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Nowe boisko przy Kajakowej
otwarto z udziełem słynnego
bramkarza Jerzego Dudka

Czyt. str. 3
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Pierwsza Dama płaci sama -
odkrycie tej prawdy niespo-
dziewanie zdominowało ser-

wis krajowych portali interneto-
wych nazajutrz po obraniu kan-
dydata partii Prawo i Sprawiedli-
wość Andrzeja Dudy nowym prezy-
dentem Rzeczypospolitej. Obywa-
teli RP zaskoczono informacją, że
w okresie pozostawania na pozycji
Pierwszych Dam panie Barbara
Jaruzelska, Danuta Wałęsowa, Jo-
lanta Kwaśniewska, śp. Maria Ka-
czyńska i Anna Komorowska zo-
stały zmuszone do porzucenia pra-
cy zarobkowej przy jednoczesnym
obowiązku opłacania składki na
ZUS, ewentualnie na Otwarte Fun-
dusze Emerytalne. I przed tą sa-
mą perspektywą staje teraz Agata
Dudzina z Kornhauserów, nadzie-

wając się na ostrze jednego z ostat-
nich reliktów tradycjonalizmu oby-
czajowego i sprowadzając się li tyl-
ko do roli żony - jak to dawniej w
sądach mówiono - “przy mężu”. 

Rzecz to dosyć upokarzają-
ca, jeśli się zważy, jak mar-
ne jest w skali międzynaro-

dowej uposażenie prezydenta Pol-
ski, obracające się w granicach bo-
daj 14-15 tysięcy złotych, czyli cóś
koło 4000 dolców - jakby powie-
dział z pogardą dobrze nadziany
cinkciarz z czasów PRL. Na pewno
niejedna z małżonek mogła wy-
garnąć dotychczas Pierwszemu
Obywatelowi: pensję masz równie
małą jak wzrost. 

C o do wyniku wyborów, już
wcześniej podkreślałem w
tym miejscu, że jednym z

istotnych atutów, jakimi mogą
przechylić szalę na swoją korzyść
pretendenci, jest nie tylko pro-
gram polityczny, lecz także sam
ich wygląd, a także prezencja po-
tencjalnej Pierwszej Damy i wspól-
nego (daj Boże) potomstwa. No i
w tym castingu Andrzej Duda wy-
grał na całej linii. Na wyborczym
wybiegu znakomicie wspomogły
go zaś zarówno zgrabna i niena-
gannie ubrana połowica, jak i
śliczna córka Kinga Dudzianka, z
której ktoś - po lekkomyślnym za-

wierzeniu Twitterowi - niechcący
uczynił męczennicę, co od razu
przełożyło się na głosy współczu-
cia oddane na jej tatę. 

N o cóż, od czasu, gdy Zyg-
munt III Waza przeniósł sto-
licę z Krakowa do Warsza-

wy, nie było tak ważnego przeskoku
krakusa na nasze mazowieckie po-
dwórko. Parę lat temu mówiło się o
Janie Marii Rokicie, że to potencjal-
ny “premier z Krakowa”, ale na ga-
daniu się skończyło. Rokita zasłynął
na koniec przede wszystkim z tego,
że omal nie wywołał kolejnej wojny
z Niemcami, rozsiadając się podob-
no w samolotowej business class Lu-
fthansy, choć miał bilet tylko na kla-
sę ekonomiczną. Zwolennicy poko-
nanego w wyborach faworyta Plat-
formy Obywatelskiej niepokoją się,
że Andrzej Duda też wtargnął do
ich business class prawem kaduka,
ale akurat trudno tak eleganckiemu
facetowi zarzucić, że mu słoma z
butów wychodzi, gdy wkracza na
warszawskie salony. 

W yborcza gra pod publicz-
kę staje się u nas - po se-
rii doświadczeń - coraz

bardziej wyrafinowana. Słusznie
więc zwrócono uwagę, że pogrą-

żając rywala, maestro Duda nie
zameldował żadnemu prezesowi:
zadanie wykonane. A jeśli chodzi o
uznawane przez się autorytety, po-
wołał się jedynie na Jana Pawła II,
któremu jakichkolwiek meldun-
ków składać już nie trzeba. Nie-
specjalnie powinna też szokować
skala obietnic, złożonych przez pre-
zydenta-elekta, bo ludzie zdążyli
się przyzwyczaić, że każdą kam-
panię wyborczą trzeba traktować
na podobieństwo pokera, w któ-
rym z zasady się ściemnia i wygry-
wa ten, kto najlepiej blefuje. 

J ak każdy z dążących do zwy-
cięstwa polityków, Duda
przedstawił publiczności iście

rajską wizję nowego ładu w pań-
stwie. Idąc torem myśli prezyden-
ta-elekta, można się spodziewać,
że jeśli za parę miesięcy wybory
parlamentarne pozwolą na powo-
łanie odpowiadającego mu rządu,
do zapewnienia ogólnego dobro-
bytu wystarczy jeden minister, kie-
rujący resortem zdrowia, szczęścia
i wszystkiego najlepszego. Nie kpię
bynajmniej, bo wcale nie wyma-
gam od następcy Komorowskiego
spełnienia obietnic, których reali-
zacja i tak zależy w głównej mierze
od Rady Ministrów i parlamentu.
Czekam tylko na odpowiednie ini-
cjatywy z jego strony w wielu fun-

damentalnych sprawach. Przede
wszystkim zaś w kwestii zaplano-
wanych już potężnych wydatków
zbrojeniowych, które wciąż pod-
kopują budżet państwa,  potęgą
militarną i tak nas nie uczynią, a
mogą co najwyżej rozśmieszyć Pu-
tina. Liczę też po trosze, że w orga-
nizowaniu delegacji zagranicznych
będzie miał Duda szczęśliwszą rę-
kę niż jego były szef w Pałacu Pre-
zydenckim, bo życzę temu kraku-
sowi, by po zakończeniu prezyden-
tury triumfalnie przeszedł w stan
spoczynku we własnym domu, a
nie na Wawelu jako bohater kolej-
nej narodowej klęski. 

Choć trwa poszukiwanie oj-
ców zwycięstwa kandydata
z Krakowa, oni sami jakby

się już ujawnili. To ojcowi paulini
z Klasztoru Jasnogórskiego w Czę-
stochowie, którzy wyściskali pana
Andrzeja w świetle kamer. Zatem
kwestia ojcostwa nie pozostawia
wątpliwości, tak samo jak błogosła-
wieństwo udzielone przez Matkę
Boską Częstochowską, które aku-
rat byłemu premierowi Józefowi
Oleksemu nie pomogło, gdy został
zaatakowany przez własne służby
specjalne. Wyborcza statystyka z

kolei dowodzi, że o triumfie pre-
zydenckiego challengera przesą-
dził nie tyle polski naród, ile polska
wieś, na której obecny prezydent-
elekt o wiele lepiej się wypromo-
wał niż obrońca posady w Belwede-
rze. Generalnie biorąc, w tym po-
litycznym meczu prowincjonalna
Polska wygrała przede wszystkim
z napuszoną stolicą.

W arsiawka dostała w wy-
borach srogą nauczkę od
pogardzanych wsioków,

bo też ze stołecznego punktu wi-
dzenia nie zauważa się prowincji,
a zwłaszcza tabunów zdesperowa-
nej młodzieży, daremnie szukają-
cej swojego miejsca na ziemi i za-
pewne cokolwiek zniesmaczonej
rzuconą w kampanii wyborczej,
chociaż poniekąd trafną refleksją
dotychczasowego prezydenta, iż
nawet ciężka praca fizyczna za gra-
nicą jest jednak dobrą szkołą życia.
Młode pokolenie, zarabiające chwi-
lowo na zmywaku w Londynie lub
Oslo, dopiero czeka na swego Me-
sjasza, a ma nim być w wyborach
parlamentarnych Paweł Kukiz.
Człowiek, który się ponoć żadnym
partiom nie kłania. Zapewne do
czasu.

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

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

RYS. PETRO/AUGUST
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Z okazji finałowego meczu Ligi Europejskiej w Warsza-
wie, UEFA zdecydowała o budowie boiska piłkarskiego
na Zielonym Ursynowie. W środę odbyło się uroczyste
otwarcie boisk przy Gimnazjum 91 na Kajakowej.

To było szczególne wydarzenie – na otwarcie boisk przy Gimna-
zjum 91 przybyli najznakomitsi goście. Zielony Ursynów odwiedził
między innymi Jerzy Dudek, ambasador UEFA, który w imieniu śro-
dowiska piłkarskiego podziękował za obiekt na którym – jak ma na-
dzieję – wyszkolą się przyszli piłkarze narodowej kadry. Za nowo-
czesne boisko ze sztuczną nawierzchnią dziękował także wicepre-
zydent Warszawy Jarosław Jóźwiak, dołączając się do nadziei Je-
rzego Dudka. Na uroczystości nie zabrakło włodarzy i radnych
dzielnicy Ursynów. Po oficjalnych podziękowaniach i życzeniach,
przyszedł czas na samych piłkarzy.

Jako pierwsi na boisko wkroczyli najmłodsi. Przedszkolaki mia-
ły zadanie wbicia wszystkich piłek do bramki, której bronił sam Du-
dek. Później rozegrano krótki inauguracyjny mecz, a zwycięzcy, tzw.
czerwoni, otrzymali od burmistrza dzielnicy Roberta Kempy pamiąt-
kowe medale i oczywiście złoty puchar.

Przypomnijmy: UEFA dała na budowę boiska do piłki nożnej
ponad 400 tysięcy złotych. Urząd dzielnicy zadecydował zaś o re-
moncie sąsiedniego boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią za
ponad 366 tysięcy. Od środy uczniowie Gimnazjum 91 mogą już ofi-
cjalnie korzystać z profesjonalnej infrastruktury sportowej. My ma-
my nadzieję, że nowe boiska zmobilizują uczniów do intensyw-
nych treningów i już niedługo będziemy mogli ich zobaczyć na
największych boiskach sportowych świata. 

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

Zielony Ursynów dostał boisko w prezencie od UEFA, w Pyrach się cieszą

Jerzy Dudek zagrał na Kajakowej!
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Andrzej Duda nie dał so-
bie wyrwać prowadzenia
po pierwszej turze i pew-
nie wygrał z Bronisławem
Komorowskim w ostatecz-
nym starciu o fotel prezy-
denta RP. 

K andydat Prawa i Spra-
wiedliwości największe
podziękowania kiero-

wać powinien do mieszkańców
wsi, bowiem to dzięki ich gło-
som zapewnił sobie wystarczają-
cą przewagę nad urzędującym
prezydentem.

K omorowskiego za to
większą sympatią da-
rzyli mieszkańcy

miast, w tym Warszawy, gdzie
ustępujący prezydent wygrał z
prawie 20-procentową przewa-
gą. Nic dziwnego, że właśnie
na wsi Andrzej Duda cieszy się
większym poparciem. Partia, z
której się wywodzi, konse-
kwentnie postuluje bowiem da-

leko idące wsparcie dla naj-
uboższych warstw społecznych
i nawiązuje do konserwatyw-
nego światopoglądu w sferach
obyczajowych, dzięki czemu li-
czyć może na rozgłos w wielu
miejscach na mapie, szczegól-
nie oddalonych od większych
aglomeracji. 

Sztab wyborczy Dudy
konsekwentnie wyko-
rzystał poparcie, jakie

udzielone zostało PiS-owi na te-
renach wiejskich podczas wy-
borów samorządowych, co nie
było z resztą trudne, biorąc pod
uwagę dużą wrażliwość zubo-
żałych i rozczarowanych chło-
pów. Obietnice zwycięzcy były
jednak bardzo nieuniwersalne,
ponieważ w największych i naj-
bardziej zaludnionych miastach
w Polsce Bronisław Komorow-
ski wygrał ze znaczną przewa-
gą. Nie tylko stolica wyciągnę-
ła do Komorowskiego pomoc-
ną dłoń. Ustępujący prezydent

zwyciężył także w Poznaniu
(68,43%), Gdańsku (62,94%),
Łodzi (61% głosów), Szczeci-
nie (60,76%), Wrocławiu
(58,84%) oraz... Krakowie
(52,88%), rodzinnym mieście
Andrzeja Dudy. 

Wśród mieszkańców
Warszawy, upraw-
nionych do głoso-

wania, 68,52% postanowiło
wziąć udział w wyborach. Po-
dobnie jak w innych miastach,
tak i tu Komorowski okazał się
zwycięzcą, uzyskując 59,44%
poparcia. Duda nie wygrał w
żadnej dzielnicy, ale najbliżej
sukcesu był na Pradze-Północ,
gdzie uzyskał 48,51% głosów
przy 51,49% dla Komorowskie-
go. Ursynowianie wyraźnie ob-
darzyli większym zaufaniem do-
tychczasowego mieszkańca Bel-
wederu, oddając na niego
65,85% głosów. Nieco więcej –
69,30proc. – otrzymał w dzielni-
cy Wilanów, a niewiele mniej na

Mokotowie – 63,56%. Na Ursy-
nowie rekordowy wynik na ko-
rzyść Komorowskiego padł w
OKW nr 1142, w Areszcie Śled-
czym przy Kłobuckiej 5, i wyno-
sił 89,97%. Co ciekawe, niemal
równie świetny wynik – 89,26%
zgromadzonych głosów – osią-
gnął Komorowski wśród wybor-
ców komisji nr 1116 w moko-
towskim Areszcie Śledczym przy
ul. Rakowieckiej 37.

Miejscami, w których
Duda okazał się zwy-
cięzcą, były komisje:

w Centrum Onkologii przy Roe-
ntgena 5 (52,63%) oraz w In-
stytucie Hematologii i Transfu-
zjologii przy ul. Gandhi 14
(50.93%). Spośród trzech wy-
mienionych dzielnic największą
frekwencją pochwalić się może
Wilanów – 76,52%, potem Ur-
synów – 74,20% i Mokotów –
68,65%. 

M a c i e j  To p o l e w s k i  

Już wiemy, kto na Ursy-
nowie wybuduje najdłuż-
szy tunel w Polsce. Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad wy-
brała wykonawcę na bu-
dowę ursynowskiego od-
cinka południowej ob-
wodnicy miasta.

