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M ass media atakują nas
dzisiaj seriami newsów,
których sprzeczność od-

krywa się nieustannie, sięgając do
różnych źródeł prasowych lub elek-
tronicznych. Za czasów PRL oby-
watele mieli o tyle uproszczona
percepcję, że tzw. władza ludowa
trzymała twardo w ręku w zasa-
dzie wszystkie środki masowego
przekazu, zwane też środkami
przekazu musowego. Stąd brała
się jednolitość serwowanych ludo-
wi informacji. Kto chciał, ten wie-
rzył w ów przekaz, kto nie chciał –
nie wierzył. Systematyczne pranie
mózgów umiejętnie preparowany-
mi wiadomościami musiało
wszakże oddziaływać na podświa-
domość. Gdy od 1980 roku praw-
da w całym tego słowa znaczeniu
zaczęła się przebijać do opinii pu-
blicznej, ruch solidarnościowy
mógł się tym łatwiej rozwijać. Nie-
mniej, wciąż trzeba było się trzy-
mać wynikającego z góralskiej filo-
zofii podziału, sformułowanego
przez ks. Józefa Tischnera, który
mawiał żartobliwie, że istnieją trzy
prawdy: świento prawda, tyz
prawda i gówno prawda. 

G dy 21 maja 1981 roku cele-
browaliśmy w „Przeglądzie
Sportowym” 60-lecie  ga-

zety, ówczesny prezes Stowarzy-
szenia Dziennikarzy Polskich Ste-
fan Bratkowski powiedział: – Ja
wam, dziennikarzom opisującym

sport, bardzo zazdroszczę, bo u
was 2:1 w meczu piłkarskim, to
jest na pewno 2:1 i żaden cenzor te-
go nie zmieni... I miał Bratkowski
jak najbardziej rację, jakkolwiek i
na tym naszym poletku miewali-
śmy niejednokrotnie informacyj-
ne nadużycia. Najczęściej wiązały
się one z elementami ocennymi. Bo
jeśli mówiło się lub pisało, że Polak
odniósł wielki sukces, ponieważ zo-
stał mistrzem świata – to był to
przekaz właściwy. Jak na ironię,
niestety, wielkim sukcesem nazy-
wano też „znakomite 23. miejsce
reprezentanta Polski”, co zdarza
się zresztą i dzisiaj.

J ednostronna propaganda
sukcesu bywa denerwująca.
Bo na przykład – choć polity-

ka Donalda Tuska darzę sympa-
tią – całkiem niedawno nie podo-
bało mi się wybranie go Człowie-
kiem Roku przez życzliwe mu cza-
sopismo. Tak samo mogę się tylko
tarzać ze śmiechu, skoro inna ga-
zeta przydała właśnie miano Czło-
wieka Roku 2019 politycznemu
kombinatorowi Jarosławowi Ka-
czyńskiemu. W sytuacji, gdy pisar-
ka Olga Tokarczuk dostała Nagro-
dę Nobla, takie windowanie Ka-
czyńskiego na piedestał wydaje się
co najmniej niezręcznością  – a nie
chcę bynajmniej obrażać jego zwo-
lenników.

W 1938 amerykański tygo-
dnik „Time” ogłosił Czło-
wiekiem Roku na świecie

kanclerza III Rzeszy Adolfa Hitlera,
który przyjął w swoim domu w
Monachium trzech innych promi-
nentnych polityków – premiera
Wielkiej Brytanii Neville’a Cham-
berlaina, premiera Francji Eduar-
da Daladiera oraz dyktatora
Włoch Benito Mussoliniego – i
wraz z nimi narysował na nowo
mapę Europy. Potem redakcja „Ti-

me’u” całkiem słusznie tłumaczyła
się, że na Człowieka Roku wybiera
kogoś, kto dokonał czegoś nadzwy-
czajnego, przełomowego, nieko-
niecznie jednak w dobrym tego sło-
wa znaczeniu. Z tego punktu wi-
dzenia Nobel Olgi Tokarczuk jest
czymś nadzwyczajnym, podczas
gdy dyktatorskie poczynania Ja-
rosława K. to już od lat paru nic no-
wego, lecz stały fragment jego par-
tyjnej gry. 

C oraz więcej wskazuje, że
kierowana przez Jarosła-
wa partia nie brzydzi się

tym, co w sporcie nazywa się
brudną grą albo grą faul. Zma-

sowane ataki na nowego marszał-
ka Senatu Tomasza Grodzkiego
przypominają o podobnej akcji,
wymierzonej kilka lat temu w bę-
dącego rządowym koalicjantem
Andrzeja Leppera. Co myśleć o ini-
cjatorach zapasów w błocie, gdy
potem pokornie składają ręce do
modlitwy, klęcząc przed ołtarzem
i ogłaszając, że nie żywią nawet
najmniejszej chęci zemsty na kon-
kurentach? Zdaje się,że jak zna-
lazł będzie tu kościelny termin –
faryzeusze...

W ostatnich latach zaczę-
liśmy notować liczne
próby uwieczniania po-

litycznych lub religijnych sympatii
w przestrzeni publicznej. Święty
zapał wiernych sprawił więc, że w
Gdańsku wystawiono pomnik bę-
dącemu jawnym zaprzeczeniem
nauk chrystusowych pedofilowi i
sybarycie – księdzu prałatowi Hen-
rykowi Jankowskiemu. W War-
szawie z kolei wymusza się upa-
miętnianie postaci Lecha Kaczyń-
skiego, nie tylko poprzez posta-
wiony już pomnik przy pl. Piłsud-
skiego, lecz również poprzez na-
zwę ulicy. Lech akurat był postacią
z gruntu pozytywną, zasłużoną w
gdańskiej opozycji do władz PRL,
a potem jako prezes Naczelnej Izby

Kontroli i minister sprawiedliwo-
ści. Miał też epizodyczny okres
sprawowania funkcji prezydenta
Warszawy, bez większych doko-
nań, a potem został prezydentem
Rzeczypospolitej i starał się wy-
wiązywać jak najlepiej z tego za-
dania, chociaż brakowało mu mię-
dzynarodowego obycia. W sumie
zasłużyłby w pełni na wdzięczną
pamięć rodaków, gdyby nie zaczął
w pewnym momencie zachowy-
wać się nieodpowiedzialnie pod-
czas lotów służbowym tupolewem,
co stało się pośrednim powodem
smoleńskiej tragedii. Jakkolwiek
jednak oceniać tego wyjątkowo
prawego Polaka, postawienie mu
pomnika w miejscu nawet bardziej
eksponowanym niż miejsce, gdzie
nieopodal ma pomnik sam Piłsud-
ski – to na pewno wielka przesada.
W końcu to nie Lech nadstawiał
łba za ojczyznę, więc trzeba po-
wtórzyć za Aleksandrem Fredrą:
znaj proporcjum, mocium panie...
(bracie). 

Skutki upadku tupolewa i
śmierć 96 osób, w tym Le-
cha Kaczyńskiego i jego

wspaniałej małżonki są opłaka-
ne. Bo tylko Lech potrafił po-
wstrzymywać polityczne szaleń-
stwa swego brata i jego gwardii
przybocznej. A tak mamy dziś w
Polsce wypaczenie trójpodziału
władzy i – jakby tego było mało –
deprecjację narodowej kultury,
podkreślaną tandetą telewizyj-
nych spektakli sylwestrowych w
Zakopanem (Chała na wysoko-
ści). Najgorsze jednak, że nie wie-
my, czy obecna władza nie włączy
przypadkiem Polski w wojenne
szaleństwo. 
Si vis pacem, para bellum...

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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Bezpieczeństwo zatrudnienia,
uczciwe i zawsze terminowo wy-
płacane wynagrodzenie, możli-
wość pracy przez kilka godzin
dziennie albo tylko w weekendy,
świetna atmosfera i przełożeni,
na których zawsze można li-
czyć. Powodów, dla których
warto pracować w McDonald’s,
jest więcej niż myślisz.

Kto może zostać zatrudniony w re-
stauracji? Każdy, kto tylko ma chęci
do pracy, bo w McDonald’s wszystkie-
go można się nauczyć. Pracują tu mło-
dzi i starsi; studenci, emeryci, mamy
łączące pracę z wychowywaniem dzie-
ci, osoby z niepełnosprawnością. Firma
zapewnia niezbędne szkolenia, które
są oczywiście wliczone w czas pracy 
i pracownicy otrzymują za nie wyna-
grodzenie. 

Praca w dobrej 
atmosferze

Swobodną atmosferę, jaka panuje
w restauracjach, można poczuć już od
pierwszego dnia pracy, co wcale nie
jest oczywiste w nowym miejscu. Wej-
ście do grupy, gdzie wszyscy się znają,
może sprawić, że niektóre osoby po-
czują się nieswojo. – To była moja pierw-
sza poważna praca. Z natury jestem ra-
czej cichą osobą, więc bałam się o cokol-
wiek zapytać i czułam się zagubiona. 
Na szczęście to już przeszłość. Dzięki
McDonald’s otworzyłam się na ludzi 
i uwierzyłam w siebie. Poznałam tu wie-
le świetnych osób, z którymi kumpluję się
też po pracy. Wychodzimy razem na 
bilard czy karaoke – mówi Kornelia,
pracowniczka jednej z restauracji. 
Takich osób jest więcej, ponieważ spę-
dzanie czasu w pracy, imprezy integra-
cyjne, wyjazdy na projekty specjalne
czy wyjścia na piwo po zakończonej
zmianie – to wszystko zbliża ludzi. Nic
dziwnego, że pracownicy McDonald’s
często poznają w pracy przyjaciół na ca-
łe życie, a nawet swoje drugie połówki.
– To niewiarygodne, ale pracuje z nami
nawet Australijczyk, który ma żonę 
Polkę i przychodzi do pracy dla przyjem-
ności. Będzie wracał do Australii i za-
prosił mnie do siebie. Poznałem tu wielu
świetnych ludzi, w tym nawet moją na-
rzeczoną – Aldonę. Dużo razem wycho-
dziliśmy, najpierw ze znajomymi, później
też sami i tak się zaczęło – wspomina 
z uśmiechem Gabriel, jeden z pracow-
ników. Dla wielu osób rozpoczęcie pra-
cy w McDonald’s to też pozytywna
zmiana w życiu prywatnym. – Zanim
trafiłem do McDonald’s było mi ciężko
znaleźć zatrudnienie. Przeszedłem po-
ważny wypadek, miałem problemy ze
zdrowiem. Na szczęście znajoma zachę-
ciła mnie, żebym spróbował aplikować do
McDonald’s i bardzo się z tego dziś cieszę.
Przede wszystkim mamy tu super atmos-
ferę. Zawsze jest czas, żeby pożartować.
Ja lubię rozśmieszać innych. Mamy ma-
nagerów, którzy przyjdą i z każdym 
porozmawiają. Spotykamy się także po-
za restauracją – umawiamy się na piwo
czy oglądamy razem mecze. Podczas 
mistrzostw świata w piłce nożnej wycho-
dziliśmy grupą nawet 20-osobową 
oglądać transmisje na telebimie obok
stadionu – cieszy się Rafał, pracownik
restauracji.

McDonald’s 
ceni dojrzałość

W McDonald’s pracują osoby w róż-
nym wieku – można tu spotkać zarów-
no studentów, jak i osoby dojrzałe, 
a nawet na emeryturze i wszyscy się
świetnie dogadują i wspierają. Jedną 
z takich osób, które przeżywają tu dru-
gą młodość, jest pani Krystyna: – Mamy

rodzinną atmosferę. McDonald’s orga-
nizuje nam różne imprezy, wyjazdy, ogni-
ska i w takich inicjatywach mogą brać
udział wszyscy pracownicy. Powiem szcze-
rze, że ja nawet wolę pracę z młodymi.
Kontakt z nimi dodaje mi siły i wigoru.
Zawsze też można się pośmiać. Odmłod-
niałam w McDonald’s i z chęcią tu przy-
chodzę. Firma widzi duży potencjał tak-
że w dojrzałych pracownikach i ceni
ich za zaangażowanie, sumienność i lo-
jalność. – Potrzebowałam zmiany, szuka-
łam czegoś nowego i chciałam mieć 
więcej kontaktu z ludźmi. To dla mnie
odskocznia od innych obowiązków. Mam
odchowane dzieci, w domu pomaga mi
mąż, więc mogę sobie pozwolić na do-
datkowe zajęcie – opowiada Jadwiga,
która została doceniona przez praco-
dawcę i teraz sama szkoli nowe osoby.
– Przeszłam wszystkie etapy szkolenia –
od kuchni po obsługę gości. Dostałam
awans i aktualnie sama jestem instrukto-
rem. Do moich obowiązków należy m.in.
wdrażanie nowych pracowników. Wspie-
ram, pokazuję, jak najlepiej wykonywać
poszczególne zadania. Można się mnie
pytać o wszystko nie dziesięć, a tysiąc 
razy. Rozumiem, że każdy potrzebuje cza-
su, żeby się nauczyć. Wystarczy chcieć –
mówi kobieta. Takich osób jak pani 
Jadwiga i Krystyna jest więcej, i wszyst-
kim z nich udało się znaleźć swoje 
miejsce w McDonald’s.

Umowa o pracę 
i terminowe wynagrodzenie

Umowa o pracę, czyli taka, która
gwarantuje m.in. ubezpieczenie, płatne
urlopy i terminowe wynagrodzenie, to
w McDonald’s podstawa. Wszyscy pra-
cownicy otrzymują ją już w pierwszym
dniu pracy, a nie jak w wielu firmach –
dopiero po kilku miesiącach. – Jak to
często w życiu bywa, trafiłem tu przez
przypadek. Firma, w której wcześniej
pracowałem przez lata, ogłosiła upadłość,
więc byłem zmuszony poszukać nowego
zatrudnienia. Przeglądałem ogłoszenia 
w internecie, wysyłałem CV i tak zostałem
zaproszony na rozmowę rekrutacyjną 
z kierowniczką. Na szczęście dla mnie,

otrzymałem tę pracę i teraz mam poczu-
cie stabilności oraz pewność, że w określo-
nym dniu dostanę wypłatę. McDonald’s
gwarantuje też bezpieczeństwo zatrud-
nienia. To firma znana na całym świecie,
która ma wysokie standardy jeśli chodzi
o przestrzeganie BHP. To bezpieczeństwo
dotyczy zarówno gości, którzy spożywa-
ją tutaj posiłki, jak i nas, pracowników –
podsumowuje Andrzej, jeden z pracow-
ników restauracji. Poczucie stabilności
to jedna z większych zalet McDonald’s,
jaką wymieniają dojrzałe osoby, w tym
Marek: – Każdy pracownik od razu 
dostaje tu umowę o pracę ze wszystkimi
świadczeniami: chorobowe, urlop też jest
liczony od początku. To bardzo ważna
kwestia.

Elastyczne 
godziny pracy

Wiele osób łączy pracę w McDonald’s
z innymi zajęciami. Są tu pracownicy,
którzy jednocześnie studiują albo łączą
zatrudnienie z wychowywaniem dzie-
ci. Niektórzy pracują nawet na 1/4 eta-
tu, inni przychodzą do pracy tylko 
w weekendy. – Na co dzień studiuję filo-
logię polską w trybie dziennym, dlatego
potrzebowałam pracy, którą będę mogła
pogodzić z nauką. Pod koniec pierwsze-
go roku zaczęłam przeglądać ogłoszenia
pracodawców w internecie i tak trafiłam
na McDonald’s. Do pracy tutaj najbar-
dziej przekonał mnie elastyczny grafik.
Przyjęłam ofertę i od półtora roku bez
problemu łączę studia z pracą w restau-
racji. Jeśli zmienia mi się plan zajęć na
uczelni, albo mam sesję lub muszę się
uczyć do kolokwium – zgłaszam to moje-
mu kierownikowi i firma idzie mi na rę-
kę. Po prostu przychodzę do pracy wtedy,
kiedy mogę – mówi Karina, pracownicz-
ka McDonald’s. Jednak nie tylko 
studenci doceniają elastyczny grafik.
Możliwość zgłaszania próśb do grafi-
ku ułatwia opiekę nad dziećmi czy 
pozwala realizować pasje. – Mój syn
chodzi do żłobka, a ja kończę pracę tak,
żebym go mogła odebrać. Uzgodniłam 
z mężem, że w tygodniu to ja będę się czę-
ściej opiekować dzieckiem, natomiast 

w weekendy i święta będę dostępna 
w restauracji. Czasami wolę iść do pracy
w sobotę czy niedzielę, a mieć wolne 
w tygodniu – mówi Magda, mama 
Kuby i pracowniczka McDonald’s. 
Tomkowi z kolei elastyczny grafik uła-
twia uprawianie ulubionego sportu: 
– Gram w futbol amerykański i dopaso-
wuję sobie godziny pracy tak, żebym mógł
się pojawiać na treningach.

Przełożeni, na których 
można liczyć

W McDonald’s słowo „kierownik”
występuje właściwie tylko w dokumen-
tach, bo w restauracji wszyscy mówią
do siebie po imieniu, bez względu na
to, na jakim stanowisku pracują. Od-
wiedziny wycieczki szkolnej, tłumy po
koncertach i meczach – takie sytuacje
wymagają od pracowników restauracji
wyjątkowej mobilizacji. To też chwile,
w których managerowie i kierownicy
dołączają do swojego zespołu i razem
z nim obsługują gości. McDonald’s,
szkoląc osoby zarządzające w restaura-
cjach, kładzie szczególny nacisk na bu-
dowanie i wspieranie zespołu. Jak mó-
wi Mateusz, jeden z kierowników: 
– Wszyscy gramy do jednej bramki, 
dlatego gdy tylko widzę, że jest duży
ruch, obsługuję gości razem z moimi 
pracownikami. Dominik z kolei dodaje:
– Fakt, że każdy z zarządzających, 
a nawet osób z centrali, pracował 
w restauracji, znacznie ułatwia kiero-
wanie zespołem, bo wszyscy rozumieją,
z jakimi wyzwaniami wiąże się ta praca.
Dzięki takiemu doświadczeniu łatwiej
znajdować rozwiązania i wspierać 
pracowników, co z kolei przekłada się
na atmosferę w restauracji.

Szybki awans 
na kierownicze stanowisko

Praca w McDonald’s daje szansę na
managerskie stanowisko w krótkim cza-
sie. Aż 98% kierowników zaczynało

swoją karierę jako pracownik restaura-
cji. Firma oferuje szkolenia, dlatego
każdy kto chce się rozwijać, może na-
prawdę szybko awansować – bez wzglę-
du na to, ile ma lat, czy kończył studia,
czy nie. – Zaczynałem oczywiście jak 
każdy – jako podstawowy pracownik.
Później otrzymałem awans na manage-
ra serwisu, a teraz jestem managerem
zmiany. W McDonald’s jest jasno określo-
na ścieżka kariery – każde stanowisko
ma swoją charakterystykę i wymagania.
Firma nagradza zaangażowanie pracow-
ników. Wiadomo – aby awansować, trze-
ba się starać i wychodzić z inicjatywą.
Jak widzimy, że ktoś ma więcej obowiąz-
ków, to pomagamy, a nie odliczamy czas
do końca zmiany – mówi Tomek. Po-
dobną ścieżkę kariery przeszła Basia,
która pracuje w McDonald’s już ponad
20 lat! – Z wykształcenia jestem pielę-
gniarką i nie miałam doświadczenia 
w gastronomii, więc wszystkiego 
uczyłam się po kolei. Po dwóch latach
zrobiłam sobie przerwę zawodową, 
ponieważ skupiłam się na rodzinie i zosta-
łam mamą czwórki dzieci. Do pracy 
postanowiłam wrócić, kiedy moja naj-
młodsza córka skończyła 4 lata. Zawsze
byłam pokorna i zdyscyplinowana, więc
pracodawca był ze mnie zadowolony. 
Jestem uniwersalnym pracownikiem 
i sprawdzam się na różnych stanowi-
skach. Pierwszy awans na instruktora
otrzymałam już 3 miesiące po powrocie.
Do moich obowiązków doszło wtedy 
szkolenie nowych osób. Szybko też awan-
sowałam na managera, więc czułam, że
firma mnie docenia. Aktualnie pełnię
funkcję kierownika ds. obsługi gości 
i opiekuna liderów gościnności – mówi
zadowolona Basia.

Jak dostać pracę?

