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Z apomniał wół, jak cielęciem
był. No i dzisiaj nie chcemy
pamiętać o trudnych cza-

sach, gdy całej masie Polaków przy-
chodziło występować w smutnej
roli wojennych uchodźców, ofiar
okupacyjnego terroru, emigran-
tów z przymusu. We wrześniu
1939 uciekało się na przykład do
Rumunii, dokąd zresztą prysnął
nie tylko rząd Rzeczypospolitej, ale
i sam wódz naczelny. Na ironię za-
krawało wówczas tak modne tuż
przed niemieckim atakiem hasło:
„nikt nam nie zrobi nic, nikt nam
nie zrobi nic, bo z nami jest, bo z
nami jest marszałek Śmigły-Rydz”.
Należało je od razu przetranspono-
wać na: „nikt mu nie zrobi nic, nikt
mu nie zrobi nic, bo spieprzył już,
bo spieprzył już marszałek Śmigły-
-Rydz... ”

G dzież to zresztą polscy tu-
łacze okresu drugiej wojny
światowej nie trafili! Przy-

tuliła ich po trosze Europa Za-
chodnia, po trosze Ameryka, po
trosze zaś nawet Liban, Syria i
Iran, dokąd przetransportowano
między innymi dużą grupę dzieci
polskich zesłańców, zabierając ich
z sowieckich łagrów i sowchozów.
Okazało się wtedy, że przedwo-
jenna gwiazda naszej estrady
Hanka Ordonówna ma nie tylko
wielki głos, lecz także wielkie ser-
ce, bo to ona szczególnie troszczy-
ła się o te maluchy. 

W tamtych trudnych mo-
mentach przyjazną dłoń
wyciągali do Polaków

muzułmanie. Nazwa „Iran” nie bu-
dziła w owym czasie u nas grozy,
lecz kojarzyła się pozytywnie. Per-
sowie zresztą polubili Polaków. I
był to wzruszający przykład tego,
że niezależnie od różnic religijnych
człowiek może się okazać człowie-
kowi człowiekiem. Czy teraz po-
trafimy się godnie zrewanżować
ludziom z bliskowschodniej Azji al-
bo z Afryki, uciekającym z wojen-
nej pożogi, spod zmasowanego
ostrzału, któremu niekiedy towa-
rzyszą nawet ataki gazowe? Na
razie rząd polski finansuje pomoc
– chociażby w Syrii – na miejscu, co
się chwali, ale wszystko to akurat
nie dotyczy uchodźców, którzy zna-
leźli się już w Europie i właśnie tu-
taj potrzebują wsparcia, od czego
władze Polski zdecydowanie się
uchylają. Premier Beata Szydło ofi-
cjalnie ogłosiła, że rząd RP nie za-
mierza przyjmować na naszym te-
rytorium nieproszonych gości, cho-
ciaż w tej sprawie – z jednej strony
naciska Unia Europejska, z dru-
giej zaś papież Franciszek. Pani
premier straszy rodaków wizją za-
machów terrorystycznych, gwał-
tów i innych nieszczęść, na jakie
skazaliby nas ewentualnie przyję-
ci w Polsce muzułmańscy uchodź-
cy. Przykłady z krajów zachodnio-
europejskich wskazują, że tego ro-
dzaju obawy to nie jest li tylko czy-
ste teoretyzowanie, ponieważ – ni-
czym w czasach wojen krzyżowych
– mamy na powrót ostrą konfron-
tację chrześcijaństwa z islamem. 

T yle że w tłumie uchodźców
są przecież nie tylko wy-
znawcy islamu, no i trudno

podejrzewać, iż syryjskie, libijskie,
lub somalijskie dzieci zechcą u nas
podkładać bomby w kościołach al-

bo strzelać do przechodniów na uli-
cy. Jeden z moich sąsiadów, dzien-
nikarz sportowy „Gazety Wybor-
czej” Radosław Leniarski zdecydo-
wał się wraz z małżonką Małgo-
rzatą na przyjęcie pod swój dach
dwojga zabłąkanych w Europie
Erytrejczyków – 24-letniej kobiety
i 2,5 letniego chłopczyka. Od stro-
ny wyznaniowej akurat nie ma pro-
blemu, bo ta dwójka uchodźców to
chrześcijanie, niemniej koegzysten-
cja z egzotycznymi przybyszami
nie jest dla gospodarzy łatwa, po-
czynając od kwestii językowych. Oj-
czysta mowa Erytrejki (Etiopki, je-
śli się już nie trzymać politycznych
podziałów), to mało znane narze-

cze (tigrinia). Na szczęście ta mło-
da kobieta mówi jako tako po an-
gielsku. No i na co dzień opiekuje się
chłopcem, z którym w zasadzie nie
ma porozumienia. Dziewczyna
stopniowo opanowuje język polski
i adaptuje się do warunków życia w
naszym kraju, więc za sprawą pań-
stwa Leniarskich mamy piękny
przykład ludzkiego odruchu w sto-
sunku do bliźnich, jakże innego niż
oficjalna polityka państwa. 

O czywiście, trudno nie pa-
miętać, że – zanim doszło
do usztywnienia polityki

imigracyjnej – daliśmy w Polsce
schronienie kilkudziesięciu tysiąc-
om wychodźców czeczeńskich, za

czasów PRL zaś podobny gest doty-
czył Greków. Niemniej, zdążyliśmy
zapomnieć już, iż Rzeczpospolita
była przez setki lat państwem wie-
lu narodów, w którym panowała
tolerancja, pozwalająca na har-
monijne współżycie. Druga wojna
światowa dużo pod tym względem
zmieniła, a sowiecki dyktator Sta-
lin sprawił swoimi posunięciami, że
praktycznie nastąpił koniec wielo-
barwnej Rzeczypospolitej i do la-
musa historii przeszedł np. wspa-
niały, multijęzyczny ośrodek kultu-
ry europejskiej, jakim był Lwów. 

J eśli chodzi o udzielanie po-
mocy uchodźcom, to sam pa-
pież Franciszek kazał ich

przyjąć w dwu parafiach waty-
kańskich. W Polsce, mimo zaleceń
Ojca Świętego, mało kto decyduje
się jednak na miłosierny gest i na-
wet w łonie episkopatu zdania –
co do przygarniania wygnańców –
są podzielone. Może więc władze
duchowe i kościelne zwarłyby szy-
ki w dużo prostszej sprawie, jaką
byłoby udzielenie pomocy we-
wnątrzkrajowym wygnańcom –
czyli tysiącom lokatorów usunię-
tych już lub dopiero usuwanym z
mieszkań na skutek, nie zawsze le-
galnej, reprywatyzacji. Przepędza-
nie biedaków ze stanowiących do
niedawna komunalną własność
budynków w Warszawie, Krako-
wie, Łodzi stało się znamieniem
obecnych czasów, a w tym wypad-
ku nawet Kościół nie okazał współ-
czucia, tym bardziej, że sam za-
garnął mnóstwo miejskich majęt-
ności prawem kaduka. 

R ozliczenia własnościowe z
przeszłością rodzą ogrom-
ne komplikacje. Nie tak

dawno pisałem w tym miejscu, że
przecież po reprywatyzacji nieru-
chomości w miastach może się za-
cząć – już nie tyle reprywatyzacja,
ile rewindykacja majątków wiej-
skich, zabranym szlachcie i nada-
nym chłopom po wojnie w trybie
reformy rolnej. No i jakbym wy-
krakał, bo właśnie z takim żąda-
niem zdaje się występować Polskie
Towarzystwo Ziemiańskie, starają-
ce się o włączenie do społecznej ra-
dy przy powołanej właśnie Komisji
Weryfikacyjnej do spraw reprywa-
tyzacji. Swego czasu komuna wzię-
ła się za „rozkułaczanie na wsi”,
czyżby teraz, za rządów PiS, za-
częto byłych ziemian na powrót
uwłaszczać?

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
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RRAAFFAAŁŁ KKOOSS:: UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
UUrrssyynnóóww oorrggaanniizzuujjee  33 cczzeerrwwccaa
WWiieellkkąą PPaarraaddęę 4400-lleecciiaa ddzziieellnnii-
ccyy.. MMóówwii ssiięę,, żżee ttoo ttaakkaa ppiieerrwwsszzaa
ppaarraaddaa ww WWaarrsszzaawwiiee.. SSkkąądd ttaakkii
ppoommyyssłł??

RROOBBEERRTT KKEEMMPPAA:: Zastana-
wialiśmy się długo, jak możemy
w sposób oryginalny, specjalny
uczcić nasz jubileusz. Padały róż-
ne propozycje. Zdecydowaliśmy
się na paradę, bo rzeczywiście
jest to rzadko spotykany sposób
świętowania. Znamy Paradę
Schumana, paradę Równości,
była Parada Seniorów, ale jako
dzielnica jesteśmy z paradą
pierwsi . Zastanawialiśmy się,
czy zorganizować ją w stylu pe-
erelowskim, czy może amery-
kańskim, aż w końcu uznaliśmy,
że najlepiej jak będzie „z przy-
mrużeniem oka”, czyli jak zdecy-
dują uczestnicy. Z naszej strony,
ze względu na jubileusz, infor-
mujemy jedynie, iż mile widzia-
ne są stroje z lat 70. i 80. ubiegłe-
go stulecia. A reszta już w rę-

kach mieszkańców. Najważniej-
sze jest dla nas, byśmy wspólnie
spędzili czas i pokazali, że Ursy-
nów to nie tylko dzielnica War-
szawy, ale przede wszystkim
szczególna wspólnota ludzi ak-
tywnych i otwartych na nowe
pomysły.

CCzzyy bbęęddzziiee ccoośś sszzcczzeeggóóllnneeggoo
nnaa tteejj PPaarraaddzziiee?? KKttoo bbęęddzziiee bbrraałł
uuddzziiaałł?? 

Będą seniorzy, młodzież i
dzieci – będzie to parada mię-
dzypokoleniowa. Będzie SGGW,
placówki oświatowe, kluby spor-
towe, szkoła tańca, fundacje,
stowarzyszenia, Ursynoteka,
chór, orkiestra reprezentacyjna,
a także kompania reprezenta-
cyjna. Nie mogę podawać
wszystkich szczegółów, bo
chciałbym, żeby mieszkańcy sa-
mi przyszli i to zobaczyli, a mo-
że dołączą do nas, bo w każdej
chwili będzie to można zrobić,
nawet na trasie. Będą Ci, którzy
chcą czymś się pochwalić i poka-

zać, że Ursynów ma naprawdę
bardzo wiele do zaoferowania
swoim mieszkańcom. To nie bę-
dzie defilada - z VIP-ami z róż-
nych stron i instytucji warszaw-
skich. Będziemy my – mieszkań-
cy i przyjaciele Ursynowa. Wie-
rzymy, że naprawdę będzie ko-
lorowo i wesoło, z tańcami i
śpiewami włącznie. Zgłosiło się
wielu chętnych i  wiemy, że na
entuzjazm i kreatywność ursy-
nowian można liczyć.

CCzzyy mmoożżnnaa lliicczzyyćć nnaa jjaakkiieeśś
nniieessppooddzziiaannkkii?? 

No niestety, jedną już zdradzi-
liśmy, ale nie dało się utrzymać
w tajemnicy, że na zakończenie
zapraszamy na wielki jubileuszo-
wy tort, 150 kg w jednym ka-
wałku! Będzie też możliwość na-
picia się, jak za dawnych czasów,
wody z saturatora. W paradzie
przejadą dwa zabytkowe auto-
busy tzw. „ogórki” i to w wersji
cabrio! Liczymy, że prawdziwych
niespodzianek będzie wiele,

wszystko zależy od inwencji
uczestników. Mam nadzieję, że
na koniec starczy nam sił by
wspólnie odśpiewać „40 lat mi-
nęło”.

AA jjeeśśllii PPaarraaddaa zzaakkoońńcczzyy ssiięę
ssuukkcceesseemm,, ttoo bbęęddzziiee nnaassttęęppnnaa??

Będziemy się bardzo cieszyć i
pomyślimy, czy wpisać paradę
w coroczny kalendarz naszych
imprez, czy też zachować na ko-
lejną okrągła rocznicę – 45-lecie
albo obchody półwiecza Ursy-
nowa. To już za 10 lat, a czas pły-
nie zaskakująco szybko. Po para-
dzie spytamy mieszkańców jak
im się podobało i czy taka for-
ma integracji i rozrywki powin-
na zagościć u nas na stałe. Przy-
pominam – zbiórka w sobotę 3
czerwca o godz. 11.30 przy ul
Surowieckiego, na odcinku al.
KEN – Zatorskiego – w pobliżu
stacji metra Ursynów.

DDoo zzoobbaacczzeenniiaa!!
R o z m a w i a ł  R A F A Ł  K O S

Wydarzeniem kulturalnym minionego tygodnia na Ursynowie był występ Orkiestry
Kameralnej Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Jana Lewtaka. W niedzielne
popołudnie, 28 maja br. publiczność zgromadzona w dolnej części kościoła pw.
Wniebowstąpienia Pańskiego miał okazję wysłuchać wybranych kompozycji dwóch
Mistrzów: muzyki klasycznej - Jana Sebastiana Bacha oraz współczesnej -
Wojciecha Kilara. 

Licznie przybyli ursynowianie wypełnili wszystkie dostępne miejsca. O dokonaniach wyczerpująco
opowiadał widzom prowadzący koncert Andrzej Krusiewicz. 

Muzyczne popołudnie rozpoczęło się wykonaniem instrumentalnej wersji utworu „Zacznij od
Bacha”, a tym samym upamiętnieniem przedwcześnie zmarłego instrumentalisty, a zarazem
popularnego piosenkarza Zbigniewa Wodeckiego. 

Potem zabrzmiała muzyka klasyczna najwyższej próby, czyli bachowskie koncerty oraz suity,
perfekcyjnie wykonane przez orkiestrę i solistów, w szczególności Marię Machowską i Jana Lewtaka
– skrzypce, Magdalenę Schabowską – sopran oraz Krzysztofa Malickiego – flet. Drugą część koncertu
wypełniły kompozycje Wojciecha Kilara, czyli znana i lubiana muzyka z filmów takich jak „Pan
Tadeusz”, „Ziemia obiecana” czy „Pianista”. Na zakończenie salę wypełniły dźwięki inspirowanej
folklorem góralskim słynnej Orawy. 

