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CC oo  ss ii ęę  zz dd aa rr zz yy łł oo .. .. ..CC oo  ss ii ęę  zz dd aa rr zz yy łł oo .. .. ..
27. rocznica katastrofy lotniczej w Lesie Kabackim

9 maja, w 27–tą rocznicę katastrofy lotniczej samolotu Ił – 62 M „Tadeusz Kościuszko”, w Lesie
Kabackim, została odprawiona msza święta w intencji śp. Załogi i Pasażerów, którzy stracili życie
w katastrofie.

27 lat temu na skutek awarii, w Lesie Kabackim spadł na ziemię Ił-62M „Tadeusz Kościuszko”.
Na pokładzie było 172 pasażerów i 11 członków załogi. Wszyscy zginęli. Tylko dzięki kunsztowi pi-
lota kapitana Zygmunta Pawlaczyka samolot nie spadł na budynki Ursynowa, a dopiero w Lesie
Kabackim.

Na uroczystości zjawili się organizatorzy – rodziny i bliscy ofiar katastrofy, przedstawiciele Klu-
bu Seniorów Lotnictwa, Polskich Linii Lotniczych oraz Urzędu Dzielnicy Ursynów: zastępca bur-
mistrza Lech Skowron oraz radny Leszek Lenarczyk.

Kondycja dominuje w sztafecie EKIDEN
Dziesiąta edycja Accreo Ekidenu zdominowana została przez zawodników w żółtych koszulkach

Stowarzyszenia Kondycja.
Raz po raz, któryś z nich mijał strefę zmiany. Warto dodać, że w tej edycji w barwach Kondycji,

pobiegło pięć drużyn, czyli aż trzydziestu zawodników.
Najszybsza ekipa, w składzie: Przemysław Osełka, Krzysztof Wasiewicz, Michał Bernardelli, Krzysz-

tof Kielak, Tomasz Rębiś i Andrzej Jankowski, uzyskała czas 02:30:02 i uplasowała się na drugim
miejscu wśród 767 drużyn startujących w tym roku. Równocześnie zawodnicy Kondycji aż o 8 mi-
nut poprawili swój czas z zeszłorocznej edycji. Niestety nie wystarczyło to do wygrania zawodów,
choć zwycięstwo było o włos. Najlepsi w tym roku byli zawodnicy New Balance Team, którzy po-
konali maratoński dystans w 02:28:22. Pozostałe drużyny Kondycji też spisały się rewelacyjnie, zaj-
mując miejsca: 40, 149, 275 i 335. 

Warto przypomnieć, że w poprzedniej edycji EKIDEN’u Kondycja zajęła pierwsze miejsce. Tak-
że tegoroczny sukces nie jest jednorazowym incydentem, a wynikiem zarówno ciężkiej pracy tre-
nerów: Wiesława i Renaty Paradowskich, jak i samych zawodników.

13 kradzieży w szpitalach
Mundurowi otrzymali informację, że po jednym z ursynowskich szpitali „kręci” się podejrzany

mężczyzna, który może mieć związek z kradzieżami na jego terenie. Policyjny patrol, który przy-
jął zgłoszenie przekazał jego rysopis swoim kolegom. Po krótkiej chwili funkcjonariusze zauwa-
żyli, że osoba ta wsiada do autobusu. Stróże prawa weszli do pojazdu i wylegitymowali tam Bar-
tłomieja K.

Okazało się, że to ten mężczyzna był jakiś czas temu widziany na jednym z oddziałów , a jego
pracownikom tłumaczył, że przyszedł w odwiedziny do swojej matki. Policjanci ustalili także , że
to nie jego pierwsza wizyta w tym szpitalu. 31-latek już kilka miesięcy wcześniej pojawiał się tam,
a przebywający tam pacjenci zgłaszali wówczas kradzieże swoich rzeczy. Mundurowi zatrzymali
Bartłomieja K.

Szybko wyszło na jaw, że mężczyzna był już karany za kradzieże w szpitalach, a praski sąd wy-
dał również na niego nakaz doprowadzenia. Policjanci przedstawili mu aż 13 zarzutów za kradzie-
że oraz jedną za włamanie na rachunek bankowy przy pomocy skradzionych kar płatniczych.
Przestępstw tych dopuścił się w warunkach recydywy. Teraz Bartłomiej K. trafi do aresztu śledcze-
go, gdzie odbędzie zasądzoną karę 8 miesięcy pozbawienia wolności.

r e d .

Choć nasze telewizje to me-
dia na ogół miodem albo
przynajmniej Miodkiem

płynące, czasem trafi się zgrzyt,
który zrani ucho językowego este-
ty. Wiele lat temu sensacją nadaw-
czą TVP było to, że prowadzący
audycję pod nazwą „Miś z Okien-
ka” znakomity aktor Bronisław
Pawlik, przekonany o swoim zej-
ściu z anteny, pozwolił sobie na do-
sadną puentę występu, która
brzmiała: „A teraz, drogie dzieci,
pocałujcie Misia w dupę”. W no-
wych czasach telewidzowie wyła-
wiają niekiedy uchem jakieś prze-
kleństwa lektorów głównego wy-
dania wiadomości. Prawdziwym
przełomem stało się jednak dopusz-
czenie do permanentnego używa-
nia słów jawnie ordynarnych, a
zwłaszcza przymiotnika „zajebi-
sty”, upowszechnionego w paru
stacjach telewizyjnych przez zbun-
towane refrenistki pop music – Do-
rotę Rabczewską, zwaną Dodą
Elektrodą, i Agnieszką Chylińską,
która po okresie nieciekawego pod-
śpiewywania objawiła nagle zu-
pełnie inną twarz: inteligentnej ju-
rorki różnych konkursów oraz
wzorowej Matki-Polki. 

Oile jednak Jej Zajebistość
Agnieszka sprawiła wraz z
Dodą, że ordynarny, acz-

kolwiek niejednoznaczny przy-
miotnik wszedł błyskawicznie do
powszechnego użycia i już nikogo
nie dziwi, o tyle znana z arysto-

kratycznych manier i takiegoż po-
chodzenia aktorka po przejściach
– Beata Tyszkiewicz – poszła jesz-
cze dalej jako telewizyjna jurorka,
posłużywszy się już całkowicie jed-
noznacznym, bardzo mocnym cza-
sownikiem „zapierdalać”. Gdyby
jako wykonawczyni jednej z głów-
nych ról w serialu „Lalka” rzuciła
kiedyś na wizji takie słówko, nawet
Wokulski by się w niej odkochał. Te-
raz wszakże etapowa kobieta An-
drzeja Wajdy może wykorzystać
do maksimum zdobycze wolnej
Polski i pojechać furmańską łaciną
do spodu. 

W ydaje się, że wobec spo-
pularyzowania wspo-
mnianych wyżej, jędr-

nych określeń w języku mediów
najwyższy czas wprowadzić je do
opracowywanego właśnie na nowo
szkolnego elementarza, a w dzien-
nikarstwie sportowym to powin-
na już być jazda obowiązkowa. No
bo jakąż ekspresję ma zdanie „Usa-
in Bolt biegnie jak błyskawica” w
porównaniu z  dynamiczną wypo-
wiedzią: „Bolt zapierdala wprost
zajebiście do mety”. Jestem przeko-
nany, że jeśli chodzi o elementarz,
dzieci to kupią i zamiast sylabizo-
wać mozolnie „Ala ma asa”, za-
czną naśladować Chylińską i Rab-
czewską, co znacznie przyspieszy
naukę czytania. Niech tylko mini-
ster edukacji narodowej nie prześpi
sprawy. 

No cóż, zgrzyty słowne to
dzisiaj nic nadzwyczajne-
go. Niedawny prezydent

Warszawy bardzo ładnie potrafił
powiedzieć petentowi: „Spieprzaj,
dziadu!” Były prymas, dla odmia-
ny, objawił chrześcijańską miłość
bliźniego, określiwszy grupę dzien-
nikarzy mianem „szczekające kun-
delki”, zaś nieodżałowany ksiądz
Józef Tischner wyjątkowo barw-
nie sformułował swoją wersję pod-

stawowej tezy ontologicznej, wy-
różniając w nomenklaturze góral-
skiej trzy kategorie: święta prawda,
tyż prawda i gówno prawda. 

N o i aż się prosi, żeby sko-
rzystać z dorobku nauko-
wego śp. Józefa Tischnera,

czytając zamieszczony w jednej z
gazet lokalnych sugestywny me-
moriał zatytułowany „Stanowisko
Klubu Radnych Platformy Obywa-
telskiej RP Dzielnicy Ursynów”.
Treść stanowiska jest o tyle cieka-
wa, że stanowi ono przeciwwagę
do samochwalstwa szarogęszącej
się obecnie w dzielnicy ekipy Nasze-
go Ursynowa, która – choć jak wia-

domo z enuncjacji odsuniętych od
władzy platformersów, rządzi nie-
udolnie – wyszarpała gdzieś jed-
nak własnym wysiłkiem 23,4 mi-
liona złotych, licząc, że skąpiąca
jej grosza pani prezydent Hanna
Gronkiewicz-Waltz zechce przeka-
zać tę forsę na cele ursynowskie.
Radni PO sugerują, żeby te pienią-
dze przeznaczyć na budowę (a ra-
czej rozbudowę) ulicy Karczun-
kowskiej na Zielonym Ursynowie,
a konkretnie na wstępny wykup
terenów. Być może to dobry po-
mysł, chociaż sami jego autorzy
przyznają, że 23 melony to w tym
wypadku byłaby co najwyżej przy-

grywka, bo na całą inwestycję po-
trzeba dwakroć więcej. Co ciekawe
wszelako w swoim stanowisku, po-
święconym głównie atakom na
Nasz Ursynów miast konstruktyw-
nym postulatom, zarzucają obec-
nemu burmistrzowi Piotrowi Gu-
ziałowi i jego ekipie, że ta banda
nieudaczników nie tylko nie zre-
alizowała przez cztery lata żadnej
nowej inwestycji, to na domiar złe-
go żadnej też nawet nie zaczęła.

I tu kłania się ksiądz Tischner
ze swym nad wyraz celnym
określeniem: gówno prawda.

Nie chodzi mi jednak o jakiekol-
wiek szczegóły inwestycyjne, zwią-

zane z działalnością Guziałowej
drużyny, tylko o podstawową, na-
der brutalną prawdę: Platforma
Obywatelska, partia którą skądi-
nąd najwyżej cenię na naszym po-
dwórcu politycznym, zmusiła bur-
mistrza Ursynowa, żeby przez ca-
łe mijające czterolecie – jak to mó-
wią – kopał się z koniem, czyli bez-
skutecznie walczył o pieniądze, któ-
re ma w ręku pani prezydent Han-
na Gronkiewicz-Waltz, nomen
omen wiceprzewodnicząca PO. A
krótko mówiąc, pierwsza w partii
po Tusku. 

K westia wyposażenia Guzia-
ła w fundusze inwestycyjne
to jedno, pod uwagę wsze-

lako trzeba wziąć jeszcze rzecz dru-
gą, mianowicie zablokowanie
przez miasto budowy planowa-
nych wcześniej połączeń Ursyno-
wa z Wilanowem, a przede wszyst-
kim przejazdu do tej drugiej dziel-
nicy przedłużoną ulicą Ciszewskie-
go. To nie Guział akurat miał w
ręku karty, nie on był od sporzą-
dzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego i nie
jemu też przyszło do głowy, by na
skraju Skarpy Ursynowskiej, do
którego dobiega ta arteria, walnąć
ni stąd ni zowąd osiedle mieszka-
niowe. O tym jednak we wspo-
mnianym stanowisku klubu rad-
nych PO jego szef Tomasz Sieradz
dziwnym trafem nie wspomina. 

M ijająca kadencja samo-
rządu na Ursynowie jest
traktowana przez Plat-

formę jako runda rewanżowa wo-
bec Guziała, który – co tu kryć –
mocno podszczypywał platformer-
sów, gdy sam był w opozycji, a oni
dzierżyli władzę. Tylko czy z wiecz-
nych kłótni na tle politycznym coś
dobrego może dla mieszkańców
dzielnicy kiedykolwiek wyniknąć?

P A S S M I TA
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l
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RYS. PETRO/AUGUST

Ursynowscy policjanci prowadzą postępowanie dotyczące napaści na młodą kobietę . W tej
sprawie został sporządzony portret pamięciowy sprawcy. Funkcjonariusze zwalczający przestęp-
stwa przeciwko życiu i zdrowiu, proszą o kontakt wszystkie osoby, które rozpoznają mężczy-
znę lub mają jakiekolwiek informacje na temat zdarzenia.

Do zdarzenia doszło 26 lutego 2014 roku około 12.45 przy ulicy Bokserskiej, w rejonie szko-
ły podstawowej. Napastnik zaatakował młodą kobietę, która wyszła na spacer z dzieckiem w
wózku, a potem ukradł jej torbę.

Podczas trwającego postępowania biegły z zakresu kryminalistyki sporządził portret pa-
mięciowy sprawcy. Poszukujemy mężczyzny w wieku około 30-35 lat, wzrostu około 180-185
cm., szczupłej sylwetce, owalnej twarzy oraz jasnych, dużych oczach. W dniu zdarzenia spraw-
ca ubrany był w ciemną bluzę z kapturem, ciemne spodnie dresowe, ciemną kurtę do biodra
oraz czarne, sportowe buty.

Wszyscy, którzy rozpoznają mężczyznę lub mają jakiekolwiek informacje na temat zdarze-
nia, proszeni są o kontakt z ursynowskimi policjantami pod numerami telefonów (22) 603-19-
78 lub (22) 601-69-78 (prowadzący postępowanie). Informacje można również przekazywać
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

POSZUKIWANY!
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Wywiad z Elżbieta Wiśniewską, ursynowską kandydatką do Parlamentu Europejskiego

Epoka gońca już dawno się skończyła
PPAASSSSAA:: WW jjaakkiimm cceelluu,, sszzaannooww-

nnaa ssąąssiiaaddkkoo zz UUrrssyynnoowwaa,, ppcchhaa
ssiięę ppaannii ddoo EEuurrooppaarrllaammeennttuu??

EELLŻŻBBIIEETTAA WWIIŚŚNNIIEEWWSSKKAA::
Może to zabrzmi zabawnie, ale
Europa to nasz dom, dom Euro-
pejczyków. I nie wszystkie pro-
blemy, jak widać to chociażby
na polskim przykładzie,  da się
rozwiązać lokalnie. W rozwią-
zywaniu niektórych potrzebuje-
my pomocy Unii Europejskiej,
ponieważ nasze władze z tym
po prostu sobie nie radzą. W
pewnym momencie doszłam na-
wet do wniosku, że powinny być
dwa rodzaje dyrektyw: jedne dla
państw starej Unii, a inne dla
krajów takich jak nasz. Proszę
zobaczyć, co się u nas działo z
tak zwaną ustawą śmieciową.
Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy
nie mieli najmniejszych proble-
mów z wdrożeniem przepisów
dotyczących selekcji odpadów.
A u nas są z tym wielkie proble-
my. Może więc w tej sprawie
trzeba napisać dla Polski odręb-
ną dyrektywę. 