Aby mieć szansę na pracę w firmie 
i dołączenie do zgranego zespołu
McDonald’s, wystarczy zgłosić chęć
do pracy w dowolnej restauracji 
McDonald’s, albo aplikować przez 
stronę: pprraaccaa..mmccddoonnaallddss..ppll//ooffeerrttyy-pprraaccyy..
Pamiętaj – nie musisz mieć żadnego
doświadczenia!

Uczciwe wynagrodzenie na umowie o pracę
bez doświadczenia? To możliwe!
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wwyymm rrookkuu,, ww cczzaassiiee sskkłłaaddaanniiaa
wwnniioosskkóóww ddoo nnoowweejj eeddyyccjjii BBuu-
ddżżeettuu OObbyywwaatteellsskkiieeggoo.. CCoo
mmiieesszzkkaańńccyy ppoowwiinnnnii wwiieeddzziieećć,,
aabbyy zzggłłoossiićć sswwóójj ppoommyyssłł??

RROOBBEERRTTAA KKEEMMPPAA:: Korzysta-
jąc z okazji, chciałbym za Pań-
stwa pośrednictwem życzyć ur-
synowianom wszelkiej pomyśl-
ności, zarówno w życiu prywat-
nym, jak i zawodowym. Niech
ten Nowy Rok przyniesie wiele
dobra nam wszystkim, wiele zre-
alizowanych projektów i wspa-
niałych pomysłów. Projekty do
tegorocznej edycji Budżetu Oby-
watelskiego można składać do
wtorku 21 stycznia. Może to zro-
bić każdy bez względu na wiek,
nie trzeba mieć ukończonych 18
lat, nieważny też adres zamel-
dowania, bo wystarczy miesz-
kać w Warszawie. Jeśli miesz-
kańcy widzą rzeczy, które trzeba
naprawić, wiedzą jak coś popra-
wić i usprawnić, albo po prostu
czegoś im brakuje, to jest to naj-
lepszy impuls do działania. Pro-
jekt musi być możliwy do zreali-
zowania do końca 2021 roku,
tylko na terenie, którym dyspo-
nuje Miasto Stołeczne Warsza-
wa, a jego wartość nie może
przekroczyć 997 336,40 złotych.
Dodatkowo trzeba pamiętać, że
należy zebrać 20 podpisów pod
swoim projektem, który musi
spełnić warunek ogólnodostęp-
ności.

CCoo ttoo oozznnaacczzaa??

W przypadku projektów in-
frastrukturalnych, remonto-
wych lub polegających na za-
kupie sprzętu musi być spełnio-
ny warunek minimalnej do-
stępności 25 godzin tygodnio-
wo, między godz. 6.00 a 22.00,
z uwzględnieniem sobót i nie-
dziel. W przypadku tzw. pro-
jektów miękkich, a więc wszel-
kiego typu zajęć czy warszta-
tów, muszą być wskazane za-
sady informowania o terminie,
sposobie i rekrutacji, zwłasz-
cza gdy projekt jest skierowany
do ograniczonej grupy odbior-

ców. Wszystkie projekty są bez-
płatne dla mieszkańców. Przy-
pominam też, że oprócz pro-
jektów dzielnicowych można
zgłaszać projekty ogólnomiej-
skie – w tym wypadku należy
zebrać 40 podpisów mieszkań-
ców Warszawy, a koszt projek-
tu nie może przekroczyć 4 986
681, 80 zł.

WWaarrttoo zzggłłaasszzaaćć pprroojjeekkttyy ooggóóll-
nnoommiieejjsskkiiee??

Oczywiście! To już druga edy-
cja Budżetu Obywatelskiego, w
której można zgłaszać takie pro-

jekty. Na pomysły mieszkańców
wydzielono z Budżetu Warsza-
wy w sumie ponad 83 miliony.
Na budżet ogólnomiejski prze-
znaczono prawie 25 milionów, a
z puli przeznaczonej na dzielni-
ce, ursynowianie mają do dys-
pozycji prawie 5 milionów. Po-
mysły ogólnowarszawskie mo-
gą dotyczyć całego miasta lub
kilku dzielnic. Mogą to być zada-
nia, które są w kompetencji
biur, a nie dzielnic – np. projek-
ty związane z teatrami. Jeśli
mieszkaniec zgłaszający swój
projekt błędnie go przypisze do

poziomu miejskiego lub dzielni-
cowego, to pracownik weryfiku-
jący będzie mógł to zmienić.

GGddzziiee mmoożżnnaa zzggłłaasszzaaćć ttaakkiiee
pprroojjeekkttyy??

W formie papierowej do urzę-
dów dzielnic, a one przekażą je
do Centrum Komunikacji Spo-
łecznej. Jeśli projektodawca
zdecyduje się na formę elektro-
niczną, należy zrobić to za po-
średnictwem strony www.twoj-
budzet.um.warszawa.pl – w ta-
kim wypadku to system zapyta o
charakter projektu i trzeba bę-
dzie zaznaczyć właściwe pole.
To naprawdę bardzo proste.

DDllaa wwiieelluu mmiieesszzkkaańńccóóww zzłłoo-
żżeenniiee wwnniioosskkuu jjeeddnnaakk wwiiąążżee ssiięę
zz ttrruuddnnoośścciiaammii.. CCzzyy mmooggąą lliicczzyyćć
nnaa ppoommoocc zzee ssttrroonnyy UUrrzzęędduu??

Jak zwykle jesteśmy do Pań-
stwa dyspozycji. Serdecznie za-
praszam na Maratony Pisania
Projektów, w czasie których
urzędnicy aż siedmiu wydzia-
łów będą odpowiadali na
wszystkie pytania oraz pomaga-
li wypełniać formularze. To bę-
dzie także doskonała okazja,
aby sprawdzić własność wybra-
nej lokalizacji i zebrać podpisy.
Odbędą się dwa maratony w
Urzędzie Dzielnicy, w soboty 11
i 18 stycznia, w godz. 12.00 -
15.30, w sali nr 543. Mieszkań-
ców Zielonego Ursynowa zapra-
szamy także do Dzielnicowego
Ośrodka Kultury w czwartek 16
stycznia. W godz. 15.00 -17.00.

będzie tam dyżurował koordy-
nator ds. Budżetu Obywatelskie-
go. Dodatkowo na Ursynowie
można przez cały czas zgłaszania
pomysłów kontaktować się z
urzędnikami telefonicznie i ma-
ilowo. Kontakt do nich i wszelkie
niezbędne informacje można
znaleźć na stronie www.ursy-
now.pl, w zakładce poświęconej
Budżetowi Obywatelskiemu. Je-
żeli ktoś nosi się z zamiarem
złożenia projektu ogólnomiej-
skiego, to zapraszam 11 stycz-
nia na Ogólnowarszawski Ma-
raton Pisania Projektów w Cen-
trum Kreatywności Targowa,
gdzie będzie można uzyskać po-
moc pracowników biur i jedno-
stek miejskich np. ZDM i ZTM.

CCzzyy zzmmiieenniiaa ssiięę ssppoossóóbb wwyy-
bbiieerraanniiaa pprroojjeekkttóóww pprrzzeezz mmiieesszz-
kkaańńccóóww??

Nie, będzie on taki sam jak w
poprzedniej edycji. Tradycyjnie
głosować może każdy mieszka-
niec stolicy, ale swoje głosy bę-
dzie mógł oddać na maksymal-
nie 15 projektów dzielnicowych
jednej wybranej dzielnicy –
oczywiście nie muszę wspomi-
nać, że polecam Ursynów –
oraz maksymalnie 10 projek-
tów ogólnomiejskich. Przy wy-
borze konkretnej liczby nie mu-
simy ograniczać się kwotą prze-
znaczoną na dany obszar. Pro-
jekty, które zwyciężą, zostaną
zrealizowane w przyszłym ro-
ku. Zawsze trzymam kciuki za
Budżet Obywatelski!

Rozmawiamy z burmistrzem Ursynowa Robertem Kempą

Obywatelskie projekty na start!

W związku z realizacją in-
westycji „Projekt i budo-
wa drogi ekspresowej S2 –
Południowa Obwodnica
Warszawy na odcinku od
węzła „Puławska” do wę-
zła „Lubelska” w dniach
11-13 stycznia 2020 r. pla-
nowane jest wprowadze-
nie zmian w organizacji
ruchu, zgodnie z projek-
tem czasowej organizacji
ruchu PM/IC/3532/19.

Zmiana w organizacji będzie
polegać na wprowadzeniu ru-
chu jednokierunkowego (w kie-
runku ul. Puławskiej) na odcin-
ku ul. Płaskowickiej, od skrzy-
żowania z ul. Pileckiego do
skrzyżowania z ul. W.K.Roe-
ntgena, zgodnie z załączonym
rysunkiem.

Zapraszamy na maratony
pisania projektów do 

Budżetu Obywatelskiego
Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza na dwa marato-
ny pisania projektów do budżetu obywatelskiego,
które odbędą się w dwie kolejne soboty (11 oraz 18
stycznia) w godz. 12.00 - 15.30 w Urzędzie Dzielnicy
Ursynów (al. KEN 61, sala 543, V piętro). Ponadto
na mieszkańców Zielonego Ursynowa w DOK Ursy-
nów (ul. Kajakowa 12b) 16 stycznia w godzinach
15.30 - 17.00 czekać będzie dzielnicowy koordyna-
tor ds. budżetu obywatelskiego. Termin zgłaszania
projektów do 7. edycji upływa 21 stycznia.

- Staramy się, aby mieszkańcy Ursynowa otrzymali przy skła-
daniu projektów do budżetu obywatelskiego nasze wsparcie.
Maratony pisania projektów to świetna okazja, aby uzyskać
pomoc merytoryczną, zadać urzędnikom wszelkie nurtujące
Państwa pytania, a także spotkać innych projektodawców, prze-
konać ich także do własnych pomysłów oraz zebrać podpisy.
Przypominam, że na realizację pomysłów w obecnej edycji na
Ursynowie zaplanowaliśmy prawie 5 milionów złotych. Wie-
rzę, że dzięki dobrym pomysłom mieszkańców ta kwota zosta-
nie jak najlepiej wykorzystana – mówi Burmistrz Ursynowa
Robert Kempa.

HHaarrmmoonnooggrraamm 77.. eeddyyccjjii BBuuddżżeettuu OObbyywwaatteellsskkiieeggoo::
– Zgłaszanie projektów: do 21 stycznia 2020 r.
– Ocena zgłoszonych projektów: od 22 stycznia do 6 maja

2020 r.
– Składanie odwołań od oceny negatywnej: od 7 do 13 ma-

ja 2020 r.
– Rozpatrywanie odwołań: od 7 do 29 maja 2020 r.
– Głosowanie na projekty: od 15 do 30 czerwca 2020 r.
– Ogłoszenie wyników: 16 lipca 2020 r.

JJaakk zzggłłoossiićć pprroojjeekktt??
Projekt można zgłosić na dwa sposoby:
przez Internet - na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl
w formie papierowej - wypełniony formularz należy złożyć

osobiście lub przesłać na adres urzędu dzielnicy z dopiskiem
„Budżet obywatelski”. Propozycję dotyczącą poziomu ogólno-
miejskiego można przesłać także na adres Centrum Komunika-
cji Społecznej.

Oprócz projektów dzielnicowych można zgłaszać także pro-
jekty ogólnomiejskie, czyli takie, które swoim zakresem obej-
mują np. całe miasto lub kilka dzielnic.

Wszystkie informacje dotyczące nowej edycji można zna-
leźć na stronie poświęconej budżetowi obywatelskiemu w War-
szawie: www.twojbudzet.um.warszawa.pl.

„Nocny Ryś” to nazwa lampy so-
larnej, która już służy mieszkań-
com Zielonego Ursynowa. Ale to do-
piero początek. Urząd planuje roz-
budowę infrastruktury oświetlenio-
wej, także w oparciu o lampy solar-
ne, w rejonie dojść od ul. Poloneza,
tak aby zwiększyć komfort i bezpie-
czeństwo mieszkańców korzystają-
cych z pętli autobusowej na Krasno-
woli. 

Mieszkańcy i radni z Zielonego Ursynowa,
po licznych prośbach mieszkańców, wystą-
pili z projektem postawienia na pętli lamp
oraz wiaty. Urząd Dzielnicy Ursynów wy-
stąpił do ZTM w tej sprawie i w listopadzie
tego roku wiata została postawiona. Ponie-
waż w pobliżu brak jest możliwości podłą-
czenia do sieci energetycznej, zdecydowano
się na postawienie lamp solarnych.

– Zgodnie z tym, co obiecaliśmy, w pierw-
szej połowie 2018 roku doprowadziliśmy
do powstania historycznej linii autobuso-
wej dla mieszkańców Krasnowoli. To po wie-
lu latach starań pozwoliło na włączenie
tych terenów do miejskiej sieci komunikacyj-

nej. Wiata przystankowa i jej oświetlenie to
kolejne udogodnienia dla korzystających z

tego połączenia – mówi burmistrz Ursy-
nowa Robert Kempa.

Zmiana organizacji ruchu na ul. Płaskowickiej

„Nocny Ryś” dba o komfort i bezpieczeństwo
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Urząd Dzielnicy Ursynów jest coraz bliżej ukończenia projektu z Budżetu Partycypa-
cyjnego – Tężni „Maciejka” w Parku im. Jana Pawła II. Jest to pomysł, który pod-
czas głosowania w IV edycji warszawskiej partycypacji zdobył najwięcej głosów spo-
śród wszystkich ursynowskich projektów. Budowę tężni poparło 2 245 osób.
Otwarcie planowane jest na wiosnę 2020 roku.

Drewniana konstrukcja o wymiarach 11 metrów długości, 1,3 metra szerokości, 3,65 metra wyso-
kości jest obłożona gałązkami z tarniny. Specjalna pompa zostanie napełniona solanką o dużej zawar-
tości jodu, która spływając z góry będzie tworzyć mgiełkę do inhalacji. Wokół tężni ustawione będą
ławki. Koszt realizacji tej inwestycji to 404 070 zł.

– Bardzo się cieszę, że mimo trudności ze znalezieniem wykonawcy udało się zrealizować to za-
danie. Do tej pory, aby skorzystać z tężni ursynowianie musieli jechać do Konstancina, teraz mogą się
wybrać na spacer do Parku im. Jana Pawła II. Na uruchomienie tężni będziemy musieli poczekać do
wiosny, ponieważ aby wprowadzić do obiegu solankę wymagana jest odpowiednia stała temperatu-
ra – mówi burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

Warszawa udziela dotacji na
nowych, bardziej atrakcyjnych
zasadach na likwidację kopciu-
chów, odnawialne źródła ener-
gii, podłączenie budynków do
sieci kanalizacyjnej, usuwanie i
unieszkodliwianie azbestu oraz
na budowę urządzeń zatrzymu-
jących wodę opadową i rozto-
pową. Urząd Dzielnicy Ursynów
zaprasza na dwa spotkania in-
formacyjne, które odbędą się: 

1177 ssttyycczznniiaa,, ggooddzz.. 1188..0000  w
SP nr 96 przy ul. Sarabandy
16/22

55 lluutteeggoo,, ggooddzz.. 1188..0000 w DOK
Ursynów przy ul. Kajakowej 12b.

Tężnia „Maciejka” ruszy wiosną

Zlikwiduj kopciucha – spotkania informacyjne

Dobiegają końca prace
związane z osygnalizowa-
niem przejść dla pieszych
w ciągu jednej z głównych
ursynowskich ulic. Al.

KEN będzie teraz zdecydo-
wanie bezpieczniejsza.

Nowe sygnalizatory świetlne
pojawiły się na sześciu przej-
ściach wzdłuż al. KEN: dwóch

w rejonie ul. Koński Jar, przy ul.
Telekiego, ul. Jeżewskiego oraz
nr 81 i nr 101. Oznacza to, że
obecnie już wszystkie „zebry”
wzdłuż al. KEN są wyposażone
w światła.

W ramach prac przejścia zo-
stały wyposażone w nowocze-
sne sygnalizatory wraz z auto-
matyczną detekcją. Trwają jesz-
cze prace wykończeniowe. Obni-
żono też krawężniki na przej-
ściach, skorygowano geometrię
skrzyżowań i wyremontowano
chodniki przy skrzyżowaniach.
Dodatkowo nowe światła będą
skoordynowane z już istniejący-
mi sygnalizacjami.

Działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa w al. KEN pro-
wadzone są już od dłuższego cza-
su. Niebezpieczne przejście dla
pieszych przy ul. Artystów zosta-
ło wyposażone w sygnalizację
świetlną już kilka lat wcześniej.
W ubiegłym roku wprowadzono
również koordynację sygnaliza-
cji świetlnych pomiędzy Doliną
Służewiecką a ul. Płaskowickiej.
Sygnalizacja jest ustawiona tak,
aby premiować zielonym świa-
tłem kierowców jadących z prze-
pisową prędkością.

F o t . Z D M

Nowe światła w al. KEN już działają!

W czwartek 2 stycznia w
asyście Kompanii Repre-
zentacyjnej i Orkiestry Do-
wództwa Garnizonu War-
szawa, władz miasta, par-
lamentu, oraz przyjaciół i
rodziny pożegnaliśmy Eu-
geniusza Tyrajskiego ps.
“Sęk”, żołnierza podziemia
niepodległościowego w cza-
sie II Wojny Światowej,
członka Szarych Szeregów i
Armii Krajowej, powstańca
warszawskiego, który wal-
czył na Mokotowie.

Śp. Eugeniusz Tyrajski ściśle
współpracował z samorządem
Mokotowa jako współorganiza-
tor i uczestnik wielu uroczysto-
ści. Jego przemówienia, okra-
szone wierszami i nagradzane
gromkimi brawami zebranych,
przejdą do historii mokotow-
skich uroczystości z okazji rocz-
nic Powstania Warszawskiego.

Od wielu lat nie opuścił żadnej z
nich, oddając hołd poległym i
pomordowanym w Powstaniu
Warszawskim.

Łącząc się w przeżywanym
smutku i żalu, z rodziną, bliski-

mi i przyjaciółmi zmarłego, Za-
rząd, Rada oraz pracownicy
Urzędu Dzielnicy Mokotów kła-
niają się powstańcowi warszaw-
skiemu odchodzącemu na
wieczną wartę.

W codziennej pracy nie tylko rzetelnie
wykonują swoje obowiązki i przestrzega-
ją przepisów drogowych. To prawdziwi
bohaterowie, którzy gotowi są nieść po-
moc poszkodowanym, chorym i słab-
szym. Warszawa po raz kolejny nagro-
dziła grupę kierowców miejskich auto-
busów za ich heroiczną postawę.

– To już tradycja i kolejne spotkanie, gdy pod-
sumowując rok, chcemy szczególnie uhonoro-
wać zasłużonych pracowników Miejskich Za-
kładów Autobusowych. Zgromadzeni tutaj pa-
nie i panowie kierowcy wykazali się w pracy nie

tylko sumiennością, ale nade wszystko gotowo-
ścią niesienia pomocy innym ludziom, którzy z
różnych powodów znaleźli się w potrzebie –
podkreślił Robert Soszyński, wiceprezydent m.
st. Warszawy.

Od kilku lat m. st. Warszawa i Miejskie Zakłady
Autobusowe nagradzają (premią i upominkami)
pracowników, którzy wykazali się zachowaniem
godnym wyróżnienia. W tegorocznej grupie 63
pań i panów kierowców, były osoby, które reani-
mowały pasażerów, pomagały epileptykom czy
stawały w obronie atakowanych pasażerów. 

K a m i l  D ą b r o w a

Bohaterowie za kierownicą autobusów

Pożegnanie Eugeniusza Tyrajskiego ps. “Sęk”
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Warszawiacy pozytywnie myślą
o swoim mieście – potwierdza to
95% mieszkańców w Barome-
trze Warszawskim. Od lat cenią
oni bezpieczeństwo, porządek i
czystość w mieście oraz stan zie-
leni. Uważają też, że stolica roz-
wija się uwzględniając społecz-
ne opinie i pomysły.

– Jestem dumny, że mogę działać dla
mieszkańców, którzy przyznają, że chcą
żyć i osiągać swoje cele w Warszawie. To
sygnał, że miasto spełnia ich oczekiwa-
nia – mówi Rafał Trzaskowski, prezy-
dent m. st. Warszawy. – Pozytywne opi-
nie nie dają mi spoczywać na laurach,
nadal będę dawał z siebie wszystko,
abyśmy wspólnie z satysfakcją podzi-
wiali stolicę – dodaje prezydent stolicy.

