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Skoro świat stał się – dzięki
mass mediom – globalną
wioską, trudno przejść do

porządku dziennego nie tylko nad
sprawami, które dzieją się u nas za
płotem, więc zacznę od tego, że
najpierw rozśmieszył mnie pewien
Amerykanin w Waszyngtonie, a
potem byłem pełen uznania dla
innego Amerykanina, akurat
mieszkańca Mokotowa. W obu
wypadkach chodziło o prawdo-
mówność. Wedle słynnego trójpo-
działu podziału epistemologiczne-
go, jakiego dokonał niezapomnia-
ny kapelan Związku Podhalan,
wszechstronnie wykształcony i
tchnący góralską otwartością
ksiądz Józef Tischner, istnieją tyl-
ko: święta prawda, tyż prawda
oraz gówno prawda. 

N iektórzy interpretowali to
odkrywcze stwierdzenie
jako wskazówkę, by trzy-

mać się wyłącznie boskiej prawdy,
a tę mieliby głosić jedynie uważa-
jący się za przedstawicieli Boga
duchowni. Taką interpretację
skontrowałby jednak od razu –
gdyby jeszcze żył – inny wybitny
myśliciel Julian Tuwim, mający
kiepełe nie tylko do pisania wier-
szy. On bowiem, gdy słyszał, że
ktoś jest przedstawicielem Boga,
już na wstępie prosił z dyploma-
tyczną galanterią o listy uwierzy-
telniające. 

G dy w 1933 roku ten zasy-
milowany Żyd, władający
podstawowym językiem II

Rzeczypospolitej lepiej od jakiego-
kolwiek rdzennego Polaka, pisał
wzruszający tekst do piosenki „Mi-
łość ci wszystko wybaczy”, Hitler
akurat dochodził w Niemczech do
władzy. W Polsce tymczasem do-
chodziło powoli do apogeum anty-
semityzmu, czego wyrazem było
najpierw nieoficjalne, a potem już
oficjalne „getto ławkowe” (i inne
ograniczenia), stosowane nawet
na najbardziej renomowanych
wyższych uczelniach. Na szczęście
sadzanie studentów pochodzenia
żydowskiego osobno i tak zdało się
psu na budę, bo w końcowym bilan-
sie naukowym (i kulturalnym)
przedwojennej Polski dorobek oby-
wateli tej narodowości okazał się
imponujący. I mogło się wydawać,
iż powojenny powrót Tuwima z
emigracji oznaczał, że poeta wyba-
czył wszystko nie tylko przedwo-
jennym antysemitom, ale i Niem-
com, którzy podczas okupacji za-
mordowali mu matkę w getcie
otwockim, i że na linii Polacy – Ży-
dzi jest wreszcie spokój. Okazuje
się jednak, że FBI, wszystkowiedzą-
ca amerykańska służba wywia-
dowcza, ma całkiem inny pogląd. 

W yraził to dobitnymi sło-
wy obecny szef tejże – Ja-
mes Comey, który stwier-

dził nieoczekiwanie, że Polacy, po-
dobnie jak Węgrzy, byli tą nacją,
która pomagała Hitlerowi w reali-
zowaniu Holocaustu. Trzeba przy-
znać, iż nasz mokotowski sąsiad,
ambasador Stanów Zjednoczonych
w Warszawie Stephen Mull za-
krzyknął od razu, że Comey pal-
nął polityczną i historyczną gafę, w
niemałym stopniu mijając się z
prawdą. No i ostro zaprotestowały

nasze władze państwowe, w tym
prezydent Bronisław Komorowski,
który wszakże – jeśli użyć znanego
żartu internetowego – nie posunie
się aż tak daleko w retorsjach, żeby
za karę skreślić Baracka Obamę z li-
sty znajomych na Facebooku. 

K omorowskiemu nie wypa-
da też przypominać, że w
1943 będący wówczas w

Stanach Zjednoczonych głową pań-
stwa Franklin Delano Roosevelt cał-
kowicie olał złożony mu osobiście
przez najdzielniejszego z dzielnych
Jana Karskiego raport na temat
bestialskiego mordowania przez
niemieckich oprawców ludności na-
szego kraju w urządzonych na tere-

nie okupowanej Polski obozach
koncentracyjnych, a przede wszyst-
kim w Oświęcimiu (Auschwitz).
Karski uwypuklił szczególnie ekster-
minację Żydów, ale jego wstrząsa-
jące informacje nie wywarły wiel-
kiego wrażenia ani na Roosevelcie,
ani na prominentnych przedstawi-
cielach diaspory żydowskiej w USA.

Oczywiście, jak słusznie zwra-
cają uwagę internauci, choć
to nie my wprowadzaliśmy

do wypełnionych ściśniętym tłum-
kiem Żydów komór gazowych
straszliwy cyklon B, dyrektor Co-
mey uważa za swoje moralne pra-
wo czynić właśnie Polakom wyrzu-
ty za Holocaust, sam zaś zdaje się

nie pamiętać, że przez lat wiele nio-
sący teoretycznie pokój Ameryka-
nie robili w zasadzie to samo co Hi-
tler – kosząc napalmem Wietnam-
czyków równo z trawą. A czy na-
palm jest bardziej humanitarnym
środkiem zabijania niż cyklon B? 

Wcałym tym zamieszaniu
okołoholocaustowym wy-
korzystuje się wyrażane

ostatnio w artystycznej formie od-
krywanie przypadków wydawania
lub mordowania Żydów przez lud-
ność polską, zwłaszcza przez żąd-
nych wzbogacenia się chłopów.
Wspominając o owych aktach prze-
mocy, usuwa się jednocześnie na
margines całkiem liczne akty po-

mocy, które sprawiły, że to właśnie
Polacy dominują na liście obdarzo-
nych odznaczeniem „Sprawiedliwy
wśród Narodów Świata”, nadawa-
nym przez jerozolimski Instytut Pa-
mięci Męczenników i Bohaterów
Holocaustu. I zamiast przeglądać
listę Jad Waszem, sączy się między
oba narody najzwyczajniejszy jad.
To swoista ironia losu, bo przecież
przez setki lat właśnie w państwie
polskim społeczność żydowska mo-
gła w miarę spokojnie egzystować,
podczas gdy rdzenna ludność ame-
rykańska (Indianie) została przez
agendy państwowe albo w dużej
mierze wymordowana, albo
umieszczona w swoistych gettach
(rezerwatach). I o tym Comey powi-
nien przede wszystkim pamiętać. A
tak naprawdę zapytać, czy w sytu-
acji,gdy niektórzy Polacy, sami ry-
zykując życiem, ratowali podczas
okupacji żydowskich współobywa-
teli, zdarzył się przypadek, żeby
współobywatela Polaka uratował
choć jeden Żyd. I jakiej narodowości
byli powojenni siepacze z Koszyko-
wej i Rakowieckiej.

My zaś najlepiej pamiętajmy,
że nie warto się przejmo-
wać mądrościami, wygła-

szanymi przez oficjeli najróżniejszej
maści, skoro przed nami relaksowy
weekend. W sobotę 25 kwietnia nio-
sący – w przeciwieństwie do Comeya
– wyłącznie dobre słowo Czesław
Lang zaprasza bowiem do Wilano-
wa na rowerowe święto, otwierając
tegoroczny cykl Scandia Maraton, a
następnego dnia warto dopingować
przebiegających przez Mokotów i
Ursynów uczestników Orlen Mara-
tonu. Kto nie przebiera w słowach,
niech lepiej przebiera nogami.

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O -
P A S S M I TA

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l  

CC zz yy  ww ii oo ss nn aa  zz aa  mm oo cc nn oo  uu dd ee rr zz aa  dd oo  gg łł oo ww yy ??CC zz yy  ww ii oo ss nn aa  zz aa  mm oo cc nn oo  uu dd ee rr zz aa  dd oo  gg łł oo ww yy ??
RYS. PETRO/AUGUST
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PPAASSSSAA:: PPaanniiee bbuurrmmiissttrrzzuu,, jjaakk
oocceenniiaa PPaann ddoottyycchhcczzaassoowwąą pprraa-
ccęę nnaa rrzzeecczz UUrrssyynnoowwaa ppoo cczzttee-
rreecchh mmiieessiiąąccaacchh uurrzzęęddoowwaanniiaa??

RROOBBEERRTT KKEEMMPPAA:: Nie było mi
trudno odnaleźć się na Ursyno-
wie. Mieszkam tu od lat. Wcze-
śniej byłem wiceburmistrzem
Pragi Południe. Urzędy są po-
dobne, wielkość dzielnic jest też
podobna. Na pewno inaczej są
położone naciski, jeżeli chodzi
o poszczególne aspekty funkcjo-
nowania. Tutaj jest mniej pracy
związanej z gospodarką lokalo-
wą. Innych różnic nie ma. Do-
brze mi się pracuje w dzielnicy,
w której mieszkam. Mogę się
przyczyniać do jej zmiany i roz-
woju. Zastanawiam się, co bę-
dzie robił burmistrz Dzielnicy
Ursynów za 12 – 16 lat, jak już
wszystko będzie zrealizowane.

TTeeggoo żżyycczzyymmyy mmiieesszzkkaańń-
ccoomm……

Mówiąc poważnie, zdaję so-
bie sprawę, że nigdy nie będzie
tak, że będzie wszystko. Jedna
rzecz mnie frustruje na Ursyno-
wie – brak własnych gruntów i
brak własnych lokali. Dlatego je-
stem wdzięczy spółdzielniom –
w imieniu swoim i zarządu, że za
mniejsze pieniądze, niż to wy-
padłoby komercyjnie, oddają
nam lokale. Bez tego byłoby
trudno prowadzić działalność
samorządu. Budynków komu-
nalnych jest naprawdę niewie-
le, gruntów tyle, co kot napła-
kał. Słynne lokum przy ulicy Za-
ruby, gdzie powstać ma kom-
pleks oświatowy, co jesienią
ubiegłego roku ogłaszano jako
sukces, wcale nie jest nasza. Po-
przedni zarząd nie zadbał nawet
o sfinansowanie zamiany grun-
tów. Sprawa wymaga ogromu
pracy. Część rzeczy po kampanij-
nym zapale poprzedników mu-
szę teraz prostować, ale trage-
dii nie ma. 

CCzzyy jjeesstt ppaann zzaaddoowwoolloonnyy zz
uurrzzęęddnniikkóóww,, kkttóórryycchh ppaann zzaassttaałł
ww rraattuusszzuu nnaa UUrrssyynnoowwiiee??

Powiem tak: obecna jakość ka-
dry wygląda lepiej niż dobrze. 

AA tteerraazz,, zzmmiieenniiaajjąącc tteemmaatt:: jjaakk
wwyygglląąddaa ssyyttuuaaccjjaa ppiieerrwwsszzookkllaa-
ssiissttóóww?? CCzzyy mmaammyy zzaabbeezzppiieecczzoo-
nnee mmiieejjssccaa ddllaa wwsszzyyssttkkiicchh ddzziieeccii
zz ddzziieellnniiccyy??

Na chwilę obecną i w tym ro-
ku szkolnym 2015/2016 nie
przewiduję wielkiej rewolucji,
jeśli chodzi o jakość bazy, którą
możemy zaoferować. Teraz jest
tak, że do klas pierwszych idą
wszystkie sześciolatki, ale pa-
miętajmy, że było otwartych bar-

dzo dużo oddziałów zerowych
w szkołach. Te oddziały otwiera-
my wyłącznie w tych szkołach,
które mają najniższy współczyn-
nik zmianowości. Otwieramy je
tylko dla dzieci, które uzyskają
tak zwane odroczenie. Przewi-
dujemy, że to będą trzy oddzia-
ły zerowe. Jednocześnie w tym
roku uda nam się z bieżących
środków zaadoptować mieszka-
nia komunalne na potrzeby
oświatowe w szkole przy ul. Ta-
necznej. To pozwoli na urucho-
mienie jednego nowego oddzia-
łu i gabinetu logopedy. Zawnio-
skowaliśmy do Rady Dzielnicy o
przesunięcie kilkudziesięciu ty-
sięcy złotych. Czekamy na sesję
Rady Warszawy, która ma zaak-
ceptować nasz wniosek i w ma-
ju ogłosimy przetarg na wyko-
nanie tego zadania. Nie oczeku-
ję w nadchodzącym roku szkol-
nym napiętej sytuacji. Najwięk-
szą liczbę uczniów w szkołach
przewidujemy na lata 2018 –
2020. Być może, będzie to po-
czątek fali wznoszącej. Co da-
lej? Scenariusz optymistyczny

uwzględnia rozbudowę trzech
lub czterech szkół podstawo-
wych. Część szkół już obejrzeli-
śmy i wiemy, że na pewno bę-
dzie można rozbudować szkołę
przy Teligi. Rozbudowa czterech
placówek pozwoli nam na utwo-
rzenie 18 oddziałów. Zamierza-
my także podjąć współpracę z
dzielnicą Mokotów w zakresie
przemodelowania obwodów.
Chciałbym, aby w tych placów-
kach, gdzie boiska szkolne nie
zostały jeszcze wyremontowa-
ne, udało się odnowić przynajm-
niej jedno w ciągu roku. W tym
roku, dzięki prezentowi, który
otrzymujemy od UEFA za po-
średnictwem PZPN, dołożymy
część swoich środków i zrobimy
kompleks sportowy przy Gim-
nazjum 91 przy Kajakowej. Po-
wstanie tam boisko trawiaste i
tartanowe. Grzechem byłoby nie
skorzystać z okazji, gdy ktoś da-
je 100 tysięcy euro. Stwierdzili-
śmy więc, że warto dołożyć dru-
gie tyle i zrobić od razu cały kom-
pleks boisk. Jednocześnie ogło-
siliśmy już przetarg na wybudo-

wanie Domu Tradycji Ursyno-
wa, więc zagospodarowanie uli-
cy Kajakowej zakończy się w
przyszłym roku. 

OOssttaattnniioo ggłłoośśnnąą sspprraawwąą nnaa UUrr-
ssyynnoowwiiee ssttaałłaa ssiięę kkwweessttiiaa lliikkwwii-
ddaaccjjii kkllaass tteerraappeeuuttyycczznnyycchh ww
GGiimmnnaazzjjuumm pprrzzyy WWookkaallnneejj ii ww
LLiicceeuumm OOggóóllnnookksszzttaałłccąąccyymm pprrzzyy
WWaarrcchhaałłoowwsskkiieeggoo.. JJaakk mmoożżee ppaann
ttoo sskkoommeennttoowwaaćć??

Pierwsza rzecz, którą musi-
my zrobić modernizując czy po-
prawiając naszą ursynowską
oświatę, to jest uruchomienie
większej liczby klas integracyj-
nych na poziomie gimnazjów.
Dlatego że w przedszkolach i
szkołach podstawowych mamy
coraz większą liczbę dzieci z
właściwymi orzeczeniami. I te
dzieci mogą trafić do gimna-
zjów, które nie mają klas inte-
gracyjnych. Obecnie na Ursy-
nowie mamy tylko jedno takie
gimnazjum, więc uważam, że
najpierw powinniśmy porozma-
wiać na temat klas integracyj-
nych. Jeśli taka oferta ze strony

gimnazjum przy Wokalnej zo-
stanie złożona, to będzie ona
do rozważenia. 

AA jjaakk wwyygglląąddaa sspprraawwaa iinnwwee-
ssttyyccjjii ddrrooggoowwyycchh nnaa UUrrssyynnoowwiiee??

Jestem z nich bardzo zadowo-
lony. To, co innym zajęłoby dużo
więcej czasu, nam udało się roz-
wiązać bardzo szybko i jak mi
się wydaje – sprawnie. Zorgani-
zowaliśmy nie tylko finansowa-
nie, ale też harmonogram reali-
zacji. W tym roku dostaliśmy pie-
niądze na wykupy gruntów pod
przedłużenie ulicy Ciszewskie-
go w kierunku Wilanowa. Do-
datkowo zostały uchwalone fun-
dusze na projektowanie tej ulicy.
To oczywiście jest proces kilku-
letni. Trasa ma przebiegać na po-
graniczu Wilanowskiego Parku
Krajobrazowego, więc to wyma-
ga projektowania z dużą rozwa-
gą i dbałością o skarpę, która
podlega pod konserwatora. To
na pewno nie będzie łatwa re-
alizacja i nie będzie też łatwe
uzyskanie pozwolenia na budo-
wę. Z drugiej strony znacząco

przyspieszył projekt remontu uli-
cy Baletowej. W tym tygodniu
spotykamy się z Zarządem
Transportu Miejskiego w spra-
wie wyznaczenia miejsc, w któ-
rych będziemy realizowali zato-
ki autobusowe. Zależy mi na
tym, żeby w tym lub na począt-
ku przyszłego roku, Baletową
jeździł już autobus. Skoncentro-
wałem się na głównych połącze-
niach drogowych: tras Ursynów
– Wilanów czy przebudowie uli-
cy Pileckiego – bo to ostatni mo-
ment, gdy możemy tego doko-
nać przed rozpoczęciem budowy
Południowej Obwodnicy War-
szawy. Lada chwila powinniśmy
dostać pozwolenie na budowę.  

KKoolleejjnnaa sspprraawwaa,, ttoo cchhooddnniikkii
wwzzddłłuużż uulliiccyy KKaarrcczzuunnkkoowwsskkiieejj...... 

To nie jest ulica dzielnicowa,
ale mam wrażenie, że zmarno-
wano kilka lat. Realizacja chod-
ników wzdłuż Karczunkowskiej
kosztowałaby kilkadziesiąt mi-
lionów złotych, przy czym w
większości byłyby to wykupy
gruntów. Wydaje mi się, że to
byłoby szukanie łatwych wyja-
śnień. Ja czekam na informację
od kolei, która ma przeprowa-
dzać remont linii radomskiej i
zdecydować, czy zrealizują
chodniki w jedną i drugą stronę
od stacji Jeziorki. Jeżeli tak ,to
będziemy budować chodniki
tam, gdzie uzyskamy pozwole-
nie od właścicieli, np. w okoli-
cach ulicy Sarabandy. Chodzi o
to, by utworzyć dojście do przy-
stanków autobusowych przy
szkole. Powiem tak – niech to
będzie nieładne, niech to będzie
wątpliwe pod kątem inżynier-
skim. Niech pokazuje pozosta-
łym właścicielom, że naprawdę
warto taką metodą niedoskona-
łą zadbać o bezpieczeństwo
mieszkańców. 