PPooddoobbnnoo ww kkrraajjaacchh,, oo kkttóórryycchh
ppaannii wwssppoommnniiaałłaa,, wwddrroożżeenniieemm
uussttaaww śśmmiieecciioowwyycchh nniiee zzaajjmmoo-
wwaallii ssiięę lluuddzziiee zz ttyyttuułłaammii pprrooffee-
ssoorrsskkiimmii,, aa mmiimmoo ttoo wwddrroożżeenniiee
ssiięę ppoowwiiooddłłoo……

Rzeczywiście, to coś niesamo-
witego, bo w Warszawie szefem
administracji jest profesor Han-
na Gronkiewicz-Waltz i choć to
osoba o wielkiej wiedzy, z usta-
wą śmieciową nie była w stanie
poradzić sobie w terminie. I nie
pomogło wydanie milionów zło-
tych w celu opłacenia firm do-
radczych. Ale tak naprawdę jest
to szerszy temat. Polska to bo-
wiem specyficzny kraj, który do-
świadczył wojennej pożogi, a po-
tem, delikatnie mówiąc, 50 lat
dziwnego ustroju. Może dlate-
go po trosze zapomnieliśmy, że
w naszym wypadku czas jest
ważnym elementem decyzyj-
nym. Może więc jednak warto
się pokusić w Unii o specjalną
dyrektywę dla krajów drugoli-
gowych, takich jak Polska. Bo je-
śli jakieś posunięcie jest zapla-
nowane, lecz nie zrealizowane w
rozsądnym czasie, to może auto-
matycznie je zamknąć i dopiero
wtedy rozpocząć od nowa z do-
stosowaniem do odpowiednich
warunków. Wówczas zamiast
niechcianej autostrady przez śro-
dek miasta byłaby poprowadzo-
na tam, gdzie jej oczekują ludzie.

AA jjaakkiiee ppoossuunniięęcciiaa mmiiaałłaabbyy łłaa-
sskkaawwaa ppaannii eewweennttuuaallnniiee nnaa mmyyśśllii??

Na przykład sprawę połu-
dniowej obwodnicy Warszawy,
która przejdzie przez sam śro-
dek miasta. Nietrudno się zresz-
tą domyślić, że najchętniej ocze-
kiwalibyśmy pomocy ze strony
Unii w sprawach, które nas do-
tykają tu i teraz. Bo bliższa ko-
szula ciału niż sukmana. Trzeba
wszakże brać pod uwagę, że
Unia to nie jest przedsięwzięcie
na dziś i jutro i nie na sam rejon
Ursynowa i Wilanowa. To trak-
tat międzypaństwowy na dłu-
gie lata, obejmujący ogromną
część Starego Kontynentu. Dla-
tego ważny jest paradygmat te-
go, co ma być na tym obszarze
zrobione. Z mojego punktu wi-
dzenia takim paradygmatem
powinno być to, że gospodarka
ma być dla ludzi, a nie ludzie
dla gospodarki. Takie myślenie
musi być głęboko osadzone w
unijnej ideologii i mówię tak
śmiało, nie bacząc, że słowo ide-
ologia ma u nas akurat specy-
ficznie lewicową konotację. 

JJaakk ttoo ssiięę pprrzzeekkłłaaddaa nnaa kkoonn-
kkrreettnnee rroozzuummiieenniiee ppoosszzcczzeeggóóll-
nnyycchh kkwweessttiiii nnaa ffoorruumm UUnniiii??

Przede wszystkim chodzi o
stosunek do pracy. Bo praca to
nie jest tylko źródło dochodów i

ewentualna smutna konstatacja,
że będąc bezrobotnym nie mam
z czego żyć. Z mojego punktu
widzenia bowiem zaangażowa-
nie w pracę zawodową jest pod-
stawą dobrego samopoczucia
obywatela, jego zdrowia i samo-
oceny, a nie tylko sposobem na
przeżycie. 

WWoobbeecc ooggrroommnneeggoo mmaarrggiinneessuu
bbeezzrroobboocciiaa mmaammyy zz ttyymm ww PPoollssccee
ppaalląąccyy pprroobblleemm……

Może moja wypowiedź w tej
materii wyda się dziwna, ponie-
waż jestem już emerytką i znam
z własnego doświadczenia pro-
blemy ze znalezieniem pracy
osób z chorobą PESEL. Sądzę
jednak, że najważniejszy pro-
blem to praca dla ludzi młodych.
Oni dopiero wchodzą na rynek i
bardzo wiele zależy od tego, jak
zostaną na nim ukształtowani w
momencie wejścia. To będzie bu-
dowało ich relacje rodzinne, ich
przyszły świat. A więc jest rzeczą
niesłychanie ważną, żeby mło-
dzi mieli szanse na znalezienie
pracy. Oczywiście, są z tym zwią-
zane specjalne programy unij-
ne. Obawiam się jednak, czy
naszym rządzącym uda się je
zrealizować, ponieważ w
tych programach poprzecz-
ka została bardzo wysoko
ustawiona. Każdy młody
człowiek powinien otóż
dostać propozycję pracy
po zakończeniu nauki, a
przynajmniej propozycję
odbycia stażu pracowni-
czego z ewentualnym
przyuczeniem lub nawet
przekwalifikowaniem, je-
śli nie udało mu się wy-
nieść ze szkół odpowied-
niego przygotowania do
wykonywania zawodu. 

II ttuu iissttnniieejjee ppeewwiieenn ddyyllee-
mmaatt,, jjeeśśllii ssiięę zzwwaażżyy,, żżee nniicc
nniiee uujjmmuujjąącc ddookkttrryynniiee kkaattoolliicc-
kkiieejj,, kkttóórraa zzddoommiinnoowwaałłaa ppooll-
sskkiiee sszzkkoołłyy,, nniieettrruuddnnoo zzaauuwwaa-
żżyyćć,, iiżż nnaa pprrzzyykkłłaadd pprrootteessttaann-
ttyyzzmm kkłłaaddzziiee oo wwiieellee wwiięękksszzyy nnaa-
cciisskk nnaa eettooss pprraaccyy,, sspprrzzyyjjaajjąącc
pprrzzeeddssiięębbiioorrcczzoośśccii mmłłooddyycchh lluu-
ddzzii ii ssuummiieennnnoośśccii ww wwyykkoonnyywwaa-
nniiuu oobboowwiiąązzkkóóww……

To prawda, że okres edukacji
jest niesłychanie ważny w kształ-
towaniu postaw obywatelskich,
ale jeszcze ważniejsze jest to, co
się będzie działo w okresie na-
stępnym. Kładzie się na przykład
duży nacisk na mobilność mło-
dych. Jedni się cieszą, że dwa
miliony rozpoczynających karie-
rę zawodową Polaków wyjecha-
ło za chlebem, innych ten fakt
martwi. Można się oczywiście
cieszyć, że dzisiaj młodzi mają
szansę wyjazdu i podjęcia pracy
za granicą, co w czasach mojego
pokolenia było niezwykle trud-
ne. Tylko czy to najlepsze wyj-
ście, jeśli chodzi o mobilność za-
wodową?  Wydaje mi się, że po-
winniśmy wspierać raczej inne
formy mobilności. Bo emigracja
powoduje zerwanie więzów ro-
dzinnych i odizolowanie od śro-
dowiska, w którym z natural-
nych względów człowiek czuje
się dobrze. A Polska to jest nasz
dom i my w tym domu chcemy
żyć. 

KKłłaanniiaa ssiięę ssaamm HHeennrryykk SSiieenn-
kkiieewwiicczz zzee sswwąą wwzzrruusszzaajjąąccąą nnoo-
wweellkkąą „„ZZaa cchhlleebbeemm””……

A czemu nie? W dzisiejszej
Polsce jeszcze bardziej niż w cza-
sie zaborów chciałoby się żyć
godnie i bezpiecznie. Dlatego
zwrócę uwagę na potrzebę mo-
bilności pomiędzy zawodami.
Szkoły za mało uczą przystoso-
wywania się do nowych warun-
ków. Nie ma rozbudowanych
systemów, które by taką mobil-
ność wzmagały. Może to za-
brzmi dziwnie, ale odnoszę wra-
żenie, że za moich czasów szko-

ła, zwłaszcza średnia, lepiej do
tego przygotowywała. Znałam
wprawdzie niejeden przypadek
pozostawania w tym samym
miejscu pracy na tym samym sta-
nowisku przez 40 lat, ale był to
świadomy wybór, a nie brak
umiejętności. Dziś to nawet trud-
no sobie wyobrazić. Obecne wy-
magania zmuszają niejednokrot-
nie do zmiany zawodu. 

ZZaammiiaasstt tteeggoo oossoobbyy ww zzaa-
aawwaannssoowwaannyymm wwiieekkuu wwyyppyycchhaa-
łłoo ssiięę wwcczzeeśśnniieejj nnaa eemmeerryyttuurręę,,
kkttóórreejj ppeerrssppeekkttyywwaa zzaacczzyynnaa ssiięę
tteerraazz ooddddaallaaćć……

Generalnie biorąc, żyjemy
dłużej, więc tym bardziej, ze
względów ekonomicznych, po-
winniśmy dłużej pracować
zawodowo.  Jednak
istnieje duży
opór prze-

ciwko zmia-
nie zawodu i
przeciw dłuższej pracy.
Nie tylko dlatego, że podwyż-
szono wiek uprawniający do sko-
rzystania z emerytury bez spo-
łecznej akceptacji. Przyczyny
oporu są obiektywne – zły stan
zdrowia wielu osób po pięćdzie-
siątce i brak pracy dostosowanej
do możliwości fizycznych i psy-
chicznych starszych pracowni-
ków. Są też czynniki8 subiek-
tywne, brak wyuczonych umie-
jętności przystosowania do no-
wych wyzwań, mobilności za-
wodowej, obawa przed bezro-
bociem i degradacją społeczną.
A młodym się wydaje, że to sta-
rzy zajmują wszystkie miejsca
pracy.

Tymczasem pracy jest po pro-
stu  za mało. Bez poprawy kon-
kurencyjności naszych firm i uła-
twień dla prowadzenia biznesu,
ani młodzi, ani starzy nie będą
zadowoleni. Zamiast rozbudo-
wywać administrację i zatrud-
niać tam kolesiów, warto wspie-
rać rozwój przedsiębiorstw spo-
łecznych.

W nowej unijnej perspektywie
na inwestycje w zasoby ludzkie
ma być zgodnie z przedstawio-
nym  tu podejściem co najmniej
23,1 % środków unijnych. Nie
zmarnujmy tego.

Ale przejdźmy do innego
aspektu, jakim są warunki do
zróżnicowanego sposoby świad-
czenia pracy. To problem, które-
go dotychczas nie udało się w
Polsce rozwiązać, bo nie reali-

zujemy wystarczająco efektyw-
nie zobowiązań agendy cyfro-
wej w obszarze dostępu do Inter-
netu, ponadto zaś nie dość efek-
tywnie wykorzystujemy techni-
ki informacyjno-komunikacyjne
w gospodarce i administracji. 

CCzzyy ppaannii ssaammaa nnaawwyykkłłaa ddoo
zzmmiiaannyy zzaawwoodduu ii cchhaarraakktteerruu
pprraaccyy??

Owszem, zmieniałam ją do-
syć często, a przychodziło mi to
całkiem łatwo, ponieważ mia-
łam odpowiednie przygotowa-
nie do takich zmian, wyniesione
ze szkół. Ale wracając do syste-
mów informacyjno-komunika-
cyjnych chciałabym powiedzieć
kilka słów na temat administra-

cji. Przypomnę aferę Am-
ber Gold i wielkie

zdziwienie:
no jak to,

skoro pre-
zes zarządu ta-

kiej spółki powinien
być człowiekiem bez skazy, ja-
kim cudem taką funkcję pełnił
człowiek karany przez sąd. Sys-
tem nie zapewnił dotarcia do są-
du rejestrowego informacji z
Krajowego Rejestru Skazanych.
Tymczasem w dobrze zorgani-
zowanej administracji odpo-
wiedź na pytanie o karalność
znalazłoby się automatycznie,
nawet bez wchodzenia w szcze-
góły. I równie automatycznie
wpis władz spółki z takim preze-
sem były odrzucony, co z kolei
uchroniłoby masę osób, od któ-
rych ten osobnik wyłudził znacz-
ne kwoty. Czyli już na wstępie
sam system informacyjno-komu-
nikacyjny zapobiegłby złu bez
potrzeby późniejszego angażo-
wania instancji nadzoru finanso-
wego. 

Dziś mamy często taką sytu-
acją, że to obywatel nosi doku-
menty pomiędzy dwoma urzę-
dami, a to urzędnicy powinni
wymieniać owe informacje mię-
dzy sobą. Zatem czynienie z oby-
watela swego rodzaju gońca to
nie jest to, czego byśmy w kraju
Unii Europejskiej akurat oczeki-
wali. Epoka gońca już się skoń-
czyła. 

RRóówwnniieeżż ww sskkaallii mmiięęddzzyynnaarroo-
ddoowweejj……

No bo jesteśmy w końcu glo-
balną wioską, a system informa-
cyjno-komunikacyjny obejmuje
nie tylko nasz teren, ale cały
świat, jakkolwiek wymaga pew-

nej synchronizacji, uzgodnień i
podpisywania odpowiednich
protokołów. Krótko mówiąc, je-
żeli sternicy naszej gospodarki i
administracji niezbyt energicz-
nie dążą do korzystania z tego
nowoczesnego systemu, to moż-
na ich instrumentami unijnymi
do tego przymusić. Po prostu
ktoś z zewnątrz powie przedsta-
wicielom naszych władz: – Chło-
paki, źle się bawicie. Tymczasem
obywatele Polski powinni mieć
komfort życia, związany z epoką
cyfrową, jak przystoi Europej-
czykom, którzy przez tysiącle-
cia byli najbardziej ekspansywną
grupą ludności na świecie, notu-
jącą najwięcej wynalazków i naj-
bardziej przyspieszającą cywili-
zacyjny postęp. 

NNoo ttoo jjaakk mmaammyy ssttaaćć ssiięę EEuu-
rrooppeejjcczzyykkaammii ww kkaażżddyymm ccaalluu??

A chociażby tak, żeby przed-
stawiciele obecnego pokolenia
nie tonęli w tłuszczu, jak ich ro-
dzice i dziadkowie. Nie chcemy
zauważać, że człowiek otyły to
często człowiek chory, a w

związku z tym nie dość wydaj-
ny, nie dość kreatywny. W do-
datku taki człowiek kosztu-
je społeczeństwo bardzo
drogo, więc nie ma powo-
du, żebyśmy postawy an-
tyzdrowotne promowali.
Czytałam niedawno
książkę o roślinach waż-
nych dla rozwoju świa-
ta, w tym o trzcinie cu-
krowej. Otóż mało kto
zdaje sobie sprawę, że
cukier to jeszcze jeden
narkotyk, który człowie-
ka uzależnia. I jest rów-
nie szkodliwy dla zdro-
wia jak alkohol. W związ-
ku z tym bardzo by mi za-

leżało, żeby sprzedaż słod-
kich batoników, słodzo-

nych napojów i innych ar-
tykułów zgubnych dla zdro-

wia była dopuszczalna tylko
dla osób powyżej osiemnastego

roku życia. I żeby przy wejściu do
szkoły nie dostawało się mdłości
na widok słodyczy w znajdują-
cym się tam sklepiku. A takie
sklepiki to jedna z przyczyn tego,
że w skali Europy prawie 50 pro-
cent ludności ma nadwagę a oty-
łe dzieci to już problem społecz-
ny w skali Europy. Co gorsza, u
nas z podobnymi sklepikami ma-
my do czynienia w szpitalach
oraz, o zgrozo, w ośrodkach
sportowych, chociażby przy ba-
senach. To są rzeczy karygodne.
Dlatego trzeba to zwalczać w
skali całej Unii. 

