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N ie matura, lecz chęć szcze-
ra zrobi z ciebie oficera -
mawiano u nas krótko po

drugiej wojnie światowej, gdy świe-
żo nastała władza ludowa starała
się obsadzać stanowiska kierow-
nicze ludźmi, którzy nie mieli
wprawdzie dostatecznego wy-
kształcenia i kwalifikacji, ale mie-
li za to pożądane - “robotniczo-
-chłopskie” - pochodzenie społecz-
ne. Nic dziwnego, że w efekcie wie-
lu mających poniekąd poważne za-
sługi wojenne frontowców, którzy
przeszli szlak od Lenino do Berlina,
raziło straszliwym nieuctwem.
Stąd kilkanaście studenckich po-
koleń z Uniwersytetu Warszaw-
skiego zapamiętało zabawne
wpadki różnych majorów i puł-
kowników, prowadzących zajęcia
w obrębie Studium Wojskowego. 

“Tych dwóch, co gra w brydża,
niech wstanie” - rozkazywał jeden
oficer, który znał tę grę tylko ze sły-
szenia. Inny znowu - na pytanie,
czy kolbę do karabinu można zro-
bić z drzewa genealogicznego, od-
powiadał z całą powagą: “Można,
jeśli będzie odpowiednio twarde”.
Przypominając owe zabawne gafy,
można tym łatwiej wytłumaczyć
dzisiejszej młodzieży,  dlaczego po-
wojenna Polska stała się najwesel-
szym barakiem w obozie socjali-
stycznym. I wcale nie było tak, że w
dobie PRL młodzież posługiwała

się tylko sztywnym językiem ofi-
cjalnym. Tamtoczesna uczniowska
grypsera mogła zaskoczyć niewta-
jemniczonych rodziców na przy-
kład takim zwrotem: “rzuć wap-
no na druty”. Oznaczał on, że
dzwoni się z prośbą, iżby rodzice,
czyli “wapniacy”, podeszli do tele-
fonu, a w prywatnej praktyce ko-
rzystano wtedy wyłącznie z telefo-
nii przewodowej i nawet Europę z
Ameryką łączył kabel podmorski. 

W brew pozorom, sowiety-
zacja Polski nie dopro-
wadziła do zrusyfikowa-

nia rodzimego języka choćby w
najmniejszym stopniu, za to zapo-
życzenia i kalki anglojęzyczne mno-
żyły się jak grzyby po deszczu. Miss,
supermen, playboy, jeans, okay,
non-iron, weekend, luz-blues, beat-
nik, hippie, petting, western, dan-
cing, happy end, rock-and-roll, mu-
sic, jazz-band, longplay, toplista,
nokaut - były terminami na po-
rządku dziennym, a tylko spora-
dycznie słyszało się: paszoł won,
bladź, swołocz, durak. Około roku
1960 Ludmiła Jakubczak śpiewa-
ła na antenie Polskiego Radia od-
dającą ducha nowoczesności lirycz-
ną piosenkę “Angielskiego uczę
się...” (I love you - to znaczy? Już
wiem). Piosenki “Rosyjskiego uczę
się” jakoś nikt nie śpiewał. 

Oile za komuny nie udało się
zrusyfikować polszczyzny,
o tyle teraz wprost z lubo-

ścią narzucamy sobie - czy trzeba,
czy nie trzeba - anglojęzyczność.
Doszło nawet do tego, że w telewi-
zyjnych konkursach, wyłaniają-
cych talenty wokalne na szczeblu
dziecięcym, słyszy się niemal wy-
łącznie śpiewanie po angielsku. W
większość prostackie i niesłycha-
nie prymitywne teksty owych za-
granicznych piosenek traktuje się

jako coś lepszego od polskich utwo-
rów, w których w niejednym wy-
padku maestria słowa jest swo-
istym rekordem świata, a londyń-
scy lub nowojorscy tekściarze mo-
gliby Jeremiemu Przyborze,
Agnieszce Osieckiej, Wojciechowi
Młynarskiemu albo Jackowi Cy-
ganowi najwyżej buty czyścić. 

Oczywiście, z uwagi na to, że
angielski stał się podstawo-
wym językiem świata, nie

można się nań obrażać, choćby
dlatego, że anglojęzyczne słownic-
two zdominowało najpierw komu-
nikację lotniczą, potem dyploma-
cję, a na koniec - przyniosło uni-

wersalną terminologię w informa-
tyce i w podejściu do komputera
bez angielszczyzny ani rusz.  Nie
powinno to jednak przeszkadzać
w posługiwaniu się polszczyzną na
co dzień, jakkolwiek jest z tym co-
raz trudniej, bowiem mechanicznie
poddajemy się wpływom kultury
anglosaskiej - zwłaszcza w sferze
biznesu. Mamy chociażby magicz-
ne wyrażenie biznes-plan, który
kiedyś nazwalibyśmy pewnie pro-
jektem jakiegoś przedsięwzięcia
rynkowego albo pomysłem zarob-
kowym. Dawnego kadrowca za-
stępuje teraz “human resources
manager”, szata graficzna czaso-

pism przekształciła się w nagle w
“layout”, a publiczne zdradzenie
swoich nietypowych preferencji
seksualnych to już obowiązkowo
“coming out”. Dziś nikt nie znajdu-
je się u szczytu kariery, tylko “jest
na topie”. Niegdysiejsi kibice koja-
rzą się obecnie z niegdysiejszymi,
nomen omen wiodącymi się z an-
gielszczyzny chuliganami, bo już
nikt nie gada o miłośnikach lub
entuzjastach, tylko o “fanach”
sportu.  

Dlatego w gorącym czasie te-
gorocznych egzaminów
gimnazjalnych i matur za-

interesowałem się, co autorzy te-

stów z polskiego podsuwają rozpa-
skudzonym internetową wiedzą
nastolatkom. No i gimnazjaliści nie
mogli narzekać na brak atrakcyj-
ności tematów, bo im zapropono-
wano treści albo z podtekstem sek-
sualnym, albo antyreligijnym. I
trzeba było między innymi wska-
zać, czy Tartuffe ze “Świętoszka”
Moliera należy do “dyskretnych ko-
chanków”, jakie rymy budują rytm
w szyderczej bajce Ignacego Kra-
sickiego “Dewotka” oraz określić
charakter apostrofy we fraszce Ja-
na Kochanowskiego “Na nabożną”.
W tym ostatnim wypadku trzeba
było wybrać jedną z czterech moż-
liwości: uroczysty, podniosły, po-
ważny, ironiczny. Nie wiem, czy
uczniakom udało się rozróżnić te
pojęcia, skoro dla nich jakiś utwór
może być albo drętwy, albo “zajebi-
sty” - bo ten ostatni przymiotnik
dobrze znają z telewizji. 

Maturzystów z kolei popro-
szono, żeby na podstawie
artykułu prasowego pro-

fesora Jerzego Bralczyka określili
podobieństwo i różnicę między per-
swazją i manipulacją językową.
Może zadanie ułatwiłby raczej
przykład z dziedziny sądownictwa,
jakim była słynna “pomroczność
jasna” - termin, którym sprytny
adwokat przekonał sędziego, iż syn
prezydenta Lecha Wałęsy spowodo-
wał wypadek drogowy nie dlate-
go, że był po prostu pijany, tylko że
znajdował się w patologicznym sta-
nie psychofizycznym, uniemożli-
wiającym w pełni świadome dzia-
łanie. Postronni skomentowali tę
sztuczkę prawniczą z dosyć mrocz-
nymi minami, rzucając pod adre-
sem adwokata: - A niech go jasny
szlag trafi!

M a c i e j  P e t r u c z e n k o - P a s s m i t a
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l

CC zz yy  mm oo żż ee ss zz  rr zz uu cc ii ćć  ww aa pp nn oo  nn aa  dd rr uu tt yy ??CC zz yy  mm oo żż ee ss zz  rr zz uu cc ii ćć  ww aa pp nn oo  nn aa  dd rr uu tt yy ??
RYS. PETRO/AUGUST
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Jak co roku w pierwszych
dniach maja zakwitły
kasztany. Był to dla matu-
rzystów znak, iż egzaminy
dojrzałości czas zacząć. 

Do tegorocznego egzaminu z
języka polskiego i matematyki
na poziomie podstawowym
przystąpiło ok 310 tysięcy osób.
Czy matura w nowej formule jest
trudna? Zdania są podzielone.

W poniedziałek, 4 maja, roz-
poczęliśmy maraton maturalny
od języka polskiego na pozio-
mie podstawowym. Zmierzyli-
śmy się z artykułem prof. Jerze-
go Bralczyka „Co się nosi w mó-
wieniu?” oraz tekstem Wojcie-
cha Nowickiego „Książki na ca-
łe życie”. Na podstawie frag-
mentu „Lalki” Bolesława Prusa
rozważyliśmy problem: „Wolna
wola człowieka, czy siły od nie-
go niezależne – co przede
wszystkim decyduje o ludzkim
losie?”. Nieliczni wybrali inter-
pretację wiersza „Ta jedna sztu-
ka” Elizabeth Bishop. – To było
łatwe – mówi Weronika z uśmie-
chem. – Liczyłam na to, że bę-
dzie „Lalka”. 

Abiturienci z technikum, któ-
rzy pisali maturę z języka pol-

skiego według starej podstawy
programowej, musieli porównać
wizerunek matki w „Dziadach”
cz. III Adama Mickiewicza oraz
„Ziela na kraterze” Melchiora
Wańkowicza.  Mogli także wy-
brać drugi temat, dotyczący mo-
tywu władzy absolutnej na pod-
stawie noweli Bolesława Prusa „
Z legend dawnego Egiptu”. 

Egzamin z matematyki ruszył
w tym roku o godz. 9.00 we wto-
rek. Nie zabrakło pytań z funkcji
kwadratowej, geometrii,  ra-
chunku prawdopodobieństwa,
czy ciągów. Do rozwiązania mie-
liśmy 25 zadań zamkniętych
oraz 9 otwartych. Królowa nauk
sprawiła nieco większe trudno-
ści niż język polski. Jak twierdzą
koledzy i koleżanki, zadania
otwarte stanowiły nie lada wy-
zwanie dla zwolenników nauk
humanistycznych. 

Zgodnie z nową podstawą
programową maturzyści z rocz-
nika 1996 muszą obowiązkowo
przystąpić do egzaminu z języ-
ka polskiego, matematyki, ję-
zyka obcego na poziomie pod-
stawowym oraz jednego dowol-
nie wybranego przedmiotu na
poziomie rozszerzonym. Egza-

min zalicza 30%. Abiturienci
mogą dodatkowo przystąpić do
5 egzaminów z dowolnego
przedmiotu, lecz inaczej niż w
pozostałych latach – tylko na
poziomie rozszerzonym. Naj-
chętniej maturzyści przystępu-
ją do egzaminu z języka angiel-
skiego oraz matematyki na po-
ziomie rozszerzonym. Ponad
48% zadeklarowało przystąpie-
nie do egzaminu z języka an-
gielskiego, a 2,5% do egzaminu
z matematyki.

W tym roku tylko absolwenci
technikum przygotują prezenta-
cje. My, jako absolwenci liceum,
nie mamy już prezentacji na eg-
zaminie ustnym z języka polskie-
go. Wylosujemy jedno pytanie z
zakresu literatury, sztuki lub gra-
matyki. Ten egzamin wzbudza
największe obawy. Już w przy-
szłym tygodniu przekonamy się,
czy diabeł taki straszny, jak go
malują. 

Przed nami jeszcze matury z
matematyki na poziomie rozsze-
rzonym oraz WOS-u, fizyki i
astronomii, geografii, chemii.
Wszystkim maturzystom życz-
my połamania piór!

M a g d a l e n a  Z w o l a k

Tegoroczna matura z punktu widzenia maturzystki

Matematyka trudniejsza od polskiego

To już dwa lata jak mieszkańcy Ursynowa złożyli wnioski o wykonanie izolacji aku-
stycznych na koszt PP Portów Lotniczych. Do tej pory nie wiadomo było czy i ile
wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie. Mieszkańcy do tej pory nie otrzymali
żadnych konkretnych deklaracji. 

W ubiegłym tygodniu odbyły się posiedzenia połączonych komisji rady dzielnicy, na które zapro-
szeni zostali przedstawiciele portów. Niestety, mieszkańcy wielu konkretów nie usłyszeli. Dowiedzie-
li się tylko, że Porty Lotnicze zmieniły procedury związane z wykonaniem izolacji akustycznej. Podob-
no mają one teraz trwać o wiele krócej. Mieszkańcy w najbliższych tygodniach mogą spodziewać się
wizyty kontrolnej, podczas której wymierzone zostaną otwory okienne i drzwiowe oraz wykonana
zostanie wstępna wycena. Jeśli dany lokator zgodzi się na zaproponowaną przez Porty Lotnicze
kwotę, podpisana zostanie ugoda. 

Gorzej się mają sprawy związane z samym hałasem lotniczym. Część mieszkańców od kilku lat pro-
cesuje się z portami w sprawie odszkodowań. Jednak, jak twierdzą, PP Porty Lotnicze celowo prze-
ciągają procesy i nie chcą przystać na ugodę. W związku z czym odszkodowania za hałas lotniczy są
li tylko walką z wiatrakami.

Mieszkańcy domagali się także montażu dodatkowych czujników pomiaru hałasu w dzielnicy.
Zwracali także uwagę, że obecnie zainstalowane czujniki nie działają przez cały czas, odczyty z nich
są błędne i nie oddają rzeczywistości. Przedstawiciele Portów twierdzili, że kolega, który zajmuje się
tym tematem, nie mógł dotrzeć na spotkanie z powodu choroby, a oni sami nie wiedzą jak na te za-
rzuty odpowiedzieć.

Inna sprawa, że dzielnica chciałaby, aby Porty Lotnicze w jakiś sposób zrekompensowały mieszkań-
com uciążliwość obecności lotniska. Radni widzą tę współpracę z jednej strony na zasadzie rekom-
pensaty, z drugiej zaś – pomocy przy budowie budynków użyteczności publicznej typu żłobki, przed-
szkola, szkoły czy place zabaw. Przedstawiciele Portów zapewniali, że partycypują w kosztach przy
tworzeniu tego rodzaju obiektów w innych dzielnicach i mogą zgodzić się na współpracę także z Ur-
synowem. Czy te deklaracje zostaną spełnione?