NNaa kkoonniieecc kkrróóttkkiiee ppyyttaanniiee
zzwwiiąązzaannee zz ttaakk zzwwaannyymm UUrrssyy-
nnoowwsskkiimm FFoorrtteeppiiaanneemm pprrzzyy CCyy-
nnaammoonnoowweejj.. NNaa ppllaakkaattaacchh wwiidd-
nniieejjee iinnffoorrmmaaccjjaa oo ttyymm,, żżee iinnwwee-
ssttyyccjjaa rruusszzyy wwiioossnnąą tteeggoo rrookkuu..
CCzzyy wwiiaaddoommoo jjuużż ccoośś wwiięęcceejj?? 

Byli u mnie inwestorzy, przed-
łożyli koncepcję i poinformowa-
li wstępnie, że mają podpisane
porozumienie z właścicielami
gruntów. Wiem, że mają ważne
pozwolenie na budowę pocho-
dzące z 1998 roku. Nic więcej
na tę chwilę nie jestem w stanie
powiedzieć.

DDzziięękkuujjęę zzaa rroozzmmoowwęę ii żżyycczzęę,,
aabbyy wwsszzyyssttkkiiee ppllaannyy zzoossttaałłyy jjaakk
nnaajjsszzyybbcciieejj zzrreeaalliizzoowwaannee..

R o z m a w i a ł a  
A g n i e s z k a  P a j ą k - C z e c h

Burmistrz Robert Kempa o coraz szybszych inwestycjach na Ursynowie

UEFA funduje boiska przy Kajakowej!

Co przyniosły cztery miesiące prac 
nowego zarządu na Ursynowie?

Na ostatniej sesji Rady Dzielnicy Ursynów, dyskutowano na wiele tematów. Radni podej-
mowali kwestie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego, debatowali w sprawie ustalenia wykazu miejsc, gdzie dopuszcza się prowadze-
nie handlu obwoźnego, ale największą uwagę przykuł raport burmistrza dzielnicy dotyczą-
cy prac urzędu.

Robert Kempa podał dane statystyczne – ilu petentów obsłużono, ile wysłano koresponden-
cji, w jakiej wysokości urzędnicy dostali podwyżki. Ale nie to było najważniejsze. Burmistrz
szeroko omówił plany i działania inwestycyjne. Wspomniał o postępie prac nad remontem uli-
cy Baletowej, o modernizacji ulicy Pileckiego, budowie ulicy Rosnowskiego, przebudowie cią-
gu pieszo – jezdnego przy obiektach oświatowych przy ulicy Hirszfelda, rozbudowie sali gim-
nastycznej przy Sarabandy, modernizacji szkoły przy Tanecznej, rozbudowie stołówki i par-
kingu obok szkoły przy Lokajskiego, budowie przedszkola przy Tanecznej, rozbudowie przed-
szkoli przy ZWM i Puszczyka, budowie Domu Tradycji na Zielonym Ursynowie oraz o wyko-
nanych już remontach cząstkowych dróg dzielnicowych czy o konserwacji i przeglądach stud-
ni oligoceńskich. Nie sposób tu wymienić wszystkich podjętych przez zarząd działań. Ogól-
nie można tylko ocenić, że jest ich naprawdę dużo. Mamy tylko nadzieję, że wszystkie uda się
dzielnicy zrealizować zgodnie z założeniami. Robert Kempa zobowiązał się również do regu-
larnych raportów dotyczących działań jakie podejmowane są przez zarząd dzielnicy. Podsu-
mowanie zajęło burmistrzowi niecałą godzinę, choć niektórzy radni twierdzili, że to zdecy-
dowanie za długi wykład i domagali się formy pisemnej przedstawionego sprawozdania.
Tymczasem my czekamy na kolejne podsumowanie prac zarządu.

A g n i e s z k a  P a j ą k  -  C z e c h

Warszawskie dni recyclingu
Surowce wtórne na sadzonki 

W sobotę, 25 kwietnia, rozpoczynają się Warszawskie Dni Recyklingu. Tego dnia na Ursynowie od-
będzie się piknik, na którym przyniesione surowce wtórne, będzie można wymienić na sadzonki (par-
king przed Urzędem Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61 w godz. 10.00-13.00). Natomiast w niedzielę, 26
kwietnia zapraszamy przed Pałac Kultury i Nauki, gdzie odbędzie się wielki, rodzinny finał akcji.

Warszawskie Dni Recyklingu to cykliczna impreza, której celem jest szerzenie zachowań przy-
jaznych środowisku oraz promowanie wśród warszawiaków recyklingu jako szansy na rozsądne
gospodarowanie ograniczonymi zasobami naturalnymi Ziemi. W trakcie zeszłorocznej edycji or-
ganizatorzy zebrali ponad 30 tys. kg odpadów segregowanych suchych (plastik, papier, metal), pra-
wie 14 tys. kg szkła oraz ponad 35 tys. kilogramów “elektrośmieci”.

Na Ursynowie wydarzenie to zostanie zrealizowane w sobotę, 25 kwietnia w godzinach 10:00-
13:00 na parkingu przy Urzędzie Dzielnicy. W tym dniu będzie funkcjonował punkt informacyj-
no-edukacyjny dotyczący nowych zasad segregowania odpadów oraz zbiórka: plastiku, metalu,
papieru, szkła i elektrośmieci. W zamian za przyniesione surowce (plastik, metal, papier, szkło, elek-
trośmieci) mieszkańcy otrzymają sadzonki krzewów, kwiatów i ziół. 

Dodatkowo Dyskusyjny Klub Mam (DKM) zaprasza na IV edycję SZAFINGU PUBLICZNEGO na
Ursynowie, który odbędzie się w ramach DNI RECYKLINGU.

W niedzielę, 26 kwietnia w godzinach 11:00-17:00 na Pl. Defilad 1, przed Pałacem Kultury i Nauki
(teren parkingu po dawnym Uniwersalu), wjazd od ul. Marszałkowskiej odbędzie się finał miejski War-
szawskich Dni Recyklingu 2015, gdzie będzie również możliwość otrzymania sadzonek, a na uczest-
ników czeka wiele atrakcji. Ponadto, przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi zostaną zorgani-
zowane stoiska edukacyjne oraz gry i zabawy z nagrodami dla najmłodszych uczestników imprezy.

Regulaminna stronie www.czysta.um.warszawa.pl. u r s y n o w . p l
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W piątą rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem władze
Dzielnicy Mokotów złożyły wieńce pod tablicami memoratywny-
mi Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej na Uchodźstwie oraz Edwarda Duchnowskiego, se-
kretarza Generalnego Związku Sybiraków. Obaj byli mieszkańca-
mi Mokotowa.

Prezydent Ryszard Kaczorowski podczas wizyt w Polsce zatrzy-
mywał się w budynku przy Al. Niepodległości 163. Natomiast
Edward Duchnowski mieszkał przy ul. Ligockiej. Obaj zginęli śmier-
cią tragiczną 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej pod Smo-
leńskiem, udając się na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. 

W imieniu Zarządu Dzielnicy kwiaty złożył burmistrz Mokoto-
wa Bogdan Olesiński oraz zastępcy burmistrza: Monika Gołębiew-
ska-Kozakiewicz, Krzysztof Rinas, Krzysztof Skolimowski i Zdzisław
Marek Szczekota. M M

Złożyli kwiaty
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Znamy już wyniki ogólno-
polskiego rankingu Filary
Polskiej Gospodarki gaze-
ty Puls Biznesu. Wójt Gmi-
ny Lesznowola zajęła trze-
cie miejsce na Mazowszu
w plebiscycie dla samorzą-
dowców. 

Filary Polskiej Gospodarki to
ranking przygotowywany co ro-
ku przez „Puls Biznesu” i czoło-
wą agencję badawczą. Tworzone
w jego ramach zestawienie Sa-
morządowy Menedżer Regionu
opiera się na badaniu ankieto-
wym samorządowców z całego
kraju. Plebiscyt ma na celu wy-
różnienie najlepszych firm oraz
lokalnych liderów w każdym z
16 województw. Ten prestiżowy
ranking ogólnopolskiej gazety
biznesowej wyróżnia firmy, któ-
re zyskały uznanie wśród samo-
rządowców i w ich ocenie są klu-
czowym przedsiębiorstwem dla
danego województwa. 

Przedstawiciele lokalnych
władz oddają głosy na samorzą-
dy wyróżniające się m.in. tem-
pem rozwoju oraz wspieraniem
lokalnej przedsiębiorczości, wy-
łaniając tym samym spośród sie-
bie Samorządowych Menedże-
rów Regionu. Żadna gmina czy
miasto nie może wskazać na sie-
bie, lecz na inny samorząd. W
rankingu wybierane są trzy naj-
lepsze firmy oraz trzech liderów
samorządowych z  wojewódz-
twa. W plebiscycie dla samorzą-
dowców z Mazowsza pierwsze
miejsce zajął burmistrz Grodzi-
ska Mazowieckiego, drugie przy-

padło burmistrzowi Gminy Msz-
czonów, zaś na trzeciej pozycji
uplasowała się wójt Lesznowoli.
Laureaci rankingu spotkali się
na gali finałowej w Warszawie
15 kwietnia br. 

Filary Polskiej Gospodarki jest
pierwszym w Polsce katalogiem
dużych firm odgrywających czo-
łową rolę w poszczególnych wo-
jewództwach, jak również samo-
rządowców, którzy w sposób
godny naśladowania zarządzają
podległym sobie regionom. Fir-
my wyróżnione jako Filary Pol-
skiej Gospodarki charakteryzują
się stabilnością, jako pracodaw-
cy mają znaczący udział w roz-
woju regionu, wspierają i pro-
mują zatrudnienie, umożliwiają
rozwój przedsiębiorczości, a tak-
że są zaangażowane w działa-
nia na rzecz rozwoju społeczno-
ści lokalnej.

Tytułem Samorządowego Me-
nedżera Regionu nagrodzeni zo-
stają przedstawiciele władz lo-
kalnych, którzy efektywnie za-
rządzają gminami, ich finansa-
mi, inwestują w ochronę środo-
wiska oraz dbają o budowanie
aktywności społecznej. „Puls Biz-
nesu” nagradza za aktywność i
dynamizm, a także za zacieśnia-
nie więzi ze społecznościami lo-
kalnymi. Gazeta widzi siłę pol-
skiej gospodarki właśnie w bez-
błędnym połączeniu przedsię-
biorczości z samorządnością. Te-
goroczne Filary Polskiej Gospo-
darki to już 10 edycja tego presti-
żowego rankingu. 

Opracowała A.A. 

W 2002 r. Małgorzata Po-
tocka stworzyła Teatr Sa-
bat, pierwszy i jedyny w
Polsce teatr rewiowy, w
którym powstało wiele
wspaniałych spektakli na
najwyższym światowym
poziomie. 

Powstał tu m.in. stworzony na
wejście Polski do Unii Europej-
skiej, pokazywany w Paryżu w
siedzibie UNESCO i grany w Pol-
sce pod patronatem Polskiej Pre-
zydencji w Radzie UE spektakl
„Pocałunki Europy”, oraz „Holly-
wood na Foksal”, „Rewia Fore-
ver” i wiele innych.

Co więcej z okazji roku chopi-
nowskiego artystka przygotowa-
ła “Rendez vous avec Chopin” -
impresję baletową do utworów
fortepianowych Fryderyka Cho-
pina. W roku 2013 dodatkowo

powołana została scena operet-
kowa w Teatrze Sabat z urzeka-
jąco widowiskowym spektaklem
„Bo To Jest Miłość”.

Teatr Sabat jest dzisiaj sercem
Warszawy, bywają w nim zna-
komici goście zarówno z kraju
jak i zza granicy, przedstawicie-
le ambasad i członkowie zagra-
nicznych delegacji, ludzie biz-
nesu, kultury. Teatr jest praw-
dziwą wizytówką miasta. Nie-
powtarzalna atmosfera wyjąt-
kowego secesyjnego wnętrza
przypomina klimat obrazów To-
ulousa – Loutreca, paryskiej cy-
ganerii i przedwojennego kaba-
retu. To wszystko sprawia, że Te-
atr Sabat jest też wyjątkowym
miejscem na urządzenie firmo-
wej gali czy biznesowego spo-
tkania. Małgorzata Potocka jest
sercem teatru, pełni rolę gospo-

darza, dbając o wyjątkowy kon-
takt z publicznością. Teatr Sabat
powstał z jej pasji i miłości do
tańca.

Jednym z najsłynniejszych
spektakli w Teatrze Sabat jest
„Hollywood na Foksal”. Jacek
Mureno świetnie grający ulubio-
nego barmana największych
gwiazd Hollywood rozmawia z
Marilyn Monroe, a chwile póź-
niej naśladuje Dodę. Hollywood
na Foksal jest elementem, który w
zgrabny sposób łączy muzykę lat
30-tych do czasów współcze-
snych. Usłyszymy tu przeboje z
filmów takich jak „Chicago”,
„Burleska”, „Nine”, „Ogniem i
Mieczem”, „Bodyguard” czy „Och
Karol”. Nie można zapomnieć o
najpiękniejszym aspekcie Teatru
Sabat- Balecie. Wspaniałe tancer-
ki wyglądają jak z Moulin Rouge,

każdy ruch jest dokładnie opraco-
wany, a stroje idealne szyte na
każdą z kobiet. To właśnie dzięki
nim można poczuć magię przy-
jęć, na których gościły min. Mar-
lena Dietrich, Audrey Hepburn
czy Clarc Gable. Nie zapominając
o damskich głosach rewelacyjnej
Anny Sokołowskiej, najnowsze-
go nabytku Anny Bakalarskiej czy
zjawiskowej Agnieszki Wojcie-
chowskiej. Podczas „Hollywood
na Foksal” na scenie występuje
znacznie większa ilość artystów,
ale nie sposób każdego wymie-
nić.

W Teatrze Sabat goście zawsze
zostają przywitani drinkiem, na-
stępnie usadzeni przy swoich sto-
likach, przy których dzięki ob-
słudze kelnerskiej można zama-
wiać jedzenie i napoje. Po każ-
dym spektaklu jest Dancing, sce-

na zamienia się w parkiet do tań-
ca. W Teatrze Sabat nie spędza
się czasu tylko na przedstawieniu
lecz cały wieczór.

Małgorzata Potocka- Absol-
wentka Warszawskiej Szkoły Ba-
letowej, stypendystka broadway-
owskiej szkoły tańca i paryskiej
rewii, wybitna tancerka, chore-
ograf i reżyser – twórczyni pierw-
szej w Polsce grupy tańca nowo-
czesnego SABAT. Autorka spek-
takli rewiowych, estradowych i
telewizyjnych, ciesząca się nie-
słabnącą popularnością i uzna-
niem w kraju i za granicą. Laure-
atka wielu nagród, odznaczona
m.in. Złotym Krzyżem Zasługi
za propagowanie polskiej kultu-
ry w świecie. Jej wychowanki
tańczą na scenach najsłynniej-
szych kabaretów paryskich m.in.
“Moulin Rouge”, czy “Lido”.

NNaajjbblliiżżsszzee ssppeekkttaakkllee::

23.04.2015 r. godz. 19:30 „Po-
kochaj German”

24.04.2015 r. godz.19:30
„Hollywood na Foksal”

25.04.2015 r. godz. 19:30 „Re-
wia Forever”

26.04.2015 r. godz. 17:00 „Bo
to jest miłość”

30.04.2015 r. godz. 19:30 „Re-
wia Forever”

2.05.2015 r. godz. 19:30 „Po-
całunki Świata”

7.05.2015 r. godz. 19:30 „Hol-
lywood na Foksal”

TTEEAATTRR SSAABBAATT
UULL.. FFOOKKSSAALL 1166,, 

WWAARRSSZZAAWWAA
TTEELL.. ((2222))882266 2233 5555

TTEELL.. KKOOMM.. 660066 112277 337722
WWWWWW..TTEEAATTRR-SSAABBAATT..PPLL

Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola
Maria Jolanta Batycka-Wąsik Samorządowym Menedżerem Regionu 2014!

Lesznowola ważnym filarem polskiej gospodarki

Teatr Sabat Małgorzaty Potockiej

Prawdopodobnie jedyny taki show w Polsce
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Państwowe Przedsiębior-
stwo „Porty Lotnicze”
nadal nie rozpatrzyło
wniosków mieszkańców
Ursynowa w sprawie od-
szkodowań za nadmierny
hałas, który generuje lot-
nisko. Ten skomplikowany
temat będzie omawiany
na spotkaniu z mieszkań-
cami w środę 29 kwietnia
w Urzędzie Dzielnicy. 

Pod koniec ubiegłego ro-
ku w urzędzie dzielnicy
zwołano specjalną ko-

misję, na której nie stawił się ża-
den przedstawiciel Portów. Lu-
dzie są już zniecierpliwieni.
Chcieliby wreszcie zadośćuczy-
nienia za niedogodności i odpo-
wiedzi na złożone prawie dwa
lata temu wnioski. A wszystko
zaczęło się w 2011 roku, kiedy to
Sejmik Wojewódzki wyznaczył
tak zwany obszar ograniczonego
użytku. Dzięki zapisowi miesz-
kańcy dostali możliwość składa-
nia wniosków o odszkodowania.
Głównie chodziło o zadośćuczy-
nienie w postaci uszczelnienia
domów przed hałasem pocho-
dzącym z lotniska oraz przela-
tujących nad posesjami samolo-
tów, a także o obniżenie warto-
ści nieruchomości. Do sierpnia
2013 roku takich wniosków
wpłynęło prawie 4,5 tysiąca.
Jednak na formalnościach się
zakończyło. Kilkakrotnie radni
dzielnicy zwoływali specjalne
komisje, na które zapraszani by-
li przedstawiciele Portów Lotni-
czych. Jednak mieszkańcy ubie-
gający się o odszkodowania żad-
nych konkretów nie usłyszeli.
Ostatnie spotkanie w tej sprawie
miało miejsce w październiku
ubiegłego roku. Wówczas PP
„Porty Lotnicze” pisemnie poin-

formowało radnych organizują-
cych komisję – Pawła Lenarczy-
ka i Piotra Skubiszewskiego – o
pracach nad zmianą procedur,
które mają skrócić czas oczeki-
wania na wykonanie izolacji
akustycznych. I na tej informacji
sprawę zamknięto. 