WWiiddzzęę,, żżee pprrzzeemmaawwiiaa pprrzzeezz
ppaanniiąą eennttuuzzjjaassttkkaa kkuullttuurryy ffiizzyycczz-
nneejj,, ooddżżeeggnnuujjąąccaa ssiięę oodd mmooddyy
cczzaassóóww ssaasskkiicchh:: „„ZZaa kkrróóllaa SSaassaa
jjeeddzz,, ppiijj ii ppooppuusszzcczzaajj ppaassaa””……

Należę do grupy kobiet, które
już od czterdziestu lat spotyka-
ją się na zajęcia fitness, a nasza
instruktorka, choć jest już bli-
ska osiemdziesiątki, bez proble-
mu wykonuje stanie na głowie.
Jak widać, można zadbać o swo-
ją sprawność fizyczną, tylko
trzeba zacząć od podstaw, w
tym od tego, żeby kobiety mia-
ły dostęp do sportu w o wiele
szerszym zakresie. W samej tyl-
ko Warszawie wydaliśmy 2,5
miliarda na dwa stadiony do pił-
ki nożnej, pozostającej wciąż
sportem głównie męskim. Ko-
biety z tych obiektów nie mają
żadnego pożytku. A czy dla nich
zbudowano za taką samą sumę
sale do fitnessu albo pływalnie?
Dlaczego lekkoatletyka, w której
kiedyś byliśmy potęgą, dzisiaj
umiera? Tymczasem jak naj-
wcześniejsze wdrażanie dziew-
cząt do aktywności fizycznej za-
pobiega przyszłym problemom
z zajściem w ciążę, a także z ro-
dzeniem. 

Zwrócę uwagę na bardzo
ważny aspekt, jakim jest w wy-
padku kobiet wychowanie przez
sport. Dzięki sportowym trenin-
gom dziewczęta stają się bar-
dziej otwarte i pewne siebie.
Trudno je też wtłoczyć w utarte
stereotypy. Takie jak ten, że ma-
musia gotuje w domu obiadek, a
tatuś idzie pograć w piłkę. 
Zmiana postaw w młodym wie-
ku zaowocuje równościowymi
postawami w wieku dorosłym. 

WWiiddzzęę,, żżee jjaakk nnaajjssłłuusszznniieejj ppoo-
ddaa ppaannii ooddppoowwiieeddnniiee wwzzoorryy PPoo-
lleekk,, nnaa pprrzzyykkłłaadd IIrreennęę SSzzeewwiińń-
sskkąą ii JJuussttyynnęę KKoowwaallcczzyykk:: wwyy-
ssppoorrttoowwaannee,, iinntteelliiggeennttnnee ii
oottwwaarrttee nnaa śśwwiiaatt……

Obie mogą bez wątpienia
uchodzić za wzór i dobrze było-
by, żeby Szewińskich i Kowal-
czykówien było u nas jak najwię-
cej. Musimy w tym celu zerwać
z tą kryptodyskryminacją kobiet
w sporcie. Żeby przyszłe matki-
-Polki były zdrowsze. 

CCoo ppaannii ssąąddzzii oo ttrreennddaacchh eekkoo-
nnoommiicczznnyycchh ww ggoossppooddaarrccee śśwwiiaa-
ttoowweejj,, ggddyy ddzziiśś mmaammyy ttaakkąą ssyy-
ttuuaaccjjęę,, żżee ccoo ddrruuggii cciiuucchh,, ccoo ddrruu-
ggaa pprraallkkaa,, llooddóówwkkaa aallbboo kkoomm-
ppuutteerr ww nnaasszzyycchh sskklleeppaacchh zzoossttaa-
łłyy wwyypprroodduukkoowwaannee ww CChhiinnaacchh,,
aa pprrzzyynnaajjmmnniieejj ww ddaalleekkoowwsscchhoodd-
nniieejj AAzzjjii……

Zrobiono kiedyś błąd dopusz-
czając Chiny do Światowej Orga-
nizacji Handlu bez stawiania wa-
runków kształtowania kursu ju-
ana. To pozwala Chinom na pro-
wadzenie merkantylistycznej
polityki. Przemysł ucieka z Euro-
py. Ta sytuacja to wyzwanie dla
Unii Europejskiej. Jeśli Unia Eu-
ropejska nie zewrze szeregów,
to kraje naszego kontynentu, na-
wet bogate Niemcy, tego wyści-
gu nie wytrzymają. W wypadku
Polski jednakże zdecydowanej
poprawy wymaga efektywność
gospodarcza. 

AA jjaakkiieejj ppoolliittyykkii ggoossppooddaarrcczzeejj
jjeesstt ppaannii zzwwoolleennnniicczzkkąą??

Wydaje mi się, że w sferze eko-
nomii używa się wciąż mocno już
przestarzałych terminów, takich
jak liberałowie, neoliberałowie
itd. Tymczasem współczesny ka-
pitalizm przeszedł wszelkie wy-
obrażenia dawnych teoretyków.
Już od lat siedemdziesiątych
ubiegłego wieku zaczęliśmy ob-
serwować nasilenie technokra-
cji. A dziś w epoce cyfrowej jest to
jeszcze bardziej zauważalne. Przy
dzisiejszych rynkach finansowych
jeden broker lub jeden dealer są
w stanie przewrócić cały rynek.
Rezygnacja z parytetu złota czy
dolara, a danie pracownikom in-
stytucji finansowych realnych
możliwości „dodrukowania” pie-
niądza spowodowały, że banki
centralne, kiedyś ściśle kontrolu-
jące sytuację finansową, mają co-
raz mniej do powiedzenia

Obecnie zaś nie tylko na grun-
cie gospodarki mamy realne nie-
bezpieczeństwa powstania ne-
gatywnych zjawisk w skali glo-
balnej. Przykładem tego były AC-
TA, przez które mogliśmy w
znacznym stopniu stracić możli-
wość swobodnego korzystania
z Internetu. Często bywa tak, że
autorzy jakichś dyrektyw albo
umów nie do końca zdają sobie
sprawę, jakie mogą być skutki
ich posunięć. 

CChhccee ppaannii zzaatteemm wweejjśśćć ddoo EEuu-
rrooppaarrllaammeennttuu jjaakkoo oossoobbaa,, kkttóórraa
ppoo ddoośśwwiiaaddcczzeenniiaacchh ww bbaannkkoo-
wwoośśccii ii bbiizznneessiiee ddooppiillnnuujjee,, żżeebbyy
UUnniiaa nniiee ssttaałłaa ssiięę MMiinniisstteerrssttwweemm
GGłłuuppiicchh KKrrookkóóww??

Ujął pan to trochę kabareto-
wo, ale z grubsza biorąc o to wła-
śnie mi chodzi. I o takich euro-
parlamentarzystów powinniśmy
się postarać 25 maja. W poje-
dynkę bowiem trudno o sukces.

R o z m a w i a ł  R a f a ł  K o s

FOTO LECH KOWALSKI
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Cichociemni znowu uhonorowani na Ursynowie

Wojskowy pokaz w konwencji: dawniej i dziś
Już po raz drugi Urząd
Dzielnicy Ursynów z ini-
cjatywy burmistrza Piotra
Guziała – wraz z  Jednost-
ką Wojskową GROM, Fun-
dacją im. Cichociemnych
Spadochroniarzy Armii
Krajowej, Fundacją Edu-
kacji dla Bezpieczeństwa i
Fundacją Sprzymierzeni z
GROM – zorganizował pik-
nik edukacyjny militarno
– historyczny pod nazwą
II Dzień Cichociemnych na
Ursynowie. 

Organizatorzy przygotowali
dla mieszkańców Ursynowa, któ-
rzy szczelnie wypełnili teren pik-
niku, niezwykle bogatą i różno-
rodną ofertę. Trudno wskazać,
która z atrakcji wzbudziła w nie-
dzielę, 18 maja, największe zain-
teresowanie, bo praktycznie do
każdego stanowiska ustawiały
się kolejki zwiedzających. Punk-
tualnie o godz. 12.00 wraz z roz-
poczęciem imprezy, ruszyły ha-
mvee GROM-u, które na niezbyt
długiej, ale bardzo urozmaico-
nej trasie przewoziły uczestni-
ków pikniku. 

Bardzo ciekawie przedstawia-
ła się także ekspozycja pojazdów
wojskowych, wśród których obok
czołgu PT 91-Twardy, transporte-
ra BTR i hamvee GROM-u, Mu-
zeum Wojska Polskiego zapre-
zentowało także jedyny w Pol-
sce i jeden nielicznych na świecie
czołg Renault-17, pradziadka
wszystkich współczesnych pojaz-
dów pancernych. Ów zabytko-
wy pojazd bojowy był ekspono-
wany ze względu na swój sędzi-
wy wiek (prawie sto lat i nadal na
„chodzie”, co udowodnił na za-
kończenie imprezy) pod dachem
namiotu.

Niewątpliwie jednak do wy-
obraźni najmłodszych najbar-
dziej przemawiały pojazdy
współczesne czyli hamvee GRO-
M-u i Czołg Twardy, przywiezio-
ny przez I Warszawską Brygadę
Pancerną, które dosłownie znik-
nęły pod zbitym tłumem naj-
młodszych, szczelnie oblegają-
cym oba pojazdy. W długiej ko-
lejce, trzeba było także postać,
aby z bliska obejrzeć, a nawet
dotknąć współczesne uzbroje-
nie, jakim posługują się na co
dzień jednostki specjalne.

Oblegane były również stano-
wiska, na których z dużym zaan-
gażowaniem i pomysłowością
swoją działalność, sprzęt i po-
jazdy prezentowały służby mun-
durowe Warszawy: Policja, Straż
Miejska i Straż Pożarna. 

Piorunujące wrażenie na
uczestnikach Dnia Cichociem-
nych zrobiły dwie inscenizacje:
pierwsza – prezentująca taktykę
działań jednostek specjalnych,
przygotowana przez Grupę
Szybkiego Reagowania stowa-
rzyszenia Obrona Narodowa.pl
oraz druga, przygotowana przez
Grupę Rekonstrukcji Historycz-
nych „Parasol”, przedstawiają-
ca przyjęcie skoczka –Cicho-
ciemnego. 

Nie zabrakło działań rekre-
acyjnych: pierwszą z nich był „Tre-
ning Cichociemnych” – czyli bieg
z przeszkodami oraz gra terenowa
„Cichociemni”, przygotowana
przez Jednostki Strzeleckie z
Pruszkowa i Włocławka.Trzeba
było wykazać się nie tylko wie-
dzą o Cichociemnych, ale także
licznymi sprawnościami. 

Widowiskowe pokazy na sce-
nie i treningi przygotowały ursy-
nowskie kluby sportowe. Można
było także wypróbować swoją
zdolność trafiania do celu i spo-
strzegawczość na zainscenizo-
wanym strzeleckim stanowisku
treningowym, służącym jednost-
kom specjalnym do doskonale-
nia taktyki walki oraz minipoli-
gonie, na którym można było za-
grać w laserowego paintballa. 

Organizatorzy zadbali o liczne
nagrody dla uczestników zawo-
dów i konkursów, wśród których
ogromnym powodzeniem cieszy-
ły się specjalnie przygotowane na
niedzielną imprezę koszulki i
znaczki z symbolem Cichociem-
nych. Rozdawano ponadto gadże-
ty, których fundatorami byli: Mi-
litaria.pl, FX  Militaria, Gospodar-
stwo Sadownicze Monika Bankie-
wicz i Parki linowe Ju-huu.  

Kulminacyjnym momentem
pikniku okazały się skoki spado-
chronowe, które na cześć przy-
byłych Cichociemnych wykonali
spadochroniarze z wojskowej jed-
nostki GROM i Biura Operacji An-
tyterrorystycznych KG Policji, wi-
dowiskowo lądując na pobliskiej
łące. Organizator przedsięwzięcia
burmistrz Piotr Guział wraz pozo-
stałymi członkami zarządu dziel-
nicy powitał na scenie osoby, któ-
re swoją obecnością zaszczyciły
uroczystość: cichociemnych Aloj-
zego Józekowskiego i Aleksan-
dra Tarnawskiego oraz przedsta-
wicieli Sił Zbrojnych – gen. bryg.
dr Krzysztofa Motackiego – re-
prezentującego sztab generalny,
płk. Kazimierza Kotlewskiego z
Centrum Operacji Powietrznych,
płk. Mirosława Kalińskiego szefa
Oddziału Edukacji Obywatelskiej
i Ceremoniału Wojskowego DWi-
PO MON,  Bogdana Rowińskiego
– przedstawiciela Fundacji Cicho-
ciemnych Spadochroniarzy AK i
Marka Kuleszę z Fundacji Edu-
kacji dla Bezpieczeństwa. Spe-
cjalne podziękowania za wsparcie
w organizacji Pikniku zostały skie-
rowane przez burmistrza Dzielni-
cy Ursynów do ministra obrony
narodowej.

Na zakończeni części oficjalnej
dyrektor Gimnazjum nr 94 Mar-
ta Żebrowska odebrała z rak bur-
mistrza tablicę informującą o
nadaniu tej szkole imienia Ci-
chociemnych Spadochroniarzy
Armii Krajowej. Imprezę plene-
rową uświetniły rewelacyjne wy-
stępy estradowe,  m.i n. chóru
Gimnazjum 94, Orkiestry Woj-
skowej z Warszawy, orkiestry du-
dziarskiej Pipes & Drums z Czę-
stochowy oraz pokazy taneczne
zespołu Funky Chics..

w w w . u r s y n o w . p l



9



1 0



1 1



1 2

Z piątku na sobotę pod Ko-
mendą Główną Policji
przy ulicy Puławskiej po-
jawiła się gigantyczna ko-
lejka. I to wcale nie był
ogonek osób poszkodowa-
nych w wyniku kradzieży,
rozbojów albo innych
przestępstw. 

Komenda Główna Policji na
Mokotowie po raz pierwszy
otworzyła bowiem drzwi dla
wszystkich zainteresowanych w
ramach corocznej akcji “Noc Mu-
zeów”. Pomysł ten okazał się ab-
solutnym hitem, jakkolwiek nie

chodziło akurat o pokazanie
większej liczby obiektów muze-
alnych, lecz o przybliżenie poli-
cji społeczeństwu.

Nie na co dzień można wszak
zobaczyć Komendę Główną Poli-
cji od wewnątrz -–zwłaszcza jak
się przestrzega przepisów. Zatem
nic dziwnego, iż już od godz.17
przed głównym wejściem do bu-
dynku Komendy pojawili się
pierwsi zainteresowani. Nie mo-
gli narzekać na nudę w kolejce.
Funkcjonariusze zadbali o atrak-
cje; można było zobaczyć zbiór
zabytkowych rowerów “Łucznik”

z Radomia oraz  historyczny
sprzęt transportowy jak np. sa-
mochody “Nysa”, “Polonez”, czy
“ŁAZ”, ale także te najnowsze –
poduszkowce i radiowozy. Dla
najmłodszych sami policjanci by-
li wystarczającym fenomenem
wieczoru. Bo jak tu nie podziwiać
snajperów z karabinami, czy
funkcjonariuszy z pistoletami? 

Dodatkowo czas spędzony w
kolejce umilała gra Orkiestry Re-
prezentacyjnej Policji oraz poka-
zy szermierki w wykonaniu Gru-
py Rekonstrukcji Historycznej III
Okręgu Policji Państwowej. 

Wewnątrz było również inte-
resująco, a może nawet cieka-
wiej niż na zewnątrz. Sami funk-
cjonariusze oprowadzali 30-oso-
bowe grupki po swoim miejscu
pracy. Można było wejść do Sali
Generalskiej, czyli miejsca na-
rad kierownictwa policjantów,
a także do jednego z najmniej
dostępnych miejsc w budynku –
gabinetu komendanta główne-
go. Nawet sami funkcjonariusze
tu zaglądali, gdyż nawet dla nich
jest to miejsce prawie niedostęp-
ne. Maluchy wczuwały się w ro-
lę komendanta, zakładając jego

czapkę i siadając w jego fotelu.
Krążąc między korytarzami war-
to było zwrócić uwagę na liczne
fotografie historyczne, pocho-
dzące z archiwum policyjnego,
jak również na inne ekspozycje
jak “podręcznik administracyj-
ny dla użytku policji woj. śląskie-
go” z 1926 roku. 

