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Nasz sąsiad z Ursynowa, od
wielu lat znany i ceniony
lekarz, a od niedawna mi-

nister zdrowia Konstanty Radzi-
wiłł to nie pierwszy urzędnik pań-
stwowy, który wpadł w pułapkę
negocjacji ze strajkującymi pielę-
gniarkami. W roku 2007 ówczesny
premier Jarosław Kaczyński, lider
pierwszych rządów Prawa i Spra-
wiedliwości, musiał długo znosić
oblężenie swojej kancelarii w Ale-
jach Ujazdowskich przez „siostry”,
które utworzyły na wiele dni Białe
Miasteczko, a cztery z nich zaczę-
ły bezpośrednio okupować kance-
laryjne pomieszczenia. W przepro-
wadzonej wówczas przez sonda-
żownię Pentor ankiecie aż 55 pro-
cent respondentów orzekło, iż nie
daje on sobie rady w sporze z sio-
strami, którym – jak podawały me-
dia – w końcu kazał zagłuszać te-
lefony komórkowe. Była to swoista
realizacja pamiętnej recepty Lecha
Wałęsy: „stłucz pan termometr, nie
będziesz pan miał gorączki”. 

O becny rząd Beaty Szydło
ma za sprawą pielęgnia-
rek z Centrum Zdrowia

Dziecka polityczną gorączkę, a w
takiej sytuacji stłuczenie termome-
tru już nie pomoże. Nic dziwnego,
że na tle sporu z pielęgniarkami
doszło do zaskakującego qui pro
quo. Tego samego dnia usłyszeli-
śmy z ust oficjeli dwie skrajnie róż-
ne opinie. Rano minister Radziwiłł

ogłosił, że są one wynagradzane
wprost po królewsku i nie wiadomo
czego się właściwie czepiają, nara-
żając CZD na coraz większe kło-
poty, a kilka godzin później pani
premier – po wysłaniu ministra na
rozmowy z siostrami – powiedzia-
ła, że za ciężką pracę należy im się
z pewnością godziwe wynagrodze-
nie. I bądź tu mądry, człowieku! 

B o przecież strajk w CZD ma
tylko symboliczne znacze-
nie, a w skali całego kraju

pielęgniarki, jak były słabo wyna-
gradzane, tak są. I niech się rząd
oraz Sejm martwią, komu ująć ka-
sy, żeby pielęgniarkom dogodzić.
Może wydawać mniej na zbroje-
nia albo samorząd lekarski? A mo-
że zabrać blisko półtora miliarda
złotych, przeznaczanych rocznie
na opłacanie katechetów? Czy dla
społeczeństwa ważniejsze jest mo-
ralne uzdrawianie młodzieży, czy
zdrowie sensu stricto? Wszak kate-
checi nie szarpią się zanadto ani
nie miewają nocnych dyżurów...

N awykliśmy już do tego, że
w sektorze państwowym
większość grup zawodo-

wych jest niedoceniana przez rząd,
ale górnikom i pielęgniarkom na-
wet włos nie może spaść z głowy. Je-
śli się którykolwiek premier posta-
wi, zaraz ma pod kancelarią albo
armię wymachujących oskarda-
mi, mutrami i łańcuchami silnych
mężczyzn ze Śląska, albo tłum wy-
jątkowo pyskatych kobiet. Nie za-
gwarantować pieniędzy górni-
kom? No nie, to już lepiej od razu
sobie w łeb strzelić. Zresztą Śląsk
jeszcze za rządów Platformy Oby-
watelskiej zaczął przebąkiwać, że
czas już odłączyć się od Polski, więc
politycy każdej partii staną na gło-
wie, żeby separatystyczne tenden-
cje powstrzymać. Nawiasem mó-
wiąc, strajkujące w 2007 siostry

zostały wsparte przez górników i
zdesperowany wicepremier Prze-
mysław Gosiewski wykrzykiwał,
że strajk ma charakter polityczny
i rząd nie będzie prowadzić nego-
cjacji „pod pistoletem”. A dzisiaj
możemy zapytać: co nam przypo-
mina widok znajomy ten? 

S trajk pielęgniarek zechce za-
pewne wykorzystać Komitet
Obrony Demokracji, który

planuje 4 czerwca potężne manife-
stacje, upamiętniające faktyczny
upadek PRL po wyborach w 1989
roku, chociaż obecna władza krzy-
wo na to patrzy, uważając, że był
to efekt przeprowadzonego za ple-
cami narodu spisku w Magdalen-

ce, w którym brał wprawdzie
udział brat dzisiejszego wielko-
rządcy Polski Lech Kaczyński, ale
on jeden powinien być z całego gro-
na owych spiskowców ułaskawio-
ny (prezydent Duda – do usług), bo
przecież nie mógł mieć tak złych
intencji, by doprowadzić ojczyznę
do upadku, z którego musi teraz ją
podnosić Jarosław. 

P o 27 latach Naród dowia-
duje się, że rewolucja soli-
darnościowa była błędem,

a najmądrzejsza z profesorów Kry-
styna Pawłowicz odradza podobno
stosunkowanie się z tą „szmatą”
Unią Europejską. Jeszcze chwila, a
ktoś zarządzi: Unię z Polski wypro-

wadzić! Unijny sztandar został
zresztą całkiem niedawno w presti-
żowym momencie wyprowadzo-
ny, ale go przyniesiono z powro-
tem, wiadomo bowiem, że sama
Unia komuś u nas śmierdzi, ale
unijne pieniądze już nie. 

W całym tym zamieszaniu
na naszej scenie poli-
tycznej, gdy pisze się hi-

storię całkiem na nowo i gdy za-
czynają obok siebie obowiązywać
jakby dwa różne systemy prawne
(jeden wedle Trybunału Konsty-
tucyjnego i Sądu Najwyższego,
drugi zaś według interpretacji rzą-
du), zwykłemu obywatelowi na-
prawdę coraz trudniej się połapać,

a co dopiero powiedzieć o młodzie-
ży szkolnej i studentach prawa?
Wbrew pozorom jednak politycz-
na ofensywa PiS na wszystkich
frontach ma chociaż po części ra-
cjonalne uzasadnienie ze społecz-
nego punktu widzenia, jakkolwiek
może przerażać pomiatanie ludź-
mi, niszczenie wielu prawdziwych
autorytetów i dążenie do tego, że-
by na każdym szczeblu rządzili sa-
mi swoi. Tak szeroko zakrojona
akcja wywoła wszak po pewnym
czasie podobnej miary reakcję, co
spowoduje kolejną destabilizację
państwa. 

C o ciekawe, na tle tych
wszystkich politycznych
swarów, w które uwikłał się

między innymi Konstanty Radzi-
wiłł, oazą świętego spokoju wyda-
je się inny nasz sąsiad – rezydują-
cy w klasztorze na Służewie zakon
dominikanów, który jako całość
obchodzi w tym roku 800-lecie za-
łożenia przez Dominika Guzma-
na. Chociaż chłopaki mają w swo-
jej historii nie tylko czyste karty –
jak choćby uwikłanie w procesy
Świętej Inkwizycji, upamiętnione
paleniem ludzi na stosach (nie oni
jednak podkładali ogień, jak twier-
dzą) – dziś w swoim służewskim
oddziale prezentują się bardzo faj-
nie, mając znakomity kontakt z
ponad 20 tysiącami parafian. Pro-
wadzą świetną robotę edukacyjną
i społeczną, a ich niedawne popisy
muzyczne i sportowe, jak również
wygłoszone w sposób zmultipliko-
wany w tłumie krótkie kazania,
wywołały po prostu aplauz publicz-
ności. Dziś znamy już chyba odpo-
wiedź na słynne pytanie: quo vadis
Domine? Odpowiedź brzmi bar-
dzo prosto: na Służew!

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

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

CC oo  tt oo  zz nn aa cc zz yy  ss tt aa nn ąą ćć  ww  pp rr aa ww dd zz ii ee ??CC oo  tt oo  zz nn aa cc zz yy  ss tt aa nn ąą ćć  ww  pp rr aa ww dd zz ii ee ??
RYS. PETRO/AUGUST
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JJaakk ddłłuuggoo iissttnniieejjeecciiee jjuużż nnaa rryynnkkuu?? 
MEDICAL OFFICE s.c. powstała w

2004 roku, a od roku 2006 prowadzi-
my NZOZ Medical Center. Teraz wła-
śnie obchodzimy 10-lecie założenia
przychodni. Celem naszej działalno-
ści jest zapewnienie profesjonalnej i
kompleksowej opieki medycznej, po-
cząwszy od podstawowej opieki zdro-
wotnej, poprzez opiekę specjalistycz-
ną i rehabilitację, aż po opiekę w domu
pacjenta.

SSłłyysszzaałłaamm żżee ffiirrmmaa rroozzwwiijjaa ssiięę bbłłyy-
sskkaawwiicczznniiee?? CCzzyymm ssiięę kkiieerruujjeecciiee ww rroozz-
wwiijjaanniiuu sswwoojjeejj ooffeerrttyy??

Myślę, że osiągnęliśmy wiele w okre-
sie 10 lat. Duży nacisk kładziemy na
rozwój firmy. Dzięki  kolejnym dota-
cjom unijnym m. in. „„IInnffoorrmmaattyyzzaaccjjaa
oorraazz wwddrroożżeenniiee eelleekkttrroonniicczznneejj ddookkuu-
mmeennttaaccjjii mmeeddyycczznneejj zzaa ppoommooccąą ee-uussłł-
uuggii ww MMeeddiiccaall CCeenntteerr”” możemy za-
pewnić naszym pacjentom coraz to
nowsze rozwiązania i kompleksową
opiekę w jednej placówce, w tym e-
usługę. To usługa, która umożliwi peł-
ne załatwienie danej sprawy drogą
elektroniczną w tym: zapis do leka-
rza, dostęp do skierowań, recept i
zwolnień lekarskich, wyników wyko-
nanych badań, jak również dostęp do
pełnej dokumentacji medycznej.  To
wszystko będzie  możliwe dzięki wdro-
żonym dodatkowym mechanizmom

personalizacji w celu ochrony danych
osobowych i dostosowania sposobu
świadczenia do szczególnych uwarun-
kowań i potrzeb klienta.

JJaakkiiee ppoorraaddnniiee mmoożżnnaa zznnaalleeźźćć ww PPaańń-
ssttwwaa ppllaaccóówwkkaacchh?? 

Od wielu lat współpracujemy z NFZ,
dzięki czemu  większość z naszych po-
radni jest bezpłatna.. Wychodząc na-
przeciw naszym klientom otworzyli-
śmy również odpłatne poradnie wyso-
kospecjalistyczne, tj.  poradnię lecze-
nia bólu, poradnię leczenia ran, podo-
logię – leczenie stopy cukrzycowej, po-
radnię zdrowia psychicznego, dzięki
którym odnieśliśmy wiele sukcesów w
przywracaniu zdrowia naszym pacjen-
tom. Dla stałych klientów wprowadzi-
liśmy karty rabatowe 10-15% oraz ceny
promocyjne.. 

CCzzęęssttoo ppoo wwiizzyycciiee uu lleekkaarrzzaa oottrrzzyy-
mmuujjeemmyy sskkiieerroowwaanniiee nnaa rróóżżnnee bbaaddaa-
nniiaa,, ggddzziiee jjee wwyykkoonnuujjeecciiee?? 

Większość naszych pracowni diagno-
stycznych mamy na miejscu m. in.: pra-
cownię USG, DOPPLER, PCI, EKG,
ECHO SERCA, uroflometrię, spirome-
trię itd. Wykonujemy także badania la-
boratoryjne w pełnym zakresie, badanie
słuchu, alergiczne testy skórne oraz ba-
dania kierowców i badania w zakresie
medycyny pracy. W ramach otrzymane-
go dofinasowania powstanie również
pracownia RTG. 

OOdd jjaakkiieeggoośś cczzaassuu ffuunnkkccjjoonnuujjee ttaakkżżee
rreehhaabbiilliittaaccjjaa.. NNaa jjaakkiiee zzaabbiieeggii mmoożżnnaa
ssiięę zzaappiissaaćć?? 

W  2014 roku nasza placówka zaku-
piła wiele nowych, specjalistycznych
sprzętów oraz zatrudniła wykwalifiko-
wanych fizjoterapeutów do pracy z
dziećmi i dorosłymi.. Zakres zabiegów
jest bardzo obszerny, są to m. in.: prą-
dy, jonoforeza, elektrostymulacja, ma-
gnoterapia, laseroterapia, światłolecz-
nictwo, krioterapia, kinezyterapia, itd. 

Jeśli nie chcemy rozpoczynać rehabi-
litacji a jedynie poprawić naszą kondy-
cję , możemy zapisać się na gimnasty-
kę usprawniającą w grupach 10. osobo-
wych, która odbywa się 2 razy w tygo-
dniu. Zajęcia podzielone są na grupy
dla dzieci i dla dorosłych. Obecnie na
gimnastykę uczęszcza ok. 100 osób.  Je-
śli nie lubimy pracować w grupie, mo-
żemy skorzystać z zajęć indywidual-
nych lub masaży.

W trosce o naszych pacjentów prowa-
dzimy bezpłatne konsultacje, które po-
magają ocenić stan zdrowia i dobrać
odpowiednie metody leczenia. 

CCzzyymm zzaajjmmuujjee ssiięę ffuunnddaaccjjaa MMeeddiiccaall
CCeenntteerr?? 

Celem Fundacji jest działalność na
rzecz dobra publicznego ze szczegól-
nym uwzględnieniem potrzeb środo-
wisk osób niepełnosprawnych i prze-
wlekle chorych w zakresie ochrony
zdrowia, aktywizacji zawodowej, opie-
ki socjalnej, oświaty, nauki i kultury,
wypoczynku i rekreacji.

Żyjemy coraz dłużej. Wraz z wiekiem
narastają problemy z poruszaniem się
i codzienną aktywnością, do której z
jednej strony jesteśmy przyzwyczajeni,
a z drugiej jesteśmy zmuszani przez
presję bycia ciągle młodym. W pewnym
momencie konieczne jest wsparcie na-
szego organizmu przez fachową reha-
bilitację. Zabiegi finansowane przez
NFZ są trudno dostępne i często trzeba

czekać na rehabilitację wiele miesięcy.
Gabinety prywatne są natomiast drogie.

Jeśli problem jeszcze Ciebie nie doty-
czy, pomyśl o innych, tych, którzy nie
mogą korzystać z zabiegów, ponieważ
ich na to nie stać. Fundacja Medical
Center gromadzi środki, dzięki którym
Twoja rodzina lub Twój sąsiad i sąsiad-
ka będą mogli uczestniczyć w takich
zajęciach.

JJaakkiiee uussłłuuggii wwyyrróóżżnniiaajjąą PPaańńssttwwaa nnaa
ttllee iinnnnyycchh pprrzzyycchhooddnnii??

W naszej przychodni można znaleźć
wiele usług, które znacznie różnią się od
typowej placówki. Dla każdego staramy
się, stworzyć warunki, dzięki którym
przychodnia nie będzie się kojarzyła
tylko z wizytą u lekarza. Dla kobiet w
ciąży prowadzimy szkołę rodzenia, dla
osób odchudzających się poradnie die-
tetyczną i gimnastykę. Każdy może sko-
rzystać także z psychoterapii indywi-
dualnej i grupowej. Przy każdej nada-
rzającej się okazji organizujemy także
szkolenia i warsztaty edukacyjne. W
naszym biurze pacjenci mogą również

wypożyczyć książkę, dzięki czemu czas
spędzony w poczekalni lub domu nie
będzie się  dłużył.

DDzziięękkuujjęę bbaarrddzzoo zzaa rroozzmmoowwęę.. NNaa
ppeewwnnoo sspprraawwddzzęę ii sskkoorrzzyyssttaamm zz ttaakk sszzee-
rrookkiieeggoo zzaakkrreessuu uussłłuugg.. 

Jak widać zdrowy tryb życia dosłownie
puka do naszych drzwi – nie musimy da-
leko jeździć i szukać rozwiązania jak być
zdrowym. Dla mnie przychodnia Medical
Center jest czymś w rodzaju odkrycia - po-
kazuje przychodnie w zupełnie innym
świetle. Czas spędzany w służbie zdro-
wia nie musi być męczący i nudny, może-
my tu również czuć się dobrze i spełniać
swoje potrzeby. 