Barometr Warszawski od 2004 r. słu-
ży do monitorowania opinii mieszkań-
ców o najważniejszych obszarach ży-
cia w stolicy. Wyniki pokazują, jak war-
szawiacy postrzegają pracę samorzą-
du oraz czy są zadowoleni z oferowa-
nych usług. W ostatnim badaniu war-
szawiacy udzielali odpowiedzi w listo-
padzie 2019 r.

Coraz więcej mieszkańców sądzi, że
prezydent m. st. Warszawy sprawnie
zarządza miastem (przyznaje to 75%
respondentów) i pozytywnie ocenia też
jego działania (76% - to najwyższy po-
ziom w historii Barometru Warszaw-
skiego, jaki otrzymał włodarz stolicy).
Mieszkańcy czują też, że władze miasta
realizują ich potrzeby (76%) oraz do-
trzymują przyjętych przez siebie zobo-
wiązań (wzrost z 71% w lipcu 2019 r. do
76% obecnie).

Inicjatywy, takie jak budżet obywatel-
ski oraz konsultacje społeczne w spra-
wie architektury czy miejskiej zieleni
pomagają wdrażać w życie propozycje
lokalnych społeczności. W badaniu 79%
warszawianek i warszawiaków uważa,
że władze miasta uwzględniają ich opi-
nie i pomysły. Doceniają, że samorząd

orientuje się, jakie są najważniejsze pro-
blemy mieszkańców (81%) oraz ma do-
bry program rozwoju miasta (81%).

Bardzo istotne w Warszawie jest sta-
bilne poczucie bezpieczeństwa miesz-
kańców. Dorośli, dzieci, młodzież i se-
niorzy mogą spokojnie poruszać się po
stołecznych ulicach i korzystać z życia

(również po zmroku). Taki pogląd wy-
raża większość mieszkańców – w tym
roku 92%, a wysoki poziom utrzymuje
się od lat.

Komunikacja miejska usprawnia mia-
sto. Autobusy, pociągi, metro i tramwa-
je przewożą ponad miliard pasażerów
rocznie, łączą wszystkie dzielnice i są-

siadujące gminy. Wzrasta liczba miesz-
kańców korzystających z nich codzien-
nie lub prawie codziennie (obecnie
55%). Najnowszy Barometr Warszaw-
ski potwierdza zadowolenie z transpor-
tu publicznego, choć w porównaniu z
wynikami z ostatniego lata pozytywne
oceny spadły z 93% na 90%. Aby utrzy-

mać dobrą opinię, miasto inwestuje w
nowy tabor oraz rozwija sieć kolejową
– metro i tramwaje. Warszawiacy doce-
niają zasięg komunikacji, częstotliwość
kursowania oraz czas jazdy, choć 30%
badanych skarży się na tłok.

Miłośnicy aktywnego wypoczynku
mają do dyspozycji szeroką ofertę spor-

towo-rekreacyjną, a 91% badanych oce-
nia ją pozytywnie. Zdaniem 86% miesz-
kańców Warszawa jest przyjazna dla
rowerzystów. Podobnie dobrą ocenę
otrzymała oferta kulturalna stolicy
(91% pozytywnych odpowiedzi) – to
muzea, teatry, ale również wiele zajęć
i wydarzeń w domach kultury czy no-

woczesnych kulturotekach oraz media-
tekach dla warszawianek i warszawia-
ków w każdym wieku.

Od kilku lat w badaniach opinii wy-
soko utrzymuje się pozytywna ocena
edukacji przedszkolnej i szkolnej (ostat-
nio rekordowo pozytywny wynik 89%)
– to właśnie na oświatę Warszawa prze-

znacza co roku największą część swoje-
go budżetu. Równie dobrze oceniany
jest stan zieleni w mieście (92%), war-
szawskich dróg (85%) oraz jakość ob-
sługi mieszkańców w urzędzie (89%).

Blisko połowa mieszkańców porów-
nując Warszawę z innymi dużymi mia-
stami w Polsce uważa, że w stolicy ła-
twiej znaleźć pracę (47%). Spośród naj-
ważniejszych spraw do rozwiązania w
stolicy wskazują na polepszenie działa-
nia służby zdrowia, likwidację korków
oraz rozbudowę metra. Na tę pierwszą
Warszawa ma ograniczony wpływ, jed-
nak dzięki modernizowanym miejskim
placówkom, programom zdrowotnym,
szkoleniom personelu, nowemu sprzę-
towi miasto stale podnosi jakość opieki
nad pacjentami i leczenia w miejskich
szpitalach. 

Wyniki Barometru Warszawskiego
pokazują, że władze miasta rzetelnie
informują o swoich działaniach (po-
twierdza to 76% badanych), a warsza-
wianki i warszawiacy czują się dobrze
poinformowani o przedsięwzięciach
włodarzy stolicy (69%). 

Barometr Warszawski realizowany
jest na losowej, reprezentatywnej pró-
bie mieszkańców stolicy. Ankieterzy
przeprowadzają bezpośrednie wywia-
dy (face-to-face) w domu respondenta,
przy wykorzystaniu technik: PAPI (Pen
And Paper Interview) w latach 2003-
2009 oraz CAPI (Computer Assisted
Personal Interview) od 2010 r. Każdy z
pomiarów realizowany jest na próbie
1100 mieszkańców Warszawy w wieku
15 lat i więcej. Maksymalny statystycz-
ny błąd pomiaru dla tej wielkości próby
wynosi +/- 3%.  Wykonawcą ostatnie-
go badania była firma Danae Sp. z o.o.,
a na przestrzeni lat 2004-2019 Funda-
cja Centrum Opinii Społecznej, Kon-
sorcjum Fundacja Centrum Opinii Spo-
łecznej oraz PBS DGA Sp. z o.o., Reali-
zacja Sp. z o.o. oraz Danae Sp. z o.o.

K a m i l  D ą b r o w a

Co sądzą mieszkańcy o Warszawie?
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Już ponad 30 lat szaleje nam w
życiu publicznym i przemawia
do narodu na najróżniejszych
antenach nasz sąsiad z Ursyno-
wa Jerzy Owsiak, którego jedni
kochają, inni zaś nienawidzą.
Wizytówką Owsiaka stała się
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy, czyli coroczna jedno-
dniowa akcja zbierania pienię-
dzy na wyposażenie szpitali i
pomoc medyczną, zwłaszcza 
dla dzieci. 

Ta akcja przyniosła od 1993 ro-
ku już prawie miliard złotych,
wysupłany na szlachetne cele

z prywatnych kieszeni Polaków. Ludzie
nieżyczliwi Owsiakowi podnoszą, iż w
skali wszystkich kosztów pomocy me-
dycznej to kropla w morzu. A ja twier-
dzę, że to wcale nie taka kropla i miliard
zebrany w społecznym porywie bar-
dziej się przydaje niż jakiś inny, wyda-
wany na sprzęt wojskowy, który i tak w
razie czego nas nie obroni przed Rosją,
a konkretnie jej rakietami. Bogiem a

prawdą, wolę, jak społeczny entuzjazm
koncentruje się wokół WOŚP, niż wokół
rozpowszechnianej coraz szerzej mu-
zyki disco polo, chociaż nikomu nie bro-
nię wielbić Zenka Martyniuka i przyczy-
niać się do powstawania za granicą ta-
kiej oto opinii na temat Polski: jaki kraj,
taki Pavarotti.

Z aznaczę od razu, że jeśli o
mnie chodzi, to nie zachwyca-
jąc się Martyniukiem, tak sa-

mo nie przepadam za gatunkami mu-
zyki, jaką propaguje Jurek Owsiak na
Przystanku Woodstock i na wspomnia-
nych antenach. Co innego jednak jego
muzyczny gust, a co innego wspania-
ła akcja charytatywna pod nazwą
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Gdy upadała komuna, Jurek rzucił ha-
sło „Róbta (nareszcie) co chceta” i to
się bardzo spodobało młodzieży. No i
młodzież z wielką chęcią zabrała się do
zbiórki pieniężnej. Tysiące wolonta-
riuszy i wolontariuszek pojawiają się
raz do roku na ulicach i niemal każdy
przechodzień z łezką w oku wrzuca

banknoty lub monety do puszki. Dzię-
ki WOŚP w bardzo wielu placówkach
medycznych zakupiono sprzęt ratują-
cy życie. 

Chyba żaden inny Polak nie jest
tak dokładnie kontrolowany
przez instancje skarbowe, jak

Jurek Owsiak wraz ze swoją Orkiestrą.
Nie robi więc np. takich przewałów, jak
niektórzy politycy, wykorzystujący fun-
dusze unijne na własne cele partyjne.
Mimo to co roku mnożą się ataki na
Jurka, któremu zarzuca się autoreklamę
za społeczne, a również państwowe pie-
niądze. To, że zdobywa rozgłos, nie ule-
ga wątpliwości, zapytać jednak wypa-
da: czy na ten rozgłos naprawdę nie za-
służył? No cóż, głośne nazwisko za pań-
stwową kasę wyrobił sobie również po-
lityk Antoni Macierewicz, otaczający
się młodymi ludźmi, ale bynajmniej nie
wolontariuszami. W przeciwieństwie
do dyrygenta WOŚP inspirowane przez
Macierewicza śledztwo w sprawie kata-
strofy rządowego tupolewa pod Smo-
leńskiem pochłonęło już ogromne su-

my, a rezultat tego śledztwa jest w grun-
cie rzeczy żaden. I jakoś ani „Gazeta
Polska”, ani „Nasz Dziennik” nie czy-
nią Antoniemu wyrzutów. 

Owsiak natomiast co chwila
brany jest pod obcasy. I pro-
szę bardzo! W wolnym kraju

każdy ma prawo krytykować współoby-
wateli. Dlatego jeden z autorów „Ga-
zety Polskiej” tak parę lat temu poje-
chał po Owsiaku:

„Jest 1989 rok, tłumy „zdegenero-
wanej” młodzieży biją się z ZOMO, oku-
pują komitety PZPR, krzyczą  „Sowieci
do domu”. Ale wkrótce zaczyna się de-
mokracja i w TVP pojawia się program
Jerzego Owsiaka, w którym leci – szok
– zakazana muzyka. Potem dzięki
Owsiakowi degeneraci okazują się –
szok jeszcze większy – wspaniałymi
ludźmi, ratującymi życie dzieciom w
czasie Orkiestry. Wdzięczni czynią go
swym idolem. A on sączy im „buntow-
niczą” ideologię antypolityczności w
antyklerykalnym sosie. Liderzy młodej
antykomunistycznej opozycji zostają
odcięci od buntowników z nowych, wy-
chowanych na Owsiaku roczników. Naj-
niebezpieczniejsza zawalidroga dla III
RP zostaje usunięta...”

J eszcze ostrzej potraktowała dy-
rygenta WOŚP publicystka „Na-
szego Dziennika” w artykule pt.

„Walczą o zabijanie dzieci”:
„Już za kilka dni kolejny finał Wielkiej

Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas
której organizator wydarzenia Jerzy
Owsiak będzie przy pomocy swoich wo-
lontariuszy zbierał pieniądze na zapew-
nienie sprzętu w szpitalach. Sam
Owsiak promuje się tym, że dzięki jego
działaniom ratuje się zagrożone życie.
Pomijając liczne kontrowersje, byłaby to
piękna inicjatywa – gdyby nie to, że
sam organizator bardzo angażował się
w promowanie „czarnego protestu”, a
więc walczył o prawo do mordowania
nienarodzonych dzieci. Często właśnie
tych niepełnosprawnych, najbardziej
zagrożonych zabiciem w łonie matki,
którym ponoć tak chce pomóc. Gdzie tu
logika? /.../ Następnie udał się na pro-
test, gdzie królowały takie hasła, jak:
„Twoja teologia z dala od mojej biologii”
/.../, „Konsultuj się z lekarzem, nie księ-

dzem”, „Niech wam episkopat dzieci
rodzi” /.../. Jerzy Owsiak i WOŚP pro-
mują się i zbierają pieniądze na rato-
wanie dzieci. Jednocześnie wspierają
imprezy służące zabijaniu dzieci. Dziw-
ne, prawda?”

Nie odbieram krytykantce pra-
wa do wyrzucania Owsiako-
wi, iż popiera wolny, choć po

części, wybór kobiet w kwestii aborcyj-
nej. Tyle że Jurek akurat osobiście przy-
czynił się do zwiększenia substancji bio-
logicznej narodu, spłodziwszy wraz z
małżonką dwoje dzieci. A znam takich
leni, którzy, gdy ojczyzna w potrzebie,
wolą w zaciszu domowym głaskać ko-
ta – zamiast postarać się o choćby jed-
nego potomka. Owsiak przysparza oj-
czyźnie nadzwyczaj potrzebnych fundu-
szy i wychowuje w rodzinie przedstawi-
cieli młodego pokolenia. Raczej trudno
więc uznać go za mordercę nienaro-
dzonych. Już bardziej trzeba wytykać
księżom celibat, skoro ojczyzna znaj-
duje się pod względem biologicznym
w wielkiej potrzebie i niedługo nie bę-
dzie komu pracować na emerytury star-
szych osób. 

Od kiedy istnieje WOŚP, do-
chodzi do porównań działal-
ności Orkiestry z działalno-

ścią Caritasu, charytatywnej instytucji
kościelnej, na której konto płyną fundu-
sze nie tylko z indywidualnych ofiar
obywateli. Ludzie nastawieni antykle-
rykalnie twierdzą, że najwyżej 30 pro-
cent kwot z rocznej puli caritasowej tra-
fia do potrzebujących wsparcia ubo-
gich. Czyni się zarzut, iż Caritas niemal
wcale nie rozlicza się z pozyskiwanych
kwot. Szczerze mówiąc, nie mam poję-
cia, czy to prawda, jakkolwiek z rozli-
czeniami ludzi Kościoła w Polsce za-
wsze jest kłopot. Najlepiej jednak by-
łoby, gdyby zamiast spierać się, która or-
ganizacja charytatywna w Polsce jest
bardziej od innej ofiarna – po prostu w
każdym wypadku poddawać przycho-
dy niezależnemu audytowi i  informo-
wać o tym społeczeństwo. Wierząc bo-
wiem, że Kościół powinien mieć – jak
żona cezara – nieposzlakowaną opinię,
pamiętajmy, iż nie sami święci w nim
działają.

M a c i e j  P e t r u c z e n k o

Jak powszechnie wiado-
mo, Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy gra
do końca świata i jeszcze
jeden dzień dłużej. To ha-
sło przewodnie wydarze-
nia, a właściwie cyklu wy-
darzeń z kulminacjami w
postaci Finałów, nabierze
po raz kolejny swej ponad-
czasowej mocy podczas
28. Finału w dniu 12 stycz-
nia 2020 roku. 

Podczas poprzedniego 27 . Fi-
nału WOŚP 13 stycznia 2019 ro-
ku zebrano łącznie 175 938
717,56 zł. W tym roku fundacja
Jurka Owsiaka zbiera fundusze
dla oddziałów medycyny dziecię-
cej tj. chirurgii ogólnej, kardio-
chirurgii oraz neurochirurgii. Ile
przyniesie najbliższy Finał? Zo-
baczymy już wkrótce, ale można
się spodziewać, że będzie jak zwy-
kle więcej niż poprzednim razem.

Trwające licytacje są już bar-
dzo zaawansowane. Na dzień 8
stycznia godz. 17 (data zamknię-
cia bieżącego numeru Passy) ze-
brano już kwotę 6.580.041 zł.
Wśród tworzących ją serduszek
jest jedno nam bliskie o wartości
7600 zł, którą w ogólnopolskiej
aukcji uzyskało dwuosobowe za-
proszenie na Bal Mistrzów Spor-
tu, wystawione przez Macieja
Petruczenkę, reprezentującego
od 50 lat Przegląd Sportowy, a
dodatkowo redaktora naczelne-
go „Passy”.

Na Ursynowie będzie funkcjo-
nować 8 sztabów, zaś licytacje

odbędą się w Dzielnicowym
Ośrodku Kultury (ul. Kajakowa
12b). W zbiórkę włączył się oczy-
wiście Urząd Dzielnicy Ursynów,
przekazując wyjątkowe vouche-
ry oraz płytę zespołu „Dżem” z
autografami artystów. 

Burmistrz Ursynowa Robert
Kempa już od środy 8 stycznia
promuje w Internecie 28. Finał
WOŚP: 

– Kto chce zmierzyć się ze mną
w kręgle? Albo przejechać się ro-
werem ? A może macie ochotę
zapowiedzieć Waszym zdaniem
największą gwiazdę Dni Ursy-
nowa ? Zapraszam do aukcji w
Dzielnicowym Ośrodku Kultury
Ursynów i wspierania WOŚP !!!
– ogłasza w swoim poście bur-
mistrz Robert Kempa, zapowia-
dając dalej atrakcyjne licytacje,
w których mogą brać udział
wszyscy ursynowianie.

– Jak co roku Ursynów wspie-
ra Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy – wyjaśnia  burmistrz
Kempa. –  W tym roku nasi wo-
lontariusze ursynowscy zorgani-
zowali 8 sztabów, które będą
działały na rzecz WOŚP.  28. finał
odbędzie się także z dużym przy-
tupem na Ursynowie. I podob-
nie jak w poprzednich latach
Urząd Dzielnicy Ursynów włą-
cza się w kolejny, tym razem 28.
finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Harcerze będą re-
alizowali aukcje internetowe, a
my przygotowaliśmy aukcje, któ-
re będą prowadzone w jednym
ze sztabów ursynowskich w

Dzielnicowym Ośrodku Kultury
przy ulicy Kajakowej. Jeśli ma-
cie ochotę skorzystać z zaprosze-
nia i wylicytować partię kręgli ze
mną, a pamiętajcie, że lubię zwy-
ciężać – to bardzo serdecznie za-
praszam Was do licytacji. Kolejna
atrakcja, którą dla Was przygoto-
waliśmy to karnet ‘open’ podwój-
ny na wszystkie spektakle w ra-
mach Ursynowskiego Kalejdo-
skopu Kulturalnego. Mam na-
dzieję, że “Do zobaczenia” pod-
czas uczty miłośników teatru.
Także coś, co w ubiegłym roku
cieszyło się olbrzymim zaintere-
sowaniem i zostało wylicytowa-
ne za całkiem przyjemną kwotę,
która pomogła podopiecznym
fundacji Jurka Owsiaka, to za-
proszenie na Dni Ursynowa po
to, żebyście mogli zapowiedzieć
największą gwiazdę Dni. Kto to
będzie – jeszcze zobaczymy. 

To Wy wybieracie, którego
spośród  wykonawców  chcecie
zapowiedzieć z wielkiej sceny,
która będzie przygotowana spe-
cjalnie na Dni Ursynowa.  I na
koniec gratka specjalna, czyli
możliwość przejażdżki rowero-
wej ze mną po drogach rowero-
wych i po pasach rowerowych,
które mamy na terenie naszej
dzielnicy. To będzie niezapo-
mniane przeżycie. Także ja się
zbieram, a z Wami mam nadzie-
ję że do zobaczenia na aukcjach
w Dzielnicowym Ośrodku Kultu-
ry przy Kajakowej. Siema – koń-
czy spot “po Owsiakowemu”
burmistrz Robert Kempa.

Granie ursynowskiej  Orkie-
stry koordynowane jest przez
następujących 8 sztabów:

- Sztab nr 5260 – Dzielnico-
wy Ośrodek Kultury Ursynów –
Kajakowa 12b     

- Sztab nr 5102 - Hufiec ZHP
Warszawa Ursynów – ul.ZWM 10

- Sztab nr 4668 – Fundacja
„Ewangelickie Towarzystwo
Oświatowe” – ul.Rosoła 10  

- Sztab nr 2949 – Szkoła Pod-
stawowa nr 330 – ul. Mandaryn-
ki 1

- Sztab nr 2578 – Przedszkol-
ne nr 201 Misia Ursynka – ul.Wil-
czy Dół 4

- Sztab nr 4915 - NSP nr 47
im. Roberta Schumana Fundacji
Primus i NLO im. Roberta Schu-
mana Fundacji Primus – ul. Zol-
tana Balo 1

- Sztab nr 3098 – Liceum LXIII
LO im. Lajosa Kossutha – ul.
Hirszfelda 11

- Sztab nr 1777 – Szkoła Pod-
stawowa nr 310 im. Michała By-
liny – ul. Hawajska 7.