Ogromne zainteresowanie
wzbudził punkt daktyloskopowa-
nia, gdzie za pomocą ferromagne-
tyków można było zrobić sobie
odcisk palca, czy zdjęcie sygnali-
tyczne za zabytkowym krzesłem z
poprzedniego stulecia. Oczywi-

ście, odpowiedzi na wszelkie py-
tania udzielali eksperci z Labora-
torium Kryminalistycznego Ko-
mendy Stołecznej Policji. 

– Widzimy ogromne zaintere-
sowanie i to nas cieszy – podsu-
mował przedstawiciel zespołu
prasowego Komendy Głównej,
komisarz Mariusz Góra -– Uwa-
żam, że jest to bardzo fajna ini-
cjatywa. Staramy się być bliżej
społeczeństwa. Następna edycja
“Nocy w Muzeum” już za rok.
Kto jeszcze otworzy nam drzwi
do swojego świata? 

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

Ostatnio wiele mówi się o
ursynowskim targowisku
Giełda  „ Na Dołku”. Tar-
gowisko to powstało w la-
tach osiemdziesiątych na
fali modnego wtedy hasła
“Bierzcie sprawy w swoje
ręce”. To słynne zdanie
wypowiedziane przez Le-
cha Wałęsę stało się sym-
bolem nowych czasów w
gospodarce. 

Dzięki Ustawie o działalności
gospodarczej z 23 grudnia 1988
roku zmieniły się całkowicie wa-
runki działania przedsiębiorców.
Doprowadziło to do rozwoju ba-
zarowego handlu, stragany wy-
rastały jak grzyby po deszczu na
ulicach polskich miast. Miłośni-
cy wielkich galerii handlowych
może się zdziwią, ale to właśnie
bazarki były pierwszymi marke-
tami w Polsce. Podczas zakupów
na targu ludzie wymieniali po-
glądy, dyskutowali, spotykali się
z dawno niewidzianymi znajo-
mymi. To były miejsca, które tęt-
niły życiem. Ursynów jako sy-
pialnia Warszawy nie pozostał
w tyle za tym trendem i wtedy
właśnie powstał największy targ
w Warszawie: Giełda „Na Doł-
ku”. Targowisko przez wiele lat
funkcjonowania nie zmieniło
swojego charakteru i cieszy się
do dzisiaj ogromną popularno-
ścią. Faktem jest, że infrastruktu-
ra tego bazarku wymaga moder-
nizacji i ucywilizowania, z czego
zdają sobie sprawę kupcy, ale
umowy z dzierżawcą (ZDM-em)
podpisywane ze Stowarzysze-
niem Kupców zarządzającym
tym terenem są krótkotermino-
we. Dlatego oczywistym wydaje
się, że kupcy nie inwestowali w
swoje stoiska wiedząc, że lokali-
zacja ta jest tymczasowa, a te-
ren przeznaczony jest na budo-
wę Południowej Obwodnicy
Warszawy. Kupcy doskonale
zdają sobie sprawę, że poprowa-
dzenie autostrady w tym miejscu
jest celem nadrzędnym dla całe-
go kraju, zarówno dla komuni-
kacji miejskiej, krajowej, jak i
międzynarodowej.

Problem, przed którym stanął
bazarek, to kwestia w jakie miej-
sce można go przenieść, aby za-
równo kupcy, jak i klienci byli

zadowoleni z nowej lokalizacji i
czy przeniesienie bazarku w in-
ne miejsce będzie rozwiązaniem
docelowym, czy też targowisko
wróci w to same miejsce? Oka-
zuje się, że na Ursynowie jest
wiele miejsc, w które można
przenieść Giełdę, jednak w więk-
szości przypadków byłoby to roz-
wiązanie tymczasowe, gdyż sy-
tuacja prawna i własnościowa
tych lokalizacji jest niejasna. Jest
to dobry punkt zaczepienia do
negocjacji z Miastem: z powodu
braku nowego miejsca na baza-
rek, przenieśmy go na czas prac
przy autostradzie w dogodny dla
mieszkańców rejon, a po zakoń-
czonej budowie wybudujemy
nowoczesne targowisko w sta-
rej lokalizacji. Niestety, na
chwilę obecną nikt nie jest
w stanie określić, kto bę-
dzie zarządcą po-
wierzchni nad tune-
lem, wobec czego
wszelkie rozmowy i
próby ustalenia przy-
szłości bazarku w
tym miejscu są bez-
celowe. 

W ostatnich dniach
pojawiła się akcja pod
hasłem „Ocalmy baza-
rek”, która wydaje się być
chybiona i nieadekwatna do
sytuacji. Po pierwsze, w chwili
obecnej nikt nie wystąpił z postu-
latem, aby całkowicie zlikwido-
wać bazarek, po drugie – sprawa
ostatecznej lokalizacji targowi-
ska nie jest przesądzona.  Ponad-
to inicjatorzy akcji „Ocalmy ba-
zarek” zbierają podpisy miesz-
kańców bez jakichkolwiek
uprzednich rozmów ze Stowa-
rzyszeniem czy też z samymi
kupcami. Cała ta sprawa wyglą-
da na zagrywkę polityczną i pró-
bę zyskania rozgłosu. Tego typu
akcje mają sens w momencie re-
alnego zagrożenia istnienia ba-
zarku, co może nastąpić dopiero
za siedem lat, gdy budowa ob-
wodnicy będzie w finalnym eta-
pie i podejmowane będą decyzje
odnośnie warunków zabudowy
na terenie zajmowanym obec-
nie przez targowisko.

Od roku Zarząd Stowarzysze-
nia prowadzi z Biurem Funduszy
Europejskich i Rozwoju Gospo-

darczego przy Urzędzie Miasta
Stołecznego Warszawy rozmo-
wy odnośnie dalszych losów ba-
zarku. Wskazano dwie lokaliza-
cje: przy ul. Surowieckiego oraz
w rejonie skrzyżowania Al. KEN
z ul. Ciszewskiego. Ponieważ
propozycje te nie były w pełni
satysfakcjonujące z punktu wi-
dzenia zarówno mieszkańców
jak i kupców, Zarząd Stowarzy-
szenia zaproponował trzecią lo-
kalizację – wzdłuż Al. KEN, w
kierunku Multikina, w bezpo-
średnim sąsiedztwie obecnego
targowiska. Kon-
cepcja ta zo-

stała wstępnie
zaakceptowana przez
włodarzy miasta i na dniach Za-
rząd wystąpi o wydanie warun-
ków zabudowy na tym terenie.
Rozwiązanie to wydaje się być
dogodne dla wszystkich zainte-
resowanych – lokalizacja bazar-
ku zmieni się zaledwie o kilka-
dziesiąt metrów, klienci nie będą
więc mieli problemu z odnale-
zieniem Giełdy. Jednocześnie
nowa lokalizacja, niezależnie od
decyzji odnośnie terenu nad tu-
nelem, jest tymczasowa i kwestia
powrotu bazarku na stare miej-
sce jest wciąż otwarta.

Aktualne informacje można
uzyskać na profilu Bazarku na
Facebooku pod adresem:
www.facebook.com/bazarekna-
dolku.

Zainicjowana przez Klub
Radnych Nasz Ursynów
akcja „Ocalmy Bazarek
na Dołku” rozpoczęła się
w zeszłym tygodniu. Zbie-
ramy podpisy pod petycją
w sprawie zachowania lo-
kalizacji Bazarku po wy-
budowaniu Południowej
Obwodnicy Warszawy. 

Akcję prowadzimy na dwóch
płaszczyznach: przez Internet
(na stronie: http://www.pety-
cjeonline.com/ocalmy_baza-

rek_na_dolku) oraz zbierając
podpisy poparcia bezpośrednio
od mieszkańców. W pierwszych
kilku dniach pod petycją online
podpisało się ponad dwieście, a
założoną na portalu Facebook
stronę polubiło ponad 250 osób.
W minioną niedzielę zbieraliśmy
również podpisy pod bazarkiem
i w 4 godziny zgromadziliśmy
ich blisko siedemset. Wydaje się,
że jest to dobry wynik, który po-
twierdza, że mieszkańcy chcą,
aby bazarek pozostał w tym
miejscu. Z rozmów z mieszkań-
cami wynika, że nie wyobrażają
sobie, aby ich ulubione targowi-
sko, które jest integralną częścią
naszej dzielnicy, nie mogło dalej
funkcjonować. Dla większości

bazarek powinien być jedynie
tymczasowo przeniesiony w in-
ne miejsce i w lepszej formule
wrócić w mniej więcej tę samą
okolicę po zakończeniu realiza-
cji inwestycji związanej z budo-
wą trasy S2.

Na profilu na portalu społecz-
nościowym Facebook zamieści-
liśmy pismo od GDDKiA z które-
go wynika, że zdaniem  Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad nie jest możliwe
przywrócenie bazarku po wybu-
dowaniu obwodnicy. 

GDDKiA odpowiedziała na
stanowisko rady dzielni-

cy Ursynów, która
zawnioskowa-

ła o przy-
wróce-

nie bazarku.
Krajowa Dyrek-

cja wskazuje wszakże,
że po wybudowaniu trasy 

ekspresowej nie widzi możliwo-
ści, aby bazarek mógł dalej 
funkcjonować w bieżącej loka-
lizacji. Gdyby rzeczywiście nie 
było na to szans, nie rozpoczy-
nalibyśmy naszej akcji. W pol-
skiej rzeczywistości często, aby 
coś stało się możliwe, trzeba za-
cząć o to walczyć, muszą być 
zbierane podpisy, musi być pre-
sja społeczeństwa. Tak było np. 
w sprawie kościoła pod Kopą 
Cwila. Wtedy wszystkim wyda-
wało się, że budowa zaplano-
wanej tam świątyni jest rzeczą 
pewną. |A jednak okazało się 
później, że kościół nie będzie 
budowany, gdyż zawalczono o 
to, by tereny te utrzymały cha-
rakter zielony i nie stały się pla-
cem kolejnej budowy. 

W tym wypadku sytuacja jest 
podobna. Nie ma żadnych prze-
ciwwskazań, żeby bazarek mógł 
funkcjonować po zakończeniu 
autostradowej inwestycji, gdyż 
obwodnica będzie budowana w 
tunelu, a w pasie drogowym nad 
tunelem można odpowiednio 
zorganizować przestrzeń.  
Zastanawialiśmy się już, co 
miałoby powstać nad tunelem. 
Generalnie chcemy, aby ta 
przestrzeń  była przeznaczona 
na elementy tzw. parku komu-
nikacyjnego, bazarku i miejsc 
parkingowych. Taką chęć wyra-
żaliśmy wielokrotnie, choćby w 
stanowisku klubu Nasz Ur-
synów, stanowisku rady dziel-
nicy wysłanym do GDDKiA 
oraz w uchwale Komisji Archi-
tektury z wnioskami do planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego. Oczywiście, na czas bu-
dowy, ze względów bezpie-
czeństwa i przepisów BHP, ba-
zarek będzie musiał zniknąć i 
kupcom należy zapewnić inne 
miejsce do handlu.

Podpisy pod petycję będzie-
my zbierali również w najbliż-
szych weekend, bo nasza akcja 
nie narusza ciszy przed wybora-
mi do Parlamentu Europejskie-
go, nie jest bowiem związana z 
wyborami. Cisza wyborcza nie 
jest żadną przeszkodą, gdyż nie 
prowadzimy agitacji związanej 
z wyborami do PE. Mamy pi-
semne potwierdzenie z Pań-
stwowej Komisji Wyborczej, że 
taka akcja może być prowadzo-
na. Jeżeli pogoda dopisze, 
zbiórka zostanie przeprowadzo-
na w sobotę i niedzielę pod ba-
zarkiem. Chcielibyśmy prowa-
dzić akcję przynajmniej przez 
miesiąc. Wydaje nam się, że w 
takim okresie można zebrać od-
powiednią liczbę podpisów, któ-
ra przekona GDDKiA oraz wła-
dze Warszawy do naszego po-
stulatu. Zatem zapraszam 
wszystkich, którzy zgadzają się 
z naszą petycją, także różnego 
rodzaju organizacje, by się 
pod petycją podpisywać 
bezpośrednio lub online. Im 
większe będzie poparcie dla 
petycji, tym większe szanse, 
że postulat mieszkańców 
zostanie zrealizowany. 

Prawda o przyszłości Giełdy Ocalmy Bazarek „Na Dołku”
PPiioottrr SSkkuubbiisszzeewwsskkii –– pprrzzeewwooddnniicczząąccyy kklluubbuu rraaddnnyycchh NNaasszz UUrrssyynnóóww PPiioottrr KKaarrcczzeewwsskkii - pprreezzeess ZZaarrzząądduu SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa KKuuppccóóww-IInnwweessttoorróóww GGiieełłddyy „„NNaa DDoołłkkuu””

Noc Muzeów w Komendzie Głównej Policji

Mundurowi z Mokotowa coraz bliżej ludzi!
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To nacjonalizm do polskich drzwi puka. Zresztą do wielu innych też. Ty-
le że my stracimy więcej, jeśli zapuka skutecznie. To zwłaszcza młodzi.
Słusznie sfrustrowani. Porzuceni. Ogłupieni.

Szkoła apolityczna, czyli taka, która oddaje pole uzurpatorom. Oni w takiej szko-
le prawdziwie rządzą sumieniami. W tym wieku, co są uczniowie liceów, to ła-
twe. Jeśli szkoła abdykuje, w imię apolityczności, z rozmowy o polityce, zostaje w polu katecheta
i najbezczelniejszy z nauczycieli. A także kolega  poruszający wyobraźnię swoja pewnością siebie,
ideą. Jakąkolwiek. Dzisiaj akurat jest nią na ogół idea „narodowa”. Taki czas. Taki dominujący prze-
kaz. Ogień, race, huk, zadyma, policja w odwrocie. Który młody, ambitny, ciekawy świata, nieza-
mknięty  w kręgu uczniowskiego dzienniczka ocen, podręcznika, zeszytu, dodatkowych lekcji an-
gielskiego na to nie pójdzie? 

Nauczanie obywatelskie to nie lekcja o tym, czym jest sejm, prezydent, samorząd gminy. To naj-
pierw wartości. Potem historia. A przede wszystkim emocje. To człowiek. Jego wolności i prawa.
Fundamenty. To jednak przede wszystkim lekcja XX wieku w Europie. Wspomnienie I i II wojny.
Wspomnienie zbrodni w jej jak najbardziej pospolitym wymiarze. Medaliony Nałkowskiej. Poże-
gnanie z Marią Borowskiego. Wielki tydzień Andrzejewskiego. A także odleglejsze w czasie, bar-
dziej psychologiczne, kulturowe jej skutki: Jezioro Bodeńskie Dygata. Zły Tyrmanda. Nauczanie oby-
watelskie to Hanna Arendt, Antoni Kępiński, Erich Fromm. To obowiązkowe wybrane lektury mie-
sięcznika Odra z lat 70., tygodnika Więź, „popaździernikowych” zeszytów Po prostu. I konfronta-
cja poglądów. Wiek szkolny to wiek jak najbardziej polityczny. Bardziej niż studencki nawet. Wiek
liceum to wiek szarpania się ze światem. Pierwsza próba zrozumienia, buntu, własnego zdania. Je-
śli drzwi szkoły przed polityka zamknięte, to ona pozostanie, w takim mniej więcej wydaniu jak wy-

chowanie do życia w rodzinie bez lekcji o
miłości, seksie i antykoncepcji. Jako kary-
katura. 