POW na Ursynowie będzie bu-
dowała firma Astaldi, której ofer-
ta w oczach GDDKiA była naj-
korzystniejsza. Budowa 18,5-ki-
lometrowej części drogi ekspre-
sowej od węzła Puławska do wę-
zła Lubelska podzielona została
na trzy odcinki. Ten, który ma
przebiegać na terenie Ursyno-
wa, nazwano roboczo odcin-
kiem A i przebiegał on będzie od
węzła Puławska do węzła Przy-
czółkowa. Po otwarciu ofert oka-
zało się, że aż 10 firm chciało bu-
dować ursynowski odcinek ob-
wodnicy. 

– Z niezwykłą starannością
weryfikowaliśmy złożone w
przetargu oferty pod kątem wy-
kluczenia zawierających rażąco
niską cenę. Właśnie z tego punk-
tu widzenia weryfikowane były
cztery z dziesięciu ofert złożo-
nych w przetargu za zadanie A,
cztery z pięciu na zadanie B i
dwie z trzech złożonych na za-
projektowanie i budowę zada-
nia C. W sumie zadaliśmy każde-
mu z wykonawców, co do któ-
rych istniało podejrzenie złoże-

nia oferty zawierającej rażąco
niską cenę, od około 100 do 120
pytań, które pozwoliły rozwiać
wątpliwości w tym zakresie.
Otrzymaliśmy łącznie 3,7 tys.
stron wyjaśnień. Weryfikowane
były między innymi zapropono-
wane technologie, umowy z
podwykonawcami, umowy na
dostawę materiałów budowla-
nych czy dostępny sprzęt – in-
formuje GDDKiA. 

POW będzie tworzona syste-
mem „Projektuj i buduj”, który
umożliwia dostosowanie projek-
tu wykonawczego do zmienia-
jących się w trakcie inwestycji
uwarunkowań technicznych bez
konieczności zmiany przedmio-
tu zamówienia publicznego. Mó-
wiąc prościej, to wykonawcy za-
proponują technologię budowy
poszczególnych odcinków. Co
konkretnie powstanie?

Na Ursynowie trasa głównie
przebiegać będzie w tunelu – je-
go wlot ma się znajdować mię-
dzy ulicami Indiry Gandhi i Pilec-
kiego, a wylot zaplanowano na
skarpie za ulicą Nowoursynow-
ską. Trasa będzie miała dwie
jezdnie z trzema pasami ruchu w
obu kierunkach.

– W przetargu na zaprojekto-
wanie i budowę zadania „A” zło-
żonych zostało 10 ofert o warto-
ści od 1,2 mld do 2,4 mld złotych.
Obejmuje on budowę fragmen-
tu drogi o długości ok. 4,6 km od

węzła Puławska (bez samego wę-
zła) do węzła Przyczółkowa (rów-
nież bez węzła), dwóch węzłów
drogowych – Ursynów Zachód i
Ursynów Wschód oraz tunelu
pod Ursynowem. Tunel o długo-
ści ok. 2,3 km, poprowadzony
między innymi pod I linią metra,
będzie najdłuższym tunelem w
Polsce. Każda z dwóch jezdni bę-
dzie mieć szerokość ok. 14,5 me-
tra, po trzy pasy ruchu i pas awa-
ryjny o szerokości ok. 3,75 metra.
Po obu stronach jezdni zlokalizo-
wane są drogi ewakuacyjne o sze-
rokości 1 m od krawędzi jezdni –
kontynuuje GDDKiA.

Tunel będzie budowany meto-
dą odkrywkową, więc jego bu-
dowa wywoła spore zamiesza-
nie na Ursynowie. Aby ułatwić
komunikację w dzielnicy, Ursy-
nów kilka dni temu ogłosił prze-
targ na poszerzenie ulicy Pilec-
kiego, której remont przewidzia-
no jeszcze na ten rok. 

GDDKiA chciałaby podpisać
umowy z wykonawcami w lipcu
tego roku. Do końca 2015 po-
winny powstać już projekty po-
szczególnych odcinków trasy.
Nadal jednak nie wiadomo, kie-
dy budowa miałaby się rozpo-
cząć. Według założeń, wszyst-
kie trzy odcinki trasy miałyby zo-
stać wykonane w drugim kwar-
tale 2019 roku. 

A g n i e s z k a  P a j ą k  –  C z e c h
a . c z e c h @ p a s s a . w a w . p l

Każdego roku, kiedy koń-
czy się maj wszystkie dzie-
ci stają się coraz bardziej
podekscytowane. W końcu
pierwszego dnia czerwca
obchodzą swoje święto,
dzięki czemu nie tylko ma-
ją szansę spędzić trochę
więcej czasu z wiecznie za-
pracowanymi rodzicami,
ale też dostać jakiś cieka-
wy upominek.

Na Dzień Dziecka z niecierpli-
wością czekają wszystkie dzie-
ciaki, zarówno te najmłodsze,
jak i te trochę starsze i już od
wielu dni usiłują odgadnąć, ja-
kież to niespodzianki przygoto-
wali dla nich rodzice oraz dziad-
kowie. A przyznać trzeba, że z
roku na rok są to pomysły coraz
ciekawsze. Jeszcze nie tak daw-
no dzieciaki skakały z radości po
otrzymaniu tabliczki dobrej cze-
kolady, dziś sposobem na zado-
wolenie naszych pociech są ro-
wery, skutery, drogie zabawki
czy wszechobecne komputery.

Dzień Dziecka obchodzony jest
w Polsce już od ponad pół wieku.
Podobnie jak w wielu krajach eu-
ropejskich należących niegdyś do
bloku krajów socjalistycznych,
także i u nas obchodzi się go 1
czerwca, jako Międzynarodowy
Dzień Dziecka. W wielu innych
krajach święto dzieci obchodzone
jest jednak 20 listopada jako
Dzień Praw Dziecka, lub Po-
wszechny Dzień Dziecka, a data
jest upamiętnieniem uchwalenia

Deklaracji Praw Dziecka w 1959
roku oraz Konwencji o Prawach
Dziecka z roku 1989.

Nie znaczy to jednak, że świę-
to dzieci nie było znane już wcze-
śniej. Dedykowanie dzieciom
szczególnego dnia w kalenda-
rzu początek miało w 1924 roku
w Genewie, gdy Liga Narodów
reprezentowana przez przedsta-
wicieli ponad pięćdziesięciu kra-
jów na wniosek Międzynarodo-
wego Związku Pomocy Dzie-
ciom przyjęła uchwałę zwaną
Deklaracją Praw Dziecka.

Nie tylko data, ale również sa-
mo celebrowanie tego święta jest
różne w każdym zakątku świata.
W Japonii na przykład wywie-
sza się przed domami karpie z
papieru. Ojciec to czarny karp,
matka czerwony, a ilość niebie-
skich papierowych karpi ozna-
cza liczbę synów. We Francji ro-
dzice i dzieci zasiadają do uro-
czystej kolacji, podczas której je-
dzą tak zwane ciasto z wróżbą,
zaś w Turcji dzieci ubrane w stro-
je narodowe tańczą, śpiewają i
puszczają latawce. 

Wiele lat temu obchody Dnia
Dziecka miały na celu przypo-
mnienie dorosłym o tym, że dzie-
ci również mają swoje prawa.
Walkę o Prawa Dziecka zapocząt-
kowała tragedia bitej przez mat-
kę ośmiolatki Mary Elen Wilson
z Baltimore. Dziewczynce pomo-
gła lokalna organizacja zajmują-
ca się obroną praw zwierząt. Do-
piero po tym wydarzeniu społe-

czeństwo uświadomiło sobie, że
trzeba zająć się również prawami
dzieci, ponieważ to one są przy-
szłością świata.

Dziś Dzień Dziecka to czas na
beztroskę, zabawę, marzenia, na-
wet te najbardziej nierealne i zu-
pełnie dla rodziców niespodzie-
wane, a czasem na rzeczy pro-
ste, wręcz banalne jak np. sie-
dzenie cały dzień w domu i opy-
chanie się słodyczami. Niech
więc Dzień Dziecka okaże się dla
nas wszystkich chociaż krótkimi
wagarami od obudowanego mu-
rem nakazów i zakazów świata
dorosłych. Niech to będzie wiel-
kie święto zarówno małych jak i
tych dużych, oraz całkiem doro-
słych już dzieci. L u K

Dzień Dziecka na Ursynowie!
SSeerrddeecczznniiee zzaapprraasszzaammyy nnaajj-

mmłłooddsszzyycchh mmiieesszzkkaańńccóóww ddzziieellnnii-
ccyy wwrraazz zz rrooddzziiccaammii nnaa iimmpprreezzęę zz
ookkaazzjjii DDnniiaa DDzziieecckkaa,, kkttóórraa ooddbbęę-
ddzziiee ssiięę 3300 mmaajjaa ww ggooddzz.. 1111..0000 ––
1166..0000 nnaa tteerreenniiee zziieelloonnyymm pprrzzyy
UUrrzzęęddzziiee DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww.. WW
pprrooggrraammiiee mmiięęddzzyy iinnnnyymmii:: kkoonn-
kkuurrssyy sspprraawwnnoośścciioowwee,, ddmmuucchhaańń-
ccee,, zzaabbaawwyy iinntteeggrraaccyyjjnnee pprrzzyy mmuu-
zzyyccee,, kkaarraaookkee ddllaa ddzziieeccii,, ppookkaazz ggii-
ggaannttyycczznnyycchh bbaanniieekk mmyyddllaannyycchh,,
cclloowwnn mmooddeelluujjąąccyy zzwwiieerrzzęęttaa zz bbaa-
lloonnóóww,, mmaalloowwaanniiee bbuuzziieekk,, pprrzzee-
jjaażżddżżkkii nnaa kkuuccyykkaacchh,, aauuttoobbuuss zz
ssyymmuullaattoorreemm rroowweerroowwyymm.. SSttoo-
iisskkoo zz wwaattąą ccuukkrroowwąą –– ggrraattiiss ddllaa
uucczzeessttnniikkóóww iimmpprreezzyy!!

Bronisław Komorowski królował w Wilanowie i... za kratami

Wyborcze criminal tango Warszawy

Ursynowski odcinek obwodnicy coraz bliżej

Wielkimi krokami nadchodzi wyjątkowy dzień

Powstanie najdłuższy tunel w Polsce

Święto wszystkich dzieci i nie tylko
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Większość Polaków uważa, że
stan wód w Polsce się poprawił –
tak wynika z najnowszego ba-
dania przeprowadzonego na zle-
cenie Krajowego Zarządu Go-
spodarki Wodnej podczas kon-
sultacji społecznych aktualizacji
planów gospodarowania woda-
mi (aPGW). 

Zdaniem ponad połowy ba-
danych (51 procent), w ostat-
nich sześciu latach stan wód 
w zamieszkiwanej przez nich
okolicy poprawił się. Zmianę na
gorsze dostrzegł jedynie co ósmy
badany. Z punktu widzenia an-
kietowanych są dwie główne
przyczyny wpływające na popra-
wę stanu wód: wzrost świado-
mości ekologicznej mieszkań-
ców (65 procent) oraz budowa
oczyszczalni ścieków (63 pro-
cent). M . S .

Zauważamy poprawę stanu wód
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W dysponującym wspaniałymi obiektami sportowymi Zespole Szkół Publicznych w
Mysiadle odbyły się 23 maja I Lesznowolskie Igrzyska Dzieci Szkół Podstawowych,
połączone z piknikiem rodzinnym. W promującej sport imprezie wzięło udział bli-
sko 2000 osób, w tym rodzice młodych współzawodników.

Igrzyska zostały zorganizowane z inspiracji działającego w obrębie Polskiego Komitetu Olimpijskie-
go ambasadora ad personam Witolda Rybczyńskiego. Nic dziwnego więc, że zawody przeprowadzo-
no pod skrzydłami PKOl, a gośćmi honorowymi byli Pierwsza Dama Sportu Polskiego, siedmiokrot-
na medalistka olimpijska w lekkoatletyce Irena Szewińska oraz prezes PKOl Andrzej Kraśnicki. Ran-
gę Igrzysk podkreśliła obecność mieszkającego po sąsiedzku wicepremiera Janusza Piechocińskiego.
Niepocieszona była wspierająca Igrzyska całym sercem gospodyni terenu, wójt Gminy Lesznowola –
Maria Jolanta Batycka-Wąsik. Nie mogła bowiem przybyć do Mysiadła z powodu choroby. W jej za-
stępstwie gości godnie podejmowali dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowo-
li – Jacek Bulak i dyrektor ZSP w Mysiadle – Monika Rutkowska.

Impreza, którą zapoczątkował hymn narodowy, miała znakomitych sponsorów: Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo oraz Fundusz 12Victoria S.K.A. Patronatem medialnym objęły igrzyska Ma-
gazyn Olimpijski i tygodnik PASSA. Wprost niezrównanym konferansjerem okazał się znany dzien-
nikarz radia i telewizji Zygmunt Chajzer, który jako absolwent warszawskiej Akademii Wychowania
Fizycznego znakomicie orientuje się w sporcie. 

Irena Szewińska przemówiła do młodzieży w serdecznym tonie, zachęcając do uprawiania spor-
tu i zapewniając, że sobotnia impreza pozostanie w pamięci jej uczestników na całe życie. Andrzej Kra-
śnicki zaś stwierdził, że Igrzyska to pierwszy krok ku olimpijskiemu podium i przy okazji przypomniał,
że jest również prezesem mającego niedaleko siedzibę Związku Piłki Ręcznej w Polsce, sterując jed-
ną z najlepiej rozwijających się w naszym kraju dyscyplin. I po takim dictum bez trudu namówił dy-
rekcję zespołu szkół w Mysiadle, by założyć tam pod egidą ZPRP sekcję „szczypiorniaka”. 

Grom i zabawom sportowym nie było w sobotę końca. Bodaj największe emocje wzbudziły wyma-
gające szybkości i gibkości dziecięce wyścigi rzędów, zwłaszcza wtedy, gdy maluchy ścigały się leżąc
na deskorolkach. Finalnym punktem sportowego programu był minimecz piłki ręcznej Ojcowie kon-
tra Uczniowie Gimnazjum, wygrany przez młodzież 7:6, mimo że w bramce pokonanych zagrał by-
ły golkiper piłkarskiej drużyny Legii – Grzegorz Szamotulski. 