Główne imprezy i licytacje od-
będą się w  Dzielnicowym Ośrod-
ku Kultury Ursynów, gdzie WOŚP
grać będzie już po raz trzeci.

WW pprrooggrraammiiee::
ggooddzz.. 1122..0000 – spektakl dla

dzieci „Ucieczka z piórnika” Te-
atru Czekoladowy Słoń

ookk.. 1133..2200 – występy przed-
szkola nr 79 z ul. Kajakowej 10

ookk.. ggooddzz.. 1144..0000 – występ
Szkolnego Chóru ze SP nr 96
oraz SP nr 100

ookk.. ggooddzz.. 1144..3300 – występ
uczestników warsztatów Mu-
zyczne Dokowanie

ookk.. ggooddzz.. 1155..0000 – Ursynowski
Chór Iuvenis pod batutą Jaku-
ba Kaczmarka

ookk.. ggooddzz.. 1166..0000 – Społeczna
Orkiestra

ggooddzz.. 1188..0000 – spektakl teatral-
ny „Księżniczka na opak wywró-
cona”

FFiinnaałłoowwii ww DDOOKK UUrrssyynnóóww bbęę-
ddąą ttoowwaarrzzyysszzyyćć nnaassttęęppuujjąąccee iimm-
pprreezzyy::

- Otwarty trening pod balo-
nem z trenerami Barca Acade-
my Warszawa – Balon na terenie
boiska przy SP 384 w godz. 12-
15, więcej szczegółów: 

https://www.facebo-
ok.com/events/567254733833
989/

- Warsztaty quillingu – sala nr
105 w DOK Ursynów w godz.
12.30-16.00, warsztaty popro-
wadzi Happy Wings – Małgorza-
ta Bielecka, więcej szczegółów:

https://www.facebo-
ok.com/events/4619383180323
59/

- Pszczele Bez Słowa – Restau-
racja ,,BEZ SŁOWA” ul. Fosa 3,
przez cały dzień odbędzie się
tam wiele atrakcji dla gości, w
których tematem przewodnim
będzie MIÓD, więcej szczegó-
łów: https://www.facebo-
ok.com/events/995022854215
260/

- Dzień Dawcy Szpiku – w
godz. 12.30-16.00 w holu głów-
nym DOK Ursynów, będzie moż-
na zarejestrować się w bazie
DKMS, punkt poprowadzą
członkowie KREWKI URSYNÓW
– Klub Honorowych Dawców
Krwi Dzielnicy Ursynów.

Zapowiada się bardzo cieka-
wie. Rezerwujcie czas, przekłą-
dajcie spotkania i impretzy, przy-
chodźcie na ursynowski 28. Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Siema!

B o g u s ł a w  L a s o c k i

Wciąż draka wokół Owsiaka

WOŚP 2020 już gra...
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Sylwestrowy szał ma swój
punkt kulminacyjny. Jest
nim północ, koniec roku
starego  i początek nowe-
go. Z tym momentem wią-
że się stosunkowo nowy u
nas zwyczaj – wystrzeliwa-
nie fajerwerków i petard. 

Radość, emocje zarówno dla
młodzieży, jak i dla dużo star-
szych, choć niekoniecznie doro-
słych. I jednocześnie godziny
przerażenia dla zwierząt. Zwie-
rzęta mają słuch  o wiele bar-
dziej wrażliwy od ludzkiego. Do-
tyczy to nie tylko naszych do-
mowych psów i kotów, ale
przede wszystkim dziko żyją-
cych ptaków i innych zwierząt.
Każdy nienaturalny wystrzał czy
wybuch czują i odbierają tak,
jakbyśmy odbierali odgłosy sie-
dząc wewnątrz bębna jakiegoś
gigantycznego werblisty. Prze-
rażający huk i łomot.

Noc strachu 
i paniki

Stępiałe ludzkie zmysły i umy-
sły potrzebują mocnych wrażeń,
by poczuć efekty adrenaliny, pła-
wić się w emocjach, zwłaszcza
umysły przyblokowane upojnym
alkoholem. Musi być głośno,
strzelać, z hukiem, błyskami. Do-
piero wtedy na wpół zdegene-
rowane i stępiałe zmysły coś czu-
ją, jest wow, wow, wow,... 

Zwierzęta, zwłaszcza te dziko
żyjące, ale również i domowe,
mają zarówno słuch, jak i wzrok
(nie mówiąc o powonieniu), nie-
porównywanie wrażliwsze od
ludzkiego.  W warunkach domo-
wych zwierzęta są mniej uczu-
lone na zagrożenia ze strony po-
tencjalnych wrogów, gdyż jest
ich znikoma ilość w porównaniu
ze środowiskiem naturalnym.
Jednak mimo tego wszyscy po-
siadacze psów i kotów wiedzą,
że nawet niezbyt głośne, ale nie-
spodziewane stuknięcie, natych-
miast zwraca uwagę zwierzaka i
na ogół przerywa sen. Zwierzęta
dzikie mają zmysły jeszcze bar-
dziej wrażliwe. Wszelkie niepo-
kojące sytuacje wywołują chęć
ucieczki, a bodźce gwałtowne,
zwłaszcza dźwiękowe, wywołu-
ją panikę. Tak jak ludzie odczu-
wają grom wywołany przez sa-
molot przekraczający prędkość
dźwięku, tak zwierzęta całym
swoim ciałem odczuwają falę
uderzeniową wybuchu petardy
hukowej lub racy. Mając zakodo-
wany odruchy obronne, biegną
lub fruwają na oślep, aby dalej

od miejsca zagrożenia. Gdy w ta-
kim momencie idziemy z psem
na smyczy, problem jest mniej-
szy – “tylko” przerażenie i próba
ucieczki zwierzaka, dzięki smy-
czy nieskuteczna. Pies miejski,
nawet dobrze ułożony,  idący
swobodnie przy nodze, w panice
często wpada pod samochód.

Opierając się na badaniach ni-
derlandzkich, Fundacja Psubra-
ty opublikowała artykuł (lacza-
nasptaki.pl) przybliżający mniej
znane skutki korzystania z fajer-
werków. Międzynarodowy ze-
spół naukowców z Niderlandów
wykorzystał radary pogodowe
do zbadania ruchu ptaków w
czasie nocy sylwestrowej. Udo-
kumentowano ruch dziesiątek
tysięcy ptaków tuż po północy,
na wysokość do 500 metrów,
gdzie latały w gęstych stadach
przez około 45 minut. W godzi-
nach aktywności fajerwerkowej
(w Niderlandach wolno je wy-
strzeliwać w przeciągu 2 godzin
przed i po północy sylwestrowej)
... “ptaki wzbiły się gwałtownie
na wysokość ok. 500 m lub wy-
żej, a później powoli obniżały
wysokość. Takich wysokości pta-
ki nie osiągają w czasie codzien-
nych, lokalnych przelotów. 

Co się dzieje z tysiącami spa-
nikowanych ptaków w powie-
trzu w ciemności? Większość z
nich nie potrafi wówczas dobrze
widzie (poza sowami). Wy-
obraźmy sobie wybuch w me-
trze i ucieczkę setek pasażerów
przy braku świateł. Przerażone
ptaki wpadają na linie wysokie-
go napięcia, samochody, budyn-
ki, drzewa. Zderzają się w locie
z innymi ptakami, szczególnie
w zachmurzone i bezksiężyco-
we noce. Może to łatwo prowa-
dzić do śmierci lub zranień,
szczególnie groźnych w tej porze
roku...  Ptaki giną w ciemności,
po cichu. Ślady tych zdarzeń za-
zwyczaj szybko znikają przy
współudziale drapieżników i pa-
dlinożerców. Gdy ludzie odpocz-
ną już po hucznych zabawach
wszystko pozornie wraca do sta-
nu wyjściowego”.

Apeluje burmistrz, 
apelują mieszkańcy

Problem cierpień zwierząt w
konsekwencji wielkomiejskich
brewerii okołosylwestrowych co-
raz bardziej przebija się do in-
formacyjnej przestrzeni publicz-
nej. Sporo dobrego przyniósł
ubiegły rok – wystąpienia i ape-
le ludzi kultury, sztuki, władz,
wreszcie rezygnacja z fajerwer-
ków przez warszawski ratusz.
Również tegoroczny grudzień
przyniósł kontynuację wcześniej-
szych akcji. 

Burmistrz Ursynowa Robert
Kempa na swoim profilu fejsbuko-
wym napisał: “W imieniu mojego
Kevina a także Pucka Ursynow-
skiego proszę Was, podobnie jak
w ubiegłym roku, o sylwestra bez
fajerwerków i petard! Ursynów

przyłącza się do akcji Warszawa-
NieStrzela w trosce o zwierzę-
ta! Liczy się towarzystwo, w któ-
rym spędzamy Sylwestra a nie
huk petard! Zamiast fajerwerków
odpal empatię!!!”. Oczywiście za-
raz pojawiły się wpisy hejtujące
typu “Co to za sylwestra bez fajer-
werk”, “Uszczelnijcie sobie okna,
to jest jakiś cyrk, żeby z powodu
psów raz w roku nie urządzić tra-
dycji” czy wręcz “A ja będę strze-
lał!”. Warto jednak zwrócić uwa-
gę, że spośród blisko 400 osób,
które zareagowały na wpis bur-
mistrza, zaledwie 11% było zwo-
lennikami fajerwerków, zaś 89%
zdecydowanie poparła apel. 

Apelowali i protestowali licz-
ni mieszkańcy, organizacje eko-
logiczne, miłośnicy przyrody.
Bardzo znamienny był wpis na
fejsbuku z 29 grudnia Hanny Że-
lichowskiej, znanej ursynowskiej
“ptasiej mamy” i znakomitej fo-
tografki przyrody: “Nadchodzi

noc życia i radości dla jednych, a
noc strachu, paniki a nawet
śmierci - dla innych. Jeśli będzie-
my witać nowy rok petardami,
fajerwerkami i szalonym hu-
kiem, dla wielu zwierząt domo-
wych, a jeszcze bardziej - dla
wielu zwierząt dzikich ta noc
może się stać ostatnią nocą w
ich życiu. Zdezorientowane,
ogłuszone, oślepione ptaki - w
stresie i szoku wpadną na ogro-
dzenia domostw, połamią sobie
skrzydła o gałęzie drzew, rozbi-
ją się o ściany budynków, zde-
rzą się z autami, wielu ptakom ze
strachu staną serca. Wiele zwie-
rząt w tę noc straci dom bądź
życie. Reagujesz drwiną, hejtem,
niedowierzaniem, złością, nie
chcesz przyjąć do wiadomości
człowieku, że stajesz się współ-
odpowiedzialny za śmierć i nie-
szczęście niejednego zwierzęcia.
Tak, Ty człowieku, który odpali-
łeś petardy, fajerwerki na osie-
dlu, w parku, pod lasem, nad je-
ziorem, stawem i w centrum
miasta, a światłem i hukiem wy-

strzałów zniszczyłeś spokój i
stworzyłeś dla zwierząt arma-
gedon! Zrezygnuj! Zdrowie i ży-
cie innych istot są cenniejsze  niż
chwila takiej okrutnej zabawy!”

Czy w sumie liczne apele oka-
zał się skuteczne? Niewystarcza-
jąco. Jednak oglądając z cen-
trum Ursynowa z poziomu X pię-
tra, wystrzeliwane fajerwerki na
obszarze od Lasów Otwockich
do Lasów Sękocińskich, wydało
mi się, że jest ich jakby mniej niż
w latach poprzednich. Może to
nie tylko moc sugestii?

A zagrożenie 
dla ludzi?

Zwierzęta są najbardziej za-
grożone, jednak bezmyślne wy-
strzeliwanie sztucznych ogni by-
wa niebezpieczne również dla
ludzi. Brak wyobraźni, brawura,
często wzmacniane alkoholem,
zachęcają do wystrzeliwania fa-
jerwerków w pobliżu domów na

terenie dużych osiedli. Wystrze-
liwane mikro-rakiety, wykonane
w hurcie gdzieś w Azji  jak najniż-
szym kosztem, często w trakcie
lotu zmieniają kierunek. Nie za-
wsze materiał wybuchający kolo-
rowymi płomieniami spala się
podczas lotu i na obserwatorów
spadają tlące się elementy obu-
dowy. Czasem są niewybuchy,
czasem jakiś element zapali się z
opóźnieniem. Zagrożenie wy-
padkiem jest realne. Jeden z ta-
kich tegorocznych przypadków
opisywały szeroko media inter-
netowe “Atak serca i pobyt na od-
dziale intensywnej terapii – tak
Nowy Rok spędziła jedna z
mieszkanek Warszawy. Kobieta
przestraszyła się, gdy na jej balko-
nie wybuchł pożar spowodowa-
ny przez ludzi odpalających fajer-
werki. Sytuację opisała na Face-
booku córka kobiety i jej zięć”.

Głupota ludzka jest niewy-
obrażalna i widoczna co krok.
Patrzyłem z góry na grupę we-
sołków w bardzo różnym wie-
ku, gdy pomiędzy domami po-

między Magellana 10 i Magella-
na 11, odległymi zaledwie o kil-
kadziesiąt metrów, błyskawicz-
nie przygotowali się do odpale-
nia rakiet. Poleciały ponad X pię-
tro, rozpryskując się na różnych
wysokościach na wiele płoną-
cych kolorowych cząstek.
Owszem, było to ładne. Ale kilka
niedopalonych części spadało
bardzo blisko balkonów, rów-
nież mojego. Znów się udało.
Jednak statystyka jest bezlito-
sna. Przecież ładunek miotają-
cy rakiety rozrzuca palące się
fragmenty w kierunkach przy-
padkowych w promieniu nawet
20 - 30 metrów. Nieszczęśliwe
wypadki dosłownie wiszą w po-
wietrzu.

Głosy 
rozsądku...

Problem negatywnych skut-
ków nieodpowiedzialnej zaba-
wy fajerwerkami dostrzega co-

raz więcej osób.  W okresie oko-
łosylwestrowym na głównym fo-
rum fejsbukowym ‘Obywatele
Ursynowa’ pojawiało się wiele
postów osób niechętnych fajer-
werkom. Było ich zdecydowanie
więcej niż hałaśliwych i bardzo
często wulgarnych wpisów zwo-
lenników nieograniczonego wy-
strzeliwania sztucznych ogni.
Równocześnie coraz częściej po-
jawiały się głosy wzywające do
zaostrzenia ograniczeń, nawet
administracyjnych. 

Zgodnie z obowiązującym w
Polsce prawem sztuczne ognie
mogą być wystrzeliwane tylko
31 grudnia i 1 stycznia. Naru-
szenie tych terminów grozi karą
do 500 zł. Tyle teoria, całkiem
niezła. Jednak z praktyką jest
już gorzej. Fajerwerki pojawiły
się w sprzedaży  na sporo dni
przed Sylwestrem. No i zaczęło
się dzikie strzelanie. Reakcja ur-
synowskich internautów była
również szybka.

– Niestety, głuchych na prośby
i zakazy nie brakuje. Na Pilec-

kiego juz od kilku dni wariaci
strzelaj  – pisała na fejsbukowych
Obywatelach Ursynowa poiry-
towana Maria Barbara. Inter-
nautka Agata dodała: “ W dzi-
siejszej dobie laserów to wstyd,
że wciąż używa się fajerwerków.
Ja popieram, bo chodzi też o
wszystkie zwierzęta. Te domowe
mają ciepło i opiekę, ale są jesz-
cze schroniska i zwierzęta wolno
żyjące. Ograniczenie czasowe,
jak i regulacje prawne dotyczą-
ce sprzedaży, powinny jak naj-
bardziej obowiązywać. A nie tak,
że dzieciaki strzelają petardami
kilka dni przed i kilka po”.

–  A w czym problem, żeby za-
kazać, albo wyznaczyć jedno
miejsce z dala od zabudowań? –
zapytał trochę retorycznie inter-
nauta Adam. 

Niestety, jest problem, gdyż
zarówno przepisy są niedosto-
sowane do potrzeb, jak i spo-
sób ich egzekwowania pozosta-
wia dużo do życzenie. Nie zmie-
nia to faktu, że powoli zaczyna
się klarować nowy, wyrazisty
kierunek. 

– Moim zdaniem, odpalanie
petard to fatalny pomysł na Syl-
westra – pisze na Fejsbuku in-
ternauta Piotrek Adam. – Ale gdy
z dwojga złego skupimy się wy-
łącznie na materiałach pirotech-
nicznych, które dają tylko fajny
efekt wizualny, są one znacznie
mniej uciążliwe. Co nie zmienia
faktu, że nawet w takiej formie w
ich użycie powinno być dozwo-
lone wyłącznie w Sylwestra i No-
wy Rok. I w odległości przynajm-
niej 100 metrów od najbliższych
zabudowań. A sprzedaż dozwo-
lona dla tych, którzy ukończyli
18-ty rok życia – konkluduje in-
ternauta. Faktycznie, potrzebne
są działania administracyjne,
gdy tępych umysłów nie da się
inaczej wyleczyć.

Zwierzęta, te najmniejsze –
wiewiórki i inne dziko żyjące
nie hibernujące na zimę, no i
małe ptaki  – płacą najwyższą
cenę własnym życiem. A prze-
cież naszym  miejskim skarbem
są właśnie małe ptaki – oprócz
jerzyków i nietoperzy – wróble i
sikorki. Niestety, one również
giną masowo w wyniku strzela-
nia fajerwerkami i petardami.
Wybuch petardy hukowej na-
wet kilkadziesiąt metrów od
krzaków czy żywopłotu, gdzie
jest siedlisko wróbli, oznacza
najczęściej śmierć całego stada,
mogącego liczyć nawet ponad
dwadzieścia osobników. Pod
krzakami martwe ptaki będą le-
żały krótko, w ciągu kilku go-
dzin  problem rozwiążą zgłod-
niałe koty, sroki i wrony. 

Do następnego Sylwestra jesz-
cze trochę czasu, pora przestać
prężyć muskuły i przystąpić do
bardziej konkretnych i radykal-
nych działań. Przed organizacja-
mi ekologicznymi i społecznika-
mi dużo pracy. Trzeba zdążyć
przed grudniem 2020 roku. 

Miejskie zwierzęta cierpią z powodu fajerwerków
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W święto Trzech Króli w
hali pneumatycznej przy
Koncertowej 4 odbyło się
wielkie wydarzenie chary-
tatywne dla 9-letniego Jul-
ka, zawodnika Barça Aca-
demy Warszawa. 

Chłopiec – jak w grudniu ze-
szłego roku dowiedzieli się jego
rodzice – cierpi na glejaka mó-
zgu. Dzięki ogromnemu zaan-
gażowaniu społecznemu orga-
nizatorom udało się zebrać kilka-
dziesiąt tysięcy złotych.

Julek to uczeń ursynowskiej
Szkoły Podstawowej nr 343. Na
co dzień reprezentuje też akade-
mię FC Barcelona w Polsce, któ-
ra 6 stycznia, m. in. wspólnie z

Dzielnicą Ursynów, zorganizowa-
ła dla niego turniej charytatywny,
kiermasz kulinarny i licytację. W
rywalizacji sportowej udział wzię-
ły zespoły z Centrum Ursynów
Barça Academy, reprezentanci
ursynowskich szkół, drużyna
„Przyjaciół Julka” i zespoły kilku
warszawskich klubów. 

Po zakończonym turnieju zna-
ni dziennikarze sportowi w oso-
bach Mateusza Borka, Romana
Kołtonia i Michała Zawackiego
przeprowadzili wielką licytację,
podczas której sprzedano koszul-
ki i gadżety z podpisami m. in.
Roberta Lewandowskiego, le-
gendy AC Milan Ruuda Gullita,
Jakuba Błaszczykowskiego czy

Łukasza Fabiańskiego. Zebrać
udało się ok. 60 tysięcy złotych,
a kolejne przedmioty i usługi zo-
staną przekazane na licytację za
pośrednictwem portalu Facebo-
ok na grupie „Licytacja dla Jul-
ka”. Wszystkie środki powędru-
ją do fundacji Się Pomaga, która
oferuje możliwość pomocy mło-
demu piłkarzowi internetowo
pod adresem www.siepoma-
ga.pl/julian. Tam – dzięki hoj-
ności internautów – uzbierano
już 360 tysięcy złotych. Na le-
czenie Julka potrzeba znacznie
więcej, dlatego cały czas na stro-
nie Fundacji można włączyć się
do pomocy.

