1b  

Warszawa 

27h/7dni w tygodniu 

Mario Puzo – “Sycylijczyk”. 

 "Sycylijczyk", powieść, któ-

ra uznawana jest przez wielu za 

kontynuację Ojca Chrzestnego tak 

naprawdę jest oddzielną historią, w 

którą autor wplótł postać Michaela 

Corleone. Przez ten mały zabieg, 

Puzo, powiązał Sycylijczyka z Ro-

dziną Corleone i sprawił, że jest 

ona postrzegana, jako druga część 

książki o rodzinie Dona Vito.  

 Puzo, po mistrzowsku, zad-

bał o wszystkie szczegóły. Wykorzy-

stał ucieczkę Michaela na Sycylię i 

późniejszy jego powrót do Ameryki 

wpisując epizod z poleceniem Dona, 

aby młody Corleone pomógł miej-

s c o w e m u  b o h a t e r o w i , 

 Giulianiemu, przedostać się do 

Stanów Zjednoczonych. 

 Głównym tematem książki 

są przygody legendarnego bandyty 

Tiuriego, który zabierał bogatym i 

dawał biednych, robiąc sobie przy 

tym śmiertelnych wrogów z miej-

scowych mafiosów. Obraz Sycylij-

skiego społeczeństwa, którego 

prawa i zasady współżycia kształ-

towała mafia a współpraca z poli-

cją była haniebnym i niegodnym 

Sycylijczyka postępowaniem. 

 Autor książki, po raz ko-

lejny, postarał się, aby czytelnik 

nie mógł się oderwać od jej kart 

dopóki nie doczyta do ostatniego 

zdania. Swoisty klimat przesiąk-

niętej mafią Sycylii i ciągła akcja 

spowodują, że fani rodziny z Long 

Island znajdą tu wszystko, co tak 

pokochali w Ojcu Chrzestnym. 

 

Tel. 509 857 864  

Budowa stron Internetowych 

PHP, Flash, CSS,  

HTML Systemy CMS Zobacz naszą pełną ofertę 

na stronie www.tomi24.pl 

Zobacz nasz kanał na youtube.com 

 

 

YouTube 

 

www.youtube.com/nawylot 
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 Książka "Batalion Dwo-

rek Armii Krajowej - Puszcza 

Mariańska 1939-1945" została 

napisana przez dwóch członków 

Armii Krajowej, Feliksa 

Waszczykowskiego ps. Wrzos i 

Janusza Kłopotowskiego ps. 

Pies a wydana, niestety w nie-

wielkim nakładzie, przez wydaw-

nictwo Hamal  w 2005 roku. 

 Głównym tematem książ-

ki są szczegółowe opracowania 

działań żołnierzy Armii Krajowej 

z Obwód Skierniewice AK 

(jednostki terytorialnej Służby 

Zwycięstwu Polski, Związku 

Walki Zbrojnej, a następnie 

Armii Krajowej), Obwodu 

„Sroka”, który obejmował swoim 

działaniem powiat Skierniewicki. 

 Autorzy skrupulatnie, 

opierając się na własnych przeży-

ciach, wspomnieniach świadków 

oraz w oparciu o zebrane doku-

menty, opisali strukturę Obwo-

du, najważniejsze akcje dywer-

syjne oraz codzienne życie w oku-

powanej Polsce. Książka zawiera 

wiele przedruków dokumentów, 

raportów, ogłoszeń i zdjęć z tam-

tych trudnych czasów. Dodatko-

wo, autorzy zadbali o zamiesz-

czenie podstawowych informacji 

na temat wszystkich uczestni-

ków walk w rejonach Puszczy 

Mariańskiej. 

 "Murderball" to dokument o 

młodych niepełnosprawnych mężczy-

znach - zawodnikach rugby, ludziach, 

którzy ciężko trenują i walczą o mi-

strzostwo ligi. Film o ogromnych emo-

cjach, radościach i rozczarowaniach 

zawodników "morderczej piłki". 

"Quad rugby", to brutalny i full con-

tactowy sport dla twardych ludzi poru-

szających się na specjalnych opance-

rzonych wózkach.   

 Rugby na wózkach, nazwa 

oficjalnie przyjęta pod koniec lat 80 XX 

wieku, to połączenie koszykówki na wóz-

kach i gry w hokeja na lodzie. Powstała 

w 1977 roku w Kanadzie i stała się popu-

larna na całym świecie. Również w Pol-

sce mamy ligę tej nietypowej dyscypliny 

sportowej, która wcześniej nazywana 

była "Murderball" - mordercza piłka. 

Hotel „Pod sosnami” w Osiecku. 