Jednak mieszkańcy wraz
z radnym Pawłem Lenar-
czykiem reprezentują-

cym Nasz Ursynów, nie dają za
wygraną. „Porty Lotnicze” nadal
nie rozpatrzyły wniosków i nie
udzielają żadnych informacji na
ten temat. Zainteresowani nie
wiedzą, na jakim etapie utkwiły

prace nad wnioskami. Dlatego
w środę 29 kwietnia w Urzędzie
Dzielnicy Ursynów przy alei KEN
61w sali nr 136 po raz kolejny
spotkają się połączone Komisje
Zielonego Ursynowa, Architek-
tury i Ochrony Środowiska oraz
Komisja Inwestycji Komunal-
nych i Transportu. 

Przedmiotem dyskusji bę-
dą dwa podstawowe
punkty: 

– informacja PP „Porty Lotni-
cze” na temat stanu zaawanso-
wania prac związanych z rozpa-
trywaniem wniosków o wyko-
nanie izolacji akustycznych oraz

innych roszczeń w związku z
ustanowieniem Obszaru Ogra-
niczonego Użytkowania dla Lot-
niska Chopina w Warszawie

– hałas lotniczy – sytuacja
obecna oraz możliwości jego ob-
niżenia.

Rzecz jasna, ponownie zapro-
szono PP „Porty Lotnicze”, które
tym razem potwierdziły obecność
na spotkaniu. Mieszkańcy będą
mieli okazję, aby zadać przedsta-
wicielom Portów Lotniczych
mnóstwo nurtujących ich pytań.

– W ostatnim piśmie PP „Por-
ty Lotnicze” możemy znaleźć za-
pis, w którym to PPL przyznaje,

że nie uzna roszczeń odszkodo-
wawczych z tytułu zmniejszenia
wartości nieruchomości, ponie-
waż wykonane na zlecenie
Przedsiębiorstwa analizy wyka-
zują brak wpływu utworzenia
OOU na wartość nieruchomo-
ści. Z tym stwierdzeniem miesz-
kańcy Zielonego Ursynowa na
pewno się nie zgodzą. Zwłaszcza
że część posiadłości ziemskich
istniała tu przed wybudowaniem
lotniska. Wnioskując więc w pro-
sty sposób – to mieszkańcy byli
pierwsi. A ich zdaniem, wartość
nieruchomości po utworzeniu
lotniska drastycznie spadała –

mówi Paweł Lenarczyk, radny
Naszego Ursynowa.

Wtrakcie obrad komi-
sji radny ma zamiar
poruszyć jeszcze

jedną – ważną dla mieszkańców
kwestię. 

– Lotnisko jest uciążliwe dla
całego Ursynowa, ale do hała-
su zdążyliśmy się już przyzwy-
czaić. Moim zdaniem jednak,
tytułem rekompensaty Porty po-
winny partycypować w jakiejś
mierze finansowo w ursynow-
skich inwestycjach, takich jak
na przykład tworzenie placów
zabaw. Tym bardziej, że firma
kreuje wizerunek przyjazny
okolicznym społecznościom.
Chciałbym, aby Ursynów zyskał
coś na tym, że mieszkańcy na-
szej dzielnicy muszą znosić ha-
łas – dodaje Lenarczyk.

Wpiśmie, które wysto-
sowało PP „Porty
Lotnicze”, można też

wreszcie dowiedzieć się, ile wnio-
sków o odszkodowania z tytułu
konieczności wykonania izolacji
akustycznych przeszło procedu-
rę kwalifikacyjną. Jest ich około
400, ale jak zaznacza radny Le-
narczyk, wciąż nieznane są przy-
czyny odrzucenia pozostałych
wniosków, o co także będzie py-
tał przedstawicieli Portów.

Podsumowując – na ko-
misji na pewno poru-
szone zostaną tematy,

które od dawna nurtują miesz-
kańców Ursynowa. Ci zaś liczą
na to, że wreszcie uzyskają wią-
żące odpowiedzi i otrzymają tak
długo wyczekiwane odszkodo-
wania. Przypominamy raz jesz-
cze, spotkanie odbędzie się w
ursynowskim ratuszu 29 kwiet-
nia o godzinie 18:00. 

A g n i e s z k a  P a j ą k - C z e c h

Na Ursynowie, zwłaszcza
w jego południowej części
– na Natolinie, Kabatach,
ale też wzdłuż całej alei
KEN, mieszka szczególnie
dużo tzw. „frankowi-
czów”, czyli tych, którzy
wzięli kredyty we fran-
kach szwajcarskich. 

K im oni są, dlaczego tak
głośno jest o nich ostat-
nio w mediach? Czy

słusznie domagają się pomocy i
państwowej interwencji? Na ile
jest to problem nas wszystkich i
ile nas to będzie kosztować?

Ocenia się, że obecnie
w bankach działają-
cych na terenie Polski

wciąż aktywnych jest około 550
tys. zabezpieczonych hipoteką
umów kredytowych, których
wartość wyrażana jest w walu-
tach obcych – z czego znakomi-
ta większość we franku szwaj-
carskim (CHF). Umowy te pod-
pisywane były na fali boomu
mieszkaniowego i kredytowego
lat 2005-2008, który już wkrót-
ce okazał się bańką spekulacyj-
ną. Gdy wybuchł kryzys, uwol-
niony z rynku amerykańskich
nieruchomości – na giełdach
światowych nastąpiło załama-
nie, właściciele akcji i funduszy
inwestycyjnych potracili około
50-75% swoich kapitałów, a na
rynku mieszkaniowym rozpo-
częła się stagnacja i trwałe spad-
ki. O ile straty giełdowe uderzy-
ły po kieszeniach stosunkowo
szybko, w przeciągu roku-
-dwóch, to osoby związane wie-
loletnimi umowami kredytowy-
mi (25-45 lat) znalazły się w sy-

tuacji uwięzienia i skazania na
całe dekady strat i wyrzeczeń.
Ich kredyty, chociaż wypłacane
i spłacane w złotówkach, przeli-
czane są przez banki za pośred-
nictwem waluty obcej, przede
wszystkim franka, co daje ban-
kom możliwość ciągłego po-
większania należności bezrad-
nych klientów i narastania długu
w nieskończoność. 

Kurs CHF do polskiego
złotego, wcześniej sta-
bilny od początku swo-

ich notowań, nagle zaczął gwał-
townie rosnąć, przebijając kolej-
ne psychologiczne opory. Klien-
ci podpisywali umowy „biorąc
franki” po 2-2,5 zł (fikcyjnie, bo
żadnych franków w obiegu nie
było, banki wypłacały złotówki),
a potem kurs zaczął bić kolejne
rekordy: 3 złote, 4 złote, wreszcie
w styczniu 2015 przebił poziom
5 złotych, co oznacza, że posiada-
cze kredytów mają swój „dług”
powiększony o 120-150% w sto-
sunku do tego, jaki zaciągali.
Bank powiększa go szybciej, niż
klienci są w stanie spłacać. Cała
ta sytuacja jako żywo przypomi-
na fabułę znanego filmu „Dług”,
zmarłego niedawno Krzysztofa
Krauzego. Kto nie widział, niech
koniecznie to nadrobi.

Na ile jest to problem
społeczny, dotykający
całej gospodarki,

świadczą liczby. W największych
miastach, w grupie wiekowej 30-
45 lat, „posiadacze kredytów” to
jedna czwarta populacji. W du-
żych częściach dzielnic takich
jak Ursynów, Białołęka, Bemo-
wo, jeszcze więcej, a w Wilano-

wie ponad połowa! Ludzie ci, by
spłacać rosnące raty kredytowe,
zmniejszają swoją bieżącą kon-
sumpcję, spada PKB i ubożeje
cała gospodarka. Czy jesteście
„frankowiczami”, czy nie, wszy-
scy mamy przez ten mechanizm
gorszą koniunkturę i cierpią na
tym nasze biznesy. Dodatkowo
tracą na wartości nasze nieru-

chomości. Wyceniane są one o
20-30% mniej niż w latach
2006-2008, zastój na rynku czy-
ni je praktycznie niesprzedawal-
nymi, a sytuacja ta może się tyl-
ko pogorszyć, jeśli banki przy-
stąpią do masowej windykacji
dóbr niewypłacalnych, zbankru-
towanych dłużników. Oni sami
albo wraz z mieszkaniami stracą
dotychczasowy tryb życia, w tym
pracę i powiększą szeregi bez-

robotnych, albo uciekając przed
komorniczymi zajęciami docho-
dów, zasilą szarą strefę, tak czy
owak zmniejszając wpływy bu-
dżetowe. 

A czyim kosztem zosta-
nie załatana ta dziura
budżetowa? No wła-

śnie, drogi czytelniku, twoim.
Dodatkowo pojawiają się pomy-

sły, by rozwiązać problem „fran-
kowy” systemowo, tworząc jakiś
fundusz zasilany publicznymi
pieniędzmi, który pokrywałby
część podniesionych rat. I cho-
ciaż sami „frankowicze” prote-
stują przed takim rozwiąza-
niem, traktując go albo jako
sposób skonfliktowania ich z
resztą społeczeństwa, albo ja-
ko kolejną metodę drenażu pol-
skiej gospodarki na rzecz (głów-

nie zagranicznych) banków, to
z jakichś powodów decydenci
słabo wykorzystują inne możli-
wości rozwiązania problemu. A
te leżą tuż pod nosem. Wystar-
czyłoby, że sądy masowo będą
rozstrzygać w coraz liczniej-
szych pozwach indywidual-
nych, kierowanych przez klien-
tów przeciw bankom, bo pod-
stawę już mają. Pozwy zbioro-
we kredytobiorców, a także roz-
strzygnięcia sądów na wniosek
prezesa Urzędu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów mówią
wyraźnie, że banki związały
swoich klientów umowami peł-
nymi zapisów abuzywnych, czy-
li zabronionych. I że tak skon-
struowany kredyt właściwie nie
jest kredytem, tylko finanso-
wym narzędziem porównywal-
nym z mechanizmem spekula-
cyjnym…

A by jednak zmusić nasz
system prawno-polit-
yczny do takiego po-

stawienia sprawy i opowiedze-
nia się po stronie swoich oby-
wateli oraz swojej gospodarki,
niezbędna jest silna i zorgani-
zowana presja społeczna. Banki
dysponują potężnymi zasobami
na kancelarie adwokackie, naci-
ski polityczne i medialne (są du-
żym reklamodawcą). Dysponu-
ją też sprawnym aparatem decy-
zyjnym – w szczupłym gronie
swych bardzo hojnie wynagra-
dzanych zarządów i zarabiają-
cych co miesiąc sześciocyfrowe
kwoty prezesów. Tymczasem ru-
chy społeczne nie mają łatwego
startu w naszym środowisku,
gdzie działalność publiczna

zmonopolizowana jest przez do-
finansowane wielomilionowy-
mi dotacjami partie i nie cieszy
się uznaniem. Zaś społeczeń-
stwo jest mocno poróżnione,
nieufne, szczute na siebie na-
wzajem. Mimo tego „frankowi-
czom” udaje się budować zręby
ogólnopolskiego ruchu konsu-
menckiego, który staje się ma-
gnesem dla innych grup po-
krzywdzonych – osób naciągnię-
tych na tzw. polisolokatach,
dłużników złotówkowych, klien-
tów tzw. „chwilówek”, osób po-
szkodowanych przez e-sąd i im
podobnych. Manifestacja 28. lu-
tego zgromadziła około 5 tys.
osób (choć część mediów rela-
cjonowała że było ok. 500).
„Frankowicze” stali się tematem
wielu telewizyjnych progra-
mów, uzyskali korzystny wyrok
Trybunału Konstytucyjnego,
znoszący Bankowy Tytuł Egze-
kucyjny, zbierają podpisy pod
społeczną inicjatywą ustawo-
dawczą, zrzucają się dobrowol-
nymi składkami na kampanię
billboardową i spoty radiowe. 

Wnajbliższą sobotę,
25. kwietnia, od go-
dziny 13:00 roz-

pocznie się kolejna ogólnopol-
ska manifestacja – na stołecz-
nym Placu Powstańców Warsza-
wy. Organizatorzy zapowiadają
jeszcze lepszą atmosferę i zapra-
szają wszystkich, z rodzinami,
dziećmi, znajomymi, najlepiej w
strojach biało-czerwonych,
„uzbrojonych” w wuwuzele, bę-
benki, gwizdki. Szczegóły na:
BankoweBezprawie.pl

M i c h a ł  Z e n k a

Czy Porty Lotnicze zapłacą odszkodowania za hałas?

Będzie dyskusja w ursynowskim ratuszu
FOTO LECH KOWALSKI

Co z kredytobiorcami wkręconymi we franka?

Zdesperowani Polacy walczą o swoje
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Inauguracja sezonu wyścigowego sypnęła sen-
sacjami. Mimo niezbyt sprzyjającej aury fre-
kwencja przekroczyła najśmielsze oczekiwa-
nia organizatorów. Najbardziej cieszy to, że w
tłumie gości dominowali ludzie młodzi, co
może zwiastować rychłą zmianę pokolenia na
warszawskim hipodromie. 

Już w pierwszym wyścigu (1800 m) nie liczny w
totalizatorze ogier Trawers pod amazonką Anią
Gil  “uśpił” pole wygrywając praktycznie z miej-

sca do miejsca i bijąc teoretycznie dużo lepszych od sie-
bie rywali. Gracze nie zdążyli jeszcze ochłonąć, kiedy
dobiła ich trenowana we Wrocławiu przez Elwirę Po-
rębną klacz Tankredi. Dosiadający klaczy kandydat
dżokejski Czech Michal Mach pojechał jak rutynowa-
ny dżokej i ograł faworyzowane Russian Caviar, Me-
adows Kisses oraz ogiera Jusain Bolt, który po raz ko-
lejny zawiódł. Przykład Tankredi obala obiegowy slo-
gan, że konie przywożone do Warszawy z Partynic są
jedynie “mięsem armatnim” dla służewieckich domina-
torów. Elwira Porębna i współpracujący z nią Josef Se-
dlacek udowodnili, że jeśli rzetelnie i w sposób profe-
sjonalny wykonuje się treningową robotę można świę-
cić triumfy także na Służewcu. Sedlacek zapowiedział,

że jego podopieczni jeszcze nie raz zaskoczą warszaw-
ską publiczność. 

T rzecia gonitwa i trzecia niespodzianka - nieliczo-
ny Wierzbin pod amazonką Karoliną Kamiń-
ską ogrywa Farhę, ES-Fahana i Fuksussa de-

mentując wieści “z pola” jakoby przerwę zimową spędził
u właściciela nie będąc trenowany. Ogier wygrał jak
chciał, a Karolina Kamińska zaliczyła 10 zwycięstwo w
karierze i przeszła do kategorii starszych uczniów. Głów-
na gonitwa dnia, czyli Memoriał Tomasza Dula (w tym
roku minęła 10 rocznica tragicznej śmierci tego znako-
mitego dżokeja), padła łupem wyhodowanego w Irlan-
dii ogiera Bush Brother. Pokonał on niemieckiego Two
To Tango oraz Novitora, któremu w zajęciu lepszego
miejsca przeszkodziło zderzenie w dystansie z innym ko-
niem. Słabiutko wypadł mocno faworyzowany Pretor, za-
wiodła także Szarotka, ale wybijające się konie roczni-
ka derbowego mogą na progu sezonu nie być jeszcze w
pełni formy. 

Na marginesie wydarzeń pierwszego dnia nowe-
go sezonu wyścigowego, warto wspomnieć o
znajdującym się w końcowej fazie remoncie

generalnym zrujnowanej  trybuny środkowej.  Można li-
czyć, że termin jesień br. zostanie dotrzymany, bo ostat-

nio sprawy związane z uzyskiwaniem stosownych decy-
zji administracyjnych i pozwoleń nabrały tempa. W przy-
padku remontów zabytkowego obiektu, jakim są tory wy-
ścigów konnych na Służewcu, przeszkodą nie jest po-
wszechnie odczuwany w kraju brak pieniędzy. TS ma na
ten cel zarezerwowane środki. Opóźnienia w realizacji
remontów to w dużej części efekt wszechobecnej biuro-
kracji (urzędy, konserwator zabytków, konserwator zie-
leni, straż pożarna, etc). Cieszy, iż urzędnicy dostrzegli
wreszcie, że idzie nie o remont prywatnej rezydencji
czy pałacu, lecz architektonicznej perełki, skarbu naro-
dowego, który wkrótce stanie się dumą stolicy państwa. 

Wubiegłą sobotę środkowa trybuna została
wynajęta na uroczystą galę TVN, na której
zaprezentowano dwa nowe kanały tema-

tyczne tej stacji - TVN Meteo Active oraz TVN Fabuła.
Można było przekonać się jak będzie wyglądała ta try-
buna po zakończeniu remontu generalnego. Foto  (po
lewej)dedykujemy wyścigowym wiecznym malkonten-
tom, którzy jeszcze niedawno prowadzili walkę medial-
ną “w obronie służewieckiego toru”. Dzisiaj można za-
dać im pytanie, przed kim lub przed czym osoby te chcia-
ły bronić zabytkowy obiekt.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

O nowym sezonie wyścigowym
na Służewcu rozmawiamy z
Włodzimierzem Bąkowskim,
dyrektorem Oddziału Wyścigi
Konne Totalizatora Sportowe-
go oraz Urszulą Zawadzką —
kierowniczką działu organiza-
cji wyścigów

PPAASSSSAA:: TTaakk lliicczznnaa ffrreekkwweennccjjaa,, mmii-
mmoo kkiieeppsskkiieejj ppooggooddyy,, zzaasskkoocczzyyłłaa
wwsszzyyssttkkiicchh.. CChhyybbaa ppoowwiinnnniiśścciiee ppaańń-
ssttwwoo oottwwoorrzzyyćć nnaa ttęę ookkoolliicczznnoośśćć bbuutteell-
kkęę mmaarrkkoowweeggoo sszzaammppaannaa ddllaa ccaałłeejj ssłłuu-
żżeewwiieecckkiieejj ddrruużżyynnyy TTSS......