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

Porty Lotnicze rozpoczęły
realizację nowej uprosz-
czonej procedury rozpa-
trywania wniosków o izo-
lację akustyczną miesz-
kań znajdujących się w ob-
szarze ograniczonego
użytkowania Lotniska
Chopina. 

Od połowy kwietnia pracow-
nicy Portów Lotniczych umawia-
ją się na spotkania z mieszkańca-
mi, którzy złożyli wnioski o izo-
lację akustyczną i przeprowa-
dzają w ich lokalach prosty ob-
miar okien. W zależności od po-
wierzchni i liczby okien w miesz-
kaniu, a także uwzględniając lo-
kalizację nieruchomości, wyli-
czana jest kwota ugody, którą
Porty Lotnicze wypłacą właści-
cielowi w gotówce, z przezna-
czeniem na poprawę klimatu
akustycznego w mieszkaniu. 

- Nowy sposób jest szybszy i
mniej kłopotliwy dla mieszkań-
ców. Nie wymaga już przepro-
wadzania kosztownych i czaso-
chłonnych ekspertyz akustycz-
nych, które miały na celu bada-
nie klimatu akustycznego. w nie-
ruchomościach wnioskodaw-
ców. Teraz wchodzimy do miesz-
kania na ok. 30 minut, mierzymy

okna, wypełniamy standardową
tabelkę i następnego dnia wiemy
już jaką kwotę możemy zapropo-
nować właścicielowi - wyjaśnia
Mirosław Magnucki, kierownik
Działu Zarządzania Nierucho-
mościami Portów Lotniczych. 

Po dokładnej analizie wnio-
sków złożonych do Portów Lot-
niczych, do realizacji procedury
zakwalifikowanych zostało 476
nieruchomości, w tym pięć
obiektów chronionych (same
przedszkola). Wnioski dotyczą-
ce innych nieruchomości zosta-
ły rozpatrzone negatywnie ze
względu brak przekroczeń norm
hałasu w lokalizacjach, w któ-
rych się znajdują. 

- Obszar ograniczonego użyt-
kowania podzielony jest na kilka
stref. Nie we wszystkich prze-
kraczane są normy hałasu dla
zabudowy mieszkaniowej, dlate-
go nie wszyscy mieszkańcy
uprawnieni są otrzymania
świadczeń ze strony Portów Lot-
niczych. Jesteśmy obecnie w
trakcie wysyłania pism z infor-
macją dla mieszkańców poszcze-
gólnych stref - wyjaśnia Miro-
sław Magnucki. 

Dokładne informacje na te-
mat złożonych wniosków można

uzyskać pod numerami specjal-
nej infolinii uruchomionej przez
Porty Lotnicze. Numery: 22 650
19 23oraz 22 650 19 24czynne
są od poniedziałku do piątku w
godzinach 12-15.

Przypomnijmy, że mieszkańcy
mogą dochodzić roszczeń na
podstawie uchwały Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego z
2010 r. o ustanowieniu wokół
Lotniska Chopina Obszaru Ogra-
niczonego Użytkowania. Zgod-
nie z nią część mieszkańców oko-
licznych dzielnic Warszawy i
gmin - m.in. Ursusa, Ursynowa,
Ochoty, Włoch, Piaseczna, Ra-
szyna i Michałowic mogła do
2013 r. składać wnioski dot. wy-
konania izolacji akustycznych i
odszkodowań za obniżenie war-
tości nieruchomości znajdują-
cych się w granicy OOU.

Porty Lotnicze same rozpatru-
ją i realizują wnioski wyłącznie w
sprawach związanych z izolacją
akustyczną mieszkań. Natomiast
wnioski o odszkodowania za utra-
tę wartości nieruchomości rozpa-
trywane są wyłącznie w sądach. 

- Na tempo rozpatrywania
tych spraw nie mamy wpływu -
mówi Mirosław Magnucki. 

y b y

Czy mieszkańcy Ursynowa dostaną rekompensatę za hałas lotniczy?

Na dwoje babka wróżyła... Odszkodowania – do sądu
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Z myślą o pogodzeniu komfortu i bezpieczeństwa pasażerów, Lotnisko Chopina uru-
chamia specjalne bramki, które automatyzują i przyśpieszają kontrolę kart pokła-
dowych. To pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce i jedno z pierwszych na lotni-
skach w Europie. 

System pozwala na płynne i bezkolizyjne wchodzenie osób uprawnionych do strefy kontroli bez-
pieczeństwa i dalej do strefy wolnocłowej. Musi skorzystać z niego każdy pasażer po odprawie bile-
towo-bagażowej. Dotychczas kontroli kart pokładowych w tym miejscu dokonywali ręcznie pracow-
nicy firmy Konsalnet. Teraz kontrola ta odbywa się całkowicie automatycznie.

– Pasażer przykłada swoją kartę pokładową do czytnika i jeśli wszystko jest w porządku – bramka
otwiera przejście. Jeśli karta pokładowa jest nieważna lub niewłaściwa, przejście nie zostanie otwar-
te. Czytnik bramki rozpoznaje karty pokładowe zarówno wydrukowane na papierze, jak i te na ekra-
nach telefonów komórkowych lub tabletów – wyjaśnia Jan Gołąb z Działu Technologii i Jakości Ob-
sługi Pasażerów Lotniska Chopina. 

Bramka umożliwia przejście tylko w jednym kierunku – ze strefy ogólnodostępnej do strefy zastrze-
żonej. W przypadku próby przejścia w przeciwnym kierunku zostanie uruchomiony alarm. Przepu-
stowość bramek wynosi około 15 osób na minutę. Pasażerowie klasy ekonomicznej mogą korzystać
z trzech takich bramek w każdej z hal odlotów, na przejściach dla pasażerów klasy biznes zainstalo-
wane zostało po jednym takim urządzeniu. W strefach kontroli klasy ekonomicznej dostępne są: spe-
cjalne przejście dla pasażerów starszych, niepełnosprawnych, o ograniczonej sprawności ruchowej lub
podróżujących z małymi dziećmi. 

– Pasażerowie na lotniskach na całym świecie coraz więcej czynności związanych z odprawą i
kontrolą przed odlotem mogą wykonywać sami, bez asysty personelu lotniska. Takie innowacyjne roz-
wiązania jak automatyczne skanery kart pokładowych pozwalają zwiększać przepustowość lotniska
i obniżać koszty jego funkcjonowania. Dzięki temu podróżowanie samolotem może być przyjemniej-
sze i tańsze – przekonuje Radosław Paruzel, zastępca dyrektora Lotniska Chopina. y b y

Nowe bezpieczne bramki 
szybkiego przejścia
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Zgodnie z zapowiedziami,
urząd dzielnicy Ursynów
rozpoczął budowę ścieżki ro-
werowej przy ulicy Kiedacza.
Od razu po tym jak rozpoczę-
ła się inwestycja, środowisko
ursynowskich rowerzystów
stanowczo zaczęło się sprze-
ciwiać tej budowie. Ich zda-
niem, burmistrz dzielnicy
nie dotrzymał obietnic. 

Budowę ścieżki planował już
zarząd poprzedniej kadencji. W
tym roku pomysł został wprowa-
dzony w życie. Budowa już się roz-
poczęła, ale rowerzyści twierdzą,
że to zwykły bubel. Dlaczego? 

Otóż zdaniem środowiska ro-
werowego, burmistrz dzielnicy
nie konsultował w żaden sposób
z rowerzystami tego projektu.
Co więcej rowerzyści od począt-
ku sugerowali, że w tym miej-
scu powinny powstać pasy ro-
werowe wzdłuż ulicy, a nie ścież-

ka rowerowa. Zdaniem rowerzy-
stów, uspokoiłoby to ruch, a mi-
łośnicy jednośladów poczuliby
się bezpiecznie. Tymczasem
ścieżka powoduje, że będzie do-
chodziło do kolizji. Rowerzyści
nie będą widoczni dla kierow-
ców, co przyczyni się do zmniej-
szenia bezpieczeństwa. 

Co na te zarzuty odpowiada
burmistrz Robert Kempa?

– Nie mogłem zgodzić się na
utworzenie pasów rowerowych
wzdłuż ulicy Kiedacza. Jest kilka
powodów tej decyzji. Po pierw-
sze, planowana jest budowa
przedłużenia ulicy Ciszewskie-
go. Wzdłuż niej będą biegły
ścieżki rowerowe, które po za-
kończeniu prac, staną się spójne
z istniejącymi. Trzeba patrzeć w
przyszłość i budować z głową.
Po drugie utworzenie pasów ro-
werowych wiązałoby się z likwi-
dacją miejsc parkingowych

wzdłuż Kiedacza, co na pewno
wzbudziłoby oburzenie wśród
mieszkańców okolicznych bu-
dynków. A po trzecie, wiem, że
spółdzielnia mieszkaniowa pla-
nuje postawić przy Kiedacza no-
wy budynek, co wiąże się z li-
kwidacją miejsc postojowych.
Tymczasem mieszkańcy muszą
gdzieś parkować auta. Dlatego
właśnie postanowiliśmy wybu-

dować ścieżkę rowerową – mó-
wi burmistrz Robert Kempa. 

Te argumenty do środowiska
rowerzystów, niestety, nie trafia-
ją. Fakt jest – czy się to komuś po-
doba czy nie, że ścieżka rowerowa
już powstaje i po jej wybudowaniu
rowerzyści na pewno będą z niej
korzystać. Szczególnie ci młodsi,
którzy będą chcieli dostać się do
pobliskiej szkoły podstawowej. A
poza wszystkim, jeszcze się taki
nie urodził, co by wszystkim dogo-
dził. A g n i e s z k a  P a j ą k - C z e c h

W ubiegłej kadencji wielo-
krotnie pisałam na la-
mach „Passy” o sprawach
dotyczących właśnie tej
grupy mieszkańców naszej
dzielnicy. Problemy ludzi
starszych na Ursynowie
były wyraźnie zauważane. 

Nagłośnianie tej tematyki po-
przez media, liczne artykuły w
prasie uświadomiły już myślę
wszystkim, że problem starzejące-
go się społeczeństwa dotyczy rów-
nież mieszkańców tej dzielnicy.

Dane statystyczne podają, że
Ursynów zamieszkuje około 150
tys. mieszkańców. W istocie jed-
nak szacuje się, że jest ich blisko
200 tysięcy. Przyjmuje się, że
ok.10% tej liczby to osoby star-
sze. Nie dziwi więc, że tak liczna
grupa osób ma swoje określone
potrzeby i zasługuje na szczegól-
ne wsparcie ze strony władz
dzielnicy. 

W poprzedniej kadencji ofer-
ta kierowana do seniorów była
różnorodna i zwykle cieszyła się
dużym zainteresowaniem. Obec-
ny Zarząd zdaje sobie sprawę z
potrzeb ursynowskich seniorów.
Niektóre z działań podjętych w
ubiegłej kadencji są kontynu-
owane. Warto więc o nich przy-
pomnieć. Ursynowscy seniorzy
chcą uczestniczyć w społeczno-
ści lokalnej i oczekują zapewnie-
nia dostępności do edukacji, kul-
tury, sportu i rekreacji. Zajęcia
usprawniające, koncerty orga-
nizowane w Multikinie czy Are-
nie Ursynów – zawsze docenia-
ne przez publiczność – cecho-
wała bardzo wysoka frekwen-
cja. Ogromnym zainteresowa-
niem cieszyły się również zaini-
cjowanego w poprzedniej ka-
dencji przez prof. Lecha Króli-
kowskiego wykłady Wolnego
Uniwersytetu Ursynowa. Z myślą
o seniorach organizowane były
kursy pozwalające na naukę ob-
sługi i posługiwania się kompu-
terem. Niezmiennym zaintere-
sowaniem cieszyły się wycieczki
organizowane w ramach Wol-
nego Uniwersytetu oraz spacery
dla mieszkańców po udostęp-
nionym w poprzedniej kadencji
Parku Natolińskim. Bogatą ofer-
tę do seniorów (zajęcia teatralne,
malarskie, wokalne czy też ta-
niec lub nauka języków obcych)

kierowały również inne podmio-
ty, np. spółdzielcze domy kultu-
ry, organizacje pozarządowe z
terenu Ursynowa czy Uniwersy-
tet III Wieku działający przy
SGGW. Wiele z nich finansowa-
nych było ze środków dzielnicy,
a seniorzy mogli z nich korzy-
stać nieodpłatnie. 

Pod koniec ubiegłej kadencji
zostały zmienione statuty dziel-
nic poprzez wprowadzenie za-
pisu o możliwościach powoła-
nia rad seniorów. W mieście sto-
łecznym została już powołana
Warszawska Rada Seniorów.
Dlatego też z inicjatywy Klubu
Nasz Ursynów zawnioskowali-
śmy do zarządu dzielnicy o po-
wołanie takiej rady i u nas. Za-
proponowany na ostatniej sesji
jej statut został skierowany do
ponownego zaopiniowania
przez komisje merytoryczne ra-
dy dzielnicy. Takie stanowisko
zostało jednogłośnie podjęte
przez wszystkich radnych. Wąt-
pliwości dotyczyły tylko niektó-
rych zapisów statutu. Przesłany
projekt jest jednakowy dla
wszystkich dzielnic i nie różni
się w zapisach od statutu war-
szawskiej rady poza jednym
punktem. Chodzi o skład Rady,
bo w przypadku warszawskiej
dopuszcza się 3 reprezentantów
Rady Warszawy, a w przypadku
dzielnicy tylko 1 radnego. 

Czy prace w komisjach przy-
niosą zmiany statutu dla Ursy-
nowa? Zobaczymy. Podstawo-
we pytanie w tym zakresie to

wątpliwość prawna, czy radni
mogą zmieniać zapisy statutu
przyjętego już przez miasto. Czy
Ursynów jako jednostka pomoc-
nicza miasta może mieć swój
własny statut, inny niż pozosta-

łe dzielnice? Czy Rada jako or-
gan społeczny – pełniący rolą
konsultacyjną i inicjatywną wo-
bec władz dzielnicy – wedle

obowiązującego obecnie statutu
powinna być powoływana i od-
woływana przez Zarząd? Wszak
zapis statutu precyzuje dokład-
nie skład rady z 1 przedstawicie-
lem Zarządu? Myślę, że odpo-

wiedzi na te pytania są funda-
mentalne dla pozyskania chęt-
nych seniorów do pracy społecz-
nej. Wszak to oni, decydując się
na publiczną aktywność, nie
mogą obawiać się, że zostaną
przez Zarząd odwołani. Tym
bardziej, że kompetencje do po-
wołania Rady Seniorów, zgod-
nie ze statutem, ma Rada Dziel-
nicy, a nie Zarząd. 