– Razem możemy zrobić na-
prawdę wiele. Doskonale wiem,
że takie zbiórki dużo dają i mam
nadzieję, że Julek będzie miał
dzięki nam szansę na zdrowie –
powiedziała, podsumowując ca-
łe wydarzenie, znana polska ak-
torka Joanna Moro, również
obecna w poniedziałkowy pora-
nek przy ul. Koncertowej.

Event zakończył się sukcesem
dzięki dużemu zaangażowaniu
społecznemu środowiska spor-
towego, medialnego i oświato-
wego. Połączenie sił w szczyt-
nym celu skutkowało organiza-
cją wydarzenia, w którym udział
wzięło kilka tysięcy osób.

Program bezpłatnych żłobków w War-
szawie idzie zgodnie z planem. Od wrze-
śnia zeszłego roku sukcesywnie przyra-
sta liczba miejsc w placówkach miej-
skich, a przede wszystkim prywatnych,
pozyskanych do programu dzięki kon-
kursom dla przedsiębiorców. 

Obecnie mamy w stolicy 20 828 miejsc w żłob-
kach, w tym 12 012 miejskich (8237 własne,
3775 wykupione) oraz 8816 miejsc w żłóbkach
prywatnych. 

W każdy piątek, w wyniku rozstrzygniętych
konkursów, do systemu dodawane są kolejne miej-
sca. Wzrost liczby miejsc dla najmłodszych spowo-
dował, że w niektórych dzielnicach są one do-
stępne „od ręki”. W Białołęce, na Mokotowie, Wo-
li, w Wesołej, Wilanowie i Ursynowie czeka na
dzieci 361 miejsc.

Kilkumiesięczne doświadczenie w realizacji
programu wykazało potrzebę wprowadzenia no-
wych rozwiązań w systemie przyjmowania dzie-
ci do miejskich żłobków. Chodzi między innymi o
konieczność szczepień, zwiększenie stawki ży-
wieniowej oraz zmiany zarządzania frekwencją w
placówkach.

W kolejce dzieci oczekujących na przyjęcie do
żłobka jest 2400 niezaszczepionych maluchów.
Dziś do placówek mogą być przyjmowane dzieci
bez obowiązkowych szczepień, choć otrzymują z
tego powodu mniej punktów w procesie rekruta-
cji. Dzieci niepoddane obowiązkowym szczepie-
niom stanowią zagrożenie dla zdrowia pozosta-
łych podopiecznych i personelu. Miasto postulu-
je uszczelnienie tego systemu, tym bardziej, że
rodzice w przeprowadzonej ankiecie (badanie li-
stopad 2019r., próba 4,5 tys. respondentów) wska-
zali, że żłobki powinny być dostępne wyłącznie dla
dzieci zaszczepionych (90% odpowiedzi).

Miasto pragnie wprowadzić bezwzględny wy-
móg uzyskania bezpłatnego miejsca w żłobku do-
piero po okazaniu przez rodzica wpisu w książę-
ce zdrowia o dokonanych szczepieniach. Takie
rozwiązanie jest zgodne z obowiązującym pra-
wem i stosowane już w innych miastach Polski.

Obecnie maksymalna stawka żywieniowa w żłob-
kach miejskich wynosi 10 zł. Natomiast w placów-
kach prywatnych 12-15 zł. We wspomnianym bada-
niu rodzice wyrazili opinię, że są za urealnieniem tej
kwoty do wysokości 12-13 zł (42% respondentów)

albo 14-15 zł (27%). Miasto proponuje zmianę gór-
nej stawki odpłatności za żywienie jako spełnienie
postulatu rodziców w celu zapewnienia różnorod-
ności, jakości i liczby posiłków. 15 zł byłoby górną
granicą dziennej stawki, a jej wprowadzenie byłoby
zależne od decyzji rodziców. Urealnienie stawki w
2020r. uwzględniałoby także inflację.

W sytuacji bezpłatnej opieki żłobkowej kluczo-
wym problemem w żłobkach jest wykorzystanie
miejsc oraz odpowiedzialne korzystanie z nich przez
rodziców.  Jak pokazują statystyki frekwencja w
placówkach oscyluje wokół 60%. Oznacza to, że
każdego dnia niewykorzystywanych jest około 40 %
miejsc. Warszawa planuje wprowadzenie możliwo-
ści rozwiązania umowy z rodzicem w przypadku nie-
przerwanej i niezgłoszonej nieobecności dziecka
przez dłuższy czas. Aby ułatwić rodzicom zgłosze-
nie absencji swoich pociech w miejskich żłobkach
działa już aplikacja, z pomocą której rodzic może po-
wiadomić o nieobecności i jak długo ona potrwa, ale
także mieć podgląd planu zajęć, mieć kontakt z per-
sonelem placówki, czytać tablicę ogłoszeń czy zwe-
ryfikować rozliczenia za posiłki.

Miasto planuje także nowe rozwiązania, które
pozwolą na urealnienie kolejki oczekujących na
przejęcie do żłobka. Obecnie jest tam 13 tys. dzie-
ci, ale w tym jest 4700 poniżej 1 roku, które nie
mogą ze względu na wiek być jeszcze przyjęte do
placówki, 2400 dzieci nieszczepionych, 138 nie-
zamieszkałych w stolicy oraz 522 matek i 944 oj-
ców niepłacących podatków w Warszawie.

Kolejka liczona nowym systemem pokaże praw-
dziwą, realną liczbę dzieci oczekujących na miejsce.

E w a  R o g a l a

W Niepublicznej Szkole
podstawowej nr 49 i Nie-
publicznym Liceum Ogól-
nokształcącym nr 6, pro-
wadzonym na Służewie
nad Dolinką przez Funda-
cję Varsovia, już w stycz-
niu ukaże się pierwszy nu-

mer redagowanego przez
uczniów czasopisma VAR-
SOVIAK. 

Sygnalny numer, który trafił
do rąk czytelników na grudnio-
wym spotkaniu pod choinką, za-
powiada między innymi obszer-
ne relacje ze szkolnych wyda-

rzeń, jarmarku świątecznego i
aukcji obrazów, obozu integra-
cyjnego, udziału wolontariuszy
w akcji Szlachetna paczka i Wiel-
kiej Orkiestrze Świątecznej Po-
mocy, fotoreportaż z planu fil-
mowego (jak powstawał pierw-
szy film z życia szkoły), recenzje,
wspomnienia, wywiady, konkur-
sy, wiersze i opowiadania.

Maję Urban z klasy III intrygu-
je na przykład „Zbrodnia i kara”
Dostojewskiego (Czy Ikar był
czemuś winny?), a Bruno Kuś z
klasy I LO prezentuje swoje wier-
sze i rozważania na temat medy-
tacji (temat, jak twierdzi, niszo-
wy i dość często pomijany). W
numerze znajdzie się również
tekst poświęcony laureatce Na-
grody Nobla, Oldze Tokarczuk.
Warto w tym miejscu przypo-
mnieć, że nasza noblistka debiu-
towała jako uczennica w harcer-
skim tygodniku „Na przełaj”, bę-
dąc wówczas w wieku obecnych
redaktorów Varsoviaka. Czyżby
pojawili się jej następcy i nasi
konkurenci?

Redakcja „Passy” będzie się
bacznie przyglądać poczynaniom
młodszych kolegów redaktorów
i chętnie obejmie patronat nad
konkurencyjnym pismem, udo-
stępniając swoje łamy najciekaw-
szym reporterskim i literackim
próbom. Z niecierpliwością cze-
kamy na pierwsze numery Varso-
viaka. Życzymy powodzenia. 

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Warszawa, 30.12.2019 r.

Mieszkańcy budynku przy ul.
Jastrzębowskiego 24

02-786 Warszawa

dot. - sklepu alkoholowego

Takie pismo skierowaliśmy do
Burmistrza Dzielnicy Ursynów i
prawie takie samo do SIM Ursy-
nów. Liczymy na to, że jeżeli tym
tematem zainteresuje się od za-
wsze ursynowska PASSA, to nam
tylko może pomóc uporać się z
tym problemem.

PROTEST

My mieszkańcy, właściciele
mieszkań w budynku przy ul. Ja-
strzębowskiego nr 24 w Warsza-
wie stanowczo protestujemy prze-
ciwko otwarciu sklepu alkoholo-
wego w kiosku po byłej kwiaciar-
ni, na skwerku przed wejściem do
naszego budynku - Jastrzębow-
skiego 24.

Taka wiadomość rozeszła się
wśród mieszkańców w okresie
świątecznym i wzbudziła ogrom-
ne zaniepokojenie i oburzenie,
tym bardziej, że sklep monopolo-
wy nie tak dawno był w naszym

budynku. Nieustanna obecność
podejrzanych, często pijanych
osobników, nocne śpiewy, pełno
butelek - całych i pobitych w oto-
czeniu, śmierdzące moczem
wszystkie zakamarki - spowodo-
wały zdecydowany nasz protest, i
ostatecznie sklep został zlikwido-
wany.

Obecnie alkohol jest sprzeda-
wany w naszym budynku w “Żab-
ce”, a przed budynkiem na Stacji
Paliw, czyli w odległości około 50
m. Stacja jest czynna 24 h!

Skwerek z kioskiem po kwia-
ciarni przylega do pętli autobu-
sowej MZK, gdzie pasażerowie
oczekują na autobusy lub z nich
wysiadają. Skwerek jest między
chodnikami, po których nieustan-
nie poruszają się dorośli i dzieci,
sprawni i niesprawni. Przejście
dla pieszych przez ul. Rosoła jest
prawie na wprost przed “kio-
skiem”, zawsze zatłoczone, a po
drugiej stronie ulicy domy stu-
denckie i budynki dydaktyczne
SGGW. Z pewnością założyciel
sklepu liczy na rozpicie młodzieży
studenckiej.

Na początek “pomysłowy biz-
nesmen” zainstalował TOY-TOY-a
w krzakach przy ścianie “kiosku”,
które to krzaki i tak zarzucane są

butelkami z “Żabki” i Stacji i czę-
sto są cuchnące.

Na załączonych fotkach widać
jak “pięknie” prezentuje się TOY-
-TOY na tle naszego budynku i
SGGW.

Po prostu SKANDAL ! Osoba
wydająca pozwolenie na sklep al-
koholowy w takim miejscu i po
historii z poprzednim sklepem jest
całkowicie pozbawiona wyobraź-
ni i nieodpowiedzialna - tak uwa-
żamy. 

Od Pana Burmistrza oczekuje-
my wsparcia,a od Urzędu Dzielni-
cy Ursynów oczekujemy cofnięcia
decyzji.

W załączeniu 4 fotki przedsta-
wiające sytuację w terenie.

Podpisy protestujących są w
trakcie zbierania, bo sprawa jest
nowa i niespodziewana.

Pismo składamy, aby nie było
za późno, a podpisy dostarczymy
niebawem.

Pismo w tej sprawie złożyliśmy
także do SIM Ursynów, która za-
rządza nieruchomością.

Złożymy także do Policji lub in-
nych Instytucji, jeśli będzie to ko-
nieczne.

Z  p o w a ż a n i e m
M i e s z k a ń c y  b u d y n k u  p r z y  
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Warszawskie żłobki – planowane zmiany

Rośnie nam konkurencja?

Zebrali 360 tysięcy dla Julka!
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Należy jednak zazna-
czyć tu, że w toku sta-
rań o upamiętnienie

wybitnego wkładu jej twórcy-
-fundatora i wieloletniego dy-
rektora tej unikalnej placówki
pojawiają się cienie proces ten
utrudniający.

Starania ukierunkowane na
zapewnienie Andrzejowi Waw-
rzyniakowi należnego uhonoro-
wania rozpoczęto kilka lat wcze-
śniej. Znalazły one wyraz w li-
stach osób indywidualnych kie-
rowanych do Sejmiku Samorzą-
dowego Województwa Mazo-
wieckiego i jego Marszałka, jak
również na łamach prasy. Były to
publikacje zamieszczane w
“Przeglądzie” /49/2015/, “Biu-
letynie Wilanowskim”
/16/2011/ pt. “Opowieść o czło-
wieku wielowymiarowym”, w
“Passie” /26/2016/ pt. “O twór-
cy Muzeum Azji i Pacyfiku”.

Andrzej Wawrzyniak,
rocznik 1931, już w
czasie okupacji hitle-

rowskiej, działał w podziemnych
strukturach harcerstwa, był też
uczestnikiem Powstania War-
szawskiego /za co został odzna-
czony Krzyżem Kombatanckim/.
Po wyzwoleniu pracował w Ma-
rynarce Handlowej. Potem, po
ukończeniu studiów był wielo-
letnim dyplomatą, niestrudzo-
nym kolekcjonerem i populary-
zatorem dzieł sztuki daleko-
wschodniej, twórcą i dyrekto-
rem-kustoszem Muzeum Archi-
pelagu Nusantary, czyli cywili-
zacji wyspiarskiej obejmującej
Indonezję, Malezję i obszary
przyległe. Pełnił on służbę w pol-
skich placówkach dyplomatycz-
nych i w międzynarodowych mi-
sjach pokojowych w Wietnamie,
Indonezji, Laosie, Nepalu, Afga-

nistanie, Namibii, Bośni-Herce-
gowinie, Timorze Wschodnim.
W latach 1997 - 2003 był hono-
rowym konsulem generalnym
Republiki Sri Lanka w Polsce.

Za swoją działalność uzyskał
liczne odznaczenia krajowe i za-
graniczne, jak również wyrazy
uznania ze strony krajowych i
zagranicznych osobistości życia
kulturalnego, politycznego, reli-
gijnego. Znaleźli się wśród nich:
były prymas Polski abp. Józef
Kowalczyk i przywódca lama-
izmu tybetańskiego Dalaj Lama.
Z pomocą medyczną - ze wzglę-
du na zły stan zdrowia Andrze-
ja Wawrzyniaka - przybywał kil-
kakrotnie do Warszawy specjali-
sta z zakresu medycyny trady-
cyjnej z Nepalu.

Zbiory unikalnej w Euro-
pie sztuki azjatyckiej
Andrzeja Wawrzyniaka,

nabywane przez niego własnym
sumptem, jak również w postaci
darów, przerosły wybitnie moż-
liwości ich stosownego zagospo-
darowania przez ich właściciela
/przechowywanie, opracowywa-
nie, ekspozycja/. Wystawiał je
więc przez dłuższy czas w licz-
nych placówkach warszawskich
/m. in. w Ogrodzie Botanicznym
PAN w Powsinie ?/  i w innych
miastach.  Stosowne wyjście z tej
sytuacji znalazł w przekazaniu
tychże zbiorów na rzecz Pań-
stwa, co sprawiło, że w 1973 r.
powstało na ich bazie - wspo-
mniane powyżej - Muzeum Ar-
chipelagu Nusantary. W 1976 r.
/gdy placówka ta podlegała Min.
Kultury i Sztuki/ nadano jej bar-
dziej zrozumiałą w Polsce i odpo-
wiadającą treści zasobów nazwę:
Muzeum Azji i Pacyfiku i rozpo-
częto starania o jej stosowną lo-
kalizację. Zostały one uwieńczo-

ne wzniesieniem nowego budyn-
ku Muzeum Azji i Pacyfiku przy
ul. Solec 24. Umożliwiło to zna-
cząco rozwój aktywności kolek-
cjonerskiej, badawczej, wysta-
wienniczej i popularyzatorskiej.

O becnie Muzeum Azji i
Pacyfiku znajduje się
w sieci placówek kul-

tury podległych Sejmikowi Sa-
morządowemu Województwa
Mazowieckiego. Jego kolekcja
obejmowała początkowo 4 tys.
eksponatów, a - według infor-
macji zawartej w cytowanym po-
wyżej piśmie obecnej pani dy-
rektor - w ciągu wieloletniego
kierowania tej placówki przez
Andrzeja Wawrzyniaka wzrosła
około pięciokrotnie. Znalazły się
w jej zasobach także czerpiące z
inspiracji azjatyckich dzieł m. in.
takich artystów polskich, jak An-
drzej Strumiłło, Tadeusz Kulisie-
wicz, Andrzej Kobzdej, Roman
Opałka.

Andrzej Wawrzyniak jest ak-
tualnie członkiem profesjonal-
nych polskich i zagranicznych
placówek i stowarzyszeń, takich,
jak: Komitet Nauk Orientalnych
i Komitet Badań Naukowych Pol-
skiej Akademii Nauk, Polskie To-
warzystwo Orientalistyczne, Sto-
warzyszenie Kombatantów Misji
Pokojowych ONZ. Jest także pro-
fesorem wizytującym niektórych
uniwersytetów w Azji. Noty o je-
go życiu i zasługach w zakresie
pozyskiwania i propagowania
cennych dzieł kultury zbliżają-
cej narody widnieją w polskich i
zagranicznych słownikach bio-
graficznych. Znalazły one zna-
czący wyraz m. in.w “Who’s who
in Australia and Far East” /Cam-
bridge, England 1990/ i w “En-
cyklopedii Osobistości Rzeczy-
pospolitej Polskiej”, wydanej w
2018 r. przez British Publishing
House.

F undator i wieloletni dy-
rektor tej unikalnej pla-
cówki, mimo podeszłe-

go wieku, pogarszającego się sta-
nu zdrowia i licznych niesprzyja-
jących okoliczności, wciąż wy-
kazuje kreatywną aktywność na
niwie swoich zainteresowań,
przyczyniając się wybitnie do
rozwoju i umacniania więzi  i

przyjaźni między narodami. A
wśród znawców jego dorobku
coraz częściej słyszy się głosy, że
jego owocny trud jest godzien
Nagrody Nobla. Liczni uczestni-
cy imprez organizowanych przez
tę oryginalną placówkę wyraża-
ją jednak zdziwienie i pytają, dla-
czego - mimo upływu czasu - jej
nazwa: Muzeum Azji i Pacyfiku
im. Andrzeja Wawrzyniaka, nie
znajduje właściwego wyrazu w
pełnym brzmieniu. Umieszczono
ją, na przykład, na przyulicznym
ogrodzeniu w odległości 50 me-
trów od wejścia do Muzeum, ale
nie ma jej nad tymże głównym
wejściem do sali ekspozycyjnej i
do biura administracyjnego. Peł-
na oficjalna nazwa nie pojawia
się także na czołowych miejscach
wielu folderów informujących o
imprezach organizowanych
przez tę placówkę. Można ją nie-
kiedy dostrzec dopiero po wni-
kliwym przeczytaniu całości tek-
stu w stopce folderu /na którą
mało kto zwraca uwagę/. A imię
i  nazwisko twórcy i wieloletnie-
go dyrektora stanowi przecież
integralną oficjalną część jej na-

zwy i powinno figurować w na-
pisie nad jej głównym wejściem,
na czołowych miejscach folde-
rów reklamowych i oficjalnych
pism jej dyrekcji.

Byłoby więc zasadnym
rychłe usunięcie przy-
czyn wymienionych tu

przykładowo mankamentów, jak
również rozważenie możliwości
i sposobu wystąpienia o uhono-
rowanie Andrzeja Wawrzynia-
ka Nagrodą Nobla za wybitne
zasługi na rzecz zbliżenia między
narodami.

Sformułowane tu uwagi i
wnioski kieruję do Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa
Mazowieckiego oraz do gre-
miów państwowych i społecz-
nych kompetentnych w zakresie
muzealnictwa, kultury i nauki.

d r  S t a n i s ł a w  A b r a m c z y k

PPSS.. W ogrodzie Botanicznym
PAN w Powsinie znajdują się -
stanowiące atrakcję jego oran-
żerii tropikalnej -  posągi hindu-
istycznego boga Siwy i bogini
Parvati, wzbudzające zaintere-
sowanie zwiedzających. Wielkie

zainteresowanie tymi ekspona-
tami można było zaobserwować
także podczas zorganizowane-
go przez tę placówkę Miesiąca
Japońskiego /19 IV - 5 V 2019/.
Szkoda, że tych atrakcyjnych
obiektów nie zaopatrzono w pi-
semną informację o tym, że sta-
nowią one depozyt Muzeum Azji
i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzy-
niaka. Z wypowiedzi kierownika
Zespołu Kolekcji Roślin Ozdob-
nych tej placówki wynika, że dy-
rekcja Ogrodu Botanicznego
PAN w Powsinie nie została po-
wiadomiona o nowym pełnym
brzmieniu nazwy Muzeum Azji
i Pacyfiku. Ale - dowiedziawszy
się o tym od autora niniejszej pu-
blikacji, zapewni, aby wymie-
nione cenne eksponaty zostały
zaopatrzone w informację: de-
pozyt Muzeum Azji i Pacyfiku
im. Andrzeja Wawrzyniaka. Zo-
stanie także dokonana analiza
możliwości podjęcia inicjatywy
na rzecz uhonorowania Andrze-
ja Wawrzyniaka Nagrodą Nobla
za wybitny wkład w dzieło kultu-
ralnego zbliżenia między 
narodami.