WWŁŁOODDZZIIMMIIEERRZZ BBĄĄKKOOWWSSKKII:: - Za
wcześnie na szampana, wstrzymajmy
się z toastami do końca sezonu, ale
prawdą jest, że po niedzieli mamy du-
żą satysfakcję z dobrze wykonanej ro-
boty. Intensywnie prowadzone od kil-
ku lat, na różnych polach, działania,
mające na celu promocję zabytkowych
torów na Służewcu, zaczynają przy-
nosić owoce. Przede wszystkim chcę
serdecznie podziękować warszawia-
kom za tak tłumne przybycie. Proszę
zauważyć, że w odniesieniu do po-
przednich lat zdecydowanie odwróci-
ły się proporcje wiekowe. Szacujemy,
że niedzielne gonitwy obserwowało

około 8 tysięcy widzów, z czego mniej
więcej 70 proc. to byli młodzi ludzie
między 25. a 40. rokiem życia. 

SSzzcczzeeggóóllnniiee bbyyłłoo ttoo wwiiddoocczznnee nnaa ttrryy-
bbuunniiee śśrrooddkkoowweejj ggddzziiee zzddeeccyyddoowwaanniiee
ddoommiinnoowwaałłaa mmłłooddzziieeżż.. CCzzyyżżbbyy zzmmiiaannaa
ppookkoolleenniioowwaa ssttaałłaa ssiięę ffaakktteemm??

WWŁŁOODDZZIIMMIIEERRZZ BBĄĄKKOOWWSSKKII:: Chcie-
libyśmy. Dążymy do tego, aby bywanie
na wyścigach konnych i kibicowanie tej
wspaniałej, bardzo widowiskowej dys-
cyplinie sportu stało się modne także
w kręgach ludzi młodych, a zabytkowy
tor służewiecki, który dzięki zaangażo-
waniu spółki Totalizator Sportowy w
jego rewitalizację odzyska wkrótce
dawny blask, stał się ulubionym miej-
scem spotkań młodych warszawiaków.

CCoo zzwwaabbiiłłoo mmłłooddyycchh lluuddzzii ww ttaakk dduu-
żżeejj lliicczzbbiiee nnaa nniieeddzziieellnnąą iinnaauugguurraaccjjęę ssee-
zzoonnuu wwyyśścciiggoowweeggoo??

UURRSSZZUULLAA ZZAAWWAADDZZKKAA:: To nie jest
przypadek, staramy się w bardziej efek-
tywny sposób wykorzystywać media
społecznościowe, m. in. Facebook. 

WWŁŁOODDZZIIMMIIEERRZZ BBĄĄKKOOWWSSKKII:: Jest to
obecnie komunikator numer jeden.
Nie prasa, którą pan reprezentuje, ale
właśnie Facebook. 

DDllaa mmłłooddyycchh ttaakk,, aallee FFaacceebbooookk ttoo ww
pprraakkttyyccee wwyyłłąącczznniiee kkoommuunniikkaattoorr.. NNiiee
jjeesstt ttoo wwyyssttaarrcczzaajjąąccee źźrróóddłłoo iinnffoorrmmaaccjjii
oo wwyyśścciiggaacchh kkoonnnnyycchh.. NNaa wwyyśścciiggaacchh
ppoottrrzzeebbnnaa jjeesstt ffaacchhoowwaa wwiieeddzzaa,, aa ttęę
nnaa FFaacceebbooookkuu ttrruuddnnoo zzddoobbyyćć.. 

UURRSSZZUULLAA ZZAAWWAADDZZKKAA:: To są dwa
odrębne zagadnienia. Mówimy o fre-
kwencji. Nasz target do 2012 r. to po-
kolenie +50, ale jak pokazały bada-
nia, wskaźniki dotyczące frekwencji
na Służewcu stały w miejscu. Wyzna-
czyliśmy więc nowy target - młodzi. A
młodzi to media społecznościowe. W
niedzielę okazało się, że obraliśmy wła-
ściwą drogę. 

WWŁŁOODDZZIIMMIIEERRZZ BBĄĄKKOOWWSSKKII:: Nato-
miast wiedza o koniach i wyścigach
zawarta jest w programie gonitw, któ-
ry wydajemy od 2012 roku. Dodam -
własnym programie tworzonym od
podstaw, obecnie przygotowywanym
przez dwóch naszych pracowników.
Mimo sceptycznego podejścia do te-
go tematu byłego prezesa TS trwałem
w uporze, przekonując zarząd, że orga-
nizator gonitw musi posiadać własną,
kompletną bazę koni z podziałem na
rasy i performance każdego konia za-
pisanego do sezonu. Nie było łatwo,
ale jakoś udało się przekonać przełożo-

nych. Dzisiaj, po zaprzestaniu wyda-
wania “zielonego” programu, mamy
wszystkie potrzebne narzędzia, aby
zapełnić powstałą lukę i dostarczać
graczom profesjonalne informacje o
koniach ścigających się w danym dniu
wyścigowym. Lepiej nie myśleć, co by
dzisiaj było, gdybyśmy swego czasu
nie stworzyli własnej bazy koni. 

NNaa ddzziieeńń ddzziissiieejjsszzyy nnaajjwwiięękksszząą bboo-
lląącczzkkąą ggrraacczzyy jjeesstt kkwweessttiiaa ddyyssttrryybbuuccjjii
pprrooggrraammuu ggoonniittww..

WWŁŁOODDZZIIMMIIEERRZZ BBĄĄKKOOWWSSKKII:: Zda-
jemy sobie z tego sprawę, ale potrzebu-
jemy nieco czasu, aby to dopracować.
Program drukowany jest w poniedzia-
łek i trafia do nas we wtorek. Tego sa-
mego dnia jest dystrybuowany na tere-
nie Warszawy, do innych miast trafia w
środę. Natomiast już w czwartek wie-
czorem można pobrać z naszej strony
internetowej zapiskę koni na przyszły
tydzień. Zamieszczamy ją bez zbęd-
nej zwłoki. W przeddzień gonitw publi-
kujemy Ligę Mediów, typy wywiesza-
my przy kasach, drukujemy także tzw.
płachtę, na której gracze znajdą różne
informacje dotyczące każdej gonitwy.
Tak więc można mówić o trzech źró-
dłach informacji dla graczy. 

UURRSSZZUULLAA ZZAAWWAADDZZKKAA:: Lista punk-
tów, w których będzie można zakupić
program, będzie powiększana, a infor-
macja o tym, gdzie program jest dostęp-
ny sukcesywnie aktualizowana na naszej
stronie internetowej. Od środy można
zakupić program na służewieckim torze.

MMóówwii ssiięę,, żżee wwłłaaśścciicciieellee ppuunnkkttóóww,, ww
kkttóórryycchh ddyyssttrryybbuuoowwaannyy jjeesstt pprrooggrraamm,,
ooddmmaawwiiaajjąą jjeeggoo pprrzzyyjjmmoowwaanniiaa,, ppoonniiee-
wwaażż zzmmuusszzaa ssiięę iicchh ddoo ppłłaacceenniiaa zzaa wwyy-
ddaawwnniiccttwwoo zz ggóórryy ii nniiee uuwwzzggllęęddnniiaa ssiięę
zzwwrroottóóww.. 

WWŁŁOODDZZIIMMIIEERRZZ BBĄĄKKOOWWSSKKII:: To nie-
porozumienie, które należy wyjaśnić.
Programy będą dystrybuowane dwuto-
rowo. Będzie je można nabywać w ko-
lekturach prawnych Totalizatora Spor-
towego, które są odrębnymi firmami.
Procedura będzie prosta: zawieramy
umowę, której wzór już mamy, dostar-
czamy programy i wystawiamy faktu-
rę, a rozliczamy się po sprzedaży i usta-
leniu liczby zwrotów. Takie umowy mo-
żemy zawierać z każdym podmiotem
zajmującym się handlem - mogą to być
sklepy, kioski Ruch, kwiaciarnie, ka-
wiarnie, etc. Natomiast nasze kolektu-
ry prowadzone przez pracowników To-
talizatora Sportowego będą sprzeda-

wać programy bezumownie, na zasa-
dzie kasy fiskalnej. Potrzebujemy 2-3
tygodni, aby mechanizm dystrybucji
zaczął sprawnie działać.

WWrróóććmmyy ddoo FFaacceebbooookkaa,, kkttóórryy ookkaa-
zzuujjee ssiięę ddoobbrryymm nnaarrzzęęddzziieemm ddoo pprrooppaa-
ggoowwaanniiaa ttoorruu ssłłuużżeewwiieecckkiieeggoo,, aallee nniiee-
wwyyssttaarrcczzaajjąąccyymm źźrróóddłłeemm iinnffoorrmmaaccjjii oo
wwyyśścciiggaacchh.. MMaacciiee ppaańńssttwwoo ppoommyyssłł jjaakk
ttoo sskklleeiićć ww jjeeddnnąą ccaałłoośśćć??

UURRSSZZUULLAA ZZAAWWAADDZZKKAA:: Facebook
jest dla nas przede wszystkim narzę-
dziem do promowania toru jako miejsca
oraz nagłaśniania nadchodzących wyda-
rzeń. Będziemy oczywiście sukcesyw-
nie zwiększać ładunek informacji co jest
co i kto jest kim na wyścigach konnych,
w formie i treści dostosowanej do grona
młodych odbiorców oraz fanów. 

MMoożżee wwaarrttoo rroozzwwaażżyyćć zzaammiieesszzcczzaanniiee
nnaa FFaacceebbooookkuu lliinnkkóóww ddoo pprraassoowwyycchh
ppuubblliikkaaccjjii ttrraakkttuujjąąccyycchh oo wwyyśścciiggaacchh,,
nnpp.. ww ““PPoollsskkaa TThhee TTiimmeess”” cczzyy ww ““PPaass-
ssiiee””,, jjaakk rróówwnniieeżż lliinnkkóóww ddoo ppuubblliikkaaccjjii
zzaammiieesszzcczzaannyycchh nnaa ppoorrttaallaacchh wwyyśścciiggoo-
wwyycchh BBoommbbaa ww GGóórręę ii TToowweerr RRaacciinngg..
IImm ggłłęębbiieejj mmłłooddzzii wweejjddąą ww tteemmaattyykkęę
wwyyśścciiggoowwąą,, ttyymm wwiięękksszząą aattrraakkccjjąą bbęę-
ddzziiee ddllaa nniicchh wwiizzyyttaa nnaa SSłłuużżeewwccuu.. 

UURRSSZZUULLAA ZZAAWWAADDZZKKAA:: Wraz z no-
wym rzecznikiem prasowym toru Syl-
westrem Puczenem opracowaliśmy
spójną strategię komunikacji oraz pro-
mocji służewieckiego toru w mediach
społecznościowych (Facebook, You Tu-
be, Instagram) oraz na stronie
www.torsluzewiec.pl. W tym sezonie
będziemy ją konsekwentnie realizo-
wać. Naszą główną ideą jest przekształ-
cenie wspaniałego zabytku, jakim jest
zespół torów, w ulubione miejsce spo-
tkań warszawiaków. Miejsce modne, w
którym można ze znajomymi przyjem-
nie spędzić czas, podyskutować (nie
tylko o koniach) i podnieść poziom ad-
renaliny obstawiając, niczym królowa
angielska w Ascot, symboliczną staw-
kę na wytypowanego przez siebie
wierzchowca. Byłoby to nawiązanie
do idei przedwojennych władz War-
szawy oraz zespołu architektów pod
kierownictwem hr. Zygmunta Plate-
ra-Zyberka, czyli uczynienie ze Słu-
żewca towarzyskiego salonu stolicy. 

CCzzyy zzrróówwnnaanniiee ddoo 33 zzłłoottyycchh wwsszzyysstt-
kkiicchh zzaakkłłaaddóóww ww kkoońńsskkiimm ttoottaalliizzaattoorrzzee
wwyyddaajjee ssiięę ppaańńssttwwuu ppoossuunniięęcciieemm ssłłuusszz-
nnyymm?? ZZddaanniiaa ww tteejj kkwweessttiiii ssąą mmooccnnoo
ppooddzziieelloonnee.. 

WWŁŁOODDZZIIMMIIEERRZZ BBĄĄKKOOWWSSKKII:: Pro-
wadzenie końskiego totalizatora leży w
kompetencji spółki Traf, która jest spół-
ką córką Totalizatora Sportowego. Każ-
dej zmianie towarzyszą głosy za i prze-
ciw, ale o tym czy decyzja prezesa To-
masza Cekały jest słuszna, czy też chy-
biona, zadecydują najbliższe miesią-
ce, a konkretnie wysokość obrotów w
totalizatorze. Zatem nie dajmy ponieść
się emocjom i spokojnie czekajmy na
rozwój sytuacji.

NNaa kkoonniieecc,, kkiieeddyy zzaakkoońńcczzyy ssiięę rree-
mmoonntt ttrryybbuunnyy ggłłóówwnneejj ii jjeejj nnaajjbblliiżżsszzee-
ggoo oottoocczzeenniiaa??

WWŁŁOODDZZIIMMIIEERRZZ BBĄĄKKOOWWSSKKII::
Część od strony toru oddaliśmy do
użytkowania jeszcze w ubiegłym ro-
ku. Późną jesienią planujemy rozpo-
częcie prac remontowych na trybunie
głównej, więc  trybuna środkowa bę-
dzie musiała przejąć jej dotychcza-
sowe funkcje. Jedno jest pewne - wy-
remontowana trybuna środkowa zu-
pełnie zmieni wizerunek Służewca
odbieranego na przestrzeni kilku
ostatnich dekad jako zrujnowany i
chylący się ku upadkowi relikt daw-
nych czasów.

R o z m a w i a ł  Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Tłumy widzów na rozpoczęciu nowego sezonu, klęska faworytów w pierwszym dniu wyścigowym

Służewiecka ruina wreszcie zamienia się w salon

Dzisiaj Służewiec puka do Facebooka...
Włodzimierz Bąkowski i Urszula Zawadzka o prawdziwej rewolucji na torze wyścigów konnych

W minioną sobotę rozegrany został pierwszy z turniejów finałowych Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży w badmintonie - w kategorii Młodzika (U-15; ur.w r. 2000 i 2001).
Ursynowscy zawodnicy należący do naszego Klubu Badmintonowego “Harcownik”
dotarli aż do finałów w grze pojedynczej oraz w grze podwójnej chłopców. 

Najpierw nastąpiło rozstrzygnięcie w grze podwójnej. Nasi reprezentanci Aleksander Dzwonnik i Piotr
Dynia mimo bardzo wyrównanej gry nie zdołali jeszcze wygrać finałowego boju z o wiele bardziej
doświadczonym deblem gocławskiego klubu badmintona “Milenium”, jednak widać było po grze, że po
poprawieniu kilku drobnych elementów, zwycięstwo nad sobotnimi rywalami nie powinno być nieosiągalne. 

Jednak swoistym zaskoczeniem dla większości obserwatorów spoza klubu “Harcownik” była
efektywność i styl gry Aleksandra Dzwonnika w singlu. Po wygranym ćwierćfinale z liczącym się
graczem AZS WAT, w grze półfinałowej spotkał się ze swoim “kultowym” przeciwnikiem Hubertem
Zaniewskim z renomowanego klubu badmintona - praskiego UKS “Milenium”. Obu chłopców w
ostatnich kilku miesiącach los zestawiał ze sobą kilka razy na różnych turniejach i zawsze wygrywał
Hubert. O zaciętości gry świadczył wynik końcowy, gdzie wszystkie trzy (jakżeby inaczej), nie dwa
sety, kończone były w przedłużeniach: 22:20, 20:22, 23:21.  Ku dużemu zaskoczeniu zawodników
i trenerów m.in. UKS “Milenium” Aleks Dzwonnik “dopadł” tu wreszcie swego odwiecznego
przeciwnika. 

Ten bardzo długi i wyczerpujący półfinał utrudnił dopełnienia całkowitego zaskoczenia otoczenia
podczas finału. Bo bardzo krótkiej przerwie przeciwko Aleksowi wystąpił w finale kolejny zawodnik
“Milenium” - Łukasz Zwierzchowski, który z badmintonem ma poważny kontakt połowę swego 14-
letniego życia, a na swym koncie krajowe zwycięstwa w młodszych kategoriach wiekowych. Pierwszy
set był grą bardzo wyrównaną, gdzie nasz zawodnik miał już lotkę setową, lecz skończone zostało to
w przedłużeniu wynikiem 22:20 dla Zwierzchowskiego. W drugim secie Aleksowi zaczęło trochę sił
brakować i przegrywając go musiał ostatecznie zadowolić się srebrem. Jednak widać tu było, że
dysponując pełnią sił, miałby szanse na zwycięstwo i z tym przeciwnikiem. 

Nasz drugi zawodnik Piotr Dynia zakończył grę w 1/4 finału, ale przegrał ten mecz z późniejszym
złotym medalistą - Zwierzchowskim. Ujmy więc nie przyniósł i w efekcie zajął 5 miejsce. 

M a r e k  C z a p l i ń s k i

Oskar Blaszkiewicz( ur. 1997,  nr. 10 ) to rodowity ursynowianin, wychowanek UKS GIM 92 Ursy-
nów. Obecnie od 2 lat gra w Polonii Warszawa i jako kapitan razem z drużyną awansował do finału
MP w kategorii juniarów U - 18. Jest to już jego czwarty finał z rzędu !!! Półfinały odbywały sie w 4
miastach. Polonia grała z gospodarzami Smyk Prudnik i w pierwszym meczu i wygrała (+ 9 pk)t. W
drugim dniu z Asseco Gdynia niestety porażka -12 pkt i ostatni trzeci mecz z WKK Wrocław (główny
pretendent do tytułu) Polonia musi wygrać chociaż 1 pkt.! Byłem na meczu i takiej walki, zaangażo-
wania i determinacji i woli walki jeszcze nie widziałem. Polonia prowadziła prawie cały czas nawet
15 pkt po trzech kwartach, ale na 4 sek. przed końcem meczu miała już tylko +1 pkt, a  zawodnik WKK
miał 2 rzuty wolne i nie trafił żadnego. Po zebraniu piłki następuje szybki faul przeciwników i to my
mamy 2 rzuty wolne ,z których 1 wpada. Do końca 3 sekundy, 2, 1.... i koniec !!!!! Zwycięstwo! – Nie-
możliwe stało się możliwe – krzyczy Oskar. Wbiega na boisko i wraz z partnerami krzyczy, śpiewa,
skacze i płacze z radości. Są w Finale Mistrzostw Polski !!! P O P

UUrrssyynnoowwsskkaa SSttrreeffaa KKiibbiiccaa ppooddcczzaass OORRLLEENN WWaarrssaaww MMaarraatthhoonn
Burmistrz Dzielnicy Ursynów Robert Kempa oraz organizatorzy ORLEN Warsaw Marathon za-

praszają mieszkańców do Ursynowskiej Strefy Kibica zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulicy Re-
laksowej i Kabackiej w dniu 26 kwietnia br. w godzinach 9:00–16:00. Ursynowska Strefa Kibica,
jest miejscem, do którego zapraszamy wszystkich mieszkańców chcących dopingować uczestników
ORLEN Warsaw Marathon.