Oprócz samych zawodów dobrą sposobność do pokazania sprawności fizycznej stwarzały różne przy-
rządy – takie jak automatyczny byk, na którym można było ćwiczyć umiejętności rodeo. Wielkie za-
interesowanie wzbudził pokaz kickboxingu. A na wszystkich czekał bogato zaopatrzony bufet z wy-
bornymi ciastami, przygotowanymi przez rodziców. 

Odpoczynek po wyczerpujących występach sportowych umilał występ szkolnego chóru. Emo-
cje sięgnęły zenitu, gdy zaśpiewała występująca gościnnie gwiazda imprezy – popularna piosen-
karka i blogerka modowa Margaret, znana między innymi z hymnu ubiegłorocznych mistrzostw
świata siatkarzy. 

Za nadzwyczaj profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie imprezy wypada serdecznie podzię-
kować całej grupie nauczycieli z Rafałem Skorkiem na czele. 

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

Wyniki Igrzysk: wyścigi rzędów (klasy 0 – I): 1. ZSP Lesznowola, 2. ZSP Nowa Iwiczna, 3. ZSP Mro-
ków; obwód stacyjny (kl. II – III): 1. ZSP Mysiadło, 2. ZSP Lesznowola, 3. ZSP Mroków; dwa ognie
(kl. IV): 1. ZSP Mysiadło, 2. ZSP Lesznowola; 3. ZSP Mroków; piłka nożna (kl. V): 1. ZSP Mroków;
2. ZSP Mysiadło; 3. ZSP Lesznowola; piłka koszykowa (kl. VI): 1. ZSP Łazy, 2. ZSP Mysiadło, 3. ZSP
Nowa Iwiczna.

Klasyfikacja ogólna: 1. ZSP Mysiadło, 2. ZSP Lesznowola, 3. ZSP Mroków; 4. ZSP Nowa Iwiczna,
5. ZSP Łazy.

Komitet Honorowy Igrzysk: Janusz Piechociński – wicepremier; Irena Szewińska – członek Między-
narodowego Komitetu Olimpijskiego; kardynał Kazimierz Nycz – metropolita warszawski; Adam
Struzik – marszałek województwa mazowieckiego; Maria Jolanta Batycka-Wąsik – wójt gminy Lesz-
nowola; Witold Rybczyński – ambasador ad personam.

Goście honorowi: Andrzej Kraśnicki – prezes PKOl, Janusz Skopowski – właściciel Funduszu 12Vic-
toriaS.K.A.; Edward Gocał – prezes zarządu tegoż; ksiądz Dariusz Gocłowski z parafii Zesłania Du-
cha Świętego w Starej Iwicznej oraz dyrektorzy szkół publicznych i radni gminy Lesznowola. 

I Lesznowolskie Igrzyska Dzieci Szkół Podstawowych z udziałem wicepremiera

Irena Szewińska zachęcała do startu!
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Ursynów w tym roku po raz dwudziesty obchodził swo-
je święto, a mieszkańcy, którzy przyszli pod Kopę Cwi-
la, mogli liczyć na moc atrakcji. 

Jednym tchem ciężko wymienić jaką rozrywkę przygotował
urząd dzielnicy w tym roku. Najmłodsi mogli skorzystać z dmucha-
nych zabawek oraz trampolin. Dla miłośników tworzenia rac pla-
stycznych przygotowano stanowiska, gdzie dzieciaki mogły wy-
kazać się artystycznie. Stoliki do ping-ponga, wystawione przez

UCSiR, cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem, a całości do-
pełniały występy artystyczne na małej scenie. W godzinach popo-
łudniowych już z tak zwanej dużej sceny można było posłuchać mię-
dzy innymi koncertu zespołów: Mith, HISU, oldBREAKOUT, VAVA-
MUFFIN, RAZ DWA TRZY, BRACIA oraz występującego gościnnie
Krzysztofa Cugowskiego. 

Całości dopełniały liczne stanowiska, gdzie można było zapoznać
się z wyposażeniem wojskowym czy  zasadami segregacji odpadów.

Oczywiście, nie mogło zabraknąć dobrego jedzenia – smakowito-
ści z grilla, zapiekanek, gofrów i lodów.

W tym ursynowskim pikniku uczestniczyli radni dzielnicy oraz
włodarze Ursynowa, którzy z dumą oprowadzali po terenie im-
prezy samą prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz. 

Na koniec nie mogło zabraknąć pokazu sztucznych ogni, który
zwieńczył całość imprezy. Następna – dwudziesta pierwsza edycja
Dni Ursynowa – już za rok. A g n i e s z k a  P a j ą k - C z e c h

Dni Ursynowa – sportowo i grillowo pod Kopą Cwila

Pani prezydent była gościem honorowym
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Na mocy ustawy z 20 marca 1950
r. o terenowych organach jedno-
litej władzy państwowej Radę Na-
rodową m. st. Warszawa  prze-
kształcono  w terenowy organ
„jednolitej władzy państwowej”.
Skupiał on kompetencje organów
administracji rządowej oraz sa-
morządu. Tym samym aktem
prawnym zlikwidowano istnieją-
ce do tego czasu starostwa grodz-
kie warszawskie oraz urząd pre-
zydenta miasta. W  jego miejsce
ustanowiono ciało kolegialne:
Prezydium Rady Narodowej War-
szawy. 

Urząd prezydenta miasta przywróco-
ny został ustawą sejmową z 20 listopada
1973 roku. Zgodnie z nią, prezydent był
terenowym organem administracji pań-
stwowej, przedstawicielem rządu oraz
organem wykonawczo-zarządzającym
stołecznej Rady Narodowej. Prezydenta
powoływał prezes Rady Ministrów po
zaopiniowaniu kandydatury przez Ra-
dę Miasta. Modyfikacji tego przepisu do-
konał dopiero Sejm RP ustawą z 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie terytorialnym
oraz ustawą z 18 maja 1990 r. o ustroju
stołecznego samorządu.

Do 1951 r. Warszawa, będąca jeszcze
w przedwojennych granicach admini-
stracyjnych (14 148 ha łącznie z Wisłą),
dzieliła się na sześć dzielnic: Warszawa
Śródmieście, Warszawa Północ, War-
szawa Zachód i Warszawa Południe oraz
Pragę Centralną i Pragę Grochów, który-
mi zarządzały dzielnicowe rady naro-
dowe podległe stołecznej Radzie Naro-
dowej. 

Na mocy rozporządzenia Rady Mini-
strów z 5 maja 1951 r.  powierzchnię
miasta powiększono z 14 148 ha do 42
725 ha, tj. nieco ponad trzykrotnie. 20
grudnia 1951 r. (uchwałą obowiązywa-
ła od 1 stycznia 1952 r.) obszar Warsza-
wy został podzielony na 11 dzielnic:
Śródmieście, Stare Miasto, Żoliborz, Wo-
lę, Ochotę, Mokotów, Wilanów, Pragę
Śródmieście, Pragę Północ, Pragę Połu-
dnie i Wawer). 

Na mocy rozporządzenia Rady Mini-
strów, w 1957 r. do Warszawy włączono
1896 ha z powiatu wołomińskiego, w
tym miasto Rembertów i dawną wieś Ka-
węczyn.  Rozporządzenie RM wydane

zostało na wniosek Rady Narodowej z
17 grudnia 1956 r.

Dnia 30 listopada 1959 r. kolejny raz
zreorganizowano podział terytorialny
stolicy. W  miejsce jedenastu  dzielnic
wprowadzono siedem (Śródmieście,
Mokotów, Ochota, Wola, Żoliborz, Pra-
ga Północ i Praga Południe.). Ten po-
dział utrzymał się do czerwca 1992 r.,
gdy miasto podzielono na jedenaście sa-
modzielnych gmin, a jedną z nich – gmi-
nę Warszawa-Centrum – na siedem
dzielnic.

Przypomnieć również wypada, że w
1977 r. do Warszawy wcielono dawne
miasto Ursus oraz kilka niewielkich osie-
dli na zachodnich peryferiach stolicy, a
także kilka sołectw z gminy Nieporęt
oraz z gminy Jabłonna (łącznie ok.  4
tys. ha).  

Dnia 2 stycznia 1991 r. z gminy Wią-
zowna wyłączono wieś Aleksandrów
(970 ha) i włączono ją do dzielnicy-gm-
iny Warszawa-Praga Płd. (obecnie w
dzielnicy Wawer). 

Z dniem 1 stycznia 1993 r. z dzielnicy-
gminy Warszawa-Ochota wyłączono
dawne miasto Ursus (935 ha), tworząc
(wówczas) ósmą dzielnicę-gminę mia-
sta stołecznego Warszawa. 

Ostatnim (dotychczas) aktem inkor-
poracji  jest włączenie do Warszawy z
dniem wyborów samorządowych w
2002 r. (27 października 2002) samo-
dzielnego miasta Wesoła o ogólnej po-
wierzchni 2294 ha. 

Obecnie (2014 r.) powierzchnia War-
szawy wynosi 51 720 ha (z Wisłą).

Równo z Konstytucją
Po kilku miesiącach żarliwych dysku-

sji, 8 marca 1990 r. uchwalona została
ustawa o samorządzie terytorialnym. Te-
go samego dnia, ale nieco wcześniej,
Sejm dokonał zmian w Konstytucji, któ-
re umożliwiły przyjęcie ustawy o samo-
rządzie terytorialnym. 

Przeprowadzona na jej podstawie re-
forma administracji publicznej po-
wszechnie uważana jest za jedną z naj-
bardziej istotnych, najlepiej przeprowa-
dzonych  i najbardziej udanych po 1989
roku.  Ustawa ta obowiązuje do dzisiaj,
mimo, że dokonano w niej ogromnej
liczby zmian, wykreśleń i uzupełnień. Po
jej uchwaleniu ogłoszono datę pierw-
szych wyborów do samorządu teryto-

rialnego; ustalono ją na 27 maja 1990.
Pomimo rozstrzygnięcia spraw zasadni-
czych, wśród polityków trwały spory
na temat ustroju Warszawy; czy ma być
taki, jak we wszystkich innych miastach
RP, czy ma być odmienny, a jeśli tak, to
jak ma wyglądać. Pomimo zbliżającej
się daty wyborów, spory nie ustawały.
Po wielu perypetiach udało się ją
uchwalić dopiero 18 maja 1990, a jej
tekst ukazał się w „Dzienniku Ustaw” z
datą 26 maja, tj. w sobotę przed nie-
dzielnymi wyborami (27 maja).

W 1990 r. polski parlament postano-
wił, że Warszawa będzie się składała z
siedmiu dzielnic-gmin, pokrywających
się terytorialnie z dzielnicami ustano-
wionymi w końcu 1959 r. Słowo ”dziel-
nica” podkreślało, iż dana jednostka jest
częścią większej całości, jaką jest miasto
stołeczne Warszawa. Natomiast słowo
„gmina” jednoznacznie świadczyło, że
dana jednostka administracyjna ma
wszelkie prawa i obowiązki każdej innej
polskiej gminy. 

„Niepodległe“ gminy
Ustrój nie był doskonały, szczególnie w

zakresie finansowania zadań ogólno-
miejskich. Zamiast jednak – moim zda-
niem - usuwać z ustawy zauważone błę-
dy i metodą  „małych kroków” doprowa-
dzić do rozwiązania optymalnego – zde-
cydowano się na rewolucję.

W 1994 r. parlament wprowadził no-
wą ustawę warszawską. Na jej podsta-
wie obszar miasta podzielony został na
jedenaście nowych gmin, które w swo-
jej nazwie nie posiadały już określenia
„dzielnica”, co sprawiło, że stolica sta-
wała się luźnym związkiem „niepodle-
głych” gmin,  z których cztery przystą-
piły nawet do Związku Miast Polskich.
Formalnie miasto stołeczne Warszawa
stało się związkiem komunalnym w ro-
zumieniu ustawy z 8 marca 1990 r. o
samorządzie terytorialnym. Niebawem
okazało się, że nowa ustawa ma jesz-
cze więcej błędów niż poprzednia. Po jej
wielokrotnej nowelizacji oraz po wpro-
wadzeniu komisarza do gminy Warsza-
wa-Centrum, w 2002 r. parlament po-
stanowił kolejny raz radykalnie zmie-
nić ustrój stolicy. 

Tym razem zdecydowano, że gminą
będzie całe miasto stołeczne Warszawa,
natomiast jego terytorium zostanie po-

dzielone na siedemnaście tzw. jedno-
stek pomocniczych, nazwanych „dziel-
nicami”. Ze względów politycznych
do obszaru stolicy, nieco wcześniej,
zostały włączone gminy Wesoła  i
Sulejówek, które na mocy ustawy
z 15 marca 2002 r.  (art. 16 ust. 2)
– wyłączono z Warszawy i po-
nownie włączono do powiatu
mińskiego. Na podstawie noweli-
zacji ustawy warszawskiej, w
sierpniu 2002 r. do gminy stołecz-
nej – kolejny raz – dołączono gmi-
nę Wesoła. W art. 1 pkt 4 ustawy
nowelizującej dodano: „Gmina Sule-
jówek, w dniu wejścia w życie usta-
wy, wchodzi w skład powiatu miń-
skiego”. Tym sposobem mamy obecnie
osiemnaście dzielnic. 

Instytucja „jednostki pomocniczej”
występuje w ustawie gminnej i od-
nosi się do każdej gminy w  Pol-
sce – w tym oczywiście
także do Warszawy.
Na podstawie

tego przepisu gminy mogą ustanawiać
na swoim terytorium jednostki pomoc-
nicze, np. osiedla i sołectwa. W przy-
padku Warszawy jednostki pomocni-
cze, czyli dzielnice – powołane zostały
nie przez radę gminy, ale przez Sejm
mocą ustawy. Ich ustrój, zadania,
uprawnienia i sposób finansowania zo-
stały określone w ustawie warszawskiej
z 2002 roku. Miały i mają więc wszelkie
cechy „klasycznej” jednostki admini-
stracyjnej, co znalazło wyraz m in. w
orzeczeniu Trybunału Konstytucyjne-
go, który nazwał je „quasi gminami”.
Niektóre dzielnice Warszawy – czyli jej
jednostki pomocnicze, np. Mokotów,
zamieszkuje więcej ludzi niż niejedno
miasto wojewódzkie, tym niemniej ma-
ją one formalnie status równy sołectwu

w przysłowiowej gminie Kozia
Wólka.