Zaspokajanie potrzeb senio-
rów w zakresie aktywnego
uczestnictwa w życiu społecz-
nym w najbliższym czasie wy-
magać będzie zadbania o nie-
zbędną infrastrukturę, która
uwzględni potrzeby mieszkań-
ców. W ramach budżetu obywa-
telskiego 2015 Ursynów docze-
ka się domu dla potrzeb osób
niepełnosprawnych z całodobo-
wymi miejscami, o który zabie-
gano od 17 lat. Po godzinach
pracy placówka będzie mogła
pełnić funkcje Centrum Aktyw-
ności Lokalnej.

Chcemy cieszyć się z powoła-
nia reprezentacji seniorów w na-
szej dzielnicy na jasnych i przej-
rzystych zasadach. Wszyscy po-
winniśmy wsłuchiwać się w po-
stulaty zgłaszane przez miesz-
kańców, bo przecież chcemy, aby
na Ursynowie żyło się lepiej
wszystkim grupom wiekowym.

E w a  C y g a ń s k a
R a d n a  K l u b u  N a s z  U r s y n ó w

Mieszkańcy okolic ulicy
Cynamonowej od lat mają
problem z przejściem na
drugą stronę jezdni. Nie-
jednokrotnie alarmowali,
że na wysokości targowi-
ska potrzebne jest dodat-
kowe przejście dla pie-
szych. Ich postulaty być
może zostaną spełnione.
Dzielnica obiecała pomoc.

Obecnie sytuacja wygląda
tak, że okoliczni mieszkańcy
często przekraczają ulicę Cy-
namonową w niedozwolonym
miejscu. Wszystko dlatego, że
najbliższe przejścia dla pieszych
są oddalone o kilkaset metrów.
Takiego postępowania miesz-
kańców chwalić nie można, bo
jest to ewidentne łamanie prze-
pisów, wywołujące zagrożenie
na drodze. Z drugiej strony pa-
trząc, nie jest to wygodne, gdy
trzeba pokonać kilkaset me-

trów, żeby przejść na drugą
stronę jezdni.

Już w ubiegłym roku do urzę-
du dzielnicy trafiło pismo z proś-
bą o utworzenie dodatkowego
przejścia dla pieszych. Wystoso-
wał je w imieniu mieszkańców
Jan Ławrynowicz, który pod pe-
tycją zebrał 300 podpisów. W
ślad za nim do akcji przyłączyli
się działacze z Inicjatywy Miesz-

kańców Ursynowa oraz lokalne-
go Sojuszu Lewicy Demokratycz-
nej. Wspólnymi siłami próbowa-
li przekonać władze do pomy-
słu mieszkańców.

– Problem zaczął eskalować
w chwili, gdy do użytku odda-
no Cynamonowy Dom. Jeszcze
wcześniej na Cynamonowej
utworzono tymczasowe przej-
ście dla pieszych, do którego
mieszkańcy szybko się przy-
zwyczaili. Dlatego tak bardzo
nalegałem, aby utworzono

przejście dodatkowe. Ułatwiło-
by ono komunikację pieszą –
mówi Jan Ławrynowicz, inicja-
tor akcji.

Wyjaśnienie sprawy zajęło
urzędnikom trochę czasu, ale…
decyzja w tej sprawie wreszcie
zapadła. Nie ma problemu, aby
utworzyć dodatkową „zebrę” na
wysokości bazaru, pod warun-
kiem, że wykonany zostanie pro-

jekt zmiany organizacji ruchu
na Cynamonowej, a w fazie ko-
lejnej, zostanie zaakceptowany
przez Miejskiego Inżyniera Ru-
chu. Wszystko jednak wskazuje
na to, że postulat mieszkańców
zostanie spełniony. Niestety, na
zebrę trzeba będzie poczekać mi-
nimum rok. Tyle będą trwały for-
malności związane z utworze-
niem nowego przejścia. Cieszy
jednak, że wszystko jest na do-
brej drodze.

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

Problem seniorów na Ursynowie wcale się nie zmniejsza

Warto zaspokajać potrzeby najstarszych

Rowerzyści przeciwko... ścieżce rowerowej Cynamonowa – przejście potrzebne od zaraz!

Rok czekania na „zebrę” Jeszcze się taki nie urodził...
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Połowa telefonów do straży
miejskiej to ostatnio zgłoszenia
o źle zaparkowanych samocho-
dach – informuje „Gazeta Sto-
łeczna”. W ciągu doby strażni-
cy odbierają około 1200 zgło-
szeń, z czego blisko 600 to in-
formacje o źle zaparkowanych
pojazdach. 

Publikacja GS potwierdza w ca-
łej rozciągłości to, o czym „Pas-
sa” pisze od kilku lat. Źle za-

parkowane pojazdy to naszym zdaniem
jedna z największych plag społecznych
nękających stolicę państwa. Poddali-
śmy pod rozwagę pomysł, aby powołać
specjalną służbę parkingową, której
umundurowani pracownicy – tak jak
jest to na Zachodzie – mogliby wlepiać
mandaty i zlecać odholowywanie źle
zaparkowanych samochodów. I to nie
tylko takich, które tamują ruch lub wjaz-
dy i wyjazdy z bram, czy też parkują na
trawnikach niszcząc zieleń miejską, ale
wszystkich łamiących przepis o parko-
waniu. Do zrealizowania naszego po-
stulatu potrzebna jest inicjatywa
uchwałodawcza radnych miasta o po-
wołaniu do życia służby parkingowej i
przekazaniu jej pracownikom odpo-
wiednich narzędzi do walki ze zmoto-
ryzowaną dziczą nie szanującą nikogo
i niczego.

A le radni miasta są głusi, choć
powołanie służby parkingo-
wej stało się nie tylko palącą

koniecznością, lecz byłoby również do-
brym interesem dla miasta. Uzasadnie-
nie jest proste: po pierwsze – nowa służ-
ba sama zarabiałaby na siebie; po dru-
gie – dostarczałaby sporych pieniędzy
do budżetu stolicy; po trzecie – dzicy za
kierownicą zostaliby wreszcie okiełzna-
ni; po czwarte – powstałyby nowe miej-
sca pracy, ponieważ poza zatrudnie-
niem ludzi do służby trzeba by znacznie
zwiększyć liczbę pojazdów-holown-
ików; po piąte – pieszy warszawiak ode-
tchnąłby pełną piersią, a miasto nie mu-
siałoby ciągle remontować zrujnowa-
nych chodników i miejskich trawników.
Konieczne jest również poszerzenie
strefy płatnego parkowania w dzielni-
cach Mokotów, Ochota, Wola i Żoli-
borz, ale z tym ponoć jest problem, jak
powiedział nam niedawno Adam So-
bieraj, rzecznik ZDM. 

W Polsce i w samej Warsza-
wie ze wszystkim jest pro-
blem. W miastach Zacho-

du dawno uporano się z kierowcami
łamiącymi przepisy o parkowaniu.
Tam nikogo nie obchodzą wrzaski i
biadolenie przyłapanego kierowcy, że
brak jest miejsc parkingowych, więc
gdzie miał zaparkować, że mu się spie-
szy, że on tylko na chwilę, etc. Podjeż-
dża holownik i wywozi źle zaparkowa-
ne auto. Kiedy mieszkałem przez kil-
ka lat w Niemczech, przekonałem się
na własnej skórze, a raczej na portfe-

lu, co to jest źle zaparkować auto.
Łącznie z mandatem kosztowała mnie
ta psota ponad 500 marek, ale więcej
nie popełniłem już podobnego błędu.
Bo było po kieszeni. Większość Pola-
ków wie jak jest na Zachodzie i kiedy
tam się znajdą, nie ośmielą się złamać
przepisów, tylko potulnie szukają pra-
widłowego miejsca do parkowania,
skrzętnie płacąc miastu należny bak-
szysz. Ale jak tylko przekroczą grani-
cę niemiecko-polską, od razu: hulaj
dusza, piekła nie ma! 

J eżdżę samochodem od 1979
roku, własnym w Polsce – nie-
przerwanie od 1995 i nie przyj-

muję do wiadomości pokrętnych tłu-
maczeń typu: “zaparkowałem tu, bo
inaczej nie ma gdzie”. Na Starym Mo-
kotowie, gdzie mieszkam, z miejscami
do parkowania nie jest dobrze, ale nie
zdarzyło mi się zaparkować w bramie,
na trawniku, na przejściu dla pieszych,
czy na łuku jezdni. Zawsze znajdę
miejsce, jedynym problemem jest to,
jak daleko znajduje się ono od mojego
domu. I tu właśnie jest pies pogrzeba-
ny. Warszawscy kierowcy to w więk-
szości ludzie wygodniccy, którzy naj-
chętniej zaparkowaliby wóz tuż przed
wejściem do własnej klatki schodowej.
Przejście kilkuset metrów to dla nich
problem nie do pokonania. Codziennie
widzę z okien mieszkania dziesiątki

przykładów kompletnego braku sza-
cunku kierowców dla obowiązujących
przepisów, jak również wobec pozo-
stałych użytkowników dróg. Zastawia-
nie innych, parkowanie na łuku jezd-
ni i utrudnianie przejazdu samocho-
dom osobowym oraz uniemożliwia-
nie przejazdu pojazdom ciężarowym,
parkowanie w bramach, a nawet na
przejściach dla pieszych. To najczęstsze
grzechy popełniane przez zmotoryzo-
waną warszawską brać.

Powyższy opis dotyczy rejonu
wokół Skweru im. Antoniego
Słonimskiego i kina Iluzjon, ale

tak samo jest w wielu innych miejscach
Warszawy. Wysyłamy zatem kolejny
apel do władz dzielnicy Mokotów (jezd-
nia w tym miejscu i chodniki są w dys-
pozycji nie ZDM, lecz tamtejszego sa-
morządu) o ucywilizowanie wreszcie
parkowania w tym rejonie. Na każdym
z czterech łuków jezdni konieczne jest
zamontowanie słupków i postawienie
znaków zakazu postoju oraz parkowa-
nia. Przydałoby się również przepro-
jektowanie publicznego parkingu przy
kinie Iluzjon, który jest miejscem wielu
scysji z powodu powtarzających się
przypadków blokowania innym moż-
liwości wyjazdu. To piękny kawałek
Mokotowa, więc tamtejsza władza po-
winna poświęcać mu dużo więcej uwa-
gi niż dotychczas.

Jedna z czytelniczek: – Mieszkam
przy ul. Sułkowickiej na Dolnym
Mokotowie. Tu codziennie moż-

na by wlepić z kilkanaście mandatów, bo
kierowcy stawiają samochody jak im się
podoba. Kiedyś z interwencjami do stra-
ży miejskiej dzwoniłam niemal codzien-
nie, teraz robię to rzadziej, bo jaki to ma
sens, skoro zjawiają się po kilku godzi-
nach, gdy samochodu już dawno nie
ma? Przyjeżdżają do konkretnego zlece-
nia, a na mojej ulicy mogliby wlepiać
mandaty na okrągło. Czemu tego nie
robią? – zastanawia się czytelniczka. To
dobre pytanie, które może być świet-
nym uzasadnieniem dla naszego postu-
latu o powołaniu do życia odrębnej od
straży miejskiej służby parkingowej. Ko-
lejny przykład, tym razem z naszych ob-
serwacji. Na odcinku ulicy Łowickiej od
Narbutta do Rakowieckiej na znaku za-
kazu zatrzymywania się i postoju co-
dziennie nieprawidłowo parkuje 20-25
aut. Kasa za takie wykroczenie powinna
dzień w dzień zasilać budżet miasta.
Dlaczego więc nie zasila?

Wubiegłym roku stołeczni
strażnicy wystawili ponad
80 tys. mandatów, udzieli-

li ponad 36 tys. pouczeń oraz ostrzeżeń
i skierowali do sądu 14 tys. wniosków o
ukaranie kierowcy. Zleceń o odholowa-
nie źle zaparkowanych samochodów
było tylko 18 tysięcy, a to jest kropla w

morzu patrząc na to, co dzieje się w
Warszawie. Mówi Grzegorz Walkiewicz,
były radny miasta (Twój Ruch), obecnie
miejski aktywista: – Te liczby tylko po-
zornie robią wrażenie. Formuła straży
miejskiej, przyjęta dla całego kraju, kom-
pletnie nie sprawdza się w dwumilio-
nowym mieście, jakim jest Warszawa.
Nieprawidłowym parkowaniem powi-
nien zająć się Zarząd Dróg Miejskich.
To musi być wyspecjalizowana służba,
taka, jaka jest w Londynie, Berlinie i in-
nych wielkich europejskich miastach,
która interweniuje szybko. Inaczej bę-
dziemy mieć to, co mamy dzisiaj – pozo-
rowanie przez straż miejską walki z nie-
prawidłowo parkującymi kierowcami.

Okazuje się więc, że przedsta-
wiany od wielu lat postulat ty-
godnika „Passa” o powołaniu

do życia odrębnej formacji porządkowej
i wyposażeniu jej pracowników w od-
powiednie narzędzia do walki z łamiący-
mi przepisy kierowcami zyskuje coraz
większe grono zwolenników. Kierujemy
więc niniejszym prośbę do radnych mia-
sta wybranych z terenu Warszawy połu-
dniowej, przede wszystkim do Piotra Gu-
ziała, Macieja Wyszyńskiego, Wojciecha
Zabłockiego i Stanisława Wielanka, o
podjęcie inicjatywy uchwałodawczej i
przeforsowanie stosownej uchwały jesz-
cze w tej kadencji samorządu. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

Warszawscy kierowcy parkują jak nieucywilizowana dzicz i nikt ich nie potrafi poskromić

Czas na skuteczną służbę porządkową

Nareszcie się udało! Po ro-
ku oczekiwań mieszkańcy
Zielonego Ursynowa mogą
spać spokojnie. A wszyst-
ko za sprawą zmiany za-
sad w odbiorze odpadów
zielonych z domów jedno-
rodzinnych. Być może
skończy się problem z nie-
legalnymi wysypiskami
śmieci.