W programie między innymi:
– iM ROCK SCENA DK Imielin – koncert Radosław Stolar i inni uczestnicy warsztatów.
– Strefa Legalnej Kultury (przy współpracy z fundacją Legalna Kultura) – koncert Kasi Sawczuk

(The Voice Of Poland / TVP1), Czytadełko, liga małych czytelników – Pan Paweł Buczyk czyta książ-
ki dzieciom.

Strefa Zdrowia
1. Fundacja DKMS – punkt informacyjny i rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego
2. Centrum Medyczne Damiana – Pomiar poziomu glukozy, pomiar ciśnienia krwi, porady fizjo-

terapeuty
3. SPZOZ Warszawa–Ursynów – badania i zajęcia dla dzieci: szpital Zabiegowy dla pluszaków,

konkursy plastyczne, promocja zdrowego żywienia, porady dietetyka, pomiar tkanki tłuszczowej,
BMI, badanie stóp u dzieci – wykonuje firma Aurelka, ćwiczenia ruchowe dla najmłodszych, ma-
teriały informacyjne „Zdrowie Ursynowa”

4. Strefa Sportu – zajęcia prowadzone przez UCSiR: badmington, piłkarzyki, tenis stołowy, stre-
fa Slackline – pokazy i nauka chodzenia po linie, uczniowski Klub Judo „Ryś” – pokazy i zajęcia,
piłka nożna, pokazy tańca, inne zajęcia i konkursy sportowe.

5. Urysynoteka – Kiermasz taniej (i dobrej) książki
6. Organizacje zajmujące się problematyką osób niepełnosprawnych zrzeszone wokół dzielni-

cy Ursynów.

Ursynowianin walczy o finał

Srebra dla badmintonistów
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Rozmowa z naszym redak-
cyjnym kolegą, Wojtkiem
Dąbrowskim

MMAACCIIEEJJ PPEETTRRUUCCZZEENNKKOO::
CChhłłooppiiee,, ttyy wwłłaaśśnniiee wwrróócciiłłeeśś zz
WWiillnnaa.. OOppoowwiiaaddaajj jjaakk bbyyłłoo!!

WWOOJJTTEEKK DDĄĄBBRROOWWSSKKII:: Cu-
downie! Centrum Kultury Pol-
skiej w Wilnie im. Stanisława
Moniuszki wspólnie ze Stowa-
rzyszeniem Autorów Polskich
(oddział II warszawski) zorga-
nizowało międzynarodowy zlot
poetów z polskim rodowodem
pod hasłem: Wilno, kolebka ro-
mantyzmu polskiego – europej-
skim miastem literatów. Spotka-
nie trwało 5 dni (13-17 kwiet-
nia) i było połączone z promocją
międzynarodowej Antologii „Bo-
so po ściernisku”. W Antologii
znalazły się utwory 40 autorów,
nie tylko z Polski i Litwy, ale tak-
że z Anglii, Belgii, Holandii, Nie-
miec, Australii, a nawet Brazylii.
W spotkaniu wzięła udział po-
nad połowa z nich. Połączyły nas
nie tylko polskie korzenie, ale
wspólne umiłowanie polskiego
języka, tradycji, kultury.

AA zzaatteemm ssuukkcceess??
Sukces zbiorowy. Polacy na

Litwie spragnieni są kontaktu z
Rodakami. Stąd serdeczność i
niespotykana gościnność. A Li-
twa to piękny kraj, spokojny, o

cudownej przyrodzie. Nie dzi-
wię się Mickiewiczowi i Miłoszo-
wi, że opiewali go w swoich
utworach.

CCzzyy ttoo bbyyłł ttwwóójj ppiieerrwwsszzyy ppoobbyytt
nnaa LLiittwwiiee??

Nie. Byłem już raz z młodzie-
żą szkolną naszego ursynowskie-
go liceum im. Stefana Kisielew-
skiego i dwukrotnie organizo-
wałem w Wilnie koncert „Czar
piosenki Retro” z laureatami Fe-
stiwalu Piosenki im. Mieczysła-
wa Fogga. Wybieram się ponow-
nie w listopadzie bieżącego roku,
bo dostałem już zaproszenie do
udziału w obchodach Święta
Niepodległości. 

JJaakk pprrzzeebbiieeggaałł tteeggoorroocczznnyy zzlloott
ppooeettóóww??

Wędrowaliśmy szlakiem Jó-
zefa Piłsudskiego, poczynając od
rodzinnych stron w Rejonie
Święciańskim, gdzie w Zułowie,
miejscu, w którym stał dom, a
w nim kołyska przyszłego Mar-
szałka, rośnie teraz symbolicz-
ny dąb – poprzez kościółek w So-
rokpolu, gdzie Piłsudski był
chrzczony, aż po miejsce po-
chówku serca obok Matki na
cmentarzu na wileńskiej Rossie.
Odwiedziliśmy restaurowane
pałace Wagnerów i Balińskich,
grób Jana Śniadeckiego, rektora
Uniwersytetu Wileńskiego.
Oczywiście zwiedzaliśmy Stare

Wilno, Ostrą Bramę, absolutnie
cudowny Kościół Piotra i Pawła
oraz inne zabytki, urokliwe zauł-
ki. Odwiedziliśmy też Soleczni-
ki, miasto, w którym 80% ludno-
ści stanowią Polacy, mer jest Po-
lakiem, a śladów polskości co
niemiara. Przed Ratuszem stoi
pomnik Adama Mickiewicza, Tu
młody Adaś spotykał się z Mary-
lą Wereszczakówną. W solecz-
nikach urodził się między inny-
mi nasz słynny tyczkarz Włady-
sław Kozakiewicz. Przywitano
nas w tym mieście występem
młodzieżowych zespołów mu-
zycznych i tanecznych. Podob-
nie uraczono nas piosenką i tań-
cem w Podbrodziu, Trokach,
Szkole Muzycznej mieszczącej
się w dawnym Pałacu Weberów
i w ośrodku kultury w Jaszunach
(zespół ludowy Znad Mereczan-
ki). Poziom tych występów prze-
szedł nasze najśmielsze oczeki-
wania. Ileż profesjonalizmu, pie-
tyzmu, dbałości o szczegóły. 

AA jjaakkiiee bbyyłłoo ppooddeejjśścciiee ddoo ppooll-
sskkiieejj ppooeezzjjii??

Na spotkaniach autorskich sty-
kaliśmy się nie tylko z dorosłymi
miłośnikami poezji, lecz także
w kilku szkołach z młodzieżą.
No i wyobraź sobie: spotkania
często trwały ponad dwie godzi-
ny, a na nich cisza, skupienie,
słuchanie poezji z zapartym

tchem, liczne pytania! Jako na-
uczyciel sam zadawałem sobie
pytanie: czy u nas byłoby to moż-
liwe? Czy potrafimy w takiej ska-
li dbać o język, wrażliwość na
piękno, poszanowanie tradycji,
wzajemną życzliwość między
Rodakami. Dlaczego u nas ostat-
nio za przejaw patriotyzmu uwa-
ża się bogoojczyźniane burdy,
marsze i skandowanie haseł.
Zrobiło mi się wstyd, że w Pola-
kach na Litwie więcej polskości
niż w nas.

TToo rrzzeecczzyywwiiśścciiee ssmmuuttnnaa rree-
fflleekkssjjaa,, aallee cchhyybbaa wwiięęcceejj bbyyłłoo rraa-
ddoossnnyycchh......

No pewnie, wróćmy więc do
jasnych stron naszej wyprawy.
Wszystko wydarzyło się za spra-
wą Wandy Dusi Stańczak, preze-
sa II Oddziału Warszawskiego
SAP i pani Apolonii Skakowskiej,
która kieruje Centrum Kultury
Polskiej na Litwie już ponad 25
lat. To postać wyjątkowa. Wprost
nieprawdopodobne z jakim to
robi zaangażowaniem i poświę-
ceniem! Organizuje koncerty i
festiwale, opiekuje się polskimi
zespołami artystycznymi na Li-
twie, podejmuje liczne inicjaty-
wy popularyzujące polską kul-
turę i upowszechniające wiedzę
historyczną. Utworzyła chociaż-
by muzeum im. Stanisława Mo-
niuszki. Ukończyła filologię pol-

ską na Uniwersytecie Wileńskim,
sama pisze poezję, jest autorką
podręczników szkolnych. Zdo-
była tytuł Mistrza Mowy Polskiej,
a rok temu miałem przyjemność
wręczyć jej Honorowy Dyplom
Ministra Kultury za całokształt
działalności propagującej twór-
czość dwudziestolecia między-
wojennego poza granicami Pol-
ski oraz krzewienie polskości,
kultury i języka polskiego na Li-
twie. Dyplom został przyznany z
okazji XI Ogólnopolskiego Festi-
walu Piosenki Retro im. Mieczy-
sława Fogga. W imieniu wszyst-
kich uczestników spotkania
chciałbym jej przekazać tą drogą
serdeczne podziękowania.

AA tteerraazz ppyyttaanniiee nnaattuurryy eekkoonnoo-
mmiicczznneejj.. OOdd ssttyycczznniiaa LLiittwwaa zznnaa-
llaazzłłaa ssiięę ww ssttrreeffiiee eeuurroo.. JJaakk ooccee-
nniiaasszz ssyyttuuaaccjjęę oocczzaammii zzwwyykkłłeeggoo
kklliieennttaa?? 

Nie widzę specjalnej różnicy w
cenach w porównaniu z moim
poprzednim pobytem w listopa-
dzie. Przeliczane są proporcjo-
nalnie, a podawane srównole-
gle w euro i litach. O żadnych
skokowych podwyżkach nie ma
mowy. Relacje zostały zachowa-
ne. Straszenie Polaków katastro-
fą po wejściu do strefy euro przez
jednego z kandydatów na pre-
zydenta jest zwykłym oszu-

stwem, grą wyborczą i czystą de-
magogią. 

CCzzyy wwssppóółłpprraaccaa zz WWiillnneemm bbęę-
ddzziiee kkoonnttyynnuuoowwaannaa??

Z całą pewnością tak. Zlot za-
kończyła wielka gala w Centrum
Kultury w Wilnie. Uczestnicy za-
brali ze sobą trofea w postaci pa-
miątkowych statuetek. Przeży-
cia były niezapomniane. Obie
strony liczą na powtórzenie.
Osobiście chciałbym jeszcze do-
prowadzić do współpracy i wy-
miany młodzieży z litewskiego
Gimnazjum im. Jana Śniadec-
kiego z krakowską Szkołą Pod-
stawową nr 16, która też nosi to
imię, a w której prowadziłem
drużynę harcerską i zaczynałem
pracę nauczycielską przed 50 la-
ty.

CChhyybbaa jjeesszzcczzee ppoozzoossttaajjeesszz ppoodd
wwppłłyywweemm wwiilleeńńsskkiicchh wwrraażżeeńń......

Oczywiście, dlatego z niecier-
pliwością czekam na podsumo-
wanie naszego pobytu, które od-
będzie się na kolejnym tradycyj-
nym spotkaniu poetyckim na Da-
chu, organizowanym w najbliż-
szy piątek 24 kwietnia już po raz
55. w klubie Ona na Okęciu. Za-
prezentują się poeci z różnych
krajów. Impreza, jak zwykle, po-
trwa do północy. Nowi sympaty-
cy mile widziani (szczegóły na
Facebooku: Stowarzyszenie Au-
torów Polskich).

My dzieci Orła Białego rozsiane po całym świecie...

Zielony Ursynów staje się z mocy ustawy śmietniskiem

Wilno oczaruje każdego Polaka

Jak długo potrwa ten skandal?
Po wprowadzeniu przez miasto
tak zwanej nowej ustawy śmie-
ciowej, na terenie Zielonego Ur-
synowa pojawił się ogromny
problem z odbiorem odpadów
zielonych. 

Przez cały ubiegły rok mieszkańcy by-
li zalewani workami z trawą, gałęziami
i innymi „towarami”, które do odpadów
zielonych na pewno nie należały. 

W tym roku problem powraca i to ze
zdwojoną siłą. Gorzej, że do tej pory
nie udało się wprowadzić żadnych
zmian systemowych. Od kiedy nowa
ustawa o odbiorze śmieci weszła w ży-
cie, powstał niemały chaos. Na Ursy-
nowie, tam, gdzie królują domki jed-
norodzinne, wprowadzono zasadę od-
bioru odpadów zielonych z wyznaczo-
nych przez miasto punktów. Wywózka
odbywała się raz w miesiącu. Zawar-
tość worków często gniła po kilka ty-
godni na słońcu, a wokół unosił się fe-
tor nie do zniesienia. Co gorsza, śmie-
ci w wyznaczonych punktach tkwiły
non stop. Mieszkańcy apelowali do
władz dzielnicy i miasta o rozwiązanie
problemu. Przy ulicach Zielonego Ursy-
nowa zaczęły się tworzyć wysypiska
śmieci. Najgorzej było przy Karczun-
kowskiej na rogu Buszyckiej, Puław-

skiej, przy Dzierzby oraz Kokosowej.
Ludzie traktowali te punkty jak zwy-
czajne wysypiska. Nawet gdy skończył
się sezon na wywóz odpadów zielo-
nych, śmieci we wspomnianych lokali-
zacjach nadal się pojawiały. Urząd dziel-
nicy w ubiegłym roku wydał kilkadzie-
siąt tysięcy złotych na usuwanie niele-
galnych składowisk. 

W tym roku teren przy Dzierzby zo-
stał objęty specjalnym nadzorem. Usta-
wiono tabliczki informujące o zakazie
pozostawiania odpadów. O współpracę
poproszono także straż miejską. Mimo
wszystkich działań, śmieci pokazują się
tu od czasu do czasu. Podobnie jak przy
Buszyckiej czy Kokosowej. 

Mieszkańcy są już zmęczeni wieczną
walką o utrzymanie porządku w ich oko-
licy. Od dawna domagają się rozwiązań
systemowych, które zniwelowałyby pro-
blem podrzucania śmieci. W walkę tę
włączyli się radni Michał Radziwiłł oraz
Paweł Lenarczyk. Pisali oni liczne inter-
pelacje prosząc o interwencje. 

Burmistrz dzielnicy Robert Kempa,
przyznaje, że to ogromny problem:

– My, jako samorząd Ursynowa, wy-
słalismy już kilka pism w sprawie zmia-
ny systemu odbioru odpadów zielonych.
Podzielam opinię tych, którzy mówią, że

ten system powinien być zmieniony.
Wiem, że prezydent Olszewski prowadzi
rozmowy z firmami innymi niż MPO –
bo w ich przypadku ten odbiór następu-
je z posesji. W przypadku firm takich
jak SITA, która obsługuje Ursynów, są to
wyznaczone miejsca. Dzielnica doświad-
cza tego problemu płacąc za usuwanie
śmieci. W tym roku wydaliśmy już oko-
ło 30 tysięcy złotych na interwencyjne
usuwanie śmieci. Te pieniądze można
było przeznaczyć na zupełnie coś inne-
go. Kibicuję prezydentowi Olszewskie-
mu, aby udało mu się doprowadzić do

wprowadzenia zmian w umowie. Nie
chcę nawet myśleć, że ten system bę-
dzie obowiązywał jeszcze przez najbliż-
sze dwa lata – mówi włodarz dzielnicy. 

Mieszkańcy wraz z początkiem no-
wego roku liczyli na to, że uda się zasto-
sować zmiany w obecnym systemie od-
bioru odpadów zielonych. Niestety, zno-
wu się przeliczyli. Owszem w harmono-
gramie wywozu „coś” się zmieniło, ale
nie oznacza to, że na lepsze. Z wykazu
punktów zniknęły lokalizacje przy
Dzierzby i Karczunkowskiej. Za to poja-
wiły się inne, nowe, które wzbudzają

jeszcze większe kontrowersje. Bo oto
od maja, punktem zbiorczym dla od-
padów zielonych będzie miejsce przy
ulicy Pozytywki tuż obok stawu. Już te-
raz mieszkańcy obawiają się, że staw zo-
stanie mocno zanieczyszczony. I pa-
trząc na to, co się działo w ubiegłym
roku, ich obawy nie są bezpodstawne.
Do tej pory nie można zlikwidować
zwałki odpadów przy ulicy Buszyckiej.
Worki z odpadami wciąż pojawiają się
tam jak za dotknięciem czarodziejskiej
różdżki. Dlatego na ostatniej sesji rady
dzielnicy Ursynów Paweł Osiński z jed-
nostki pomocniczej Osiedla Etap po-
prosił zarząd o postawienie przy Bu-
szyckiej takich samych tabliczek infor-
macyjnych, jakie ustawiono przy
Dzierzby. Na pewno nie rozwiąże to
problemu, ale być może sprawi, że ci,
którzy nie wiedzą o zmianie punktu,
zostaną o tym fakcie poinformowani.

Z doświadczenia mieszkańców wyni-
ka jednak, że takie działania prewencyj-
ne na nic się zdadzą. Dlatego liczą na
systemowe rozwiązanie sprawy tak, że-
by odpady zielone – podobnie jak inne
śmieci – były odbierane bezpośrednio z
prywatnych posesji. Czy to się uda?
Sprawę nadal będziemy monitorować.

A g n i e s z k a  P a j ą k - C z e c h
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10-go kwietnia w Galerii Działań SMB
„Imielin” odbył się pokaz pracy Andrze-
ja Artymowicza zatytułowanej ŻYWIO-
ŁY. Sam temat, tu zacytuję znany truizm,
jest „stary jak świat”. 