R o z m a w i a ł a  A n n a  S t y ś

Kompleksowa opieka medyczna w MEDICAL CENTER

„Zdrowie najwyższą wartością”
Zdrowy styl życia mówiąc eufemistycznie jest w modzie. Staramy
się nadążyć za uciekającym życiem, uprawiać sporty i zdrowo się
odżywiać. Tylko gdzie będziemy mieli 100 % pewność, że czynno-
ści, jakie wykonujemy, są pod czujnym okiem lekarza i nie działa-
my na swoją niekorzyść?
Ciężko znaleźć miejsce w którym będziemy czuli się bezpiecznie, ta-
kie, gdzie nie ogranicza nas ani wiek, ani schorzenia z którymi się
borykamy. Jednym z takich miejsc, gdzie możemy zarówno leczyć
jak i zapobiegać chorobom, jest przychodnia Medical Center. Skon-
taktowaliśmy się z jednym z właścicieli przychodni Panią Renatą
Blukacz, aby zadać jej kilka pytań na temat zdrowego trybu życia. 
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W poniedziałek 30 maja w Szkole
Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3
odbyło się pierwsze „wiosenne” spo-
tkanie Roberta Kempy burmistrza
Ursynowa z mieszkańcami dzielni-
cy. Zagospodarowanie terenu nad
tunelem Południowej Obwodnicy
Warszawy, losy targowiska na Doł-
ku, rozbudowa szkół, rekrutacja do
klas pierwszych – o to pytali burmi-
strza mieszkańcy.

Podczas spotkania została poruszona
kwestia zagospodarowania terenu nad Po-
łudniową Obwodnicą  Warszawy i budowy
parkingu podziemnego.  Zgodnie z porozu-
mieniem zawartym z prezydent m. st War-
szawy i GDDKiA możemy konsultować to,
co będzie „nad tunelem”, jednocześnie ta-
ki parking jest bardzo kosztowną inwesty-
cją. Wykonawca wycenił budowę jednego
miejsca parkingowego na około 40 tysięcy
złotych. W naszej ocenie jest to zbyt wygó-

rowana kwota – powiedział burmistrz Ro-
bert Kempa. Jeden z mieszkańców zapytał
burmistrza o postępy w rozbudowie Szko-

ły Podstawowej nr 343. W odpowiedzi na
pytanie burmistrz poinformował, że wnio-
sek o pozwolenie na budowę został złożo-
ny oraz zostało wszczęte postępowanie
przetargowe.  Kolejne pytanie związane z
edukacją  dotyczyło systemu rekrutacji 6-
latków. Jak wyjaśnił zastępca burmistrza
Wojciech Matyjasiak, „system rekrutacji
jest systemem ogólnomiejskim, a dodat-
kowo  Ministerstwo Edukacji dało rodzi-
com dużą swobodę w trakcie procesu re-
krutacji”.  Efektem  takich rozwiązań jest to,
że nie w każdej szkole można utworzyć
pełne odziały lub niektóre placówki dosta-
ją więcej zgłoszeń niż możliwa do utworze-
nia w celu zaspokojenia tego zgłoszonego
zapotrzebowania  liczba oddziałów. Bur-
mistrz dodał, że problem jest już znany Za-
rządowi Dzielnicy Ursynów i zostanie on
rozwiązany na korzyść 6-latków. 

Na spotkaniu zadano łącznie ponad  20
pytań, na które zostały udzielone wyczer-
pujące odpowiedzi. Kolejne spotkanie bur-
mistrza z mieszkańcami odbędzie się 6
czerwca w Gimnazjum nr 91 im. S. Staszi-
ca przy ulicy Kajakowej 10 o godzinie
18:00.

k o s

Trwa kolejna edycja Budżetu Partycypacyjnego –
mieszkańcy Ursynowa zdecydują w głosowaniu na co
zostanie przeznaczona rekordowa kwota 6 mln 200
tys. zł. Właśnie zakończył się proces weryfikacji. Ze 174
projektów poddanych weryfikacji szczegółowej, pozy-
tywnie zweryfikowano 97 projektów,  negatywnie 77. 

Pozytywnie zweryfikowane projekty z uwzględnieniem obsza-
rów i kwot w poszczególnych obszarach:

- obszar nr 1 Zielony Ursynów – 12 projektów, 1 100 000 zł,
- obszar nr 2 Ursynów Wysoki Północny – 22 projekty, 1 700 

000 zł,
- obszar nr 3 Ursynów Wysoki Południowy - 17 projektów, 1 500

000 zł,
- poziom ogólnodzielnicowy – 46 projektów, 1 900 000 zł.
W środę 1 czerwca w Urzędzie Dzielnicy Ursynów odbyło się lo-

sowanie kolejności projektów. Po nadaniu numerów powstała final-
na lista niezbędna do przeprowadzenia głosowania, które w obec-
nej edycji Budżetu Partycypacyjnego  zaplanowano w terminie od
14 do 24 czerwca 2016 r. Biorąc po uwagę przebieg poprzednich
edycji Budżetu Partycypacyjnego, przez najbliższe tygodnie może-
my spodziewać się intensywnych działań promocyjnych ze strony
projektodawców. 

Budżet Partycypacyjny –
zweryfikowano projekty, 

wylosowano kolejność list

Wiosenne spotkanie z burmistrzem Ursynowa Robertem Kempą

Za drogi parking nad tunelem?
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Z wielkim żalem wypada nam poże-
gnać cieszącą się największym zaufa-
niem mieszkańców stolicy 68-letnią
Zofię Trębicką, która od 2006 roku by-
ła podporą Rady Warszawy wybrana z
rejonu Ursynowa i Wilanowa. 

W ostatnich wyborach samorządowych –
startując z ramienia Platformy Obywatelskiej –
pani Zofia zebrała najwięcej głosów w całym
mieście – 14 754. Niestety, przegrała walkę z
chorobą z chorobą nowotworową. 

Była absolwentką Liceum Ogólnokształcące-
go im. Ruy’a Barbosy na Pradze Północ oraz Wy-
działu Elektroniki na Politechnice Warszawskiej.

Jak podała w oficjalnej notce biograficznej,
w pracy zawodowej była związana z informa-

tyką oraz przemysłem paliwowo-energetycz-
nym, energetyką i gazownictwem. Będąc rad-
ną, działała w komisjach rozwoju gospodar-
czego, infrastruktury i inwestycji, ochrony śro-
dowiska oraz doraźnej komisji do spraw go-
spodarowania odpadami. Szczególnie bliskie
było jej gospodarowanie zasobami nieruchomo-
ści w mieście, a w tym całościowe i systemowe
uregulowanie kwestii własnościowych, jakie
powstały w związku z wdanym w 1945 tzw.
Dekretem Bieruta. 

Zajmowała się problemami targowisk, prze-
wozu osób, komunikacji miejskiej, zagospoda-
rowaniem Wisły, ekologią, utylizacją odpadów,
a także ochroną zabytków. Pozostawi po sobie
same dobre wspomnienia. A oto część z nich.

Rada Warszawy już bez Zofii Trębickiej

Brakuje słów...

Jeszcze wczoraj miałam w planach spotkanie z Zosią w czwartek. Zosię poznałam w końcówce 2014
r. To była bardzo mądra, o wyważonych poglądach , szanująca wszystkich ludzi kobieta. Ciepła, uczyn-
na i bardzo życzliwa. Obok żadnego Człowieka nie przeszła obojętnie – każdego obdarowała uśmie-
chem i ciepłym słowem.  Znała Warszawę , warszawiaków i ich bolączki  na wskroś.  Starała się roz-
wiązać każdy problem. Jej ciepły tembr głosu i umiejętność rozmowy sprawiał, że nawet najwięk-
szy problem stawał się zadaniem do rozwiązania. Dużo mnie przez ten krótki czas nauczyła. Bra-
kuje mi słów żeby wyrazić swój żal . Czuję ogromny smutek . 

Do zobaczenia Zosiu. 
E w a  J a n c z a r,  r a d n a  m .  s t .  W a r s z a w y  

Byliśmy z Niej dumni
Trudno pisać o osobie, z którą miało się tak rzadką nić porozumienia... Podobne spojrzenie na ży-

cie, na świat, na rodzinę w końcu na samorząd. Kiedy myślimy o Radzie Miasta, pierwsze nasze sko-
jarzenia związane są z Zosią Trębicką.

Naszą Zosią – uśmiechniętą, zawsze dobrze przygotowaną, prawdziwą działaczką samorządo-
wą – od dziesięciu lat wzorowo pełniącą mandat Radnej miasta stołecznego Warszawy. Wybieraną
z najlepszym wynikiem w Warszawie przez mieszkańców Ursynowa i Wilanowa. 

Mieliśmy zawsze poczucie, że jest to osoba godnie reprezentująca mieszkańców. Wiedzieliśmy, że
nas nie zawiedzie. Byliśmy z Niej dumni... Myślimy o Zosi niezwykle skromnej, a jednocześnie bar-
dzo merytorycznej, osobie z klasą, która nie szukała poklasku u innych. Ona robiła swoje, rzeczo-
wo wykonywała kolejne zadania, wciąż z tym samym zaangażowaniem.

Na Ursynowie mieliśmy okazję wielokrotnie razem współdziałać np. w sprawie rekultywacji je-
ziora Zgorzała, kiedy to Zosia najpierw dokładnie przyjrzała się inwestycji „w terenie”, aby później
skutecznie rozmawiać na temat pogodzenia potrzeb mieszkańców i przyrody z dyrektorem Ochro-
ny Środowiska. Pamiętamy też jej wielogodzinne spotkania z mieszkańcami na temat ustanawia-
nia użytkowania wieczystego na rzecz spółdzielni mieszkaniowych. A trzeba pamiętać, że dla wie-
lu mieszkańców naszej dzielnicy to niezwykle ważna sprawa. Zosia bardzo kompetentnie i wyczer-
pująco odpowiadała na wszystkie pytania. A dzięki Jej pracy i zaangażowaniu ten wyczekiwany przez
mieszkańców proces mógł ruszyć.  

Zosia zawsze nam pomagała, wiedziała do kogo się zwrócić i jak podejść do tematu, aby znaleźć
kompromis. 

Mówiła zawsze na temat, bez owijania w bawełnę, taktownie, acz stanowczo.
Dla nas była i na zawsze pozostanie wspaniałą, otwartą i niezwykle ciepłą osobą, której szczerze

będzie nam brakowało.
Do zobaczenia...Droga Zosiu

K a r o l i n a  M i o d u s z e w s k a
M i c h a ł  M a t e j k a

Zosia
O śmierci Zosi dowiedziałem się w poniedziałek 30.05.2016 r.  późnym wieczorem i muszę przy-

znać, że nie mogłem uwierzyć. Podobnie nie mogły uwierzyć osoby przeze mnie powiadomione.
Zosia? Niestrudzona i zawsze pogodna? To niemożliwe, a jednak. 
Zosia Trębicka – warszawianka od pokoleń. Wieloletnia radna m. st. Warszawy z terenu Ursyno-

wa i Wilanowa. Nasza radna. 
Zosia zawsze  była zaangażowana  w sprawy mieszkańców. Zajmowała się sprawami lokalowy-

mi i nieruchomościami dekretowymi. Zespół pod jej kierownictwem wypracował  nowe zasady usta-
nawiania użytkowania wieczystego na rzecz spółdzielni mieszkaniowych.  Jak ważna to sprawa dla
mieszkańców zwłaszcza na Ursynowie, wszyscy dobrze wiemy. 

Osobiście zapamiętam Zosię jako osobę bardzo pogodną, ciepłą w kontaktach z innymi, ale też nie-
zmiernie taktowną,  zawsze szukającą pozytywnego rozwiązania. W sprawach samorządowych do-
świadczonego fachowca,  osobę rzetelną i odpowiedzialną.

Śmierć zawsze przychodzi za wcześnie i  niespodziewanie. 
Zosia pozostanie jednak w mojej pamięci.
Zosiu spoczywaj w spokoju.

To m a s z  S i e r a d z ,  r a d n y  d z i e l n i c y  U r s y n ó w  m .  s t .  W - w y

Z okazji dnia dziecka w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Dzielnicy Ursynów
przy ul. Dereniowej 52/54 nastąpiło uroczyste odsłonięcie fresku namalowanego w
kąciku dla dzieci.  Autorami są wolontariusze Fundacji Kultury, Sztuki i Nauki
Polskiej ,,Alternatywy” : Justyna Langer, Agata Milczarek, Maja Wiśniewska, Igor
Kalinowski, Kacper Skarżyński i Dimitr Zavgorodnii. 

„Sądzę, że przygotowany fresk przyczyni się do budowania przyjaznej atmosfery wśród dzieci,
których rodzice korzystają z Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego. Jednocześnie chciałbym
podziękować młodym autorom fresku za wyjątkowe zaangażowanie przy jego realizacji, za to że wahali
się, aby poświęcić swój prywatny czas na rzecz naszych małych mieszkańców” – powiedział w trakcie
spotkania zastępca burmistrza Piotr Zalewski. 

W kąciku  spędzają czas dzieci, których rodzice i opiekunowie korzystają z konsultacji specjalistów
PIK: psychologów, prawników i terapeuty uzależnień, konsultantów ds. dzieci i młodzieży. Obraz
namalowany przez wolontariuszy Fundacji udekoruje kącik dla dzieci wyposażony w zabawki i
książki, wprowadzając radosną, spokojną i przyjazną atmosferę.

W imieniu Zarządu Dzielnicy Ursynów zastępca burmistrza Piotr Zalewski przekazał także słodycze,
które z okazji dnia dziecka trafiły do dzieci. 

Park Kultury w Powsinie uruchamia odkryty basen. Będzie on czynny codziennie,
od piątku 3 czerwca  do końca sierpnia, w godzinach od 10.00 do 18.00. 

Dzięki atrakcji wodnej wizyta w Parku Kultury w Powsinie będzie jeszcze bardziej atrakcyjna,
szczególnie w cieplejsze dni. Basen główny ma wymiary 25 m x 12,5 m  i głębokość od 1,0  do 1,90
m. Nie zapomniano o najmłodszych, którzy mają do dyspozycji brodzik o wym. 16,5 m x 8,7 m. Wo-
da w basenie pochodzi z własnego ujęcia i jest uzdatniana. Ceny biletów to odpowiednio: bilet nor-
malny 15 zł, bilet ulgowy 8 zł. W dni powszednie przewidziano bilety grupowe, a do godziny 16.00
także zniżki dla osób posiadających Kartę Warszawiaka i Kartę Młodego Warszawiaka.

Od 4 czerwca otwarte zostaną dla publiczności trzy inne odkryte baseny w Warszawie:
– w Parku Szczęśliwickim (ul. Usypiskowa 18)
– Ośrodku Inflancka (Inflancka 8)
– Ośrodku Moczydło (Górczewska 69/73

Fresk dla dzieci przy Dereniowej

Startuje wakacyjny basen w Powsinie
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Miejska Szkoła Wyższa na Freta

Dominikanie w Warszawie

L e c h  K r ó l i k o w s k i

W niektórych średniowiecznych
miastach, m. in. w Warszawie,
ze względu na szczupłość miej-
sca w obrębie murów, tworzono
przed bramami tzw. place
przedmiejskie, nazywane freta-
mi. W Warszawie przed oboma
bramami istniały takie place. 

Przed Bramą Krakowską powstał
obszerny plac przedmiejski, sta-
nowiący obecnie północną

część Krakowskiego Przedmieścia. Nie-
kiedy określany jest mianem: „Forum
Wazów”. Przed Bramą Nowomiejską
powstała Freta Nowomiejska, przy czym
druga część tej nazwy  z czasem zanikła,
toteż obecnie mamy do czynienia z na-
zwą: „Freta”.  Przy tym placu przed-
miejskim, a w zasadzie – ulicy powsta-
ło wiele ciekawych budynków, w tym
pod numerem 8/10 (nr hip. 251) po-

wstał kościół (pw. św. Jacka) i klasztor
dominikanów.

Warszawa włączona dopiero
w 1526 r. do państwa pol-
skiego, przez mniej więcej

trzy pierwsze wieki swego istnienia nie
była zbyt atrakcyjnym miejscem dla
zgromadzeń zakonnych. Wprawdzie
bernardyni byli tu niemalże od począt-
ku, to inne zgromadzenia zaczęły przy-
bywać głównie po ustanowieniu w
1596 r. siedziby króla w Warszawie.
Tak było np. z dominikanami, o któ-
rych wiemy, ze pojawili się w naszym
mieście dopiero w 1598 r., czyli prawie
cztery wieki po założeniu zakonu (1216
r.). W 1603 r. biskup Goślicki wydał im
zgodę na założenie w Warszawie klasz-
toru. Nabyli grunty przy Frecie Nowo-
miejskiej i z przerwą od 1864 do 1947
są tam obecni do dnia dzisiejszego. Ko-
ściół historycy sztuki określają jako „go-
tycko-wczesnobarokowy”.  Towarzyszy
mu potężny dwuskrzydłowy klasztor
na planie litery „T”, z elewacją główną
od strony ulicy Starej. Rozbudowywa-
ny i wyposażany od początków XVII do
początków XIX w. klasztor został w
1806 r. zdewastowany przez wojska
francuskie. Później został restaurowany,
a w latach 1824-1830 adaptowany na
cele oświatowe i w tym charakterze
przetrwał  kolejne sto lat.