O co tak naprawdę chodziło?
Po wprowadzeniu nowej usta-
wy związanej z segregacją i od-
biorem śmieci Zielony Ursynów
stał się wielkim wysypiskiem.
Wszystko przez to, że odpady
zielone były zabierane z punk-
tów zbiorczych wyznaczonych
przez miasto. Powstał ogrom-
ny chaos i nieporządek. Z od-
padów tworzyły się wielkie gó-
ry, które potrafiły zalegać na-
wet przez miesiąc, śmierdząc

przy tym niemiłosiernie. Miesz-
kańcy prosili, błagali, zwracali
się do każdej możliwej instytu-
cji z prośbą reakcję. Niestety,
przez cały ubiegły rok nie uda-
ło się znaleźć sensownego roz-
wiązania…

Dopiero teraz, po licznych in-
terwencjach ze strony miesz-
kańców, radnych dzielnicy Ur-
synów oraz mediów udało się
znaleźć wyjście z sytuacji. Mia-
sto porozumiało się z firmą SI-
TA, która odbiera odpady z te-
renu Ursynowa. Na korzyść
mieszkańców zmienione zosta-
ły zapisy w dotychczasowej
umowie. Od maja SITA będzie
odbierała odpady zielone bez-
pośrednio z posesji. Postawione
jednak zostały pewne warunki.
Po pierwsze odpady będą za-
bierane tylko w wypadku, gdy
zostaną one wystawione przez

mieszkańców przed posesję lub
altanę śmietnikową. Ekipy zbie-
rające odpady nie będą wcho-
dziły na teren posesji. Po drugie,
odpady zielone muszą zostać
zapakowane w worki – maksy-
malnie 120 litrowe, przez które
będzie widać ich zawartość. W
worki mieszkańcy będą musie-
li zaopatrzyć się we własnym
zakresie. Odbiór będzie się od-
bywać raz w miesiącu.

Na stronie internetowej firmy
SITA przedstawiony jest już no-
wy harmonogram, który okre-
śla, w jaki dzień miesiąca odpa-
dy zielone będą zabierane z da-
nej ulicy.  Można się z nimi zapo-
znać pod adresem . Miejmy na-
dzieję, że raz na zawsze zakoń-
czy się sprawa z nielegalnymi
wysypiskami śmieci na terenie
dzielnicy. 

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

SITA wreszcie odbierze odpady zielone z posesji

Długo oczekiwana zmiana
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Pierwszy maja 2015 był najsmut-
niejszym dniem w 15-letniej historii
tygodnika „Passa”. O bladym świ-
cie, bardzo dyskretnie, zdecydował
się nas opuścić na zawsze Ryszard
Kochan, którego najwidoczniej po-
prosił o wykonanie jakiegoś trudne-
go zadania ktoś znacznie ważniej-
szy i wyżej postawiony od redaktora
naczelnego. 

Sam Pan Bóg musiał po prostu po-
znać się na Rychu i zawezwał go do
zreperowania niebiańskiej sieci

komputerowej, dobrze wiedząc, że bez takie-
go fachowca ani rusz. My tymczasem straci-
liśmy redakcyjną opokę, żegnając kogoś, kto
wiedział wszystko i wszystko potrafił. Po je-
go przyjściu do redakcji zorientowałem się,
że można wyrzucić wszelkie encyklopedie i
słowniki, a nawet wyłączyć Wikipedię, bo ten
facet umiał odpowiedzieć na każde pytanie,
rozwiązać każdą zagadkę i naprawić każdy
mechanizm. 

W śród tylu wybitnych osobowości
ursynowskich Rycho, przybysz z
Jeleniej Góry, był na pewno jed-

nostką najbardziej wszechstronną, taką, któ-
ra wyprzedziłaby wszystkich w klasyfikacji
All-Around. Łączył bowiem głęboką wiedzę
humanistyczną ze znajomością nauk ści-
słych i pewnie dlatego, będąc w zasadzie
arabistą z wykształcenia, nabył nieprawdo-
podobnych umiejętności jako informatyk-
-samouk. Nie zdarzyło mu się pomylić ja-
kichkolwiek faktów z historii, orientował się
w literaturze krajowej i światowej. Znakomi-
cie rozróżniał religie świata, nie mając do
żadnej uprzedzeń. Z języków obcych można
było zdawać u niego testy, niezależnie od te-
go, czy byłby to angielski, francuski, nie-
miecki, rosyjski, hiszpański, czy łacina. Naj-
bardziej jednak imponował nam, tłumacząc
gazetowe teksty z arabskiego. 

Zadania z matematyki albo fizyki
na poziomie maturalnym, a nawet
uniwersyteckim rozwiązywał z ta-

ką łatwością, jakby był jeszcze zdolnym
uczniem albo studentem. Ale palma super-
intelektualisty nigdy mu nie odbiła. Gdy
swego czasu trzeba było zarabiać na życie,
Rycho nie wstydził się pracy fizycznej i
kładł ludziom podłogi, czyli funkcjonował
jako „posadzkarz”. Nawet tę specjalność
zawodową poznał na wylot, będąc z natu-
ry perfekcjonistą. 

Był w „Passie” jednocześnie sekreta-
rzem redakcji, felietonistą, korekto-
rem, organizatorem, redaktorem

dyżurnym, kierownikiem działu łączności z
czytelnikami, autorem łamigłówek (sudo-
ku), szefem serwisu internetowego oraz
głównym specjalistą IT – a Information Tech-
nology akurat miał w małym palcu. Szkoda,
że Bill Gates – gdy parę lat temu gościł w ur-
synowskim zaścianku – nie miał okazji spo-
tkać się z Rychem, bo ten dopiero by mu
wygarnął, mając mnóstwo krytycznych
uwag na temat Microsoftu. 

Mieszkanie na Kabatach – zajmo-
wane przez Rycha, jego ukocha-
ną Marylkę i syna Filipa – stało

się swoistą Mekką komputerową, ponieważ
bliżsi i dalsi znajomi podążali tam, taszcząc
ze sobą zawirusowane laptopy, bo tylko Ry-
sio potrafił odeprzeć ataki hakerów i wy-
czyścić sprzęt. Raz jeden jedyny bezradnie
rozłożył ręce, gdy mu przyniosłem popę-
kanego notebooka, na który skoczył mi z
góry sześciokilogramowy kot.Żeby wyko-
rzystać rozległą wiedzę Rycha, poprosiłem
go o pisywanie felietonów i tak zrodziły się
„Szyfry cyfry”, w których okazywał się nie-
zastąpionym przewodnikiem po współcze-
sności, przybliżającym czytelnikowi istot-
ne w praktyce życiowej zagadnienia IT.
Ostro przeciwstawiał się zakusom na wpro-

wadzenie cenzury internetowej, mając w
końcu satysfakcję, że internauci wygrali
wojnę z urzędasami. Był bowiem absolut-
nym zwolennikiem wolności.

No i dlatego aż go trzęsło, gdy przy-
pominał sobie z czasów młodości
brutalne poczynania reżimu PRL,

przede wszystkim zaś tłumienie społeczne-
go zrywu z lat 1976-1981. O „ścieżkach zdro-
wia” w Radomiu przegadał niedawno wie-
le godzin z legendą tamtejszej „Solidarności”
Bronisławem Kawęckim.

Kto znał Rycha, ten wiedział, że to czło-
wiek-dusza i przyjaciel, na którym
można zawsze polegać. Swego czasu,

gdy akurat łączyłem obowiązki dziennikarza
Przeglądu Sportowego i komentatora  Euro-
sportu, zdalnie opracowywał za mnie serwis
wynikowy, podczas gdy ja gadałem do mikro-
fonu i nie miałem czasu, by dotrzymać przeglą-
dowego harmonogramu. A sport był jedną z
tych dziedzin, które pozostawały mu bliskie.
Dlatego, gdy byłem w pośpiechu i coś ważne-
go umknęło mi z pamięci, dzwoniłem do Ry-
cha nawet z krańców świata, a on mi podsuwał
odpowiednią informację w okamgnieniu.
Cieszył się jak dziecko, gdy w Arenie Ursynów
zaczęli rozgrywać mecze siatkarze AZS Poli-
technika i mógł je w „Passie” relacjonować.
Dopiero postępująca choroba uniemożliwiła
mu bywanie na meczach i pisywanie sprawoz-
dań i komentarzy. 

Był druhem serdecznym i pogoto-
wiem ratunkowym na różnych
płaszczyznach. Prawdziwym mi-

strzem wielu specjalności, zawsze jednak
pragnącym pozostać w cieniu. Człowiekiem
w całym tego słowa rozumieniu, no i jednost-
ką absolutnie oryginalną – nie do podrobie-
nia. Żegnam go, jak i cały zespół redakcyjny
– z rozdartym sercem. 

M a c i e j  P e t r u c z e n k o
r e d a k t o r  n a c z e l n y  „ P a s s y ”

Ryszard Kochan – człowiek nie do podrobienia, drugiego takiego już nie znajdziemy

Rychu odszedł po cichu...
Żegnaj, Rychu-Pychu, Niedźwiedziu...

Rysiu, co można o Tobie napisać, kiedy wiadomo, że gdzieś tam .... wylądowałeś? Co można o Tobie powiedzieć, wystrzegając się wielkich
słów i patosu, który zazwyczaj towarzyszy wspominaniu osoby, której już nie ma między nami? No co? Porządny chłop był z Ciebie Rychu, bo...
wszystkie Ryśki to fajne chłopy!!!

Super się z Tobą droczyło, przekomarzało. Uroczy byłeś, gdy z byle dupereli robiłeś wielki problem, wypowiadając przy tym morze słów. Jak
to powiedziała jedna z koleżanek z „Passy”: „Bij mnie....tylko, błagam, nie tłumacz“. Ale Ty nie byłeś ignorantem. Każdą rzecz musiałeś poznać
od podszewki i nie interesowało Cię, żeby pójść w życiu na skróty.

Zawsze się nagadałeś, ale nikogo w potrzebie nigdy nie zostawiłeś. Zawsze byłeś pełen optymizmu, nawet wtedy, kiedy nam go brakowało,
widząc jak z blisko 150 kilogramów niedźwiedzia zostaje połowa.

A i te Twoje kawały...., które czasami miały brodę dłuższą od Twojej. Człowiek słuchał i mimo że słyszał to od Ciebie po raz kolejny i tak się
śmiał, bo widział, ile pasji w to wkładasz. Tak prawdę mówiąc, to te Twoje pasje napędzały cały Twój, można by rzec, lekko ślamazarny rytm. 

Mimo tego zawsze byłeś na czas i zawsze gotowy nieść wsparcie i pomoc. Teraz chyba się jednak pospieszyłeś, to jeszcze nie był na ciebie czas,
Rychu....a jednak!

Ktoś, kto na Ciebie patrzył powierzchownie, nie wiedząc, ile dobroci, uczciwości i prawości jest w Tobie, widział wielkiego, zarośniętego faceta
niezbyt modnie ubranego. Bo Ty nie przywiązywałeś nigdy uwagi do swojego wyglądu, to dla Ciebie były duperele.  

Ważna dla Ciebie była rodzina, żona i synek, który wyrósł teraz na przystojnego, zdolnego mężczyznę. Pamiętam, jak zawsze opowiadałeś o
jego sukcesach, o tym jak wspaniale radzi sobie na bardzo trudnych studiach. To była Twoja prawdziwa pasja. Nie martw się, Filip doskonale
da sobie radę w życiu, bo przekazałeś mu to co najważniejsze: szacunek dla innych, uczciwość i pracowitość. Odpoczywaj, Rysiu, w pokoju.

Już nikt nie zadzwoni do Ciebie w czwartek rano po zamknięciu numeru „Passy” i nie obudzi Cię, słysząc od razu parę żartobliwych inwektyw
z Twojej strony. Nikt już nie podrzuci domowego komputera z prośbą, żebyś naprawił, bo Ty nigdy nikomu nie potrafiłeś odmówić.

Kiedy widziałem Cię ostatni raz, powiedziałeś, że z Tym na Górze już się przeprosiłeś... Na pewno przygotował tam dla Ciebie miejsce w swoim
wydawnictwie.

Trzymaj się Rychu-Pychu, Niedźwiedziu.
Tw ó j  k u m p e l  S e b u ś  S z y m a ń s k i

Czy wykasować numer...
Widywaliśmy się w zasadzie raz w tygodniu. W środy. W te gorące godziny przed oddaniem kolejnego numeru do druku. Zawsze trwałeś na

posterunku. Czasem, wysyłając tekst, ograniczałem się do telefonu.
– Dostałeś tekst?
– Dostałem.
Rozmowa była krótka, ale zawsze trafiałeś w sedno. Opatrywałeś tekst celnym komentarzem, trafną uwagą, surową, ale życzliwą oceną. Często

wymyślałeś i podpowiadałeś odpowiedni tytuł, proponowałeś skróty. Byłeś odpowiedzialnym i kompetentnym sekretarzem redakcji, wymagającym,
ale przyjacielskim.

Dziś środa. Odruchowo chciałem do Ciebie zadzwonić.
Z trudem przyjdzie mi wykasowanie numeru Twojego telefonu.

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Straciliśmy kogoś bliskiego
Nie jest łatwo pogodzić się ze śmiercią kogoś w ogóle, a jeszcze bardziej ze śmiercią kogoś bliskiego. W ostatnich dniach dotknęło to również

nas. Odszedł nasz redakcyjny kolega „Rychu”, czyli Ryszard Kochan – sekretarz redakcji tygodnika „Passa”, dziennikarz, a prywatnie mąż i ojciec. 
Rysiek był tym człowiekiem w redakcji, na którego spadał obowiązek „układania” PASSY tak, aby wszystko w niej było jak należy. Ludzie związani

z branżą wiedzą, o co chodzi. Pozostałym wyjaśniam, że to duża odpowiedzialność. Odpowiedzialność za każde słowo w naszym tygodniku i
za jego ostateczny wygląd. Także za zawarte w nim treści. 

Rysiek pozostanie w naszej pamięci jako dość surowy recenzent tekstów, a jednocześnie jako dowcipny i życzliwy kolega. Jego odejście, choć
nie jest dla nas zaskoczeniem, bo Rysiek chorował od dawna, jest jednak dla wszystkich ciosem. Ciosem dla redakcji, ale przede wszystkim ciosem
dla nas kolegów i dla wszystkich, którzy go znali. Tak zwyczajnie po ludzku – wielka strata. Jest to przykre i bolesne zarazem. Będzie nam go
brakowało. 