Od zarania ludzie stawali w obliczu sił i po-
tęgi przyrody, na którą nie mieli (i nie mają)
żadnego wpływu. Rozmiary i efekty tych prze-
jawów działalności natury napawały ich lękiem
połączonym z podziwem i szacunkiem. Pier-
wotnych mieszkańców ziemi nękały wichury i
burze, powodzie i fale oceaniczne, gigantyczne
pożary, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi.
Przenosząc tłumaczenie niepojętych zjawisk
na stosunki międzyludzkie stały się one dla

człowieka samoistnym sacrum. Zostały za-
mknięte w mitach, wierzeniach, religiach. Bez
względu na formę przekazu, czas i miejsce ich
powstania niemal w każdym z nich występują
cztery żywioły: powietrze, woda, ogień, zie-
mia. Koniunkcje między nimi służyły do wyja-
śniania otaczającej człowieka rzeczywistości.
W miarę rozwoju ludzkiego poznania żywioły
zaczęto kojarzyć z innymi pojęciami – charak-
terem, symbolami, ciałami niebieskimi itp. Po-
łączenia te nie ominęły sztuki, w której starano
się przedstawić żywioły wizerunkowo. W kul-
turze europejskiej już w V w p.n.e. grecki filo-
zof Empedokles przypisał poszczególnym ży-
wiołom określone kolory: biały (woda), czarny

(ziemia), czerwony (powietrze) i żółty (ogień).
I ten podział w sztukach plastycznych prze-
trwał do dzisiaj. Można się było o tym przeko-
nać na ww. pokazie w Galerii Działań. Zade-
monstrowana interpretacja starożytnego poję-
cia żywiołów była na miarę XXI wieku z użyciem
współczesnych środków nowego przekazu pla-
stycznego. Twórca, reżyser dźwięku, zafascyno-
wany tematem skonstruował urządzenie cytu-
ję za autorem : „… które za pomocą ruchów
rąk w trójwymiarowej przestrzeni możemy
kształtować na wiele sposobów”. Na takie dzia-
łania pozwalają rozmieszczone na pulpicie ste-
rującym, reagujące na ruch, sensory. To co wi-
dzimy na wielkim ekranie w postaci barwnych,

pulsujących kręgów to obraz z rodzaju „światło
i dźwięk” tyle, że abstrakcyjny. Wydaje się, że
ważniejszą rolę miał w tym przypadku dźwięk
gdyż jak napisał artysta: „Z sygnału dźwiękowe-
go wydzielone zostały dźwięki, których nie sły-
chać, ale które będzie można poczuć w formie
wibracji, podobnie do tego jak w świecie real-
nym…”. Wykonana pod kierunkiem dr. hab.
Ewy Ziobrowskiej, prof. ASP praca może być
przykładem trendu w sztuce współczesnej, któ-
ry powstał w wyniku pojawienia się nowych
technologii, nowych środków wypowiedzi arty-
stycznej, ale ciągle wracający do źródeł – do
niby zapomnianej bajecznej przeszłości.

Te k s t  i  f o t .  J e r z y  R .  B o j a r s k i

W Domu Sztuki SMB „Jary” w dniach 9 i 16 kwietnia odbył się przegląd teatrów
szkolnych p.n. „Ursynowskie Spotkania z Melpomeną. Śladami lektur”. Patronat
nad Przeglądem objął burmistrz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Robert Kempa.

Przegląd, mający charakter konkursu z nagrodami, został zorganizowany przez Gimnazjum z Od-
działami Dwujęzycznymi nr 93 im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej, przy wsparciu finansowym Dzielni-
cy Ursynów m.st. Warszawy (m.in. fundatora większości nagród) i organizacyjnym Domu Sztuki.

Na ceremonię rozdania nagród przybyli: Teresa Jurczyńska-Owczarek – Przewodnicząca Rady Dziel-
nicy Ursynów m.st. Warszawy, Łukasz Ciołko i Wojciech Matyjasiak – Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ur-
synów m.st. Warszawy, Mirosława Żurawska – Naczelnik Wydziału Oświaty dla Dzielnicy Ursynów m.st.
Warszawy oraz Dariusz Sitterle – Naczelnik Wydziału Kultury dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Uroczystość rozpoczęło pozakonkursowe przedstawienie „capturek.com” przygotowane przez
Gimnazjum nr 93, w reżyserii Pauliny Lubienieckiej i Edyty Świercz (obie nauczycielki czuwały z ra-
mienia szkoły, wraz z jej dyrektorką, Ewą Podporą, nad  organizacją Przeglądu).

Jury, któremu przewodniczył Wojciech Sanejko, aktor i instruktor teatralny, przyznało: 
- Nagrodę w kategorii „Szkoły Podstawowe” – spektaklowi „Pasterka i kominiarczyk” (Szkoła Pod-

stawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. Jana Christiana Andersena, reż. Maria Gaj)
- Nagrodę w kategorii „Gimnazja” – spektaklowi „Opowieść wigilijna”  (Niepubliczne Gimnazjum

nr 9 Fundacji Primus im. Roberta Schumana, reż. Barbara Łubkowska)
- Wyróżnienie – spektaklowi „Orfeusz w piekle” (Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 95

im. Ignacego Jana Paderewskiego, reż. Gabriela Świrska)
Ponadto nagrody za kreacje aktorskie otrzymali:
- Magdalena Strojnowska za rolę Orfeusza w spektaklu „Orfeusz w piekle”
- Agnieszka Łojewska za rolę Pandory w spektaklu „Mit o Pandorze opowiedziany na nowo” (Gimnazjum

z Oddziałami Integracyjnymi nr 95 im. Ignacego Jana Paderewskiego, reż. Małgorzata Dudek-Niczyporuk)
- Bartłomiej Wilk za rolę Scrooge’a w spektaklu „Opowieść wigilijna”
- Hanna Krzewska, Natalia Płaska i Karolina Ziąbrowska zdobyły Wyróżnienie za role w spektaklu

„Anioł” (Szkoła Podstawowa nr 96, reż. Anna Kantorczyk).
PASSA serdecznie gratuluje wszystkim laureatom. B U A

Od kilku lat  Jacek  Ojda
wprowadza do szkół pro-
gram  Obecność Galerii 
Działań S. M. B.

„ Imielin” - cykl warsztatów
twórczych dla dzieci i młodzieży.
Warto nadmienić, że Galeria w
2014 roku za swoją działalność
w uznaniu zasług dla kultury
polskiej otrzymała Nagrodę Spe-
cjalną Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego Bogdana
Zdrojewskiego.

Już po raz szósty uczniowie
klasy III c wraz z wychowawczy-
nią Krystyną Kasprzyk  wzięli
udział w warsztatach. Tym ra-
zem gościli u siebie w szkole ar-
tystę plastyka, pracownika na-
ukowego Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie Sylwestra
Piędziejewskiego, który opowia-
dał na temat kolorów i sposobu
ich komponowania. W bardzo
przystępny sposób zaprezento-
wał łączenie ich ze sobą.

Każdy uczeń dostał duży kar-
ton,  na którym miał wykonać ko-
laż według własnego pomysłu i na
dowolny temat. Gdy na dywanie
zostały rozłożone niezliczone ilości
barwnych papierów, dzieci z nie-
cierpliwością czekały na swoją ko-
lej, żeby podejść i wybrać odpo-
wiednie do swojej pracy.Kolaże po-
wstawały sprawnie, a mali artyści
łączyli barwy według wskazówek.
Niektórzy zastosowali monochro-
matyzm, czyli różne odcienie jed-
nej barwy, inni dominantę, gdzie w
kolorach ciepłych przeważały czer-
wone i żółte lub zimnych -zielone
i błękitne. Pojawiły się również ze-
stawienia kontrastowe, które mia-
ły najwięcej zwolenników.

Następnie na szkolnym koryta-
rzu powstała ekspozycja prac. Ar-
tysta krótko omówił je, podkreśla-
jąc wagę kolorów i ich zestawie-
nia. Warsztaty twórcze organizo-
wane są dzięki wsparciu Wydzia-
łu Kultury dzielnicy Ursynów.

G r o n o  P e d a g o g i c z n e
S z k o ł y  P o d s t a w o w e j  n r  3 2 3

I m  P o l s k i c h  O l i m p i j c z y k ó w

W Galerii Działań SMB „Imielin”

Żywioły – audiowizualna wizja twórcy

Galeria Działań w szkołach Szkoły i Melpomena...

Czyżewska wciąż przyciąga tłumy!
W Kinie Dokumentu w Domu Sztuki SMB „Jary” odbył się przedpremierowy pokaz pełnome-

trażowego filmu Kingi Dębskiej i Marii Konwickiej p.t. „Aktorka”, którego bohaterką jest Elżbieta
Czyżewska. W kwietniu przypada 77 rocznica jej urodzin.

Projekcja zgromadziła nadkomplet widzów, jak niegdysiejsze seanse filmów z Elżbietą Czyżewską, iko-
ną kina polskiego lat 60.: komedii „Gdzie jest generał…” Tadeusza Chmielewskiego i „Giuseppe w War-
szawie” Stanisława Lenartowicza, kostiumowego „Rękopisu znalezionego w Saragossie” Wojciecha Jerze-
go Hasa, czy pięknego dramatu psychologiczno-obyczajowego „Wszystko na sprzedaż” Andrzeja Wajdy.

„Aktorka” – produkcja Studia Filmowego Kalejdoskop i Telewizji Polskiej S.A. – ukazuje dwa etapy
kariery artystki: najpierw udany, polski, a potem raczej nieudany, amerykański. Ten drugi rozpoczął
się po opuszczeniu przez nią kraju w dramatycznych okolicznościach rodzinnych i politycznych.

Poprzez rozmowy z przyjaciółmi Czyżewskiej – m.in. z Beatą Tyszkiewicz, Andrzejem Wajdą, Da-
nielem Olbrychskim, czy artystami amerykańskimi, w tym z Meryl Streep (!) –realizatorki filmu
starają się wyjaśnić, na czym polegał fenomen jej aktorstwa i popularności oraz dociec przyczyn
niepowodzenia za oceanem. Wypowiedzi poszczególnych osób 

są przeplatane fragmentami filmów i kronik filmowych z udziałem Elżbiety Czyżewskiej.
Dokument „Aktorka” podobał się publiczności w Domu Sztuki. Po projekcji Kinga Dębska od-

powiadała na pytania widzów. Dodała kilka informacji o życiu Elżbiety Czyżewskiej 
w USA, które nie zmieściły się w filmie. Mówiła też o swoich i Marii Konwickiej rozterkach przy

selekcji zarówno nakręconego specjalnie do filmu, jak i archiwalnego materiału.
Pokaz został sfinansowany ze środków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
Obraz został wyprodukowany w tym roku przez Studio Filmowe Kalejdoskop i Telewizję Polską

S.A.  Tytułową bohaterką „Aktorki” jest gwiazda polskiego kina i teatru lat 60. XX w. Elżbieta Czy-
żewska. W kwietniu przypada 77 rocznica jej urodzin.
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Piórem Derkacza
Jerzy Duda-Gracz 
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Krótkie i dźwięczne nazwisko to do-

bro przydatne wszystkim  chcącym
wybić się ponad przeciętność. Zdarza
się, że jeśli  ktoś z takim nazwiskiem
odnosi sukces, to w ślad za nim idą na-
stępni. Imiona i funkcje są nieważne, li-
czy się nazwisko. Takim nazwiskiem
wpisanym w świadomość społeczeń-
stwa jest Duda. Kto nie słyszał  o Du-
dzie Piotrze związkowcu. Andrzeju Du-
dzie kandydacie na prezydenta RP. On-
dreju Dudzie piłkarzu Legii Warszawa.
Jakby jeszcze było mało, to dołożę Du-
dę-Gracza Jerzego , wybitnego malarza
i grafika. Kompletu dopełnia Duda Fa-
bian, sympatyczny bohater z serialu
„Ranczo”. W ten sposób powstał ze-
spół instrumentalny grający na dudach
dla nazwiska – Duda. 

J e r z y  D e r k a c z

Każdemu z nas może przydarzyć się wpadka - towarzyska, zawodowa. I
nie ma żadnego uzasadnienie stwierdzenie, że tylko ten co nic nie robi,
nigdy się nie myli. Może w końcu nasi intelektualiści, powiązani z media-

mi, przebiegli dziennikarze i niedouczeni politycy zastanowią się ile błędów po-
pełniono przez zaniechania działania. Takie wpadki bywają także bardzo brzemien-
ne w skutki.

Większość z nich wywołuje uśmiech pobłażania, jak na przykład pytanie ministry sportu Joan-
ny Muchy,  kto wybierał drużyny mające grać ze sobą w finale Superpucharu Polski. Inne wywołu-
ją machnięcie ręką, kiedy, przykładowo, były minister finansów, niejaki Jacek Rostowski, biorący
udział w szczurzym wyścigu do fotela eroparlamentarzysty, mówi , że “startuje” z Bydgoszcza. Szcze-
rością dobił mnie ostatnio Jarosław Kuźniar wyznając, że na wyjeździe do Stanów nic nie stracił,
bo zrobił zakupy niezbędnego sprzętu w Wallmarcie i przed powrotem do kraju zwrócił go, odzy-
skując wszystkie pieniądze...

Większy kaliber, bo międzynarodowy, ma wpadka dyrektora FBI, stwierdzającego, że Polacy, po-
dobnie jak Niemcy, czy Węgrzy są współwinni Holocaustowi. A może pan dyrektor Comey wskaże
jakichś Żydów, którzy uratowali życie Polakowi w czasie II wojny światowej? Taka jednostronność
poglądów oparta o niewiedzę historyczną charakteryzuje wielu Amerykanów, tych żydowskiego
pochodzenia także. Już przyzwyczaiłem się do tego, że przeciętny Jankes nie wie, czy Francja leży
w Europie, ale protestuję stanowczo przeciwko uznawaniu wszystkich Polaków za antysemitów i
podobnych sprzeciwów, adekwatnych do piastowanego stanowiska wręcz domagam się od polskich
władz i instytucji. Nie zgadzam się na brak reakcji prezydenta RP na słowa Baracka Obamy o “pol-
skich obozach śmierci”.

Naczelny rabin Polski Michael Schudrich wi-
dzi w gafie Comneya jedynie niestosowność i wi-
nę za słowa dyrektora FBI zrzuca na luki w jego
pamięci oraz... kiepską edukację w USA. Od lat
mówię o amerykańskich niedoukach i bezna-
dziejnym poziomie edukacji. Nawet rabin
utwierdza mnie w moich poglądach. Różnica

jednak między nim a mną jest zasadnicza. Comeya nie tłumaczy nic - pozostają mu przeprosiny, au-
todymisja i odejście w polityczny niebyt. Faktem jest, że gdyby spojrzeć krytycznie, to jakaś poło-
wa naszych “wybrańców” powinna uczynić to samo. Ale kto zabroni facetowi, który ma układy? Ko-
muś gotowemu łgać na zawołanie, byleby pozostać na stołku. 

Z powyższych akapitów można wyciągnąć dwa wnioski: sprawiedliwości na tym świecie nie ma,
bo nikt nie obiecywał i niektórych przekonać się nie da inaczej, niż piąchą w nos.

Pozytywnie, w rozumieniu przeciętnego wyborcy, zachowali się “leśni dziadkowie” z Państwo-
wej Komisji Wyborczej, składając dymisje z pełnionych funkcji. Może doszli do wniosku, że dodat-
kowej kasy i tak nie zabiorą na tamten świat? 

Nowe władze doszły do konkluzji, że głosy w wyborach prezydenckich będą liczone ręcznie, a o
kilkuset tysiącach złotych, podarowanych firmie tworzącej “wpadkowe” oprogramowanie, zapo-
mnijmy. Odnoszę wrażenie, że w trakcie wyborów prezydenckich nie dojdzie do większych uchy-
bień, a nawet jeśli tak, to będą to jedynie odosobnione przypadki.

Serwis Samorządowy PAP poinformował, że “informatycy Krajowego Biura Wyborczego zdali test
przedwyborczy”. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że oprogramowanie WOW (Wsparcie
Organów Wyborczych) przechodziło właśnie test obciążeniowy, który wykazał poprawne funkcjo-
nowanie systemu - działał sprawnie, stabilnie, nie odnotowano przeciążeń ani spowolnionej reakcji. 

“Jestem bardzo mile zaskoczony, że udało się urzędnikom zrobić coś, co za kupę kasy nie udało
się prywatnej firmie. Mimo że [to] aplikacja przeglądarkowa, to naprawdę daje radę” - napisał in-
formatyk gminny/koordynator. Kolejny test za kilka dni, ale bez względu na jego wynik i tak mam
pewność, że tym razem wpadki nie będzie.

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Przypadki wpadki

„Odnoszę wrażenie, że w
trakcie wyborów prezy-
denckich nie dojdzie do
większych uchybień”

Libia to dzisiaj kraj upadły i kompletnie zrujnowany. Libijczycy masowo ucie-
kają z kraju wybierając śmierć w wodach Morza Śródziemnego zamiast
oddania się w niewolę krwawym oprawcom z tzw. Państwa Islamskiego.

Kiedy oglądam dantejskie sceny rozgrywające się na włoskich wodach terytorial-
nych szlag mnie trafia na obłudę Zachodu, przede wszystkim USA, inspiratora
trwającego w Libii od kilku lat chaosu, który wprowadzono pod płaszczykiem demokracji i uwol-
nienia kraju od krwawego satrapy Muammara Kaddafiego. Obłuda polega na tym, że Zachód i USA
tak naprawdę mają gdzieś poprawę losu Libijczyków, Irakijczyków, czy innych “wyzwalanych spod
ucisku tyranów” nacji. Jedynym celem amerykańskiego imperium, wspieranego przez rządy nie-
których krajów zachodnich, jest wywołanie niepokojów społecznych, a w następstwie wojen. Woj-
na to bowiem najlepszy biznes na świecie wart miliardy dolarów. Nie ma wojny, nie ma pieniędzy,
bo nie ma zbytu na broń oraz nowe technologie. Wkrada się stagnacja, za nią zaś czai się recesja.   