Wtym miejscu trzeba zauwa-
żyć, że klasztor dominika-
nów na Nowym Mieście –

jak był powszechnie nazywany – już w
pierwszej połowie XVII w. służył oświacie
i nauce.  Znajdowało się tu wówczas  stu-
dium zakonne („Studium Formale” –
zwane później Baryczkowskim) ufundo-
wane przez Jacka Baryczkę i zatwierdzo-
ne na kapitule płockiej w 1647 r. Funda-
tor z własnej kieszeni pokrywał  uposaże-
nie dwóch profesorów teologii i jednego
filozofii. Maksymilian Bardach, badając
działalność Baryczków, ustalił, że „Stu-
dium Formale” wykształciło 69 dokto-
rów, 116 licencjatów, 274 lektorów i 321
formaliuszów. Baryczkowie, Jacek i je-
go bratanek Stanisław, zainicjowali i
ufundowali w 1647 r. refektarz klasztor-
ny, a nad nim specjalną salę  biblioteczną,
dokąd później przekazana została zasob-
na biblioteka rodu Baryczków. 

P óźniej, tj. w 1811 r. w klasztorze
dominikanów  umieszczono
jedną z  osiemnastu szkół wy-

działowych (czyli miejskich wyższych)
istniejących wówczas w Księstwie War-
szawskim. Szkoła była placówką utrzy-
mywaną ze środków publicznych i pod-
ległą Izbie Edukacyjnej, a później Dy-
rekcji Edukacji. Od 1823 r. przeszła pod
całkowity zarząd księży, a władze oświa-
towe wyznaczyły na jej utrzymanie nie-
wielki tylko dodatek  z Funduszu Edu-
kacyjnego. Inicjatorem szkół tego typu
był Stanisław Staszic , który zakładał,
że absolwent szkoły wydziałowej „mieć
będzie gruntowne zasady wszystkich
wiadomości, umiejętności  talentów, za

pomocą których rolnictwo, rękodzieła,
handel i piękne kunszta do tak wyso-
kiego  doskonałości stopnia w krajach
obcych doszły, a niepoprzestający na
edukacji w tej szkole ukończonej, zdat-
nym prócz tego będzie do łatwego  i
prędkiego objęcia dokładniejszej teorii
nauk i umiejętności w wyższych klasach
szkół wojewódzkich”. 

Do 1820 r. były to zakłady (szko-
ły) trzyklasowe, a po reformie
1820 r. – czteroklasowe („We-

wnętrzne urządzenie szkół wydziało-
wych”. Warszawa 1820). Najstarszą by-
ła szkoła przy warszawskim zborze ewan-
gelicko-augsburskim, podniesiona w
1806 r. do rangi wydziałowej. Zadaniem
szkoły na Nowym Mieście było „takie
praktyczne w naukach usposobienie, aże-
by się chętnymi (uczniowie – przyp. LK)
stali do przyjęcia wszystkich powołań
technicznych”. Na podstawie ustawy z
1833 r. szkoła uległa likwidacji, albowiem
ustawa zakazywała prowadzenia szkół
przez zgromadzenia zakonne.

Wpierwszych latach Królestwa
Kongresowego duży nacisk
kładziono na kształcenie

młodzieży w zakresie praktycznych
umiejętności. Wówczas urzeczywistnio-
no m. in. koncepcję szkół niedzielnych
dla rzemieślników. Najprawdopodob-
niej pierwszą w Warszawie szkołą nie-
dzielną dla młodzieży rzemieślniczej,
była szkoła uruchomiona w 1815 r. przy
ul. Królewskiej. Powstała ona– z inicjaty-
wy B. Lindego – w lokalu szkoły wydzia-
łowej, należącym do warszawskiego zbo-
ru ewangelicko-augsburskiego. Uczono
w niej czytania i pisania po polsku oraz
po niemiecku, kaligrafii, arytmetyki, a
także  rysunków architektonicznych. Ko-
lejną otwarto  9 lutego 1817 r. Mieściła się
w pomieszczeniach szkoły wydziałowej
na Nowym Mieście, czyli w klasztorze
Ojców Dominikanów przy ul. Freta. Do
szkoły zapisało się 348 uczniów, a pod
koniec 1817 r. było ich 800. Program
szkół niedzielnych opracowany został
przez Badera – rektora i pierwszego pro-
fesora tej szkoły. Według planu Badera,
przedmiotami  w szkole niedzielnej mia-
ły być: „Religia, czytanie, pisanie, ra-
chunki, rysunki, historia naturalna, fi-
zyka, chemia, mechanika, geometria i
technologia”. Plan ten był jednak zbyt
ambitny, jak na ówczesne warunki, toteż
został odpowiednio skorygowany przez
Staszica (24 grudnia 1816 r.).

Wokresie międzypowstanio-
wym rosyjska administracja,
łożyła stosunkowo niewiel-

kie środki na rozbudowę bazy lokalowej
warszawskiego szkolnictwa. Celom edu-
kacyjnym służyły obiekty szkolne z cza-
sów Pierwszej Rzeczypospolitej, Księstwa
Warszawskiego i Królestwa Polskiego

[budynek „Gymnasium Zaluscianum”,
budynki popijarskie przy Długiej (Szko-
ła Powiatowa Duchowna Grecko-Ross-
yjska), Pałac Kazimierzowski oraz uni-
wersyteckie pawilony: Porektorski i Semi-
naryjny]. Na cele edukacyjne wykorzy-
stywano budynki poklasztorne: OO Pau-
linów przy Podwalu– Szkoła Powiatowa
Pierwsza, OO Karmelitów przy Lesznie –
Szkoła Powiatowa Czwarta i  OjO Domi-
nikanów na Freta - Szkoła Powiatowa
Realna  (4-letnia). Na cele oświatowe
wykorzystywano dawne pałace: Dzia-
łyńskich na Lesznie – Szkoła Powiatowa
Druga (do roku 1842; wcześniej Szkoła
Wojewódzka Praktyczno-Pedagogiczna);
Hempla – Szkoła Realna Powiatowa.   W
pałacu Saskim znajdowała się pensja żeń-
ska Laury Guerin (a wcześniej – do 1816
r. – Liceum Warszawskie) oraz  kamieni-
ce: Flamma przy ul. Leszno – Szkoła Po-
wiatowa Trzecia; R. W. Borowskiego przy
ul. Królewskiej 37 – Szkoła Elementarna
Rządowa Żeńska.

Większość budynków wyko-
rzystywanych w Warszawie
w okresie międzypowsta-

niowym na cele edukacyjne, była ada-
ptowana do tej funkcji, a stan ich bardzo
często był wręcz katastrofalny. Ilustruje
to m. in. poniższy opis pomieszczeń
szkolnych w zabudowaniach podomi-
nikańskich na Freta 8/10. „Wszystkie w
ogóle klasy, a zwłaszcza na piętrze kla-
sy III i IV, mają okna nieopatrzone, po-
trzebujące reperacji, szkło w nich prze-
palone, niedosyć szczelnie zamykające
się, sufit zupełnie nieopatrzony prze-
puszczający ciepło tak dalece, że zimo-
wa porą najmocniejsze opalanie klas
wcale ciepła nie daje; z tej to przyczyny
w roku zeszłym podług jednozgodnego
zeznania nauczycieli tamtejszej szkoły
przy dosyć łagodnej zimie uczniowie
mianowicie dwóch klas wyższych nie
byli  w stanie bez płaszczów usiedzieć w
klasie, a tem bardziej zająć się robotą
ręczną.” Nauka w szkole była płatna i
wynosiła 5 rubli w srebrze od każdego
ucznia rocznie.

W ’ wyniku represji popowsta-
niowych w 1864 r. zakon
dominikanów został roz-

wiązany, a jego mienie przeszło na wła-
sność rosyjskiego Skarbu Państwa.
Klasztor służył celom oświatowym, na-
tomiast kościół stał się kościołem filial-
nym parafii Nawiedzenia N.P. Marii na
Nowym Mieście. W okresie powstania
warszawskiego zabudowania przy Fre-
ta były zbombardowane i spalone. W
1947 r. komunistyczne władze zwróci-
ły zabudowania klasztorne zakonowi
dominikanów. Kościół i klasztor zosta-
ły odbudowane, a restauracja i uzupeł-
nianie obiektów zniszczonych trwa do
dnia dzisiejszego.

Zakon dominikanów został
założony w roku 1216 przez Do-
minika Guzmana (Domingo de
Guzmán Garcés: 1171-1221) z
królestwa Kastylii (dzisiejsza
Hiszpania), mającego za sobą
studia w zakresie nauk wyzwo-
lonych i teologii, od 1195 ka-
płana Zgromadzenia Kanoni-
ków Regularnych w Osmie. Do-
minik – wraz z biskupem Diego
D’Azevedo – zdecydował się na
głoszenie  Dobrej Nowiny po-
śród „heretyków” europejskich,
zwłaszcza na terenie Francji.
Obaj dawali przykład unikania
zbytku, a podróżowali wyłącz-
nie pieszo. Zakon założono we-
dle Reguły św. Augustyna. Już
po 100 latach miał w skali Euro-
py 100 klasztorów. W roku
1234 Dominik Guzman został
kanonizowany i od tamtego
momentu mówimy o świętym
Dominiku.

Głoszenie Ewangelii i zbawia-
nie dusz to były główne cele do-
minikanów, których do Polski
sprowadził jeszcze w XIII wieku
św. Jacek Odrowąż. Pierwsze
klasztory dominikańskie po-

wstały u nas w Krakowie, Wro-
cławiu, Kamieniu Pomorskim,
Gdańsku, Płocku, Elblągu i San-
domierzu. 

Dominikanie rozwinęli się ja-
ko jeden z zakonów „żebra-
czych”, zyskujących od razu po-
parcie dzięki skromnemu try-
bowi życia, kontrastującemu z
bogactwami Kościoła „mainstre-
amowego”. Wraz z franciszka-
nami starali się szerzyć chrze-
ścijaństwo nie tylko w Europie,
lecz także w Afryce. Podobno
już sam Dominik Guzman na-
wracał heretyków nie tylko ła-
godną perswazją, lecz także po-
przez palenie na stosie (w co,
prawdę mówiąc, trudno uwie-
rzyć). W tym samym roku, w
którym został on kanonizowany,
papież Grzegorz IX ustanowił
Trybunał Inkwizycyjny. Domi-
nikanie zaczęli z czasem odgry-
wać w nim główną rolę. Naj-
sławniejszym funkcjonariuszem
stał się Generalny Inkwizytor

Kastylii, Walencji i Aragonii –
Tomás de 

Torquemada (1420-1498).
Wydał ponoć kilka tysięcy wyro-
ków śmierci, których wykona-
no jednak stosunkowo niewiele. 

Obok Torquemady do najbar-
dziej znanych dominikanów w
historii należą między innymi:
najsłynniejszy teolog średnio-
wiecza św. Tomasz z Akwinu
(zm. 1274), płomienny kazno-

dzieja zwalczający papieża Giro-
lamo Savonarola (ostatecznie
powieszony), Heinrich Kramer
(autor „Młota na czarownice”),
no i przede wszystkim filozof
Giordano Bruno, uznany za he-
retyka i spalony w roku 1600 na
stosie. 

Św. Jacek Odrowąż otworzył
długą galerię sławnych pol-
skich dominikanów, do któ-
rych zaliczają się: ojciec Jacek
Woroniecki (okres dwudzie-
stolecia międzywojennego), o.
Michał Czartoryski (bohater
Powstania Warszawskiego),
o.Józef Maria Bocheński (rek-
tor uniwersytetu we Frybur-
gu), wybitny filozof i publicy-
sta, o. Mieczysław Krąpiec –
rektor Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego (1970-1983),
ojciec Maciej Zięba – twórca
Instytutu Tertio Millennio, o.
Jacek Salij, o. Tomasz Dostat-
ni, o. Jan Góra (rewelacyjne
spotkania z młodzieżą pod

Lednicą), o. Jan Andrzej Kło-
czowski (filozof).

Z inicjatywy o. Jacka Wo-
ronieckiego w 1936 zaczęto
budować klasztor dominika-
nów na Służewie, w którym
powstała filia Kolegium Filo-
zoficzno-Teologicznego oraz
Instytut Tomistyczny,  a przy
tym klasztorze św. Józefa (ul.
Dominikańska 2 – przedłuże-
nie Nowoursynowskiej do al.
Wilanowskiej) została założo-
na parafia. W audycjach radio-
wych i telewizyjnych częstym
gościem jest dyrektor Instytu-
tu Tomistycznego – o. Paweł
Krupa. 

W sobotę 28 maja kilka tysię-
cy wiernych wzięło udział w zor-
ganizowanej przed klasztorem
kolejnej imprezie, przypomina-
jącej, że zakon dominikanów
obchodzi 800-lecie. Wspaniały
koncert „Światła Miasta” to był
zarówno popis samych braci, jak
i wielu „cywilnych” artystów
(Kayah, Kasia Nosowska, Nata-
lia Niemen...), a już absolutnym
przebojem okazało się kazanie
na 30 gardeł. 

Do Polski sprowadził ich św. Jacek Odrowąż

DDoommiinniikkaanniiee - kkoośścciióółł śśww.. JJaacckkaa nnaa FFrreettaa
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SSzzaannoowwnnyy PPaanniiee RReeddaakkttoorrzzee,,
W ostatnim numerze tygodnika PASSA (wyd. 25/05/2016),

ukazał się artykuł autorstwa Pani Grażyny Magdziarz pt. „A gdzie
plan zagospodarowania”. 

W ślad za jego treścią chciałbym wyjaśnić, że firma którą repre-
zentuję Astaldi S. p. A. jest wykonawcą zadania „A” – odcinka tra-
sy S2 (od węzła Puławska do węzła Przyczółkowa), zleconego w for-
mie przetargu publicznego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajo-
wych i Autostrad. Nie mamy wpływu na przedmiot zamówienia, a
prowadzone przez nas działania z zakresu komunikacji społecznej
realizowane są tylko i wyłącznie w trosce o to, by lokalna społecz-
ność na bieżąco znała przebieg prac, oraz plany wykonawcy. 

Jednocześnie, czując się wywołanym przez autorkę do tablicy za-
ręczam, że zarówno ja, jak i moi koledzy znamy wszelkie przepisy
dotyczące realizowanych przez nas kontraktów. W przytoczonym
przez Autorkę przypadku, kluczowy jest Art 11 i, pkt. 2  ustawy o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie dróg publicznych (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia
10 kwietnia 2003 r.), który brzmi: “W sprawach dotyczących zezwo-
lenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.”

Z wyrazami szacunku,
M a t e u s z  W i t c z y ń s k i

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

W miniony poniedziałek i wtorek pod hasłem „Niech wygrają dzieci!” odbyła się
ogólnowarszawska zbiórka charytatywna, organizowana przez Inicjatywę
Mieszkańców Warszawy. Wolontariusze stowarzyszenia zbierali do koszyków
art. spożywcze, art. chemiczne oraz zabawki w wybranych sklepach na terenie
całego miasta. 

Na Ursynowie można było ich spotkać w CH Ursynów (Auchan) przy ul. Puławskiej. Zbiórka zakoń-
czyła się wielkim sukcesem, a kartony pełne prezentów przekazano 1 czerwca – w Międzynarodowy
Dzień Dziecka.

Działacze Inicjatywy Mieszkańców Ursynowa (IMU) czekali przed wejściami do marketu przez ca-
łe popołudnie, zachęcając kupujących do wrzucenia jednej czy dwóch rzeczy więcej do koszyka pod-
czas zakupów i przekazania ich dla dzieci. Na rozdawanych przez nich ulotkach można było się do-
wiedzieć, jakie artykuły są najbardziej potrzebne, a także poznać numer, pod jakim zbiórka została
oficjalnie zarejestrowana. Wystawione przez wolontariuszy, oplakatowane wózki sklepowe powoli
się zapełniały, wywołując jednocześnie coraz większe zainteresowanie klientów.

„Zebraliśmy kilkanaście kartonów darów, za które serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom do-
brego serca” – mówił Michał Zenka, wiceprezes IMU, tuż po zakończeniu zbiórki. Wszystkie dary z
Ursynowa zostały zawiezione do Pogotowia Opiekuńczego Nr 2 przy ul. Św. Bonifacego 81. „Na Ur-
synowie nie ma już domu dziecka, dlatego postanowiliśmy podarować uśmiech dzieciom, które tra-
fiły do ośrodka na Sadybie” – dodał Zenka. Podopieczni ośrodka z wielkim entuzjazmem pomagali
wnosić po schodach ciężkie pudła pełne prezentów od mieszkańców Ursynowa.