Ustawa warszawska z 2002 r. stano-
wi, iż rozwiązania szczegółowe doty-
czące podziału uprawnień pomiędzy
Miasto i dzielnice zostanie dokonany w
statucie Warszawy oraz w statutach
dzielnic, a więc dokumentach tworzo-
nych i uchwalanych przez centralne wła-
dze Warszawy. 

Można odnieść  wrażenie, iż kolejne
ekipy partyjne, zasiadające w stołecz-
nym ratuszu, postanawiały nie dzielić
się władzą z dzielnicami. Tak więc
skonstruowały statut, aby wypełnić
wymogi ustawowe,  a zarazem zacho-
wać pełnię władzy dla siebie. Pracowa-
ły nad tym łącznie sześć lat (2002-
2008).  Efekt jest taki, że rada każdej
z 18 dzielnic Warszawy ma jedynie
prawo wybrać swojego przewodniczą-
cego oraz jego zastępców, a także bur-
mistrza i pozostałych członków zarzą-
du dzielnicy. 

Zasada europejska
Wprawdzie ustawa z 2002 r. stanowi,

iż rada dzielnicy jest ciałem stanowią-
cym   i kontrolnym, ale z woli Rady War-
szawy dzielnice uzyskały jedynie wyżej
wymienione uprawnienia oraz możli-
wość  opiniowania różnych miejskich ak-
tów prawnych, np. projektu statutu, pro-
jektu dzielnicowego budżetu, projektów
planów zagospodarowania przestrzen-
nego itp. Opinia dzielnicy z natury rzeczy
nie jest wiążąca dla Rady Warszawy, to-
też nie musi być brana pod uwagę. Tak
więc, zadekretowana  w ustawie stano-
wiąca i kontrolna funkcja rad dzielnic –
jest fikcją.

W 1985 r. w Strasburgu przyjęta zosta-
ła Europejska Karta Samorządu Lokalne-
go (dalej – EKSL), ratyfikowana rów-
nież przez Polskę. Po ogłoszeniu w
„Dzienniku Ustaw”  stała się prawem
obowiązującym na terenie RP. Najogól-
niej rzecz biorąc, EKSL  określa podsta-
wowe normy  rządzące samorządem te-
rytorialnym w krajach, które ją ratyfi-
kowały. Jedną   z podstawowych zasad
w niej zawartych jest zasada przekazy-
wania uprawnień w dół, tj. na możliwie
najniższy poziom samorządu, który jest
jeszcze w stanie wypełniać nałożone
obowiązki. 

W Warszawie niewątpliwie takimi
jednostkami są co najmniej obecne
dzielnice, które wcześniej były przecież

samodzielnymi gminami, mają do-
świadczonych ludzi oraz całą infra-
strukturę niezbędną do obsługi miesz-
kańców. Rada m. st. Warszawa, uchwa-
lając w 2008 r. statut miasta, nie wzię-
ła tego obowiązującego prawa pod
uwagę.  

Nadzór prawny nad samorządami
wielkich organizmów miejskich, jakimi są
stołeczne dzielnice  (quasi gminy), spra-
wują: prezydent i Rada Warszawy. Czy-
nią to – moim zdaniem – bez podstawy
prawnej. Ustanowiony tym sposobem
„sąd” jest jednoinstancyjny, toteż nie ma
możliwości odwołania, nawet od najbar-
dziej absurdalnych „wyroków”. 

Prezydent , czyli organ wykonawczy,
jednoosobowo decyduje czy dana
uchwała rady dzielnicy jest zgodna z
prawem, mimo że pod projektem
uchwały obligatoryjnie widnieją pod-
pisy radców prawnych – pracowników
biura tegoż prezydenta – którzy za-
świadczają, że dany dokument jest
zgodny z prawem.

Ten kuriozalny i sprzeczny ze wszyst-
kimi  zasadami prawa i demokracji prze-
pis, wymyślony przez Radę Warszawy,
odnosi się także do jej Komisji Rewizyj-
nej, która na tej podstawie  może również
badać  działalność prezydenta Miasta
pod kątem zgodności z prawem. 

Wszystko pięknie wygląda, gdy pre-
zydent, Rada, wojewoda, prezes Rady
Ministrów sprawują władzę    w imieniu
tej samej partii, jak ma to miejsce w War-
szawie, od dziewięciu lat.

Łatwo sobie jednak wyobrazić sytu-
ację, gdy  każda z wymienionych wyżej
„instytucji” zdominowana jest przez in-
ną partię, co w demokratycznym pań-
stwie zawsze może się zdarzyć. Czy w
takiej sytuacji samorząd warszawski
mógłby w ogóle funkcjonować?

Uczynić radę – bezradną
Nie byłoby tego dylematu, gdyby Ra-

da Warszawy, tworząc statut, uszano-
wała przepis art. 10 Konstytucji RP,  w
którym jest mowa o podziale i równo-
wadze  pomiędzy władzą uchwałodaw-
czą, wykonawczą i sądowniczą, a także,
gdyby przestrzegano ducha art. 171
Konstytucji, iż nadzór prawny nad jed-
nostkami samorządu terytorialnego
sprawuje prezes Rady Ministrów i woje-
wodowie.

W roku 2002 weszła w życie ustawa
o bezpośrednim wyborze wójta, burmi-
strza i prezydenta miasta (Dz.U. 2002,
nr 113, poz. 984), która w zasadniczy
sposób wzmocniła ich pozycje, a jedno-
cześnie zmniejszyła znaczenie oraz
ograniczyła możliwości rady. Organ
uchwałodawczy i kontrolny gminy, czy-
li rada, może odwołać prezydenta (art.
28a ustawy o samorządzie gminnym) w
wyniku nieudzielenia absolutorium, ale
tylko w trybie zainicjowania referen-
dum  w sprawie jego odwołania   i to tak-
że pod pewnymi warunkami. Tak więc
władza wykonawcza gminy (prezydent,
burmistrz, wójt) w praktyce jest nad-
zwyczaj rzadko odwoływana, albowiem
procedura z tym związana jest czaso-
chłonna, kłopotliwa organizacyjnie i
mocno uzależniona od frekwencji
(patrz:  referendum w sprawie odwoła-
nia Hanny Gronkiewicz-Waltz). 

Takie umocowanie prezydenta daje
przewagę gminnej biurokracji, albowiem
prezydent dobiera sobie zastępców, jak
też innych urzędników, co sprawia, że
nie są oni w żaden sposób zależni od ra-
dy i radnych. Z jednej strony to dobre
rozwiązanie, ale wadą jego jest to, że w
żywotnym interesie każdego pracowni-
ka jest bronienie szefa, co nie zawsze po-
krywa się z interesami gminy.

Warto podkreślić tę kwestię, albowiem
nie wszyscy zauważyli ową zmianę, ale
także dlatego, aby na tym tle prześledzić
proces postępującej centralizacji władzy
w naszym mieście, a tym samym  – mo-
im zdaniem – odchodzenie od przyjęte-
go w 1990 r. programu budowy demo-
kratycznego społeczeństwa obywatel-
skiego.  

Uważam, iż mając doświadczenia ze-
brane w trakcie ćwierćwiecza odrodzo-
nego samorządu, należy przeprowadzić
poważną, apolityczną i dogłębną analizę
ustroju stolicy, wyciągnąć stosowne wnio-
ski oraz dokonać niezbędnych zmian w
ustawie, a przede wszystkim w statutach
Miasta i dzielnic. Wstrzymując się od ta-
kich działań,  pozwala się na psucie nasze-
go państwa, który to proces zaczyna się za-
zwyczaj od nieprzestrzegania obowiązu-
jącego prawa. 25-lecie, to znakomity pre-
tekst do podjęcia działań naprawczych!!!

LLEECCHH KKRRÓÓLLIIKKOOWWSSKKII bbyyłł ww nnoowweejj PPooll-
ssccee ppiieerrwwsszzyymm bbuurrmmiissttrrzzeemm MMookkoottoowwaa
((11999900-11999922)),, ppeełłnniiąącc ttęę ffuunnkkccjjęę ww cczzaassiiee,,
ggddyy nnaa ssttaannoowwiisskkuu pprreezzyyddeennttaa WWaarrsszzaawwyy
ppoozzoossttaawwaałł SSttaanniissłłaaww WWyyggaannoowwsskkii..

CCoo cciieekkaawwee,, wwsszzyyssccyy ppiieerrwwssii bbuurrmmiissttrrzzoo-
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LECH KRÓLIKOWSKI o ćwierćwieczu odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce i paradoksach ustawowych rozwiązań

Jak dochodziło do wypaczania demokracji w Warszawie

Piknik 25-lecia na Mokotowie
Występy artystyczne, pokazy sportowe, warsztaty plastyczne dla dzieci oraz

targ śniadaniowy – to tylko część atrakcji, z których mieszkańcy Mokotowa
będą mogli skorzystać podczas Pikniku Rodzinnego z okazji 25-lecia Samo-
rządu Terytorialnego. Impreza odbędzie się w niedzielę, 31 maja w godz.
10.00-15.00 na Skwerze Grupy AK „Granat” przy ul. Puławskiej, Woronicza
i Broniwoja.

Piknik Rodzinny zapowiada się bardzo atrakcyjnie. W programie są mię-
dzy innymi pokazy tańca, taekwondo, gimnastyki i szermierki. Dla dzieci
będą warsztaty plastyczne, ceramiczne, ekologiczne, animacje oraz kon-
kursy sportowe i gry planszowe. Przygotowano także zajęcia i turnieje dla
całych rodzin oraz warsztaty pszczelarskie. Podczas pikniku będzie moż-
na zapoznać się z szeroką ofertą mokotowskich organizacji pozarządo-
wych oraz spotkać się z Radnymi Dzielnicy Mokotów. Zrobić badania pro-
filaktyczne i pomiary m. in.: poziomu cukru, cholesterolu, ciśnienia, tęt-
na, masy ciała. Rodzice będą mogli otrzymać porady na temat m.in. trud-
ności szkolnych, wychowawczych i logopedycznych dzieci. Natomiast sma-
kosze z pewnością skorzystają z targu śniadaniowego, na którym będzie
można spróbować niezwykłych potraw i zakupić ekologiczną żywność
bezpośrednio od producentów. 

Zarząd i Rada Dzielnicy Mokotów gorąco zapraszają do udziału w Pikniku! 
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Jak to często w moich felietonach bywa, o wyborze tematu decy-
duje ważne wydarzenie w branży, bądź jak dziś, przypadek.
Tym razem, to spotkanie z wyjątkowej urody autem w równie
wyjątkowym kolorze, po raz kolejny zwróciło moją uwagę na
presiżową japońską markę. Tym razem na uwadze się nie skoń-
czy, jest felieton.

Ten wyjątkowy egzemplarz nowego Lexusa RC F widywałem na Ursyno-
wie już kilkukrotnie, ale dopiero w miniony wtorek udało mi się go „upolo-
wać”. Stałem, oglądałem i podziwiałem. Muszę przyznać, że nie jestem mi-

łośnikiem japońskiej motoryzacji, ale marka-córka Toyoty, już nie po raz pierwszy zwraca
moją uwagę. W przeszłości były to przeważnie rozwiązania techniczne, tym razem również sty-
listyka. Co by nie mówić, to nowe coupe Lexusa jest po prostu zjawiskowe. Proporcje idealne
i żadnej ściemy. Nie jest to „przerabiany” sedan, ani liftback, to prawdziwe dwudrzwiowe 
COUPE! Stojąc obok tej pomarańczowo-czarnej piękności, zdałem sobie sprawę, że już gdzieś
wcześniej widziałem ten samochód. Po chwili, tak, to ten sam, bądź identyczny egzemplarz,
który był prezentowany przed miesiącem na stoisku Lexusa podczas Poznań Motor Show! 

Co na jego temat pisze producent? „...To prawdziwe, zjawiskowe coupe o wyścigowych
aspiracjach popartych supernowoczesną techniką i agresywną stylizacją...”. W każdym takim
opisie i sloganie reklamowym jest zwykle więcej z bajki niż rzeczywistości, ale w tym przypad-
ku, moim zdaniem, autorzy nie mijają się z prawdą. Nie zagłębiam się zbytnio w analizę da-
nych technicznych, gdyż te są adekwatne do wyglądu samochodu. Przytoczę jedynie te najbar-
dziej spektakularne: moc - 477 KM, prędkość maksymalna – 270 km/h, przyśpieszenie do 100
km/h – 4,5 s. Na koniec jest jeszcze jedna informacja: „...już od 383.400,00 zł...”. To nie mniej
ważny „detal”, w szczególności dla nabywców modelu RC F. To gwarancja wyjątkowości wy-
boru i małe prawdopodobieństwo spotkania podobnego egzemplarza pod światłami.

A teraz od szczegółu do ogółu. Lexus, to marka luksusowych samochodów, należąca bezpo-
średnio i w całości do Toyota Motor Corporation. Ponoć pierwsze pomysły o utworzeniu luk-
susowej marki powstały w głowie długoletniego prezesa Toyoty, Eiji Toyody, już kilkanaście lat
przed prezentacją pierwszego modelu. Toyota zapragnęła wprowadzić na rynek nową markę,
która miała bezpośrednio konkurować z innymi luksusowymi samochodami, nie tylko w Eu-
ropie. Wybór nazwy wydawał się oczywisty, nowe auta miały kojarzyć się z luksusem i elegan-
cją, w możliwie jak największej ilości języków. Trzeba przyznać, że lepiej chyba nie można by-
ło wybrać. Ostateczna decyzja na najwyższym szczeblu zapadła pod koniec lat 80. XX wieku.
Od tego momentu zaczęła się również historia sukcesu największego obecnie producenta sa-
mochodów na świecie.