Zachwycona i burzliwie oklaskująca artystów publiczność doczekała się dwóch bisów, a tym
samym okazji do zaśpiewania – jakby nie patrzeć z towarzyszeniem orkiestry - popularnej Pieśni o
małym rycerzu, którą Wojciech Kilar skomponował do serialu „Przygody pana Michała”. 

Wykonawcom za udział oraz widzom za przybycie podziękował ze sceny Łukasz Ciołko – zastępca
burmistrza Dzielnicy Ursynów,  który podkreślił, że jest to już trzeci koncert,  który w ciągu roku odbył
się w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego, dzięki współpracy Dzielnicy Ursynów oraz Fundacji
Filharmonii Warszawskiej. Publiczność z entuzjazmem przyjęła deklarację Łukasza Ciołko, który
wyraził nadzieję, że z pewnością nie był to ostatni koncert.

– Dziękuję znakomitym muzykom Filharmonii Narodowej, którzy uświetnili obchody 40-lecia
Ursynowa  – zakończył swoją wypowiedź zastępca burmistrza, zapraszając dodatkowo wszystkich
zebranych na najdłuższe w historii Dni Ursynowa. r k

W 2013 roku ustawa o samorządzie gminnym powołała do życia „gminne rady
seniorów”. Intencją ustawodawcy było włączenie mieszkańców gmin w wieku 60+
do podejmowania działań, w większym stopniu niż dotychczas, na rzecz swojego
środowiska. Za przykładem wielu gmin w Polsce, także warszawski samorząd
powołał tę instytucję do życia.

W 2014 roku  została powołana przez Radę Miasta Warszawy „Warszawska Rada Seniorów”. W
następnych latach inicjatywę tę podejmowały kolejne rady dzielnic. Natomiast w dniu 5 lipca
2016 roku Rada Dzielnicy Ursynów, powołała do życia 15-osobową „Radę Seniorów Dzielnicy
Ursynów”.

Sam akt powołania przez radnych pełnego składy „Rady Seniorów”  poprzedzony był akcją
wyborczą, w której mieszkańcy Ursynowa, którzy ukończyli 60 lat życia, wybrali w głosowaniu
bezpośrednim 8 swoich przedstawicieli spośród kilkunastu zgłoszonych kandydatów. Do grupy
osób wybranych przez mieszkańców – 7 kolejnych wskazanych zostało przez radnych oraz
burmistrza Dzielnicy. Wraz z wyborem pełnego składu Rady Seniorów, został także przyjęty
podstawowy dokument, który wytycza zadania i cele tego podmiotu, czyli  statut.

Przedstawicielami Rady Seniorów Dzielnicy Ursynów zostali: Irena Wuttke-Miszczak –
przewodnicząca oraz  członkowie – Wiesława Bonisławska, Zenon Dagiel, Irena Karpowicz,
Halina Kosicka, Bogusław Lasocki, Sławomir Litwin, Agnieszka Łochowska, Janusz Maksymowicz,
Janusz Olczyk, Lucyna Pieszyńska-Gąsiorowska, Anna Polarczyk, Krystyna Tylus, Anna  Wagner
i Wojciech Zieliński.

Powstanie rady może być szansą na zintensyfikowanie i zintegrowanie różnorodnych
działań prowadzonych na terenie naszej dzielnicy, które powinny zmierzać do  podnoszenia
poziomu życia seniorów na Ursynowie. Należy także mieć nadzieję, że seniorzy w większym
stopniu niż dotychczas będą mogli kształtować swoja przyszłość i decydować o najbliższym
otoczeniu. 

Pomimo zapisu w Statucie, że Dzielnicowa Rada Seniorów jest ciałem doradczym i pełni rolę
konsultacyjną dla władz Dzielnicy, można się spodziewać, że będzie miała zdecydowany
wpływ na opracowanie dzielnicowej polityki senioralnej na lata 2018 i 2019. Według danych,
w naszej dzielnicy mieszka około 28 600 osób powyżej 65 roku życia. Zatem powołanie Rady
Seniorów należy uznać za realną odpowiedź na zaistniałe i ciągle pojawiające się potrzeby osób
starszych na Ursynowie. Czy to się uda – czas pokaże. Na razie członkowie Rady Seniorów
spotkali się sześć razy, powołali zespoły problemowe oraz zatwierdzili plan pracy na najbliższy
rok. Wkrótce plan z opisem działań, jakie zamierzają podjąć członkowie Rady Seniorów,
zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów w „zakładce” Rada
Seniorów.

Dzielnicowa Rada Seniorów zaprasza wszystkich zainteresowanych do śledzenia informacji
zamieszczanych na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy o wszystkich działaniach, jakie są i będą
podejmowane na rzecz ursynowskiej społeczności senioralnej.

A n n a  P o l a r c z y k

Ursynów w obiektywie mieszkańców 
– trwa konkurs fotograficzny 

Z okazji 40–lecia Ursynowa Urząd Dzielnicy Ursynów organizuje konkurs, którego motywem prze-
wodnim jest „Ursynów w obiektywie mieszkańców”. Najbliższe imprezy plenerowe, a także letnie
miesiące to świetna okazja, aby wykonać zdjęcie i zgłosić je do konkursu. Tematem prac może być
przyroda, architektura i ludzie, czyli niezwykłe miejsca, różnorodność architektury i krajobrazu dziel-
nicy Ursynów. 

Zdjęcia będzie oceniać komisja konkursowa, która uwzględni: pomysłowość, jakość techniczną,
kompozycję oraz zgodność z hasłem przewodnim tegorocznej edycji konkursu. Komisja przyzna
I, II i III nagrodę w trzech kategoriach (przyroda, architektura oraz ludzie).

Wybrane przez komisję zdjęcia poddane zostaną również pod głosowanie mieszkańców na
portalu społecznościowym Facebook. Autorzy otrzymają kolejno według liczby głosów I, II oraz III
„Nagrodę internautów w „Konkursie Fotograficznym”.

Konkurs trwa do 30 października br. Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej
www.ursynow.pl.

Burmistrz Ursynowa Robert Kempa

Wielka Parada 40-lecia Ursynowa!

Dzielnicowa Rada Seniorów na Ursynowie

W interesie starszego pokolenia

Wniebowstąpienie z Bachem i Kilarem

Muzyka najwyższej próby
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PPAASSSSAA:: KKoońńcczząą ssiięę zzaappiissyy nnaa
1111.. BBiieegg UUrrssyynnoowwaa –– iillee oossóóbb ssiięę
zzaappiissaałłoo,, jjaakkąą lliicczzbbęę oossóóbb PPaańń-
ssttwwoo pprrzzeewwiidduujjąą??

RRAAFFAAŁŁ MMIIAASSTTOOWWSSKKII:: Mamy
już nadanych ponad 2400 nu-
merów, przy limicie 2500 osób.
Liczymy na pobicie rekordu bie-
gaczy, którzy dotrą do mety. Wy-
nosi on 1985 osób, tyle ukoń-
czyło 9.Bieg Ursynowa w 2015 r.
Oczywiście, wszystko zweryfi-

kuje linia startu. Nie wszyscy za-
pisani biorą później udział w bie-
gu. Jednak w biegach dziecię-
cych liczymy na stuprocentową
frekwencję, bowiem limit uczest-
ników został wyczerpany w cią-
gu kilku dni od startu zapisów. 

WW BBiieegguu UUrrssyynnoowwaa bbiioorrąą zzaa-
wwsszzee uuddzziiaałł zznnaannii ssppoorrttoowwccyy ––
kkttoo ppoobbiieeggnniiee ww ttyymm rrookkuu??

W sobotę 3 czerwca Ursynów
stanie się areną zmagań najlep-

szych biegaczy długodystanso-
wych w kraju. Swoją obecność
zapowiedzieli już m. in. wice-
mistrz Europy w maratonie z
2014 – Yared Shegumo oraz ak-
tualny brązowy medalista Mi-
strzostw Polski na dystansie 5
km – Adam Nowicki. To jednak
nie koniec listy zawodników, któ-
rzy będą walczyć o zwycięstwo
w tej prestiżowej imprezie. W
stawce są również utytułowani:

Artur Kern, Michał Kaczmarek,
Tomasz Szymkowiak, Michał
Bernardelli, Tomasz Grycko oraz
Łukasz Oskierko.

W gronie faworytek zobaczy-
my m. in. Ewę Jagielską, która
w ubiegłym roku stanęła na
drugim stopniu podium tej im-
prezy.  Zagrozić jej mogą Olga
Kalendarova-Ochal, Ukrainka
Natalia Batrak, Anna Szyszka
oraz Anna Łapińska. Niedaw-
no do stawki faworytek dołą-

czyła Dominika Stelmach – mi-
strzyni Polski w maratonie i glo-
balna zwyciężczyni tegoroczne-
go Wings For Life. 

JJaakkiiee zzmmiiaannyy lluubb nnoowwoośśccii
pprrzzeewwiiddzziiaannoo ww tteejj eeddyyccjjii bbiieegguu??

W tym roku organizujemy
sztafetowe pożegnanie ursynow-
skich gimnazjów. Ich reprezenta-
cje pobiegną o 9.00 tą samą tra-
są co uczestnicy Biegu Ursyno-
wa. Inna będzie też koszulka
techniczna dla biegaczy – sta-
wiamy na nowy krój bez rękaw-
ków. Kolejną nowością jest ro-
zegranie w ramach biegu tym
razem Mistrzostw Polski Masters
w Biegu Ulicznym na 5 kilome-
trów. Ponadto bezpośrednio po
biegu mamy także coś dla space-
rowiczów – odbędzie się Wiel-
ka Parada 40-lecia Ursynowa,
która przemaszeruje Aleją KEN
od Metra Ursynów w kierunku
Urzędu Dzielnicy. 

CCoo jjeesszzcczzee bbęęddzziiee ssiięę ddzziiaałłoo ww
nnaaddcchhooddzząąccyy wweeeekkeenndd?? 

W piątek 2 czerwca w hali
„Hawajska” przy ulicy Derenio-
wej 48 rozpoczyna się półfina-
łowy turniej Mistrzostw Polski
w Koszykówce Mężczyzn do lat
14. Zawody potrwają do nie-
dzieli. Gospodarz imprezy, czy-
li ursynowscy koszykarze z klu-
bu UKS GIM 92 będą stawiać
czoła rywalom z Sopotu, Wło-
cławka i Wrocławia. To kolejna
koszykarska impreza rangi mi-
strzowskiej w naszej dzielnicy,
w lutym gościliśmy półfinało-
wy turniej zawodników do lat
20 oraz turniej finałowy Pucha-
ru Polski. 

Również w najbliższą sobotę
o 11.30 na pływalni przy ul.
Hirszfelda rozpocznie się szó-
sty (ostatni) mityng Grand Prix
Ursynowa 2017 w Pływaniu. Ta
popularna impreza od lat gro-
madzi amatorów pływania z ca-
łej aglomeracji warszawskiej.
Startują w niej dzieci i dorośli, w
wieku od 6 do 80 lat, których łą-
czy ogromna pływacka pasja i
chęć do poprawiania własnych
wyników.

Bardzo ciekawym wydarze-
niem jest też międzynarodowy
turniej w rugby na wózkach
„Wheelchair Rugby Metro Cup
2017”, który będzie rozgrywa-
ny w najbliższy piątek i sobotę w
hali „Arena Ursynów”.  Polska
reprezentacja ma rywalizować
z silnymi kadrami ze Szwecji,
Francji, Niemiec i Danii.

R o z m a w i a ł  R A F A Ł  K O S

Każdego roku, kiedy kończy się maj wszystkie dzieci stają się coraz bardziej podeks-
cytowane. W końcu pierwszego dnia czerwca obchodzą swoje święto, dzięki czemu
nie tylko mają szansę spędzić trochę więcej czasu z wiecznie zapracowanymi rodzi-
cami, ale też dostać jakiś ciekawy upominek.

Na Dzień Dziecka z niecierpliwością czekają wszystkie dzieciaki, zarówno te najmłodsze, jak i te
trochę starsze i już od wielu dni usiłują odgadnąć, jakież to niespodzianki przygotowali dla nich ro-
dzice oraz dziadkowie. A przyznać trzeba, że z roku na rok są to pomysły coraz ciekawsze. Jeszcze nie
tak dawno dzieci skakały z radości po otrzymaniu tabliczki dobrej czekolady, dziś sposobem na za-
dowolenie naszych pociech są rowery, skutery, drogie zabawki czy wszechobecne komputery.

Dzień Dziecka obchodzony jest w Polsce już od ponad pół wieku. Podobnie jak w wielu krajach eu-
ropejskich należących niegdyś do bloku krajów socjalistycznych, także i u nas obchodzi się go 1
czerwca, jako Międzynarodowy Dzień Dziecka. W wielu innych krajach święto dzieci obchodzone jest
jednak 20 listopada jako Dzień Praw Dziecka lub Powszechny Dzień Dziecka, a data jest upamiętnie-
niem uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka w 1959 roku oraz Konwencji o Prawach Dziecka z roku 1989.

Nie znaczy to jednak, że święto dzieci nie było znane już wcześniej. Dedykowanie dzieciom szcze-
gólnego dnia w kalendarzu początek miało w 1924 roku w Genewie, gdy Liga Narodów reprezento-
wana przez przedstawicieli ponad pięćdziesięciu krajów na wniosek Międzynarodowego Związku Po-
mocy Dzieciom przyjęła uchwałę zwaną Deklaracją Praw Dziecka.

Nie tylko data, ale również samo celebrowanie tego święta jest różne w każdym zakątku świata.
W Japonii na przykład wywiesza się przed domami karpie z papieru. Ojciec to czarny karp, matka czer-
wony, a ilość niebieskich papierowych karpi oznacza liczbę synów. We Francji rodzice i dzieci zasia-
dają do uroczystej kolacji, podczas której jedzą tak zwane ciasto z wróżbą, zaś w Turcji dzieci ubra-
ne w stroje narodowe tańczą, śpiewają i puszczają latawce. 

Wiele lat temu obchody Dnia Dziecka miały na celu przypomnienie dorosłym o tym, że dzieci rów-
nież mają swoje prawa. Walkę o Prawa Dziecka zapoczątkowała tragedia bitej przez matkę ośmiolat-
ki Mary Elen Wilson z Baltimore. Dziewczynce pomogła lokalna organizacja zajmująca się obroną praw
zwierząt. Dopiero po tym wydarzeniu społeczeństwo uświadomiło sobie, że trzeba zająć się również
prawami dzieci.