Kolejne ze spotkań rozgrywa-
nych na własnym boisku zakoń-
czyło się porażką zawodników
KS Metro Warszawa – była to
już czwarta przegrana z rzędu i
piąta w całym sezonie. Tym ra-
zem podopieczni duetu Szczuc-
ki-Walendzik w derbowym spo-
tkaniu ulegli drużynie Legii
Warszawa 0:3 (18:25, 22:25,
19:25).

W mecz zdecydowanie lepiej we-
szli przyjezdni, którzy mimo delikat-
nych kłopotów na wstępie – przewa-
ga Metra 4:2, bez większych proble-
mów uporządkowali swoją grę i prak-
tycznie na przestrzeni całego seta
kontrolowali wydarzenia na boisku.
Co prawda, gospodarze zdołali w po-
łowie partii doprowadzić do remisu
po 12, ale zaczęły pojawiać się u nich
problemy ze skończeniem pierwsze-
go ataku, co okazało się później głów-
nym powodem przegranej nie tylko w
tym secie, ale również w całym me-
czu. Końcówka już w zupełności nie
poszła po ich myśli – od stanu 17:18
zdobyli zaledwie jeden punkt i to po
nieudanej zagrywce Daniela Rosy.
Ostatnie ataki miejscowych lądowały
na aucie lub były blokowane, co spra-
wiło, że schodzili oni z boiska w kiep-
skich nastrojach.

Również drugi set nie ułożył się po-
myślnie dla gospodarzy. Choć był bar-

dziej wyrównany niż pierwszy, to cią-
gle obfitował w nieskończone ataki,
które rywale w zdecydowanej więk-
szości zamieniali w punkt. Obie druży-
ny miały w tej partii swoje lepsze i gor-
sze momenty, czego efektem był re-
mis w samej końcówce – po 21. Legia

nie była nieomylna, jednak brak sku-
teczności po stronie zawodników Me-
tra przeważył szalę na ich niekorzyść.
Ostatnia akcja zakończyła się dwublo-
kiem Żakieta-Rosa na Lubiejewskim,
dzięki czemu Wojskowi zwyciężyli do
22 i objęli prowadzenie 2:0.

Trzecia partia nie pozostawiła złu-
dzeń. Trener Szczucki, chcąc odmienić
losy spotkania, dokonał kilku zmian –
na boisku pojawili się Bodzon, Mołs, a
później także Assendi, który dopiero
dołączył do składu Metra. Początko-
wo wydawało się, że ten młody za-

wodnik może pozytywnie wpłynąć na
obraz gry miejscowych, jednak z cza-
sem także i on zaczął się mylić. Z kolei
legioniści nie oglądając się na rywali,
robili „swoje”, dzięki czemu sukcesyw-
nie powiększali przewagę, która w kry-
tycznym momencie wynosiła aż 9
oczek – 10:19. Również w ich szere-
gach doszło do rotacji – trener Kamil
Trzciński dał szansę na grę Stryjew-
skiemu, Szewczykowi, Pazganowi oraz
Grzegorzewskiemu, który w ostatniej
akcji skutecznym atakiem dał wygra-
ną do 19, a tym samym przypieczęto-
wał zwycięstwo gości w całym meczu
3:0. Najbardziej wartościowym zawod-
nikiem spotkania został – dobrze zna-
ny ursynowskiej publiczności – roz-
grywający Legii, Maciej Stępień.

Dotkliwa porażka zawodników Me-
tra poskutkowała spadkiem na szóste
miejsce w lidze. Sytuacja w tabeli jest
jednak na tyle zacięta, że jedna kolejka
potrafi diametralnie poprzestawiać jej
szyk. Każdy punkt jest więc jest na wa-
gę złota, jeśli myśli się o walce w fazie
play off. Najbliższe 2 mecze Metrowi
zagrają na wyjeździe – w Spale oraz
Olsztynie, a przed kolejną szansą na
podreperowanie punktowego dorobku
na własnym parkiecie staną dopiero 25.
stycznia. Spotkanie z MOSem Wola za-
planowano na godzinę 17.00.

D a r i a  M i k o ł a j c z a k
F o t .  E w a  J a n i e c

Legia wzięła rewanż w derbowym starciu

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka

Cienie na upamiętnianiu wkładu fundatora
Ta - ceniona w skali międzynarodowej - placówka mie-
ści się na warszawskim Powiślu, przy ul. Solec 24. Od
29 VIII 2017 r. ma nazwę urzędową: Muzeum Azji i Pa-
cyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka, nadaną przez Sej-
mik Województwa Mazowieckiego. “W ten sposób - jak
zaznaczyła w swoim piśmie z 19 IX 2017 r. jej obecna
dyrektor, dr Joanna Wasilewska - władze samorządo-
we zdecydowały się uhonorować twórcę i wieloletniego
dyrektora-kustosza Muzeum, w uznaniu jego zasług
dla powstania i rozwoju tej instytucji.” 
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Prawo i Sprawiedliwość, jak każda inna partia polityczna, jest pazerne na
władzę i pragnie być suwerenem na każdym obszarze życia społeczne-
go. Wiedziałem, że obsadzą swoimi wszystkie urzędy. Wiedziałem, że do-

biorą się do organów najbardziej niezależnych w każdym państwie UE – do są-
dów i prokuratury. Ale tego, że z Zenona Martyniuka zrobią gwiazdę świecącą nad
krajem najjaśniejszym blaskiem, to nie, tego się nie spodziewałem. Dopiero po słynnym sylwestrze
w Zakopanem z rekordową oglądalnością w TVP (ponad 8 mln ludzi) puknąłem się w głowę i wresz-
cie zajarzyłem, o co tu się rozchodzi. A kogóż to miałaby kreować partia robotniczo - chłopska, ma-
jąca największe poparcie na wsiach i w małych miasteczkach, jak nie swojaka z liczącego 164 du-
sze sioła o nazwie Gredele na Podlasiu? Któż inny byłby bardziej godny kreacji przez ugrupowanie,
którego jedno ze sztandarowych haseł brzmi “bić łże-elity”? 

By nie umniejszać wielkości Zenka i nie narazić się na odwet milionów jego fanów,  muszę moc-
no podkreślić, że facet niewątpliwie ma talent. Wiele jego utworów można nawet zanucić przy po-
rannym goleniu, jak na przykład “Zaczarowana wyspa” opatrzona bardzo fajnym tekstem. Chodzi
jednak o to, że miłość szefostwa publicznych mediów do chłopaka z Gredeli odcięła znaczną część
społeczeństwa (tego o bardziej wyrafinowanym guście i smaku) od kultury przez nieco większe “K”.
Prezes Publicznej pan Jacek Kurski ma rację, gdy twierdzi, że promując disco polo, wychodzi naprze-
ciw oczekiwaniom widzów. Tyle że nie wszystkich. I tu jest problem, bo miesięczny abonament Kur-
ski każe płacić wszystkim użytkownikom telewizorów w Polsce, z wyłączeniem osób ustawowo
zwolnionych z tego obowiązku. To nie fair żądać co miesiąc kasy od milionowej rzeszy amatorów bar-
dziej wyrafinowanej twórczości scenicznej niż prezentuje Zenon i nie dawać im nic w zamian.

F enomen Martyniuka opiera się, moim zdaniem, na trzech elementach: przede wszystkim
na darmowej promocji w największej stacji telewizyjnej w kraju, jaką jest TVP SA, oraz na
niskim poziomie świadomości znacznej części naszego społeczeństwa, które preferuje słu-

chanie i oglądanie tego, co nie zmusza do zbyt intensywnego wysiłku umysłowego, czyli strawy lek-
kiej, łatwej i przyjemnej. Trzecim elementem jest brak konkurencji. Na polskiej scenie rozrywkowej
roi się od szarpidrutów i wokalnych miernot, których nikt poza granicami Polski nie chce słuchać.
A i w kraju liczba sprzedanych płyt naszych najpopularniejszych artystów scenicznych, typu komicz-
nie poruszająca się na scenie Margaret, czy zawodząca Schroeder, tyłka nie urywa. Co jakiś czas po-
jawiają się talenty muzyczne jak Sylwia Grzeszczak czy Natalia Nykiel, ale i one nie potrafią prze-
bić się poza granice polskiego grajdołka. 

Światowe listy przebojów potrafiły zawojować kapele i soliści ze Szwecji (Abba, Roxette, Europe),
Norwegii (A-ha), Belgii (Vaya con Dios i Hooverphonic), Niemiec (Modern Talking, Scorpions), Hisz-
panii (Julio Iglesias), Włoch (Romina Power i Al Bano, Zucchero), Francji (Charles Aznavour, Edith
Piaff), Grecji (Demis Roussos), a piosenkę “Dziewczyna o perłowych włosach” węgierskiej grupy Ome-
ga muzyczne stacje  telewizyjne określają jako najpiękniejszą balladę wszech czasów. O twórczości
piosenkarzy i zespołów z Wysp nie wspomnę, bo na ich wyliczanie zabrakłoby miejsca w gazecie.  

Coraz częściej tedy łapię się na myśli,
że Polacy nie są narodem utalentowanym.
Czym możemy zaimponować światu? Nikt
nie chce oglądać polskiego malarstwa, pol-
skiego kina, polskiego teatru, nikt nie chce
słuchać polskich piosenek i piosenkarzy,
nikt nie czyta polskich autorów. Nie mamy
nic swojego – ani własnego modelu auta,
telewizora, skutera, motocykla, a nawet

hulajnogi. Polska myśl motoryzacyjna zatrzymała się na Polonezie Caro. Nawet zapóźniona w rozwo-
ju Rumunia kusi klientów niedrogimi i solidnymi Daciami. Cóż z tego, że produkuje je w kooperacji z
Renault, ale produkuje, a czeska Škoda co rok bije rekordy sprzedaży. Uznawani w Polsce za prostaków
Rosjanie mają w odróżnieniu od nas gigantyczny wkład do światowej skarbnicy kultury. W każdym sza-
nującym się domu na Zachodzie nie może zabraknąć dzieł Fiodora Dostojewskiego, Lwa Tołstoja, Mi-
kołaja Gogola, Antoniego Czechowa oraz tomików wierszy Aleksandra Puszkina, Michaiła Lermonto-
wa i Włodzimierza Majakowskiego. Rosyjskie teatry “Bolszoj” i Maryjski z Petersburga to baletowy Olimp.
Obrazy Ilji Kabakowa wystawiane są m. in. muzeum Guggenheima w Nowym Jorku, Centrum Geor-
ges’a Pompidou w Paryżu, czy Tate Modern Gallery w Londynie. Obraz „Owad” sprzedano na aukcji
Philips de Pury&Co za prawie 6 milionów dolarów. Nie tańsze są dzieła Semena Fajbisowicza i Olega
Tsełkowa. Dzieł malarzy polskich u Guggenheima, czy w Centrum Pompidou niestety nie wystawiają.    

M y staliśmy się specjalistami od chałturzenia, rekordzistami świata w stawianiu pomni-
ków i czczeniu przegranych bitew oraz powstań. Nie mamy nic, czym moglibyśmy za-
imponować światu, a to, co mamy wartościowego, tego nie potrafimy docenić w kraju,

ponieważ wszelkie wartości zakrywają wszechobecne badziewie i chałtura. We wrześniu w Kon-
zerthaus Berlin odbyła się uroczystość wręczenia prestiżowych nagród Oper! Awards, zorganizo-
wana przez największe branżowe pismo “Oper Magazin”. Polski tenor Piotr Beczała zwyciężył w ka-
tegorii “Najlepszy śpiewak roku”. Beczała to obecnie gwiazdor najwyższych lotów, występujący na
scenach największych teatrów operowych świata, jak słynna Metropolitan Opera w Nowym Jorku,
mediolańska La Scala, czy londyńska Covent Garden. 

Urodzony w 1972 r. baryton Mariusz Kwiecień także podbija międzynarodowe sceny operowe. Zasły-
nął w świecie jako mozartowski Don Giovanni. Tę bardzo trudną partię zaśpiewał w Covent Garden, wzbu-
dzając entuzjazm widzów w wypełnionym do ostatniego miejsca londyńskim teatrze. Natychmiast po-
jawiły się zaproszenia, m. in. od  dyrekcji wiedeńskiej Staatsoper, Metropolitan Opera, Lyric Opera of Chi-
cago, czy San Francisco Opera. W operze tokijskiej pod batutą Seiji Ozawy japońska publiczność zgoto-
wała Mariuszowi Kwietniowi owację na stojąco, podobnie jak melomani w Moskwie po wykonaniu przez
niego tytułowej partii w operze “Eugeniusz Oniegin” Piotra Czajkowskiego, wystawianej na deskach słyn-
nego teatru “Bolszoj”. Piotr Beczała i Mariusz Kwiecień zaliczani są do najwybitniejszych śpiewaków ope-
rowych świata i mogą przebierać w ofertach napływających od menedżerów najbardziej prestiżowych
scen. Ale kto w Polsce zna te nazwiska? Może w porywach 10 procent społeczeństwa. Natomiast nazwi-
sko Zenon Martyniuk zna przynajmniej 90 proc. Polaków, choć za granicą – w odróżnieniu od Beczały i
Kwietnia – o istnieniu Zenona nie słyszeli najstarsi nawet tyrolscy, nepalscy, czy andyjscy górale. Marty-
niuk, głównie dzięki kontraktom z TVP SA, zarabia krocie i ma zapewnioną darmową promocję, nato-
miast dwaj wybitni polscy artyści o międzynarodowej renomie nie doczekali się ofert z ojczyzny i ich ope-
rowy kunszt mogą podziwiać wyłącznie widzowie poza granicami Polski. Pan Jacek Kurski zachwyca się
wysoką oglądalnością występów Zenka oraz pozostałych chałturników nurtu disco polo rzężących pod-
czas ostatniej nocy sylwestrowej i do głowy mu nie przyjdzie, że dla dużej części Polaków już stał się no-
wożytnym Kopernikiem, ponieważ wstrzymał w TVP kulturę i ruszył chałturę. Ostatnio król Zenon I prze-
stąpił progi filharmonii, co moim zdaniem zwiastuje rychły koniec świata.

A przecież pan prezes Jacek Kurski, wspólnie z panem ministrem Piotrem Glińskim, gdyby
tylko zechcieli leciutko ruszyć mózgownicami, mogliby stworzyć fantastyczny marketin-
gowy produkt narodowy rozsławiający polską kulturę na całym globie. Bez szkody dla kul-

tu Zenona. W wystawianej często na Zachodzie polskiej operze „Król Roger” Karola Szymanowskie-
go, z librettem Jarosława Iwaszkiewicza, jest idealne trio solistów. Trzy główne role bowiem to so-
pran, tenor i baryton, więc idealny polski zestaw z najwyższej półki: Aleksandra Kurzak, nie mniej
znana w świecie niż dwaj jej koledzy operowa diva, Piotr Beczała oraz Mariusz Kwiecień. Gdyby do-
łożyć do tego kolejny rodzimy akcent, na przykład młodego Łukasza Borowicza, pierwszego pol-
skiego dyrygenta w Operze Paryskiej, moglibyśmy zawojować takim produktem największe sceny
operowe świata i nieść ojczyźnie niebywały splendor. 

Jak to mawiał chłopski filozof pan Jabłonka, genialnie zagrany przez Janusza Gajosa w filmie “Gwiezd-
ny pył” – nie trza gówna w papierek zawijać. Z polską kulturą jest coraz gorzej, gusta większości społe-
czeństwa pikują w dół, nasza polityka zagraniczna ponosi dotkliwe porażki, od zakończenia II wojny świa-
towej rządzą nami politycy specjalnej troski, specjalizujący się w tasiemcowych gadkach - szmatkach, z
których nie wynika nic. Pan prezydent Andrzej Duda, mimiką coraz bardziej przypominający Benito Mus-
soliniego, głosi, że w tym roku najczęściej odmienianym słowem nad Wisłą będzie słowo “sukces”.
Pierwszy “sukces” już mamy za sobą, a nie minął jeszcze styczeń. Izrael, Niemcy i Francja wspólnie wy-
mierzyły Polakom tęgiego kopa w zadek, nie pozwalając naszemu prezydentowi na wygłoszenie prze-
mówienia z okazji rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz. Przyjaciele z USA nie ze-
chcieli wstawić się za nami. Czekam zatem niecierpliwie na kolejne polskie “sukcesy”. Dosiego Roku! 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Kultura á la polonaise

„Coraz częściej tedy łapię 
się na myśli,  że Polacy nie 
są narodem utalentowanym.
Czym możemy zaimpono-
wać światu?”

Zwykle musi upłynąć trochę czasu, zanim przyzwyczaję się do nowej da-
ty. Oczywiście, wiem, że mamy już nowy rok, ale w obliczu wielu codzien-
nych spraw zdarza mi się czasem o tym zapominam. Zastanawiam się,

który to już z kolei wypełniając dokumenty, formularzach etc. Właściwie, w tym
roku sprawa jest prostsza, bo mamy do zapamiętania dwie dwudziestki. Po pro-
stu, dwie takie same łatwe do ogarnięcia liczby – używając określenia z języka młodzieżowego. O
ile przyswojenie zapisu wydaje się banalnie proste, o tyle sama data niesie z sobą konotacje histo-
ryczne i polityczne. Jest to data, z którą wiąże się kilka ważnych rocznic. 

Dla warszawiaków ważna jest szczególnie jedna – setna rocznica Bitwy Warszawskiej. To znamien-
na data dla mieszkańców stolicy. Gdyby nie to, co wydarzyło się sto lat temu, najprawdopodobniej
znajdowalibyśmy się w zupełnie innych okolicznościach niż obecnie. Wygrana kampania przeciw
bolszewikom przekreśliła plany rozprzestrzenienia się komunizmu nie tylko w Polsce, ale na całą
Europę Zachodnią. 

Od lat podejmowane są wysiłki aby datę zwycięstwa nad sowiecką nawałą uwiecznić dla po-
tomnych. Jednym z pomysłów jest zbudowanie łuku triumfalnego na cześć tego bezprecedenso-
wego wydarzenia, zwanego też Cudem nad Wisłą, który miał swój epilog w drugiej połowie sierp-
nia 1920 roku. W sierpniu tego roku upłynie dokładnie sto lat od tamtych wydarzeń. Okazja, aby
o nich przypomnieć wydaje się oczywista. Mają swoje łuki inne stolice, może doczeka się swoje-
go łuku również nasze miasto. Tak, czy inaczej musimy jeszcze na to poczekać, choć można już
mieć nadzieję, że to już kwestia niedalekiej przyszłości. Być może uda się zdążyć na obchody peł-
nej rocznicy bitwy. 

Jedną z ewentualnych lokalizacji jest teren
przy placu Na Rozdrożu. Posadowienie tam
pomnika Bitwy Warszawskiej byłoby nawią-
zaniem do tradycji niepodległościowych Pola-
ków, o których przypominają stojące niedale-
ko pomniki ojców naszego wyzwolonego spod
obcych wpływów państwa: Józefa Piłsudskie-
go przy Belwederze, Romana Dmowskiego,
Ignacego Daszyńskiego, Wojciecha Korfantego

i Wincentego Witosa na placu Trzech Krzyży. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Niestety, do sierpnia
2020 nie pozostało zbyt wiele czasu. 