„W pomaganiu nie ma równych i równiejszych, wszyscy członkowie naszego stowarzyszenia byli
wspólnie zaangażowani w zbiórkę” – podkreślił Antoni Pomianowski, prezes IMU. Faktycznie, wśród
wolontariuszy zachęcających do wsparcia akcji można było zobaczyć między innymi radnego dziel-
nicy Piotra Wajszczuka oraz wiceburmistrza Wojciecha Matyjasiaka. „Mieszkańcy Ursynowa wyka-
zali się wielką hojnością, co nas bardzo cieszy. Dziękuję wszystkim darczyńcom oraz CH Ursynów za
możliwość przeprowadzenia zbiórki.” – podsumował Pomianowski. Organizatorzy zapowiedzieli
już powtórkę zbiórki w przyszłym roku i zaproszenie do uczestnictwa w niej innych marketów na te-
renie Ursynowa. P A

Zbiórka dla domów dziecka

Nadzwyczaj hojni mieszkańcy

Łukasz Ciołko, wiceburmistrz Ursynowa zaprasza

Superatrakcyjny Dzień Dziecka
PPAASSSSAA:: TTrraaddyyccyyjjnniiee jjuużż ppyyttaa-

mmyy,, ccoo UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy pprrzzyyggoo-
ttoowwaałł ddllaa mmiieesszzkkaańńccóóww ww nnaajj-
bblliiżżsszzyycchh ttyyggooddnniiaacchh ?? 

ŁŁUUKKAASSZZ CCIIOOŁŁKKOO:: Najbliższy
weekend, a konkretnie niedzie-
la, to oczywiście piknik „Dzień
Dziecka na Ursynowie”, który
odbędzie się na terenie zieleni
za urzędem. W obecnej kadencji
wznowiliśmy organizację tego
wydarzenia. Sądzę, że było war-
to i jestem pewien, że wszyscy
uczestnicy pikniku, a szczególnie
najmłodsi, będą bawili się tak
samo dobrze jak w zeszłym roku.
Jak zwykle, zaplanowaliśmy
mnóstwo atrakcji. W programie
imprezy przewidziano: konkur-
sy sprawnościowe oraz zabawy
integracyjne przy muzyce. Bę-
dzie także teatrzyk dla dzieci
oraz pokaz gigantycznych ba-
niek mydlanych. Zawsze ogrom-
ną frajdę sprawiają dzieciom
przejażdżki na kucykach – i na
naszej imprezie też ich nie za-
braknie. Warto tego dnia przyjść,
ponieważ szykuje się świetna za-
bawa. W każdym dorosłym po-
zostaje cząstka dziecka, i ja sam
z zazdrością będę obserwował,
jaką frajdę z naszego pikniku
mają ursynowskie maluchy.  

AA ccoo ww kkoolleejjnnyy wweeeekkeenndd 1111 -
1122 cczzeerrwwccaa??

Głównym wydarzeniem bę-
dzie najważniejsza impreza spor-
towa w naszej dzielnicy,  czyli
jubileuszowy X Bieg Ursynowa.
Na dwa dystanse: tradycyjnie 5
km i po raz pierwszy 10 km za-
pisało się do tej pory ponad 2200
osób. Ponad pół tysiąca chętnych
zgłosiło się do biegów dziecię-
cych. Trzymam kciuki za wszyst-
kich uczestników biegów, a po-
zostałych zapraszam do kibico-
wania wzdłuż al. KEN. Ale Bieg
Ursynowa to nie jedyne wyda-
rzenie tego dnia, w którym war-
to wziąć udział. Zapraszam tak-
że na imprezę plenerową - Piknik
Sąsiedzki, który współorganizu-
jemy ze społecznością przed-
szkola nr 351 oraz Liceum CIX z
Oddziałami Integracyjnymi. Tu
na najmłodszych atrakcje czeka-
ją na boisku obok przedszkola
przy ul. Warchałowskiego 4. Bę-
dą przeglądy taneczne w wyko-
naniu dzieci 3-, 4-, i 5- letnich

oraz przedstawienia muzyczne.
W trakcie pikniku będą odbywa-
ły się też koncerty m. in. zespo-
łu CITY JAZZ. Uzupełnieniem
części muzycznej będzie akcent
sportowy, czyli  pokaz sekcji Le-
gii Warszawa. Szykuje się wyjąt-
kowo aktywny weekend na Ur-
synowie. 

CCoo ww ttaakkiimm rraazziiee jjeesszzcczzee PPaann
rreekkoommeenndduujjee?? 

Szczególnie zapraszam na
piknik rodzinny „Odczarowanie

hospicjum” organizowany przez
Fundację Hospicjum Onkolo-
giczne św. Krzysztofa przy
wsparciu finansowym Urzędu
Dzielnicy Ursynów. To  wyda-
rzenie  czeka nas także 11 czerw-
ca w sobotę, w godz. 11-17 na te-
renie zieleni przy ul. Pileckiego
105 w Warszawie. Celem wyda-
rzenia jest zmiana postrzegania
hospicjum jako miejsca pełnego
smutku. Piknik, zgodnie z pla-
nami organizatorów, ma poka-
zać społeczeństwu, że hospicjum
to miejsce, gdzie nadal trwa ży-
cie, które pracownicy i wolonta-

riusze wypełniają ciepłem, em-
patią i rodzinną atmosferą. To
wyjątkowe wydarzenie charyta-
tywnie współtworzą artyści, oso-
by prywatne oraz firmy. Podczas
pikniku odwiedzający będą mo-
gli nieodpłatnie uczestniczyć w
wielu atrakcjach. Na scenie poja-
wi się m. in. Magik Markus, Mar-
celina Kopyt, SQER Dance, Sin-
gin’ Warsaw Project, Teatr Kata-
rynka, Piwnica na Wójtowskiej.
Niecodziennymi gośćmi pikni-

ku będą panie Joanna Pach-Żb-
ikowska oraz pani Agnieszka Ku-
nikowska, profesjonalnie zajmu-
jące się dubbingiem. Dzieci będą
mogły zaznać szeregu atrakcji:
zrobić zdjęcie w Fotobudce, ma-
lować na szkle, wziąć udział w
zawodach sprawnościowych i
zabawach sensorycznych, stwo-
rzyć twórcze budowle z kloców
lego. Dorośli zaś posmakują m.
in. potraw kuchni indyjskiej,
włoskiej oraz produktów z grilla.

DDzziięękkuujjeemmyy zzaa zzaapprroosszzeenniiee nnaa
ttee wwsszzyyssttkkiiee aattrraakkccjjee
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W ubiegłym roku podczas
uroczystej sesji nadzwy-
czajnej zwołanej z inicjaty-
wy Klubu Nasz Ursynów
Rada Dzielnicy świętowała
25-lecie odrodzonego sa-
morządu terytorialnego. 

Dobrze, że wracamy do tam-
tych wydarzeń, które dla mło-
dych niepamiętających jak wy-
glądała w tym czasie Polska jest

nie do wyobrażenia. Myślę, że
również my uczestnicy tamtych
wydarzeń często zapominamy
o tym, co wydarzyło się  25 lat
temu. 

Warto o tym pamiętać, prze-
kazywać tę wiedzę  młodym po-
koleniom zwłaszcza teraz, kie-
dy pojęcia takie jak ruch obywa-
telski, demokracja nie dla
wszystkich  znaczą to samo.

27 maja 1990 roku odbyły się
w Polsce  pierwsze po II woj-
nie światowej  wolne wybory
do organów samorządu teryto-
rialnego.  Polacy po raz pierw-
szy mogli wybrać swoich przed-

stawicieli do władz samorządu
miast i gmin. Wprowadzenie
reformy samorządowej  było po
1989 roku jedną z fundamen-
talnych reform, które zaczęły
zmieniać Polskę podobnie jak
pierwsze częściowo wolne wy-
bory parlamentarne. Możli-
wość przeprowadzenia wybo-
rów samorządowych zapocząt-
kowało  zmiany we wszystkich

dziedzinach życia w Polsce.
Współtwórcy reformy samorzą-
dowej podkreślają, że  25 lat
temu na szczeblu lokalnym nie
istniała żadna jednostka zdolna
do samodzielnego przeprowa-
dzenia polityki rozwoju danej
miejscowości. Trzeba je było
dopiero tworzyć, by ludzie mo-
gli wziąć sprawy w swoje ręce,
by obywatele mogli zmienić
ustrój. 

Do twórców samorządu
szczególnie zasłużonych  dla
rozwoju naszego kraju zalicza-
li się nieżyjący już profesoro-
wie Jerzy Regulski i Michał Ku-

lesza. W celu upamiętnienia
wybitnych  nieżyjących twór-
ców  reformy samorządowej w
imieniu Klubu Nasz Ursynów
w ubiegłym roku dwukrotnie
zwracałam się do Zarządu
Dzielnicy o przygotowanie ta-
blic pamiątkowych dla nieżyją-
cych profesorów. Niestety, nie
spotykało się to z aprobatą bur-
mistrza dzielnicy. Łatwo się nie
poddajemy, toteż przygotowa-
łam  projekt uchwały Rady
dzielnicy w tej sprawie, który
jednogłośnie został przyjęty
przez radnych.

W ubiegłym tygodniu   uro-
czystego odsłonięcia tablic w ur-
synowskim ratuszu dokonały ro-
dziny nieżyjących profesorów.

Podczas uroczystości wy-
świetlono  film, wspominający
tamte wydarzenia, mający nie
tylko znaczenie historyczne, ale
śmiało można powiedzieć –
również edukacyjne dla mło-
dego pokolenia. 

Dobrze, że burmistrz naszej
dzielnicy umiał zmienić zdanie
i w tym przypadku zadziałać
ponad podziałami  polityczny-
mi. Mam nadzieję, że z równie
pozytywnym odzewem spotka
się inicjatywa  sprowadzenia na
Ursynów kopii nagrobka Julia-
na Ursyna Niemcewicza. Praca
nad tym projektem  wymaga
niewątpliwie wysiłku  organi-
zacyjnego i czasu, ale warto
podjąć się tego zadania, które
również będzie miało znacze-
nie patriotyczne, historyczne i
edukacyjne dla przyszłych po-
koleń i mam nadzieję odbędzie
się podczas przyszłorocznych
uroczystych obchodach 40-le-
cia naszej dzielnicy. 

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

Zdaniem radnej

Ursynów Obywatelski

Mieszkańcy Ursynowa,
Mokotowa i Wilanowa po-
znali tegorocznych laure-
atów Nagrody Południa.
Jednym z nagrodzonych
jest piszący i fotografujący
Jerzy Ryszard Bojarski. 

To krótkie sformułowanie nie
mówi o wszystkich jego profe-
sjach. Bojarski przypomina ra-
czej samolot wielozadaniowy,
przekraczający wszystko, co na-
pisano w instrukcji obsługi.  Zna-
ją to nazwisko czytelnicy PAS-
SY, Południa, Życia Warszawy,
Kuriera Polskiego, Stolicy, Prze-
glądu Sportowego, Super Expre-
su, Rzeczpospolitej, Stolicy, Fil-
mu,i wielu innych czasopism.
Jest wszędzie tam, gdzie dzieje
się coś ciekawego w dziedzinie

plastyki, filmu, muzyki czy wy-
darzeń związanych z naszą hi-
storią. Zdjęcia Jerzego R. Bojar-
skiego są nieodłącznym elemen-
tem wydawnictw związanych z
Ursynowem. Jak mało kto po-
trafi dokumentować to, co dzi-

siaj jest ważne, a jutro może być
zapomniane. 

Pamiętam jego zdjęcia z Mi-
steriów Wschodnich, które od-
bywały się w kościele św. Toma-
sza Ap. W kilku fotografiach Bo-
jarski oddał cały charakter tego
widowiska.  Jednak największe
wrażenie robi na mnie fotogra-
fia „Piramidy”, która została
zbudowana  w ramach Imieliń-
skich Spotkań Artystycznych or-
ganizowanych przez Galerię
Działań w 2001 roku .  Za zgodą

autora, wydałem to zdjęcie w
formie karty pocztowej. Kiedyś
poprosiłem Jurka o napisanie
kilku słów o mojej instalacji
„Czytanie ziemi”. Doczekałem
się całej rozprawy z trudem
mieszczącej się na plakacie A1.
Na Jurka Bojarskiego zawsze w
tej dziedzinie można liczyć. Za
swoją twórczą pracę został od-
znaczony odznaką „Zasłużony
dla Kultury Polskiej”. W 2001
roku otrzymał Jerzy Bojarski
Nagrodę Rady Gminy Ursynów
– „za całokształt dorobku w
dziedzinie twórczości artystycz-
nej, upowszechniania i ochrony
dóbr kultury”. 

Warto dodać, że nagrodę tę
przyznawano tylko  przez dwa
lata i otrzymali ją ludzie godni
przypomnienia. W 2000 roku:
ks. Tadeusz Wojdat, Irena Mo-
raczewska, Andrzej „Ibis” Wró-
blewski i Włodzimierz Dawido-
wicz. W roku 2001: Jerzy Bojar-
ski, ks. Tomasz J. Król, Krzysztof
Dłutowski, Krzysztof Sadowski
i Jerzy Derkacz. Piszę  o tym, bo
warto jest nagradzać ludzi bez-
interesownie wspierających sztu-
kę i kulturę. To nie sama nagro-
da jest ważna, ale ludzie którzy
ją otrzymują. To oni, tak jak w
przypadku Jerzego R. Bojarskie-
go, decydują o randze nagrody,
którą otrzymali. Chwała Andrze-
jowi Rogińskiemu, że ciągnie te-
mat Nagród Południa. Chwała
kapitule tej nagrody, że odkrywa
wciąż nowe postacie godne wy-
różnienia i naśladowania. Chwa-
ła Jurkowi Bojarskiemu za to co
robi i niech ta nagroda będzie
też impulsem do jego dalszych
twórczych działań.  

Te k s t  i  f o t o  J e r z y  D e r k a c z

Bohdan Tomaszewski i Jonasz Kofta.
Pierwszy z nich był sławnym sprawoz-
dawcą sportowym, a podczas wojny –
żołnierzem Armii Krajowej. Nie ma go
już wśród nas, ale dożył sędziwego wie-
ku. Drugi zmarł przedwcześnie, lecz  i on
zdążył zapisać się w historii – jako znany
poeta, autor tekstów piosenek, bard, ar-
tysta kabaretowy.

Poruszające filmy dokumentalne o tych niezwy-
kłych ludziach zaprezentował w minionym week-
endzie ursynowski Dom Sztuki SMB „Jary”. W wy-
świetlonym na pokazie specjalnym dokumencie
Henryka Jantosa „W biegu za życiem” twórcy uda-
ło się nie tylko przypomnieć sylwetkę Bohdana To-
maszewskiego (i jego charakterystyczny głos), ale
także w sposób bezpretensjonalny przywołać war-
tości moralne, zarówno bohatera filmu, jak i sław-
nych polskich sportowców z jego pokolenia. 

W utrzymanym w ciepłej atmosferze spotka-
niu po projekcji filmu, wraz z reżyserem udział
wziął syn Bohdana Tomaszewskiego – Tomasz
Tomaszewski, też sprawozdawca sportowy.

Trochę podobny jest film Krzysztofa Wierzbic-
kiego „Jonasz w brzuchu Lewiatana”. Tu również
na indywidualny portret Kofty – artysty nieby-
wale utalentowanego (wiersz potrafił napisać w
kilka chwil, na serwetce w restauracji), który miał
wszakże powikłane ostatnie lata życia – nakłada
się zbiorowy obraz kabaretowej bohemy PRL-u.

Nostalgiczny, wspomnieniowy nastrój przeniósł
się z ekranu na spotkanie Krzysztofa Wierzbic-
kiego z publicznością. Ładnie uzupełniło ono po-
kaz jego filmu, zorganizowany w Kinie Dokumen-
tu w Domu Sztuki, wspólnie ze Studiem Filmo-
wym Kalejdoskop. Partnerem pokazu było Sto-
warzyszenie Filmowców Polskich.

A B U

„Pejzaż Macedoński” to otwarta niedawno
wystawa w Galerii Domu Sztuki SMB „Jary”. 

Na kilkunastu obrazach pędzla Anety Jaźwiń-
skiej – absolwentki Europejskiej Akademii Sztuk w
Warszawie, wykładowczyni również warszawskiej
Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządza-
nia pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk – moż-
na zobaczyć architekturę i przyrodę Macedonii. 

Stylistycznie malarstwo to mieści się gdzieś
między realizmem a impresjonizmem i jest bardzo
urokliwe: jego nastrojowość tworzą pastelowe
barwy oraz miękkość konturu, a znakomicie
uchwycona perspektywa daje odbiorcy złudze-
nie obecności w miejscach, które zostały namalo-
wane. To są doprawdy urzekające widoki.