Dziś Dzień Dziecka, to czas na beztroskę, zabawę, marzenia, nawet te najbardziej nierealne i zu-
pełnie dla rodziców niespodziewane, a czasem na rzeczy proste, wręcz banalne jak np. siedzenie ca-
ły dzień w domu i opychanie się słodyczami. Niech więc Dzień Dziecka okaże się dla nas wszystkich
chociaż krótkimi wagarami od obudowanego murem nakazów i zakazów świata dorosłych. Niech to
będzie wielkie święto zarówno małych jak i tych dużych, oraz całkiem dorosłych już dzieci.

CCzztteerryy ddnnii ttrrwwaałłyy pprraaccee ddrrooggoowwee nnaa uull.. ŁŁuucczznniicczzeejj ww WWiillaannoowwiiee.. DDrrooggaa ggrruunnttoowwaa zzyysskkaałłaa wwrreesszzcciiee nnaa-
wwiieerrzzcchhnniięę aassffaallttoowwąą.. WW ddaallsszzeejj kkoolleejjnnoośśccii nnoowwąą nnaawwiieerrzzcchhnniięę oottrrzzyymmaajjąą uull.. 3311 KKUUDD oorraazz uull.. RRuucczzaajj..
KKiillkkaannaaśścciiee kkiilloommeettrróóww llookkaallnnyycchh uulliicc ww WWaarrsszzaawwiiee zzyysskkaa ww ttyymm rrookkuu uuttwwaarrddzzoonnąą nnaawwiieerrzzcchhnniięę..
OOggóóllnnaa kkwwoottaa pprrzzeezznnaacczzoonnaa nnaa pprrooggrraamm ppoopprraawwiieenniiaa jjaakkoośśccii ddrróógg nniieeuuttwwaarrddzzoonnyycchh ww llaattaacchh 22001177-
1188 ttoo ddwwaaddzziieeśścciiaa mmiilliioonnóóww zzłłoottyycchh.. NNoowwąą nnaawwiieerrzzcchhnniięę ((aassffaallttoowwąą)) zzyysskkaa ttaakkżżee uull.. ZZaawwooddzziiee.. ZZaa-
rrzząądd DDrróógg MMiieejjsskkiicchh ppllaannuujjee rreemmoonntt tteejj uulliiccyy ww ssiieerrppnniiuu bbrr.. y b y

Wywiad z wiceburmistrzem Rafałem Miastowskim

Nie tylko Bieg Ursynowa

Pierwszego czerwca – hulaj dusza!

Dzieci mają luz...

Nowa nawierzchnia ul. Łuczniczej
DDoottyycchhcczzaassoowwaa ddrrooggaa ggrruunnttoowwaa......

......nnoowwaa nnaawwiieerrzzcchhnniiaa aaffaallttoowwaa

AAżż 115500 ttyyss.. zzłłoottyycchh zzaaiinnwweessttoowwaałł nnaasszz ssąąssiiaadd ZZbbiiggnniieeww KKaawwaalleecc ww uurrzząąddzzeenniiee sskklleeppuu zz wwiinneemm pprrzzyy uull..
WWąąwwoozzoowweejj 3311 nnaa UUrrssyynnoowwiiee ((zznnaannaa kklliieennttoomm ffiirrmmaa DDAARRWWIINNAA)),, ppooddppiissaawwsszzyy uummoowwęę zz wwłłaaśścciicciieellkkąą
llookkaalluu nnrr 2277 ppoodd ttyymm aaddrreesseemm.. OOkkaazzuujjee ssiięę jjeeddnnaakk,, żżee RRaaddaa MMiieesszzkkaańńccóóww SSBBMM KKlluubb DDwwuussttuu nniiee wwyyrraa-
żżaa zzggooddyy nnaa nnaa oottwwaarrcciiee ttaakkiieejj ppllaaccóówwkkii.. OOssttaatteecczznnąą ddeeccyyzzjjęę mmaa ppoowwzziiąąćć 88 cczzeerrwwccaa ZZggrroommaaddzzeenniiee
OOggóóllnnee cczzłłoonnkkóóww tteejj ssppóółłddzziieellnnii.. JJeeśśllii sspprraawwaa ppóójjddzziiee eewweennttuuaallnniiee ppoodd ssąądd,, bbęęddzziiee ttoo cciieekkaawwyy pprrzzyycczzyy-
nneekk ddoo ddyysskkuussjjii oo wwoollnnoośśccii ggoossppooddaarrcczzeejj nnaa ppoollsskkiimm rryynnkkuu.. 

FOTO KATARZYNA ROMEK

Czyja wina w sprawie wina?



7

W niedzielę 28.05.br. w Parku Jana Pawła II  kolorowe
namioty zachęcały mieszkańców do bezpłatnych kon-
sultacji, badań nakierowanych na profilaktykę zdro-
wia oraz wsparcia dla Fundacji Dar Serca  w pozyski-
waniu dawców szpiku. 

Zgłoszenia do akcji na zaproszenie Naszego Ursynowa  przyjęły poza
fundacją Dar Serca: Centrum Onko-Med z Ursynowa, Aurelka (badanie
stóp u dzieci), FITOMED z naturalnymi kosmetykami oraz Instytut Pa-
tologii Słuchu ze Światowego Centrum Badania Słuchu w Kajetanach. 

Mieszkańcy licznie gromadzili się  przy poszczególnych sto-
iskach. Rodzice z dziećmi mieli okazję  przy stoisku Aurelki zbadać
stopy dzieciom, a także  zwyczajnie pobawić się z dzieckiem w
specjalnie w tym celu urządzonej strefie. Dużym zainteresowa-
niem cieszyło się stoisko Fundacji Daru Serca, którą od wielu lat
wspiera ks. Paweł Sobstyl  z parafii Wniebowstąpienia Pańskiego.
W busie Centrum  Kajetany dzieci od lat 7 i dorośli mogli zbadać
słuch. Tu również nie brakowało chętnych. 

Akcja pokazała, że wciąż, mimo coraz lepszego dostępu do ba-
dań, profilaktyka nie jest naszą mocną stroną. Szczególnie dotyczy
to słuchu. Lekarze biją na alarm, a problem niedosłuchu mają nie
tylko starsze osoby,.lecz – niestety – także młodzież i dzieci. Dlate-
go tego typu akcje, mające na celu promowanie zdrowego stylu ży-
cia i szeroko pojętej profilaktyki, cieszą się dużym zainteresowaniem.
Warto takie akcje powtarzać. Dziękujemy wymienionym firmom i
instytucjom za pozytywną odpowiedź na nasze zaproszenie oraz
udział w akcji Białej Niedzieli. Dziękujemy Proboszczowi Dariuszo-
wi Gasowi z Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego za pomoc w zor-
ganizowaniu pikniku. W  i m i e n i u  K l u b y  R a d n y c h

N a s z  U r s y n ó w
E w a  C y g a ń s k a

25 maja stowarzyszenie Otwarty Ursynów zorganizo-
wało kolejne spotkanie robocze grupy sąsiedzkiej – po
Kabatach, Jarach, Kazury przyszedł czas na okolicę
Polaka i Kulczyńskiego. Skorzystaliśmy z dobrej pogo-
dy i spotkaliśmy się pod chmurką na polanie wzdłuż
Al. KEN. W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób.

Przybyli mieszkańcy byli zainteresowani przede wszystkim kwe-
stią tymczasowej lokalizacji dla Bazarku na Dołku. Na spotkaniu od-
niesiono się do nieprawdziwych informacji, które są rozpowszech-
niane przez radnego dzielnicy Ursynów Piotra Karczewskiego w je-
go gazecie. Mieszkańcy byli zbulwersowani tym, że radny wykorzy-
stuje mandat zdobyty w wyborach do swoich prywatnych celów. Wy-
rażono też niezadowolenie z władz dzielnicy, które przez kilka lat nie
potrafiły rozwiązać  problemu tymczasowej lokalizacji dla bazarku.

Na spotkaniu rozpoczęto zbieranie podpisów pod petycją Oby-
watelskiego Komitetu Obrony Terenów Zielonych  oraz stowarzy-
szenia Otwarty Ursynów, aby wzdłuż Al. KEN przy ul. Polaka po-
wstał miejski park. Mieszkańcy chcą ocalić ten teren przed zabudo-
wą i przed degradacją terenu zielonego (jeśli targowisko zostało-
by przeniesione na pętlę przy ul. Polaka, to teren zielony wzdłuż al.
KEN może zostać wykorzystany na miejsca parkingowe). Zdaniem
autorów petycji, „zaprojektowanie w tym miejscu miejskiego par-
ku przyczyni się do wzbogacenia krajobrazu dzielnicy, podniesie es-
tetykę okolicy wokół pobliskiego ratusza, budowanego domu kul-
tury, czy reprezentacyjnej arterii Ursynowa, jaką jest Aleja Komisji
Edukacji Narodowej”.

Z ramienia stowarzyszenia Otwarty Ursynów w spotkaniu wzię-
li udział Piotr Skubiszewski, Paweł Lenarczyk, Cezary Holdenma-
jer, Jan Mieczysław Ławrynowicz oraz Jakub Jędras.  Współorga-
nizatorem spotkania było także  stowarzyszenie Obywatelski Komi-
tet Obrony Terenów Zielonych – obecne były jego członkinie Iwo-
na Wesołowska i Danuta Turkiewicz. Dziękujemy mieszkańcom
za tak liczne przybycie. C e z a r y  H o l d e n m a j e r  

C z ł o n e k  z a r z ą d u  
S t o w a r z y s z e n i a  O t w a r t y  U r s y n ó w

W sobotę 3.06 br. w dol-
nym kościele Wniebowstą-
pienia Pańskiego odbędzie
się Walne Zgromadzenie
członków Spółdzielni SBM
JARY.  Od wielu lat  wśród
członków SBM Jary nie by-
ło tak dużego zaintereso-
wania zbliżającymi się ob-
radami. Wszystko za spra-
wą planowanej inwestycji
Wiolinowy Pasaż.  

Spółdzielnia od dawna zabie-
gała o pozwolenie na budowę.
Punktem spornym w uzyskaniu
pozwolenia  był głównie zakres
planowanej inwestycji, a także
wpływ zabudowy na warunki
oddziaływania na środowisko.
Wydawało się, że ze względu na
warunki środowiskowe uzyska-
nie pozwolenia nie będzie pro-
ste. Dlatego ze zdziwieniem przy-
jęto informację, że prawomocna
decyzja, podpisana z upoważnie-
nia prezydent Warszawy przez
zastępcę wicedyrektora Biura Ar-
chitektury i Planowania Prze-
strzennego wpłynęła do Spół-
dzielni. Oczywiście najbardziej
zawiedzeni są mieszkańcy Wio-
linowej 11 i 13, którzy byli stroną
w postępowaniu i nie wyobraża-
ją sobie tak gęstej zabudowy wo-
kół swoich budynków. 

Mieszkańcy Wiolinowej mają
swoich przeciwników, którzy  w

kwietniu br. założyli stowarzy-
szenie mające na celu doprowa-
dzenie do budowy i bronienie
swoich praw, jako  przyszli wła-
ściciele mieszkań w planowanej
inwestycji. Sprawa  właścicieli
mieszkań w inwestycji Wiolino-
wy Pasaż wywołuje wiele kon-
trowersji wśród członków spół-
dzielni, którzy zamieszkują na
terenie Jarów od  początku ich
istnienia. Wszystko za sprawą
rozdziału mieszkań, którego do-
konano w 2015 roku, kiedy nie
było jeszcze pozwolenia na budo-
wę. Niezadowolenie członków
spółdzielni dotyczy również
zmian dokonywanych w okresie
procedowania pozwolenia na bu-
dowę. Inwestycja zaplanowana
jako  budowa mająca przynieść
spore zyski spółdzielni – do
ewentualnego przeznaczenia na
fundusz remontowy – ostatecz-
nie została  zmieniona na budo-
wę non profit (uchwała  w tej
sprawie podjęta w 2014 roku). 

Najwięcej emocji wywołuje
jednak lista “szczęśliwców”, któ-
rzy niecierpliwie oczekują na
rozpoczęcie inwestycji. Nie jest
już tajemnicą, że wśród osób
oczekujących na mieszkania
znajdują się członkowie  spół-
dzielni, którzy nabyli członko-
stwo poprzez szybki zakup
miejsc postojowych w garażach,

choć na Jarach nie zamieszkują,
lub  małżonkowie członków
spółdzielni, którzy czekają na
więcej niż jedno mieszkanie w
planowanej inwestycji. Obliczo-
no, iż takich  mieszkań jest po-
nad 40 z 200 planowanych. Dłu-
goletni  członkowie spółdzielni
obawiają się  realizacji inwesty-
cji w systemie spółdzielczym,
gdyż  niesie to określone konse-
kwencje finansowe  w przypad-
ku nieoczekiwanych komplikacji
z budową. Niezadowoleni są
zwłaszcza ci członkowie, którzy
o możliwości  zamieszkania w
Wiolinowym Pasażu w ogóle nie
wiedzieli. 

W porządku obrad Walnego
Zebrania, które zapowiada się
burzliwie,  znajduje się punkt do-
tyczący odstąpienia od inwesty-
cji w tak dużym zakresie. Przyję-
cie i uchwalenie przez członków
Walnego Zgromadzenia propo-
nowanej uchwały chroni długo-
letnich członków spółdzielni
przed wszystkimi konsekwencja-
mi finansowymi związanymi z
niepowodzeniem inwestycji.
Uchwała daje możliwość ponow-
nego rozważenia budowy, jed-
nak o mniejszym zakresie i na
nowych przejrzystych zasadach.

Wszystko może się zmienić
właśnie na Walnym Zgromadze-
niu w najbliższą sobotę. Zależy

to od mobilizacji mieszkańców,
a przede wszystkim odpowie-
dzialności za nasze wspólne de-
cyzje. Dlatego trzeba koniecznie
wziąć udział w obradach i głoso-
wać w sposób, który zabezpiecza
wszystkich mieszkańców - człon-
ków spółdzielni, a nie wybra-
nych, którzy wylosowali miesz-
kania w Wiolinowym Pasażu.  

Potencjalni nabywcy mieszkań
łatwo nie odpuszczą i już zwiera-
ją szyki. Planowane jest odwoła-
nie całej Rady Nadzorczej Spół-
dzielni, niewykluczone są wnio-
ski o odwołanie członków zarzą-
du w przypadku nieuzyskania
przez nich absolutorium. 