Pamięć o naszej historii staje się żywa m. in. za sprawą pomników, które możemy oglądać nie-
mal każdego dnia np. w drodze do pracy, szkoły etc. To nie tylko historię ożywia, ale też przybliża
ją zwykłym obywatelom, mieszkańcom Warszawy i przyjezdnym, którzy nie zawsze mają okazję
do zagłębiania się tematykę historyczną. Na szczęście daje się zauważyć wzrost zainteresowania wła-
sną historią, bez której nasze poczucie tożsamości nie byłoby pełne. Trzeba też docenić rolę wielu
instytucji jak Muzeum Niepodległości w Warszawie, które systematycznie podejmują rozmaite ini-
cjatywy mające promować wiedzę historyczną w sposób atrakcyjny. Organizują wystawy, prowa-
dzą patriotyczną politykę wydawniczą, organizują panele dyskusyjne etc. Dzięki takim działaniom
wiedza dotycząca często trudnych do zrozumienia czasów staje się łatwiejsza dla przeciętnego od-
biorcy i bardziej atrakcyjna niż słowo pisane, czy fachowa literatura. 

Warszawiacy chętnie angażują się w rozmaite akcje nawiązujące do własnej historii, jeśli są przy-
gotowane właśnie w sposób atrakcyjny. Chętnie oglądają i uczestniczą w rozmaitych paradach, po-
kazach grup rekonstrukcyjnych, inscenizacjach plenerowych, koncertach, a nawet wspólnym śpie-
waniu pieśni patriotycznych, kolęd, czy wspólnym czytaniu książek. 

Ostatnio mieliśmy doskonały tego przykład podczas święta Trzech Króli. Korowody nawiązują-
ce do tej starej tradycji przeszły w wielu miastach w całym kraju. Najliczniejszy był oczywiście w War-
szawie. Ulicami miasta pochodzie przeszły w barwnym setki tysięcy mieszkańców. Szczególną ro-
lę tego wydarzenia podkreślał udział najwyższych władz państwowych. Uroczystości celebrowano
na Wschodzie w III wieku, a sto lat później dotarła także do krajów Zachodu, gdzie znana jest jako
święto Trzech Króli. Nawiązuje do opisanego w Ewangelii św. Mateusza hołdu złożonego narodzo-
nemu w stajence w Betlejem dzieciątku przez trzech królów. Być może byli to mędrcy albo proro-
cy. Podobno  Kacper ofiarował kadzidło - symbol boskości, Melchior - złoto, symbol królewskiej wła-
dzy, a Baltazar - mirrę. Tak, czy inaczej „objawienie się” (z greckiego Epifania), oznaczające „zja-
wienie się” małego Jezusa stało się źródłem wciąż żywej tradycji. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Dwie dwudziestki… I co dalej

„Pamięć o naszej historii
staje się żywa m. in. za
sprawą pomników, które
możemy oglądać niemal
każdego dnia.”

Zmienił się gust muzyczny. Dziś Polacy wolą
Śpiewające Godlewskie albo disco polo.

Prezes Kurski sam Zenka lansuje z uporem,
Stwierdzając, że Martyniuk jest kompozytorem

Jak Chopin, Lutosławski oraz Penderecki.
Przyznaję. Nie nadążam. Jestem staroświecki.

Za to w kraju nad Wisłą już mnie nic nie dziwi:
500 plus z Martyniukiem… i ludzie szczęśliwi.
Sam Zenek też właściwie niczym nie zaskoczył:

Oszalał. Widać prezes ma zielone oczy.
Kurski – Człowiekiem Roku! Zenek – Król chałtury!

Który z nich będzie wkrótce ministrem kultury?
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Historia suplementów die-
ty sięga czasów starożyt-
nych. Odżyły one w USA w
latach siedemdziesiątych
ubiegłego wieku jako spe-
cyfiki dobre na wszystko i
rzekomo powstrzymujące
proces starzenia się ludzi.
Badania naukowe nie po-
twierdzają jednak cudow-
nych właściwości suple-
mentów.

W artość rynku suple-
mentów diety sza-
cuje się dzisiaj na

nie mniej niż 100 mld dolarów.
Ma się on coraz lepiej, ponie-
waż popyt rośnie. W 2016 r. Po-
lacy zakupili blisko 190 mln opa-
kowań wydając na ten cel 3,5
mld zł. Wychodzi na to, że staty-
styczny Polak nabył w ciągu ro-
ku sześć opakowań suplemen-
tów za około 100 zł. Ubiegły rok
był rekordowy, jeśli chodzi o licz-
bę nowych suplementów diety
wrzuconych na rynek. Wprowa-
dzono ich bowiem aż 7,4 tys.
przy średniej z poprzednich lat
nieprzekraczającej 4 tysięcy. Stoi
za tym nieprzerwana i bardzo
agresywna kampania reklamo-
wa prowadzona w mediach.
Sektor farmaceutyczny jest naj-
większym reklamodawcą. Z da-
nych Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji wynika, iż od 1997
do 2015 roku liczba reklam z
sektora tak zwanych produktów
zdrowotnych i leków (w tym su-
plementów diety) wzrosła bli-
sko dwudziestokrotnie, podczas
gdy ogólna liczba reklam tylko
trzykrotnie. Mówiąc krótko – su-
plementy diety to klasyczna ku-
ra znosząca złote jaja.

Mało który konsument
suplementów zdaje
sobie sprawę z tego,

że ich wyprodukowanie jest ba-
jecznie proste. Produkcja może
mieścić się dosłownie wszędzie,
na przykład w domowej pralni
bądź w garażu, o ile ma się do
dyspozycji odpowiednią po-
wierzchnię. Należy zainwesto-
wać kilkanaście tysięcy złotych
w zakup maszyny do napełnia-
nia kapsułek oraz puste kapsuł-
ki i wkład do nich, czyli magnez
pod postacią cytrynianu w prosz-
ku bądź chlorku magnezu (25
zł za 1 kg). No i oczywiście w
„cudowne” zioła w postaci su-
szu, czyli borówkę, dziurawiec,
dziką różę. Jest to koszt rzędu
kilku, w porywach kilkunastu
złotych za 100 g.  Suplementy
diety produkowane są dzisiaj z
wielu organizmów z całego
świata. Im bardziej są one egzo-
tyczne, tym bardziej mają opi-
nię skutecznych. Kolejny krok to
zgłoszenie produktu w Głów-
nym Inspektoracie Sanitarnym
w Warszawie przy ul. Targowej
65, który jedynie rejestruje zgło-
szenie, ale nie może kontrolo-
wać produkcji. I to by było na ty-
le. “Cudowny środek” kierowany

jest do hurtowni i krótko potem
ląduje w żołądku konsumenta.

Czym różni się suple-
ment diety od produk-
tu medycznego, czyli

leku? Między innymi właśnie
tym, że leku nie da się wypro-
dukować w garażu. Leki służą
do skutecznej walki z chorobami
i są pod ścisłym nadzorem orga-
nów państwa. Zanim lek trafi do
sprzedaży, musi być zatwierdzo-
ny przez Urząd Rejestracji Pro-
duktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Bio-
bójczych. Leki, ich sprzedaż i sto-
sowanie są też kontrolowane
przez inspekcję farmaceutycz-
ną. Te, które sprzedawane są bez
recepty, mają stosowną informa-
cję na opakowaniu oraz  nume-
ry pozwolenia na dopuszczenie
do obrotu. Suplementy wystę-
pują w postaci tabletek, kapsułek
lub syropów, które można do-
kładnie dawkować, dlatego przy-
pominają leki, choć nimi nie są.
Czemu nie są? Ponieważ leki
produkuje się z surowców jako-
ści farmaceutycznej, natomiast
suplementy z surowców jakości
spożywczej. Czyli, do kontrolo-
wanego przez organy państwa
procesu produkcji leku i czaso-
chłonnej procedury zatwierdze-
nia go przez państwowe urzędy
dochodzi także kwestia jakości. 

Odkąd suplementy die-
ty wprowadzono na
polski rynek, są one

poza wszelką kontrolą. Mamy
już pierwsze efekty tej wolno-
amerykanki. W 2016 r. inspekto-
rzy Najwyższej Izby Kontroli –
po zakupie i zbadaniu kilkudzie-
sięciu próbek suplementów –
stwierdzili bezpośrednie zagro-
żenie zdrowia i życia konsumen-
tów. Aż w czterech z jedenastu
badanych próbkach probioty-
ków stwierdzono obecność szko-
dliwych szczepów drobnoustro-
jów, w tym obecność bakterii ka-
łowych. W efekcie NIK poinfor-
mowała Głównego Inspektora
Sanitarnego o bezpośrednim za-
grożenia zdrowia i życia konsu-
mentów. Szkodliwa partia su-
plementów została wycofana z
rynku. Raport Izby mówi m. in.
o tym, że „rynek suplementów
diety w Polsce należy ocenić ja-
ko obszar wysokiego ryzyka
zdrowotnego, niedostatecznie
zdiagnozowanego i nadzorowa-
nego przez służby państwowe
odpowiedzialne za bezpieczeń-
stwo żywnościowe”. To brzmi
bardzo groźnie, zwłaszcza że nie
jest to informacja internetowa,
lecz urzędowa, wydana przez
najważniejszą instytucję kontro-
lną w państwie. 

Rząd żwawo zabrał się
do rozprawy z radosną
twórczością producen-

tów suplementów diety. Przy-
najmniej tak wynikało z pohuki-
wań przed kamerami kilku po-
słów z obozu rządzącego. I fak-

tycznie, z dniem 1 stycznia 2019
r. weszła w życie ustawa wpro-
wadzająca zmianę m. in. w art.
63 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierp-
nia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia, która “zno-
si obowiązek zatwierdzenia
przez właściwy organ Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej dla pod-
miotów działających na rynku
spożywczym przygotowujących
żywność w pomieszczeniach
używanych głównie jako pry-
watne domy mieszkalne, ale
gdzie regularnie przygotowuje
się żywność w celu wprowadze-
nia do obrotu, o których mowa w
rozdziale III załącznika Il do roz-
porządzenia nr 852/2004 z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie
higieny środków spożywczych.
Podmioty te będą objęte jedynie
obowiązkiem rejestracji, co ma
ułatwić rozpoczęcie prowadze-
nia działalności”. Czy ktokolwiek
coś z tego rozumie? Nie sposób
dociec, czy nowelizacja zapięła
producentów suplementów na
krótką smycz, czy nadal pozwa-
la im harcować na rynku bez
żadnej kontroli. 

Nie można pozwolić so-
bie na postawienie te-
zy, że suplementy die-

ty są szkodliwe dla ludzkiego or-
ganizmu, choć ich przedawko-
wanie z pewnością szkodzi. W
jednym z preparatów na odchu-
dzanie, zakupionych przez kon-
trolerów NIK, wykryto stymu-
lanty podobne do amfetaminy.
Zdaniem kontrolerów Izby, pro-
dukt ten zawierał składniki nie-
bezpieczne dla ludzi, m. in. śro-
dek wymieniony w ustawie o
przeciwdziałaniu narkomanii.
Generalnie rzecz ujmując, rezul-
taty badań naukowych są nie-
jednoznaczne. Okazuje się, że
przyjmowanie suplementów
wpływa na nasz organizm po-
przez stymulację wielu proce-
sów w nim zachodzących. Na-
tomiast analizy długotrwałych
efektów przyjmowania tych pro-
duktów dają taki sam rezultat,
jak w przypadku przyjmowania
placebo.

NIK mocno artykułuje
w swoim raporcie fakt,
że skala przeprowa-

dzonej kontroli suplementów nie
była znacząca, a a mimo to wy-
kryto  sporo nieprawidłowości.
Aż 45 suplementów nie powinno
być wprowadzonych do obrotu.
Wykryto w nich bowiem składni-
ki mogące wykazywać właści-
wości alergenne i rakotwórcze,
przyczyniać się do powstawania
ropni, powodować zakażenia
dróg oddechowych i moczo-
wych, a nawet zapalenie opon
mózgowo - rdzeniowych. Pani
Katarzyna Suchoszek - Łuka-
niuk, prezeska Zarządu Krajo-
wej Rady Suplementów i Odży-
wek, stwierdziła w wypowiedzi
udzielonej Gazecie Wyborczej,
że, tu cytat: “Podczas konferen-

cji prasowej NIK wielokrotnie
używała ogólników, jak również
wskazywała na działanie szarej
strefy, mieszając ją z legalnie
działającymi przedsiębiorstwa-
mi. Takie generalne podejście
budzi strach u konsumentów.
Uczciwi producenci gwarantu-
ją wysoką jakość i bezpieczeń-
stwo oferowanych produktów
poprzez zachowanie dobrych
praktyk w produkcji, procedury
kontrolne i wdrożone systemy
zapewnienia bezpieczeństwa
żywności”. 

To prawda, ale w jaki
sposób konsument ma
odróżniać, czy dany

produkt pochodzi od producen-
ta uczciwego, czy nieuczciwe-
go? Dopóki rynek suplementów
w Polsce nie zostanie objęty kon-
trolą państwowych służb, z pro-
cedurą zatwierdzania go przez
państwowe urzędy przed wpro-
wadzeniem do obrotu, dopóty
zakup suplementu diety będzie
loterią, w której gra idzie o ludz-
kie zdrowie, a nawet życie. 

Prof. Stephen Cunnane,
światowej sławy uczony
z Katedry Farmakologii

i Fizjologii kanadyjskiego Uni-
versité de Sherbrooke, badający
związki między odżywianiem,
metabolizmem energii mózgu i
funkcjami poznawczymi w sta-
rzeniu się, twierdzi, iż siłą napę-
dową ludzkiej ewolucji nie byli
polujący mężczyźni, ale kobiety
zbierające pokarm na brzegach
mórz, jezior i rzek, gdzie był on
dostępny praktycznie przez cały
rok. Przyszłe matki jadły dużo
owoców morza, dzięki czemu ich
dzieci rodziły się wyposażone w
zapasy tłuszczu stanowiące aż
14 proc. ich wagi. Dużą część sta-
nowiły kwasy Omega-3, w tym
kwas dokozaheksaenowy
(DHA), niezbędny do prawidło-
wego funkcjonowania neuro-
nów. Zdaniem profesora, pod-
stawą diety żyjącego 2 mln lat
temu Homo Habilis były owoce
morza, czyli ryby, małże, skoru-
piaki, żaby, jaja morskich pta-
ków, a nawet glony. Takie menu
obfitowało nie tylko w witami-
ny, ale przede wszystkim w nie-
nasycone kwasy tłuszczowe.

Badania prof. Cunnane
wykazały w sposób nie-
zbity, że jak idzie o pro-

ces starzenia się, kluczem do je-
go spowolnienia nie jest kuracja
suplementami. Dysfunkcje po-
znawcze związane z wiekiem są
nierozerwalnie związane z róż-
nicami w pobieraniu i stosowa-
niu tłuszczów dietetycznych,
szczególnie Omega-3. Od ponad
30 lat profesor studiuje kwasy
Omega-3 i odkrył stopniowe
zmiany w sposobie, w jaki orga-
nizm starszego człowieka je wy-
korzystuje. Mózg jest bogato wy-
posażony w kwas dokozaheksa-
nowy (DHA) i kwas tłuszczowy

Omega-3. Ma również bardzo
wysokie zapotrzebowanie na
energię, głównie w postaci glu-
kozy cukrowej. Podaż glukozy
do mózgu wydaje się zmniejszać
wraz z wiekiem, co według pro-
fesora może mieć związek ze
zmianą metabolizmu DHA pod-
czas starzenia się.

Zbadań kanadyjskiego
uczonego można wy-
snuć dwa wnioski. Po

pierwsze, internetowi mędrcy
zalecający kilkunastodniową
dietę bezcukrową, powinni zo-
stać niezwłocznie aresztowani i
skazani za usiłowanie zabójstwa.
Zgodnie z oficjalnymi zalecenia-
mi DGA (Dietary Guidelines for
Americans), bezpieczna i nie-
zbędna dawka cukrów doda-
nych dla Amerykanów nie po-
winna przekraczać 6 łyżeczek
dziennie. Przekraczanie normy
jest niewskazane i może powo-
dować różne choroby. Ale znacz-
nie groźniejsze jest całkowite wy-
eliminowanie cukru z codzien-
nej diety. Nie każdy wie, że życie
na Ziemi to w 80 proc. biomasa
składająca się z węglowodanów!
Mają one formę cukrów pro-
stych, dwucukrów oraz polisa-
charydów, czyli związków zło-
żonych z cukrowych cząstek. Są
również budulcem glikokaliksu
komórek eukariotycznych, czyli
mających jądro komórkowe, i co
najbardziej istotne – dostarczają
nam energii, której znaczna
część ląduje w mózgu. 

Wniosek drugi, to zba-
wienne oddziaływa-
nie na człowieka

kwasów Omega-3. Gdzie ich
szukać? Nie w suplementach
pełnych chemii, lecz przede
wszystkim w rybach, nieko-
niecznie tych najdroższych, po-
nieważ ryby w Polsce to nie są
tanie rzeczy, jak powiedziałby
pan Ferdynand Kiepski. Ale nie
śledzie, które są u nas bardzo
popularne i niedrogie, lecz nie-
doceniane. Przede wszystkim
śledź został wyposażony przez
naturę w swoistą blokadę, która
powoduje, że nie pochłania on
zbyt dużych ilości metali cięż-
kich, takich jak na przykład rtęć.
Dlatego śledzie mogą spożywać
nawet kobiety w ciąży. Śledź jest
rybą tłustą, a mimo to mało ka-
loryczną, bo 100 g to tylko 160
kalorii. Jest także bardzo do-
brym źródłem potasu i oraz bez-
cennego dla organizmu skarbu
w postaci wielonienasyconych
kwasów Omega-3. Do tej grupy
należą m.in. kwasy pełniące
znaczącą rolę w odżywianiu
człowieka: kwas eikozapenta-
enowy (EPA), kwas dokozahek-
saenowy (DHA) oraz kwas ?-li-
nolenowy (ALA). Ten ostatni
występuje także w zielonych wa-
rzywach liściastych oraz w du-
żych ilościach w oleju lnianym.
Informacja dla ursynowian:

znakomite śledzie z beczki, i to
w umiarkowanej cenie, mają w
tutejszym “Megasamie”. Śledź
może być przygotowany na wie-
le sposobów – można go mary-
nować, smażyć, dodawać do sa-
łatek oraz past i podawać w for-
mie rolmopsów czy koreczków.
Czemu Skandynawowie i Eski-
mosi, odżywiający się przede
wszystkim rybami, zadziwiają-
co rzadko chorują na serce? Dla-
tego, że dieta bogata w ryby do-
starcza łatwo przyswajalnego
białka, witamin A i D, jodu, że-
laza i wapnia oraz właśnie Ome-
ga-3. To one wzmacniają odpor-
ność organizmu, chronią przed
chorobami układu sercowo - na-
czyniowego i łagodzą stany za-
palne. Szukajmy więc witamin i
kwasów nienasyconych nie na
rynku suplementów diety, które
de facto są czystą chemią, lecz
na bazarkach i w sklepach,
przede wszystkim rybnych. Pij-
my każdego dnia przynajmniej
jedną łyżkę stołową oleju lniane-
go, jedzmy śledzie i sardynki, a
kogo stać – łososia i sushi, orze-
chy włoskie oraz pestki dyni, nie
zapominając jednakowoż o ro-
ślinach, jak na przykład avoca-
do, brokuły, kapusta, czy zielo-
ny groszek.

Zapada w pamięć i za-
chęca do rozważań jed-
no z pytań rzuconych w

przestrzeń przez  prof. Stephena
Cunnane. Czy dobrze odżywie-
ni mieszkańcy Europy, gdzie każ-
dego dnia do śmietników wy-
rzuca się tysiące ton pełnowarto-
ściowego jedzenia, rzeczywiście
potrzebują aż tak gigantycznego
rynku suplementów diety? To
samo tyczy Amerykanów, Kana-
dyjczyków i pozostałych nacji
żyjących  w na wysokim pozio-
mie. Suplementacji wymagają
raczej mieszkańcy biednego
Bangladeszu, pustynnych tere-
nów Afryki i Azji, czy dzikiej
Amazonii. Tymczasem jest na
odwrót i to może dziwić. 