Wernisaż, który odbył się 12 maja, ściągnął z ple-
neru pod dach Domu Sztuki– mimo pięknej pogody
(jak w Macedonii, ktoś słusznie zauważył) – bardzo
wielu gości. Była wśród nich przedstawicielka Am-
basady Macedonii w Polsce Maria Szapkarowa-Or-
łowska. Był rektor Wyższej Szkoły Informatyki Sto-
sowanej i Zarządzania prof. Maciej Krawczak, byli in-
ni wykładowcy tej uczelni (m.in. prof. Rafał Strent).
Zjawili się artyści szczególnie zasłużeni dla Ursyno-
wa – Włodzimierz Dawidowicz i Andrzej Kalina,
który swego czasu kierował Galerią Domu Sztuki.

Rzecz jasna nie mogło zabraknąć najważniejszej
osoby – Anety Jaźwińskiej, która w sposób do-
równujący barwnością jej obrazom opowiadała
o swoich wrażeniach z Macedonii. A B U

Mieszkał w bloku przy ul.
Stokłosy 6. Roman Śliwonik,
ursynowski poeta, prozaik,
dramatopisarz. Odszedł 22
września 2012 roku. 

W  czwartek, 2 czerwca 2016
o godz. 17 na fasadzie domu, w
którym mieszkał, nastąpi uro-
czyste odsłonięcie tablicy pa-

miątkowej. Będziemy go wspo-
minać w gronie sąsiadów i przy-
jaciół, jego wiersze recytować
będzie Jerzy Kryszak.

Śliwonik należał do pokolenia
„Współczesności”. „Przypomnie-
nie” to tytuł jego pierwszego de-
biutanckiego utworu zamiesz-
czonego w „Twórczości” w 1955
roku. W „Portretach z bufetem
w tle” nakreślił obraz lat sześć-
dziesiątych, utrwalając we wspo-
mnieniach i anegdotach Grocho-
wiaka, Hłaskę, Iredyńskiego, Sta-
churę, Brychta i Himilsbacha.
Wspominał kolegów z tamtych
lat z nostalgią, lirycznie, acz czę-
sto dowcipnie i ironicznie.

Zapytano go kiedyś, który z
wierszy uważa za najlepszy? Od-
powiedział w charakterystycz-
ny dla siebie sposób: „Najbar-
dziej podoba mi się wiersz jesz-
cze nie napisany, a już we mnie
będący”. 

W ostatnich latach chorował.
W swoich „Notatkach z choro-
by” pisał: „Nie chodzę, nie piszę,
świat się zamknął…”

„Pisarz powinien żyć długo,
umarli są szybko zapominani” –
powtarzał. Żył 82 lata. Na szczę-
ście pozostawił po sobie „Ślad”.
I to nie jeden. Wydał prawie 30
książek. W tym ostatnim wyda-
nym w 2010 roku tomiku pisał:
„Chciałem wszystko powiedzieć
inaczej – żeby wiersz był odkry-
ciem, przeżyciem”. Ostatnio do-
dawał: „Następnego snu już nie
opowiem. Następnego życia już
nie będzie.”

Uroczystość organizuje Za-
rząd Główny Związku Literatów
Polskich, Biblioteka Publiczna
im. Juliana Ursyna Niemcewi-
cza, Fundacja Arkona i Spółdziel-
nia Budowlano-Mieszkaniowa
Stokłosy.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Piszący i fotografujący...

Jerzy Bojarski nagrodzony

Śliwonikowi – tablicę 

Urzekające widoki w DS

Dwa filmy, dwie legendy
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Savoir-vivre z punktu widzenia dyplomaty Grzegorza Dziemidowicza

Jak cię widzą, tak cię piszą 

MMAAGGDDAALLEENNAA ZZWWOOLLAAKK:: CCzzyy ddyypplloo-
mmaaccjjaa jjeesszzcczzee ddzziissiiaajj iissttnniieejjee??

GGRRZZEEGGOORRZZ DDZZIIEEMMIIDDOOWWIICCZZ:: Dy-
plomacja istnieje i ma się dobrze, z tym,
że przybiera różne kształty. Nie jest kla-
syczną, zasklepioną formą, która nie
rozwija się w miarę społecznych po-
trzeb. Wyróżniamy dyplomację w tra-
dycyjnym wydaniu, dyplomację w życiu
codziennym oraz dyplomację nowego
typu, czyli dyplomację publiczną, któ-
rej naczelną ideą jest oddziaływanie nie
tylko na partnerów w innych krajach,
ale również na własne społeczeństwo,
by promować i propagować swoje cele.
Dyplomacja publiczna to także wpły-
wanie opinii  na politykę rządu, na
sprawy dotyczące relacji z innymi
krajami. Jeśli duże, coraz mocniej-
sze w świecie demokratycznym
organizacje pozarządowe wysu-
wają jakieś postulaty wobec
władzy, to ona nie powinna
tych oczekiwań lekceważyć.

Kolejny rodzaj dyplomacji,
który z konieczności nabiera
coraz większego znaczenia,
to tzw. dyplomacja huma-
nitarna.  Świat wokół nas
jest pełen konfliktów. Ma-
my poważny kryzys zwią-
zany z wojną domową w
Syrii, masowe ucieczki do
krajów Unii Europejskiej,
wojnę domową na wscho-
dzie Ukrainy. Rządy  – i tu
wchodzi w grę dyploma-
cja – nie mogą pozostać na
te problemy obojętne. Za-
tem  dyplomaci zajmują się
uzgadnianiem  konkret-
nych działań, nie zawsze –
niestety-  z szybkim skut-
kiem, które mogłyby ogra-
niczyć  tragedię i cierpienia
ludności cywilnej. Ten rodzaj
dyplomacji jest niezmiernie
istotny.

Dla nas, Polaków, ważna jest
także dyplomacja historyczna.
Jeżeli jesteśmy np. dotykani tzw.
kłamstwem oświęcimskim, prze-
kłamaniami o rzekomych „polskich
obozach śmierci”, to zadaniem wła-
śnie dyplomacji historycznej jest spro-
stowanie i wytłumaczenie zagranicz-
nym partnerom prawdziwego stanu
rzeczy.

Tak więc, dyplomacja to nie tylko fra-
ki, elegancja, przyjęcia, koktajle, ale
przede wszystkim bardzo poważna ro-
bota w interesie osób tego potrzebują-
cych, często w interesie nas wszystkich.

JJeeśśllii mmóówwiimmyy oo ddyypplloommaaccjjii hhuummaannii-
ttaarrnneejj ii ppuubblliicczznneejj,, ttoo zzaappyyttaamm,, cczzyy nniiee-
ddaawwnnee wwyyssttąąppiieenniiee DDoonnaallddaa TTuusskkaa,, kkttóó-
rryy ww łłaaggooddnnyy,, aacczz ssttaannoowwcczzyy ssppoossóóbb
mmóówwiiłł uucchhooddźźccoomm,, żżeebbyy nniiee pprrzzyyjjeeżż-
ddżżaallii ddoo EEuurrooppyy,, mmoożżnnaa uuzznnaaćć zzaa kkllaa-
ssyycczznnyy pprrzzyykkłłaadd zzrręęcczznneeggoo mmaanneewwrroo-
wwaanniiaa ww śśwwiieecciiee wwiieellkkiieejj ppoolliittyykkii?? CCzzyy
ddyypplloommaaccjjaa ttoo sszzttuukkaa mmóówwiieenniiaa??

Proszę wziąć pod uwagę, że politycy
kierują swoje słowa do różnych adresa-
tów. W tym wypadku słowa Donalda
Tuska były skierowane do liderów
państw członkowskich UE, a nie do
uchodźców w obozach, którzy tego
pewnie nawet nie zauważyli. Nie za-
pominajmy, że niedługo  ponownie
zbiera się szczyt poświęcony właśnie
uchodźcom i kierownictwo UE w Bruk-
seli chce mieć w ręku argumenty do
rozgrywania różnego rodzaju kart, a
jedną z nich jest rozlokowywanie mi-
grantów  w różnych państwach Europy.
Co do tego są różne zastrzeżenia w kil-

ku stolicach europejskich, więc Tusk i
Bruksela chcą mieć argumenty, że
prowadzą twardą politykę,
że sprzeciwiają się dal-
szemu napływowi
uchodźców, ale
zarazem że
trzeba

wspólnie
zrobić wiele,
by ten napływ
powstrzymać. Jeśli
spróbujemy zatem od
nieco innej, niż dosłowna,
strony rozpatrywać słowa poli-
tyków, to dotrzemy do tego drugiego,
prawdziwego dna.

OOddeejjddźźmmyy nnaa cchhwwiillęę oodd śśwwiiaattaa ppoollii-
ttyykkii ii ppoowwiieeddzzmmyy,, jjaakk ssiięę mmaa ddyypplloommaa-
ccjjaa nnaa ccoo ddzziieeńń,, aa ww sszzcczzeeggóóllnnoośśccii –– ww jjaa-
kkiimm ssttooppnniiuu pprrzzeessttrrzzeeggaammyy nnoorrmmyy ttoo-
wwaarrzzyysskkiiee.. 

Oczywiście, to jest  ważny element
życia codziennego, o którym powinni-
śmy wiedzieć i to we wszystkich moż-
liwych wymiarach: jak się ubrać, jak się
zachować, jak się zwracać do drugiej
osoby, kogo przepuścić w wejściu, a
kogo nie, czy ustąpić komuś miejsca,
czy nie. Savoir-vivre i protokół dyplo-
matyczny, czy etykieta biznesu,  a więc
zasady właściwego postępowania, to
nic innego, jak tylko umacnianie te-

go, co większość z nas wynosi z do-
mu, czyli podstawy dobrego wycho-
wania i szacunku dla drugiej strony. To
savoir-vivre stanowi właściwą esencję,
klucz do zrozumienia nie tylko dru-
giego człowieka, lecz również okre-
ślonej sytuacji. 

Szkoda, że zapominamy dziś o zasa-
dzie: “zachowuj się wobec innych tak,
jak ty byś chciał, żeby oni zachowywa-
li się wobec ciebie”.  Wymagamy sza-
cunku, ale bardzo często nie pamięta-

my, że otoczenie również oczekuje tego
samego od nas. 

II ttuu jjuużż cchhyybbaa wwkkrraacczzaammyy nnaa ppoollee
ppeewwnneejj eettyykkiieettyy......

Z etykietą u nas na co dzień bywało
różnie. Kiedyś bardzo jej przestrzegali-
śmy, potem zrobiło się byle jak. Po trans-
formacji ustrojowej nastąpił czas, że
znowu zaczęła być popularna,  zaczęli-
śmy coraz częściej wyjeżdżać i dostrze-
gać, w zderzeniu z innymi kulturami i
obyczajami, że troszeczkę odstajemy.
Wtedy też zaczęła nabierać  znaczenia
etykieta biznesu.

Ale obecnie odnoszę wrażenie, że
rozpowszechniło się przekonanie, iż jak

już odnieśliśmy sukces, nieważne w biz-
nesie czy polityce, to wszystko wiemy.
Nawet jeśli popełniamy gafy i nietakty,
bywamy aroganccy, wyglądamy i za-
chowujemy się nie tak jak trzeba, to jed-
nak czujemy się świetnie.

CCoo bbyy ppaann ppoorraaddzziiłł mmłłooddyymm lluuddzziioomm
wwcchhooddzząąccyymm nnaa rryynneekk pprraaccyy??

Po prostu należy zacząć od  prawidłowo
napisanego CV z odpowiednim listem mo-
tywacyjnym.  Wyobraźmy sobie : firma
przyjmuje dwie osoby, a ma kilkudziesię-
ciu kandydatów, mniej więcej z takimi sa-

mymi kwalifikacjami. Wtedy swoją
szansę możemy wykorzystać

przez właściwy sposób za-
prezentowania siebie

czyli to słynne -do-
bre pierwsze

wrażenie .  

NNoo ttoo,,
jjaakk ppoowwiinnnnii-

śśmmyy zzaacchhoowwyy-
wwaaćć ssiięę ppooddcczzaass

rroozzmmoowwyy kkwwaalliiffiikkaa-
ccyyjjnneejj?? 

Przede wszystkim nie spóź-
niać się, najlepiej przećwiczyć trasę

wcześniej , no i ubrać się odpowiednio.
Znamy przecież zasadę „jak cię widza
tak cię piszą”.  Pełen luz, powyciągane
T-shirty w szaroburych kolorach, opusz-
czone spodnie, ja to nazywam łachma-
niarstwem,  na co dzień może taka mo-
da jest dobra, ale nie na spotkanie decy-
dujące o naszej przyszłości.

W ogóle powinniśmy  pamiętajmy,
że ubieramy się odpowiednio do wieku,
pory dnia i okoliczności.  

Jeżeli widzę w telewizji rozmówców
rozchełstanych, rozczochranych, zaro-
śniętych, to  zastanawiam się, gdzie
zgubiła się ta odrobina szacunku  wo-
bec telewidza. Podobnie  gdy idziemy
do teatru, opery, czy wieczorem do re-
stauracji na kolację,  są to miejsca, w

których nie bywamy na co dzień. Dla-
czego zatem przychodzimy tam w swe-
trach i dżinsach, to ma być okazja, do-
bry nastrój, a nie siermiężna codzien-
ność. Nie zapominajmy, że nie tylko
zachowaniem, ale też ubiorem wyraża-
my szacunek wobec drugiej osoby czy
otoczenia.

Lubimy piękno, czystość, więc dbaj-
my o to również poprzez własny wy-
gląd.

DDuużżoo ssiięę mmóówwii oo mmaarrkkeettiinngguu,, oo ssffeerrzzee
ppuubblliicc rreellaattiioonnss,, oo wwyygglląąddzziiee,, aa mmiimmoo
wwsszzyyssttkkoo zzddaarrzzaajjąą ssiięę nnaa ggaallaacchh,, wwaażż-
nnyycchh wwyyddaarrzzeenniiaacchh ppoottkknniięęcciiaa ookkrreeśśllaa-
nnee jjaakkoo ffaauuxx-ppaass,, ffaałłsszzyywwee kkrrookkii.. JJaakk ttoo
wwyyjjaaśśnniićć??

Jest to kwestia naszego wewnętrz-
nego luzu. Nie zdajemy sobie sprawy, że
to działa na naszą niekorzyść. Z jakiś po-
wodów uważamy,  że nie musimy prze-
strzegać zasad. Błąd. Wyobraźmy so-
bie jazdę samochodem bez przestrzega-
nia  kodeksu ruchu drogowego – co by
się działo? 

CCzzyy wwyyppaaddaa rreeaaggoowwaaćć nnaa łłaammaanniiee
zzaassaadd?? 

W niektórych sytuacjach można
reagować, ale nie jest to łatwe. Po-

wszechne jest chociażby głośne
rozmawianie przez telefony ko-
mórkowe w miejscach publicz-
nych, a szczególnie w środkach
komunikacji. To nieznośna pla-
ga. Kiedyś, gdy ktoś odbierał
telefon w takim miejscu, naj-
częstszą  reakcją było “prze-
praszam, oddzwonię za kil-
ka minut”.  To się jednak
zmieniło i coraz częściej je-
steśmy świadkami wielo-
minutowych głośnych roz-
mów, czasem na najbar-
dziej intymne tematy, któ-
re nie muszą interesować
współpasażerów.  Zazwy-
czaj nie zwracam uwagi ,
ale kiedyś nie wytrzyma-
łem i poprosiłem młode-
go człowieka, żeby mówił
ciszej, a on na to zdziwio-
ny: “to mam nie rozma-
wiać, jak ktoś do mnie
dzwoni”? Zupełnie nie ro-
zumiał, że zajmuje swoimi
osobistymi problemami cały

autobus.  Niedawno  w me-
trze siedziałem obok  podob-

nego straszliwego gaduły. Wy-
jąłem komórkę udając, że ktoś

do mnie dzwoni i  bardzo głośno
powiedziałem “nie mogę w tej

chwili rozmawiać, bo tu siedzi
obok facet, który tak wrzeszczy, że

nic nie słyszę.”
O dziwo poskutkowało. Sąsiad skoń-

czył rozmawiać. 

PPoowwrróóććmmyy mmoożżee nnaa ssaalloonnyy ii ppoo-
wwiieeddzzmmyy,, jjaakkaa jjeesstt ddzziissiiaajj ww ddyypplloommaa-
ccjjii rroollaa kkoobbiieett??

Zacznijmy od tego, że kobieta  w na-
szej strefie kulturowej ma równe prawa
z mężczyzną i może pełnić każdą funk-
cję dyplomatyczną. Protokół  wprowa-
dza jednak pewne zasady, jeśli chodzi o
żeńską płeć. Zgodnie z nim kobieta: po
pierwsze “nie ma wieku”, a po drugie
ma pierwszeństwo.

KKoommuu ttrruuddnniieejj jjeesstt bbyyćć ddyypplloommaattąą::
kkoobbiieecciiee cczzyy mmęężżcczzyyźźnniiee??