Pozostają pytania bez odpowiedzi – dlaczego akurat Rysiek? Dlaczego właśnie On? 
Ciśnie się na myśl fragment wiersza księdza Twardowskiego: „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”.
Jako zespół redakcyjny i każdy z nas z osobna będziemy „Rycha” dobrze wspominać. Rodzinie i bliskim składam najszczersze wyrazy

współczucia, samemu Rychowi poświęcam fragment własnego wiersza „Epitafium”. 
M i r o s ł a w  M i r o ń s k i  

EEppiittaaffiiuumm ddllaa RRyycchhaa

A kiedy nadejdzie 
Twój dzień ostatni

W drzwiach stanie boski posłaniec
Co stąd zabierzesz do wiecznej matni? 

A co tutaj zostanie? 

Czy pozostawisz 
W pamięci bliskich 

Jedynie mgliste wspomnienie? 
Czy może ślad twój gdzieś odciśnięty 

Da żywym ukojenie?

O redaktorze Ryszardzie 
Pierwszą osobą, którą poznałam w redakcji „Passy”, był Ryszard Kochan. Przyszłam do niego pewnego dnia, by omówić mój pierwszy

wywiad dla „Passy”. Redaktor Kochan skrytykował tekst w całości. Nie owijał w bawełnę. Mówił prosto z mostu, co jest źle. Była to krytyka
konstruktywna. Analizował ze mną zdanie po zdaniu. Wyjaśniał mi, na czym polega dobre dziennikarstwo. Udzielił wielu cennych wskazówek.
To była niezapomniana lekcja. Zmotywował mnie. Wróciłam do redakcji z kolejnymi tekstami. I tak już tutaj zostałam.

Redaktor Ryszard Kochan pokazywał mi wszystko krok po kroku; od obsługi i naprawy dyktafonu po research. Potrafił zawsze znaleźć
trochę czasu dla mnie, służył dobrą radą. Wzbudzał respekt. Rozmawiając z nim czułam, że mam przed sobą dobry wzór do naśladowania.

Lubiłam go słuchać. Zawsze mówił ciekawie, z pasją. Chyba mnie tą pasją trochę dodziennikarstwa zaraził. 
M a g d a l e n a  Z w o l a k
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Jak to często bywa i tym razem, o wyborze tematu dzisiejszego fe-
lietonu zadecydowało kilka tzw. przypadków. Jakoś tak się ostat-
nio zdarzało, że częściej niż zwykle widywałem na ulicach najstar-
sze wcielenie Pandy, to kanciaste, pudełkowate i bardzo rzadko
już w Polsce widywane. Miały też miejsce inne okoliczności, które
w sposób szczególny, w ostatnich dniach, zwróciły moją uwagę na
ten właśnie udany model Fiata...

Jeden z moich dobrych znajomych, posiadając zdecydowanie droższe samo-
chody oraz inne środki transportu, zakupił sobie niedawno, tak „na co dzień, do pracy”, używa-
ną Pandy II. Pojazd w dobrym stanie i w fajnej wersji. Pomimo ogromnego doświadczenia na dro-
dze i wielu setek tysięcy przejechanych kilometrów, w dobrze, bądź bardzo dobrze wyposażonych
samochodach, jazda tym właśnie małym samochodem dostarcza mu obecnie wielu pozytywnych
emocji. Panda została pokochana za swoją poręczność w mieście, funkcjonalność i wygodną po-
zycję za kierownicą. Okazała się też nadspodziewanie cicha i komfortowa, jak na tę klasę aut. Pod
maską bardzo kulturalnie pracuje mały, ale czterocylindrowy silnik benzynowy, który ma przy-
jemny dźwięk i satysfakcjonujące osiągi.

Tak się jakoś ponadto składało, że zarówno z gazet, jak i innych mediów docierały do mnie in-
formacje i opinie o dotychczasowych trzech generacjach włoskiego modelu. Zdradzę również jed-
ną z rodzinnych, motoryzacyjnych tajemnic, mój tata, od wielu już lat jest miłośnikiem Pandy I.
Nigdy jej nie posiadał, ale od zawsze, to kanciaste pudełko bardzo mu sie podobało. Sam osobi-
ście również muszę przyznać, że nie mam jednego ulubionego modelu samochodu, ale w grupie
małych, prostych i funkcjonalnych samochodów, na niezbyt długie trasy, Panda zajmuje jedno z
czołowych miejsc. Osobiście nie miałem zbyt wielu wspólnych przeżyć z Pandą I, ale dobrze pa-
miętam jej sukces rynkowy i wciąż ogromną popularność we Włoszech oraz krajach alpejskich,
gdzie w szczególności odmiana czteronapędowa, cieszy się do dziś dużym uznaniem wśród wier-
nych użytkowników.

Muszę przyznać, że nawet byłem trochę zaskoczony, dlaczego obecne trzecie wcielenie mode-
lu nie odniosło w naszym kraju tak spektakularnego sukcesu, jak to miało miejsce w przypadku
Pandy II. Zapewne złożyło się na to kilka okoliczności, ale ja osobiście uważam, oczywiście poza
coraz silniejszą konkurencją, że nie bez znaczenia dla Polaków było przeniesienie produkcji ak-
tualnej Pandy III z Polski do Włoch. Wielu z nas zapewne poczuło, że nie jest to już polski samo-
chód, a produkowana w jego miejsce Lancia Y, nigdy nie była i zapewne nie będzie w naszym kra-
ju równie popularna. Z drugiej strony należy rozumieć strategiczne decyzje zarządu włoskiego
koncernu, który w trudnych dla niego latach podejmuje decyzje mając na uwadze głównie dobro
marki, a nie lokalne sentymenty. Kto miał racje, jak zwykle okaże się po latach.

Powróćmy jednak do Pandy w pierwszym, zdecydowanie udanym wydaniu. Prototypy nowe-
go, małego samochodu, Fiat pokazał w końcówce lat 70. Od dawna produkowany model 126, ba-
zujący technicznie na zdecydowanie starszej „500”, kończył już swój żywot. Panda miała stać się
również następcą oferowanego na wybranych rynkach modelu 133. Fiat od lat miał swój dobry
pomysł na małe auto. Również i tym razem, skorzystał z wypróbowanych wcześniej, sprawdzo-
nych wzorców. Nowe auto miało być przede wszystkim proste w konstrukcji i obsłudze. Kluczo-
we były też koszty, zarówno produkcji, jak i cena auta w salonie. Zdecydowano się na skromne
wyposażenie i tapicerowanie oraz prostą konstrukcję zawieszenia, która w pierwszych latach pro-
dukcji była wręcz prymitywna. Początkowo Pandy wyposażane były w stare, dwucylindrowe, chło-
dzone powietrzem silnik z „Malucha”. Całość kanciastego smaku uzupełniały płaskie szyby, rów-
nież przednia! 

Pierwsza Panda, która oficjalnie weszła do sprzedaży w roku 1980., miała też swoje smacz-
ki. Nadwozie zaprojektowane zostało przez samego mistrza Giorgetto Giugiaro. Mały trzydrzwio-
wy pojazd posiadał stosunkowo obszerne wnętrze ze sporym bagażnikiem. Konstrukcja rozkła-
danych przednich foteli oraz tylnej kanapy pozwalała na zorganizowanie we wnętrzu auta praw-
dziwej sypialni. Pojazd był ponadto bardzo zwrotny. W konkursie na samochód roku 1981, Pan-
da zajęła drugie miejsce, za Fordem Escortem. Auto oferowane było w wielu wersjach wypo-
sażenia, silników oraz rodzajów napędu. Wersja 4x4, bardzo dzielna w terenie, była pierwszym
na świecie małym samochodem z silnikiem umieszczonym poprzecznie z przodu, posiadają-
cym napęd na wszystkie koła. W kolejnych latach produkcji gama wersji była sukcesywnie uzu-
pełniana, odpowiadając tym samym na zapotrzebowanie ze strony bardzo zróżnicowanej
klienteli. Produkcji Pandy I zaprzestano dopiero w roku 2003! Z tego co pamiętam, były też pla-
ny produkcji tego modelu również w Polsce, ale zostały one pokrzyżowane przez wybuch sta-
nu wojennego w naszym kraju. 

Co się okazało już w pierwszych miesiącach sprzedaży? Zainteresowanie klientów i niekwestio-
nowany sukces handlowy, z pewnością przerósł oczekiwania producenta. Już w roku 1980.
udział sprzedaży modelu Panda we włoskim rynku wynosił pond 60%! W naszym kraju nigdy au-
to to nie stało się popularne. Były to trudne czasy dla polskiej motoryzacji. Na naszych drogach
królowały wciąż „Maluchy” i inne „demoludowe” produkty. Dziś nieliczne oferty używanych
Pand I rozpoczynają się od 1000 zł i są to głównie auta mocno już wyeksploatowane i skorodo-
wane. Jak w każdym kraju, są też oczywiście i u nas miłośnicy tego modelu. Nowych fanów za-
chęcam do ew. poszukiwań w ich ojczyźnie bądź np. w Szwajcarii, gdzie wciąż jeździ ich sporo,
często użytkowanych przez miłośników i stale utrzymywanych w znakomitej kondycji. W tym au-
cie z pewnością można się zakochać...

M O T O W O J
M o b i l n y  D o r a d c a  M o t o r y z a c y j n y  A u t o G o +

m o t o @ p a s s a . w a w . p l

MOTO-PASSA � MOTO-PASSA
Kochane i zapomniane...

Fiat Panda I
Piórem Derkacza

Świnka Lily
Do tej pory świnia kojarzona była z tym, że nie zmienia poglądów. Świnia, mająca wysoki

iloraz inteligencji, szybko dopasowała się do wymogów współczesnej demokracji. Nie uszło
to uwadze politycznych strategów. Jak zauważył jeden ze sztabowców, kandydata na prezy-
denta RP, świnie się zmieniły, więc trzeba im zabrać koryto. Tam, gdzie jest koryto, tam są i
poglądy!. Świnka Lily, rasy puławskiej, poglądów nie zmieniła. Zmieniła tylko sposób życia.
Wprowadziła się do kulturalnej dzielnicy Ursynów, zamieszkując na parterze bloku. Wypro-
wadzana na spacer wzbudza większe zainteresowanie niż niejeden polityk. 

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

PPaanniiee rreeddaakkttoorrzzee PPeettrruucczzeennkkoo!!
Powinno się pisać “Szanowny Panie...” jednak po przeczytaniu Pańskiej wyjątkowo obrzydliwej na-

paści na byłego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, którą zawarł Pan w artykule
“Pięść i krzyk nie zastąpią rozumu” w Passie nr 15 ręka sama mi się cofnęła przed tytułem “Szanowny”.

Wiem, że najłatwiej jest napadać na bezbronnych i tych co nie żyją, więc nie mogą się sami bronić.
Taka napaść jest domeną tchórzy - do których niestety pan się zalicza.

Żeby zgromadzić tyle nieprawdziwych tez, które znalazły się w pana artykule trzeba mieć napraw-
dę dużo złej woli lub braki w wiadomościach. Odkąd to Prezydent i Jego Kancelaria organizowali wy-
jazd do Smoleńska? Zapomniał pan już, kto był dysponentem samolotów i jak pan Arabski z Kance-
larii Premiera “użyczał” samolotu dla Prezydenta?

To nie poseł Macierewicz jest ekspertem w śledztwie smoleńskim, tylko zgromadzeni przez niego fachow-
cy, z których jeden jest nawet doradcą prezydenta Obamy. Wielu z nich ma ogromny dorobek naukowy i
zajmuje bardzo wysokie stanowiska w Instytucjach za granicą. A jakoś trudno zauważyć w Internecie do-
robek naukowy dr.Laska a jego zespół za nic nie chce się spotkać z grupą naukowców Macierewicza, by nie-
zbitymi dowodami uciąć raz na zawsze niezdrowe insynuacje tych ostatnich.W kwietniu 2010 nikt nie za-
jąknął się o brakach na lotnisku w Smoleńsku po wizycie Premiera trzy dni przed katastrofą /nota bene roz-
dzieloną nie z inicjatywy Prezydenta/. BOR nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń do wizyty.

Poza tym sprawa pomnika smoleńskiego. Pomniki wystawia się przede wszystkim z chęci upamięt-
nienia ofiar czy też świetlanych postaci historycznych. Czy uważa pan, że największa tragedia powo-
jenna nie powinna być upamiętniona pomnikiem wzniesionym w godnym miejscu? Co panu prze-
szkadza pomnik 96 świateł, który byłby hołdem dla wszystkich ofiar katastrofy a nie tylko dla Prezy-
denta? A gdzie miałby on być zlokalizowany, przed Pałacem Kultury?

( n a z w i s k o  i  a d r e s  a u t o r a  z n a n e  r e d a k c j i )

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w turnieju szachowym: „Symultana szachowa”,
która odbędzie się w dniu 13 maja 2015 roku,  o godzinie 16.00 w Szkole Podstawowej nr 9 Społecz-
nego Towarzystwa Oświatowego, ul. Wiolinowa 6 w Warszawie.

Zawody są organizowane w ramach obchodów jubileuszu 25-lecia szkoły nr 9 STO. 
Program imprezy obejmuje między innymi rozgrywki z wielokrotnym medalistą mistrzostw Pol-

ski i Europy w szachach, zawodnikiem Klubu Szachowego UKS Czternastka, a także uczniem szkoły
STO 9 - Danielem Sanz Wawerem.

Warunkiem wzięcia udziału w zabawie jest znajomość zasad gry. Organizator zapewnia odpowied-
ni sprzęt oraz drobny poczęstunek po zakończeniu zmagań.

Chętni proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły – tel. 22 644 33 59 w godz. 8.00 – 16.00.

List � List � List � List � List � List � List

Zapraszamy na szachy!
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Jest drugim co do wielkości drzewem w Polsce, a najstarszym w Warszawie. Dąb
Mieszko I stoi przy ulicy Nowoursynowskiej i… niszczeje. Bez odpowiednich
zabiegów konserwatorskich drzewo czeka śmierć.