Polskie problemy są z tej samej rzeki co
problemy całej Europy. To przedsionek wiel-
kiego kryzysu. Globalizacji gospodarki nie
towarzyszy globalizacja polityki. Nikt nie re-

guluje już napięcia pomiędzy kapitałem a pracą. Kapitał zorganizowany w przestrzeni świata, po-
nad i między narodowymi państwami. Polityka wciąż zamknięta w gorsecie takich państw. Nie ma
równowagi. Kapitał dyktuje reguły. Państwo abdykowało. Jest nieadekwatnie, w wymiarze naro-
dowym, do kapitału zorganizowanego ponad granicami państw. Skutek: dzisiaj, np. w Ameryce,
dochody z kapitału wyższe są od dochodów z pracy. Wzrost gospodarki jest po prostu niższy od do-
chodów z depozytów. Lepiej inwestować w Azji. Tam więc idzie przemysł. A więc i praca. 

Rozmyta została własność. Wielkie korporacje nie są zarządzane przez ich właścicieli. Nie za do-
brze wiadomo kto jest ich rzeczywistym właścicielem. Niekończące się łańcuchy powiązań, spółki
matki, spółki córki, spółki spółek, tu kawałek, tam kawałek, tu fundusz, tu ubezpieczenia, tam ka-
wałek banku inwestycyjnego, gdzieś jeszcze zdeponowane derywaty, zastawy, asekuracje. Zarzą-
dzają zarządzający nie właściciele. A to najzupełniej inna perspektywa celu. Zarząd chce wypom-
pować najwięcej już. Właściciel myśli raczej o wartości spółki. 2008 rok pokazał światu co znaczy
ślepa wiara w najpierwsze z praw kapitalizmu – że właściciel najlepiej przypilnuje interesu. Skut-
kiem była nacjonalizacja kosztów szalonych ryzyk. Zyski pozostały prywatne. Obywatele zapłaci-
li. Elity się wzbogaciły. Różnice dochodowe poszybowały w kosmos. Dług świata dziesięciokrotnie
przewyższa produkt roczny świata. Grecja upadła przy stusześćdziesięcioprocentowym zadłuże-
niu (wobec greckiego PKB). To bajka. Wirtualna bajka. Świat nie ma instrumentów opanowania
tego szaleństwa. Polityki finansowe, polityki podatkowe są w rękach narodowych państw. Polity-
ka staje się więc teatrem, iluzją. 

Nacjonalizmy są drogą w dokładnie przeciwnym kierunku niż droga prowadząca do wyjścia z
kryzysu. Frustracje więc uzyskają nowe paliwo. 

Dzisiaj dwie główne partie: PO i PiS udają, ze nie widzą. Boją się prawdy. Jedynie E+TR i SLD
dają jakiś przekaz tej prawdzie, że bez pogłębienia Unii, bez wspólnej polityki gospodarczej, bez unii
bankowej, bez wspólnej poetyki zewnętrznej i bez europejskiej armii (to nieco inna sprawa) nie ma
dobrej ucieczki od kryzysu. Ale te partie, a ścisłej ich dwaj liderzy jakoś nie potrafią ze sobą rozma-
wiać. Skazują się więc na niebyt. W sensie sprawczym. Dalej będziemy więc brnąć w narodowe mi-
ty. Że my nie jacy tacy. Ze nam się należy. Że nie będzie Niemiec pluć nam w twarz. Marsze niepod-
ległości staną się coraz bardziej wybuchowe. Kościół patriotyczny. Szkoła bezmyślenia. Przynajm-
niej jak idzie o sprawy publiczne.

W wyborach obywatele zagłosują jak zawsze, na PO i PiS. I dalej będziemy w tym samym zwar-
ciu. Nacjonaliści zacierają ręce.

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

Nacjonalizm puka do drzwi

„Nacjonalizmy są drogą w
dokładnie przeciwnym kie-
runku niż droga prowadzą-
ca do wyjścia z kryzysu”

Ostatnie dni w motoryzacji znów pełne były sportowych wrażeń. Z jednej strony
rajd na portugalskich Azorach, z drugiej, 32. edycja, chyba najbardziej prestiżo-
wego, rajdu samochodów historycznych – włoska Mille Miglia. Dodatkowo kli-
matu dodało mi, spotkanie ze wspaniale odrestaurowanym, przepięknym,  dwu-
kolorowym Citroenem 2CV.

Już nie raz przymierzałem się do przybliżenia Czytelnikom MOTO-PASSY wspaniałych rajdów
samochodów zabytkowych. Na całym świcie jest ich sporo, z pewnością nawet nie o wszystkich
u nas słychać. W dzisiejszym felietonie wspomnę o dwóch z nich, które w związku ze swoimi kry-
teriami, wydały mi się bardzo ciekawe i reprezentatywne.

Pierwszy z nich, odbywający się w tym roku w dniach 15-18 maja, to bodaj najsłynniejszy na
świecie i najbardziej prestiżowy, wytrzymałościowy rajd samochodów zabytkowych. Mille Miglia
(w wolnym tłumaczeniu: tysiąc mil), przebiega corocznie drogami publicznymi północnych
Włoch. Pierwotnie, rajd organizowany był w latach 1927-1957. Impreza została jednak zaniecha-
na po dwóch śmiertelnych wypadkach. Ta niesłychanie ciekawa, sportowa rywalizacja, reakty-
wowana została dopiero w roku 1977, ale już, jako rajd historyczny. Obecnie, impreza połączo-
na jest, z zapierającą dech w piersiach, paradą zabytkowych modeli biorących udział w sporto-
wych zmaganiach.  Wszystkie z nich, zgodnie z kryteriami, muszą być wyprodukowane przed ro-
kiem 1957.

Bardzo trudno jest zakwalifikować się do rajdu Mille Miglia - pierwszeństwo mają auta zabyt-
kowe, które startowały w rajdzie w latach 1927-57. O start ubiegać się też mogą właściciele od-
powiedników samochodów, które brały w nim udział. Każdego roku, do tej wyjątkowej konfron-
tacji, zgłasza się ok 1500 załóg z całego świata. W tym roku było podobnie. Pierwsze sito selek-
cji pozostawiło 619 aut spełniających kryteria, potem ostatecznie wybrano 430 aut, które przed
kilkoma dniami stanęły na stracie tej morderczej trasy. W tym roku, we włoskim klasyku, zabra-
kło załóg z Polski. Spośród ośmiu zgłoszonych, żadna z nich nie została dopuszczona. Na starcie
pojawiło się najwięcej Mercedesów, zaraz za nimi do rywalizacji ilościowej stanęły: Alfy Romeo,
Fiaty i Jaguary. Dalej: Porsche, Lancie, Bugatti i Ferrari. Na trasie tegorocznego Mille Miglia po-
jawią się również Astrony Martiny, Maserati, BMW, Austin Healeye, Bentleye, MG, Triumphy, Lo-
tusy oraz dziesiątki innych aut, których marki znane są tylko nielicznym znawcom dziejów mo-
toryzacji. W dotychczasowej historii Mille Miglia, startowały jedynie 4 polskie załogi, ostatnia z
nich w roku 2013. Nasze ekipy nie odniosły spektakularnych sukcesów, plasując się poza pierw-
szą setką uczestników.

Drugą niesamowitą imprezą sportową, w której biorą udział samochody sprzed lat, jest rajd Pe-
kin – Paryż. To dla odmiany, najdłuższy i bodaj jeszcze trudniejszy rajd samochodów zabytkowych
na świecie. Każdorazowo rajd Pekin-Paryż wzorowany jest na pierwszej, wielkiej wyprawie na tej
trasie, zorganizowanej w roku 1907. Zachętą dla śmiałków pierwszej edycji, był artykuł we fran-
cuskiej gazecie „Le Matin”, którego treść zachęcała słowami: „Powinniśmy sprawdzić czy dopó-
ki mamy samochód, jesteśmy w stanie zrobić wszystko i dotrzeć wszędzie. Czy znajdzie się ktoś,
kto podejmie się tego lata podróży z Pekinu do Paryża swoim automobilem?”.

Chętnych wówczas nie zabrakło. Do startu zgłosiło się czterdziestu śmiałków. Niestety, tylko pięć
załóg zdołało przebyć całą trasę. Warunki rajdu były bardzo trudne, a pierwszy rajd, tak na praw-
dę nie miał żadnych reguł. Wówczas, w roku 1907, wygrał włoski książę Scipione Borghese, star-
tując samochodem Itala 34/45. Pokonał on trasę liczącą blisko 15 tysięcy kilometrów w 62 dni.

W 100-lecie tego wyczynu, rajd powtórzono, jednak odwrócono trasę. Zawodnicy jechali z Pa-
ryża do Pekinu. Wtedy jedną z głównych atrakcji rajdu była odrestaurowana,100-letnia Itala. Na
przestrzeni ostatnich ponad stu lat, wyścig odbywał się w różnych kierunkach, różnymi trasami.
Na starcie ubiegłorocznej edycji rajdu, stawiło się 96 załóg w samochodach podzielonych na
dwie grupy w zależności od pojemności silnika. Najstarszym był La France Tourer z 1917, najmłod-
szym zaś Renault 4 z 1982 roku. Tym razem trasa z Pekinu do Paryża liczyła 12 247 km. Jej po-
konanie zajęło najszybszej załodze 33 dni.

Po raz pierwszy w rajdzie wystartowała polska załoga. Do swojej dyspozycji miała wspaniale
przygotowanego Jaguara XK150 z roku 1957. W ostatniej edycji rajdu, do pokonania były bezdro-
ża Chin, Mongolii i Rosji. Następnie zawodnicy przejechali przez Ukrainę, dalej przez Słowację,
Austrię i Szwajcarię, aż do stolicy Francji. Ze wszystkich 96. załóg, na mecie w Paryżu zameldo-
wało się 84. Polska załoga ukończyła rajd na miejscu 34.

Ciekawostką tego rajdu jest zasada, że każda z załóg jest odpowiedzialna za stan techniczny swo-
jego pojazdu oraz sama musi zadbać o części zamienne i wykonać ewentualne naprawy. W sytu-
acjach trudnych pomagają też organizatorzy. 

Od pierwszej edycji, aż po te ostatnią w roku 2013, jedna rzecz się nie zmieniła – główna na-
groda. Tak jak to miało miejsce w roku 1907, tak i ostatnio, załogi ścigały się o butelkę francuskie-
go szampana! 

Na początku roku, w styczniu, odbywa się inny fascynujący klasyk – Rajd Monte Carlo Samo-
chodów Zabytkowych, ale o nim może przy innej okazji...

M O T O W O J
m o t o @ p a s s a . w a w . p l

� MOTO-PASSA � MOTO-PASSA �
Sport i motoryzacja

Historyczne rajdy...

Dom Sztuki SMB „Jary” stoi otworem dla bardzo młodych twórców, którzy chcą za-
prezentować tu – na zasadach niekomercyjnych, jako przejaw samorozwoju arty-
stycznego, duchowego i intelektualnego – własny spektakl, pokazać film, urządzić
wystawę. Repertuarowo placówka przy Wiolinowej dobrze na tym wychodzi. 

Mogliby to chyba potwierdzić widzowie takich młodzieżowych przedstawień, jak „Mayday”, „Hek-
tyczna wolność” (oba miały w Domu Sztuki swoje premiery, a potem zdobyły nagrody na prestiżo-
wym festiwalu), „Pokojówki”, „Kto?”, czy „Za Daleko”, a także osoby zwiedzający wystawę fotogra-
ficzną tegorocznej maturzystki Magdaleny Babraj.

Jeden z nowszych przykładów to „Tramwajarze” – przedstawienie w reżyserii Heleny Urbańskiej,
osnute na sztuce Tennessee Williamsa „Tramwaj zwany pożądaniem”.

Po raz pierwszy Dom Sztuki wystawił je w styczniu. Spodobało się, ale pozostawiło – także 
w reżyserce i aktorach – uczucie niedosytu. Jak dowiedziała się „PASSA”, pomogła długa, szczera roz-
mowa całego zespołu o tym, co się wtedy udało osiągnąć na scenie, a co zawiodło i należałoby popra-
wić. Efekt? Po drugiej prezentacji, która miała miejsce w miniony piątek, publiczność spontanicznie
powstała z miejsc i długo biła brawo. Dodajmy, że sala widowiskowa Domu Sztuki zapełniła się na
„Tramwajarzach” niemal do ostatniego miejsca.   B U

„Tramwajarze” oklaskiwani na stojąco
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Weekendowe imprezy 
kulturalne w Wilanowie

2233 mmaajjaa –– PPIIĄĄTTEEKK

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Pikniku SIN – Sport
i Nauka, który odbędzie się 23 maja (piątek) o godz. 12.00. W
programie wydarzenia jest m.in. prezentacja Kół Naukowych
Politechniki Warszawskiej, turniej koszykówki oraz koncert 30
osobowej Orkiestry Rozrywkowej Politechniki Warszawskiej.

Poniżej prezentujemy plan imprezy:
ggooddzz.. 1122..0000-1155..0000 – pokazy studenckich kół PW
ggooddzz.. 1155..0000-1188..0000 – turniej koszykówki w hali sportowej
ggooddzz.. 1188..0000-2200..0000 – dyskoteka przed budynkiem XXXVIII LO.
Organizatorzy: Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Po-

tockiego w Warszawie, Politechnika Warszawska, Dzielnica
Wilanów oraz PW Junior.

Miejsce: Szkoła i Obiekt Sportowy, ul. Wiertnicza 26
Udział w turnieju jest bezpłatny. Zgłoszenia do turnieju przyj-

mujemy na adres: iinnffoo@@ppwwjjuunniioorr..eedduu..ppll
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Pikniku SIN - Sport

i Nauka, który odbędzie się 23 maja (piątek) o godz. 12.00. W
programie wydarzenia jest m.in. prezentacja Kół Naukowych
Politechniki Warszawskiej, Turniej Koszykówki oraz koncert
30 osobowej Orkiestry Rozrywkowej Politechniki Warszaw-
skiej.

Poniżej prezentujemy plan imprezy: 
ggooddzz..1122..0000-1155..0000 – pokazy studenckich kół PW
ggooddzz..1155..0000-1188..0000 – turniej koszykówki w hali sportowej
ggooddzz..1188..0000-2200..0000 – dyskoteka przed budynkiem XXXVIII LO.
Organizatorzy: Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Po-

tockiego w Warszawie, Politechnika Warszawska, Dzielnica
Wilanów oraz PW Junior.

Miejsce: Szkoła i Obiekt Sportowy, ul. Wiertnicza 26
Udział w turnieju jest bezpłatny. Zgłoszenia do turnieju przyj-

mujemy na adres info@pwjunior.edu.pl.

2244 mmaajjaa –– SSOOBBOOTTAA

To będzie niezwykła sobota w Powsinie! 24 maja o godz.
10.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 ropocznie się 8.
Festyn Rodzinny „dla mamy i taty”. 

W programie:
– występy artystyczne na scenie,
– rodzinne konkursy w plenerze,
– pokazy talentów uczniowskich,
– szkolna loteria fantowa,
– smaczne przekąski,
– oraz inne niespodzianki...
Na Festyn zapraszają uczniowie, pracownicy i Rada Rodzi-

ców ZSP nr 3. Wydarzenie przygotowano pod patronatem bur-
mistrza Dzielnicy Wilanów i przy współudziale Centrum Kul-
tury Wilanów.

Także w sobotę, ale na Zawadach, w Przedszkolu nr 416 w
Warszawie, odbędzie się piknik rodzinny. Atrakcji nie za-
braknie!