To zależy w jakim kraju. Wiele pań
nawet w świecie muzułmańskim świet-
nie sobie radzi. W Europie stosunek do
dyplomatów jest neutralny, nie wyróż-
nia się ich,  w niektórych państwach są
bardzo szanowani, drzwi się przed ni-
mi otwierają. Zależy to od obyczaju,
tradycji i kultury.

CCzzyy ww ddyypplloommaaccjjii sspprraawwddzzaa ssiięę ssttaarroo-
ppoollsskkiiee ppoowwiieeddzzeenniiee:: ggddzziiee ddiiaabbeełł nniiee
mmoożżee,, ttaamm bbaabbęę ppoośśllee......

Proszę mi pozwolić na dyplomatycz-
ny unik, ale naprawdę znam wiele pań
doskonale sobie radzących także i w
tym zawodzie.

R o z m a w i a ł a  M a g d a l e n a  Z w o l a k

Savoir-vivre, czyli sztuka zachowania dobrych manier, jest niewąt-
pliwie ważnym elementem w pracy dyplomatów, polityków. Nieste-
ty zapominamy o niej w życiu codziennym, prywatnym – na naszą
niekorzyść. Odpowiedni ubiór, gest, zachowanie podczas spotka-
nia może zaważyć na naszej przyszłości zawodowej, a także pry-
watnej, bo “jak cię widzą, tak cię piszą”. O zapomnianej dzisiaj
sztuce dobrego zachowania rozmawiamy z naszym ursynowskim
sąsiadem, absolwentem wydziału orientalistyki na Uniwersytecie
Warszawskim Grzegorzem Dziemidowiczem, kiedyś dziennika-
rzem Polskiego Radia i TVP, następnie dyplomatą, ambasadorem
RP – najpierw w Egipcie i Sudanie (1994-1999), a potem w Grecji
(2001-2005).
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Piórem Derkacza

Michał Szpak
RReepprreezzeennttaanntt PPoollsskkii 

ww kkoonnkkuurrssiiee EEuurroowwiizzjjii

Szpak, niczym słowik, wyśpie-
wał dla Polski dobre ósme miej-
sce. Ciekawie wyglądała sprawa
oddawania głosów na poszcze-
gólnych reprezentantów. Euro-
pejscy krytycy dali Polakowi swo-
je marne siedem punktów, co w
tym momencie lokowało Micha-
ła Szpaka na przedostatnim miej-
scu.

Nie zawiedli widzowie i w swo-
im głosowaniu przyznali mu trze-
cie miejsce.  W sumie wyszło na
to, że mamy miejsce w pierwszej
dziesiątce i dobrze śpiewającego
Szpaka Michała!. Nie pierwszy to
przypadek, gdzie wola ludu jest
zupełnie odmienna od głosów fa-
chowców.

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

Lokalny tygodnik „Passa” w porównaniu z wpływowym amerykańskim
dziennikiem „The New York Times” ma się jak przysłowiowa małpa ka-
taryniarza do Toscaniniego. Jednakowoż nawet taka małpa ma możliwość

wydawania z siebie głosu, i to publicznie. Przeczytałem ostatnio publikację w NYT
i zeźliłem się nie na żarty. Bo w ogóle nie podoba mi się mentorski ton publicy-
sty tej gazety, który ocenia i poucza, a nie jest w stanie spojrzeć poza monitor swojego dziennikar-
skiego komputera. Gdyby spojrzał i rzetelnie przeanalizował to, co widzi, być może zaniechałby pi-
sania bzdur. Bo co ujrzałby za szybami wygodnej redakcji NYT? Na przykład mur na granicy z Mek-
sykiem i projekt wybudowania jeszcze większego ogrodzenia naszpikowanego elektroniką. Skon-
statowałby także, iż to nikt inny, jak właśnie jego rodzime Stany Zjednoczone namieszały na Bliskim
Wschodzie, gromadząc fałszywe dowody na rzekome posiadanie przez Irak broni masowego raże-
nia i dając tym samym początek zawierusze wojennej w tej części świata oraz exodusowi tamtejszych
mieszkańców do Europy. A może zadałby sobie pytanie, ilu uchodźców zechcą przyjąć do siebie Sta-
ny, główny sprawca pożogi i pogłębiającego się kryzysu?       

Co to, to nie. Ten gość udaje ślepca i kreuje się na człowieka cywilizowanego, ostro piętnując ja-
skiniowców z Europy środkowowschodniej. Pisze tak: “Ich postawa – odzwierciedlająca mieszan-
kę skrajnie prawicowych ruchów, nacjonalizmu, rasizmu, uprzedzeń religijnych, jak też argumen-
tów ekonomicznych – jest najnowszym dowodem na utrzymywanie się silnych politycznych i kul-
turowych podziałów między Wschodem a Zachodem Europy”. Na marginesie pismak przypomina,
że wstępując do UE, kraje byłego bloku sowieckiego zostały zobowiązane do przyjęcia  europejskich
wartości, takich jak m. in. poszanowanie dla kulturowej różnorodności, ochrona mniejszości i od-
rzucenie ksenofobii. “Ale rzeczywistość jest taka, że byłe kraje komunistyczne okazały się powolne
w przyjmowaniu i przestrzeganiu wielu z tych wartości” – kontynuuje amerykański cwaniaczek. “Oli-
garchowie, kumoterstwo, rozpowszechniona korupcja są częścią codziennego życia w wielu tych
krajach, a nasilający się nacjonalizm i populistyczne ruchy polityczne podsycają antyimigracyjne
napięcia” – kończy swój światły wywód.  

N atomiast zdaniem Kennetha Rotha, dyrektora Human Right Watch (HRW), jednej z naj-
większych organizacji na świecie zajmującej się ochroną praw człowieka, reakcja ru-
chów prawicowych, które najbardziej burzą się przeciw napływowi uchodźców do Euro-

py, ma podłoże rasowe i religijne. “Tu nie chodzi o miejsca pracy czy zdolności pomocy społecznej.
Tak naprawdę chodzi o to, że są to muzułmanie” – dywaguje sobie publicznie mister Roth. Jest to
nazwisko typowo żydowskie, więc wypada zapytać tego pana, ilu uchodźców z sąsiednich Syrii i Ira-
ku przyjęło bogate państwo Izrael? On zapewne migałby się od udzielenia konkretnej odpowiedzi,
więc go wyręczę: Izrael nie przyjął i nie przyjmie ani jednego uchodźcy. Czemu nie? Bo nie.

We wrześniu ubiegłego roku premier Izraela Benjamin Netanjahu poinformował w mediach, że
nie zgodzi się na przyjmowanie uchodź-
ców z Syrii i Afryki. “Nie pozwolimy, by
Izrael został zalany falą nielegalnych imi-
grantów i terrorystów” – odpowiedział
na apel Izaaka Herzoga, przywódcy opo-
zycyjnej Partii Pracy, o przyjmowanie
Syryjczyków uciekających przed wojną
domową. Szef izraelskiego rządu ogłosił
też, że zatwierdził projekt budowy ogro-

dzenia na granicy z Jordanią, czwartego już muru stawianego przez to państwo. Co na to dzienni-
karz NYT i pan Kenneth Roth? Ich zdaniem Izrael może odmówić przyjmowania dotkniętych woj-
ną uchodźców i nie widać w tym ksenofobii oraz braku poszanowania dla kulturowej różnorodno-
ści. Ma święte prawo bronić się w ten sposób przed przenikaniem przez granicę terrorystów z ISIS.
I wszystko jest w jak najlepszym porządku. Natomiast stosujące dokładnie taką samą politykę rzą-
dy państw krajów Europy środkowowschodniej to godni potępienia “skrajni prawicowi nacjonali-
ści, rasiści i ksenofoby”. Dla tego rodzaju widzenia rzeczywistości może być tylko jeden komentarz
– młodzieżowy i używany w różnych językach na całym świecie: walcie się panowie. Nawiasem mó-
wiąc, tak samo jak Izrael niechętna przyjmowaniu – nawet muzułmańskich uchodźców – pozosta-
je arcybogata Arabia Saudyjska. 

A wspomniana obłuda Amerykanów znana jest pod każdą szerokością geograficzną. Słowa-
mi wolność i demokracja wycierają sobie usta od kilku wieków. Może kiedyś słowa te mia-
ły w tym kraju jakieś znaczenie. Jednak po amerykańskich zbrojnych interwencjach na Ku-

bie, w Korei, Wietnamie, Afganistanie i w Iraku mocno się zdewaluowały. USA to państwo, które
najgorliwiej wspierało wszelkie dyktatury oraz dokonało najwięcej interwencji wojskowych w no-
wożytnej historii świata. Wszystkie w obronie własnych interesów politycznych oraz gospodarczych.
Dzisiaj wolność to słowo wytrych do amerykańskiej duszy, narzędzie usprawiedliwiające dokony-
wanie wszelakich łajdactw. Jeśli doda się do tego dwie bomby atomowe zrzucone na Hiroszimę i
Nagasaki, w wyniku których wyparowało 200 tys. Japończyków, amerykańskie pouczanie innych
oraz mdławe gadki o demokracji mogą jedynie wywołać zajady ze śmiechu.

W kontrze do wypisywanych w NYT mądrości odpowiem, że wstępując do UE Polska, owszem,
zadeklarowała poszanowanie dla kulturowej różnorodności, ochronę mniejszości oraz odrzucenie
ksenofobii, ale nie wyraziła z góry zgody na przyjmowanie – w imię wymyślonej przez kogoś uto-
pijnej idei tworzenia Europy wielokulturowej – setek tysięcy zarobkowych uchodźców z Afryki i Bli-
skiego Wschodu. To, że Europa wielokulturowa jest mrzonką, potwierdzają kolorowe getta w każ-
dym dużym mieście Zachodu. My, Europejczycy, musimy akceptować obyczaje, często bardzo
dziwne, przywleczone z miejsc obcych nam kulturowo, bo sprzeciw byłby czymś niepoprawnym.
Kiedy Europejczyk znajdzie się na przykład w Arabii Saudyjskiej bądź innym państwie tego regio-
nu i pozwoli sobie, powiedzmy, nadużyć alkoholu, zostanie publicznie wybatożony, bo kogoś czy
coś tam obraził. I nie ma przebacz, o czym nie tak dawno przekonało się trzech Irlandczyków.        

Każdy rząd musi przede wszystkim wsłuchiwać się w głosy własnych obywateli, a dopiero w dru-
gim rzędzie słuchać dyrektyw płynących z Brukseli bądź z Waszyngtonu. Mogę zrozumieć bruksel-
skie naciski w kwestiach gospodarczych, finansowych, socjalnych, obronnych, czy prawnych (gru-
bo ponad 80 proc. polskiego prawa ma obecnie kształt zdeterminowany regulacjami UE). W koń-
cu Unia coś Polsce daje, więc czegoś wymaga w zamian. Ale wymuszanie na nas przyjęcia tysięcy
uchodźców z Syrii i Iraku pod groźbą wymierzenia drakońskich kar finansowych odbieram jako obe-
lgę. Projekt przewiduje, że za każdą nieprzyjętą osobę trzeba będzie zapłacić 250 tys. euro. Gdyby
Polska, którą NA RAZIE zobowiązano do przyjęcia 6,2 tys. uchodźców, odmówiła, kosztowałoby to
nas ponad 1,5 mld euro. Zaproponowane ćwierć miliona euro to koszt utrzymania jednego azylan-
ta przez pięć lat. To też budzi sprzeciw Polaków, którzy od lat borykają się z problemem chronicz-
nego niedofinansowania służby zdrowia. Ludzie dotknięci niektórymi nowotworami czekają na
śmierć, bo budżetu państwa nie stać na refundowanie drogich leków najnowszej generacji, a mie-
libyśmy wykładać 250 tys. euro na utrzymanie przez 5 lat jednego imigranta zarobkowego? To by-
łoby chore.

A ż 73 proc. badanych w sondażu Ariadna twierdzi, iż Polska nie powinna przyjmować
uchodźców z Bliskiego Wschodu. Po paryskich i brukselskich zamachach ten odsetek
wzrósł. To samo wynika z sondażu przeprowadzonego przez TNS Polska. W kwietniu

CBOS odnotowało, że znacząco zwiększyła się dezaprobata przyjmowania w Polsce uchodźców
z Bliskiego Wschodu i Afryki. Tylko 25 proc. badanych (spadek o 4 punkty proc. w porównaniu z
marcem) akceptuje relokację części tych uchodźców do Polski, natomiast 71 proc. jest temu prze-
ciwnych (wzrost o 4 punkty proc.). Vox populi, vox Dei (głos ludu to głos Boga), sentencja wyję-
ta z “Listu do Karola Wielkiego”, napisanego przez anglosaskiego mnicha, teologa i filozofa Alku-
ina, nakazuje władzom państwa poszanowanie woli opinii społecznej. A ta w kwestii przyjmowa-
nia w Polsce, lub nieprzyjmowania uchodźców z Afryki, Bliskiego Wschodu, Pakistanu, czy Afga-
nistanu jest jednoznaczna. NYT powinien natomiast odnotować fakt ogromnego poparcia społecz-
nego dla przyjmowania nad Wisłą uchodźców (emigrantów) z Ukrainy, Kazachstanu i Białorusi,
co jest świadectwem, że wcale nie jesteśmy takimi ksenofobami, jak uważa publicysta amerykań-
skiego dziennika. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Nie będzie Jankes pluł nam w twarz?

„Obłuda Amerykanów znana
jest pod każdą szerokością
geograficzną. Słowami wol-
ność i demokracja wycierają
sobie usta od kilku wieków”W iosna to pora, kiedy odczuwamy przypływ energii i nabieramy chęci do

życia. Całe nasze otoczenie zdaje się pulsować w odwiecznym cyklu od-
radzania się. Widać to na każdym niemal kroku, kiedy opuszczamy mu-

ry, w których zazwyczaj przebywamy i znajdujemy się w otoczeniu przyrody. 
Dla mieszkańców miast kontakt z przyrodą nie jest tak oczywisty, jak dla miesz-

kańców małych miasteczek, czy wsi, dla których to właśnie przyroda wyznacza rytm życia. My, miesz-
czuchy mamy swoje parki, podmiejskie zagajniki, gdzie możemy odnaleźć namiastkę lasu. Szczęśli-
wie, mieszkańcy Warszawy mogą cieszyć się znajdującymi się tu terenami zielonymi, których nie brak
w samym mieście, jak też kompleksami leśnymi, a nawet rozciągającą się w pobliżu puszczą. Jako jed-
na z nielicznych stolic nasza aglomeracja jest pod tym względem wyjątkowa i uprzywilejowana. 

Wiosna to pora miłości. Od zawsze inspiruje poetów, malarzy i innych artystów. To czas, kiedy z
drzew, krzewów, z łąk i pól dobiegają ptasie odgłosy. Zwłaszcza o świcie i przed zachodem słońca.
Warto wiedzieć, że w ptasim świecie śpiewają tylko „panowie”, chociaż i panie, jak to one, też ma-
ją coś do powiedzenia. 

Możemy cieszyć się śpiewem kosa (łac. Turdus merula), usłyszeć charakterystyczne (łatwe do roz-
poznania) „dzwonienie” dzwońców, które lubią wzajemne towarzystwo, więc zwykle gromadzą się
w stadkach składających się z kilku lub kilkunastu osobników. Swoją obecność ogłaszają hałaśliwie wro-
ny, sroki i kawki, oraz (znacznie rzadziej) ich krewniaczki sójki, należące również do krukowatych. 

O ile kawki towarzyszą ludziom w miastach od dawna, o tyle sroki i wrony „zaanektowały”
miejskie środowisko od niedawna. Obydwa gatunki (zazwyczaj) budują gniazda samodzielnie, a
gniazda srok (charakterystyczne kule z patyków, wielkości piłki futbolowej) można zobaczyć na drze-
wach po opadnięciu liści. Co ciekawe, często znajdują się w zaskakujących miejscach. Kiedy jednak
drzewa znów się zazielenią nowe gniazda srok stają się wystarczająco dobrze zamaskowane. 

Na naszych oczach w ostatnich la-
tach zachodzi wiele zmian w zacho-
waniu i przyzwyczajeniach ptaków.
W miastach pojawiło się wiele gatun-
ków, które dotąd zachowywały dy-
stans wobec ludzi i unikały kontaktu
z nimi. Dobrym przykładem jest wro-
na siwa (łac. Corvus corone). Jeszcze
do niedawna była ptakiem stronią-
cym od ludzi. Gatunkiem  leśnym,

wiejskim lub żyjącym na obrzeżach miast. Pojawiała się na polach podczas orki, kiedy to podążając za
pługiem wyjadała wyrzucone na powierzchnię ziemi pędraki. Dziś znakomicie czuje się w bliskim są-
siedztwie człowieka, zwłaszcza w miastach. Nauczyła się upuszczać z wysokości orzechy włoskie na
asfalt, czy beton, a nawet rzucać je pod nadjeżdżające na skrzyżowaniach samochody. Aby to zrobić
w odpowiednim momencie ptaki obserwują zmieniające się barwy sygnalizacji świetlnej. 