Jako pierwszy, na rynku pojawił się wielki luksusowy sedan - LS, nad którym prace rozpo-
częły się w roku 1983. Japońscy decydenci zapragnęli wejść na rynek bardzo spektakularnie.
Niczym nie ograniczany budżet przedsięwzięcia, zaowocował 450 prototypami nadwozia
oraz 900 prototypami silników! Przy projekcie zatrudnionych zostało 3900 osób! Podczas
wszelkiego rodzaju prób drogowych przejechano łącznie ok. 2,7 mln km w najróżniejszych wa-
runkach klimatycznych! Prezentacja, zapewne nie przypadkowo, odbyła się na salonie w De-
troit w roku 1989. Główną konkurencją były wówczas takie uznane sławy jak Mercedes-Benz
klasy S, BMW 7, czy Jaguar XJ. Konkurencja silna, ale niezbyt liczna. O modelu LS można by
pisać bez końca. Pozostawię sobie to na oddzielny felieton.

Nieco później zaprezentowany został model ES, bazujący na modelu Toyoty -  Camry. W ro-
ku 1991 do sprzedaży trafił pierwszy sportowy model - SC oraz GS, jako konkurencja dla
Mercedesa klasy E, BMW 5 oraz rodzimej Hondy Legend. W przypadku modelu GS, Toyota rów-
nież skorzystała z rozwiązań użytych wcześniej w jednym z własnych modeli, tym razem ba-
zą stał się Crown. W roku 1996 zwrócono się w kierunku rodzącego się segmentu aut typu SUV.
Model RX to jedno z pierwszych aut tego typu. W roku 1998 powstał pierwszy, mały, tylnona-
pędowy sedan  - IS.

Początek XXI wieku to dalszy rozwój gamy modeli oraz zwrócenie się marki w stronę napę-
du hybrydowego. Obecnie auta, w których silniki elektryczne wspomagają tradycyjne spalino-
we, można zamawiać w prawie każdym z segmentów zajmowanych przez Lexusa.

Jedną z ciekawostek jest fakt, iż Lexusów do niedawna nie można było kupić w ich japoń-
skiej ojczyźnie. Do chwili prezentacji modelu GS trzeciej generacji, w roku 2005, prestiżowe
modele oferowane były na rodzimym rynku pod marką Toyota oraz innymi, niż znane nam,
nazwami modeli. 

Obecna gama modeli Lexusa jest całkiem spora. Od „małego”, pięciodrzwiowego hatch-
back’a” – CT, poprzez sedany: IS, ES, HS GS, LS, SUV’y: NX i RX, GX, LX, po sportowe bolidy:
RC, RC F, GS F, IS F, LF A oraz kabriolety IS C, aż po wyczynowy bolid wyścigowy RC F GT3.
Trzeba obiektywnie przyznać, że przez te krótkie 26 lat, od powstania matki, gama stała się bar-
dzo duża i nie obejmuje jedynie samochodów naprawdę małych. Jestem jednak pewien, że i
w tej kwestii, jak i w temacie poszukiwania kolejnych nisz, Lexus nie powiedział jeszcze ostat-
niego słowa. Nie wszystkie z w/w modeli dostępne są w polskich salonach ale w XXI wieku, w
dobie Internetu i otwartych granic, dla chcącego, nie ma nic trudnego. Polecam!    

M O T O W O J
M o b i l n y  D o r a d c a  M o t o r y z a c y j n y  A u t o G o +
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MOTO-PASSA � MOTO-PASSA
Historia motoryzacji...

Lexus
Piórem Derkacza

Tomasz Łączyński
aarrttyyssttaa rrzzeeżżbbiiaarrzz ttwwoorrzząąccyy ww sszzkkllee

Kobieta z brodą nie jest wynalazkiem XXI wieku, stworzonym na potrzeby wielkiego wi-
dowiska. Pierwszą znaną kobietą z brodą była Wilgefortis zwana też Kumernis, Kummernis.
Jako córka króla Luzytanii, wolą ojca miała zostać żoną poganina. Jakiego wstrząsu musiał
doznać ojciec i kandydat na męża, kiedy rano ujrzeli Wilgefortis z brodą. Tak szpetnej kobie-
ty nie chciał przyszły mąż, a ojciec córkę ukrzyżował.  W następnych wiekach kobiety z bro-
dą pokazywano za pieniądze na jarmarkach. Musiał być to intratny sposób zarabiania pienię-
dzy, bo w roku 2014 pewien facet stał się kobietą i to na dodatek z brodą!. Efekt był taki, że
kobieta ta wygrała konkurs Eurowizji!.Zmienia się pojęcie piękna, a prawdziwy artysta jak miał
brodę, tak ma. J e r z y  D e r k a c z  / t y l k o  z  w ą s a m i /   

O moją rękę starało się dwóch,
Choć wcześniej miałam amantów z dziesięciu,

Dziś o większości zaginął już słuch,
A ja bez skutku wciąż marzę o księciu.

O moją rękę starało się dwóch.
Obaj przystojni, porządni, nie powiem.

Jeden to harcerz, a drugi też druh,
I każdy sporo oleju ma w głowie.

Młodszy kandydat doktorem był praw,
Starszy - historyk, choć tylko magister,
Odpowiedzialny, pomimo swych gaf,
I doświadczenie miał, co oczywiste.

Gdy go poznałam, zabójczy miał wąs,
Choć i bez wąsów wyglądał statecznie,

Przyrzekł, że żaden nie grozi mi wstrząs,
I przy nim będę się czuła bezpiecznie.

Młodszy z zapałem nakreślił swój plan,
I przekonywał, że więcej da grosza,

Mówił o zmianach. Któż nie chciałby zmian?
Starszy odpuścił, więc dałam mu kosza.

O moją rękę starało się dwóch.
To mnie podnieca. Ot, próżność kobieca.

Lubię się stroić  i modny mieć ciuch,
Wybrałam tego, co więcej obiecał.

O moją rękę starało się dwóch.
Byłam w rozterce, bolała mnie głowa.

I choć się cieszę, że wygrał ten zuch,
Nie wiem czy tego nie będę żałować.

Chociaż mój wybór zakrawa na cud,
Mam wątpliwości czy będę szczęśliwa?

Obiecał wiele, lecz kłamał jak z nut,
I swą rodzinkę przede mną ukrywał.

A ta niebawem powstrzyma go: Stój!
Ojciec dyrektor i ciotka dewotka,

Stryj paranoik, najstarszy z nich wuj,
Ja z nich żadnego nie chciałabym spotkać.

Już na sam widok tych wujów mnie mdli
I przerażają ich niecne uczynki,
Lecz jeszcze iskra nadziei się tli,

Że da się odciąć od takiej rodzinki.

MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo))
TTeerraazz ttaakkżżee nnaa ffaacceebbooookkuu

O MOJĄ RĘKĘ STARAŁO SIĘ DWÓCH

W o j t e k  D ą b r o w s k i
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Performance ma wiele twarzy i spośród
tego, co wnosi współczesność do świata
sztuki, ta dziedzina wydaje się najcie-
kawsza. XVI edycja międzynarodowego
festiwalu INTERAKCJE, który tym razem
kończył się w Galerii Działań, mogła sta-
nowić tego kolejny dowód.

Cztery tegoroczne prezentacje to było obcowa-
nie ze sztuką performance w najwyższym wyda-
niu, tym bardziej, że wśród artystów znaleźli się
tacy, którzy w swej specjalności mają ustaloną re-
nomę na świecie.

Do takich należy Norweg Kurt Johanessen –
uznawany za mistrza prezentacji „mikro” – ope-
rujących detalem maleńkim, który w pokazie na-
biera rangi ważnego symbolu. Tym razem – arty-
sta pokazał, jak zanurza się w czasie (można
uznać za sui generis klepsydry szklane słoje, wy-
pełnione ziarnem sezamowym), gdy jego zaci-
śnięte w pięści dłonie wypychają, tłoczą na ze-
wnątrz te drobne ziarenka. Ale część zostaje na rę-
kach, osypuje się pomału, w miarę prezentacji,
która przecież trwa w czasie. A ten czas – to czas
dany każdemu na jego misję, na jego działania…
Tylko jak uzgodnić to z Absolutem? Absolut jest
bezwzględny. Na nici losów – cieniuteńkie, roz-
wijające się pomału – czekają przecież bezlitosne
Parki z nożycami w dłoniach. Czy uda się uzgod-
nić zamysł Absolutu z naszymi nadziejami? Czy
ich linie się pokryją, jak cieniutkie pałeczki, deli-
katne – ale jakoś groźne przez swą czerń? Jedna
zawieszona jest wysoko (i trwa w tym zawiesze-
niu, choć nie wiemy, jak długo), a druga wciśnię-
ta jest pod nią w ziemię…

Oskar Chmioła, młody artysta ze Szczecina,
zachwycił zagospodarowaniem galeryjnej prze-
strzeni. Jego performance dotyczył spraw, dają-
cych się wyrazić słowem „acedia”, które oznacza
wiele sytuacji, ale wszystkie wiążą się z naszym lo-
sem: z ubezwłasnowolnieniem, marginalizacją,
reifikacją, z unieważnieniem nawet ludzkiej kon-
dycji. Jest więc obszar wolności – ale niby-wolno-
ści, pięknie połyskuje ta wolność, pięknie szeleści
(długa, opasująca obszar performance wstęga cie-
niutkiej aluminiowej folii), ale wewnątrz tego ob-
szaru istnieją manipulacje (choćby przyrodą), ży-

ją postacie o srebrzystych, odrealnionych twa-
rzach-maskach. Jeśli chcemy istnieć naprawdę,
musimy je pozrywać z twarzy, zmiąć w kulkę i
po prostu wyrzucić.

Ewa Świdzińska kolejny raz zilustrowała kobie-
cy świat uczuć intymnych, jakby nawiązując do
słów „Bo ja jestem, proszę pana, na zakręcie”. Zwo-
je tkaniny, złożone wyłącznie z mankietów mę-
skich koszul, nosiła na ręku jak opatrunek nałożo-
ny na ranę. Trzeba to zerwać, jeśli się chce żyć – go-
towa do kolejnej podróży walizka już przecież cze-
ka… Więc mankiety lądują to na ziemi, to w stu-
dzience kanalizacyjnej… Ale są i inne wspomnie-
nia: jakieś słowa, jakieś miejsca na ciele, kiedyś –
może miejsca ich dwojga; teraz – już tylko jej…
Trzeba to usunąć, wykreślić, wydrapać z pamięci,
z ciała przed kolejną podróżą w poszukiwaniu
szczęścia. W desperacji wkłada się nawet rajstopy
nie na bose nogi, a na buty… A tych rajstop wiele,
bardzo wiele, różne kolory… Kiedyś to się żyło…

Tomasz Szrama (Polska/Finlandia) nie zostawił
suchej nitki na naszym świecie – świecie automa-
tów obsługujących wszystko, powoli eliminują-
cych człowieka, świecie, gdzie dla zaistnienia, dla
„autopromocji”, dla „pi-aru” zdobywamy się na
każdą brednię, ryzykując życiem, zdrowiem, nor-
malnością. Jest się już wtedy automatem, powięk-
szającym obszar głupoty w pogoni za tą jedną,
jedyną chwilką, która niby ma być tylko   m o j a…
Można spróbować wypić filiżankę kawy wisząc na
taternickiej linie nad przepaścią? Można. Tylko
co będzie, jak ci, którzy trzymają linę, zawiodą?
Można sobie zrobić wygodny mebel z innego czło-
wieka? Czemu nie! Można nawet spróbować ode-
brać temu komuś twarz, zamienić ją swoją… Dziś
– można wszystko…

Tegoroczny pokaz odbywał się częściowo w en-
tourage’u czynnej obecnie przy Marco Polo 1 du-
żej międzynarodowej wystawy „Człowiek na Księ-
życu”, zorganizowanej z okazji 45. rocznicy misji
Apollo 11. Bogactwo myśli, skojarzeń z tym wiel-
kim wówczas wydarzeniem, jakim było dotknię-
cie przez człowieka stopą innego ciała niebieskie-
go, dobrze korespondowało z przekazem arty-
stów tegorocznych INTERAKCJI.

W o j c i e c h  P i o t r  K w i a t e k

Genowefa i Stanisław Sobczyk są małżeństwem od 60 lat. Z okazji jubileuszu,
Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz – Waltz wręczyła jubilatom medale
okolicznościowe.

Państwo Sobczykowie poznali się w 1951 roku w małej wsi niedaleko Rzeszowa. Cztery lata później
postanowili wziąć ślub. Po tym jak urodziło się im drugie dziecko, przenieśli się do Warszawy i tak
trwają tu od wielu lat w między czasie zaliczając liczne przeprowadzki. Obecnie mieszkają niedaleko
Łazienek Królewskich. W tym roku przypadło sześćdziesięciolecie ich pożycia małżeńskiego.

Córka  Państwa Sobczyk – Marta Sobczyk – Wierzbicka, postanowiła zrobić niespodziankę rodzicom
i zgłosiła ich jubileusz do Urzędu Miasta. 

A jaka jest ich recepta na tak długie szczęście małżeńskie? Pani Genowefa uważa, że jest to przede
wszystkim odpowiedzialność za siebie i rodzinę, zrozumienie, miłość i wspólne pokonywanie
życiowych przeszkód. Pan Stanisław stawia na tolerancję – jak twierdzi, bez niej nie można niczego
załatwić. Szczęśliwym małżonkom, którzy dorobili się już dwójki dzieci, czworo wnucząt i troje
prawnucząt, życzymy dużo zdrowia, zrozumienia i miłości. A P C

W maju mija 70. rocznica oswobodzenia
niemieckiego obozu koncentracyjnego
Ravensbrück, w którym śmierć poniosło
ponad 90 tysięcy kobiet i dzieci, podda-
wanych często zbrodniczym eksperymen-
tom medycznym. 

O tej rocznicy mówi mieszkanka Ursynowa, re-
daktor naczelna portalu Kobieta 50+, współzałoż-
jycielka funsacji „Ja, kobieta” – Hanna Nowakowska:

– Dla mnie akurat jest to rocznica bardzo waż-
na. Dlaczego? Otóż moja babcia i mama po Powsta-
niu Warszawskim zostały wywiezione do Ra-
vensbrück i były tam więzione tam aż do oswobo-
dzenia przez Armię Czerwoną. Obie już nie żyją,
ale ja  utrzymuję kontrakt z byłymi więźniarkami
i ich rodzinami. Jesteśmy złączoną wspólnym prze-

życiem społecznością i nie chcemy, żeby pamięć o
tym, co się wydarzyło, zaginęła. Dla mojej babci,
dla mamy, dla innych kobiet, ale też dla przyszłych
pokoleń chcemy odzyskać z niepamięci tamte wy-
darzenia dla uczczenia ofiar i dla przestrogi. 