2244 mmaajjaa 22001144 rr.. oo ggooddzz.. 1199..0000 w Kościele oo. Barnabitów pw.
św. Antoniego Marii Zaccarii przy ul. Jana III Sobieskiego 15 od-
będzie się niecodzienny i wyjątkowy koncert w wykonaniu or-
kiestry akordeonowej stowarzyszenia AKUD „Sonja Marinko-
vic” i szkoły muzycznej „Isidor Bajic”. 

Podczas koncertu usłyszymy utwory będące mieszanką akor-
deonowego brzmienia, perkusji oraz elementów elektronicz-
nych, które zapewniają orkiestrze pod kierownictwem Gorana
Penića międzynarodowe uznanie oraz  prestiżowe nagrody.
Wstęp wolny. 

2255 mmaajjaa –– NNIIEEDDZZIIEELLAA

Na „kosmiczne” atrakcje zapraszamy 25 maja (niedziela) w
godz. 12.00-16.00 na Plażę Wilanów. Na najmłodszych czekać
będą m.in.: dmuchane zabawki, karuzela i dziecięce przysma-
ki takie jak wata cukrowa i popcorn. Każdy będzie mógł skorzy-
stać z kuli sferycznej, pojazdów segway, wejść w rolę bohate-
rów Gwiezdnych Wojen oraz zamienić się w Galaktycznego
Wojownika. Tego dnia nie zabraknie również konkursu na
NAJLEPSZE KOSMICZNE PRZEBRANIE! Do wygrania fanta-
styczne nagrody! 

DDzziieeńń MMaattkkii

W związku z Dniem Matki specjalną propozycję przygotowa-
ło Centrum Kultury Wilanów, które zaprasza w niedzielę 25 ma-
ja do nowej filii przy ul. Przyczółkowej 27A na wyjątkowe spo-
tkanie z okazji Dnia Mamy.

WW pprrooggrraammiiee::
ggooddzz.. 1122..0000 – Niespodzianka dla najmłodszych – spotkanie

z bajką pt. „Pippi Wędrowniczka” w wykonaniu teatr „Urwis”
z Krakowa. 

Bajka autorska na podstawie postaci Pippi Langstrumpf,
szwedzkiej pisarki Astrid Lindgren. Sympatyczna rudowłosa Pip-
pi, odkrywa nieznany dla niej świat w poszukiwaniu swojego
taty Pirata. Humorystyczna bajka uczy dzieci zaradności, samo-
dzielności oraz daje możliwość poznania elementów kultury
różnych zakątków świata, w tym ubioru, obyczajów, muzyki itp.

ggooddzz.. 1133..0000 – Koncert pt. „Mamy Talenty” – prezentacja ta-
lentów dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach artystycz-
nych w Centrum Kultury Wilanów.

Po koncercie zapraszamy na słodki poczęstunek. 
Wstęp wolny!

m w

CIX LO z Oddziałami Inte-
gracyjnymi im. Heleny
Modrzejewskiej ul. War-
chałowskiego 4 na Ursy-
nowie zaprasza do jedynej
w Warszawie klasy ratow-
nictwa medycznego i pro-
mocji zdrowia

Wiele ofiar wypadków umie-
ra, ponieważ świadkowie nie
umieją, bądź boją się udzielić
pierwszej pomocy. Dlatego po-
cząwszy od roku szkolnego
2014/2015 CIX Liceum Ogólno-
kształcące im. Heleny Modrze-
jewskiej  proponuje absolwen-
tom gimnazjum naukę w klasie
ratownictwa medycznego i pro-
mocji zdrowia, w której  szcze-
gólną rangę nadano zagadnie-
niom prozdrowotnym, a w
szczególności ratownictwu me-
dycznemu i pożarniczemu. 

W trzyletnim cyklu kształce-
nia uczniowie klasy ratowni-
czej będą realizować podstawę
programową kształcenia ogól-
nego, z rozszerzeniem w zakre-
sie  biologii i języka angielskie-
go oraz program obowiązko-
wych przedmiotów dodatko-
wych: ratownictwo medyczne
oraz promocja zdrowia. Zdo-
bywanie wiedzy w powiązaniu
z praktycznymi umiejętnościa-
mi ma rozwinąć zainteresowa-
nia uczniów i zachęcić ich do

dalszego kształcenia na wybra-
nych kierunkach medycznych,
a później do podejmowania
pracy w jednostkach pomocy
doraźnej resortu ochrony zdro-
wia (stacjach pogotowia ratun-
kowego, oddziałach pomocy
doraźnej, ambulatoriach,
izbach przyjęć szpitali), jed-
nostkach ratowniczych służb
interwencyjnych (policja, straż
pożarna, wojsko), organiza-
cjach społecznych o parame-
dycznym profilu ratowniczym
(np. PCK, WOPR, GOPR). 

Ważnym elementem przed-
miotu ratownictwo medyczne
będą zagadnienia z zakresu ra-
townictwa pożarniczego, klasa
bowiem została objęta patrona-
tem Ochotniczej Straży Pożar-
nej Warszawa – Ursynów. 

Zajęcia z ratownictwa - część
z udziałem ekspertów (ratowni-
ków medycznych, lekarzy, poli-
cjantów, strażaków, lekarzy) -
mają mieć  charakter głównie
ćwiczeniowy (praktyczne szko-
lenia i kursy) i kończyć się egza-
minem potwierdzającym znajo-
mość zasad efektywnego udzie-
lania pierwszej pomocy w sytu-
acjach zagrożeń zdrowia i życia
ludzkiego.

Przewidywane kursy to: 
– kurs na Strażaka Ochotni-

ka,

– kurs PPM (Pierwszej Pomo-
cy Medycznej),

– kurs KPP (Kwalifikowane
Pomocy Medycznej),

– kurs Młodszego Ratownika
WOPR,

Zajęcia planowane są zarów-
no w szkole jak i poza nią (obo-
zy, wycieczki). Dzięki wsparciu
władz oświatowych Dzielnicy
Ursynów pracownia szkolna zo-
stała już wyposażona w  nowo-
czesny treningowy sprzęt ratow-
niczy m.in.: fantomy do resuscy-
tacji osób dorosłych i dzieci, de-
fibrylator treningowy, zestaw do
pozoracji ran, sprzęt do urazów
ortopedycznych.

Dominujące formy pracy to:
lekcje problemowe, warsztaty,
wycieczki fakultatywne, wykła-
dy na Wydziale Nauk o Żywieniu
Człowieka i Konsumpcji SGGW.

Nowa oferta edukacyjna CIX
LO, oparta na doświadczonej ka-
drze pedagogicznej i ratowni-
czej,  stanowi szansę dla uczniów
wiążących swoją zawodową
przyszłość z ratownictwem me-
dycznym i pożarniczym, innymi
zawodami medycznymi lub za-
wodami pokrewnymi. 

Szczegółowe informacje na
stronie internetowej szkoły:
www.cixlowarszawa.edupa-
ge.org. J K

Klasa ratownictwa medycznego na Ursynowie
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Wfilmie Zanussiego „Barwy Ochronne” Zapasiewicz powiedział: „... z tymi
porównaniami językowymi jest różnie, bo na przykład JAMA po japońsku
znaczy góra, a po polsku dziura...”. Wydaje mi się, że nie dotyczy to sytu-

acji, kiedy zewsząd – przez idiomedia, czyli mainstreamowe przekaźniki gównianej
informacji dla półgłówków – jesteśmy atakowani nowymi „postępowymi” trendami. 

Dla przeciętnego Polaka-niedouka muzułmanin to Arab, a ostatnimi czasy muzułmanin został tak-
że terrorystą i fundamentalistą, tak więc wszyscy Arabowie nimi są! Mudżahedinów walczących w
obronie kraju z Rosjanami nazywaliśmy patriotami i bojownikami o wolność; mudżahedin walczą-
cy w obronie kraju z Amerykanami jest obecnie bezwzględnym fanatykiem i terrorystą. Murzynów
w USA winniśmy nazywać – poprawność polityczna – Afroamerykanami, tylko jak nazwać Murzy-
nów z Afryki – nie wszyscy Afrykanie są czarnoskórzy. To ostatnie słowo też ponoć obraża, bo kie-
ruje naszą uwagę na kolor skóry, a nie na człowieka. Nie raz już słyszałem, jak komentatorzy iden-
tyfikowali sportowców po kolorze paska majtek, udając, że nie widzą, iż jeden z zawodników jest
czarny jak smoła, a drugi biały jak papier kredowy. Ciekawostką jest, że kiedy czarnoskóry mówi o
innym Murzynie nigger, to wszystko jest OK, jeśli powie to biały – staje się obrzydliwym rasistą.

Jeśli powiemy „Żyd” lub „żyd” staniemy się natychmiast antysemitą, rasistą, ksenofobem. Dobrze,
że jeszcze nikt nie wpadł na to, by zakazać „żyda” (kleks) i „murzynka” (ciastko).

Niewinne słówko „gay” (radosny) – zastąpił bardziej naukowego „homoseksualistę”. Nie dziwię
się, że nazwisko znanego sprintera Ty-
sona Gaya czyta się coraz częściej nie
[gej], lecz bliżej „a” – [gaj]. Biedni są
ci Gay’e.

„Globalne ocieplenie” przekształco-
ne zostało w „Globalne zmiany klima-
tyczne”, bo nie udało się wmówić lu-
dziom, mimo fałszowania badań, że
Holandia zniknie z powierzchni Ziemi,

a Polska stanie się wielkim lodowiskiem.
Sam nie wiem jak określić kalekę, by nikogo nie urazić. „Sprawny inaczej” się nie przyjął. Może

inwalida – z łac. słaby, bezsilny, chory? A może jednak kaleka?
A nie lepiej byłoby, wzorem Microsoftu, który na razie nieudanie, chciał opatentować słowo

„windows”, zastrzec wyrazy aktualnie niewygodne, tak jak uczynił prezydent Putin z przekleństwa-
mi lub niektóre terminy przedefiniować, jak zrobiła to Encyclopaedia Britannica, przedostatnia osto-
ja klasycznej angielszczyzny? Został już nam tylko Internet, mimo że cały czas trwa walka o jego
ocenzurowanie i niezależność.

Polityki mam dość, więc ograniczę się do dwóch przykładów. Partia polityczna zwana Platformą Oby-
watelską, mieniąca się wszelkimi barwami tęczy (nie mylić z zawłaszczeniem symbolu tęczy przez LGBT
– Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) mniema się być liberalną, choć ten liberalizm PO ma tyle
wspólnego z liberalizmem, co róża z różą pustyni. Partia Prawo i Sprawiedliwość, uznawana z jakiejś
przyczyny za prawicową, programowo jest często bardziej lewicowa od byłej PZPR – obecnie SLD.

Osobnym, nader interesującym podejściem do terminologii charakteryzują się kręgi feministycz-
ne i genderowe. Teraz nie mamy przecież już płci, mamy gender. W związku z tym założeniem ist-
nieje gender mężczyzna (bardzo nie na rękę feministkom), gender kobieta, gender transwestyta,
gender gej, gender lesbijka. W zasadzie każdemu „normalnemu mężczyźnie” – określenie także nie-
poprawne politycznie, sugerujące, że nie wszyscy są normalni – powinny być na rękę te, tak zwa-
ne, teorie naukowe. Skoro, bowiem, jak twierdzą genderowcy – geje, transwestyci i im podobni sta-
nowią kilkanaście procent populacji, to dla nas oznacza dużo mniejszą konkurencję i możliwość prze-
bierania w „normalnych kobietach”, jak w ulęgałkach (niekoniecznie nadmiernie dojrzałych).

W marketingu znana jest strategia promocji produktu, polegająca na skojarzeniowym powiąza-
niu nazwy marki z jakimś, najczęściej przyjemnym w odbiorze słowem: Volvo – bezpieczeństwo;
KitKat – przerwa. Nachalna propaganda doprowadza mnie do szewskiej pasji, i gdy słyszę, że coś
jest od Gilette, czy od Knorr ręka mimowolnie szuka bejsbola. Wniosek końcowy nasuwa się jeden
– przestańmy oglądać reklamy, bo one tak, jak politycznie poprawne słowa, pokazują podkoloro-
wany, nierealistyczny świat (i produkt), a najczęściej kłamią, chociaż bardzo starają się to ukryć. Tak,
czy inaczej, poznawczo i etycznie rzecz ujmując, jest to chłam i badziewie niewarte nawet sekun-
dy naszego czasu.

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Zawłaszczanie języka

„Kiedy czarnoskóry mówi o
innym Murzynie nigger, to
wszystko jest OK, jeśli powie
to biały – staje się obrzydli-
wym rasistą”

Nie wezmę udziału w nadchodzących wyborach do europarlamentu.
Nie, żebym był przeciwko UE, choć ta europejska konfederacja ma spo-
ro minusów, m.in. rozbuchaną administrację i wszechobecną w Bruk-

seli biurokrację. Nie pójdę do urn, ponieważ bojkotując wybory bojkotuję tym sa-
mym kandydatów wystawionych przez polskie partie polityczne. Nie mogę ich już
nie tylko słuchać, ale także oglądać. Nie jestem w stanie oglądać debilnych i zalatujących narcyzmem
spotów reklamujących amatorów ciepłej brukselskiej synekury. Jedynym celem spotów jest zasy-
gnalizowanie pospólstwu swojego istnienia i rzekomej tężyzny politycznej. “To jestem ja, Jarząbek
Wacław...” strawestowałby telewizyjne wynurzenia kandydatów na europosłów Stanisław Bareja.
Żadnych konkretów, tylko słowo Polska odmieniane na różne sposoby. No może jeden konkret był,
bokser Adamek zadeklarował mianowicie, że chce do Brukseli, bo będzie tam bronił nienarodzo-
nych. To godna pochwały i bardzo patriotyczna postawa.

Staram się w swoich felietonach nie dołować ludzi, bo i tak jest to kraj smutniaków, ale od czasu
do czasu muszę publicznie wylać trochę żółci. Po raz pierwszy w wolnej Polsce nie idę do wyborów.
Jest to decyzja świadoma i przemyślana. Moja osobista decyzja i nie zamierzam nikogo innego za-
chęcać do wyborów lub odżegnywać od pójścia do urn. Nie wiem co będzie za rok w wyborach par-
lamentarnych, ale wszystko wskazuje na to, że postąpię tak samo. Dosyć mam bowiem ciągłego od-
dawania swojego głosu na mniejsze zło, bo nie ma w kraju partii, której program mógłbym z czy-
stym sumieniem poprzeć. Jesteśmy skazani na rządy nieudaczników, oportunistów oraz koniunk-
turalistów i nie ma nawet przysłowiowego światełka w tunelu sygnalizującego poprawę jakości w
polskiej polityce. Bo jest ona na każdym froncie fatalna. 

Kwestie socjalne to dla wszystkich dużych partii politycznych, włącznie z podobno lewicowym
SLD, za którego rządów zezwolono na wyrzucanie lokatorów na bruk,  zagadnienia drugorzędne.
Od ponad 20 lat żaden rząd nie potrafi opracować i wdrożyć w życie nowoczesnego systemu funk-
cjonowania polskiej służby zdrowia. Pod naporem mediów zniesiono ostatnio haniebne limity na
leczenie chorób nowotworowych, które stały się plagą naszych czasów. Nie ma pieniędzy na lecze-
nie zdychających w męczarniach ludzi, ale na zbrojenia znalazło się przeszło 140 miliardów(!) złotych
- kwota gigantyczna. Zamiast naciskać Amerykanów w sprawie budowy w Polsce tarczy antyrakie-

towej, jedynego skutecznego narzę-
dzia do obrony przed ewentualnym
atakiem jądrowym, nasi mądrzy poli-
tycy chcą wybudować dwie łodzie
podwodne i zakupić za ciężkie pienią-
dze m. in. 96 pocisków manewrują-
cych AGM 158-JASSM po 10 mln zł

sztuka, 360 kierowanych termowizyjnie rakiet AGM-65G Maverick, 340 bomb Mark 82 i 230 Mark
84, które w razie konfliktu z Rosją pomogą nam niczym umarłemu kadzidło. Wystarczy bowiem,
że Rosjanie wystrzelą tylko jedną rakietę nuklearną RS-12 Topol i poprawią dwoma Iskanderami,
a z Polski i Polaków ostanie jeno popiół. 