Krukowate są inteligentne. Żyją dość długo. Mają więc czas na gromadzenie doświadczeń, któ-
re przekazują z pokolenia na pokolenie. Uczą się i zdobywają praktyczną wiedzę niezbędną do ży-
cia, która pozwala im dobrze radzić sobie nawet w centrach miast. W Warszawie można je spotkać
równie często na obrzeżach, jak i przy Pałacu Kultury. 

Obserwacja ptaków może dostarczyć niezapomnianych wrażeń i poszerzyć naszą wiedzę o ota-
czającym nas świecie i o nas samych. Warto mieć oczy i uszy szeroko otwarte, pomagać ptakom, kie-
dy tego potrzebują, a przede wszystkim zrozumieć, że są częścią przyrody, tak jak my. I tak jak my
zasługują by żyć. Wystarczy zapewnić im miejsca lęgowe, bo ptaki w miastach mają z tym problem.
Zwłaszcza że miejskie budynki są w większości ocieplone, a co za tym idzie, pozbawione wszelkie
zakamarków, w których wróble, czy kawki i inni skrzydlaci mieszkańcy miast mogliby znaleźć
miejsce na gniazdo i wychować młode. Trzeba też usuwać czyhające na ptaki niebezpieczeństwa,
jak np. niezakratowane rynny, które mogą zamienić się w śmiertelne pułapki. Dotyczy to szczegól-
nie kawek (łac. Corvus monedula), które chętnie do takich miejsc zaglądają. Ptaki, które tam
wpadną nie mogą się już wydostać. Giną powolną śmiercią z pragnienia, głodu i stresu. Można te-
mu zapobiec zabezpieczając wloty rynien odpowiednimi kratkami, czy siatką. 

Ciekawostką dotyczącą kawek jest fakt (o czym zapewne niewielu wie), że W Polsce można spo-
tkać dwa podgatunki tego miłego, towarzyskiego ptaka. Jednym jest spermologus o barwie ciem-
niejszej, jednolicie szarej zamieszkujący Europę południową i zachodnią, drugim zaś jest soemmer-
ringii – nieco jaśniejszy z wyraźnym, jasnym kołnierzykiem na szyi zamieszkujący Europę północ-
no-wschodnią i wschodnią. 

Warto dbać o ptaki bo stanowią one miły akcent uprzyjemniający nam życie. Teraz w zbliżają-
cym się okresie lęgowym możemy zawiesić odpowiednie skrzynki lęgowe . Poniżej podaję link dot.
budek dla ptaków:

hhttttppss::////ppll..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//SSkkrrzzyynnkkaa__ll%%CC44%%9999ggoowwaa##UUnniiwweerrssaallnnee__bbuuddkkii__ll..CC44..9999ggoo-
wwee__ddllaa__ppttaakk..CC33..BB33ww__wweedd..CC55..8822uugg__JJ..__SSookkoo..CC55..8822oowwsskkiieeggoo

hhttttpp::////wwwwww..ppwwgg..oottoopp..oorrgg..ppll//cchhrroonniicc11..pphhpp

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Uprzyjemniają nam życie

„Na naszych oczach zachodzi
wiele zmian w zachowaniu 
i przyzwyczajeniach ptaków.
W miastach pojawiło się wiele
gatunków, które dotąd zacho-
wywały dystans wobec ludzi ”



1 3

W minioną niedzielę na
służewieckim torze powia-
ło wielkim światem. Dzie-
więcioro ambasadorów z
różnych krajów świata
wzięło udział w zorganizo-
wanym przez Totalizator
Sportowy Dniu Latyno-
amerykańskim i objęło
honorowym patronatem
najważniejszą gonitwę
dnia.

Zwabienie na imprezę o,
powiedzmy sobie
szczerze, towarzysko

niezbyt wysokiej randze, aż
dziewięciorga ambasadorów,
dyplomatów o najwyższym sta-
tusie, którzy codziennie prze-
bierają w zaproszeniach na rau-
ty z wyrafinowaną kuchnią i
markowymi alkoholami, to swe-
go rodzaju rekord świata. Auto-
rami tego rekordu są pracowni-
cy Działu Organizacji Wyścigów
O/Służewiec Totalizatora Spor-
towego. Dzięki nim wieść o słu-
żewieckim mityngu poszła w
świat. Wyścigowa niedziela na
Służewcu upłynęła w gorących
rytmach samby i tanga. Widzo-
wie mogli spróbować specjałów
kuchni karaibskiej i obejrzeć wy-
stawę „Ameryka Łacińska” au-
torstwa Ryszarda Sobolewskie-
go. Amatorzy klimatów latyno-
amerykańskich mogli zakupić
wyborne cygara i autentyczny
drink mojito przyrządzany na
kubańską modłę na bazie słyn-
nego rumu Havana Club. O to
zatroszczył się ambasador Ku-
by JE Juan Castro Martinez, któ-
ry swego czasu gościł na łamach
Passy. Z myślą o najmłodszych
organizatorzy przygotowali przy
trybunie środkowej oraz w stre-
fie A przy namiocie bogato wy-
posażone place zabaw. 

Dyplomaci objęli patro-
natem najważniejszą
gonitwę dnia - o na-

grodę Ofira (kat. A, 2400 m), w
której wzięło udział pięć naj-
lepszych obecnie koni arab-
skich czystej krwi ze starszych
roczników. Wyścig został roze-
grany w bardzo dobrym czasie
i dostarczył widzom wiele emo-
cji, a na rozstrzygnięcie trzeba
było czekać aż do samego ce-
lownika. Dosiadany przez cze-
skiego dominatora Tomáša
Lukáška ogier Arash ograł Sza-
kura, który był lepszy o koński
łeb od faworyzowanego Alla-
dyna - Arabskiego Konia Roku
2015. Czeski dżokej po raz ko-

lejny dał pokaz nienagannej
technicznie i taktycznie jazdy
i zwyciężył jak najbardziej za-
służenie. Nie można tego nie-
stety powiedzieć o dosiadają-
cym Alladyna, znanym na co
dzień z rzetelnej jazdy Szcze-
panie Mazurze. Dżokej tej mia-
ry nie może sobie pozwolić, by
w poważnym wyścigu wlec się
w ogonie stawki 8-10 długości
za liderem, tym bardziej że Al-
ladyn w konfrontacjach ze star-
szymi arabami nie korzysta już,
jak w poprzednim sezonie, z
ulgi wagi, o czym najwyraźniej
zapomnieli dżokej, trener i wła-
ściciele ogiera. Błędna taktyka
zaowocowała dotkliwą porażką

i “kleksem” w performance ko-
nia, a szkoda, bo Alladyn to wy-
jątkowo utalentowany i błysko-
tliwy wyścigowiec. 

Dzień Latynoamery-
kański to z punktu wi-
dzenia promocji wy-

ścigów konnych, jak również
zabytkowego służewieckiego
hipodromu i wizerunku pań-
stwowej spółki Totalizator Spor-
towy, pomysł jak najbardziej
trafiony. Każdy bowiem z amba-
sadorów zda swojemu MSZ do-
kładną relację z wizyty na Słu-
żewcu. Niedzielne wydarzenie
powinno także odbić się szero-
kim echem wśród akredytowa-
nych w Polsce członków korpu-

su dyplomatycznego, ponieważ
Ich Ekscelencje opuszczały słu-
żewiecki hipodrom w szampań-
skich nastrojach. Ambasador
Juan Castro Martinez poprosił
mnie, by za pośrednictwem Pas-
sy przekazać serdeczne podzię-
kowania organizatorom tej fan-
tastycznej, jak określił, imprezy
od siebie oraz od JE Patricii Be-
atriz Salas (ambasadorki Argen-
tyny), JE Marii Amelii Pasiva
(Portugalia), JE Alfredo Garcíi
Castelblanco (Chile), JE Youn-
sa Tijani (Królestwo Maroka),
JE Enrique Zaraka (Panama),
JE Alberto Salasa (Republika
Peru), JE Luisa Gomeza Urda-
nety (Boliwariańska Republika

Wenezueli), JE Pablo Scheine-
ra (Urugwaj) oraz od chargé
d’affaires Ambasady Republiki
Meksyku w Polsce, Pana Pablo
Lozano.

Spełniając prośbę amba-
sadora, przekazuję pa-
niom Urszuli Zawadz-

kiej, Karolinie Perzynie, Justy-
nie Kobiałce i panu Robertowi
Sołkowiczowi z Działu Organi-
zacji Wyścigów O/Służewiec
TS, jak również  rzecznikowi
prasowemu TS Sylwestrowi Pu-
czenowi, serdeczne podzięko-
wania od wymienionych wyżej
z nazwisk dyplomatów za stwo-
rzenie znakomitych warunków
oraz kapitalnej atmosfery pod-
czas Dnia Latynoamerykań-
skiego. Większość ambasado-
rów  już w niedzielę zadeklaro-
wała chęć uczestniczenia w
przyszłym sezonie w tej wyjąt-
kowej imprezie. 

Szkoda tylko, że tak zna-
mienitych gości nie po-
witał żaden z dyrekto-

rów służewieckiego toru, zabra-
kło także przedstawiciela zarzą-
du spółki Totalizator Sportowy.
Takie faux-pas nie powinno się w
przyszłości zdarzyć. Pragnę jed-
nakowoż pocieszyć decydentów
z TS, że ich nieobecność nie od-
biła się negatywnie na organi-
zacyjnej stronie imprezy. Dzięki
zaangażowaniu szeregowych
pracowników Totalizatora za-
proszeni na tor dyplomaci zosta-
li godnie przyjęci i zrewanżowa-
li się organizatorom wystawiając
mityngowi pod nazwą Dzień La-
tynoamerykański ocenę celują-
cą. Nieobecności gospodarzy
obiektu prawdopodobnie w ogó-
le nie zauważyli. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t o :  T S

SSzzaannoowwnnyy PPaanniiee RReeddaakkttoorrzzee,,
W publikacji „Na służewieckim torze musi zapanować większy porządek” opublikowanej na łamach

gazety Passa (11.05.2016) przedstawił Pan zbiór uwag i zarzutów do działalności wyścigów konnych na
Torze Służewiec. Jak rozumiem, chciał Pan tym samym wywołać do „tablicy” podmioty odpowiedzialne
za organizacje i nadzór nad wyścigami. Reprezentując Tor Służewiec, jako jego rzecznik prasowy,
chciałbym się odnieść do poruszonych w materiale kwestii.

Przede wszystkim chciałbym podziękować za chęć wskazania nam spraw, które Pana zdaniem wymagają
poprawy. Jest to tym cenniejsze, że wiemy jak bardzo Panu zależy na Torze Służewiec i jak mocno Pan kibicuje
Totalizatorowi Sportowemu w działaniach odbudowy wyścigów konnych i Toru Służewiec. Wystarczy
chociażby wspomnieć artykuł „Tłumy widzów na inauguracji sezonu wyścigów konnych” opublikowany
po inauguracji tegorocznego sezonu również w gazecie PASSA (21.04.2016).

Wracając jednak do ostatniej publikacji, w której podważa Pan sposób oraz celowość prowadzonych  prac
remontowych na terenie Toru pozwolę się z Panem nie zgodzić i odpowiedzieć na te uwagi Pańskimi
słowami z kwietniowego materiału „…Trudno nie zgodzić się z prezesem – widząc tłumy chętnych do
oglądania końskich wyścigów, jak również ogromny rozmach robót na remontowanej trybunie głównej,
nie sposób oprzeć się wrażeniu, że dzień, w którym Służewiec na powrót, jak przed wojną, uzyska status
towarzyskiego salonu Warszawy jest coraz bliższy.” 

Wspomina Pan także o źle przemyślanym rozwiązaniu dotyczące otwarcia bram dla publiczności:
„Ostatnio ktoś bez konsultacji z innymi komórkami wydał ochronie polecenie otwierania bram hipodromu
dopiero na godzinę przed rozpoczęciem pierwszej gonitwy, łamiąc tym samym bez sensu 70-letnią tradycję
udostępniania widzom obiektu przynajmniej na dwie godziny przez rozpoczęciem wyścigów….”. Od
kilku już sezonów kasy biletowe otwierane są na godzinę przed rozpoczęciem wyścigów w danym dniu i
wówczas wpuszczani są widzowie posiadający bilety jednorazowe. Natomiast posiadacze karnetów oraz
biletów zakupionych poprzez serwis eventim.pl mogą wchodzić na półtorej godziny przed rozpoczęciem
gonitw. Wspomniane ramy czasowe wynikają z harmonogramu przyjętych prac - dwie godziny przed
pierwszą gonitwą serwis sprzątający przekazuje organizatorowi przygotowany teren.

Wspomina Pan również o blokadzie przejścia przez padok – „Ktoś nakazał zamknięcie bramek przy padoku,
ponoć ze względów bezpieczeństwa….”. Wejście na padok reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016. Dlatego też organizator działający na podstawie wspomnianego
rozporządzenia nie może pozwolić, aby każdy mógł przebywać na padoku. Nieprawdziwe jest, stwierdzenie,
że „…obecnie strefę A ulokowano wewnątrz toru i aby się tam dostać trzeba przejść przez zieloną bieżnię,
po której biegają konie. Tu jakoś nikt nie dostrzega niebezpieczeństwa, że np. dziecko wyrwie się rodzicom
i wejdzie na bieżnię podczas trwania gonitwy…” Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
24 marca 2016 zabrania jedynie przebywania na bieżni osobą postronnym w trakcie rozgrywania gonitwy.
Wejście do strefy jest kontrolowane przez pracowników ochrony, którzy zabezpieczają wejście na teren strefy
zarówno od strony wnętrza toru, jak i od strony parkingu. Osoby chcące przejść z jednej strony na drugą
mają taką możliwość jedynie w czasie gdy w tym miejscu nie przebywają konie. Sama zaś strefa A oddzielona
jest od reszty toru płotem, żywopłotem i kanatem przy samej bieżni. Stąd nieprawdą jest, że istnieje
zagrożenie „że np. dziecko wyrwie się rodzicom i wejdzie na bieżnię podczas trwania gonitwy…”.

Zgadzam się z Panem, że należy szukać nowoczesnych rozwiązań ułatwiających wizytę widzów na Torze.
Miło mi zatem poinformować Pana, że wspomniane przez Pana rozwiązanie ułatwiające wejście – tripod z
możliwością płatności również zwróciło naszą uwagę jakiś czas temu i obecnie próbny model jest już na etapie
montażu. Mam nadzieję, że przedstawione powyżej wyjaśnienia, w szczególności sytuacji prawnej, uczynią
łatwiejszym zrozumienie obostrzeń jakimi obłożona jest działalność organizatora wyścigów konnych.

Z poważaniem
S y l w e s t e r  P u c z e n
R z e c z n i k  P r a s o w y

To r  S ł u ż e w i e c

OOdd aauuttoorraa:: Dziękuję za odniesienie się do mojej publikacji.

Niedawny gwiazdor siatkarskiej PluLigi, po-
chodzący z Francji Stephane Antiga okazał się
jeszcze lepszym trenerem niż zawodnikiem i re-
prezentacja Polski pod jego wodzą zdobyła w
2014 mistrzostwo świata. Teraz zaś zespół jest
już o włos od awansu na Igrzyska Olimpijskie
w Rio de Janeiro – po zwycięstwach nad Kana-
dą, Francją, Japonią i Chinami. Do odniesienia
tej ostatniej wiktorii znakomicie się przyczynił
m. in. wychowanek ursynowskiego KS Metro
(obecnie Skra Bełchatów) Karol Kłos. Na tym

jednak ursynowskich akcentów nie koniec.
Przypominamy oto, że kilka tygodni temu
przedszkole Mały Olimpijczyk przy Koncerto-
wej odwiedził sam Stephane Antiga, namawia-
jąc maluchy do uprawiania siatkówki. Wydaje
się, że po treningu poprowadzonym przez se-
lekcjonera reprezentacji Polski Mali Olimpijczy-
cy z chęcią przedzierzgną się kiedyś w Dużych
Olimpijczyków. A może ich do tego zdopingo-
wać zdobycie przez Kłosa i spółkę złotego me-
dalu w Rio. 