K iedy jednak przypomni-
my sobie przytoczone
wyżej dane Krajowej

Rady Radiofonii i Telewizji, z
których wynika, iż od 1997 r. do
2015 r. liczba reklam z sektora
tak zwanych produktów zdro-
wotnych i leków (w tym suple-
mentów diety) wzrosła blisko
dwudziestokrotnie, podczas gdy
ogólna liczba reklam tylko trzy-
krotnie. Zdziwienie zastępuje re-
fleksja, czy nie byłoby lepiej dla
zdrowia Polaków, gdyby z 3,5
mld złotych rocznie wydawa-
nych na suplementy diety ze
dwie trzecie tej kwoty przezna-
czyć na zakup produktów natu-
ralnych, zawierających witaminy
i nienasycone kwasy tłuszczo-
we. To dobry temat do dyskusji
na progu nowego roku.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  
F o t .  p i x a b a y

Suplementy diety – pożytek czy mit?
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AATTRRAAKKCCYYJJNNEE leasingi i kredyty,
Biuro Ursynów, 601 720 840

PPOOŻŻYYCCZZKKII W 24 H (TAKŻE 
Z KOMORNIKIEM), 790 564 948

AANNTTYYCCZZNNEE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
504 017 418

KKUUPPIIĘĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327

SSPPRRZZEEDDAAMM tanio przedmioty
stare, porcelana rożna, ekspres do
parz.kawy OMNIA LUX3, lampy,
zegary, wazony, półmiski, kufle,
szkło kolorowe, patefon i inne,
tel.691 511 221

FFIIZZYYKKAA, 609 41 66 65 metodyk
HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII,, 507 087 609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

691 502 327
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030
NNIIEEMMIIEECCKKII, 512 501 995

DDOOMM 100 m2 na działce 2336
m2 w Puszczy Kozienickiej
sprzedam, 798 851 194

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane Prażmów,
602 77 03 61

NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII - AAGGEENNCCJJAA  

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::
PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii

oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..
TTeell..:: 660011 772200 884400

MMiieesszzkkaanniiaa::
sspprrzzeeddaażż
!CCeennttrruumm,  Starówka, 37 m2, 

2 pokoje, 601 720 840 
!KKaabbaattyy, 67 m2, 4 pok., 

ul. Jeżewskiego, parter, z garażem,
601 720 840

!KKaazzuurryy, 76 m2, 4 pokoje, 
c. 690 tys. zł, 601 720 840 

!KKrraakkoowwsskkiiee PPrrzzeeddmmiieeśścciiee,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840

!OOkkaazzjjaa!! 110m2 Kabaty, 4 pok.,
990 tys.zł, 601 720 840 

! SSaaddyybbaa,  550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 2,5 mln.
zł, 601 720 840 

! SSttaarróówwkkaa, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840

! SSttaarróówwkkaa, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł do neg., cisza,spokój,
świetny punkt, 601 720 840

!ŻŻoolliibboorrzz,, 89 m2, wynajęty na
10 lat, z najemcą, c. 1 mln 550
tys.zł , 601 720 840 

DDUUŻŻYY WWYYBBÓÓRR DDOOMMÓÓWW:: 
SSaaddyybbaa,, MMookkoottóóww,, WWiillaannóóww,,

PPoowwssiinn,, KKoonnssttaanncciinn.. 
ZZaapprraasszzaammyy ddoo wwssppóółłpprraaccyy,, 

660011 772200 884400 

DDoommyy::
!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, ok.

ul. Jagielskiej, działka 1500 m2, do
wejścia, 601 720 840

!DDoomm ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840

!DDoomm wolnostojący 180 m2,
Nowa Iwiczna na działce 1000 m2.,
c. 1 mln. zł do wejscia, wysoki
standard, 601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww, dom 114 m2

c. tylko 595 tys.zł, 601 720 840
! ŁŁaaddnnyy dom, Bobrowiec

k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las. 
Tel. 601 720 840

!MMookkoottóóww, segment 280/450
m2 działki, blisko metra. Cisza,
spokój, dobra cena 1 mln 650 tys.
zł, 601 720 840,, 

! SSuuppeerrddoomm,, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamkniete, 3,5 mln
zł, 601 720 840 

!UUrrssyynnóóww, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2 mln 500 tys. zł, 
601 720 840

!WWiillaannóóww, piękny dom
420m2/1000 m2 działki w
najwyższym standardzie i dobrej
cenie tylko 2 mln.500 tys zł, 
601 720 840

!ZZaalleessiiee DDoollnnee, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840

!ZZaalleessiiee-UUssttaannóóww,
wolnostojący 80/1000 m2, do
wejścia, tylko 520 tys. zł, 
601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!KKoonnssttaanncciinn, działka 3300 m2,

strefa A, dobra cena, 601 720 840
!KKoonnssttaanncciinn, działka 5000 m2

pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2

każda, 601 720 840
! PPyyrryy,, 1900 m2, tuż przy 

ul. Puławskiej, c. 2 mln.200 tys.zł,,
superpunkt , 601 720 840 

!WWiillaannóóww, 13 700 m2, usł.-
przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja  350 zł/m2 do neg., 
601 720 840

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKaabbaattyy, 63 m2, 

ul. Jeżewskiego, 3 pokoje, 3.300
zł/m-c, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww,29 m2 super biuro,
parter, 2 x parking, tylko 2600
zł/m-c, 601 720 840 

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
!BBiiuurroowwiieecc, 3000 m2,

Warszawa, dobry standard 
z parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca

!GGrroocchhóóww, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep spożyczy
działający, dobre dochody, do
wynajęcia, 18 tys.zł/m-c lub
sprzedaż,  z powodu braku czasu,
601 720 840 

! LLookkaall 36 m2, Kabaty, do
wynajęcia, 601 720 840

! LLookkaall 75 m2, Centrum, z
najemcą, gastronomia, c. 1,5 mln
zł, 601 720 840

! LLookkaall hhaannddlloowwyy 120 m2 , 
z najemcą, okolice Nowego
Światu, 601 720 840

! LLookkaall z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840

!MMookkoottóóww DDoollnnyy lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2

lokal z witrynami, dobry punkt, 
do wynajęcia, 11 tys/m-c, 
601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 36 m2, ul.
Wąwozowa, lokal do wynajęcia,
c.4000 zł/m-c, 601 720 840

!WWiillaannóóww, lokal handlowy 
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee sszzuukkaa 

ddllaa sswwooiicchh kklliieennttóóww:: mmiieesszzkkaańń,,
aappaarrttaammeennttóóww,, ddoommóóww,,

rreezzyyddeennccjjii,, nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh
ddzziiaałłeekk ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj
cczzęęśśccii WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,,
PPiiaasseecczznnoo ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,,

WWiillaannóóww,, MMookkoottóóww,, 
SStteeggnnyy,, UUrrssyynnóóww,, iittdd..)).. 

TTeell..:: 660011 772200 884400 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

DDOO sspprrzząąttaanniiaa bloków 
i terenów, 510 056 006; 
509 318 602 

FFIIRRMMAA W TARCZYNIE
ZATRUDNI OSOBĘ DO PRACY W
BIURZE. Kontakt od poniedziałku
do piątku w godz.9.00-12.00 pod
numerem telefonu 600 404 293
lub email  dj@jablonowo.pl

ZZAATTRRUUDDNNIIMMYY sprzątaczkę do
małej szkoły, popołudniami na 
5 podzin, 22 649 94 85; 
22 648 59 14

AANNTTEENNYY TV SAT.  Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315

BBEEZZPPYYŁŁOOWWEE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE,, 696 269 184
DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 

22 642 96 16
DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków,

poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562

HHYYDDRRAAUULLIIKK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KKOOMMPPUUTTEERRYY
pogotowie, 

ul. Na Uboczu 3, 
tel. 22 894 46 67, 

696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE, hydraulika,
remonty, 501 050 907

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

OOKKNNAA, naprawy, serwis, 
787 793 700

RREEMMOONNTTYY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

SSTTOOLLAARRKKAA, pełny zakres,
naprawy 22 641 54 84; 
601 751 247

SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, ul.
Warchałowskiego 6, 
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 501 829 771

UUSSŁŁUUGGII tapicerskie, 
501 283 986

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

ALKOHOLOWE odtrucia, 
Esperal, tanio, 22 613 98 37; 
22 671 15 79
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Dla wDla w szyszy sstkichtkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje MMiirroossłłaaww LLoorraannttyy
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

BBiiuurroo SSłłuużżbbyy KKrraajjoowweejj AAnnoo-
nniimmoowwyycchh AAllkkoohhoolliikkóóww 
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16

PPuunnkktt IInnffoorrmmaaccyyjjnnoo –– KKoonn-
ttaakkttoowwyy AAAA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21

IInnffoolliinniiaa AAAA 
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21

Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Centrala 2 2  4 4 3  7 1  0 0
fax 2 2  4 4 3  7 2  9 1
Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

2 2  4 4 3  7 2  0 0
2 2  4 4 3  7 1  5 6
2 2  4 4 3  7 3  0 1

Policja 6 0 3  1 9  7 8  l u b  1 1 2
Straż Miejska 9 8 6 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Straż Pożarna 9 9 8 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Ośrodek Pomocy Społecznej 

2 2  5 4 4  1 2  0 0
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa (czynne całą dobę
przez 7 dni w tygodniu) 1 9 1 1 5

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

2 2  4 4 3  6 4  0 0
Wydział Obsługi Mieszkańców

2 2  4 4 3  6 5  0 0
2 2  4 4 3  6 5  0 1

Urząd Skarbowy 2 2  5 0 2  0 0  0 0
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

2 2  8 4 4  0 4  4 6
Policja 2 2  6 0 3  1 1  8 8
Straż Miejska 9 8 6 ,  2 2  6 4 9  4 0  9 0
Straż Pożarna 9 9 8 ,  2 2  8 4 4  0 0  7 1

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

2 2  4 4  3 5  0 0 0
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A

2 2  6 4 8  2 2  2 6
Policja 2 2  8 4 2  3 2  6 1
Straż Miejska 9 8 6 ,  8 5 2  1 6  0 0
Straż Pożarna 2 2  5 9 6  7 1  4 0

Piaseczno
UUrrzząądd MMiiaassttaa ii GGmmiinnyy 
uull.. KKoośścciiuusszzkkii 55 7 0 1  7 5  0 0
Starostwo 
Powiatowe 7 5 7  2 0  5 1
Urząd Skarbowy 7 2 6  6 7  0 0
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

7 5 6  7 0  1 6 . . . 1 8
Straż Miejska 7 0 1  7 6  9 5

9 8 6
Straż Pożarna 9 9 8 ,  7 5 6  7 2  4 3
Pogotowie Gazowe 9 9 2
Pogotowie Elektryczne 7 0 1  3 2  2 0
Pogotowie Wodno 
– Kanalizacyjne 6 0 3  3 0 9  3 9 9

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

2 2  4 8 4  2 3  0 0 ,  2 2  4 8 4  2 3  1 0
Policja 9 9 7 ,  7 5 6  4 2  1 7
Straż Miejska 7 5 7  6 5  4 9
Straż Pożarna 9 9 8 ,  7 5 0  1 8  1 9
Pogotowie 9 9 9 ,  7 5 6  7 5  1 1

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

7 5 7 - 9 3 - 4 0  d o  4 2 ;  
7 5 7 - 9 2 - 7 1 ;  7 5 7 - 9 0 - 0 2 ;  

f a k s  7 5 7 - 9 2 - 7 0  
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9  
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur) 
ul. Kościuszki 9 7 5 6 - 7 5 - 1 1  
Ośrodek Zdrowia 
w Nowej Iwicznej                 7 0 1 - 4 9 - 1 0  
Ośrodek Zdrowia 
w Magdalence 7 5 7 - 9 9 - 6 4  
Ośrodek Zdrowia 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 9 2
Ośrodek 
Pomocy Społecznej 7 5 7  9 2  3 2
Policja 9 9 7  

7 5 7 - 9 3 - 9 0 ,  7 5 7 - 9 3 - 8 6  
Komenda Powiatowa Policji

7 5 6 - 7 0 - 1 7 ,  7 5 6 - 7 5 - 0 1  
Straż Pożarna 7 5 7 - 0 5 - 9 8 ,

7 5 7 - 2 2 - 2 7  
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 2 5  
w Nowej Woli 7 5 6 - 7 3 - 1 0
Straż Miejska 9 8 6 ,  7 5 0 - 2 1 - 6 0
Pogotowie gazowe    9 9 2 ,  7 5 0 - 3 8 - 8 5
Pogotowie energetyczne 9 9 1

7 5 6 - 3 0 - 5 3 ,  7 5 6 - 3 0 - 5 4
Pogotowie 
wodno-kanalizacyjne 9 9 4

Ważne telefony

DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 
uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144

tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 

SSoobboottaa,, 1111 ssttyycczznniiaa,, 1199..0000 ii
nniieeddzziieellaa,, 1122 ssttyycczznniiaa,, 1199..0000::
Grupa Teatralna Antrakt zapra-
sza na sztukę Rosary Hartel
O’Neill „Marilyn/God”. W roli
Marilyn Monroe: Katarzyna
Wolfke.

W pozostałych rolach: Kata-
rzyna Kądzielska, Sebastian Hit-
chinson. Kierownictwo produk-
cji: Maria Piątkowska. Reżyse-
ria: Kamila Grabowska. Uwaga:
spektakl w języku angielskim.
Bilety do nabycia w Domu Sztu-
ki przed spektaklem.

ŚŚrrooddaa,, 1155 ssttyycczznniiaa,, 1188..0000:: wy-
dawanie bezpłatnych kart wstę-
pu na spektakl „Moralność pani
Dulskiej” (Teatr Za Daleki w Do-
mu Sztuki; niedziela, 19 stycz-
nia, 19.00).

CCzzwwaarrtteekk,, 1166 ssttyycczznniiaa,, 1188..0000::
Galeria Domu Sztuki zaprasza
na otwarcie wystawy malarstwa
Mateusza Wyczółkowskiego
„Moja podróż”. (Wystawa ma-
larstwa Anety Jaźwińskiej i Grze-
gorza Kalinowskiego „Piękno
Stworzenia” jest przedłużona do
niedzieli, 12 stycznia).

Dom Sztuki zaprasza do swo-
ich filii – Klubu Seniora (ul. Pię-
ciolinii 10, tel. 22 643 02 10) i
Modelarni Lotniczej (ul. Służby
Polsce 1, tel. 22 643 12 82).

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

WW ssoobboottęę,, 1188 ssttyycczznniiaa zapra-
szamy na wernisaż „Znikającej
wystawy”, na której zaprezen-

towane zostaną fotografie au-
torstwa Anety W. Wernisaż
otworzy koncert. Początek o go-
dzinie 17:00. Wstęp wolny. 

DDoomm KKuullttuurryy SSMMBB „„IImmiieelliinn””
uull.. DDeerreenniioowwaa 66

tteell..//ffaakkss 2222 664411 1199 1155

1111 ssttyycczznniiaa ((ssoobboottaa)) ggooddzz..
1188..0000 KONCERT KARNAWAŁO-
WY “DEREŃ I GOŚCIE - CAŁA
SALA ŚPIEWA...”

Reżyseria i kierownictwo arty-
styczne - KRYSTYNA WYSOC-
KA-KOCHAN, Opracowanie mu-
zyczne i akompaniament Franci-
szek Jasionowski.

Wstęp - zaproszenia do odbio-
ru w DK Imielin.

DDzziieellnniiccoowwyy OOśśrrooddeekk 
KKuullttuurryy UUrrssyynnóóww
uull.. KKaajjaakkoowwaa 1122BB 
tteell.. 2222 112255 5566 0022

WW ssoobboottęę 1188..0011 nnaa ggooddzz..
1155..0000 zapraszamy na koncert
bożonarodzeniowy Fundacji W
Sercu Matki. To okazja do wy-
stępów na scenie przed szeroką
publicznością tych dzieci, któ-
re uczą się tańca, śpiewu lub
gry na instrumentach. Koncert
ma być okazją do zrobienia
dziadkom młodych muzyków
prezentu na Dzień Babci i
Dziadka, a jednocześnie ma
nieść motywację do dalszego
rozwoju muzycznego oraz mo-
bilizację do sumiennej pracy
nad wybranymi utworami.
Wstęp wolny.

WW nniieeddzziieellęę 1199..0011 oo ggooddzz..
1177..0000 podczas Koncertu Chary-
tatywnego “Jestem dla Ciebie”
usłyszymy muzykę gospel.  Jest

to wydarzenie organizowane
przez International Schooll of
Music Muzofilia oraz Stowarzy-
szenie Gospel Lauders, którzy
prowadzą warsztaty gospel dla
rodziców i dzieci. Szkoła oraz
stowarzyszenie niosą pomoc
dzieciom, które mają marzenie
kształcić się muzycznie i rozwi-
jać swoje możliwości, a prze-
szkodą są warunki materialne.
Efektem warsztatów, w postaci
wykonania jednego wspólnego
utworu na scenie, będzie wy-
stęp podczas koncertu „Podaruj
mi dotyk nieba”. Gośćmi spe-
cjalnymi koncertu będą Moni-
ka Urlik, Mateusz Krauwurst. W
koncercie weźmie udział Chór
Gosepl Lauders oraz zaprzyjaź-
nieni muzycy i wokaliści ze scen
polskich. Wstęp wolny.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

0099..0011 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z dr Kamilem Kopanią w cyklu
Sztuka romańska w Polsce pt.
„Klasztory cystersów w Polsce”

1144..0011 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu Od Giotta do Ty-
cjana: historie malarzy, historie
obrazów pt. „Triumf klasycznego
porządku: Jacques-Louis David”

1166..0011 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim
w cyklu Walka o hegemonię na
morzach i oceanach od antyku
po XX wiek pt. „Europa i świat w
epoce Wielkiej Rewolucji Fran-
cuskiej i Napoleona”

PPoocczząątteekk ssppoottkkaańń zzaawwsszzee oo
ggooddzziinniiee 1199::0000.. WWssttęępp wwoollnnyy!!

Co i kto

In memoriam
W dniu 15 grudnia 2019 roku zmarł mieszkający od lat na Ur-

synowie nasz przyjaciel Andrzej CEDRO, dziennikarz, pisarz, ar-
tysta grafik i wydawca. Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego
w Kielcach i Politechniki Kieleckiej. Współtwórca radiowęzła stu-
denckiego „Eterek”. Współpracownik Polskiego Radia w Kielcach
i w Warszawie. Występował m. in. w programie Radio Kurier pro-
wadzonym przez red. Andrzeja Turskiego. Współpracował z Fun-
dacją Teraz Polska, z francuskim Instytutem Badań Biograficznych
w Paryżu. Współzałożyciel i współfundator warszawskiej Funda-
cji Polonia Semper Fidelis. Współautor i autor wielu projektów wy-
dawniczych promujących dokonania Polaków i osób polskiego
pochodzenia w innych krajach świata oraz pomysłów graficznych
opracowywanych dla wydawnictw polskich i zagranicznych. Au-
tor m. in. powieści Brudny i tekstu albumu Tarnów – piękne śla-
dy wieków, baśni dla dzieci Wyprawa Jasia i Małgosi na kraniec
świata oraz przewrotnej bajki dla każdego „Stąd do tamtąd”. Ini-
cjator i współredaktor wydania wspomnień o Janie Pawle II. W rę-
kopisie pozostawił liczne utwory poetyckie oraz bardzo ciekawe
opracowanie zatytułowane roboczo Ptaszyska. Wieloletni współ-
pracownik Firmy NSK i Muzeum Niepodległości w Warszawie
oraz Redakcji Informatorów Biograficznych w Kielcach. Uhono-
rowany przez Senat RP medalem „Polonia Semper Fidelis” oraz
Krzyżem Honorowym „Za zasługi dla Muzeum Niepodległości”. 

W naszych wspomnieniach Andrzej jawi się jako bliski sercu
przyjaciel, na którego zawsze można było liczyć, który nigdy nie
zawiódł, kompan do rozmów, fantastyczny ojciec i troskliwy
dziadek, dla którego rysunki i wszelkie prace plastyczne wy-
chodzące spod malutkich rączek wnucząt były najpiękniejszą
ozdobą domu. 

Pozwalał odkrywać nam swą liryczną i wrażliwą osobowość
poety, bawiącego się słowem i językiem, czasami dzielił się głę-
boką refleksją nad światem i kondycją człowieka. Pamięć ludz-
ka gnieździ się głównie w sercu. Na pewno zachowamy Andrze-
ja w ciepłych wspomnieniach, które przyniosą ulgę w smutnym
okresie żałoby. 

A n n a  K o z y r a
Z b i g n i e w  J u d y c k i  
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