Warto wiedzieć, że wśród no-
wych kandydatów do Rady Nad-
zorczej są osoby, które mają wy-
losowane mieszkania w Wioli-
nowym Pasażu. Przypadek, a
może chęć przejęcia spółdziel-
ni? Mamy dość przepychanek
personalnych, zmian  na stano-
wiskach członków zarządu i w
składzie rady nadzorczej. Musi-
my nad tym poważnie pomyśleć
i dokonać wyboru na Walnym
Zgromadzeniu. Nie  może nas
tam zabraknąć! Nie pozwólmy,
aby grupa “szczęśliwców” zain-
teresowanych mieszkaniami za-
decydowała ZA NAS!

E w a  C y g a ń s k a
N a s z  U r s y n ó w

Zdaniem radnej: spółdzielcy zdecydują...

Biała Niedziela 
z Naszym Ursynowem

Mieszkańcy ul. Polaka 
chcą parku pod oknami
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Warszawa Spalinogrodem czy Ekopolią?

Krytyka przebiegu obwodnicy

Troska o miejsce zamieszkania i
pracy, zwłaszcza w wielkim mie-
ście, staje się – ze względu na po-
tęgujące się negatywne warunki
środowiskowe – dominantą na-
szych czasów. Jest ona coraz bar-
dziej dostrzegalna w tych metro-
poliach, którym ponoć chcemy
dorównać cywilizacyjnie.

A le u nas, także w odniesieniu
do urządzania stolicy pań-
stwa, przedłuża się niebez-

piecznie ścieranie się dwu sprzecznych
podejść rozwojowych: technicystycz-
no-biznesowego i ekorozwojowego,
wciąż z przewagą na korzyść tego
pierwszego, w swojej istocie antyekoro-
zwojowego. Jest to od lat widoczne na
przykładzie lokalizacji tzw. Południowej
Obwodnicy Warszawy, która w rzeczy-
wistości jawi się jako stołeczny odcinek
międzynarodowej, skojarzonej z cen-
tralnym portem lotniczym Okęcie, tra-
sy autostradowej Berlin-Moskwa /a w
przyszłości Lizbona-Władywostok/.

Z asadnie więc pojawiło się na
łamach “Passy” (20/2017) py-
tanie “Kto chce zrobić z Ursy-

nowa Spalinogród?” – stanowiące tytuł
artykułu Bogusława Lasockiego. Treść
tego artykułu, oparta na realiach, dowo-
dzi, że chcą to zrobić inwestor tego od-
cinka trasy, czyli Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad, i jego wy-
konawcy. A to dlatego, że rezygnują z
zainstalowania urządzeń oczyszczają-
cych spaliny samochodowe, które ma-
ją być wyrzucane ze 180 tys. rur wyde-
chowych na dobę na wysokość 15 m
nad powierzchnię ziemi z tunelu owej
“obwodnicy” usytuowanej na Ursyno-
wie zaledwie w odległości 150 m od
zabudowy mieszkaniowej. 

K reowanie “Spalinogrodu” nie
ogranicza się do Ursynowa i
tylko groźnych spalin. Ta “ob-

wodnica” ma bowiem przecinać całą
Warszawę południową, biegnąc od Ko-
notopy /w przyległości do lotniska Okę-
cie/ przez Ursynów, Wilanów, Wawer.
Dlatego “Spalinogrodem” może stać się
cały ten obszar z wieloma szkodliwo-
ściami dla całej stolicy i kraju, gdyż te-
ren jest tu jeszcze bogaty w cenne war-
tości przyrodnicze i znane na świecie
obiekty polskiej architektury historycz-
nej, będące desygnatami naszej tożsa-
mości. A Wilanów – będący jeszcze kil-
kanaście lat temu najzdrowszą dzielni-
cą Warszawy – teraz jest najbardziej
narażony na całym Mazowszu na trują-
cy smog, który może zostać spotęgo-
wany przez napływ spalin pochodzą-
cych z wymienionych już 180 tys. samo-
chodów mających przejeżdżać tędy tak-
że “obwodnicowym” tunelem pod Ursy-
nowem /wiatry wieją tu bowiem z za-
chodu, a więc także od Ursynowa, w
kierunku Wilanowa/. Lecz i smogowe
spaliny, to wciąż tylko część zagrożeń,
jakie niesie ze sobą ta inwestycja skoja-
rzona począwszy od Konotopy z central-
nym portem lotniczym Okęcie funkcjo-

nującym w Warszawie. Formują one
przecież – w zurbanizowanej strukturze
naszej stolicy, wbrew wymogom roz-
woju zrównoważonego i militarnego
bezpieczeństwa państwa – wielki au-
tostradowo-powietrzny węzeł transpor-
towy o znaczeniu nie tylko krajowym.
A reklamowany jako “obwodnica” szlak
jest w rzeczywistości stołecznym od-
cinkiem Trasy A-2, czyli międzynaro-
dowej autostrady tranzytowej Berlin-
-Moskwa, a w przyszłości Lizbona - Wła-
dywostok. Tak usytuowany w tym miej-
scu układ transportowy zagraża ewi-
dentnie:

- naturalnej sieci wodnej w strefie
przyległej do Potoku Służewskiego /ob-
niżenie jej poziomu, zatrucie, wysycha-
nie/ będącej podstawą względnie jesz-
cze bogatej przyrody wraz z bezcenny-
mi obiektami architektury znanymi nie
tylko w Europie i będącymi desygna-
tami naszej tożsamości historycznej  1/;

- tak znaczącym obiektom, jak świą-
tynia Opatrzności Bożej w Wilanowie
czy Centrum Onkologii na Ursynowie;

- jakości powietrza niezbędnego flo-
rze, faunie i / a może przede wszyst-
kim?/ ludziom zamieszkałym i pracu-
jącym na tym obszarze stolicy;

- sprawności funkcjonowania miej-
skiej sieci transportowej;

- bezpieczeństwu ekologicznemu i
militarnemu państwa.

Na zagrożenie ekologiczne, wy-
nikające z takiego usytuowa-
nia wielkiego węzła transpor-

towego, nakładają się bowiem zagroże-
nia militarne, bo – w razie konfliktu
zbrojnego – stałby się on pierwszopla-
nowym obiektem zmasowanych ude-
rzeń przeciwnika. Wobec takich zagro-
żeń, lokalizacja tego węzła w wydaniu
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad jest niedopuszczalna w żad-
nej formie konstrukcyjnej /naziemnej,
na estakadzie lub w tunelu/.

Wypada także przypomnieć,
że takie rozwiązanie /jak to
w wydaniu GDDKiA/ nie

jest pomysłem oryginalnym. Przypomi-
na ono bowiem, sygnowane już w
czerwcu 1939 r. przez Adolfa Hitlera,
założenia planu Friedricha Pabsta. Były
one ukierunkowane na zniszczenie sto-
licy Polski i na uformowanie na jej czę-
ści /głównie Stare Miasto i Krakowskie
Przedmieście/ “nowego miasta niemiec-
kiego” /die Neue Deutsche Stadt War-
schau/ z dwiema, poczynając od Kono-
topy, trasami autostradowymi. Rozstaw
realizowanych na terenie Warszawy
przez GDDKiA “obwodnic”, południowej
i północnej, jest teraz znacznie szerszy
od tego zaplanowanego przez Pabsta.
Ale przecież stolica Polski od tamtego
czasu została nie tylko odbudowana,
lecz także znacznie się rozrosła.

Urządzona tak, jak nakreślono
w planie Pabsta, “niemiecka
Warschau” miała stać się

transportowym instrumentem w strate-
gii “parcia na wschód” /Drang nach

Osten/. Jeżeli zaś chodzi o Berlin, to
potrzebną mu autostradę tranzytową
zaplanowano i zbudowano już w la-
tach trzydziestych XX w. w odległości 30
km od jego centrum /aby chronić mia-
sto i warunki zdrowia i życia jego miesz-
kańców/. I taki trend, zapewniający
maksymalne korzyści, jest – niezależnie
od panującego ustroju politycznego –
kontynuowany. Dowodzi tego także za-
istniała od zjednoczenia Niemiec w jed-
no państwo federalne likwidacja kolej-
nych lotnisk funkcjonujących do tego
zjednoczenia w zurbanizowanej struk-
turze miasta i zamienienie ich w znacz-
nej mierze na tereny zielone. Znamien-
na jest również budowa – w stosownej
odległości od Berlina – transkontynen-
talnego portu lotniczego BBI. Ten nie-
miecki port lotniczy, skojarzony z siecią
nie tylko krajowych autostrad, będzie
dyskontował m .in. finansowe korzyści
płynące z jego położenia względem Eu-
ropy /w tym Polski/ i Azji.

Przeciw takiej lokalizacji, jaką
realizuje GDDKiA, wypowie-
działy się już wiele lat temu sze-

rokie kręgi społeczne, samorządy sto-
łeczne i podwarszawskie, kompetentne
grona naukowe, osobistości polityczne
szczebla centralnego i stołecznego. Zna-
lazło to wyraz m. in. w publikacjach
książkowych z lat 1993-1997 pt.:

- “Trasa A-2 a ekosystem Warszawy
południowej” /wydawcy: SGGW, Gmi-
na Warszawa Ursynów, Ursynowsko-
-Natolińskie Towarzystwo Społeczno-
-Kulturalne/,

- “Sieć autostrad w świetle bezpie-
czeństwa RP” /wydawnictwo Akade-
mii Obrony Narodowej/,

- “Konflikty wokół przebiegu auto-
strad w Polsce” /Polska Akademia Na-
uk/.

W śród osobistości politycz-
nych, przeciwnych takie-
mu usytuowaniu, znaleźli

się m. in.: Stanisław Żelichowski – mi-
nister ochrony środowiska, zasobów
naturalnych i leśnictwa, prof. Stefan
Kozłowski – przewodniczący Rady Eko-
logicznej przy Prezydencie RP, Zofia
Kuratowska – wicemarszałek Senatu
RP, Petr Pospiszil 0 ekspert ONZ ds. au-
tostrad europejskich /uczestnik konfe-
rencji “Trasa A-2 a ekosystem Warsza-
wy południowej”/.

Ówczesny prezydent m. st.
Warszawy prof. Lech Ka-
czyński oświadczył, że nig-

dy nie wyrazi zgody, aby tranzytowa
autostrada przebiegała przez miasto. A
klub radnych PiS Dzielnicy Ursynów
napisał w swojej uchwale: “Z zadowo-
leniem witamy deklarację Prezydenta
Lecha Kaczyńskiego o lokalizacji auto-
strady A2 poza Ursynowem. Uważa-
my, że poprowadzenie autostrady
przez Ursynów jest rozwiązaniem wąt-
pliwym i mało realnym/.../ Bliskie po-
łożenie tunelu względem skarpy war-
szawskiej, kolizja z istniejącą linią me-
tra, niekorzystny stan geologiczny
gruntów oraz wyeksploatowane bu-
downictwo z wielkiej płyty będące w
bezpośrednim sąsiedztwie mogą po-
ważnie podrożyć całkowity koszt /.../
Uważamy, że ewentualny przebieg au-
tostrady A2 w tzw. wariancie samorzą-
dowym stwarza wielką szansę na roz-
wój peryferyjnych obszarów Wielkiej
Warszawy poprzez rozbudowę infra-
struktury drogowej, usługowej oraz lo-
gistycznej, co jest niemożliwe w do-
tychczasowych warunkach lokaliza-
cyjnych. Poprowadzenie autostrady po-
za miastem jest rozwiązaniem po-
wszechnie stosowanym, co potwierdza
przykład Berlina czy Wiednia” /”Na-
sza Metropolia” 02/2003/.

Oprócz – wspomnianego w
tym tekście – wariantu samo-
rządowego pojawiły się  in-

ne koncepcje i projekty alternatywne
wobec lokalizacji GDDKiA. Rozwiąza-
niem optymalnym – co także warto
przypomnieć – będącym kwintesencją
propozycji alternatywnych okazały się
założenia przygotowane przez zespół
pod kierunkiem prof. Jacka Damięc-
kiego /SGGW/. Ich istotę wyraża postu-
lat uformowania - usytuowanego mię-
dzy Warszawą, Łodzią i Radomiem, na
przestrzeni pozamiejskiej, Mazowiec-
kiego Węzła Transportowego, obejmu-
jącego Trasę A-2 /ulokowaną w strefie
Stryków-Góra Kalwaria, nowy central-
ny port lotniczy i inne znaczące rodza-
je przewoźnictwa. Tak uformowany wę-
zeł transportowy:

- byłby wolny od zagrożeń wynikają-
cych z wewnątrzmiejskiej lokalizacji
Trasy A-2 w skojarzeniu z lotniskiem
Okęcie;

- odpowiadałby maksymalnie wymo-
gom rozwoju zrównoważonego i bez-
pieczeństwa militarnego;

- wytworzyłby potencjał demogra-
ficzny i ekonomiczny porównywalny z
potencjałami Berlina i Moskwy;

- uczyniłby z Mazowsza dogodne
wrota Europy do Azji i Azji do Europy;

- wzmocniłby istotnie pozycje War-
szawy i Polski w układzie regionalnym
i międzykontynentalnym;

- przyczyniłby się znacząco do pod-
niesienia poziomu cywilizacyjnego du-
żego obszaru kraju oraz do zmniejsze-
nia naszych problemów gospodarczych
i społecznych /np. wciąż dotkliwego
bezrobocia i emigracji ludzi najbardziej
czynnych zawodowo/;

- uczyniłby z Warszawy i innych miast
polskich atrakcyjne miejsca spotkań
międzynarodowych.

Wrealizacji założeń budowy,
a potem obsługi Mazowiec-
kiego Węzła Transportowe-

go mogłyby znaleźć swoje miejsce roz-
wiązujący rzeczywiste problemy kraju
i stolicy w kategoriach rozwoju zrówno-
ważonego decydenci, planiści, samo-
rządowcy, biznesmeni, liczni fachow-
cy, robotnicy, gremia społeczne i na-
ukowe.

Zasadnym i wielce korzystnym
dla położonej w środku Europy
Polski byłoby więc:

- podjęcie przygotowań do formowa-
nia Mazowieckiego Węzła Transporto-
wego, obejmującego centralny port lot-
niczy, Trasę A-2 i inne znaczące rodza-
je przewodnictwa, na obszarze Mazow-
sza między Warszawą i Łodzią;

- zamiana /budowanej już/ tzw. po-
łudniowej obwodnicy Warszawy na tra-
sę przeznaczoną dla transportu we-
wnątrzmiejskiego;

- podjęcie pogłębionych rozmów z
Pekinem nt. formowania - zgodnie z
wymogami rozwoju zrównoważonego
- polskiego odcinka Trasy A-2 i nowego
centralnego portu lotniczego odpo-
wiednio skojarzonych z systemem No-
wego Szlaku Jedwabnego łączącego
Azję z Europą;

- przystąpienie do prac na rzecz prze-
niesienia lotniska Okęcie na inne miej-
sce lub do jego zamiany na obiekt o in-
nym przeznaczeniu.