Więźniarki Ravensbrück są symbolem kobiet
cierpiących w czasach wojny, nienawiści. Nie moż-
na zapomnieć o ich losach. Dlatego towarzyszyłam
we wszystkich działaniach tym, które przeżyły i
mogły dać świadectwo prawdzie. W 2010 roku
fundacja JA KOBIETA wydała publikację właśnie
pod tytułem „Odzyskać z niepamięci”. We współ-
pracy z IPN-em organizujemy programy edukacyj-
ne. W roku 2013 Biuro Edukacji m. st. Warszawa
współfinansowało całoroczny program „Mural –
spotkanie międzypokoleniowe Ravensbrück” . Co
sobota odbywały się spotkania z młodzieżą doty-
czące historii. Podsumowaniem była publiczna
debata w historycznym budynku PAST-y. A trwa-
łym śladem naszych działań jest jedyny w świecie
mural upamiętniający więźniarki z Ravensbrück,
odsłonięty w 2013 roku na ścianie liceum im. Kos-
sutha na Ursynowie. Autorką muralu jest też ur-
synowianka Anna Monika Koźbiel. 

Miło mi, gdy jestem gościem na uroczystościach
w szkole, i widzę młodzież, która interesuję się hi-
storią. Co pewnie jest też zasługą dyrektora Paw-
ła Mazura, który zaproponował taką lokalizację
muralu.

Bardzo mnie cieszą wszystkie międzypokolenio-
we spotkania, projekty, konkursy, w których uczest-
niczy młodzież. Teraz z myślą o młodym pokoleniu
przygotowujemy historyczny komiks o Ra-
vensbrück, aby współczesna forma przybliżyła tam-
te wydarzenia. Prowadzę też stronę internetową o
tym obozie – zwierza się Hanna Nowakowska, na
co dzień również koordynatorka Szkoły Superbabć
i Superdziadków, zaangażowana też w działania
Grupy Dużolatów w Klubie Przy Lasku. 

Znana piosenkarka i od dawna mieszkanka Ursynowa, Lidia Stanisławska, miała niedawno w Do-
mu Sztuki SMB „Jary” swój wieczór autorski. Wystąpiła w podwójnej roli: nie tylko zaśpiewała kilka
piosenek ze swego repertuaru, ale również – wspierana przez dziennikarkę i pisarkę Lizę Gutowską
oraz dyrektora Domu Sztuki Andrzeja Bukowieckiego – promowała swoją najnowszą książkę „Jak nie
zrobić kariery w Polsce czyli potyczki z show-biznesem”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa
„Prószyński i Spółka”. W obu rolach wypadła znakomicie, dostarczając słuchaczom powodów i do ra-
dości, i do wzruszeń. Na końcu odpowiadała na pytania z sali i podpisywała egzemplarze wspomnia-
nej książki, po które ustawiła się długa kolejka. Samą książkę, w której Lidia Stanisławska z literac-
kim zacięciem, chwilami boleśnie szczerze, opisała blaski i cienie swego życia artystycznego i prywat-
nego, naprawdę wyśmienicie się czyta. A B U

Co jest najważniejsze?

Wyjątkowy jubileusz...

Niezgoda na niepamięć

Borecki honoris causa

Lidka Show w Domu Sztuki

Wybitnemu uczonemu, rek-
torowi SGGW w latach 2002-
2008, prof. Tomaszowi Borec-
kiemu uczelnia ta nadała  tytuł
doktora honoris causa. Profe-
sor jest autorem 190 opraco-
wań z zakresu leśnictwa, w
tym 58 oryginalnych prac
twórczych. 

Uroczystość nadania tytułu
doktora honoris causa odbyła
się 22 maja w Auli Kryształo-
wej. „Lasy muszą pozostać
wspólnym dobrem dla nas
wszystkich” – powiedział nie-
zwykle lubiany nie tylko przez
uczelnianą społeczność Tomasz
Borecki, pochodzący z Lublina,
ale od lat mieszkający na Ursy-
nowie .  

P e t r o



1 2

Komentarzem tygodnia jest dla mnie wpis na Facebooku jednego z internautów:
“Miała być jedna runda, jest jedna kadencja”. Tym razem straszak w postaci PiS,
którym PO przez 8 lat szachowała społeczeństwo, nie zadziałał. Należało się

tego spodziewać, wszak Polacy nie są tak głupi, jak wydaje się naszym, za przeprosze-
niem, politycznym elitom. Tymczasem ci najmądrzejsi z mądrych, ci najlepiej przygo-
towani do rządzenia krajem, trwali w ciągłym błogostanie, mimo że nawet głusi słyszeli nadciągające grzmo-
ty. Tak to jest, kiedy politycy na bieżąco nie monitorują poziomu nastrojów w społeczeństwie i nie wsłu-
chują się w vox populi. Pewni swego, przeświadczeni o własnej nieomylności, butni, a w wielu przypad-
kach wręcz chamscy i aroganccy, jak na przykład pan poseł Niesiołowski (Kukiz? A kto to jest? To jest nikt!),
liderzy Platformy dostali od społeczeństwa mokrą rękawiczką po gębach. I to czeka każdą opcję politycz-
ną, która będzie traktowała społeczeństwo niczym nierozgarnięty, bezmózgi motłoch. 

Nie pomogły usłużne media, które, jak już dwukrotnie pisałem, zachowywały się w moim odczuciu po pro-
stu obrzydliwie, dostrzegając przez długi czas tylko jednego kandydata, wieszcząc jedną turę i sekując pozo-
stałych pretendentów do Belwederu. I tu okazało się, że naród wcale nie jest aż tak podatny na medialne ma-
nipulacje, jak sądzi większość politycznych cwaniaczków. Nie pomógł redaktor Tomasz Lis, który skompro-
mitował się atakując córkę Andrzeja Dudy i podając nieprawdziwą informację bez uprzedniego zweryfiko-
wania jej u źródła. Nie pomógł redaktor Adam Michnik, rozdzierający szaty po zwycięstwie kandydata PiS i
straszący rychłą dyktaturą. Nie pomógł cały zastęp celebrytów, udzielających na lewo i prawo wsparcia sta-
remu prezydentowi. Kiedy zobaczyłem w telewizji “pocałunek śmierci” od przynoszącego ostatnio pecha by-
łego prezydenta Kwaśniewskiego oraz rozanieloną, bardzo inteligentną twarz czołowego telewizyjnego ce-
lebryty Tomasza Karolaka, skandującego w uniesieniu nazwisko obecnego lokatora Pałacu Prezydenckiego,
wiedziałem, że z takim poparciem ubiegający się o reelekcję kandydat nie ma prawa wygrać. 

Czemu o Karolaku piszę per celebryta? Otóż gościu pojechał swego czasu do Hollywood robić karie-
rę i dostał szansę, o jakiej nikomu nieznany przybysz z Europy może tylko pomarzyć. Zaangażowano
go bowiem do obsypanego później nagrodami filmu „Aż po grób”, czarnej komedii z bardzo dobrą ob-
sadą (m. in. Robert Duvall, Sissy Spacek, Bill Murray). Kiedy jednak reżyser obejrzał skręcony materiał
,włosy stanęły mu dęba i kazał montażyście usunąć większość scen z udziałem Karolaka, a w efekcie cał-
kowicie zlikwidować graną przez pana Tomasza postać Orville`a. Jest to dla aktora straszliwy obciach,

więc Karolak musiał się z takie-
go despektu jakoś wytłumaczyć.
I wytłumaczył się na swój spo-
sób: „Drogę do Hollywood pol-
skim aktorom zamyka język an-
gielski. My wszyscy, nawet jak
ktoś świetnie zna język, to mówi-
my z zagranicznym akcentem.
Żeby odnieść tam wielki sukces,

trzeba tam żyć od dziecka”. Podobnie pokrętnego tłumaczenia nie słyszałem od czasu teorii „magicz-
nej kuli”, która 22 listopada 1963 r. rzekomo zabiła prezydenta Kennedy`ego, zadając jemu i jadące-
mu z nim w samochodzie gubernatorowi Teksasu aż siedem poważnych ran.

Karolak bredzi jak Piekarski na mękach. Spod dużego palca wyliczę aktorów spoza USA, którzy w Hol-
lywood zrobili karierę - Arnold Schwarzenegger, Antonio Banderas, Benicio Del Toro (Oscar), Christo-
pher Waltz (Oscar), Penelope Cruz, Jean Reno, Stellan Skarsgard, Roberto Benigni (Oscar), a dawniej
Rudolf Valentino, Marlena Dietrich, Ingrid Bergaman, czy nasza Pola Negri. Tylko tych kilka przykła-
dów, a jest ich dużo więcej, dowodzi, że o karierze w Hollywood decyduje talent. Znajomość języka an-
gielskiego jest na drugim planie, bo język można doszlifować. Talentu zaś nie da się uzupełnić, ponie-
waż jest to cecha wrodzona. Tak na chłodno rozumując – co mógł zaproponować amerykańskiemu re-
żyserowi pan Karolak, szlifujący swój aktorski warsztat w kilku dennych serialach telewizyjnych jedno-
cześnie? Nic dziwnego, że po obejrzeniu jego aktorskiego kunsztu Aaron Schneider wpadł w panikę i
kazał wyciąć skręcony materiał.

Tomasz Karolak jest aktorskim odbiciem naszych nieudolnych polityków. Jego przykład pokazuje, że
w Polsce można być megagwiazdą nic sobą w zawodzie nie reprezentując. Wystarczy sprawny agent z
dobrymi kontaktami w branży. W naszym Sejmie i na całej - od prawa do lewa - scenie politycznej aż
roi się od posłów - Karolaków. Tu zamiast sprawnego agenta wystarczają dobre notowania u partyjne-
go wodza. Wybory prezydenckie pokazały, że Polacy mają dosyć nieudaczników okupujących od po-
nad dwóch dekad naszą polityczną scenę. Chcą zmian, ale jak wielokrotnie pisałem i będę to powtarzał
do końca moich dni –  nie ma szans na zmiany bez wprowadzenia jednomandatowych okręgów w wy-
borach do Sejmu. Wtedy rzeczywiście - jak argumentują przeciwnicy JOW - utworzy się dwubieguno-
wa scena polityczna, ale JOW zamkną drogę do parlamentu miernotom, tak zwanym biernym, mier-
nym, ale wiernym, ponieważ przestaną obowiązywać listy partyjne. W tym momencie przestanie liczyć
się poparcie wodza i miejsce na liście, gdyż w każdym z 460 okręgów wyborczych będzie wybierany tyl-
ko jeden kandydat - ten, który uwiedzie wyborców swoim programem oraz dotychczasową postawą i
uzyska największą liczbę głosów. 

Jakim prezydentem będzie Andrzej Duda? To pytanie nieustannie przewija się w mediach. Nikt te-
go nie wie. Jedno jest pewne: jeśli prezydent Duda wykaże więcej rozsądku niż bogobojności; jeśli nie
da sterować sobą panu prezesowi i jeśli pozostawi nauki św. Jana Pawła II w domu, a piastując swój urząd
będzie faktycznie, jak obiecał, kierował się interesem WSZYSTKICH rodaków -– poza “prawdziwymi”
Polakami z krzyżami w dłoniach także gejów, lesbijek, zwolenników prawa do ograniczonej aborcji, in
vitro, wierzących oraz ateistów -– w cuglach wygra kolejną kadencję. W końcu jest młody, a pojawie-
nia się w ciągu następnych 5 lat poważnego kontrkandydata nie musi się obawiać. Jeśli jednak pójdzie
na pasku prezesa, wejdzie w bogoojczyźniane bagienko z rosyjskim zamachem w Smoleńsku w tle, nie
utrzyma dobrych relacji z Merkel, będzie wymachiwał szabelką w kierunku Putina i odwróci się od wy-
borców mających odmienny niż on światopogląd, to po sierpniu 2020 r. ślad po nim w polityce zaginie.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Kolejna draka wokół Karolaka

„Tomasz Karolak jest aktorskim
odbiciem naszych polityków. Jego
przykład pokazuje, że w Polsce
można być megagwiazdą nic sobą
w zawodzie nie reprezentując”

Pamiętacie dr Sztrosmajera ze „Szpitala na peryferiach”? Jaroslav Du-
dek, reżyser, rok chyba .77, późny Gierek w Polsce. „Gdyby głupota mia-
ła skrzydła, latałaby pani jak gołębica”.

Bronisław Komorowski, prezydent może przyciężkawy, powolny, jowial-
ny, lecz solidny, uczciwy, mądry, łączący, obliczalny i przewidywalny –
przegrał. 

Najpierw przegrał dlatego, że zaspał. Że zlekceważył. Ja też jeszcze w lutym uważałem, że nie
ma innego kandydata, pośród jedenaściorga zgłoszonych, na miarę prezydentury. Ale kampania
to kampania. Walka. Po zwycięstwie się łączy. Kampania z samej swej istoty uwypukla różnice.  

Potem dlatego przegrał, że nie udało się stworzyć rzeczywiście obywatelskiego zaplecza tej
kampanii. Platforma nie chciała. Po co jej ewentualna konkurencja? A platformersi to dziś tłu-
ste karpie. Im się nie chce. Od ośmiu lat u władzy. Od ministerstwa poprzez urząd wojewódz-
ki, miasto, starostwo – po gminę. Agencje i centrale. Spółki komunalne. Spółki skarbu pań-
stwa. Są związkiem zawodowym. Biurem zatrudnienia. Pracują za nich ludkowie bez partyj-
nej legitymacji. Wyrobnicy. Oni zaś rządzą. Urzędników do kampanii na bazarek, ulicę, plac
nie poślesz. Owszem, podpiszą listy. Szef widzi kto podpisał. To wszystko co zrobią. Urzęd-
nicy chcą pracować, a nie służyć. Zwłaszcza że nie dla nich awanse. Awanse dla karpi. Żeby
były jeszcze tłuściejsze.