Znamienne jest to, że w sprawie wydania gigantycznych pieniędzy na “modernizację polskiej ar-
mii” wszystkie bez wyjątku opcje polityczne są zgodne. Nakręca się więc za pomocą usłużnych me-
diów atmosferę zagrożenia ze strony Rosji, aby uzasadnić tak gigantyczne wydatki. Można domy-
ślać się, skąd nagle taka jednomyślność w Sejmie. Każda z dużych partii liczy, że w kolejnej kaden-
cji parlamentu będzie brała udział w rządzeniu państwem, co oznacza m.in. dostęp do dystrybucji
owych 140 miliardów, ponieważ mają one być wydawane sukcesywnie przez najbliższych 10 lat.
A w handlu, szczególnie bronią na wielką skalę, wielkie są także prowizje. I tak mydlą nam oczy,
aby tylko dostać się do półek z fruktami. Więc na kogo miałbym głosować w wyborach parlamen-
tarnych w 2015 roku?

Jako warszawiak nie mam prawa poprzeć żadnej z wielkich partii mających wkład w rządzenie
naszym państwem. Czemu? Bo każda z nich przez lata patrzyła jak Warszawa powoli tonie przy-
gniatana coraz większymi wydatkami na zaspokajanie roszczeń spadkobierców byłych właścicieli
stołecznych nieruchomości, ochoczo oddawanych im przez sądy. Przez 25 lat nie było woli politycz-
nej niezbędnej do uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej regulującej sprawy związane z roszczenia-
mi. W ten sposób staliśmy się jedynym krajem postkomunistycznym, który nie doczekał się stosow-
nego aktu prawnego. Przez lata UW, SLD, PiS, a obecnie PO i PSL patrzyli z Wiejskiej jak ze stolicy
robiono dojną krowę i okradano ją pobierając z kasy miasta miliardy z tytułu podatku zwanego ja-
nosikowym. To te partie odpowiadają za niedawne bankructwo województwa mazowieckiego, na-
chodzonego obecnie przez komorników.

Jako miłośnik wyścigów konnych nie mogę ścierpieć bezdennej głupoty naszych polityków, któ-
rzy swego czasu w ciągu trzech dni sklecili legislacyjnego gniota w postaci nowej ustawy hazardo-
wej, pozbawiającej państwo rocznie około miliarda zł, bo na tyle szacuje się zyski firm bukmacher-
skich funkcjonujących w szarej strefie. A wystarczyłoby nadać państwowej spółce Totalizator Spor-
towy monopol na prowadzenie zakładów wzajemnych, jak to jest w Szwecji i innych krajach Zacho-
du, a miliardy zostałyby w Polsce. Prosty i uzasadniony interesem państwa ruch - zakłady wzajem-
ne prowadzi wyłącznie państwowa firma. A może komuś zależy, aby szara strefa funkcjonowała?
To bardzo możliwe. Tak więc obywatel Tadeusz Porębski nie ma na kogo głosować, a na mniejsze
zło już nie chce. W tej sytuacji wybory do europarlamentu odbędą się bez jego udziału, podobnie
jak wybory do Sejmu i Senatu w roku przyszłym.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Mam wybór, więc się nie wybieram

„Przez lata UW, SLD, PiS, 
a obecnie PO i PSL patrzyli z
Wiejskiej jak ze stolicy robio-
no dojną krowę i okradano”

Piórem Derkacza

Franciszek Maśluszczak
znakomity artysta malarz, grafik

W roku 1919 francuski malarz Marcel Duchamp na reprodukcji słynnej  Mona Lisy, domalo-
wał  hiszpańskie wąsiki i bródkę. W ten sposób zakpił sobie z tłumów oglądających w Luwrze
dzieło Leonardo da Vinci. Kiedyś na jarmarku za parę groszy można było zobaczyć babę z wą-
sami, a nawet z brodą. Ostatnio na eurowizyjnym jarmarku można było zobaczyć pewnego Au-
striaka, który jako kobieta wystąpił z brodą i wąsami. Jak widać, po prawie 100 latach  mamy
znowu słynną „kobitę” z brodą i wąsami. W przeciwieństwie do dzieła Duchampa jarmark
choćby nawet największy trwa krótko!. W oczekiwaniu na nowe sensacje i kreacje polecam dzie-
ła mistrza Franciszka. Może one zainspirują przyszłych uczestników  europejskiego jarmarku. 

J e r z y  D e r k a c z
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GDZIE KAFTANY?

W o j t e k  D ą b r o w s k i

W znanym mieście, w psychiatryku,
Na oddziale ciężko chorych,
Pewien pacjent (na odwyku)

Rzekł: Zabawmy się w wybory!

Propozycja znakomita! -
Wsparł go inny psychopata,
Zwołał wszystkich i zapytał:

Kto z was strugać chce wariata?

Lecz co - spytał paranoik - 
Trzeba robić? - Nic, głuptasie!

Czy się leży, czy się stoi,
Wszystko jedno. Myśl o kasie!

Ruch się zrobił na oddziale,
Podchwycili myśl pacjenci,

Wódz na listy kusi szmalem,
Każdy już się przy nim kręci.

Henio z lekką schizofrenią
Myśli sobie: Jestem zerem,
Może teraz mnie docenią?

Zawsze chciałem być Premierem.

Pacjent po urazie czaszki,
Co zniósł kilka ciosów w głowę,
Łyk pociągnął prosto z flaszki,

Głosząc hasła ideowe.

Trzeci śmieje się lubieżnie:
Lepiej mnie wybierzcie, kurde!

Ten nie wygra! I ten też nie!
Tylko ja urządzę burdel.

Inny poszedł jeszcze dalej,
Choć się to nie mieści w pale,

Biega w szale po oddziale,
Woła: wszystko w pył rozwalę!

Tu wpadł w popłoch ordynator,
Nieco już zdenerwowany.
Rosną w siłę! Co wy na to?

Jakiś obłęd! Gdzie kaftany?

Jak z problemem się uporać?
Są kłopoty z personelem.
A co będzie po wyborach?

Przekonamy się w niedzielę.
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Pierwszy w tym sezonie
klasyk i pierwszy brylant
do tzw. potrójnej korony
(Ruler, Derby, St. Leger)
stał się łupem ogiera Mo-
draszka. Jego zwycięstwo
nie było jednak tak spekta-
kularne jak w kwietniowej
nagrodzie Jaroszówki. 

Trenowany przez Ada-
ma Wyrzyka i dosiada-
ny przez Szczepana

Mazura ogier został wyhodowa-
ny we Francji i jest własnością
“Koli” Kovcina, pasjonata wyści-
gów konnych. Modraszek był
zdecydowanym faworytem pu-
bliczności, ale tym razem swój
sukces zawdzięcza znakomitej
taktycznie jeździe Mazura i błę-
dowi Marka Breziny, który do-
siadał ogiera Predator. Po wyj-
ściu na końcową prostą Brezi-
na pozwolił Modraszkowi uciec
i mimo efektownego finiszu
przegrał na celowniku o jedną
długość. Nie po raz pierwszy ten
jeżdżący na pierwszą rękę w
stajni Macieja Janikowskiego
dżokej nie wytrzymuje ciśnie-
nia w ważnych wyścigach. Po-
cieszające jest to, że bardzo
przesądny Maciej Janikowski
ma wspaniałego konia na tego-
roczne Derby. Zaprezentowany
bowiem przez Predatora galop,
poparty atomową “przerzutką”
na finiszu, zrobił na widzach ko-
losalne wrażenie. Predatora wy-
hodował Andrzej Zieliński, któ-
ry wspólnie z bratem Ryszar-
dem i żoną Joanną jest także
właścicielem obdarzonego wy-
jątkowym talentem ogiera.  

Wgonitwie o nagrodę
Eukaliptusa dla koni
arabskich pewne

zwycięstwo odniósł trenowany
przez Kamilę Urbańczyk ogier
Ussam de Carrere z Piotrem
Piątkowskim w siodle. Dżokej
ten odniósł także dwa spekta-
kularne zwycięstwa na debiu-
tujących młodych arabach - w
sobotę na Emino, a w niedzielę
na Ajronie. Oba ogierki treno-
wane są przez Marka Nowakow-
skiego, właścicielem Ajrona, któ-
ry zapowiada się na świetnego
wyścigowca. właścicielami są
państwo Mariola i Stanisław Wi-
śniewscy.

Występujący po pra-
wie rocznej prze-
rwie wałach Taor-

min napędził widzom strachu.

Podopieczny trenera Józefa Si-
wonii wygrał po zaciętej walce z
ogierem Atlantic Star, po czym
za celownikiem zaczął się sła-
niać na nogach, a w końcu poło-
żył się w bezruchu na bieżni. Pu-
bliczność zamarła, ponieważ te-
go typu widoki nie należą do naj-
przyjemniejszych, tym bardziej,
że przed tygodniem musiano
zgładzić ogiera Aviatora, który
na końcowej prostej złamał no-
gę. Na szczęście Taormin zdołał
podnieść się o własnych siłach i

został odwieziony do końskiego
szpitala. Jego życiu nic nie za-
graża.

Jest ciąg dalszy skandalu
związanego z nałożeniem
w kwietniu br. przez Ko-

misję Techniczną na czworo
jeźdźców kary, której... nie ma w
regulaminie. W orzeczeniu ste-
wardzi napisali mianowicie, że
nakładają na jeźdźców trzydnio-
wą karę spieszenia, podczas gdy
regulamin przewiduje zawiesze-
nie licencji, a o spieszeniu nie ma
w nim ani słowa. Jest to poważny
błąd proceduralny, który bez-

względnie należy naprawić. Po-
noć Komisja Odwoławcza nie zo-
stawiła suchej nitki na kontrower-
syjnym orzeczeniu, ale oficjalne-
go stanowiska tego gremium
brak, choć powinno być podane
do publicznej wiadomości na
stronie internetowej Polskiego
Klubu Wyścigów Konnych. Od
dawna sygnalizujemy bałagan i
marazm panujący w polskim Joc-
key Clubie. Nie potrafi nad tym
zapanować jego prezes Feliks
Klimczak. PKWK ma do dyspo-

zycji 12 etatów, w 2013 r. klub
wypłacił pracownikom
1.162.995,28 zł z tytułu umów o
pracę. Wychodzi na to, że praca w
PKWK to wspaniała synekura, a
jej ilustracją może być znane za
komuny powiedzenie “czy się
stoi, czy się leży, 8 patyków się
należy”. Bo większość środowi-
ska wyścigowego zarzuca pra-
cownikom PKWK nieróbstwo.
Nasze wieloletnie obserwacje
zdają się potwierdzać tę opinię.

Brak kompetencji to
osobna kwestia. Komi-
sja Techniczna powo-

ływana jest przez prezesa Klim-
czaka i to on ponosi odpowie-
dzialność za jej funkcjonowa-
nie. Okazuje się, że pan prezes
powołał ludzi, którzy nie potra-
fią sklecić prostego orzeczenia.
Pachnie skandalem międzyna-
rodowym, ponieważ jeden z
niesłusznie ukaranych, jeżdżą-
cy gościnnie na Służewcu
Włoch Stefano Mura, nie zamie-
rza  odpuścić i domaga się od
PKWK zadośćuczynienia za
utracone w wyniku krzywdzą-

cego orzeczenia zarobki. W ra-
zie niespełnienia żądań grozi
sądem, ma także poprosić se-
kretarza generalnego włoskiego
Jockey Clubu (UNIRE) pana
Francesco Ruffo Scalettę o inter-
wencję na forum Międzynaro-
dowej Federacji Władz Wyści-
gowych (International Federa-
tion of Horseracing Authori-
ties). Co z tym fantem zrobi
Klimczak, który, jak poufnie in-
formują osoby z jego otoczenia,
przymierza się do kolejnej ka-
dencji w gabinecie przy Puław-
skiej 266? 

Asprawa jest poważna, bo
nakładanie kar nie ist-
niejących w regulaminie

świadczy o totalnym braku kom-
petencji u osób mających czuwać
nad prawidłowym przebiegiem
gonitw. Powołano do składu KT
dyletantów, którzy przynoszą
wstyd polskim wyścigom konnym
i całemu wyścigowemu środowi-
sku. Oto fragmenty pisma skiero-
wanego przez Stefano Murę do
Feliksa Klimczaka oraz ministra
rolnictwa Marka Sawickiego: 

“...0rzeczona wobec mnie ka-
ra “spieszenia” nie istnieje w pol-
skich przepisach wyścigowych...
Ten zdumiewający “werdykt”
rodzi przypuszczenie, że człon-
kowie Komisji Technicznej nie
znają prawa wyścigowego, do
przestrzegania którego zostali
powołani! Sędziowie nie znają
nie tylko polskiego regulaminu
wyścigów konnych, nie mają
także pojęcia o przepisach mię-
dzynarodowych, które polskie
władze wyścigowe zaakcepto-
wały i zobowiązały się do ich
przestrzegania. Art. 10 Między-

narodowego Porozumienia...
podpisanego przez PKWK mówi
w pkt. II, że “kara zwieszenia
(licencji) nie powinna zaczynać
się wcześniej niż dziewiątego
dnia po dniu, w którym dokona-
no naruszenia przepisów wyści-
gowych, po to żeby pozostawić
ukaranemu czas na złożenie od-
wołania, a władzom wyścigo-
wym umożliwić przeprowadze-
nie procedur związanych z od-
wołaniem” (tekst oryginalny:
“Such suspension shall not com-
mence before the ninth day fol-
lowing the racing offence, thus
leaving time for the penalised
rider to appeal and for the Hor-
seracing Authority to hear the
appeal”.). 

Wmoim przypadku
naruszenie przepi-
sów wyścigowych

miało miejsce w dniu 26 kwiet-
nia, a kara “spieszenia” zaczy-
nała się od dnia 28 kwietnia.
Tym samym KT popełniła kary-
godne wykroczenie procedural-
ne, polegające na ograniczeniu
lub wręcz pozbawieniu mnie
prawa do odwołania. Mimo zło-
żenia już w dniu 27 kwietnia
odwołania od wyżej wymienio-
nego orzeczenia, nie zostało
ono rozpatrzone do dnia dzi-
siejszego!

Wzwiązku z tym, że w
wyniku niekompe-
tencji powołanej

przez Pana Komisji Technicznej
oraz zadziwiającej opieszało-
ści... również powołanej przez
Pana Komisji Odwoławczej stra-
ciłem możliwość wykonywania
zawodu w dniach 3 i 4 maja,
przez co poniosłem określone
straty finansowe, zwracam się
o wypłacenie mi zadośćuczynie-
nia w wysokości 2.570 PLN. W
przeciwnym razie podejmę
środki prawne w celu obrony
moich interesów”.