R ealizacja takich przedsięwzięć
może stać się zaczynem na
rzecz przezwyciężenia trendów

negatywnych i wkroczenia Warszawy i jej
rozległego otoczenia na tory rozwoju
zrównoważonego, kreującego – w ra-
mach korzystnej współpracy krajowej i
międzynarodowej – optymalne warunki
dla zdrowia i życia ludzi, przyrody i kul-
tury. Tym sposobem, Warszawa – unika-
jąc grożącego jej miana Spalinogrodu –
mogłaby stać się prawdziwą Ekopolią.

d r  S t a n i s ł a w  A b r a m c z y k
F o t o  B o g u s ł a w  L a s o c k i

1. Odnosi się to m. in. do zespołów pa-
łacowo-ogrodowych - wilanowskiego /w
którym mieści się Muzeum Króla Jana
III/, natolińskiego, ursynowskiego, Mory-
sina, Natolina, Gucin-Gaju. 
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ssłłoowwaa:: Wojciech Dąbrowski, muzyka: Dawid Ludkiewicz
(2017)

ppiieerrwwsszzee wwyykkoonnaanniiee ii nnaaggrraanniiee:: Ola Sędzielewska

11..
Jest w naszej szkole chłopak,

Mateusz z VI C,
Podoba mi się bardzo, wszystko wie,

O takim chłopcu śnię.
Podoba mi się bardzo, wszystko wie,

Takiego chłopca chcę.

Lecz choć bez trudu zdoła
Obliczyć pole koła,

Ma jedną wadę, a może dwie,
Nie zauważa mnie.

22..
Co robić? – myślę sobie,
To dla mnie wielki stres,

Nie będę wszak przez niego ronić łez,
Bo na to sposób jest.

Nie będę wszak przez niego ronić łez,
Wysłałam SMS:

Jak się oblicza sinus?
Czy ma być plus czy minus?

A on mi na to odpisał, że:
Możemy spotkać się.

33..
Czekałam na tę chwilę

Od wielu, wielu dni,
Dopięłam w końcu swego, chodzę z nim,

Niejedna o tym śni.
Dopięłam w końcu swego, chodzę z nim,

Wszyscy zazdroszczą mi.

Już mi nie straszna szkoła,
Znam wzór na pole koła,

A on mnie dzisiaj zaskoczył i…
Pokazał mi…
Pokazał mi…

Pokazał… liczbę p.

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo))
NNaaggrraanniiee ppiioosseennkkii jjeesstt ddoossttęęppnnee nnaa YYoouu TTuubbee ii nnaa ffaacceebbooookkuu..

MÓJ CHŁOPAK Z VI C

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Jazz wciąż znajduje w naszym kraju wielu entuzja-
stów. Dotyczy to zarówno wykonawców, jak i rzeszy fa-
nów, która wbrew niektórym kasandrycznym zapowie-
dziom nie maleje. Wręcz przeciwnie. Przybywa chęt-
nych do słuchania. Nie brak też utalentowanych mło-
dych adeptów tej nieco elitarnej muzyki. To dla nich
właśnie, jak co roku, przygotowywane są Warsztaty
Jazzowe w Puławach.

Odbędą się one w dniach 6 – 16 lipca 2017 w przyjaznym Puław-
skim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”. Kadrę stanowić będą wy-
bitni artyści - pedagodzy z Polski i z zagranicy, m. in. gitarzysta Russ
Spiegel (University of Miami) oraz puzonista i band leader – Dan-
te Luciani (Miami University, USA). Klasę wokalną prowadzić bę-
dą: Sibel Kose (Bilkent University), Wojciech Myrczek (tegoroczny
zwycięzca w ankiecie Jazz Forum) oraz gościnnie – długoletnia
mieszkanka Ursynowa Maria Sadowska.

W programie także nauka emisji techniką VocalSecretMind (Ma-
rek Stawiński). Do dyspozycji uczestników będą 2 sekcje akompa-
niujące solistom i wokalistom, biblioteka z 10.000 woluminów
oraz podręcznik „Materiały do ćwiczeń improwizacji jazzowej wraz
z CD”, który wszyscy uczestnicy otrzymają bezpłatnie. W progra-
mie: publiczne koncerty, codzienne legendarne jam session oraz wy-
stawa Grupy Foto Jazz Andrzeja Rumianowskiego ze zbiorów Mu-
zeum Jazzu im. Leopolda Trymanda.

Szczegółowe informacje na stronie: www.domchemika.pl >
Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe 2017> 

„Formularz Zgłoszeniowy”: http://domchemika.pl/formu-
larz_jazz/index.php

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

47. Międzynarodowe 
Warsztaty Jazzowe 

Przedwojennych szlagierów czar

W starych nutach babuni…
Dziś wprawdzie „w sta-
rych nutach babuni” znaj-
dziemy prędzej przeboje
Presleya i wczesnych Be-
atlesów, niż walca „Fran-
cois”, ale nie zmienia to
faktu, że tych naprawdę
dawnych szlagierów – z
dwudziestolecia między-
wojennego lub jeszcze
starszych – nadal słucha
się z nieskrywaną przy-
jemnością. 

Ich urok tkwi chyba w melo-
dyjności oraz w tekstach oddają-
cych prostą, piękną polszczyzną
prawdę o zwykłym życiu: co-
dziennych radościach, troskach,
miłosnych uniesieniach i zawo-
dach. Nierzadko są to przy tym
teksty pełne humoru.

O tym wszystkim przekonali
się w niedzielę słuchacze kon-
certu „Czar piosenki retro”, któ-
ry odbył się w Domu Sztuki SMB
„Jary” z okazji 116. rocznicy uro-
dzin Mieczysława Fogga. Gospo-
darzem wieczoru był Wojciech
Dąbrowski, niestrudzony propa-
gator piosenki retro i twórca po-
święconego jej festiwalu, zaś go-

ściem honorowym – Michał
Fogg, prawnuk Mieczysława. 

Publiczność zajęła wszystkie
miejsca na widowni i ciepło
przyjmowała piosenki skompo-
nowane przed laty przez Zyg-
munta Karasińskiego, Adama
Karasińskiego, Jerzego Peters-
burskiego, Władysława Szpilma-
na czy Henryka Warsa, do słów
Andrzeja Własta, Emanuela

Schlechtera, Jerzego Jurando-
ta, Ludwika Starskiego i samego
Juliana Tuwima.

W Domu Sztuki te bezpreten-
sjonalne utwory śpiewali laure-
aci przyznawanego na wspo-
mnianym festiwalu Złotego Li-
ścia Retro: zarówno pełni wigo-
ru weterani jak Olgierd Buczek i
Tadeusz Woźniakowski (nie mó-
wiąc o samym Wojtku Dąbrow-

skim), jak i utalentowani przed-
stawiciele młodszego pokolenia
miłośników piosenki „z myszką”
– Anna Maria Adamiak oraz Ma-
ciej Klociński. 

Cały ten muzyczny „dawnych
wspomnień czar” bardzo spodo-
bał się słuchaczom – po koncer-
cie opuszczali oni Dom Sztuki
dziękując organizatorom i w do-
skonałych humorach. A B U
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Gwoździem minionej dwud-
niówki na Służewcu był wyścig o
Memoriał Jerzego Jednaszew-
skiego (2200 m), wybitnego
jeźdźca o międzynarodowej re-
nomie. Jednak tor nasłuchiwał
wieści z niemieckiego Baden-Ba-
den. Miał tam wystąpić “trójko-
ronowany” w Polsce ogier Va
Bank. 

Niestety fani Va Banka po raz
kolejny w tym roku doznali
srogiego zawodu. W gonitwie

Grosser Preis der Badischen Wirtschaft
(G2) wychowanek trenera Macieja Jani-
kowskiego nie zaistniał, zajmując ostat-
nie – szóste miejsce ze stratą do zwy-
cięzcy niemieckiego ogiera Guignol po-
nad sześciu długości. To druga w tym se-
zonie dotkliwa porażka służewieckiego
tuza na niemieckich torach. W wielka-
nocną niedzielę Va Bank wystąpił na
berlińskim Hoppegarten w roli fawory-
ta w wyścigu niskiej kategorii (listed)
Preis von Dahlwitz na dystansie 2000 m.
Dosiadany przez niemieckiego dżokeja
Martina Seidla polski “trójkoronowa-
ny” przegrał z kretesem tegoroczny za-
graniczny debiut zajmując dopiero
czwarte miejsce ze stratą 4 długości do
zwycięzcy niemieckiego Wild Chiefa. 

W łaściciele i trener Va Banka
odebrali porażkę w Berli-
nie jako wypadek przy pra-

cy, suponując, iż polskie konie w kwiet-
niu dopiero wchodzą w sezon, który u
nas, w odróżnieniu od zachodniej Euro-
py, rozpoczyna się stosunkowo późno.
Innym wytłumaczeniem porażki miało
być kiepskie przyjęcie startu przez Va
Banka. Tłumaczenia są naiwne. W
pierwszym przypadku można by zadać
pytanie, czemu do międzynarodowego
wyścigu w Berlinie dopuszcza się konia
nie będącego w najwyższej formie. W
drugim, wystarczy obejrzeć dokładnie,
bez emocji, wyścig, by dostrzec, że kiep-
skie przyjęcie startu nie miało wielkiego

wpływu na występ naszego reprezen-
tanta. Va Bank w tej gonitwie po prostu
nie liczył się, wyraźnie przegrywając z
rywalami legitymującymi się niższym
od niego GAG (niemiecki handicap). 

P róbą rehabilitacji miał być start
Va Banka w niedzielnej goni-
twie kategorii G2 w Baden-Ba-

den. Kiedy zapoznałem się z perfor-
mances jego rywali, byłem mocno zdzi-
wiony, że poddaje się Va Banka tak nie-
bezpiecznej próbie. Niemieckie “smoki”
są bowiem na dłuższych dystansach i na
własnych trudnych do jazdy torach wy-
jątkowo mocne. Nawet wyspiarze nie-
chętnie zapisują swoje konie do gonitw
w Niemczech, bo znają siłę tamtejszego
długodystansowego turfu. Chyba bar-
dziej przemyślany i korzystniejszy z kil-
ku względów byłby zapis Va Banka na
przykład do rozegranej 28 maja na to-
rze Chantilly gonitwy Prix d`Ispahan
(1880 m) z pulą nagród 250 tys. euro,
w którym brało udział tylko pięć koni.
Z czterema nie miałby prawdopodobnie
szans, ale ścigający się we francuskich
listed i G3 Dicton chyba jest w jego za-
sięgu. I prestiż większy, bo rywale z naj-
wyższej półki, i parę tysięcy euro w kie-
szeni. Skoro przebąkiwano o udziale
Va Banka w prestiżowym Melbourne
Cup, można było spróbować powalczyć
oczko niżej o duże pieniądze. To tylko
moje osobiste przemyślenia, suweren-
ne decyzje podejmują właściciela ogie-
ra i nikomu nic do tego. 

D otychczasowe osiągnięcia Va
Banka za granicą dowodzą,
iż jak idzie o starty w Niem-

czech, to tak dla niego, jak i rywalizują-
cego z nim Cacciniego, poprzeczka
ustawiona jest na gonitwach kategorii
G3 i ani centymetra wyżej. To są dobre
konie, ale niestety z ograniczonymi
możliwościami, bo gdyby było inaczej,
kieszenie ich właścicieli byłyby w tym
roku wypchane tysiącami euro. Dlate-
go, moim zdaniem, między bajki nale-

ży włożyć rozsiewane po Służewcu le-
gendy jakoby po Va Banka i Cacciniego
ustawiła się długa kolejka zagranicz-
nych kupców gotowych niezwłocznie
wypisać czeki na setki tysięcy euro, a
właściciele ogierów odpychają się od
nich rękami i nogami nie chcąc przyjąć
fortuny. Pytanie brzmi: za co mieliby
płacić kwoty przekraczające ponoć pół
miliona euro? Za konie, których dorob-
kiem są miejsca od czwartego do siód-
mego w wyścigach kategorii listed oraz
G2 i jedno zwycięstwo w G3? A może
zachodni znawcy widzą w Va Banku i
Caccinim przyczajony gigantyczny po-
tencjał, niewidzialny dla znawców ro-
dzimych? Któż to wie, w hodowli
wszystko jest możliwe.          

Z Baden-Baden wracamy na Słu-
żewiec. Gwoździem minionej
dwudniówki był Memoriał Je-

rzego Jednaszewskiego, jednego z naj-
wybitniejszych polskich jeźdźców, któ-
ry część zawodowego życia spędził na
Zachodzie. Był to wyścig selekcyjny, ro-
zegrany w bardzo dobrym czasie
(2’17,2), z ogierami Jam Duke i Umber-
to Caro w rolach głównych. Mocne tem-
po w dystansie podyktował pierwszy
faworyt Invicible Gunner, ale sił wy-
starczyło mu tylko do początku końco-
wej prostej. Wtedy zaatakował Umber-
to Caro pod Karoliną Kamińską i kiedy
wydawało się, że ma wygraną w kie-
szeni lwi pazur pokazał bardzo dobry
rodowodowo Jam Duke z Piotrem Kro-
wickim w siodle wygrywając o szyję.
Można postawić tezę, że Invincible Gun-
ner był w tej gonitwie “przetykany” pod
kątem liderowania w Derby faworyto-
wi tegorocznej Błękitnej Wstęgi ogie-
rowi Bush Brave, bowiem oba konie
mają tego samego  właściciela. Silny
Bush Brave musi mieć w lipcowym wy-
ścigu bardzo mocne tempo, ponieważ
gonitwy rozgrywane na tzw. końcówkę
nie są specjalnością tego utalentowa-
nego folbluta.     