Przez całe dziesięciolecia na Bliskim Wschodzie panował spokój, stabilizację zapewniali Kadda-
fi, Mubarak, Saddam i kilku innych tyranów, którzy bardzo dobrze znali mentalność swoich oby-
wateli od wieków szanujących wyłącznie knut. Kto nie sprzeciwiał się władcom i nie zajmował po-
lityką żył godnie i brakowało mu wyłącznie przysłowiowego ptasiego mleka. Weźmy pod lupę Li-
bię z czasów Kaddafiego, o której dzisiaj prawie się już nie mówi. A powinno się przypominać te zło-
te czasy.  W 1970 r. Kaddafi zlikwidował amerykańskie i brytyjskie bazy wojskowe, wydalił włoskie
i żydowskie organizacje narodowe, a w roku 1973 znacjonalizował przemysł naftowy należący do
zachodnich koncernów. Kaddafi prowadził aktywną politykę zagraniczną wymierzoną przede
wszystkim przeciwko wpływom USA oraz Izraela. Zabiegał o utworzenie federacji państw północ-
noafrykańskich i bliskowschodnich, proponował zawarcie unii m. in. Sudanowi, Egiptowi, Syrii oraz
Malcie. W okresie zimnej wojny sprytnie pozostał neutralny wiążąc się z Ruchem Państw Niezaan-
gażowanych. 

Od połowy lat 90. pułkownik prowadził bardziej umiarkowaną politykę. Wykształceni i świado-
mi Libijczycy, których nie brakuje, mówią, że gdyby Kaddafi nie obalił starego i nieudolnego króla
Libia do dziś utrzymywałaby się ze sprzedaży złomu, jak po II wojnie światowej. Koczownicze ple-
miona zbierały wtedy to, co pozostawiły po sobie armie Rommla i Montgomery`ego. Był to istot-
ny element PKB Libii jeszcze w latach 60. Po przejęciu rządów przez Kaddafiego nastał dla Libijczy-

ków okres prosperity. Najniższe wyna-
grodzenie w tym kraju wynosiło na po-
czątku XXI w. 600 dolarów, co jak na
Afrykę jest wielkością imponującą.
Oczywiście, średnia wynagrodzenia  by-
ła dużo wyższa. Libijczycy nie płacili za
prąd, szkoły były bezpłatne, podobnie
jak służba zdrowia zatrudniająca m.in.
Polaków, Włochów i Brytyjczyków. Naj-

zdolniejsi uczniowie mieli zapewnione stypendia rządowe i mogli studiować na prestiżowych eu-
ropejskich uczelniach, np. na paryskiej Sorbonie. Kobiety były przyjmowane do wojska i policji. Litr
paliwa kosztował 40 polskich groszy. Za Kaddafiego Libijczycy zatrudniali do pracy obcokrajowców,
także Polaków, budujących im fabryki, drogi i cukrownie.  Dzisiaj dawni bogacze uciekają z ojczyzny.

Eldorado skończyło się bowiem 19 marca 2011 r. w pierwszym dniu operacji “Odyssey Dawn”,
militarnym ataku z powietrza prowadzonym w celu ochrony cywilów przed “brutalnymi krokami”
podejmowanymi przez wojska Kaddafiego przeciwko rebeliantom na wschodzie Libii. Kto podsy-
cał rebelię w mieście Benghazi można się dzisiaj bez trudu domyślić. Operację “Odyssey Dawn”  fir-
mowały m. in. oddziały amerykańskie, włoskie, kanadyjskie i ZEA.  

Według Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem, po stosunkowo spo-
kojnym okresie datującym się od zakończenia zimnej wojny, w połowie pierwszej dekady XXI w.
liczba konfliktów na świecie zaczęła wzrastać. Kto zbija kapitał na wojnie? Wojna niesie ze sobą
ogromne koszty, ale jednocześnie przemysł zbrojeniowy to podstawowa gałąź gospodarki wielu
państw. Lata dziewięćdziesiąte XX w. były na Zachodzie okresem ekonomicznej stagnacji. Rządy
dużych państw zaczęły ograniczać wydatki na zbrojenia, więc firmy zbrojeniowe musiały przesta-
wić się na mniej dochodową produkcję cywilną albo zakończyć działalność. Coś trzeba było zro-
bić, aby odzyskać rynki zbytu. Skierowano oczy na Bliski Wschód i wymyślono bajeczkę o posia-
daniu broni masowego rażenia przez Saddama Husajna. Atak Jankesów na Irak w 2003 r. był po-
czątkiem tajnego planu mającego za cel tworzenie nowych rynków zbytu dla amerykańskiego uzbro-
jenia. Żołnierze USA w pierwszym rzędzie zniszczyli niemal całe przejęte uzbrojenie armii Sad-
dama. We wszystkich krajach, w których Amerykanie angażowali się wojskowo, skutecznie two-
rzyli rynek zbytu dla własnego uzbrojenia. Widać to było w Iraku, w Afganistanie, w Egipcie, w
Libii, Syrii i w Jemenie.

Koniunktura została nakręcona, tylko czym się to skończy? Dziś wiadomo czym - chaosem, ter-
rorystycznym zagrożeniem, cierpieniem milionów ludzi, morzem krwi i powstaniem Państwa Is-
lamskiego, które zwróciło ostrze swojej broni na... wyzwolicieli. I gra muzyka, jak mawia młodzież,
bowiem biznes kręci się coraz lepiej. A że giną ludzie? Przecież nasza planeta coraz bardziej cierpi
z powodu przeludnienia i wyczerpywania się bogactw naturalnych. Największym handlarzem bro-
ni na świecie były, według danych z 2011 r., USA (ponad 900 miliardów USD obrotu), kolejne w ze-
stawieniu są Rosja (ok. 700 mld), Niemcy (520 mld) i Francja (240 mld). Natomiast Polska to gracz
trzeciej ligi. W 2011 r. nasz kraj wyeksportował broń za niecałe 9 mld USD. My tradycyjnie wolimy
kupować i dawać zarabiać innym, zamiast produkować i liczyć kasę. Cóż, Polska to bogaty kraj, a
Polacy to mądrzy ludzie, szczególnie ci reprezentujący naród w rządzie i w parlamencie.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Kto zbija kapitał na wojnie?

„Przez dziesięciolecia na 
Bliskim Wschodzie panował
spokój, stabilizację zapew-
niali Kaddafi, Mubarak, Sad-
dam i kilku innych tyranów”

Już po raz trzeci będziemy obchodzić Dzień Cichociemnych na Ursynowie. Impreza
zdążyła już wpisać się w kalendarz dzielnicy. Za każdym razem na wydarzenie pod
Lasem Kabackim w rejonie Góry Trzech Szczytów przychodzą nie tylko mieszkańcy
Ursynowa, ale przyjeżdżają też osoby z całej Warszawy i okolic. 

W tym roku impreza także odbędzie się w Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK. Na ra-
zie istnieje sama nazwa – parku jako takiego jeszcze nie ma. W przyszłości ma tu powstać miejsce uni-
katowe z wieloma atrakcjami, takimi jak ścieżki treningowe, ścieżki biegowe, place zabaw czy boisko.
Wszystko ma się wtopić w oryginalny krajobraz. Utworzenie parku ma upamiętnić polskich żołnie-
rzy z okresu II wojny światowej, którzy nadlatywali nad terytorium okupowanego przez Niemców kra-
ju, lądując na spadochronach. .

Tegoroczny Dzień Cichociemnych będzie miał u nas szczególnie uroczysty charakter. Urząd dziel-
nicy poinformował bowiem, że patronat nad tegoroczną imprezą obejmie prezydent RP Bronisław Ko-
morowski. 

Do tej pory podczas obchodów dnia Cichociemnych na mieszkańców czekały nie lada atrakcje. W
ubiegłych latach była to prezentacja sprzętu wojskowego jednostki GROM i współczesnego uzbroje-
nia, przejazdy wszelkimi wozami bojowymi, pokazy policji, straży pożarnej czy straży miejskiej.
Oprócz tego można zawsze wziąć udział w różnego rodzaju zawodach i konkursach. W ubiegłym ro-
ku dodatkową atrakcję stanowiły skoki spadochroniarzy. Oczywiście, wszystko w takt muzyki, gra-
nej przez orkiestrę wojskową. Nigdy też w Dniu Cichociemnych nie brakuje prawdziwej wojskowej gro-
chówki wprost z gorącego kotła. Ciekawe, jakie atrakcje dzielnica szykuje w tym roku. Już niedługo
napiszmy o szczegółach. A g n i e s z k a  P a j ą k  -  C z e c h

Prezydent RP obejmie patronat nad 
Dniem Ciechociemnych na Ursynowie!
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Jakby na to nie patrzeć, wiosnę widać już wszędzie. Zarówno w
przyrodzie, jak i w salonach samochodowych. Mam też nieodpar-
te wrażenie, że rozpoczął się już wiosenny wysyp reklam samocho-
dowych zarówno w prasie, radiu, jak i w telewizji. To z pewnością
oznaka nowego sezonu, ale też kolejna jaskółka ożywienia w
branży. Dziś o kupnie samochodu, niekoniecznie nowego...

Powyższe konkluzje skłoniły mnie do podjęcia tematu związanego z zakupem
„nowego” samochodu, nie koniecznie nowego. A może przede wszystkim wła-

śnie używanego. Coraz trudniej jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jakimi kryteriami wy-
boru kierują się obecnie przy zakupie auta kobiety, a jakimi mężczyźni. Z badań, do których do-
tarłem wynika, że coraz większa grupa kobiet interesuje się danymi technicznymi i funkcjonal-
nością samochodów, panowie zaś coraz większą wagę przywiązują do koloru, tapicerki i ogólnie
do estetyki. Sama funkcjonalność rozumiana jest nieco inaczej przez kobiety i mężczyzn. Dla pań
oznacza to głównie łatwość obsługi fotelika dla dziecka, komfort związany z wsiadaniem i wysia-
daniem z auta, w końcu z faktem, czy auto posiada zestaw głośnomówiący i możliwość odtwo-
rzenia ulubionej muzyki z własnego smartfona. Wszyscy coraz bardziej zwracamy uwagę na
bezawaryjność i bezpieczeństwo. Trendy stają się coraz bardziej samochody wysoko zawieszone,
typu SUV. To nie tylko moda, ale właśnie większe bezpieczeństwo i lepsza widoczność. Dla
wszystkich kupujących samochody, nieodzownym kryterium jest oczywiście cena. Nie zawsze mu-
si być niska. W trudnych czasach, najmniej podatną na problemy finansowe jest grupa klientów
najbardziej zamożnych i to ona właśnie w ostatnim czasie zdecydowanie dopomogła w dobrych
wynikach segmentu aut premium, nie tylko w naszym kraju.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja zakupu samochodu używanego. W tym przypadku, istot-
na jest również oczywiście cena, ale ważnym czynnikiem, a dla wielu klientów wręcz najważ-
niejszym, jest bezpieczeństwo transakcji i gwarancja zakupu samochodu dokładnie takiego, o
jakim czytali w ogłoszeniu. Wszyscy z pewnością mamy własne, bądź pochodzące od znajomych,
doświadczenia z nieuczciwymi sprzedającymi i skrajnie niewiarygodnymi ogłoszeniami. Wie-
lu z nas pokonało setki kilometrów po wymarzony samochód, by na końcu podróży ujrzeć coś,
co nas skrajnie zawiodło, a często również wyprowadziło z równowagi. Ja osobiście też mam ta-
kie doświadczenia.

Zapewne jesteśmy zgodni, że nie naprawimy świata z dnia
na dzień, mając umiarkowany wpływ na nieuczciwych sprze-
dających. Nie chciałbym używać bardziej precyzyjnych okre-
śleń, gdyż zarówno komisom, punktom dealerskim, jak i sprze-
dawcom indywidualnym, nagminnie zdarza się w naszym

kraju rozmijać z prawdą przy okazji redagowania ogłoszeń. Jest jednak parę sposobów, jak moż-
na zabezpieczyć transakcję i siebie samego przed większością forteli nieuczciwych sprzedawców.
Znakomitą, jak się wydaje, odpowiedzią na te potrzeby, jest nowatorki projekt firmy AutoGo+ oraz
oferta Mobilnych Doradców Motoryzacyjnych. To polski, wciąż nowy na rynku projekt, oraz no-
wy zawód dla osób chcących aktywnie zaangażować się ucywilizowanie trudnego procesu zaku-
pu i sprzedaży używanego pojazdu. To dynamicznie rozwijająca się, kompleksowa oferta dla osób,
które poszukują sprawdzonego samochodu za rozsądną cenę, ale również dla chcących w bez-
pieczny i wygodny sposób sprzedać swoje dotychczasowe auto.

Cztery podstawowe usługi: „KUPGO”, „SPRZEDAMGO”, „SPRAWDŹGO” oraz „FINANSUJGO”
odpowiadają na wszystkie potrzeby klientów, zawsze wtedy, gdy używany samochód zmienia wła-
ściciela.  Wszystko w sposób profesjonalny, wygodny, a co najważniejsze, bezpieczny. Aktualnie
oferowane usługi zostały atrakcyjnie wycenione, a klienci otrzymują kompleksową obsługę wraz
z kompletem niezbędnych do zakupu i sprzedaży dokumentów, niemal nie wychodząc z domu.
Cały projekt wspomagany jest przez profesjonalną infolinię oraz liczne grono Mobilnych Dorad-
ców Motoryzacyjnych rozlokowanych na terenie całego kraju.

Do chwili obecnej w naszym kraju miało miejsce ponad 10 tysięcy transakcji kupna i sprzeda-
ży samochodów przeprowadzonych przez Mobilnych Doradców Motoryzacyjnych oraz firmę Au-
toGo+. Popularność pomysłu polega na innowacyjnym podejściu do stron transakcji. Sprzeda-
jący ponosi znikome koszty związane z wystawieniem auta do sprzedaży, a kupujący nie ma więk-
szych wydatków, niż przy tradycyjnej formie transakcji bezpośredniej. Jak to działa? Sprzeda-
jący zgłasza chęć sprzedaży auta infolinii, bądź jednemu z Mobilnych Doradców Motoryzacyj-
nych. MDM umawia się z klientem w dogodnym dla niego miejscu i czasie. Dzięki zaawansowa-
nym aplikacjom, w ciągu kilku minut, przedstawia klientowi realną, rynkową wartość auta. Sam
przygotowuje profesjonalną ofertę wraz ze zdjęciami, która trafia do internetu na wszystkie li-
czące się portale ogłoszeniowe. Sprzedający oszczędza czas i pieniądze, unikając płacenia za wie-
lokrotne wznawianie oferty na różnych portalach. W każdej chwili kupujący może też skontak-
tować się zarówno ze sprzedającym, jak i z doradcą, unikając w ten sposób ryzyk, o których pi-
sałem powyżej. MDM może być też przy samej transakcji, co pozwala stronom uniknąć wielu ner-
wowych sytuacji. Jeśli tylko kupujący tego potrzebuje, doradca może pomóc w formalnościach,
w tym m.in. związanych z znalezieniem finansowania. Transakcje odbywają się za pośrednic-
twem profesjonalnej firmy, jaką jest AutoGo+, co sprawia, że kupujący jest zwolniony od podat-
ku od czynności cywilnoprawnych. Zachęcam do zapoznania się z ofertą portalu pod adresem:
autogoplus.pl.

M O T O W O J
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MOTO-PASSA � MOTO-PASSA
Nowe trendy...

Jak właściwie wybrać? Zelektrowni Kozienice do podwarszawskiego Ołtarzewa przedsiębior-
stwo dystrybucyjne PSE chce ciągnąć linię energetyczną bardzo wysokich
napięć. 400 000 V. na słupach zazwyczaj siedemdziesięciometrowych, cza-

sem jednak, ze względu na specyficzne warunki – wyższych. W archiwach są in-
formacje, że przymiarki do takiej mniej więcej linii były już w latach 70. XX wie-
ku. Konkretne projekty i decyzje powstają od 2007.

Taka linia to obniżenie wartości działek nawet do połowy ich wartości. Zależy od odległości, wi-
dzialności, specyfiki terenu. W odległości przynajmniej dwóch kilometrów od jej przebiegu giną psz-
czoły. Ale królowa matka jeśli ma pecha i wybierze niedobry dla niej kierunek lotu godowego zgi-
nie nawet w przypadku, kiedy linia oddalona jest o 6-8 kilometrów. Bez pszczół plony zmniejsza-
ją się do 60%. W bezpośredniej bliskości linii głupieje elektronika.  Giną bociany. Linia przechodzić
ma przez urokliwe tereny znane wszystkim Polakom z obrazów Chełmońskiego, w okolicy Kuklów-
ki. Wyobraźcie sobie ten znany wam krajobraz ze słupami w tle.

Od niedawna w gminach Radziejowice, Żabia Wola, Jaktorów, Grodzisk Mazowiecki jak grzyby
po deszczu powstają liczne osiedla domków mieszkalnych, na niewielkich działkach, w stosunko-
wej bliskości Grodziska, Pruszkowa, Piastowa, Warszawy. Wielu warszawiaków zarabiając na ży-
cie w stolicy wynosi się właśnie tam. Laski, strumyki, łąki, pola, stawy rybne i wciąż konkurencyj-
ne ceny ziemi pozwalają na alternatywę wobec białołęckich czy tarchomińskich blokowisk. To są
inwestycje czasem ostatnich lat. Już po 2007. Nikt ich nie informował, że wymarzony domek pod
lasem, spokój i cisza, piękne widoki zakłóca stalowe wysokie jak warszawski hotel Forum słupy ener-
goelektryczne. Mimo, że przynajmniej od siedmiu lat władze miejscowe i mniej miejscowe o tej in-
westycji wiedziały. 

Alternatywą najbliższą lo-
gice tej inwestycji jest linia
prowadzona wzdłuż istnieją-
cych ciągów komunikacyj-
nych. Autostrady, linii kolejo-
wych. Tam, gdzie i tak teren
jest dostatecznie skażony, że-
by się na nim nie budować.
Bardziej kosztowną na mo-

ment, ale zdecydowanie przyjaźniejsza ludziom i przyrodzie jest linia wpuszczona w ziemię, ka-
bel. Zresztą w mądrzej od naszego rządzonych krajach Europy proporcje linii podziemnych do na-
ziemnych są o wiele korzystniejsze dla ludzi niż u nas. I bezpieczniejsze. Prawda, koszt kabla dla
tak wysokich napięć jest czterokrotnie większy. I opłacić go musi PSE (czyli też później odbiorcy ener-
gii), a nie mieszkańcy utratą wartości działek. 