Redakcja tygodnika Pas-
sa po raz kolejny w od-
stępie kilku lat zadaje

publicznie pytanie ministrowi
rolnictwa nadzorującemu dzia-
łalność PKWK i prezesa Feliksa
Klimczaka: jak długo jeszcze pan
minister zamierza tolerować (nie
sposób nie użyć tu kolokwiali-
zmu) kompletny bajzel panujący
w podległej mu ustawowo pań-
stwowej osobie prawnej? 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  
F o t o :  E l w i r a  K r a k o w i a k

Pierwszy w tym sezonie klasyk stał się łupem ogiera Modraszka

Nagroda Rulera w cieniu skandalu

WWaałłaacchh TTaaoorrmmiinn ww wwaallccee zz ooggiieerreemm AAttllaannttiicc SSttaarr

Od 7 do 8 czerwca w Are-
nie Ursynów odbędą się ju-
bileuszowe 60. Mistrzo-
stwa Polski w Akrobatyce
Sportowej, Skokach na
Trampolinie i Skokach na
Ścieżce. 

Patronat nad mistrzostwami
objęli: prezydent m. st. Warsza-
wa Hanna Gronkiewicz-Waltz i
minister sportu i turystyki An-
drzej Biernat. 

Warszawsko-Mazowiecki oraz
Polski Związek Akrobatyki Spor-
towej, jako organizatorzy, chcą
nadać temu wydarzeniu z racji
jubileuszu wyjątkowy charakter.
Mistrzostwa będą miały odpo-
wiednio wysoką rangę - weźmie
w nich udział ponad 200 czoło-
wych zawodników z całej Pol-
ski. Nowością i największą atrak-
cją zawodów będzie Gala Mi-
strzów, czyli pokazy najlepszych
zawodników na zakończenie mi-
strzostw.

Akrobatyka sportowa jest dys-
cypliną o wprost wyjątkowej wi-
dowiskowości, więc warto bę-
dzie wybrać się do Areny Ursy-
nów, żeby obejrzeć zapierające
dech w piersiach popisy.

60. Mistrzostwa Polski akrobatówMistrzowie olimpijscy cięli w Arenie

WW rroozzeeggrraannyymm ww AArreenniiee UUrrssyynnóóww 5599.. TTuurrnniieejjuu oo SSzzaabbllęę WWoołłooddyyjjoowwsskkiieeggoo nniiee zzaabbrraakkłłoo eemmooccjjii..
TTrriiuummffoowwaałł mmiissttrrzz oolliimmppiijjsskkii zz AAtteenn 22000044 WWłłoocchh AAllddoo MMoonnttaannoo,, wwyyggrryywwaajjąącc ww wwaallccee ffiinnaałłoowweejj zz
NNIIeemmcceemm MMaakksseemm HHaarrttuunnggiieemm 1155::66.. PPoo ddrrooddzzee MMoonnttaannoo zz wwiieellkkiimm ttrruuddeemm ppookkoonnaałł RRoossjjaanniinnaa
AAlleekkssiieejjaa JJaakkiimmiieennkkęę,, kkttóórryy wwcczzeeśśnniieejj rroozzpprraawwiiłł ssiięę zzee zzłłoottyymm mmeeddaalliissttąą iiggrrzzyysskk 22001122 ww LLoonnddyynniiee ––
WWęęggrreemm AAaarroonneemm SSzziillaaggyyii’’mm.. 
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KREDYTY trudne i prywatne,
668-308-435

SZYBKIE POŻYCZKI
GOTÓWKOWE

668-441-668

AKTUALNIE antyki wszelkie,
gotówka, 504-017-418

OKAZJA! Nowe 16-elementowe
włoskie garnki VARUN. Stal
chirurgiczna, 22 694-593-951

OKAZJA! Nowy materac
rehabilitacyjny ORTHOMAG,
niemiecki - tanio, 606-588-713

SPRZEDAM łazienkowy piecyk
gazowy Electronic na gwarancji,
22 841-23-73

DO WYNAJĘCIA pokój, przy
metrze Stokłosy, 511-384-843

AUTO SKUP
WARSZAWA
501-291-812

AA ANGIELSKI skutecznie, 
503-765-393

HISZPAŃSKI, 507-087-609
KOMPUTER SENIOROM, 

532-256-481
A  MATEMATYKA,

doświadczenie, 668-218-242
MATEMATYKA, 22 641-82-83
MATEMATYKA, FIZYKA, 

22 649-40-27
MATEMATYKA, FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

NIEMIECKI, 698-012-966
ROSYJSKI, 602-86-74-13

DOM 120/686 m2 w Piasecznie,
798-175-963

DZIAŁKA budowlana 3000 m2 z
pozwoleniem na budowę, 150 tys.
okolice Prażmowa, 602-77-03-61

DZIAŁKI rekreacyjne, Prażmów,
602-77-03-61

GRUNT rolny, Prażmów, 
602-77-03-61

DO SPRZĄTANIA bloków i
terenów przyległych, 695-151-785
po 18

POMOC kuchni do restauracji, 
2 dni w tygodniu, wieczorem, 
506-040-519

PRACOWNIK produkcji -
Kolonia Warszawska. Email:
anna.nurowska@partnerpraca.pl
lub tel. 22 713-81-97

OPIEKA NAD GROBAMI,
tanio i solidnie
500-336-607

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

MAZURY 7 dni od 540 zł 
z wyżywieniem, jezioro, 

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

www.szczepankowo.pl

ANTENY, 603-375-875

Anteny
tel509610850.com

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

BIURO RACHUNKOWE, 
502-177-780

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

CleanLux 
pranie dywanów, wykładzin,

691-851-588

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

DACHY papą, 725-229-079
DACHY, pokrycia, naprawy,

502-473-605
DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DEZYNSEKCJA, deratyzacja,

609-547-442
DOCIEPLANIE poddaszy -

solidnie, 501-624-562
DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, tanio, 

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

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

inne, 502-029-391
HYDRAULIK, 792-081-584
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

KRAWCOWA, 
ul. Kulczyńskiego 9, 

tel.: 692-101-784

MALARSKIE, tapetowanie, 
22 644-94-55, 607-775-259

MALOWANIE, 604-970-028
MALOWANIE, gładź, tanio,

505-73-58-27
MALOWANIE, szpachlowanie,

722-920-650

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

NAPRAWA - chłodnie, 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

22 641-80-74

PROFESJONALNE
czyszczenie i pranie

dywanów i wykładzin, 
501-053-855,

www.fstz.waw.pl

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie
501-535-889

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

REMONTY, wykończenia, 
503-321-785

ROLETY, PLISY, ŻALUZJE,
VERTICALE, MOSKITIERY,
MARKIZY, 602-380-218, 
22 641-18-85

SPRZĄTANIE, mycie okien,
prasowanie, itp. Referencje,
dokładność i sumienność w pracy,
886-711-028

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

SUFITY, ścianki k/g,
malowanie, panele, elewacje,
ocieplenia, gładzie bezpyłowo,
885-397-821

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

ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, ogrodzenia,
konserwacje, 601-36-22-82

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

TAPICER
Ursynów

22 649-88-45

TYNKI, 515-424-332
UKŁADANIE kostki brukowej,

517-477-531

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp.
608-303-530

ŻALUZJE, rolety 602-380-218,
22 641-18-85

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

DOM OPIEKI, Piaseczno, 
22 757-20-19

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

LEKARZ seksuolog, 
22 825-19-51
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Co i kto
Ursynów

UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Informacja WOM 5 4 5  7 2  0 0
Cantrala 5 4 5  7 1  0 0
Urząd Skarbowy 5 4 8  6 8  0 0
Paszporty 8 5 8  1 0  0 6
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 5 4 4  1 2  0 0
Pogotowie 
Ratunkowe 5 2 5  1 3  0 7
Policja 6 0 1  6 9  7 8  

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

8 4 3  7 0  3 8

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

Urząd Skarbowy 8 4 8  6 1  5 1
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. SStt.. KKoossttkkii PPoottoocckkiieeggoo 1111

6 4 2  6 0  0 1
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A

6 4 8  2 2  2 6
Policja 8 4 2  3 2  6 1
Straż Miejska 9 8 6 ,  8 5 2  1 6  0 0
Straż Pożarna 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 upałya upały ......
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje RRyysszzaarrdd KKoośścciikk
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w
poniedziałek między godz. 12.00 a 12.30 . R y s z a r d  K o c h a n

DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 
uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144 ((UUrrssyynnóóww)) 

0022-778855 WWaarrsszzaawwaa
TTeell..//ffaakkss:: 2222 664433 7799 3355

SSoobboottaa,, 2244 mmaajjaa,, 1188..0000:: Po-
kaz filmów nagrodzonych na 12.
Festiwalu Filmowym w Kocha-
nowskim. Wstęp wolny. Warte
obejrzenia, ciekawe, pomysło-
we, intrygujące, różnorodne
etiudy krótkometrażowe, nagro-
dzone na 12. Festiwalu Filmo-
wym w Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Jana Kochanowskiego
w Warszawie, który odbył się 8 i
9 marca b.r. Filmy zrealizowała
młodzież z całej Polski. Po pro-
jekcji przewidziano spotkania z
twórcami.

NNiieeddzziieellaa,, 2255 mmaajjaa,, 1199..0000:: Te-
atr Za Daleki w Domu Sztuki za-
prasza na komedię Pawła Binke
„Kukła”, opatrzoną podtytułem
„Komedia na czasie”. Jest to za-
bawna historia kobiety szaleń-
czo zakochanej w dużo młod-
szym mężczyźnie. Występują:
Tatiana Sosna-Sarno i Grzegorz
Sierzputowski. Reżyseria: Jerzy
Gruza. Bezpłatne karty wstępu
wydaje kasa Domu Sztuki od
czwartku, 22 maja, od godz.
17.00.*

Galeria Domu Sztuki zapra-
sza na wystawę prac uczestni-
ków warsztatów plastycznych
ursynowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku przy SGGW
p.n. „Malarstwo naszą pasją”.
Wstęp wolny.

Dom Sztuki zaprasza do swo-
ich filii:

Klubu Seniora (ul. Pięciolinii
10, tel. 22 643 02 10)

Modelarni Lotniczej (ul. Służ-
by Polsce 1, tel. 643 12 82)

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

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 3355 1177
wwwwww..ssttookklloossyy..aarrtt..ppll

2222..0055 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z p. Piotrem Sypczukiem Pro-
mocja książki „Gaj w Gucinie :
wymowa ideowa parku-pomni-
ka i walka o jego restytucję”. Do
kupienia piękna książka.

2244..0055.. - 1111..0066.. – Wystawa ma-
larstwa pracowni plastycznej
„Spotkanie ze sztuką po latach”
w Galerii U.

2255..0055.. gg.. 1188 – Spektakl Teatru
Wolandejskiego “Masakra Pary-
ska”. Rezerwacja biletów na wo-
landejski.pl

2277..0055 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu „Klasyka niesłusz-
nie zapomniana” pt. „Nowocze-
sny Prus”.

2299..0055 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z dr Izabelą Winiarską w cyklu
„Historia języka i literatury” pt.
„Polszczyzna Jana Kochanow-
skiego”.

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

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

tteell//ffaaxx 2222 664411 1199 1155
wwwwww..ddkkiimmiieelliinn..ppll

2233 mmaajjaa ((ppiiąątteekk)) ggooddzz.. 1188
Elżbieta Jodłowska SHOW 50

lat pracy twórczej
Zaproszenia do odbioru w DK

Imielin od 20 maja od godz. 18

NNaattoolliińńsskkii OOśśrrooddeekk KKuullttuurryy
uull.. NNaa UUbboocczzuu 33
tteell.. 2222 664488 6655 8811
wwwwww..nnookk..aarrtt..ppll

2255 ((nniieeddzziieellaa)),, ggooddzz.. 1188..0000
Koncert z okazji Dnia Matki LA
KORDA /Argentyna/ - Matias
Chapiro-piano., Victor Renau-
deau-skrzypce. Repertuar: wiel-
kie i klasyczne kompozycje XXw.
(m.in. The Betles, Astor Piazzo-
la, George Gershwin, Irving Ber-
lin). Obowiązują wejściówki -
wydawane będą od 21.05 od
godz. 18.00

2299 ((cczzwwaarrtteekk)),, ggooddzz.. 1199..3300
Koncert z cyklu „Jazz w NOK”.
PRZEMYSŁAW STRĄCZEK IN-
TERNATIONAL GROUP. Prze-
mysław Strączek - g., Michał
Wierba – p., Francesco Angiuli II
- db., Flavio Li Vigni - dr. Obowią-
zują wejściówki - wydawane bę-
dą od 26.05 od godz. 18.00 

3311 ((ssoobboottaa)) ii 11..0066.. ((nniieeddzziieellaa)),,
ggooddzz.. 1188..0000 Spektakl teatralny.
Teatr Kontrapunkt - Sławomir
Mrożek LETNI DZIEŃ. Reż. Zbi-
gniew Bogdański. Wstęp wolny. 

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..

Dobry weekend Semp’ów
Seniorzy Semp’a zapomnieli już o ostatniej przykrej i pechowej

porażce z Umks Piaseczno, czego dowodem jest pewna wygrana
3:0 z Piastem Piastów w ostatniej kolejce. Z kolei w najbliższy
weekend czeka ich kolejny trudny i bardzo ważny dla układu ta-
beli mecz z zajmującą drugie miejsce FC Lesznowolą. Zawodnicy
będą grali o przysłowiowe 6 oczek, w przypadku wygranej Semp
wskoczy na drugie, premiujące awansem do ligi okręgowej miej-
sce. W przypadku przegranej przeciwnicy powiększą dwukrotnie
3 punktową przewagę nad zespołem z Ursynowa. 

Najstarsza młodzieżowa drużyna Semp’a z rocznika 1999 po bar-
dzo zaciętym spotkaniu pokonała 3:2 Pogoń Siedlce. Wygrana ta
jest tym cenniejsza, że pozwoliła drużynie wierzyć w awans na wyż-
sze miejsca w tabeli w następnych spotkaniach.  Przewodzące li-
gowej stawce Semp’y 2000 grały z „czerwoną latarnią” swojej li-
gi. W zawodach obyło się bez niespodzianek, Semp pewnie poko-
nał Błysk Wielgolas 5:1. Było to ważne zwycięstwo, ponieważ po-
zwoliło drużynie podbudować nieco morale po porażce z Polonią
Warszawa, która miała miejsce w ubiegły czwartek. Najważniej-
sze zwycięstwo odniosły chyba jednak Semp’y 2001, które poko-
nały na wyjeździe Agrykolę 1:3. Drużyna przygotowywała się do
tej gry od dawna, bowiem zwycięzca rywalizacji najprawdopodob-
niej awansuje do wyższej klasy rozgrywkowej. 3 punkty do awan-
su przybliżyły Semp’a. Rocznik 2002 grał w weekend dwiema
drużynami. Pierwsza pewnie pokonała Poloneza Warszawa 2:0 za-
liczając oba trafienia w drugiej odsłonie. Druga po zaciętej rywa-
lizacji uległa 3:4 Rakowi Warszawa.  3 oczka zainkasowała dru-
żyna rocznika 2003, która tym razem grała tylko swoim drugi ze-
społem. Pewnie pokonał on Milan Milanówek 5:1.

VVaaggaabbuunndduuss
NNiieeddzziieellaa 2255..0055..22001144

(Puszcza Kampinoska - część
wschodnia) 

Wycieczka rowerowa na tra-
sie Błonie - Leszno - Zaborów
Leśny - Lipków - Izabelin -War-
szawa (ok. 50 km, częściowo
drogami leśnymi). Wyjazd poc.
KM 302 z W-wy Wsch. o 08.52,
z W-Wy Śródm. o 09.01, z W-
wy Zach. o 09:08. 

ZZbbiióórrkkaa nnaa ssttaaccjjii PPKKPP BBłłoo-
nniiee ppoo pprrzzyyjjeeźźddzziiee ppoocciiąągguu oo
ggooddzz.. 0099..3366..

PPrroowwaaddzzii:: Andrzej Szym-
czak (e-mail: akszym-
czak@gmail.com)
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