Dziewiątka ambasadorów, rytmy tanga i samby na Wyścigach

Udany Dzień Latynoamerykański
AAmmbbaassaaddoorrzzyy ddzziieewwiięęcciiuu kkrraajjóóww,, ppaattrroonnii hhoonnoorroowwii ggoonniittwwyy oo nnaaggrrooddęę OOffiirraa,, ppooddcczzaass ddeekkoorraaccjjii zzwwyycciięęsskkiieeggoo ooggiieerraa AArraasshh

List � List � List � List � List � List � List Antiga do Rio przez Ursynów
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POŻYCZKA do 25 000 zł, 
663-271-508

POŻYCZKI w 24H (także 
z komornikiem), 790-564-948

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

DREWNO opałowe 
i kominkowe, 602-77-03-61

OLCHA, 602-77-03-61
SKUP książek, dojazd, 

509-548-582

KUPIĘ mieszkanie: zadłużone; 
z lokatorem; z problemem
prawnym, 796-796-596

AUTO SKUP,
Warszawa

501-291-812

SKUP AUT. Wszystkie marki,
512-391-270

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

BEZPOŚREDNIO Błonie, gm.
Prażmów, działka bud. 1000 i
1500 m2, 55 zł/m2. 
Tel. 604-823-665

DZIAŁKA budowlana 1000 m2

Prażmów, 602-77-03-61

AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI 

“Van Der Zal” 
pilnie i okazyjnie 
sprzeda tematy:.

Pełną ofertę wraz ze
zdjęciami otrzymasz 

drogą mailową.
Tel.: 601 720 840,

www.vanderzal.oferty.net

Apartamenty:
!Warszawa-Kabaty, ul. Jerzego

Zaruby, 5 pokoi o pow. 127 m2, V
p. winda, 2000 r. bud., duży 54 m2
taras, piwnica i garaż w cenie.
Zdjęcia i plan apartamentu drogą
mailową. Klimatyczne mieszkanie
w pięknej, cichej okolicy, 300 m od
lasu, blisko metro. Apartament jak
bajka. Cena 1 mln 350 tys. zł do
niewielkich negocjacji.

!Wilanów, 91 m2, cudny ap., 4
pok., garaż na 2 sam. + piwnica w
cenie, do wejścia, odrębna
własność lokalu, księga wieczysta.
Tylko 900 tys. zł.

!Wilanów, Branickiego, 98
m2, III p. z windą, standard. Oś.
strzeż.,ochrona.. W cenie 2 miejsca
post. w garażu. Cena 960 tys. zł.

Mieszkania:
!Centrum, 73 m2, 2 pokoje, do

remontu,  kamienica, cena 720 tys.
zł do negocjacji. 

!Centrum, ul. Noakowskiego,
obok metra, 96 m2, 4 pokoje,
dobry standard, kamienica, I p.,
okazja - świetna cena 780 tys. zł.

!Mokotów, 4 pokoje, 80 m2,
dobry standard. Cena 720 tys. zł 
z garażem. Ochrona, nowy blok.

!Mokotów, rej. 
ul. Rzymowskiego, 49 m2, 3 pok.
I/IV. Nie wymaga remontu, 
cena 335 tys. zł.

! Pokój z oddzielną kuchnią 33
m2, Ip. Okęcie, ul. 17 Stycznia.
Cena 210 tys. zł. do negocjacji.

Domy:
!Dom w Konstancinie

360m2/1000m działka,
starodrzew, piękny ogród, tylko 
1 mln 450 tys.zł. Do neg. 
Super okazja !!!

!Dwie rezydencje z basenami,
Konstancin, Strefa A. Działka
odlotowa, starodrzew. Cena 6 mln.
i 6 mln.900 tys.zł. do wejścia.

!Mokotów, super okazja!!.
Segment narożny z ogródkiem.
Operat szacunkowy na 3 mln. zł.
Cena tylko 1, 28 mln zł.

! Piaseczno okolice, dom 200
m2/1000m2, po kapitalnym
remoncie, dobry standard i dobra
cena, Cisza, spokój.

Działki:
!Gmina Żabia Wola, działka

2300 m2 w otulinie lasu, z domem
ok. 100 m2 z 1997 r. Super cena
tylko 390 tys. zł.

!Komorów, działka 1550 m2.
Cena 1 200 tys.zł. Najpiękniejsza
część Komorowa. Działka pod
rezydencję. Okazja - cena do
negocjacji.

!Konstancin działka, strefa A,
3000 m2, starodrzew, piękna w
otoczeniu rezydencji, dobra cena 
2 400 tys. zł.

! Piaseczno, działka bud. pod
mieszkaniówkę, 4 ha, 50 tys.PUM.
Cena 15 mln. zł do negocjacji.

!Żabia Wola - 10140 m2 działki
gruntu podzielone na 3 działki
budowlane: 2 x 3000 m2 i 1 x 4140
m2. Media: woda gminna, prąd,
telefon, własna oczyszczalnia
ścieków. Bez gazu. Działki w
otulinie lasu. Cena 60 zł za 1 m2

do negocjacji.
Lokale handlowe:
!Do wynajęcia lokal 92 m2,

rondo Wiatraczna, z witrynami na
każdą działalność. Cena 10 000 zł
netto + VAT.

!Kupię lokale handlowe,
najchętniej z najemcami, cała
Warszawa

! Śródmieście - lokal handlowy
z najemcą - bank. Stopa zwrotu
8%. Cena 1 mln.800 tys. zł. z VAT.
Wieloletni najemca.

!WSPANIAŁY lokal 50 m2 w
wysokim standardzie na każdą
działalność. Stan idealny. Obecnie
w lokalu gabinet dentystyczny z
pełnym wyposażeniem. Cena 520
tys. z garażem. Cena wyposażenia
ustalana oddzielnie. Rewelacyjny
punkt tuż obok stacji Metro
Stokłosy, 601-720-840

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów, domów,

rezydencji, niezabudowanych
działek gruntu w południowej
części Warszawy(Konstancin,

Piaseczno i okolice, 
Sadyba, Wilanów, Mokotów,

Stegny, Ursynów, itd.). 
Tel.: 601 720 840,

www.vanderzal.oferty.net 

AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI 

“Van Der Zal” 
pilnie poszukuje mieszkań

dwupokojowych,
trzypokojowych i

czteropokojowych do kupna
bezpośrednio, 

tel. : 601-720-840,
www.vanderzal.oferty.net

USŁUGI POGRZEBOWE,
Mokotów, ul. Puławska 118,
domofon 9.Tel. 22 844-23-43;
609-382-801. Całodobowo.

DO OCHRONY Piaseczno,
stawki od 9 zł netto, 608-246-392

PANIĄ do pracy w pracowni
garmażeryjnej, Mysiado, 603-68-
65-61 

POSZUKUJEMY Kandydatów
bez doświadczenia na stanowiska
pomocnik operatora: produkcji,
drukarni, wózka widłowego z
uprawnieniami, Piaseczno
k/Warszawy. Oferujemy: umowę o
pracę, system pracy 4-brygadowy,
atrakcyjne wynagrodzenie.CV na
adres: lub tel. 46 855-43-43 

POSZUKUJĘ osoby do pracy na
ręcznej myjni samochodowej, 
602-203-055

PRACOWNIK ochrony
Piaseczno. Praca w godz. 5.30-
17.30. Stawka 7.50 zł netto/godz.
Tel. 606-471-372

PRZYJMĘ dużo ziemi, Ustanów,
607-167-493

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

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

BIURO RACHUNKOWE, 
608-510-791,
BRkagran@gmail.com

DACHY - pokrycia, naprawy,
502-473-605

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642-96-16

DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, 

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734

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

MALARSKIE, tapetowanie, 
607-775-259

MALOWANIE, 722-920-650

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

NAPRAWA - lodówki, pralki,
502-562-444

NAPRAWA pralek BOSCH,
SIEMENS, WHIRPOOL, itp.,

22 644-52-59, 
501-122-888

NAPRAWA TELEWIZORÓW,
502-288-514

OGRODY, ogródki, pielęgnacja,
koszenie, 501-311-371

PRZEPROWADZKI, 
tanio, solidnie, 
501-535-889

REMONTOWO-budowlane,
ogrodzenia, 513-137-581

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

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

UKŁADANIE kostki brukowej,
517-477-531

USŁUGI mini koparką -
ładowarką, 517-477-531

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp. 
608-303-530

WYLEWKI agregatem, 
668-327-588

WRÓŻBA tanio, 501-623-919,
wrozba8@wp.pl

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

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

ALKOHOLOWE. Odtrucia.
Lekarz z dużym doświadczeniem.
Wyjazdy 7-16. Bezpośredni 
tel. 731-789-850, 24h/d

DIETA HERBALIFE,
gwarancja, konsultant

Michał Łuczyński 
601-313-313

LEKARZ seksuolog, 
22 825-19-51
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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

Dziś już nieco łatwieDziś już nieco łatwie jj
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje JJooaannnnaa JJaassiińńsskkaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk 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..
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DDoomm KKuullttuurryy SSMMBB 
„„IImmiieelliinn””

uull.. DDeerreenniioowwaa 66
tteell..//ffaaxx 2222 664411 1199 1155

1111 cczzeerrwwccaa (( ssoobboottaa)) 1188,,3300
iM Rock Koncert – zagrają ze-
społy: Red Cape Wolf, RAID
oraz uczestnicy warsztatów.
W programie: wystawa, po-
częstunek, niespodzianki...
Imprezę poprowadzi Piotr
Zworski. Wstęp: zaproszenia
do odbioru w DK Imielin.

KKlluubbootteekkaa DDoojjrrzzaałłeeggoo 
CCzzłłoowwiieekkaa

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

0022..0066,, cczzwwaarrtteekk ggooddzz.. 1188::0000
– WERNISAŻ  wystawy prac
uczestników zajęć rękodzieła,
decoupage, foto w ramach pro-
jektu  „KALEJDOSKOP”. Pro-
jekt „Kalejdoskop” współfinan-
suje m.st. Warszawa

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

0044..0066 –– ssoobboottaa – wycieczka
do Janowa Podlaskiego. Spo-
tykamy się o godz. 9:00 na
parkingu Pl.  Bankowego.
Czekamy 15 min. i odjeżdża-
my. Koszt wycieczki 55 zł.

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

Dawno nie było tak burzli-
wej sesji rady dzielnicy Ur-
synów jak ta ostatnia -10
maja.  Burza  z jednego
powodu  - wprowadzenia
do porządku  obrad sesji
sprawy od lat znanej  nie
tylko na Ursynowie, ale
nawet  w Naczelnym Są-
dzie Administracyjnym
dot. zmiany nazwy ulicy
Związku Walki Mło-
dych(ZWM). 

Od lat kilkunastu nazwa ta ra-
zi IPN i „garść ”, bo zaledwie
szczątkową liczbę ok. 100 osób
(3.4 %). Opór i brak zgody na
zmianę tej nazwy stawia 96,64%
tj. 2100 osób!! Okazali ten sprze-
ciw nadspodziewane licznym (ca
150 osób - zabrakło miejsc sie-
dzących) przybyciem na sesję.
Licznym wystąpieniom za pozo-
stawieniem tej nazwy ZWM
przeciwny był tylko jeden ‘wytu-
pany” zresztą  głos radnego PIS.

Przewaga więc przeciwników
zmiany jest wręcz druzgocąca.

Jako wieloletni społeczny prze-
wodniczący Komitetu Obrońców
ul. ZWM w swoim wystąpieniu
przypomniałem historię tej na-
zwy ZWM. Powstała podczas
okupacji hitlerowskiej na war-
szawskim Żoliborzu, gdzie grup-
ka młodych warszawiaków utwo-
rzyła tajną bojową organizację
młodzieżową do walki z okupan-
tem niemieckim. Liczny napływ
warszawskiej młodzieży do tej
bojowej organizacji doprowadził
do powstania batalionu „Czwar-
taków”, w składzie którego druga
kompania składała się w więk-
szości z byłych żołnierzy AK (!!!)

W  Powstaniu 400-osobowym
oddziałem dowodził gen. Edwin
Rozłubirski „Gustaw” Nie spo-
sób nie przypomnieć, że gen.
Rozłubirski został odznaczony
Krzyżem Srebrnym Virtuti Mili-
tari, a wręczenia dokonał  osobi-
ście dowódca Powstania gen. Ta-
deusz Bór-Komorowski .Z 400
osobowego oddziału  „Czwarta-
ków” Powstanie Warszawskie
przeżyło  tylko 100. powstań-
czych bohaterów zetwuemow-
ców, zginęło ok. 300 .!  

Czy śmierć tych dzielnych
młodych warszawiaków nie za-
sługuje na nazwę jednej ulicy w
Warszawie ?? Miasta, za wyzwo-
lenie którego oddali swoje mło-
de życie ?? To pytanie kieruję do
IPN, wojewody mazowieckiego
i młodego niedoinformowane-
go o historii ZWM w Powstaniu
- ursynowskiego radnego PIS. 

Bezzasadność zmiany nazwy
ulicy ZWM wynika także z te-
go, że ta nazwa nie ma nic
wspólnego z wymaganym przez
ustawę  o zakazem  propagowa-
nia komunizmu (art 1 p.1) a tak-
że  nie spełnia wymogów art. 1.
pkt. 2, a to dlatego, że ZWM ani
w czasie okupacji, ani podczas
krótkiego funkcjonowania po
wyzwoleniu w PRL nie była or-
ganizacją  „represyjną, autory-
tarną i bez żadnego wpływu na
suwerenność Polski w latach
1944-1989, bowiem ta zależna
była, ale wyłącznie od woli
„przywódców wielkiej zwycię-
skiej trójki”.

Burzliwa sesja  dzielnicy Ursy-
nów odniosła się także do bez-
sensu kosztów, jakie generuje ta-
ka zmiana nazwy ulicy ZWM.
Wg dokonanych szacunków – ra-
chunkiem ciągnionym ten koszt
to ca 500 tys. złotych.!! Kosztów
pośrednich i bezpośrednich, któ-
re  musieliby ponieść podatnicy,
a mieszkańcy ulicy w szczegól-
ności. I na to nie ma społecznej
zgody. Zdecydowaną, znaczną
większością (17-5-1) głosów po-
prawne myślący radni dzielnicy
podjęli uchwałę o niedokonywa-
niu zmiany nazwy ul. ZWM.

Pod względem prawnym
zmianą nazwy ul. ZWM zajmo-
wał się w 1989r NSA (sygn.akt I
SĄ 1860/97 Wyrok NSA  z
dn.26.02.1998 r. Mieszkańcy
wygrali, bo Rada Warszawy na-
ruszyła nasze lokalne  prawo,
wynikające z konstytucji, a co
także wskazał NSA w swoim wy-
roku - naruszone zostało prawo
samorządu lokalnego wynikają-
ce z Europejskiej Karty o samo-
rządzie lokalnym,  którą to Kar-
tę Polska ratyfikowała  w 1994 r.
Komitet Społeczny będzie się

tym unijnym prawem bronił
/.../.

W kilka dni po tej burzliwej
sesji dzielnicy Społeczny Komitet
Obrońców został zaproszony  na
rozmowę do audycji  TVP Ku-
rier Warszawski nt. dekomuniza-
cji ulic warszawskich(22.05) Po-
informowaliśmy o tej naszej lo-
kalnej sprawie .Niestety, dopusz-
czono w audycji do głosu na-
szych przeciwników z IPN oraz
„z ukrycia’ także samotny głosik
p. S.Plewko, którzy usiłowali
ukryć prawdziwy obraz tego lo-
kalnego konfliktu /.../. .

Panie Prezesie  IPN!
W sprawie jest nowa b. dziw-

na i wręcz  frapująca  sytuacja .
Otóż w Polsce ukazuje się na-

kazowa ustawa zmierzająca
wszystkimi sposobami do wyeli-
minowania śladu po tym
„wstrętnym  powojennym komu-
nizmie „,i jego upamiętnianiu, a
tymczasem z mediów dowiadu-
jemy się, że do Polski zastał za-
proszony największy aktualnie
bastion komunizmu – Chiny.

Jak  p. Prezesie  ten hołd i sza-
cunek do Chin ma się do ustawy
dekomunizacyjnej w Polsce?

.Na narzuconych nam „patrio-
tów”, których zasługą są powo-
jenne morderstwa Polaków, Bia-
łorusinów, Żydów czy Ukraiń-
ców przez „łupaszki, ”ognie’ ,
„młoty” zgody nie będzie. Wy-
słuchiwanie  głosów Polaków w
ich lokalnych sprawach obiecali
przed wyborami obecni przy-
wódcy. Tu będzie sprawdzian tej
obietnicy. Wielką zaletą wielkich
ludzi jest odwaga  przyznania
się do błędu…

Przewodniczący Społecznego
Komitetu

S ł a w o m i r   L i t w i n
OODD RREEDDAAKKCCJJII.. Skoro spór wo-

kół zmiany nazwy ulicy Związku
Walki Młodych stał się aż tak go-
rący, zwrócimy się o komentarz
do Instytutu Pamięci Narodowej,
a w szczególności do od lat zwią-
zanego z Instytutem bodaj naj-
większego autorytetu w zakresie
współczesnej historii Polski – na-
szego sąsiada z Ursynowa, prof.
Andrzeja Paczkowskiego. 

Ustawa dekomunizacyjna to kosztowany błąd 
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