Dotykamy poważnego problemu. Każdy chce mieć prąd. Jeździć wygodnymi autostradami. Nikt
nie chce mieć tuż obok siebie autostrady, napowietrznej linii energetycznej wysokich napięć. Ale
dlaczego jedni mają za to płacić więcej, a inni wcale. Może wreszcie należy pomyśleć też, by w ce-
nie węgla zawarty był koszt emerytur, tak jak dzieje się w przypadku innych produktów. Przecież
kiedy w cenie węgla nie ma tego kosztu, to rynek nie jest rynkiem, a ekonomia znów jest socjali-
styczna. 

Mamy tu jednak jeszcze poważniejsze zagadnienie. Eksperci, nie tacy jakich dla swoich smoleń-
skich kłamstw zatrudnia Macierewicz, ale prawdziwi, od energii, uważają, że dzisiaj głównym kie-
runkiem rozsądnej polityki w tej dziedzinie powinny być działania oszczędnościowe. Przede wszyst-
kim jak idzie o urządzenia, linie niskich napięć, przyłącza i termoizolację. Zaś linie wysokich napięć
chowane powinny być w ziemi. Liczyć trzeba koszty systemowo i w odpowiednio długim czasie. Świat
Zachodu coraz śmielej sięga do odnawialnych źródeł. I je rozprasza. My wciąż mocno tkwimy w eko-
nomii połowy ubiegłego wieku. I polityce, która ludzi ma za nic, ciemną masę i najmniej kosztow-
ny czynnik rozwoju. Jakby socjalizm wiecznie w Polsce trwał.

Jednak czasem musimy robić coś, co dobre dla ogółu, choć nieprzyjazne niektórym. Każdy chce
mieć w kraju autostrady, najlepiej z niezbyt odległym wjazdem, ale nie przy domu. Podobnie z li-
niami przesyłowymi. Wtedy państwo musi sprawiedliwie rozliczy koszty i korzyści.  A już bezwzględ-
nie ma obowiązek informować zainteresowanych natychmiast, kiedy rozpoczyna proces decyzyj-
ny. W USA, w Niemczech, w Skandynawii w cyklu inwestycyjnym długo i skrupulatnie się planu-
je (to mniej kosztowne) i szybko wykonuje. U nas odwrotnie. W procesie przygotowawczym idzie
się na skróty zderzając z rzeczywistością. Też tą społeczną. 

Konstytucja stanowi w Polsce demokrację. A to zobowiązuje. W pierwszym rzędzie władze. To
nie okupacja, nie carat, nie dzierżymordzie i nie królestwo Maciusia I. Wiesz, co dotyczy obywate-
li, to mów. Informuj. Konsultuj. Rozmawiaj. Od ludzi masz mandat, a nie od Pana Boga. I na chwi-
lę, a nie na zawsze. 

Mieszkańcy okolic Grodziska, Jaktorowa, Żabiej Woli wygrają, wierzę, tę bitwę. Także dlatego, że się
solidarnie zorganizowali. Starzy stażem zamieszkania i nowi, przyjezdni. I ci, którzy skrzyknęli się dla
rozpoznania krętactw władzy. Stworzyli Stowarzyszenie Otwartej Bramy. Są razem. Ufają sobie. Praw-
da, biją się o swój interes. Zostali jednak przecież przez milczenie władz oszukani. Choćby dlatego ma-
ją dobre prawo się bić i zwyciężyć. Oni, a nie władza tych czterech gmin, starostwa grodziskiego i nie
minister gospodarki tworzą nowe standardy demokracji. Chwała im za to.

A u t o r  j e s t  p r z e w o d n i c z ą c y m  P a r t i i  D e m o k r a t y c z n e j  –  D e m o k r a c i . p l
a n d r z e j @ i n t e l g r a f . c o m . p l

RESET Andrzej Celiński

Demokracja zobowiązuje rządzących

„Konstytucja stanowi w Polsce 
demokrację. A to zobowiązuje. W
pierwszym rzędzie władze. To nie
okupacja, nie carat, nie dzierży-
mordzie i nie królestwo Maciusia I”

Ku czci konfederatów barskich
FOTO PIOTR PAJEWSKI

NNaasszz ssąąssiiaadd zz MMookkoottoowwaa,, ppoosseełł nnaa SSeejjmm AArrttuurr GGóórrsskkii ((PPrraawwoo ii SSpprraawwiieeddlliiwwoośśćć)) ddoopprroowwaaddzziiłł ddoo zzrreeaallii-
zzoowwaanniiaa kkoolleejjnneejj ppaattrriioottyycczznneejj aakkccjjii.. WW nnaawwiiee ggłłóówwnneejj kkoośścciioołłaa BBłłooggoossłłaawwiioonneeggoo WWłłaaddyyssłłaawwaa zz GGiieell-
nniioowwaa ((uulliiccaa PPrrzzyy BBaażżaannttaarrnnii nnaa UUrrssyynnoowwiiee)) zz iinniiccjjaattyywwyy ppoossłłaa zzoossttaałłaa wwmmuurroowwaannaa ttaabblliiccaa uuppaammiięętt-
nniiaajjąąccaa KKoonnffeeddeerraaccjjęę BBaarrsskkąą –– zzddaanniieemm AArrttuurraa GGóórrsskkiieeggoo,, ppiieerrwwsszzee ppoollsskkiiee ppoowwssttaanniiee nnaarrooddoowwee ww
oobbrroonniiee śśwwiięętteejj wwiiaarryy kkaattoolliicckkiieejj ii ww oobbrroonniiee OOjjcczzyyzznnyy.. ZZ ookkaazzjjii wwmmuurroowwaanniiaa ttaabblliiccyy mmsszzęę śśwwiięęttąą cceellee-
bbrroowwaałł kkssiiąąddzz iinnffuułłaatt JJaann SSiikkoorrsskkii,, kkttóórryy tteeżż ppaammiiąąttkkoowwąą ttaabblliiccęę ppoośśwwiięęcciiłł.. JJeesstt ttoo ppiieerrwwsszzyy ppoommnniikk
ppaammiięęccii KKoonnffeeddeerraaccjjii BBaarrsskkiieejj nnaa tteerreenniiee WWaarrsszzaawwyy.. 
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DO 4000 zł na oświadczenie.
AKCEPTUJEMY RÓŻNE

FORMY DOCHODU. 
Tel. 668-681-916

ANTYKI wszelkie za gotówkę
kupię, 601-336-063

KUPIĘ każde
elektronarzędzia oraz każdy

inny sprzęt budowlany.
Odbiór osobisty. 
Tel. 690-613-031

KUPIĘ płyty 
winylowe i CD, 

dojazd, 
609-155-327

MONETY, znaczki, medale,
książki, 601-235-118

SKUP KSIĄŻEK, dojazd, 
509-548-582

SKUP KSIĄŻEK,
każda ilość, 

wszystkie dziedziny - dojazd,
602-254-650

ATRAKCYJNE biura i lokale,
Mokotów, 795-486-414

AUTO SKUP
Warszawa

501-291-812

SKUP AUT, 728-813-645

AA ANGIELSKI skutecznie, 
503-765-393

CHEMIA, skutecznie,
doświadczona, 509-972-189

FIZYKA, MATEMATYKA,
pedagog, 609-41-66-65

HISZPAŃSKI, 507-087-609
MATEMATYKA, 22 641-82-83
MATEMATYKA, FIZYKA, 

22 649-40-27, 691-502-327
MATEMATYKA, FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

NIEMIECKI, skutecznie, 
505-022-862

FIRMA zatrudni opiekunki do
osób starszych na terenie
Ursynowa, 601-306-191

MAZURY 7 dni od 540 zł 
z wyżywieniem, 

jezioro, las, kameralnie. 
Tel. 89 621-17-80

www.szczepankowo.pl

ANTENY, 603-375-875
BEZPYŁOWE cyklinowanie,

malowanie, gładzie 22 756-57-63,
502-093-588

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, tanio, 

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734
ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
GLAZURA, gładź, malowanie,

panele, inne, 502-029-391
GLAZURA, remonty,

kompleksowo, 796-664-599
HYDRAULIKA, remonty, 

602-651-211

KOMPUTERY 
pogotowie, 

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

602-301-214

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644-26-05, 
601-737-777

KRATY, tel. 603-349-374
MALARSKIE, tapetowanie, 

22 644-94-55, 607-775-259
MALOWANIE, szpachlowanie,

722-920-650

AAA NAPRAWA pralek,
zmywarek, kuchenek
mikrofalowych i elektrycznych,
płyt, odkurzaczy, 22 641-69-47,
604-660-792

NAPRAWA, awaryjne
otwieranie okien i drzwi, 
602-181-707

NAPRAWA - lodówki, pralki,
502-562-444

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

22 643-16-65, 501-156-079

NAPRAWA pralek BOSCH,
SIEMENS, CANDY, WHIRPOOL,
ELECTROLUX, itp., 22 644-52-59,
501-122-888

NAPRAWA TELEWIZORÓW,
502-288-514

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

22 641-80-74

PIELĘGNACJA drzew i
krzewów. Prace porządkowe, 
604-401-161

PRANIE dywanów, tapicerki
meblowej. Tanio i solidnie,
SOLPRA, 798-034-056

PRZEPROWADZKI
tanio, 

solidnie, 
501-535-889

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

A STOLARSKIE, szafy,
pawlacze, zabudowy i naprawy,
606-126-099

STOLARSKIE, naprawy,
przeróbki, szafki kuchenne, szafy
wnękowe na wymiar, 
22 641-34-38, 604-637-018

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

ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, konserwacje, spawanie
aluminium, 601-36-22-82

TAPICERSTWO, 22 618-18-26,
22 842-94-02

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp.
608-303-530

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

WRÓŻKA - doradca życiowy.
Pomoc terapeutyczna. Masaże
odstresowujące i lecznicze. 
784-77-30-88, 22 291-55-78

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613-98-37, 
22 671-15-79

HERBALIFE, gwarancja,
konsultant  Michał Łuczyński
22 644-79-28, 601-313-313

OKULISTYKA - szybkie terminy
wizyt. Badania OCT, diagnostyka
jaskry, 783-959-687
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

Cantrala 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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

Urząd Skarbowy 2 2  8 4  8 6  1 5 1
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 5 0  1 9  4 1
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
Pomoc Drogowa 7 5 6  2 0  1 0

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

7 5 6  4 8  1 0 ,  7 5 4  4 1  7 1
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 
Ratunkowe 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

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

Dla najwytrDla najwytr ww alszyalszy ch!ch!
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje DDaannuuttaa ZZaawwaaddzzkkaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w
poniedziałek między godz. 12.00 a 12.30 . R y s z a r d  K o c h a n

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – RRyysszzaarrdd KKoocchhaann;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, WWoojjcciieecchh GGooddzziimmiirrsskkii,, LLeecchh KKoowwaallsskkii (foto).. 
Redakcja: 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa,, uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, sekretarz redakcji: tteell.. 664488-4444-3322,,  e-mail: ppaassssaa@@ppaassssaa..wwaaww..ppll,, Internet: wwwwww..ppaassssaa..wwaaww..ppll.. 
Biuro Ogłoszeń –– MMaaggddaalleennaa JJaawwoorrsskkaa;; Dział Reklamy tteell.. ((2222)) 664499-7711-6655,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660055-336644-339966,, 660077-992255-000011;; Marketing i reklama –– GGrrzzeeggoorrzz PPrrzzyybbyysszz tteell.. 660077-992255-000011
Wydawca – AAggeennccjjaa rreekkllaammoowwaa IIMMAAKKOO SSpp.. JJaawwnnaa,, 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa.. uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660022-221133 555555;; ee-mmaaiill:: iimmaakkoo @@iimmaakkoo..ccoomm..ppll;; Skład i łamanie – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Studio graficzne – MMiicchhaałł DDoommaańńsskkii;;
Druk: AAGGOORRAA SS..AA..;; Kolportaż – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj,, tteell.. 660055-336644-339977;; PPAASSSSAA jjeesstt cczzłłoonnkkiieemm PPoollsskkiieeggoo SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa PPrraassyy LLookkaallnneejj.. RReeddaakkccjjaa nniiee jjeesstt zzoobboowwiiąązzaannaa ddoo ppuubblliikkaaccjjii nniieezzaammóówwiioonnyycchh tteekkssttóóww..

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144
tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 

PPiiąątteekk,, 2244 kkwwiieettnniiaa,, 1188..0000::
Galeria Domu Sztuki zaprasza
na wernisaż wystawy fotografii
Anny Matysiak p.n. „Przemiana
materii” i promocję książki Mag-
daleny Szozdy „Wpływ jeziora
Błękitnego”. Wstęp wolny.

SSoobboottaa,, 2255 kkwwiieettnniiaa,, 1155..0000 ii
1166..1155:: Teatrzyk dziecięcy Siadaj
– Pała! przedstawia bajkę dla
dzieci p.t. „Brzydkie kaczątko”.
Wstęp wolny.

SSoobboottaa,, 2255 kkwwiieettnniiaa,, 1199..3300::
koncert zespołu młodzieżowe-
go Shade p.n. „Blue. Niebieski
odcień muzyki”. Wstęp wolny.

NNiieeddzziieellaa,, 2266 kkwwiieettnniiaa,, 1166..0000::
Popołudnie Muzyczne z cyklu
„Tam, gdzie gra muzyka”. Kon-
cert p.n. „Gramy literaturę czyli
Byczek Fernando z piosenką i
tańcem”. Głównie dla  przed-
szkolaków i dzieci z klas 0-III
szkoły podstawowej. Koncert łą-
czy przyjemność słuchania mu-
zyki i uczestnictwa dzieci w
warsztatach, z atrakcyjną formą
popularyzacji literatury dziecię-
cej, w tym przypadku bajki Mun-
ro Leafa „Byczek Fernando”.
Wyk. Marcelina Sowa (wokal i

prowadzenie koncertu), Joanna
Szyndler-Linette (instrumenty
perkusyjne), Stefan Narojek (gi-
tara). Wstęp wolny.*

NNiieeddzziieellaa,, 2266 kkwwiieettnniiaa,, 1199..0000::
Teatr Za Daleki zaprasza na
spektakl słowno-muzyczny
„Dziewczyna z plakatu” oparty
na tekstach Edwarda Stachury.
Scenariusz i wykonanie: Woj-
ciech Skibiński. Muzyka: Marek
Gałązka. Poznamy utrzymaną w
lekkiej, komediowej tonacji hi-
storię pierwszej miłości i pery-
petii, jakie wiążą się z tym szcze-
gólnym uczuciem.

Bezpłatne karty wstępu wyda-
je kasa Domu Sztuki od czwartku,
23 kwietnia, od godz. 17.00.*

*Sfinansowano ze środków Dziel-
nicy Ursynów m.st. Warszawy.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

W Galerii „U” trwa wystawa
czterdziestolecia twórczości Bar-
bary Bieleckiej-Woźniczko pt.
„Cztery wymiary”. Ekspozycja
dostępna dla zwiedzających do 5
maja. Wystawa współfinanso-
wana ze środków dzielnicy Ursy-
nów m.st  Warszawy. Serdecz-
nie zapraszamy.

2255 kkwwiieettnniiaa ((ssoobboottaa)) – warsz-
taty z malarstwa z modelem,
prowadzone przez Barbarę Bie-
lecką-Woźniczko. Zajęcia zaczną
się o godzinie 15:00 i potrwają
ok. 4 godzin. Zapisy pod nume-
rem telefonu:22 855 35 17 Zaję-
cia są bezpłatne. 

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

tteell//ffaaxx 002222 664411 1199 1155

Warsztaty Rockowe iM Gra-
nie 8 i 9 maja od 17,00 do 21,00
– ćwiczenia i konsultacje z muzy-
kami w zakresie: wokalu, gitary
elektrycznej, gitary basowej i
perkusji. Wstęp wolny, info: Mał-
gorzata Wiercińska 504 703 087.

* iM ROCK SCENA W PLENE-
RZE: Zespół Radosław Stolar,
uczestnicy warsztatów. Ursynów
Strefa Kibicowania III Orlen War-
saw Marathon zapraszamy w nie-
dzielę 26 kwietnia godz. 9 – 14.

GGaalleerriiaa UUcczznniiaa DDKK IImmiieelliinn

2266..0044..22001155 ggooddzz.. 1177..0000 –
wernisaż wystawa SPOTKANIA
– ZUZANNA ZIĘTEK - uczennica
III klasy Gimnazjum nr 94 ( Na
Uboczu), od kilku lat uczęszcza
do pracowni plastycznej w Klu-
bie A4. Wystawa czynna do
17.05.2015 r.

KKlluubbootteekkaa DDoojjrrzzaałłeeggoo 
CCzzłłoowwiieekkaa

uull.. LLaanncciieeggoo 1133 llookk UU99,,
tteell.. 2222 337700 2299 2299

2233..0044..22001155,, cczzwwaarrtteekk,,
ggooddzz..  1188::0000 – Klub Podróżni-
ka pt. „Opowieści z tysiąca i
jednej wyspy”. Na spotkaniu
z Jakub Dominowskim wybie-
rzemy się w ciekawą podróż
po niezwykłych zakątkach
Azji. „Klub Podróżnika” w ra-
mach projektu „Aktywni gło-
wą” współfinansowany jest
przez Dzielnicę Ursynów m.st.
Warszawy i „Klubotekę Doj-
rzałego Człowieka”.

UUrrzząądd ddzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww
aall.. KKEENN 6611

2255..0044,, ggooddzz.. 1111..0000 - Wolny
Uniwersytet Ursynowa – wykład
pt. „Warszawa teatralna – wy-
kład z okazji 250-lecia Teatru
Narodowego”. Wstęp wolny.

2255..0044,, ggooddzz.. 1133..0000 - Wolny
Uniwersytet Ursynowa – wykład
pt. „Moda i ubiory okresu baro-
ku i rokoko”. Wstęp wolny.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

2233..0044 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z p. Ryszardem Bacciarellim o
rodzinie Bacciarellich – poezja i
sztuka.

2288..0044 –– wwttoorreekk – spotkanie
z prof. Krzysztofem Mrowce-
wiczem w cyklu „Świat jest te-
atrem. Sceny z historii drama-
tu i teatru”  pt.: „Polski dra-
mat romantyczny: Krasiński i
Norwid”.

3300..0044 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z dr Izabelą Winiarską w cyklu
„Literatura polska – onomasty-
ka” pt.: „Zmiany znaczeniowe
wyrazów”.

Początek spotkań zawsze o
godzinie 19:00. Wstęp wolny!!!
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