Dąb to ostaniec Puszczy Mazowieckiej, który stanowi nie lada atrakcję w naszej dzielnicy. Niestety
jego wiek – około 600 lat – robi swoje. Gałęzie dębu są już kruche i w każdej chwili mogą się odłamać.
Ostatnia konserwacja dębu miała miejsce w latach 1972 – 1974 i wykonana została przez Zjednoczone
Zespoły Gospodarcze „Inco”. Wówczas jeden z konarów został podparty metalową konstrukcją, a pień
wypełniono cegłami i cementem. Niestety z czasem zaistniała potrzeba przeprowadzenia kolejnej
konserwacji. Ostatnie badania dendrologa i fitopatologa wykazały, że konary jak najszybciej powinny
zostać podtrzymane. Miasto, a konkretnie Biuro Ochrony Środowiska, ogłosiło już przetarg na
przeprowadzenie konserwacji. Ten ma się rozstrzygnąć do końca maja tego roku. Oprócz prac
związanych z zabezpieczeniem konarów, miasto chce wykonać nowe ogrodzenie dla drzewa oraz
planuje ustawienie nowej, bardziej czytelnej tabliczki informacyjnej. Prace mają się zakończyć jeszcze
w tym roku. Bez nich drzewo obumrze. A g n i e s z k a  P a j ą k - C z e c h

Jak wiele radości i dobrej
pogody przyniosły nam
dziś (5-05-2015) biesz-
czadzkie anioły, wiedzą
uczniowie, którzy mieli
szczęście „osobiście” się z
nimi spotkać. 

W pajęczynie życzliwości,
którą misternie utkały dzieci na-
szej szkoły, w ramach projektu
Warsa i Sawy, fruwały nie tylko
te z piosenki  - zielone, były też
nasze - różnokolorowe, te z ma-
rzeniami o szczęściu, zdrowiu
bliskich, i te z marzeniami by
świat stał się lepszy. Przy dźwię-
kach gitary, jak dotknięci skrzy-
dłem naszego anioła...nucili-
śmy z Panem dr Mariuszem Sa-
morajem słowa piosenek, które
na długo pozostaną z nami, w
naszych sercach....

Zbudowaliśmy nową prze-
strzeń,  której nikt nie zamie-
rzał opuszczać, a koniec zajęć
dzieci powitały ogromnym
smutkiem, bo przecież jeszcze
tyle można było zrobić - coś na-
prawić, komuś pomóc, a może
przeprosić....

Propozycja warsztatów, zwią-
zanych z różnorodnością dzia-
łań wokół jednego tematu - em-
patii, była o tyle wyjątkowa, że

dzieci nie tylko fantastycznie się
bawiły w teatr, poszukując wła-
ściwych słów.   W plątaninie ko-
lorowej włóczki, symbolizującej
pajęczynę naszych emocji i
uczuć, najważniejsza była współ-
praca i wzajemna pomoc, a tego
nikomu nie zabrakło...

Dziękujemy Panu dr Mariu-
szowi Samorajowi oraz Panu
Jackowi Ojda za to niezwykłe
spotkanie z aniołami...

Warsztaty zrealizowano dzię-
ki wsparciu Wydziału Kultury
m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ur-
synów.

Galeria Działań SMB „Imie-
lin” została wyróżniona odznaką
„ZASŁUŻONY DLA KULTURY
POLSKIEJ” przez Kapitułę przy
Ministrze Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

S y l w i a  G r a b c z a n ,
B o ż e n n a  S z a k a c z - M a r k i e w i c z

Impreza plenerowa dla dzieci i rodziców. Liczne atrakcje. 10 maja (niedziela), godz.
15.00 – 19.00. Siekierkowska Majówka organizowana jest wspólnie z Fundacją Bo
Warto oraz Szkołą Podstawową nr 3. Wstęp Wolny.

W trakcie majówki odbędą się: zawody sportowe zorganizowane z myślą o dzieciach i ich rodzicach,
loteria fantowa, plenerowy dmuchaniec dla najmłodszych, będzie też wspólne grillowanie. Odbędą
się dwa mecze piłki nożnej, pierwszy z udziałem dziecięcej drużyny piłki nożnej trenującej na
Siekierkach i reprezentacji Stegien trenującej przy Parafii NMP Matki Miłosierdzia w Warszawie, drugi
mecz z udziałem władz Mokotowa i mieszkańców Siekierek. Na terenie Dorożkarni odbędzie się
„kulturalna wyprzedaż garażowa”, warsztaty: ceramiczne, plastyczne, klockologii oraz koncert dzieci
z grup Dziecięcy Odjazd Muzyczny i Pracownia Wokalna pod kierunkiem Tomasza Krupy. 

Swoją wizytę zapowiedzieli także strażacy. Będą też food trucki.
Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28. Więcej informacji pod tel./fax 22 841 91 22

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Wielu mieszkańców Warszawy wykazuje zainteresowanie wyborami prezydenckimi. Rekordowa
liczba ponad 1300 osób odwiedziła Urząd Dzielnicy Mokotów, aby złożyć pisemny wniosek o dopisanie
się do spisu wyborców. w związku ze zbliżającymi się wyborami Prezydenta RP. 

Pracownicy mokotowskiego Wydziału Obsługi Mieszkańców oraz Delegatury Biura Administracji
i Spraw Obywatelskich dla Dzielnicy Mokotów, zajmujący się kontaktem z mieszkańcami, przyjmują
średnio ok. 1500 wniosków dziennie. Chętni do udziału w wyborach po złożeniu pisemnego muszą
otrzymać informacje, gdzie będą mogli głosować.

Dzielnica Mokotów od lat jest liderem w liczbie przyjmowanych i realizowanych spraw od
mieszkańców. Rocznie do Urzędu wpływa około 400 tys. nowych spraw i nic w tym dziwnego,
ponieważ Mokotów jest największą pod względem ludności dzielnicą Warszawy, mającą ponad 220
tys. mieszkańców. To więcej niż np. w Kielcach, czy Toruniu.

Przypominamy, wybory Prezydenta RP odbędą się w najbliższą niedzielę 10 maja.
M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Z okazji obchodów Tygo-
dnia Historii i Tradycji na
Ursynowie, urząd dzielni-
cy zapewnił mieszkańcom
moc atrakcji. 

Ursynowian zaproszono mię-
dzy innymi na bezpłatny seans fil-
mowy, podczas którego miał być
wyświetlony film „Miasto 44”.
Niestety do seansu nie doszło. 

Mieszkańcy zostali zaprosze-
ni na wtorek do ursynowskiego
kina, gdzie o godzinie 17:15 miał
rozpocząć się bezpłatny seans.
Aby dostać się na film, dzielnica
rozdawała mieszkańcom specjal-
ne wejściówki. Tuż po 17:00 sa-
la zapełnił się widzami, którzy
oczekiwali na rozpoczęcie pro-

jekcji. Po 15 minutach na scenę
wyszedł wiceburmistrz Łukasz
Ciołko wyjaśniając, że seans
opóźnia się z przyczyn technicz-
nych – wystąpiły problemy z ser-
werem. Prosił o chwilę cierpli-
wości. Po 45 minutach oczeki-
wania, część mieszkańców opu-
ściła salę kinową. Niektórzy jed-
nak zostali w nadziei, że seans
się odbędzie. Po godzinie oczeki-
wania, ogłoszono, że z przyczyn
technicznych, film nie zostanie
wyświetlony. W kuluarach za-
wrzało. Przedstawiciele dzielni-
cy byli oburzeni sytuacją. Po
awanturze z przedstawicielami
kina, seans został przełożony na
czwartek 7 maja także na godzi-

nę 17:15. Przy wejściu będą obo-
wiązywały te same karnety.
Przedstawiciele urzędu przepra-
szali za zaistniałą sytuację nie
wiedząc jak mają tłumaczyć po-
stawę kina.

Mieszkańcy przyjęli tłumacze-
nia przedstawicieli dzielnicy, ale
nie kryli swojego oburzenia.

- Pracownicy kina mogliby
chociaż się zachować i przepro-
sić widzów. Powinni też znaleźć
dla nas inną salę, gdzie seans by
się odbył. Straciliśmy tylko czas.
Na następną projekcję nie przyj-
dziemy bo mamy już inne pla-
ny. Szkoda, że nie udało się nam
obejrzeć tego filmu – mówili roz-
goryczeni goście. A P C

Na ratunek najstarszemu drzewu

Wybory prezydenckie tuż tuż...

Wielka wpadka Multikina

Galeria Działań w szkołach

Siekierkowska Majówka...
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Pan poseł Stefan Niesiołowski, entomolog z profesorskim tytułem i wiel-
ki polityczny arogant, kiedy zapytano go niedawno o Pawła Kukiza, od-
parł w swoim stylu: “To jest nikt”. W minioną niedzielę w TVN Włodzi-

mierz Cimoszewicz, obecnie senator, kiedyś kandydat na prezydenta RP, który
przestraszył się prawicowej nagonki i czmychnął do swojej puszczy, zostawiając
lewicowych wyborców na pastwę losu, nazwał Kukiza ignorantem. Potem poprawił mu jeszcze szy-
derczą uwagą, że Kukiz nie wie co mówi, bo pomylił się w procentowym wyliczeniu posłów pierw-
szej i obecnej kadencji. Tak jakby tego rodzaju pomyłka była gwoździem do wyborczej trumny ulu-
bieńca polskiej młodzieży. 

Bo Paweł Kukiz kompletnie zaskoczył polityczny establishment, złożony w większości z zasiedzia-
łych w parlamencie starych pryków oraz roju krążących wokół nich przydupasów – nosicieli teczek
i nieoczekiwanie znalazł się z 11 procentami poparcia  na wyborczym podium, bijąc m. in. warzyw-
ną Magdę i wychuchanego, bezbarwnego kandydata polskiego chłopstwa Adasia, czyli amatorów
prezydentury z mocnym partyjnym zapleczem. Tak dobry wynik w wyścigu do Belwederu kogoś
zupełnie nie branego pod uwagę wywołał szok w politycznym bagienku. Spowodował również, że
obrzydliwie zachowujące się telewizyjne stacje, podzielone w popieraniu panów Komorowskiego
i Dudy, musiały wreszcie Kukiza pokazać, choć na trzy tygodnie (skrupulatnie liczyłem czas) zupeł-
nie wykasowały go z wizji. 

W ostatnim sondażu, który dla TVP1 przeprowadziła firma TNS Polska, poparcie dla
urzędującego prezydenta po raz pierwszy spadło poniżej 40 proc. Drugi w wyścigu pre-
zydenckim jest Andrzej Duda, cieszący się 25-procentowym poparciem. Rośnie popar-

cie dla Pawła Kukiza. Na początku kwietnia wynosiło 6 proc., na koniec miesiąca wzrosło aż do 11
procent. Na czym więc  polega fenomen Kukiza? Mainstream w ogóle nie dąży do rozwiązania tej
zagadki, chociaż to psi obowiązek mediów. A przecież pojawił się ktoś, kto bije na łeb partyjnych kan-
dydatów, człowiek znikąd, skąd więc tak mocne poparcie? A może to jakiś sygnał? Należałoby to
zbadać i opublikować wyniki. A tu nic z tego. Tegoroczna kampania prezydencka to gigantyczny bla-
maż tzw. niezależnych mediów. 

Starszym wiekiem czytelnikom należy wyłuszczyć, co oznacza coraz popularniejszy w Polsce ter-
min mainstream. To główny nurt myślowy reprezentowany przez większość ludzi zaangażowanych

w uprawianie danej dzie-
dziny. Mainstream może
odnosić się do czegoś, co
jest aktualnie typowe i czę-
sto spotykane, dostępne
dla szerokiego grona ludzi,
promowane w środkach

masowego przekazu. Dzisiaj wiadomo już, iż rosnące poparcie dla Pawła Kukiza to czytelny sygnał,
wysyłany przez młode pokolenie do zasiedziałego i powiązanego politycznymi oraz biznesowymi
układami establishmentu. Wystarczy bowiem na bieżąco śledzić ruch na Facebooku, najpopular-
niejszym w naszych czasach komunikatorze społecznym, aby bez żadnego wysiłku rozwiązać za-
gadkę związaną z fenomenem Kukiza. 

T en facet ujmuje przede wszystkim szczerością, chodzi na spotkania w dżinsach, skórza-
nej kurtce i koszuli. Nie wygłasza patetycznych haseł i nie potrzebuje eleganckiego gar-
nituru, ubarwionego krawatem w modnym kolorze. Walczy o wielkie rzeczy i mówi

młodym to, co oni chcą słyszeć. Mówi, że istotą jego programu jest przywrócenie państwa obywa-
telom. Mówi młodym: my obywatele musimy odzyskać realny wpływ na nasze państwo. Kukiz chce
tego dokonać poprzez wprowadzenie w wyborach, na wzór krajów anglosaskich, okręgów jedno-
mandatowych. Jest to ni mniej, ni więcej obietnica wyborcza Bronisława Komorowskiego i Plat-
formy Obywatelskiej z 2005 roku, tyle że niezrealizowana, jak zresztą wiele innych obietnic. Ku-
kiz apeluje do młodych: zmiany są możliwe! Jeden poseł w jednym okręgu to początek odpowie-
dzialności w polityce. Tylko odpowiedzialni przed narodem politycy mogą wybierać uczciwych i
kompetentnych urzędników. Skończy się era liczenia głosów metodą d`Hondta, która promuje wiel-
kie partie polityczne i daje miejsca w parlamencie lokowanym na czołowych miejscach wyborczych
list partyjnym miernym, ale wiernym. 

Co mi podoba się w Pawle Kukizie? To, że nie jest agresywny i nie atakuje swoich konkuren-
tów, jak również, a może przede wszystkim, że chce realizować postulat, o którym piszę od lat –
a chodzi o likwidację metody d`Hondta i wprowadzenie okręgów jednomandatowych, co da szan-
se przebicia się do polityki całej rzeszy ludzi wartościowych, z gigantyczną wiedzą i nieskalaną
opinią, którzy mogliby w parlamencie służyć krajowi. Inaczej nie ma żadnych szans na zmiany.
I Kukiz to wie. Preferując w swoim programie wprowadzenie okręgów jednomandatowych, da-
je dowód na to, że myśli racjonalnie i na dłuższy dystans. Nie wzywa młodych do wprowadza-
nia zmian poprzez wyjście na ulice z koktajlami Mołotowa w dłoniach, tylko wpaja im, że głębo-
kich zmian w państwie demokratycznym dokonuje się wyłącznie przy pomocy urn wyborczych.
Trzeba tylko do nich pójść. I oni pójdą, widać to po kolejnych sondażach. Ja też pójdę, jak zawsze
zresztą po 1989 r., i wesprę Pawła Kukiza w pierwszej turze, stając tym samym po stronie coraz
bardziej sfrustrowanego młodego pokolenia.