Komorowski przegrał też dlatego, że sam sztab to nie tyle był sztab, co trampolina. Być w szta-
bie zwycięskiego prezydenta to okazja do pokazania się, zademonstrowania znaczenia, zakle-
pania miejsca. Dla człowieka, który już jest trochę ponad przeciętność posłowania w ramach wiel-
kiego klubu władzy, a poniżej tego, o co naprawdę mu chodzi – władzy, szefowania sztabem,
to szansa na awans. Do pałacu. Może to jeszcze nie władza, ale już coś. Gabinet, sekretarka, służ-
bowe auto, kierowca, prestiż. Dla takiego człowieka rzecz główna – nie wychylać się, pomniej-
szać ryzyko, neutralizować konkurentów, nie oświetlać błyskotliwszych. Spokojnie dojść do zwy-
cięstwa swego patrona. A przecież było ono pewne.

Wreszcie niespodzianka: Kukiz. Zdawało się, że będzie jak zwykle. Jakiś egzotyczny kandy-
dat, zawsze taki jest. Ubarwia kampanię, lecz znaczenia nie ma. Zbiera głosy na bokach głów-
nego nurtu, nie zabiera ich głównym fajterom.  Uaktywnia takich, którzy na innego nie zagło-

sują. W tym roku miało być
dwóch takich. Jeszcze lepiej. Ża-
den nie zagrozi. Pojawił się trze-
ci. I poszedł jak ogień po wysu-
szonej słomie. Wystarczyło jed-
no, puste zresztą kompletnie
hasło. I prosta antysystemowość
(cokolwiek „system” znaczy).
On, owszem, zbierał ludzi, któ-

rzy bez jego kandydowania pozostali by w domach, niektórzy może poszliby za Korwinem, al-
bo Palikotem (za nim akurat już chyba nie, zbyt jasnym światłem świecił, zbyt wiele nadziei wznie-
cił, nazbyt się kręcił), ale też, kiedy ruszyła fala, porwał za sobą młodych. Porwał głównie Plat-
formie, czyli prezydentowi.

Było, poszło. Czas przeszły. 
Andrzeja Dudę wymyślono tak, jakby miał przegrać. Ale podnieść jednak sufit nad PiS’em.

Celem Jarosława Kaczyńskiego są parlamentarne wybory. Nie wiem, co on myśli, lecz dziwił-
bym się, gdyby w listopadzie 2014 widział Dudę zwycięzcą. Nic nie wskazywało. Najpewniej
chodziło o wizerunek. A dla wizerunku PiS-u, jakiego na tę okazję szukał Kaczyński, lepsze-
go kandydata nie było. Nie tylko pewna delikatność przekazu, wiedza, „przystawalność” do
wizualnego wyobrażenia prezydenta. Choćby Paweł Kowal. Chodziło o pewną….. nijakość. On
jest, a jakby go nie było. 

A tu niespodzianka. Myślę, że dla prezesa Kaczyńskiego najpierw. Od 6 sierpnia Duda bę-
dzie wszak prezydentem Polski.  To nie teatr. To już rzeczywistość. Tak jak kiedyś Joanna
Szczepkowska, półtora miesiąca po zwycięskich dla „Solidarności” wyborach głośno wypo-
wiedziała rzecz oczywistą, a nie powiedzianą wcześniej, i jakby nieuświadamianą: „Proszę
państwa, 4. czerwca skończył się w Polsce komunizm”, i olśnienie – rzeczywiście komuni-
zmu już nie ma, tak należy uzmysłowić sobie – 6 sierpnia 2015 roku prezydentem Polski bę-
dzie Andrzej Duda!

A teraz Platforma. Biernat, mój imiennik. Neumann Sławomir.  Rostowski. Jeden dzień i trzy
znamienne wypowiedzi. Dwaj pierwsi znaleźli okazję, by powiedzieć, że to Komorowski prze-
grał, nie Platforma. Znaleźli proste wytłumaczenie. Zabawne o tyle, że to przecież członek ich
zarządu był szefem sztabu wyborczego. Rostowski i wiele jego koleżanek i kolegów zagłosowa-
ło przeciw ustawie o związkach partnerskich. Świetnie! Pogratulować konsekwencji. Jeśli nie
ma różnicy miedzy PiS a PO, to po co komu PO? 

Coś mówią na ulicy i po kawiarniach o centrolewie jako kierunku, jaki nada Platformie pa-
ni premier. Nie wiem. Kawę pijam w Green Cafe Nero, a tam tacy nie chodzą, co o tym by ga-
dali. Ani ośmiorniczek i wina pommerol tam nie serwują. Ale jak miałby wyglądać ten kurs
Platformy ku demokracji i wolności z ustawą o niedostępie do informacji publicznej, z usta-
wą nakazująca badać seksualność rodziców zastępczych, a bez ustawy regulującej życiowe spra-
wy ludzi pozostających w trwałych związkach, lecz nie chcących albo nie mogących zawrzeć
małżeństwa?

Za dużo gołębi w tym naszym Polskim gołębniku. Tłuste mają ciała, ale małe główki.
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

Tłuste ciała, małe główki

„Platformersi to dziś tłuste kar-
pie. Im się nie chce. Od ośmiu
lat u władzy. Od ministerstwa
poprzez urząd wojewódzki,
miasto, starostwo – po gminę. ”

Zbliża się lato, a więc temperatura ro-
śnie, a w domach i mieszkaniach coraz
częściej otwierane są okna dla ochłody i
przewietrzenia pomieszczeń. A im cie-
plej na dworze, a okna szerzej otwarte,

tym więcej skarg na hałas kierowanych do lotniska… 

Oczywiście doskonale rozumiemy wszystkich skarżących i zda-
jemy sobie sprawę, że samoloty przelatujące nad miastem powo-
dują uciążliwości dla mieszkańców. Ale wyraźnie chciałbym też
podkreślić, że z roku na rok – dzięki działaniom podejmowanym
przez lotnisko – uciążliwości te są coraz mniejsze. Efekty naszych
wysiłków osiągnięte w ciągu ostatnich kilku lat są „słyszalne” dla
ludzkiego ucha, a potwierdzają je  wyniki badań ekspertów.  

Od 2005 r. Lotnisko Chopina pobiera tzw. opłaty hałasowe mo-
tywując w ten sposób przewoźników do korzystania z samolo-
tów o jak najlepszych parametrach akustycznych (im głośniejszy
samolot, tym wyższa opłata). Dzięki tej polityce obecnie już ponad
80 procent operacji lotniczych wykonywanych jest przez statki
powietrzne emitujące najniższy możliwy do osiągnięcia poziom ha-
łasu. Efekty są naprawdę znaczące – jeszcze ponad 10 lat temu 30
procent operacji lotniczych było wykonywanych przy wykorzysta-
niu głośnych samolotów starszej generacji. Obecnie liczba ta
zmniejszyła się o około 2/3, a przeciętny poziom hałasu obniżył się
o ponad pięć decybeli. 

Dla skutecznego minimalizowania uciążliwości hałasowych du-
że znaczenie mają również decyzje operacyjne. Kluczową rolę
odgrywa odpowiednia organizacja ruchu lotniczego, która z zało-
żenia ma ograniczać przeloty nad terenami o gęstej zabudowie
mieszkaniowej. Od 2009 r. na Lotnisku Chopina obowiązują pro-
cedury precyzyjnej nawigacji obszarowej i procedury podejścia do
lądowania ze stałym zniżaniem (co pozwala m.in. obniżać moc sil-
ników, a więc i hałas). 

Warto wspomnieć, że Lotnisko Chopina prowadzi stały monito-
ring poziomu hałasu w środowisku. W tym celu wykorzystywany
jest system monitorowania składający się z dziewięciu punktów po-
miarowych rozmieszczonych w różnych częściach Warszawy i
okolicznych gmin. Wyniki pomiarów są podstawą do opracowa-
nia map akustycznych, udostępnianych na stronie www.lotnisko-
-chopina.pl. 

Zgodnie z pomiarami według wskaźnika długookresowego
średniego poziomu dźwięku z całego roku 2014 normy hałasowe
dotrzymane były w ośmiu na dziewięć punktów pomiarowych.
Przekroczenie wystąpiło jedynie w punkcie w Załuskach, czyli
zlokalizowanym najbliżej lotniska (około 1 km od progu drogi
startowej DS1).

Przy okazji warto przypomnieć, że Porty Lotnicze (czyli przed-
siębiorstwo zarządzające Lotniskiem Chopina) rozpoczęły realiza-
cję nowej uproszczonej procedury rozpatrywania wniosków o

izolację akustyczną mieszkań znajdujących się w Obszarze Ogra-
niczonego Użytkowania. 

Od połowy kwietnia pracownicy Portów Lotniczych umawia-
ją się na spotkania z mieszkańcami, którzy złożyli wnioski o izo-
lację akustyczną i przeprowadzają w ich lokalach prosty obmiar
okien. W zależności od powierzchni i liczby okien w mieszkaniu,
a także uwzględniając lokalizację nieruchomości, wyliczana jest
kwota ugody, którą Porty Lotnicze wypłacą właścicielowi w go-
tówce, z przeznaczeniem na poprawę klimatu akustycznego w
mieszkaniu. 

Nowy sposób jest szybszy i mniej kłopotliwy dla mieszkańców.
Nie wymaga już przeprowadzania kosztownych i czasochłonnych
ekspertyz akustycznych, które miały na celu badanie klimatu aku-
stycznego w nieruchomościach wnioskodawców. Teraz wchodzi-
my do mieszkania na około 30 minut, mierzymy okna, wypełnia-
my standardową tabelkę i następnego dnia wiemy już jaką kwo-
tę możemy zaproponować właścicielowi. 

Po dokładnej analizie wniosków złożonych do Portów Lotni-
czych, do realizacji procedury zakwalifikowanych zostało 476 nie-
ruchomości, w tym pięć obiektów chronionych (same przedszko-
la). Wnioski dotyczące innych nieruchomości zostały rozpatrzo-
ne negatywnie ze względu brak przekroczeń norm hałasu w loka-
lizacjach w których się znajdują

Dokładne informacje na temat losów złożonych wniosków moż-
na uzyskać pod numerami specjalnej infolinii uruchomionej przez
Porty Lotnicze. 

Numery: 2222 665500 1199 2233 oraz  2222 665500 1199 2244 czynne są od ponie-
działku do piątku w godzinach 12-15.

P r z e m y s ł a w  P r z y b y l s k i

Hałas? Skutecznie z nim walczymy...
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Ostatni weekend maja za-
powiada się na Służewcu
wyjątkowo ciekawie, po-
nieważ na hipodromie od-
będzie się Warszawski Fe-
stiwal Koni Arabskich po-
łączony z uroczystymi ob-
chodami Dnia Dziecka. 

Wminioną środę za-
kończyła się w War-
szawie światowa

konferencja poświęcona hodow-
li i wyścigom koni czystej krwi
arabskiej (World Arabian Horse
Conference, Poland 2015). Jest
to spotkanie ekspertów i przed-
stawicieli branżowych mediów z
całego świata, którzy na co dzień
zajmują się tematyką wyścigo-
wych arabów. Z tej okazji na Słu-
żewcu odbędzie się w niedzielę
Warszawski Festiwal Koni Arab-
skich. Szejk Mansour bin Zayed Al
Nahyan sponsoruje główną go-
nitwę dnia nazwaną imieniem je-
go ojca, szejka Zayeda bin Sulta-
na Al Nahyana. Będzie to wyścig
o nagrodę Ofira z pulą nagród  aż
140 tys. zł (2400 m, niedziela,
godz. 16.45), wyższą niż w na-
szych arabskich Derby. Szejk
ufundował także nagrody dodat-
kowe w prestiżowej gonitwie La-
dies World Championship IFAHR
(im. HH Sheikha Fatima Bint Mu-
barak), traktowanej jako nieofi-
cjalne mistrzostwa świata amazo-
nek ((1800 m, niedziela, godz.
17.45), jak również w gonitwie
dla jeździeckich uczniów Appren-
tice World Championship IFAHR
(im. HH Sheikha Fatima Bint Mu-
barak). W obu tych wyścigach
koni dosiadać będą jeźdźcy z 10
krajów świata. 

Pomysłodawca cyklu wy-
ścigów promujących ko-
nie arabskie na arenie

międzynarodowej szejk Manso-

or bin Zayed Al Nahyan, wice-
premier Abu Dhabi oraz syn
twórcy i pierwszego prezydenta
ZEA, to wykształcony w USA po-
lityk znany również w świecie
piłkarskim. Od 2008 r. jest wła-
ścicielem klubu Manchester Ci-
ty, którego zwycięstwem w mi-
strzostwach Anglii mógł cieszyć
się w ubiegłym roku. Inną pasją
szejka Mansoora, odziedziczo-
ną po ojcu, są konie arabskie.
Jest właścicielem wzorcowej
stadniny Wathba Stud Farm w
Normandii i prezesem Emirates
Arabian Horse Association, któ-
re podjęło wiele różnorakich
działań na rzecz promowania
wyścigów koni arabskich. Pro-
motorką Światowego Festiwalu
Gonitw Arabskich jest “prawa

ręka” szejka Mansoora, pani La-
ra Sawaya.

M iłośników wyścigów
konnych czekają
emocje sportowe z

najwyższej półki. W gonitwie o
Nagrodę Ofira spotka się 8 naj-
lepszych arabów ścigających się
na polskich torach i dwa konie z
zagranicy - francuski ogier Ama-
retto oraz szwedzki wałach LL
Kid Rock. Do gonitwy nie został
zapisany najlepszy obecnie pol-
ski arab z rocznika derbowego
Arash, który w siedmiu wystę-
pach na torze nie zaznał jeszcze
goryczy porażki. Głównym ce-
lem właściciela i trenera ogiera
są sierpniowe Derby dla koni
czystej krwi. Faworytem goni-
twy o nagrodę Ofira jest Ama-

retto, który już trzykrotnie trium-
fował w rozgrywanej rokrocznie
na Służewcu prestiżowej nagro-
dzie Europy, włączonej do cyklu
rozgrywek Światowego Festiwa-
lu Konia Arabskiego i rozgrywa-
nej na torach Europy, Australii,
USA oraz Zatoki Perskiej.  