O d początku sezonu obserwu-
ję gonitwy z tzw. loży dzien-
nikarskiej urządzonej na try-

bunie środkowej. Co prawda, miejsce
to z prawdziwą lożą ma niewiele
wspólnego, trąci bowiem latami sie-
demdziesiątymi, ale widok na tor jest
przedni. Być może, właśnie w trosce o
zapewnienie dziennikarzom wyjątko-
wo dobrego pola do obserwacji orga-
nizator gonitw na Służewcu ulokował
ich właśnie tu i jednocześnie postano-
wił, że nie ma takiej potrzeby, by pi-
smacy mogli dostąpić zaszczytu prze-
kraczania progu zmodernizowanej try-
buny honorowej, a tym samym naocz-
nego podziwiania, choćby tylko z par-
teru, wielkiego dzieła odbudowy, na
którą przeznaczono miliony złotych z
pieniędzy podatników. Będą obserwo-
wać zapraszane na trybunę honoro-
wą elity przez przyciemnione szyby
tego luksusowego obiektu, z bezpiecz-
nej dla elit odległości. 

Dziennikarski identyfikator
(akredytacja) upoważnia bo-
wiem ludzi pióra i sprawoz-

dawców tylko do wstępu do strefy B (w
połowie wyremontowana trybuna środ-
kowa) i C (mocno siermiężna, nie pod-
dana remontowi dżokejka). Kiepski
przepis, ale przepis, więc należy go
uszanować. Niemniej jednak mocno
dziwi godne molierowskiego Harpago-
na skąpstwo organizatora gonitw, po-
nieważ dziennikarze, poza bardzo nie-
licznymi wyjątkami, bywają na Służew-
cu w porywach 3–4 razy w sezonie.
Szczególnie ci z ogólnopolskich tytu-
łów i stacji radiowych oraz telewizyj-
nych. Przyznanie więc im prawa wstę-
pu choćby tylko na parter wyremonto-
wanej z pietyzmem trybuny honoro-
wej byłoby ze strony organizatora nie
tylko ukłonem w stronę mediów, ale
także zachętą do opisania znakomitego
efektu prowadzonych przez ponad rok
prac modernizacyjnych. 

Wyścigi konne i Służewiec bar-
dzo potrzebują promocji,
pokazanie więc ludziom

mediów miejsca w dalszym szeregu,
gdzieś na zapleczu wyścigowego świat-
ka, należy uznać za poważny błąd, któ-
ry powinien być szybko naprawiony.
Można zrozumieć, że pierwsze i drugie
piętro tej trybuny jest dostępne wyłącz-
nie dla posiadaczy sezonowych karne-
tów, za które trzeba zapłacić od 350 do
450 złotych, bo takie zasady panują na
większości światowych torów. Ale rugo-
wanie mediów nawet z parteru trybuny
głównej? To można odebrać jako próbę
całkowitego odizolowania się służewiec-
kiej elity w eleganckiej, kompleksowo
wyremontowanej, klimatyzowanej szkla-
nej kapsule. Tak szkodliwą dla Służew-
ca decyzję mogła powziąć tylko osoba
całkowicie pozbawiona wyobraźni.

Żeby było jasne: nie piszę tych
słów z pozycji zawiedzionego
dziennikarza, który nocami śni

o bezpłatnym bywaniu w świecie mod-
nych damskich kreacji, eleganckich gar-
niturów, kosztownych zegarków i o ocie-
raniu się o celebrytów, prezesów czy
burmistrzów. Owszem, początkowo wi-
zja oglądania gonitw z trybuny honoro-
wej wydała mi się kusząca, ale po nara-
dzie z trzema kolegami, z którymi bawi-
my się we wspólne typowanie od 1974
roku, uznałem, iż moje miejsce jest przy
nich, na trybunie środkowej zwanej kie-
dyś “świniarnią”. Zresztą, towarzystwo
na tym częściowo zmodernizowanym
obiekcie jest nadzwyczaj wesołe, można
dostać dobre  “cynki” prosto ze stajni,
bądź nałykać się wyścigowej “trucizny”,
czyli “zaprawek”. Ponadto, moja decyzja
to akt solidarności z ludźmi z branży
przegnanymi decyzją organizatora go-
nitw z trybuny honorowej. 

P iszę krytycznie o dyskryminu-
jącej dziennikarzy decyzji orga-
nizatora, ponieważ przyniesie

ona szkody tak wyścigom konnym, jak
i samemu Służewcowi, a rozwój tej
pięknej dyscypliny sportu bardzo leży
mi na sercu. Każdy mądry biznesmen i
menedżer, dążący do rozwoju i promo-
cji firmy, stara się wszelkimi sposobami
wabić media oferując im wszystko co
ma najlepszego, bo dobry kontakt z me-
diami to gwarancja sukcesu. Tymcza-
sem na Służewcu dziennikarze trakto-
wani są niczym ubodzy krewni, którym
oddaje się do dyspozycji mocno sier-
miężne zaplecze, do którego prowadzą
kuchenne schody.    

Kolejna wyścigowa dwudniów-
ka dopiero w dniach 9 i 10
czerwca ze względu na rok-

rocznie organizowany na Służewcu w
pierwszy weekend czerwca Orange Fe-
stiwal. Będzie ona wyjątkowo ciekawa,
ponieważ rozegrane zostaną dwie naj-
ważniejsze próby sił przed prestiżową
gonitwą Derby (2 lipca).

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

Va Bank – znaczy jednak... niewiele

Dziennikarze – gorszy sort na Służewcu?
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Nadzwyczaj efektownie wypadły Mi-
strzostwa Polski w Sportach Gim-
nastycznych, rozegrane w dniach
26-28 maja w Arenie Ursynów. Ty-

tuł w akrobatyce par mieszanych
wywalczył popisowy warszawski
duet z DKS Targówek –Angelika Ko-
walewska i Maciej Zabierowski.

Wielką niespodzianką było zwycięstwo
warszawskiej trójki akrobatycznej (Julia Ga-
lusiakowska, Nicola Hyżyk, Monika Siwo-
łowska) z UTS Akro-Bad Ursus. Dziewczyny
przeskoczyły z trzeciego na pierwsze miej-
sce po zaprezentowaniu w sobotę rewelacyj-
nego układu kombinowanego. Jeśli chodzi
o gimnastykę sportową, zwycięzcą wielo-
boju męskiego został 37-letni Roman Kule-
sza z MKS Kusy Szczecin, a kobiecy wielobój
wygrała Gabriela Janik z Zawiszy Bydgoszcz. 

Przez trzy dni rojno i gwarno było w ha-
li przy Pileckiego. Uroczystego otwarcia mi-
strzostw dokonała najsławniejsza sport-
smenka polska w historii, siedmiokrotna
medalistka olimpijska w lekkoatletyce Ire-
na Szewińska, wchodząca od 1998 roku w
skład MKOl. W gronie prominentnych gości

honorowych znaleźli się nasz mistrz olim-
pijski w gimnastyce (Pekin 2008) Leszek
Blanik, a także złoty medalista pchnięcia
kulą na tych samych igrzyskach, mieszka-
niec Ursynowa – Tomasz Majewski. Godnie
była również reprezentowana dzielnica Ur-
synów. Zawody obserwował burmistrz Ro-
bert Kempa, a jedną z osób towarzyszących
sportowcom był znakomity artysta plastyk
Franciszek Maśluszczak. Nie zabrakło też
dyrektora Biura Sportu Urzędu Miasta Ja-
nusza Samela. 

Długoletni mieszkaniec Ursynowa Jan
Wieteska, obecnie prezes Warszawsko-Ma-
zowieckiego Związku Sportów Gimna-
stycznych  mógł być zadowolony z przy-
gotowania i poziomu sportowego impre-
zy. Tym bardziej, że akurat na Ursynowie
dobrze rozwija się akrobatyka, którą trenu-
ją uczniowie Szkoły Podstawowej im. Pol-
skich Olimpijczyków.

P E T R O

Irena Szewińska, Tomasz Majewski, Leszek Blanik...

Z gimnastykami w Arenie
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Piknik z Majewskim
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Niedawno wpadła mi w ręce ulotka jednej z największych sieci marketów,
a w każdym razie najliczniejszej. Wszyscy przywykliśmy do ciągłego za-
sypywania nas ulotkami. Czasem, oprócz informacji – co i za ie można

kupić dostajemy porcję humoru i to wcale nie w ramach jakiejś mającej się za chwi-
lę skończyć super promocji. Rozbawiła mnie, a nawet wzruszyła troska, z jaką ów
przodujący w naszym kraju market podchodzi do swych klientów. Tym razem oferta dotyczyła pro-
mocji dla studentów. Nawiązywała do juwenaliów, a więc czasu zabaw i uciech, którym oddaje się
w owych dniach studencka brać. Jeśli ktoś nie wie, mają one długą tradycję. W starożytnym Rzy-
mie nazywano tak igrzyska młodzieńców (łac. Iuvenalia) wprowadzone w 59. roku przez cesarza
Nerona. Współczesne juwenalia mają niewiele wspólnego z antycznym pierwowzorem, ale jak moż-
na się domyślić, coś je łączy. Tym wspólnym mianownikiem jest zabawa. 

A jak zabawa, to wiadomo... Przyda się coś, co tej zabawie sprzyja. To coś nazywamy zwyczajo-
wo alkoholem, a bardziej naukowo alkoholem etylowym (nie mylić z metylowym, bo wtedy o nie-
szczęście nietrudno). Ten drugi nie nadaje się do spożycia, o czym nie wszyscy wiedzą. Łatwo je po-
mylić, bo ich nazwy różnią się zaledwie jedną literą, a na składach chemicznych nie wszyscy się zna-
ją (do tej grupy i ja się zaliczam). Tak czy inaczej, metylowy jest jeszcze bardziej szkodliwy od ety-
lowego. Bywa nawet zabójczy, o czym dowiadujemy się od czasu do czasu z mediów. 

Jest wiele płynów dostępnych w obrocie handlowym, w skład których wchodzi alkohol etylowy.
Cieszą się one wielkim uznaniem, gdyż poprawiają nastrój, sprzyjają zabawie i ułatwiają nawiązy-
wanie kontaktów towarzyskich. W przypadku studentów, najpopularniejszym z owych płynów
jest piwo. No i właśnie z taką ofertą wystąpiła jedna z największych w Polsce sieci marketingowych.
Chociaż jej niepozorna nazwa, odnosząca się do niewielkiego czerwonego owada w czarne krop-
ki, może mylić, jeśli chodzi o siłę i zakres oddziaływania na nasz rynek konsumencki, faktycznie jest
to sieć o ogromnym, ogólnokrajowym zasięgu. 

Jak przystało na takiego giganta, jego oferta jest też nadzwyczajna. Zadbał o wszystko. O wszyst-
ko, co jest niezbędne dla studenta. A więc, głównie piwo i coś do piwa, np. krakersy. Do tego palusz-
ki słone, różnego rodzaju chipsy, jedne z papryką, inne solone. Czego więcej chcieć? Może zestaw na
grilla? Jest i zestaw. O 21% tańsza niż normalnie karkówka i boczek o 15 procent tańszy. Dobre i to.
No cóż, trudno oprzeć się takim propozycjom: „ Kup cztery i zapłać mniej. Zaoszczędzisz 2,40 zł”.

Markety dostrzegają znaczenie edukacji w krajach, w których prowadzą swoje interesy. Nie tyl-
ko potrzeby studentów, ale też fakt, że to właśnie studenci będą kiedyś stanowić podstawę bytu ca-
łego kraju. Będą tworzyć jego elitę. To oni zastąpią obecne kadry pracowników na wielu ekspono-
wanych stanowiskach. Dlatego, aby pozyskać ich przychylność, warto już dziś zaproponować przy-
szłym kierownikom, dyrektorom, prezesom etc. – piwo z czerwoną gwiazdką aż o 19% taniej. So-
ki słodzone – taniej o około 30%, a na deser lody z podobnym rabatem. Następnego dnia, na kaca
– woda mineralna. Jeśli kupisz 6 butelek, zapłacisz za tylko za pięć. Warto. Przecież po juwenaliach
suszy człowieka, więc to jak najbardziej uzasadniony wydatek. Może przyszli decydenci łaskawszym
okiem i z nostalgią spojrzą na działalność marketów? Kto wie?

A propos nostalgii. Wspominam swoje, dość odległe lata studenckie. Nikt nie dbał wtedy o na-
sze potrzeby, tak jak teraz. Marketów było niewiele, a już na pewno nikomu by nie przyszło do gło-
wy, żeby wyjść z jakąś ofertą dla nas. Wybór też był mocno ograniczony. Oddają to słowa piosen-
ki, którą napisałem kilka lat temu, odnosząc się do tamtych lat i teraźniejszości. 

Oto jej fragment:
Mamy teraz coraz lepiej

Widać to dziś w każdym sklepie
A klienci? Malkontenci

Coraz trudniej ich zachęcić

Ref: Oj joj oj… Oji joji joj

Dwaj studenci stoją zgięci 
Nad półkami z alkoholem
Mają teraz trudny wybór

Kiedyś? Piliby jabole...

Markety wchodzą w rolę stróżów prawa, dbają o zdrowie swoich klientów. Nikogo nie dziwi fakt,
że do oferty dla studentów dołączona jest informacja o szkodliwości alkoholu. Podobno już 1/2 litra
piwa zawiera 25 gramów czystego alkoholu etylowego. Nie wiadomo, czy student ma się z tego cie-
szyć, czy też martwić. Dla jednych to aż 25 gramów, dla drugich to zaledwie 25. Przecież ważne jest
nie tylko, to, czy szklanka jest w połowie pełna, czy w połowie pusta, ale czym jest napełniona. Nie trze-
ba być studentem nauk ścisłych, by przeliczyć ile piw (sic. – „browarów”) składa się na setkę wspomnia-
nego wcześniej czystego specyfiku. Zwykle należy wlać ich w siebie co najmniej kilka,  żeby wprowa-
dzić się w „odpowiedni” nastrój (a to spory wydatek). Tym bardziej w czasie juwenaliów.

Markety to wielkie ułatwienie dla ludzi. Trudno wyobrazić sobie życie bez nich. To jednak nie tyl-
ko budzące śmiech oferty reklamowe. To także nowy sposób na życie dla wielu ludzi, którzy spę-
dzają w różnego rodzaju centrach handlowych znaczną część czasu. To również irytujące klientów
zaniedbania, czy może świadome działania jak np.: przekładanie cen i towarów tak, że trudno by-
ło ustalić właściwą, czytniki cen pokazujące inną wartość niż naliczana w kasach. 