B o ono ma już po dziurki w nosie czczych obietnic i pudrowania rzeczywistości – wpro-
wadziliśmy Polskę do UE, rozwijamy się dynamicznie, PKB rośnie, jesteśmy “zieloną wy-
spą”, a przed nami świetlana przyszłość. I tym podobne bzdety. Tymczasem z “zielonej

wyspy” z rzekomo świetlaną przyszłością wyemigrowały za chlebem miliony obywateli, w lwiej
części młodych. Z danych CBOS wynika, że już prawie jedna czwarta Polaków bierze pod uwa-
gę opuszczenie kraju i pracę za granicą. Pod koniec 2013 r. poza granicami, powyżej 3 miesięcy,
przebywało 2,13 mln osób. Polski przemysł został zniszczony, najlepszym tego przykładem jest
podwarszawski Wołomin – niegdyś pracownicze zagłębie, dzisiaj miasto naszpikowane marke-
tami, supermarketami i hipermarketami. Wysokie podatki oraz bajzel w przepisach odstraszają
zagranicznych inwestorów, którzy masowo ruszyli na Węgry (podatek CIT - 12 proc., PIT - 17 proc.,
dochodowy - 15 proc., liniowy 16 proc., zniesiony podatek od zysków z dywidend), co skutkuje
sukcesywnym zmniejszaniem się w Polsce liczby miejsc pracy. 

Skazani na bezrobocie lub wyzysk w postaci tzw. umów śmieciowych młodzi Polacy widzą, że ko-
lejne rządy dobre są jedynie w gębie. Powielane na okrągło w mediach frazesy o rozwoju i rzeko-
mym dobrobycie przestają już tylko nużyć i zaczynają irytować. Nagle pojawia się młody człowiek
– alternatywa, który mówi zupełnie inaczej i całkiem do rzeczy. To ich człowiek. Więc – na razie po-
przez sondaże – młode pokolenie wysyła skompromitowanej klasie politycznej czytelny sygnał: pań-
stwu już dziękujemy. Wybudzenie z wyborczego letargu młodych – to jest właśnie wyborczy feno-
men Kukiza, za co trzeba mu być dozgonnie wdzięcznym.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Młodzi mówią: państwu już dziękujemy

„Paweł Kukiz kompletnie zaskoczył
polityczny establishment, złożony
w większości z zasiedziałych w
parlamencie starych pryków”

Bardzo lubię podróżować samolotem,
Mieć poczucie, że przede mną świat otworem.

To mnie cieszy i wykrzyczeć mam ochotę,
Że dożyłem, że ta wolność przyszła w porę.

Choć po ziemi stąpam twardo, koniec końców, 
Chcę w obłokach nieraz bujać i pomarzyć,

Poszybować gdzieś w przestworza, wzwyż, ku słońcu, 
I nie myśleć, że coś złego się wydarzy.

Czy się boję? Cóż, lęk czasem mnie dopada
Dreszcz emocji przed nieznanym mnie omota,

Ale nigdy najgorszego nie zakładam,
Chcę mieć zawsze zaufanie do pilota.

Wyruszymy w nowy rejs w najbliższym czasie.
Start w niedzielę. Znów przed nami długa droga.

Jak przewidzieć co wydarzy się na trasie?
Jak się spisze pierwszy pilot i załoga?

Na lotnisku czeka komplet pasażerów,
Już się grzeje i do lotu rwie maszyna.

Kto powinien, naszym zdaniem, siąść do sterów?
Kogo wybrać? I tu problem się zaczyna.

Przedstawiono kandydatów na pilotów.
Ten ze stażem i dziesięciu amatorów,

Gdy ujrzałem kto się rwie do samolotu,
To struchlałem, nie przywykłem do horroru.

Muszę przyznać, że strach nieco mnie obleciał,
Od decyzji tej zależy moje życie!

Bo jednego z nich chce wybrać jedna trzecia,
Drugie tyle oszołomów chce w kokpicie.

Inni wybrać chcą pilotów na swą zgubę,
Obserwując jak do głów uderza władza,

Wolą lecieć z nowicjuszem, żółtodzióbem,
Jakoś brak im kompetencji nie przeszkadza.

A mnie wcale niepotrzebny, proszę pana, 
Nawigator, który zamiast pewnej ręki,

Oferuje, że się modlić będzie za nas, 
Lub rockowe będzie śpiewał nam piosenki.

Chcemy zmian. Na pewno mamy sporo racji,
Lecz nie bądźmy tak naiwni, niczym dzieci,

Że wystarczy zmienić system nawigacji,
Byle jak, a potem jakoś się doleci.

Chcę mieć pewność, że już koniec jest z szarżami,
Że nie będę więcej słuchał zgubnych wieści,
Że ktoś uległ złym podszeptom za plecami

I w mgle siadał po omacku, nuż się zmieści.

Ja bym wolał mieć gwarancję tu i teraz,
Ten warunek podstawowe ma znaczenie,
Że do sterów dziś nie dorwie się Andreas,

Albo inny nawiedzony lub szaleniec.

KOMU POWIERZYĆ STERY?

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Politykę w Polsce prowadzi rząd. Tak stanowi Konstytucja. Jej 146 artykuł.
Prezydent jest najwyższym  p r z e d s t a w i c i e l e m  RP i gwarantem
ciągłości władzy państwowej. Czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji,

stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa oraz nienaruszalności i niepodziel-
ności jego terytorium (art.126).

Odpowiedzialność i uprawnienia prezydenta są wielkie. Skupiają się jednak głównie w dome-
nie obrony i bezpieczeństwa. Prezydent może mieć, i zasadniczo ma, znaczący wpływ na sprawy
państwowe także w innych dziedzinach. Zależy to jednak przede wszystkim od czasem stosunko-
wo prostej, innym razem skomplikowanej konfiguracji jego politycznej pozycji i relacji z rządem.
Od tego szczególnie, czy Rada Ministrów, a zwłaszcza jej prezes chce lub musi ściśle z nim współ-
pracować.  

Cokolwiek krytykować, jak dotąd, ten ustrój władzy zdał egzamin. Niezależnie od różnych kon-
figuracji na szczytach. Były lata, w których prezydent miał przyjazną sobie koalicję. Były lata na-
pięć. Najtrudniejszy egzamin ustroju władzy, pozytywnie zdany, to oczywiście 10. kwietnia 2010
roku. Sytuacja, której nie sposób było przewidzieć. 

W hierarchii politycznych uprawnień przewagę ma premier. Prezydent ma większą moc man-
datu i społecznie dedykowanego mu tradycją prestiżu. Być może określonym Konstytucją usytu-
owaniu prezydenta lepiej, logiczniej i trafniej odpowiadałby inny niż powszechne wybory tryb je-
go kreowania. Być może powinien być wybierany przez Zgromadzenie Narodowe. Skoro jednak ży-
cie pozytywnie zweryfikowało dotychczasowe reguły – nie kombinujmy. Nic nie jest doskonałe. Każ-
de rozwiązanie istotnych ustrojowych kwestii ma swoje zalety i swoje wady.

Mamy jedenaścioro kandydatów na prezydenta. Dwóch z jakąś szansą (Komorowski, Duda). Ko-
lejnych paru (Palikot, Jarubas, Korwin-Mikke, Kukiz), których start w wyborach usprawiedliwia-
ją (jeśli to dopuszczalne słowo) specyficzne dla nich okoliczności. Reszta to wybryk natury, przy-
słowiowa „baba z brodą”, ciekawostka. 

Palikot startować musi, bo to ostatnia w tej epoce jego szansa na prawdziwą politykę. Był na-
prawdę oryginalny. Wniósł świeżość i oczywistość, która przed jego objawieniem się w samodziel-
nej pozycji kompletnie była zagrzebana. Zgubił gdzieś tę szansę. Zmarnował możliwości, jakie so-

bie sam najpierw stworzył.
Utopił się w swoim wyrosłym
ponad Himalaje ego. Utracił
wiarygodność. Nie zrozumiał
istoty swojego fenomenu. Te-
raz walczy o wszystko. Prze-
gra. Ale, w jakimś sensie, mu-

siał tę walkę podjąć. Także dlatego, że jest wyjątkowy. Mnie akurat go szkoda. Jeden kolorowy ptak
pośród szarych kur.

Jarubas mógł nie startować. Wybory prezydenckie nie są dobre dla PSL. Nigdy nie były. Pół roku
po nadmuchanym wyniku wyborów samorządowych to szczególnie nieszczęśliwa okoliczność dla
kandydata. Partia parlamentarna nie może jednak omijać wyborów. Kandydat okazał się niezbyt szczę-
śliwie dobrany. Lepszą miał markę, zanim się pokazał. Jeśli mierzyć efekt tej kampanii wobec dotych-
czasowej pozycji – Jarubas jest jej największym przegranym. Paw z wyskubanym ogonem.

Korwin-Mikke, postać specyficzna, musiał się wystawić właśnie ze względu na to, że taki jest. On
istnieje tylko i bez reszty dla swej specyficzności. Bez niej go nie ma. Kampania jest więc dla niego
koniecznością. Jak zwykle, od lat, od 1995 roku. 

W kategorii specyficzności Kukiz zdetronizował jednak Korwina. Zaskoczenie. Przyzwyczailiśmy
się, że każde wybory kreują postać skupiającą uwagę ludzi „spoza”. Na ogół to jest 7-10-procento-
wy elektorat. Czasem wyskoczy coś ekstra, jak Palikot w 2011 roku. O elektorat „spoza” w tych wy-
borach ubiegało się trzech: Palikot, Korwin i właśnie Kukiz. Palikot dla takich wyborców nie jest już
wiarygodny. Innych nie pozyskał. Kukiz wysunął się przed Korwina-Mikkego. Może dlatego, że
młodszy? Świeższy? Znany z czegoś dobrego – swej artystycznej aktywności? Ona jest spójna z je-
go wyborczym przekazem.

Jak idzie o wybryk natury (tak określiłem resztę kandydatów), jakąkolwiek uwagę przyciąga pa-
ni Magdalena Ogórek, kandydatka SLD. Nie wiem, czy właśnie o taką uwagę zabiegał Sojusz. W
kategorii lansu ta kandydatka z pewnością odniosła wielki osobisty sukces. I skutecznie ośmieszy-
ła tych, którzy ją wysunęli.

W tej fazie kampanii właściwa rola prezydenta była obecna incydentalnie. Założywszy (nie
wiem czy trafnie), że kandydaci znają konstytucyjne uprawnienia urzędu, o który się ubiegają, ko-
rzystali z tej wiedzy oszczędnie. Skupiając się na uprawnieniach, jakich nikomu w Polsce Konsty-
tucja nie przyznaje. Bliższych carowi niż urzędnikom demokracji wolnych obywateli.

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

Paw z wyskubanym ogonem

„Odpowiedzialność i uprawnienia
prezydenta są wielkie. Skupiają
się jednak głównie w domenie
obrony i bezpieczeństwa”
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Rycerska majówka przy Jeżewskiego!
W ramach Tygodnia Historii i Tradycji na Ursyno-

wie w niedzielę 10 maja w Parku Prz Bażantarni (al.
KEN/Jeżewskiego) w godzinach 11.00 – 17.00 od-
będzie się III Piknik Rycerski o Nagrodę Rycerza
Andrzeja Ciołka. Pójdzie naprawdę na ostre, bo
oprócz turnieju rycerskiego i łuczniczego – będzie
można obejrzeć również pokaz Szkoły Gladiatorów
Roberta Szateckiego. Ponadto będzie można po-
dziwiać dawne tańce i skosztować średniowiecz-
nego jadła.
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British Racing School to jeden z najważniejszych ośrodków szkoleniowych na świecie

Służewieccy jeźdźcy w Newmarket
W pierwszej połowie
kwietnia Polski Klub Wy-
ścigów Konnych, przy
współudziale m.in. Totali-
zatora Sportowego i Toru
Służewiec, wysłał grupę
11. młodych jeźdźców na
pięciodniowe intensywne
szkolenie w British Ra-
cing School w Newmarket
w Anglii.

British Racing School to
jeden z najważniejszych
ośrodków szkolenio-

wych i treningowych dla jeźdź-
ców wyścigowych. Z wiedzy i
doświadczenia pracujących tam
instruktorów korzystają dżokeje
z całego świata. Polski Klub Wy-
ścigów Konnych postanowił
umożliwić młodym zawodni-
kom skorzystanie z potencjału
tego miejsca. Celem kursu był
rozwój umiejętności jeździec-
kich, m.in. poprawa balansu, do-
skonalenie umiejętności jazdy
treningowej i wyścigowej, pra-
ca nad kondycją fizyczną oraz
wsparcie jeźdźców w przygoto-
waniach do rozpoczynającego
się tuż po ich powrocie sezonu.
- Działania takie mogą pomóc w
rozwoju polskich wyścigów kon-
nych – ocenia projekt Włodzi-
mierz Bąkowski, dyrektor Od-
działu Służewiec Totalizatora
Sportowego. - Być może wśród
uczestników tego wyjazdu znaj-
dują się następcy Tomasza Dula
czy Jerzego Jednaszewskiego 

Wtrakcie szkolenia
doświadczeni in-
struktorzy skupiali

się na pokazaniu młodym adep-
tom jeździectwa właściwej po-
zycji ciała podczas galopu i

świadomości tempa w dystan-
sie. Wszystkie zajęcia były fil-
mowane, a następnie dokład-
nie analizowane. Uczestnicy
szkolenia odbyli również zajęcia
praktyczne ze skoków przez
przeszkody. Ważnym elemen-
tem szkolenia były zajęcia w sa-
li gimnastycznej, podczas któ-
rych pracowano nad poprawą
wydolności fizycznej uczestni-
ków oraz przekazaniu im wie-
dzy, w jaki sposób po powrocie
do Polski nadal mogą pracować
nad formą. 

Ciekawym elementem w
trakcie kilkudniowych
zajęć była nauka kontro-

lowanego  spadania z konia. Za-
jęcia prowadzone były na specjal-
nym symulatorze. Instruktorzy
uczyli jak bezpiecznie upaść, jaka
pozycja ciała zapewni jeźdźcowi
maksymalne bezpieczeństwo. -
Cieszę się, że młodzi jeźdźcy z ta-
kim zaangażowaniem podcho-
dzą do zadań stawianych im
przez trenerów – podsumowała
szkolenie Agnieszka Marczak,
prezes Polskiego Klubu Wyści-
gów Konnych. - Podczas wizyty w
Newmarket miałam okazję osobi-
ście przekonać się, że ta inwesty-
cja przyniesie polskim wyścigom
konnym duże korzyści 

Opiekę nad grupą spra-
wował doświadczony
trener Richard Perham

oraz jego asystentka Agnieszka
Słobodzian. Oboje byli pod wra-
żeniem wysiłku, jaki został wło-
żony w kształcenie, a także
umiejętności techniczne, które
zawodnicy posiadali.