Gość z Zachodu musiał
się jednak w ubiegłym
roku odpychać od ostro

atakującego go na finiszu Ziko,
który w tym sezonie przegrał z
niepokonanym Westimem. Bio-
rąc ten fakt pod uwagę, jak rów-
nież to, iż Amaretto z roku na rok
nie jest lepszy, a prawdopodob-
nie coraz słabszy, o czym świad-
czy majowa porażka w Szwecji,
można założyć, że Westim i Ziko
mają szanse w starciu z francu-

skim ogierem. Za taką tezą stoją
fakty - poza porażką w Szwecji z
holenderskim ogierem Gazel T
(1730 m, czas gonitwy 1`59.0),
Amaretto z roku na rok coraz
mniej zarabia. W 2013 r. zgro-
madził na koncie 36 tys. euro,
rok później już tylko 17,5 tys., a
w tym sezonie 3,5 tys. Moim zda-
niem na straconej pozycji nie stoi
także klasowy Ussam de Carrere,
który w ostatnim starcie był bar-
dzo oszczędnie prowadzony
przez jeźdźca. Silny wałach Tyl
zapewne poszuka swojej szansy
na froncie wyścigu, podobnie jak
w ubiegłorocznej dystansowej
nagrodzie Wielkiego Szlema.
Arabska młodzież - Boy Muga-
tin, Etorio i jedyna klacz w staw-
ce Wameria, po ojcu półsiostra

Amaretto, mają mniejsze szanse
na udział w końcowej rozgrywce,
choć Wameria może liczyć na za-
robek. W sobotę najważniejszymi
wydarzeniami będą Memoriał
Jerzego Jednaszewskiego z
udziałem kilku zgłoszonych do
Derby folblutów oraz płotowy
wyścig o Nagrodę Hadriana.

Zmyślą o rodzinach z
dziećmi, którzy coraz
częściej odwiedzają

warszawski hipodrom, organi-
zator gonitw Totalizator Sporto-
wy postanowił tegoroczny Dzień
Dziecka rozpocząć już 31 maja.
Z tej okazji na młodych widzów,
którzy przybędą w niedzielę na
służewiecki tor, czekać będzie
wiele atrakcji. Specjalni bajko-
wi przewodnicy zabiorą naj-
młodszych do krainy zabawy,
gdzie dzieci obejrzą pokazy wiel-
kich mydlanych baniek, szczu-
dlarzy oraz iluzjonistów. Będzie
również okazja do sprawdzenia
swoich sił w rzucie podkową,
przejażdżki na kucykach, poska-
kania na trampolinie, czy zje-
chania z dmuchanej zjeżdżalni.
Wszystkie atrakcje przygotowa-
ne w tym dniu przez organizato-
ra są bezpłatne. I jeszcze jedna
ciekawa informacja – ponieważ
będą to obchody Dnia Dziecka
oczywiście nie zabraknie darmo-
wego popcornu i waty cukrowej.
Zachęcamy do odwiedzenia w
najbliższy weekend zabytkowe-
go obiektu, jakim są służewiec-
kie tory wyścigów konnych, bo
sportowej rywalizacji na najwyż-
szym poziomie dla dorosłych,
jak również różnorakiej rozryw-
ki dla dzieciarni z pewnością nie
zabraknie.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
S y l w e s t e r  P u c z e n

F o t o  M a c i e j  P i ł a t

Warszawski Festiwal Koni Arabskich i Dzień Dziecka na Torze Służewiec 

Czy polskie araby dadzą radę francuskiemu dominatorowi?
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ALE POŻYCZKA nawet w 24
godziny, tel. 668-681-916

ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
601-336-063

KUPIĘ każde
elektronarzędzia oraz każdy

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

KUPIĘ płyty 
winylowe i CD, dojazd, 

609-155-327

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

SKUP KSIĄŻEK, dojazd, 

SKUP KSIĄŻEK, każda ilość,
wszystkie dziedziny - dojazd,

602-254-650

AUTO SKUP
Warszawa

501-291-812

AA ANGIELSKI, 503-765-393
FIZYKA, MATEMATYKA,

pedagog, 609-41-66-65
HISZPAŃSKI, 507-087-609
MATEMATYKA, 22 641-82-83
MATEMATYKA, FIZYKA, 

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

CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

NIEMIECKI, skutecznie, 
505-022-862

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

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

MAGAZYNIER,  skład
budowlany, 609-11-57-11, 
603-202-133

PRACE pomocnicze w drukarni;
biuro@atsdigital.pl

PRZEDSZKOLE 
Na Ursynowie zatrudni
kucharza/-kę i pomoc

przedszkolną, 
601-30-72-27

MAZURY 7 dni od 540 zł 
z wyżywieniem, 

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

www.szczepankowo.pl

ANTENY, 603-375-875

BALKONÓW ZABUDOWY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, 
meble na zamówienie, 

602-27-17-18, 
wt. i czw. promocje

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DEZYNSEKCJA, 606-652-601
DOCIEPLANIE poddaszy -

solidnie, 501-624-562

DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734
ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
ELEKTRYK, uprawnienia, 

501-236-987
GLAZURA, gładź, malowanie,

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

kompleksowo, 796-664-599
HYDRAULIK, 22 644-31-29,

517-197-718
HYDRAULIKA, remonty, 

602-651-211

KOMPUTERY - pogotowie, 
ul. Na Uboczu 3, 

tel. 22 894-46-67, 
602-301-214

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

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

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

22 644-94-55, 607-775-259
MALOWANIE, 722-920-650
MALOWANIE mieszkań, 

724-101-265

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

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

NAPRAWA - lodówki, pralki,
502-562-444

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

22 643-16-65
501-156-079

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

NAPRAWA TELEWIZORÓW,
502-288-514

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

22 641-80-74

PIELĘGNACJA zieleni, prace
porządkowe, koszenie trawników,
604-401-161

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

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

PROFESJONALNE
czyszczenie i pranie

dywanów i wykładzin, 
501-053-855,

www.fstz.waw.pl

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie
501-535-889

REMONTOWO-BUDOWLANE.
Ogrodzenia, 513-137-581

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

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

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

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

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

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

USŁUGI rębakiem do gałęzi oraz
frezowanie pni, 503-954-603

WIERCENIE
KARNISZE, itp.
608-303-530

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

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

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

DOM OPIEKI, Piaseczno, 
601-870-594

HERBALIFE, gwarancja,
konsultant  Michał Łuczyński

22 644-79-28
601-313-313

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

Cantrala 2 2  4 4 3  7 1  0 0
fax 2 2  4 4 3  7 2  9 1

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

Urząd Skarbowy 2 2  8 4  8 6  1 5 1
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

Piaseczno
UUrrzząądd MMiiaassttaa ii GGmmiinnyy 
uull.. KKoośścciiuusszzkkii 55 7 0 1  7 5  0 0
Starostwo 
Powiatowe 7 5 7  2 0  5 1
Urząd Skarbowy 7 5 0  1 9  4 1
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

9 8 6
Straż Pożarna 9 9 8 ,  7 5 6  7 2  4 3
Pogotowie Gazowe 9 9 2
Pogotowie Elektryczne

7 0 1  3 2  2 0
Pogotowie Wodno 
– Kanalizacyjne 6 0 3  3 0 9  3 9 9
Pomoc Drogowa 7 5 6  2 0  1 0

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

f a k s  7 5 7 - 9 2 - 7 0  
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9  
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur) 
ul. Kościuszki 9 7 5 6 - 7 5 - 1 1  
Ośrodek Zdrowia 
w Nowej Iwicznej

7 0 1 - 4 9 - 1 0  
Ośrodek Zdrowia 
w Magdalence 7 5 7 - 9 9 - 6 4  
Ośrodek Zdrowia 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 9 2
Ośrodek 
Pomocy Społecznej 7 5 7  9 2  3 2
Policja 9 9 7  

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

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

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

9 9 2 ,  7 5 0 - 3 8 - 8 5
Pogotowie energetyczne 9 9 1

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

Ważne telefony

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

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

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

TTylkylk o dla najlepszyo dla najlepszy ch!ch!
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje ŁŁuukkaasszz KKoossttrrzzeewwaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w
poniedziałek między godz. 12.00 a 12.30 .

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

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

CCzzwwaarrtteekk,, 2288 mmaajjaa,, 2200..0000:: Teatr
Seniora w Domu Sztuki zaprasza
na premierę spektaklu p.t. „Tu i
tam przy kawie” zainspirowanego
sztuką Bogusława Schaeffera „Tu-
tam”. Scenariusz i reżyseria: Woj-
ciech Sanejko. Wstęp wolny.*

SSoobboottaa,, 3300 mmaajjaa,, 1188..0000:: Teatr
Wydziału Filologii Angielskiej
Uniwersytetu Warszawskiego
zaprasza wyłącznie widzów do-
rosłych na sztukę Samira Mal-
kiego i Macieja Tomaszewicza
„Lairmates”, wystawianą w ję-
zyku angielskim. Wstęp wolny.
Spektakl sfinansowany ze środ-
ków Zarządu Samorządu Stu-
dentów UW. 

PPoonniieeddzziiaałłeekk,, 11 cczzeerrwwccaa,, 1188..0000::
wernisaż wystawy prac plastycz-
nych dzieci i młodzieży – uczest-
ników warsztatów w Pracowni
Malarstwa Grafiki i Rysunku oraz
w Pracowni Rzeźby i Ceramiki
Domu Sztuki. Wstęp wolny.*

WWttoorreekk,, 22 cczzeerrwwccaa,, 1188..0000:: wer-
nisaż wystawy prac plastycznych
osób dorosłych w tym seniorów) –
uczestników warsztatów w Pra-
cowni Malarstwa Grafiki i Rysun-
ku oraz w Pracowni Rzeźby i Cera-
miki Domu Sztuki. Wstęp wolny.*

WWttoorreekk,, 22 cczzeerrwwccaa,, 1199..0000::
premiera Teatru Młodzieżowego
Domu Sztuki „Klucz z Wiolino-
wej” p.t. „Casting”. Scenariusz i

reżyseria: Wojciech Sanejko.
Wstęp wolny.*

*Warsztaty artystyczne dla
dzieci, młodzieży i dorosłych (w
tym seniorów) oraz prezentacje
osiągnięć ich uczestników są fi-
nansowane ze środków Dzielni-
cy Ursynów m.st. Warszawy.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

66 cczzeerrwwccaa oo ggooddzziinniiee 1199..0000 za-
praszamy na występ kabaretu
“Inaczej” laureatów tegorocznej
edycji festiwalu PAKA. Sami o so-
bie piszą tak: “Kabaret Inaczej
tworzy trzech mężczyzn o nie-
zbyt nachalnej urodzie, za to z
dużym dystansem i poczuciem
humoru. Wszyscy członkowie ka-
baretu pochodzą z Białegostoku,
co dodatkowo nie ułatwia życia.
Jednak jeżdżąc po kraju, staramy
się obalić stereotyp, iż stolica Pod-
lasia to tylko kolebka biesiady i
disco-polo. Pokazujemy, że moż-
na Inaczej. Bo można.”

Występ sfinasowany ze środ-
ków dzielnicy Ursynów. Wstęp
wolny po uprzedniej rezerwacji.

KKlluubbootteekkaa DDoojjrrzzaałłeeggoo 
CCzzłłoowwiieekkaa

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

2288..0055,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188::0000 –
Klub Podróżnika pt. “MALI –

KRAJ TUAREGÓW I DOGO-
NÓW”. Spotkanie poprowadzi
Teresa Żołądek, która ciekawa
świata i ludzi odwiedza różne
miejsca w Polsce i na świecie. Tym
razem pokaże nam nieistniejący
już świat  afrykańskiego państwa,
który zniknął w zawierusze wo-
jennej tuż po jej powrocie do Pol-
ski.  (spotkanie w ramach projek-
tu „Aktywni głową” współfinan-
sowany przez Dzielnicę Ursynów)

NNaattoolliińńsskkii OOśśrrooddeekk KKuullttuurryy
uull.. NNaa UUbboocczzuu 33
tteell.. 2222 664488 6655 8811

2288..0055..,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1199..3300
koncert z cyklu „Jazz w NOK”
THE WARSAW DIXIELANDERS.
Wstęp wolny.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

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

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

0022..0066 –– wwttoorreekk – spacer z p.
Anną Reichert, Saska Kępa :
dzielnica architektów i artystów
“Agnieszka już tutaj nie miesz-
ka...”. Spotykamy się o godz.
17:00 na rogu: Pl. Waszyngtona
i ul. Francuskiej.

3300 MMAAJJAA –– 111144 RROOCCZZNNIICCAA UURROODDZZIINN MMIIEECCZZYYSSŁŁAAWWAA FFOOGGGGAA
CCZZWWAARRTTEEKK,, 2288 MMAAJJAA
godz. 18: Warszawa, ul. Łotewska 4 (Saska Kępa). Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej

poświęconej Aleksandrowi Żabczyńskiemu
PPIIĄĄTTEEKK,, 2299 MMAAJJAA
Kino Iluzjon Filmoteki Narodowej, Warszawa, ul. Narbutta 50a. Cykl: Z miłości do kina. Filmy

przedwojenne w nowej odsłonie
Sala Stolica, godz. 18. Sportowiec mimo woli (1939), godz. 20: Jadzia (1936)
Sala Mała Czarna, godz. 18. Będzie lepiej (1936), godz. 20: ABC miłości (1935)
SSOOBBOOTTAA,, 3300 MMAAJJAA
Kawiarnia Literacka Banda Inteligentów, Warszawa Praga, ul. Szwedzka 9 (róg Stalowej), godz.

17: Spotkanie z piosenką retro, wspólne śpiewanie piosenek z repertuaru Mieczysława Fogga, sce-
nariusz i prowadzenie: Wojciech Dąbrowski (dyr. art OFPR), godz. 20: Gminna Biblioteka Publicz-
na w Tarczynie, ul. Stępkowskiego 17

Wspomnienia o Mieczysławie Foggu. Goście specjalni: Michał Fogg (prawnuk Mieczysława). Opra-
wa muzyczna: Maciej Klociński (Złoty Liść Retro’2013)

WWTTOORREEKK,, 22 CCZZEERRWWCCAA
Kawiarnia Retrospekcja, Warszawa, ul. Bednarska 28/30, godz. 17: Retrowtorek, czyli Spotka-

nie z piosenką retro (po raz 82), wspólne śpiewanie piosenek z repertuaru Mieczysława Fogga, sce-
nariusz i prowadzenie: Wojciech Dąbrowski (dyr. art OFPR).
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