To wreszcie konkurencja dla małych lokalnych sklepów. Pamiętajmy, że ich istnienie jest dla nas
– klientów – dobrodziejstwem. Są bowiem alternatywą dla zakupów w marketach. Gdyby ich nie
było, odczulibyśmy to w naszych budżetach domowych.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Z marketem weselej

Piórem Derkacza
Tom Dumoulin

kkoollaarrzz ggrruuppyy SSuunnwweebb,, 
zzwwyycciięęzzccaa GGiirroo dd’’IIttaalliiaa

Prawidłowe odżywianie ma
wielkie znaczenie dla jadących w
peletonie kolarzy. Jazda rowerem,
przez siedem czy osiem godzin,
wymaga od zawodnika  uzupeł-
niania kalorii i płynów. Na XVI eta-
pie tegorocznego Giro zdarzyło
się coś,  co nie powinno zdarzyć się
żadnemu kolarzowi, a szczegól-
nie liderowi wyścigu. Tom Dumo-
ulin zjadł o jeden żelek za dużo i
zamiast porcji energii dostał... bie-
gunki. Dwie minuty straty odrobił
w czasówce, ale widoku lidera sie-
dzącego z opuszczonymi spoden-
kami w rowie nie da się przysłonić
nawet zwycięstwem.  Jubileuszo-
wy 100. wyścig Giro d’Italia prze-
szedł do historii, a niestrawiony
żelek przy drodze.  

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

T emat emigracji milionów ludzi z krajów Afryki Północnej do zachodniej
Europy budzi mnóstwo skrajnych emocji. Dlaczego fala uchodźców ryzy-
kując życie szturmuje właśnie Europę zachodnią, a nie sąsiednie bogate

kraje takie jak Katar, Dubaj czy Arabia Saudyjska? Wszak uchodźców łączy z ni-
mi język, religia, obyczaj i kultura. Odpowiedź jest prosta – władcy tych płynących
mlekiem i miodem krajów nie rozdają cudzoziemcom tłustego socjalu. A dobra ciocia Europa przy-
tuli, nakarmi i da jeszcze paręset euro na ruchy. Dla przeciętnego arabskiego zjadacza chleba Euro-
pa to prawdziwy raj, tyle że bez gwarantowanych przez Koran 72 dziewic zwanych hurysami. 

Ostatnio Frontex, unijna agencja do spraw granic, podała, że ponad 60 procent osób, które do-
tarły do Europy, to nie uchodźcy, lecz imigranci ekonomiczni. Potwierdził to w wywiadzie dla ho-
lenderskiej telewizji wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Na stary kon-
tynent docierają między innymi obywatele Maroka, Tunezji, Afganistanu czy Pakistanu, którym nie
należy się międzynarodowa ochrona. Występują ogromne trudności z odsyłaniem ich do krajów po-
chodzenia i chyba dlatego przywódcy UE oraz szefowie najważniejszych krajów unijnych duszą rzą-
dy państw środkowowschodniej Europy, usiłując szantażem przymusić je do przyjęcia określo-
nych w Brukseli liczb tak zwanych uchodźców. To budzi zrozumiały sprzeciw, bo solidarność soli-
darnością, ale uciekanie się do szantażu po prostu Brukseli nie przystoi. Tym bardziej, że Polska, Sło-
wacja, Czechy i Węgry nie zapraszały do siebie, jak Angela Merkel, milionów ludzi z zupełnie innej
strefy kulturowej i nie maczały palców w rozmontowaniu panującego od kilkunastu dekad status
quo na Bliskim Wschodzie, co zakończyło się niemal biblijnym exodusem.

Głównymi sprawcami dzisiejszych problemów Europy z falą nielegalnych emigrantów, niesłusz-
nie nazywanych uchodźcami, są niegdysiejsi przywódcy USA i Wielkiej Brytanii, działający przy ci-
chym wsparciu kilku innych zachodnioeuropejskich rządów. Chodziło rzecz jasna o pieniądze,
konkretnie o miliardy dolarów pochodzące z przejęcia szybów naftowych w Iraku oraz Libii, jak rów-
nież opanowania linii przesyłowych gazu ziemnego w Syrii, umożliwiających eksport katarskiego
gazu do Europy. Bush i Blair łgali do telewizyjnych kamer, iż “mają stuprocentową pewność, że Sad-
dam Husajn jest w posiadaniu broni masowego rażenia”, więc interwencja zbrojna staje się koniecz-
nością. Broni masowego rażenia nie znaleziono, obaj kłamcy nie ponieśli żadnej odpowiedzialno-
ści, ale dopięli swego – rozpętali na Bliskim Wschodzie wojnę, która trwa do dnia dzisiejszego, a woj-
na to dzisiaj interes idący w miliardy ze względu na masowy popyt na wszelkiego rodzaju broń. Nie
przewidzieli jednak, że strącając z piedestału bliskowschodnich dyktatorów, trzymających w ryzach
arabską dzicz, zapalą zielone światło religijnej ekstremie, która przybrała nazwę Państwo Islamskie.

Rozmontowanie stabilnego układu politycznego na Bliskim Wschodzie odbija się dzisiaj czkaw-
ką, najbardziej zachodniej Europie (narastający terroryzm, krwawe zamachy). Stany również za-
płaciły swoją cenę (World Trade Center), ale z terrorystami radzą sobie lepiej niż Europejczycy. Rzą-
dzona przez Muammara Kadafiego Libia do 2011 roku zapewniała swoim obywatelom najwyższy
poziom życia ze wszystkich krajów afrykańskich. Siła nabywcza Libijczyka była ponad 30 proc. wyż-

sza niż dzisiaj
obywatela w Pol-
sce. Libijskie ko-
biety w armii i w
policji, najbar-
dziej utalentowa-
ni Libijczycy na
francuskiej Sor-

bonie na koszt państwa, budowa dróg i cukrowni przez zagranicznych wykonawców, m. in. z Pol-
ski, wewnątrz kraju porządek i stabilizacja. Libia stawała się tak bogata, że Kadafi podjął próbę wpro-
wadzenia złotego dinara, za którego zamierzał sprzedawać libijską ropę. Widać rosnące bogactwo
mocno raziło w oczy szakali z Waszyngtonu i Londynu, bo siłą utrącili Kadafiego, doprowadzając
zamożne, dobrze prosperujące państwo do ruiny.

Drugim krajem, z którego emigranci masowo napływają do Europy, jest Syria. Tam standard ży-
cia był niższy niż w Libii, ale Assadowi udawało się twardą ręką utrzymać porządek. Jednak i on,
podobnie jak Kadafi, pada ofiarą międzynarodowego pazernego biznesu. Problem z nim był taki,
że skutecznie blokował budowę gazociągu umożliwiającego eksport katarskiego gazu do Europy.
Budowa gazociągu uniezależniałaby stary kontynent od monopolu rosyjskiego Gazpromu, dlate-
go w interesie Kremla było i nadal jest utrzymanie Assada u władzy. Poza tym, w syryjskim mieście
Tartus zlokalizowana jest rosyjska baza wojskowa stanowiąca przeciwwagę dla sił NATO. Bliski
Wschód jest dzisiaj beczką prochu, ku uciesze ekstremistów marzących o powstaniu ogólnoświa-
towego kalifatu.  

Opracowana w 2013 r. przez Abu Bakra al-Bagdadiego, wtedy lidera Państwa Islamskiego Ira-
ku i Lewantu/Syrii (ISIL/ISIS), dzisiaj samozwańczego kalifa Ibrahima, strategia tzw. Państwa Is-
lamskiego (IS) ma opierać się nie na przeprowadzanych z rzadka spektakularnych zamachach ter-
rorystycznych o wielkiej sile rażenia, lecz na bardzo częstych, ale niewielkich w swej skali, atakach
dokonywanych na ulicach europejskich metropolii. Są to ataki z użyciem najprostszych narzędzi i
środków – noży, maczet, samochodów ciężarowych i prymitywnych ładunków wybuchowych na-
szpikowanych śrubami i gwoździami. Jak grzyby po deszczu pojawiają się fanatycy gotowi umrzeć
za islam śmiercią męczeńską i trafić do raju. 

Kalif Ibrahim nawołuje swoich wyznawców, przywołując werset z Koranu: “I zabijajcie niewier-
nych, gdziekolwiek ich znajdziecie”. Nowatorska, bardzo skuteczna strategia IS, zakładająca stwo-
rzenie przez islamskich fanatyków spirali terroru, daje terrorystom ogromną przewagę w starciu
z cywilizowanym systemem prawnym obowiązującym w wolnym świecie (adwokat z urzędu, wy-
miarowa cela, specjalne posiłki dla muzułmanów, zakaz siłowego wydobywania zeznań od podej-
rzanych). Europa nie jest dzisiaj w stanie wygrać wojny pomiędzy dwoma wielkim systemami cy-
wilizacyjnymi i religijnymi. Brakuje jej odpowiednich narzędzi. A w fali uchodźców przybywają na
stary kontynent kolejni męczennicy za wiarę i Allaha. W sprane mózgi wpojono im, że w raju bę-
dzie czekać na nich 80 tys. służących oraz 72 żony – dziewice: „Będą tam hurysy o wielkich oczach,
podobne do perły ukrytej – w nagrodę za to, co czynili” (Koran 56:22–24). Dlatego gotowi są
umrzeć o każdej porze dnia i nocy. 

Jak zatem bronić się przed zalewem islamu? To poważne zagadnienie, bowiem w niektórych nie-
mieckich miastach rodowici Niemcy stają się mniejszością narodową. Podobnie jest we Francji i w
Hiszpanii, gdzie Algierczycy oraz Marokańczycy stanowią większość w niektórych miastach. Chy-
ba jedyną metodą jest położenie zapory i nieprzyjmowanie uchodźców z krajów muzułmańskich,
jak to robią Węgry i Polska. Przykład Szwecji skłania do wzięcia w dłonie liczydeł i dokonania sto-
sownych wyliczeń. O ile w zeszłym roku w Szwecji złożono 75 tys. wniosków o azyl, to szacuje się,
że w tym i w przyszłym będzie to łącznie 360 tys., co w stosunku do całej populacji kraju, liczącej
obecnie 9,8 mln, jest zdecydowanie największą liczbą w całej Unii Europejskiej. A Szwecja ma du-
ży problem ze zintegrowaniem masowo napływających imigrantów, ponieważ jest mocno egalitar-
na. Najmniejsze na świecie różnice płacowe są dumą Szwedów. Napływ emigrantów spowodował,
o dziwo, że liczba miejsc pracy niewymagających kwalifikacji i nisko płatnych – miast zmniejszać
się, wzrosła. To może oznaczać, iż większość azylantów korzysta z zasiłków i nie pali się pracy.

Myśliciele, intelektualiści oraz jajogłowi powiadają, że nie każdy muzułmanin jest terrorystą, więc
trzeba być solidarnym w nieszczęściu i przyjmować ich w naszym kraju. Zapominają jednakowoż, iż każ-
dy dzisiejszy europejski terrorysta jest muzułmaninem. Jakoś chrześcijanie, prawosławni, grekokato-
licy, buddyści, czy wyznawcy Manitou nie obwieszają się ładunkami wybuchowymi, by masakrować nie-
winnych ludzi – w tym także dzieci. To jest specjalność muzułmańskiej ekstremy, która stała się niewi-
dzialna. A z duchami nie da się skutecznie walczyć. Jajogłowi zapominają również, iż dzisiejsi męczen-
nicy Allaha to w większości potomstwo emigrantów przybyłych do Europy kilkadziesiąt lat temu. 

Niech sobie mówią o mnie co chcą, ale nie pragnę w Polsce żadnych muzułmańskich uchodź-
ców. Nie chcę, jak w Londynie bądź w Paryżu, kalkulować przed wyjściem z domu czy wybrać me-
tro, czy raczej autobus i unikać godzin największego szczytu. Uchodźcami powinni zająć się
przede wszystkim sprawcy kryzysu na Bliskim Wschodzie – Amerykanie i Anglicy oraz kanclerz
Angela Merkel, która zachęcała w mediach “Przybywajcie do nas, witamy”. Czemu Polska i kilka
innych krajów ma ponosić koszty (nie)przemyślanych decyzji światowych suwerenów? Solidar-
ność nie polega na partycypowaniu w naprawianiu cudzych błędów. Za błędy płacić powinien wy-
łącznie ten, kto je popełnił.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Niech płacą Amerykanie i Anglicy

„Frontex, unijna agencja do spraw 
granic, podała, że ponad 60 procent
osób, które dotarły do Europy, to nie
uchodźcy, lecz imigranci ekonomiczni”
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40 lat megaosiedla Ursynów, artyści są wśród nas

High life o rzut beretem
Jednak chwilowa ekscytacja

na widok znanego artysty, poli-
tyka czy celebryty dopada chyba
każdego. „Czy pani wie, kocha-
nieńka, kto u mnie srywa” –
chwaliła się pewna menedżer-
ka szaletu sąsiadce. Zabawne,
że na statystycznym obywatelu
większe wrażenie robi aktorka
widziana na przykład w galerii
handlowej niż na scenie w kre-
acji szekspirowskiej.

Przyznam, że mnie także
utkwił w pamięci pewien epizo-
dzik z zamierzchłej epoki. Sta-
łem w kilkuosobowej kolejce do
kiosku na Wiejskiej. Z kamienicy
naprzeciwko wyszedł Gustaw
Holoubek w czarnym płaszczu
narzuconym niczym peleryna
na marynarkę. Kolejkowicze
uprzejmie ustąpili mu pierw-
szeństwa. Kupił gazetę i odszedł
bez słowa. Ot, przywilej mistrza.

A jeśli już wspominam, to wy-
pada zauważyć, iż wyższym
stopniem wtajemniczenia niż
przypadkowe zetknięcie z kimś
rozpoznawalnym była wiedza o
znanych ludziach z sąsiedztwa.
Moja ciotka z Chmielnej przy
każdej okazji przypominała mi,
że tuż obok mieszka sam Stani-
sław Mikulski. Ja zaś przekornie

pytałem: „a któż to taki?” Dom
Emila Karewicza w Aninie zna-
ło każde dziecko, podobnie jak
willę Jaroszewiczów. Pod wie-
żowcem na Niecałej, gdzie
mieszkał Czesław Niemen, go-
dzinami wystawały gromadki fa-
nek głośnymi piskami manife-
stując swe uwielbienie dla barda.
Ciekawe, że potem, gdy osiadł
przy zacisznej uliczce na Żolibo-
rzu, adoracja się skończyła. No`
cóż, w nowych czasach artystów
zastąpili szansoniści. Teraz żoli-
borski spokój zakłócają z rzadka
wrzaski przed innym domem.