Feliks Waszczykowski, Janusz Kłopotowski – Batalion “Dworek” Armii Krajowej 

– Puszcza Mariańska 1939-1945. 

Murderball – gra o życie. 

sporo atrakcji (przejażdżki sania-

mi lub wozami, jazdy konne, 

pyszną kuchnię, grill i ogni-

ska). Wszystkie usługi świadczo-

ne są na wysokim poziomie w 

rozsądnych cenach. Więcej moż-

na się dowiedzieć ze strony inter-

n e t o w e j  h o t e l u 

www.hotelosieck.pl 

 Hotel "Pod Sosnami" 

położony jest na granicy Mazo-

wieckiego Parku Krajobrazowego 

nad czystą wodą, otoczony pięk-

nym sosnowym lasem, niecałe 50 

km od centrum stolicy. Dysponu-

je 25 pokojami i dziesięcioma 

domkami w lesie, w sumie 110 

miejscami hotelowymi.  

 Obiekt funkcjonuje przez 

okrągły rok, zapewnia gościom 
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naWylot 
POLECA 

Nocleg już od 

60zł 

http://www.hotelosieck.pl
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 Firma Tomi24 to pełen serwis sprzętu biurowego i komputerowego 

takiego jak drukarki, faksy, skanery, komputery stacjonarne, laptopy, monito-

ry, rzutniki, projektory. Dysponujemy bogatym doświadczeniem zdobytym na 

przestrzeni ponad dziesięciu lat. Nasi serwisanci są w stałym kontakcie z 

producentami sprzętu i mają dostęp do najnowszych rozwiązań informatycz-

nych oferowanych na europejskim rynku. Oferujemy pomoc bezpośrednio w 

Państwa firmie lub w razie konieczności wykonania poważniejszej naprawy w 

siedzibie naszej firmy. Nasi serwisanci pomogą w dostosowaniu komputera i 

wyborze właściwego oprogramowania do indywidualnych potrzeb 

 Tomi24 oferuje dostawy sprzętu i oprogramowania w ramach sta-

łych umów handlowych i na zamówienia indywidualne firm, instytucji i osób 

prywatnych. W naszej ofercie znajdziecie Państwo produkty wszystkich pol-

skich dystrybutorów - oprogramowanie, urządzenia teleinformatyczne, lapto-

py, monitory, drukarki, faksy, skanery, projektory, ekrany, sprzęt nagłaśniają-

cy, TV, DVD, komputery i materiały eksploatacyjne oraz części komputerowe.  

 Prowadzimy sprzedaż na terenie całego kraju. Zamówione towary 

dostarczane są w sposób ustalony z zamawiającym - za pośrednictwem fir-

my kurierskiej obsługującej zamawiającego lub przez naszego kuriera. Towa-

ry wysyłane przez naszych kurierów są dostarczane w ciągu ok. jednego dnia 

roboczego (Warszawa). Na życzenie klienta nasz serwis bezpłatnie lub za 

niewielką dopłatą zainstaluje i skonfiguruje zamówiony produkt.  

TOMI24  

CHŁOPICKIEGO 17/19  LOK.  6  

04-314 WARSZAWA 

tryumfów i porażek. 

 Film "Murderball" 

porusza, skłania do myślenia 

i nie pozwala zapomnieć o 

grze o życie, jaką każdy z nas 

prowadzi. 

 Film jest dziełem dwóch 

filmowców Henry'ego Alexa Ru-

bina i Dana Adama Shapiro, któ-

rzy zdecydowali się obalić tym 

dokumentem stereotyp o sporcie 

i niepełnosprawności. Pokazują, 

że ludzie niepełnosprawni nie 

mogą i nie chcą być wykluczeni 

ze sportu. 

 Bohaterowie filmu two-

rzą wyjątkową rodzinę ludzi z 

podobnymi problemami. Ich nie-

pełnosprawności to efekt wypad-

ków, chorób, ale też głupiej bra-

wury. Wszyscy oni przeżywają 

chwile załamania i zwątpienia, 

aby w końcu popaść w depresję. 

Dzięki grze w "Murderball" od-

zyskują równowagę, chęć do ży-

cia i znajdują pasję, której oddają 

się w całości. Ci młodzi ludzie 

mają żony, dziewczyny, rodziny i 

przyjaciół, którzy ich wspierają i 

stoją przy ich boku podczas ich 

  

Murderball – gra o życie cd.. 

Tel: 509 857 864 

biuro@tomi24.pl 

redakcja@nawylot.pl 

www.tomi24.pl 

www.nawylot.pl 

 

NIP 113-190-33-12 

mamy wiele do zaoferowania 

Jesteśmy w sieci 

www.tomi24.pl 

Ten film 

musicie 

zobaczyć.  

Redakcja 

naWylot.pl  