- Jestem przekonany, że w
trakcie tych kilku dni udało nam
się osiągnąć zakładane cele -
skwitował kurs Richard Perham,
starszy trener British Racing
School. - Sądzę, że efekty naszej
pracy będzie widać już w tym
sezonie. Doświadczony trener
nie pomylił się w ocenie. Jak po-
kazał początek sezonu i wyniki
gonitw słowa Perhama okazały
się prorocze. Już pierwszą goni-
twę sezonu 2015 na służewiec-

kim torze wygrała uczestniczka
szkolenia Anna Gil. Również po-
zostali kursanci osiągają bardzo
dobre wyniki.

Podsumowując kilka
pierwszych dni nowego
sezonu wyścigowego na

Służewcu najbardziej cieszy
wzrastająca frekwencja. W ostat-
ni weekend górne piętro trybu-
ny głównej było oblężone przez
amatorów wyścigów konnych, z
których zdecydowana większość
to ludzie młodzi. Informacje za-
mieszczane przez Tor Służewiec
na bardzo popularnym wśród
młodego pokolenia Facebooku
zaczynają przynosić zamierzo-
ny efekt. Można więc założyć,
że w następną niedzielę (w sobo-
tę gonitwy nie odbędą się) kibi-
ce tego widowiskowego sportu
znów nie zawiodą, ponieważ ten
dzień wyścigowy zapowiada się
wyjątkowo atrakcyjnie. Rozegra-
nych zostanie bowiem aż 10 go-
nitw.  W najważniejszych (Go-
lejewka dla folblutów oraz Pa-
mira dla koni czystej krwi arab-
skiej) wystartują konie starszych
roczników. 

Natomiast reprezentan-
ci roczników derbo-
wych spotkają się w

wyścigach o nagrodę Irandy (fol-
bluty) i Memoriale Stanisława
Sałagaja (araby). Mityng roz-
pocznie się od płotowego Me-
moriału dr.  Aleksandra Falewi-
cza. Start do pierwszej gonitwy
o godz. 14.00. Zapraszamy!    

S y l w e s t e r  P u c z o n  T S
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SSzzttuucczznnyy kkoońń ddoo ttrreenniinngguu TTrreenneerr RRiicchhaarrdd PPeerrhhaamm

Ursynowskie Wtorki Biegacza cieszą się coraz większą popularnością. Na starcie ostat-
niego biegu organizowanego w ramach wiosennego cyklu stanęło blisko 200 osób. 

Moda na bieganie już jakiś czas temu dotarła na Ursynów, kreując sprzyjający klimat dla adeptów
tej aktywności fizycznej. Dowodem na to są cieszące się coraz większą popularnością biegi Ursyno-
wa, Wielka Ursynowska, czy memoriał Hopfera. Tendencje wzrostową we frekwencji uczestników moż-
na zauważyć także na terenach SGGW podczas Ursynowskich Wtorków Biegacza. Urozmaicona for-
ma oraz wyjątkowy klimat imprezy sprawiają, że zainteresowanych startem przybywa i są to nie tyl-
ko profesjonalni biegacze i amatorzy, ale przede wszystkim dzieci, dla których organizatorzy przewi-
dzieli wiele kategorii wiekowych. Start jest bezpłatny, a rywalizacja odbywa się na sześciu dystansach
(400, 600, 1000, 1200, 2000 i 3000 metrów) pod okiem licencjonowanych sędziów Polskiego Związ-
ku Lekkiej Atletyki wyposażonych w fachowy sprzęt do pomiaru czasu. Organizatorzy imprezy  (Aka-
demicki Klub Lekkoatletyczny ‘’Ursynów’’ oraz Urząd Dzielnicy Ursynów) zapraszają nie tylko doświad-
czonych miłośników biegania, ale także rodziców z dziećmi. Z okazji do mile spędzonego czasu w ro-
dzinnym gronie i sportowej atmosferze skorzystał m.in. wiceburmistrz dzielnicy Rafał Miastowski, któ-
rego sześcioletnia córka, Zuzanna dzielnie walczyła na dystansie 400 metrów. 

Do zakończenia cyklu wiosennego pozostały tylko dwa starty, z czego najbliższy odbędzie się już
12 maja, tradycyjnie od godziny 16:30, na terenie SGGW. M a c i e j  To p o l e w s k i

Dwieście osób 
na starcie!
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ANTYKCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
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

PSZCZOŁY i wykręcarkę miodu
sprzedam, 22 849-72-53, 
784-294-507

SKUP KSIĄŻEK, dojazd, 
509-548-582

SKUP KSIĄŻEK,
każda ilość, 

wszystkie dziedziny - dojazd,
602-254-650

TANIO sprzedam zakład
fryzjerski, 516-144-424

AUTO SKUP
Warszawa

501-291-812

SPRZEDAM Volksvagen Golf
kombi, 95 r.,benz./gaz, 
608-49-42-44

AA ANGIELSKI, 503-765-393
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

DZIAŁKA 3000 m2 z
pozwoleniem na budowę; działka
rekreacyjna 1000 m2, Prażmów,
602-77-03-61

GRUNT rolny 0,5 ha, 2 lub 7 ha,
Prażmów, 602-770-361

FIRMA reklamowa zatrudni
asystenta/-kę do działu
handlowego; biuro@atsdigital.pl

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

LEKARZA medycyny pracy,
pielęgniarkę do przychodni, 
22 651-70-75, 609-373-582, 
605-440-831

SIEĆ obuwnicza KANGUR
zatrudni Panie do pracy na
stanowisko sprzedawcy w Galerii
Ursynów i Galerii Renova oraz na
Tarchominie. CV proszę przesłać
pod adres: babiejdominika@wp.pl

ZATRUDNIĘ elektromechanika
(pensja 5000 zł) i blacharza w
Piasecznie, 607-383-353

ZGUBIONO legitymację
doktorancką UPH Siedlce nr 265.
Tel. 733-332-350

MAZURY 7 dni od 540 zł 
z wyżywieniem, 

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

www.szczepankowo.pl

ANTENY, 603-375-875

BALKONÓW ZABUDOWY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, meble na
zamówienie, 602-27-17-18,

wt. i czw. promocje

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

BIURO RACHUNKOWE, 606-
234-106

DACHY - pokrycia, naprawy,
502-473-605

DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOCIEPLANIE budynków,

poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie doświadczenie,
501-624-562

DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTRYK - kuchnie, 

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

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

880-543-646
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 zieleni, prace
porządkowe, koszenie trawników,
604-401-161

PORTRETY MALARSKIE na
zamówienie, niedrogo, 
tel. 512-202-496

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

PROFESJONALNE
czyszczenie i pranie

dywanów i wykładzin, 
501-053-855,

www.fstz.waw.pl

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie, 
501-535-889

REMONTOWO-budowlane.
Ogrodzenia, 
513-137-581

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 
608-303-530

REMONTY, wykończenia, 
502-814-701

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

NN a ra r ozluźnienie...ozluźnienie...
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje MMaaggddaalleennaa GGzzoowwsskkaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w
poniedziałek między godz. 12.00 a 12.30 .

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 

NNiieeddzziieellaa,, 1100 mmaajjaa,, 1166..0000:: Po-
południe Muzyczne z cyklu
„Tam, gdzie gra muzyka” – kon-
cert p.n. „Idzie lato! Z czego zro-
bić instrumenty wakacyjne in-
strumenty muzyczne i jak na
nich grać?”. Wyk. Bogdan Kupi-
siewicz, Mariusz Puchłowski.
Uwaga! Koncert odbędzie się
wyjątkowo w Galerii Domu
Sztuki na I p. Wstęp wolny.*

NNiieeddzziieellaa,, 1100 mmaajjaa,, 1188..0000::
Dyskusyjny Klub Filmowy „Dom
Sztuki” zaprasza na pokaz po-
nownie sprowadzonego na pol-
skie ekrany filmu „Wielki błękit”
(Francja 1988, reż. Luc Besson).
Wstęp wolny.*

Galeria Domu Sztuki zapra-
sza na wystawę fotografii Anny
Matysiak p.n. „Przemiana ma-
terii”. Wstęp wolny.

Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów m.st. War-
szawy.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

OOdd 88 mmaajjaa w Galerii “U”
pierwsza w historii najdłużej
działającej galerii sztuki na Ursy-
nowie wystawa zbiorów wła-
snych. Po ponad trzech deka-
dach zdecydowaliśmy się odsło-
nić przed państwem nasze zbio-
ry. Ta niepowtarzalna okazja zo-
baczenia na jednej wystawie
dzieł wybitnych malarzy takich
jak m.in.: Mirosław Miroński,
Rafał Strent, Andrzej Podkański,
Włodzimierz Kowalski, Barbara
Bielecka-Woźniczko. Gorąca za-
praszamy. Wystawa czynna do
21 maja.

1166 mmaajjaa oo ggooddzziinnęę 1199..0000 wy-
stąpią laureaci tegorocznej edy-
cji festiwalu PAKA. Kabaret „Nic
Nie Szkodzi”. Serdecznie zapra-
szamy na pozytywną dawkę hu-
moru w najlepszym wykonaniu.

Wstęp wolny po uprzedniej
rezerwacji miejsc. Ilość zapro-
szeń ograniczona. Występ sfi-
nansowany ze środków dzielni-
cy Ursynów m.st Warszawy. 

1166 mmaajjaa ((ssoobboottaa)) zapraszamy
na warsztaty z malarstwa z mo-

delem, prowadzone przez Bar-
barę Bielecką-Woźniczko. Zaję-
cia zaczną się o godzinie 10:00 i
potrwają ok. 4 godzin. Zapisy
pod numerem telefonu:22 855
35 17. Zajęcia są bezpłatne. Za-
praszamy.

1177 mmaajjaa oo ggooddzziinniiee 1188..0000 wy-
stąpi Muzyczny Kabaret Wojtka
Dąbrowskiego. Wstęp wolny po
uprzedniej rezerwacji miejsc. Za-
praszamy.

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

tteell..//ffaaxx 2222 664411 1199 1155

Dom Kultury SMB „Imielin”,
ul. Dereniowa 6 zaprasza na
WARSZTATY ROCKOWE iM
GRANIE WIOSNA 2015 – 8 ma-
ja (piątek) i 9 maja (sobota) w
godz.17-21.

Ćwiczenia i konsultacje z mu-
zykami, w grupach i na scenie –
gitara elektryczna, Michał Ko-
nior; – gitara basowa, Paweł
Wolski – wokal, Paweł „Piecyk”
Piecuch; – perkusja, Piotr „To-
nic” Konarski. Wstęp wolny, in-
fo: Małgorzata Wiercińska ,504
703 087 lub DK Imielin, tel. 22
641 19 15.

1166 mmaajjaa ((ssoobboottaa)) oo ggooddzz.. 1188 -
Koncert  największych przebo-
jów z lat 70 -tych zespołu PARTI-
TA w składzie: Anna Pietrzak,
Ludmiła Zamojska, Andrzej
Frajndt, Bronisław Kornaus.

Wstęp: zaproszenia rozdawa-
ne od 11 maja, w godzinach
działalności DK Imielin

KKlluubbootteekkaa DDoojjrrzzaałłeeggoo 
CCzzłłoowwiieekkaa

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

0077..0055..22001155,, cczzwwaarrtteekk ggooddzz..
1188::0000 – Wernisaż haftu obrazów
oraz innych przedmiotów pt.
“IGŁĄ MALOWANE”. Prace wy-
konały ręce Klubowiczek i Klubo-
wiczów: Wiery Ditchen, Elżbie-
ty Golińskiej, Marii Glinki, An-
ny Jankowskiej, Elżbiety Ruty,
Marianny Sawickiej, Ewy Ste-
fańskiej, Jerzego Wójcika, Tere-
sy Wasilewskiej oraz uczestni-
ków kursu  rękodzieła (projekt:
“Tęczowe działania” współfinan-
sowany przez Dzielnicę Ursynów
m.st. Warszawy ); 

1144..0055..22001155,, cczzwwaarrtteekk ggooddzz..
1188::0000 – KRĘGOSŁUP JAKO
FUNDAMENT, NA KTÓRYM BU-
DUJE SIĘ CAŁY ORGANIZM

Spotkanie z fizjoterapeutką
Hanną Szlachcikowską, która od-
powie na pytania, związane z co-
dziennym funkcjonowaniem –
co to znaczy „zła pozycja”, czy
istnieje uniwersalny lek na po-
zbycie się bólów kręgosłupa i co
zrobić, żeby cieszyć się zdrowiem
i nieograniczoną aktywnością

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

0077..0055 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z dr Kamilem Kopanią w cyklu
„Rewolucje scenograficzne w te-
atrze w XIX i XX wieku” pt.: „Eks-
perymenty scenograficzne na
scenach lalkowych w Polsce”

1122..0055 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu „Świat jest te-
atrem. Sceny z historii dramatu
i teatru” pt.: „Realizm i natura-
lizm w teatrze”

1144..0055 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim
w cyklu „Wczesnonowożytne im-
peria kolonialne: powstanie, roz-
kwit, upadek” pt.: „Wyzwolenie
się angielskich kolonii w Ame-
ryce Północnej i rozpad hiszpań-
skiego imperium kolonialnego
w pierwszej ćwierci XIX w.”

1199..0055 –– wwttoorreekk – spotkanie z p.
Anną Reichert w cyklu „Dwudzie-
stolecie międzywojenne w War-
szawie - kultura, sztuka, rozryw-
ka” pt.: „Zofia Stryjeńska – księż-
niczka malarstwa polskiego”

2211..0055 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu „Świat jest teatrem.
Sceny z historii dramatu i teatru”
pt.: „Teatr modernistów”

2266..0055 –– wwttoorreekk – spotkanie w
cyklu Wieczorów Czwartkowych
z p. Mariuszem Raniszewskim
pt.: „Noc Świętojańska we
współczesnej Polsce. Obchody
wśród Polaków i Litwinów”

2288..0055 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z dr Izabelą Winiarską w cyklu
„Literatura polska – onomasty-
ka” pt.: „Degradacje i meliora-
cje znaczeniowe”

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