Powojenna Warszawa wyge-
nerowała kilka enklaw szczegól-
nie ulubionych przez ludzi kultu-
ry. Saska Kępa, Stare Miasto,
osiedle pod cytadelą z urokli-
wym Placem Słonecznym i…
Uff! Wreszcie dobrnąłem do sed-
na, naturalnie Ursynów. 

Ładna mi enklawa, 150 ty-
sięcy luda. I od zarania(albo je-
śli ktoś woli od zaorania sadów
i ogrodów) nasycenie znaczą-
cymi postaciami ze wszystkich
dziedzin życia publicznego na
metr kwadratowy najwyższe w
stolicy.

Gdybym pisał referat na jubi-
leuszową akademię, musiałbym

zapewne sięgnąć do zasobów
urzędu stanu cywilnego, prze-
wertować księgi parafialne, po-
licyjne raporty(a bo to mało nie-
sfornych Dyziów?), zerknąć na
archiwalne zapisy monitoringu,
żeby sporządzić w miarę pełną li-
stę nazwisk wartych uwagi. Cho-
ciaż niekoniecznie, bowiem te
wszystkie instytucje z powodze-
niem zastępuje iście kompute-
rowa pamięć redaktora naczel-
nego „Passy”. Tak czy owak udo-
kumentowany rejestr znanych
kuzynek i kuzynów, bo wszyscy
ursynowiacy to jedna rodzina,
chociaż z niektórymi członkami
klanu mi nie po drodze(zwłasz-
cza marszowej), zająłby najmar-
niej dwa numery tygodnika. Na
szczęście mam jedynie odkurzyć
z ursynowskiego pyłu garść wła-
snych wspomnień.

Przy pierwszej wyprawie do
jedynego w okolicy sklepiku
gdzieś na Końskim Jarze, spo-
tkaliśmy z żoną Jerzego Bończa-
ka. Role w serialu o Nikodemie
Dyzmie i w „Alternatywach 4”
były dopiero przed nim. Drugim
zidentyfikowanym sąsiadem
okazał się Zygmunt Malanowicz,
już po dawno po występach w
„Nożu w wodzie” Romana Po-
lańskiego i  w „Polowaniu na
muchy” Andrzeja Wajdy. A po-
tem uznaliśmy za oczywiste, że
cała śmietanka towarzyska
mieszka w obrębie rzutu bere-
tem. Ewa Dałkowska, Maryla
Rodowicz, Krystyna Janda, Elż-
bieta Wojnowska, Andrzej Ro-
siewicz, bracia Andrzej i Janusz
Zaorscy, pianista Janusz Olejni-

czak… I wciąż dołączali młodsi.
Na przykład w bloku obok nas
dorastała Klaudia Halejcio, aspi-
rująca właśnie, po udanym de-
biucie w serialu „Złotopolscy”,
do aktorskiej czołówki.

W mieszkaniu redaktora Ja-
nusza Pichlaka kwaterowało
sublokatorsko na czas realizacji
spektaklu telewizyjnego „Białe
małżeństwo” Tadeusza Różewi-
cza. A może koledze Januszowi
zamontowano „Kartotekę”? Do-
kładnie nie pamiętam.

Jeszcze bardziej gościnny był
i jest nadal Dom Sztuki kierowa-
ny teraz przez Andrzeja Buko-
wieckiego, który miłość do fil-
mu wyssał chyba z mlekiem ojca
Leona, bo ten znany krytyk tra-
fił nawet do księgi Guinnessa za
obejrzenie największej liczby fil-
mów na świecie. Jako niegdy-

siejszy kinoman wiem jaka to ka-
torga. Niezliczonych inicjatyw
kulturalnych, całej plejady arty-
stów, którzy dzięki dyrektorowi
Bukowieckiemu występowali u
nas nie sposób wymienić. Dla-
tego pisząc: wszyscy, niewiele
się pomylę.

Rozglądam się po okolicy.
Wielu artystów, o których wspo-
minałem, nie mieszka już na Ur-
synowie. Dom z ogrodem to
wszak nie M-ileś tam. Jednak
przynajmniej u części dawnych
sąsiadów pozostał sentyment do
„starych śmieci”. Podobno Mary-
la Rodowicz, występując parę lat
temu pod Kopą Cwila, ze łzami
wzruszenia wspominała swój
pierwszy koncert w tym miejscu
na prowizorycznej estradzie
wzniesionej społecznie przez
mieszkańców. Ech, mnie także

łza się w oku kręci, gdy myślę o
tamtych pionierskich latach.

Tuzy odeszły, ale ich miejsca
zajmują młodzi, jeszcze nie-
znani, lecz wkrótce – klękajcie
narody!

Skupiłem się na artystach.
Może przy następnej okazji po-
wspominam sportowców,
dziennikarzy, polityków, księ-
ży… Jednym słowem ludzi nie-
tuzinkowych.

K r z y s z t o f  S z w e d
PPSS.. Na koniec uwaga gendero-

wa. Dla klarowności stylu używam
zazwyczaj męskich form, typu ak-
tor, artysta, celebryta… Zaś w do-
myśle i w sercu pozostają aktorki,
artystki, celebrytki. Może także
dlatego, że nie zawsze rodzaj żeń-
ski, na przykład: aktora, profeso-
ra, premiera (premierki?), dobrze
brzmi w polszczyźnie.

W pewnym miasteczku do dziś wspominają, jak to przed
laty na rynku zatrzymała się wypasiona beema i wysiadł
z niej popularny aktor. Kupił w kiosku papierosy i odje-
chał. W Warszawie tak długa zbiorowa pamięć jest nie-
możliwa, bo tu co rusz można spotkać, no, minąć na uli-
cy, gwiazdę, a nawet aktora. Gradację zaczerpnąłem z
sucharowatej już maksymy, że dawniej aktor pragnął zo-
stać gwiazdą, zaś teraz gwiazda, zwłaszcza serialowa,
marzy, by zostać aktorem.

PPiioosseennkkaarrkkii zz UUrrssyynnoowwaa:: EEllżżbbiieettaa IIggrraass ii DDaannuuttaa BBłłaażżeejjcczzyykk
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KREDYTY i Pożyczki
wieloratalne dla wszystkich, 
690 015 112; 608 541 272

POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

DREWNO opałowe 
i kominkowe, 602 77 03 61

DREWNO opałowe 
i kominkowe, 791 394 791

KUPIĘ znaczki, książki, monety,
meble, obrazy, medale, 
601 235 118; 22 253 38 79

SKUP książek, dojazd, 
509 548 582

ANGIELSKI, doświadczenie,
dojazd, 601 333 707

BIOLOGIA, doświadczenie, 
607 153 493

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

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

bezstresowo, skutecznie, 
605 783 233

BUDOWLANA 1500 m2, gm.
Prażmów, pow. Piaseczno, 30 km
od Warszawy, 55 zł/m2, 
604 823 665

POKOJE BIUROWE 
do wynajęcia: 

26 m2, 36 m2, 41 m2, 
Warszawa Ursynów. 

Ceny promocyjne 
798 427 770

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

Mieszkania:
!Centrum 70 m2, piękne

mieszkanie w dobrym standardzie,
wys.3,30 m., kamienica 
Tylko 650 tys.zł., 601 720 840 

!Konstancin, 3 pok. 63 m2,
ładne, 440 tys. zł z garażem lub
wynajem 2 tys.zł/m-c, 
601 720 840

!Mokotów, 3 pok.50m2, 
ul. Podchorążych (k.Łazienek),
kamienica, 601 720 840

!Mokotów, 83 m2, 4 pokoje, do
wejścia, Cena 630 tys. zł., 
601 720 840

!Ursynów, 3 pok. 68 m2, dobry
standard, do wejścia, 
601 720 840

Domy:
! 300 m2, do wejścia, Ursynów,

Las Kabacki, 601 720 840
!Dom Kabaty, 190/410 m2,

blisko metra, cisza, spokój, 
601 720 840

!Dom Sadyba, 125 m2, do
wejścia, 601 720 840

! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las. 
Tel. 601 720 840

!Konstancin, strefa A,
380/1000 m2 działki, piękny
ogród, OKAZJA c. tylko 1,49 mln.
zł, 601 720 840

!Mokotów, 240 m2, blisko
metra, segment, po remoncie.
Cisza, spokój, 601 720 840, 

!Natolin, dom 260 m2, ładny,
do wejścia, 601 720 840

! Pół bliźniaka na działce 450
m2, dobry standard, do wejścia,
blisko metra, dobra cena, 
601 720 840, 

! Pyry, 350 m2, działka 1300
m2, blisko Las Kabacki. Świetny na
firmę, świetny na mieszkanie, 
601 720 840

! Sadyba, dom 220 m2, fajny,
dobra cena,601 720 840

! Segment 290 m2/290 m2,
Ursynów ok. Pileckiego, do
wejścia, może być na firmę. 
Cena -  1 450 tys. zł, 
601 720 840

! Segment Imielin 180/250 m2.
ładny, cisza, spokój, niedaleko
metra, 601 720 840, 

! Segment skrajny Józefosław
317 m2, stan deweloperski. Cena
850 tys. zł do neg. Działka 450 m2,
601 720 840

! Stegny, 290 m2, nie wymaga
remontu, dobry standard, 
601 720 840

!Zalesie G. 350/3000 m2,
ładny dom na pięknej działce w
świetnej cenie, 601 720 840

Działki:
!Działka Konstancin-

Borowina, 2000 m2, wszystkie
media, cisza, spokój, dobra cena
310 tys. zł., tel. 601 720 840

!Działka Konstancin-
Jastrzębie, 2200 m2, wszystkie
media z kanalizacją, cisza, spokój,
las. Okazja! tylko 270 tys. zł, 
601 720 840

!Konstancin, działka 1671 m2,
piękna, wszystkie media, dobra
cena, 601 720 840,

! Powsin, działka usługowo-
przem. k.obwodnicy Warszawy, 
4 ha, 601 720 840

!Wilanów, 1140 m2, wszystkie
media, 565 tys. zł, 601 720 840

!Wilanów, 13 700 m2, usł.-
przem.-inwestycyjna, z planem,
400 zł/m2, 601 720 840

!Złotokłos, działka 2000 m2,
okazja, 601 720 840

Do wynajęcia:
!Konstancin - do wynajęcia

dom przy głównej ulicy, na firmę
lub do zamieszkania. Cena 10 000
zł., tel. 601 720 840

!Mokotów 125 m2, Pod
Skocznią, piękny apartament z
kominkiem i garażem. 
Cena 6500 zł., 601 720 840

Lokale handlowe:
!Ursynów, lokal  43 m2. Dobry

standard. Świetny pod inwestycje.
Cena 430 tys. do negocjacji,  
601 720 840,

!Wilanów, lokal handlowy 76
m2. Cena 725 tys.zł lub wynajem
5300 zł +VAT za m-c. Dobry
punkt, 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

DRUKARNIA cyfrowa zatrudni
drukarzy z doswiadczeniem i do
przyuczenia, 602 424 170

FRYZJERKĘ, uczennicę, 
501 333 649

PILNIE poszukuję osób do
sprzątania bloków, chodników i
terenów zielonych na Ursynowie,
609 461 953; 724 318 220

POSZUKUJEMY emerytki lub
rencistki na stanowisko kucharki
do przedszkola na Ursynowie.
Kontakt pod nr tel.: 513 078 725

PILNIE zatrudnimy kucharkę
do przedszkola na

Ursynowie. Pełny etat,
umowa o pracę. 

Atrakcyjne wynagrodzenie,
601 778 504 

PILNIE zatrudnimy pomoc do
kucni do przedszkola na
Ursynowie. Pełny etat, 

umowa o pracę. 
Atrakcyjne wynagrodzenie, 

601 778 504 

PILNIE zatrudnimy
sprzątaczkę do przedszkola
na Ursynowie. Pełny etat,

umowa o pracę. 
Atrakcyjne wynagrodzenie,

601 778 504 

POTRZEBNY emeryt na
parking, 691 473 778

PRACA czeka na
FRYZJERA/FRYZJERKĘ w
Konstancinie w Instytucie Dr Eris,
695 151 616

PRALNIA W PIASECZNIE 
ZATRUDNI KOBIETĘ

(DOŚWIADCZENIE MILE
WIDZIANE) PRACA STAŁA,
UMOWA, TEL: 575-942-929

ZATRUDNIĘ do kwiaciarni na
Ursynowie osobę z
doświadczeniem florystycznym.
Więcej informacji: tel. 607 446 866

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. B
oraz C Warszawa, 533 311 533 

ZATRUDNIĘ: ślusarz-spawacz;
ślusarz, lakiernik proszkowy,
konstruktor – wyroby z blachy, rur
i profili. Gołków k/Piaseczna, 
602 253 180, e-mail: 

ZATRUDNIMY Panią do pracy
w sklepie ekologicznym, 
603 68 65 61

TANI SERWIS KOMPUTEROWY 
504 617 837

24 H/7, dojazd i ekspertyza 0 zł

ANTENY, 603 375 875
AUDIO-TV, naprawa, 

668 108 222
BEZPYŁOWE cyklinowanie,

malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16

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

DOCIEPLANIE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214

DOMOFONY, 603 375 875
DRZEWA, krzewy, cięcie, 501

311 371

KOMPUTERY pogotowie, 
ul. Na Uboczu 3, 
tel. 22 894 46 67, 

696 37 37 75

KOMPUTERY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05,
601 737 777

NAPRAWA 
laptopów

668 108 222

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

OCIEPLANIE poddaszy pianą
pur, 668 327 588

PRANIE dywanów, tapicerki
meblowej i samochodowej, 
794 027 037

PRZEGRYWANIE  
kaset video na płyty DVD,

502 288 514

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie
501 535 889

REMONTY - budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608 303 530

ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218

STOLARSTWO, 505 935 627
SZKLARSKIE, 

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

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

TAPICERSTWO, 22 618 18 26;
22 842 94 02

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WYLEWKI agregatem, 
668 327 588

WRÓŻKA, 22 648 68 41, 
602 731 299

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

DOM OPIEKI Piaseczno, 
22 757 20 19; 601 870 594
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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

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

Jak prJak pr zzed ted t yygodniemgodniem
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje DDiioonniizzyy SSiieemmiiąąttkkoowwsskkii
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,, BBoogguussłłaaww LLaassoocckkii..
Redakcja: 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa,, uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, sekretarz redakcji: tteell.. 664488-4444-3322,,  e-mail: ppaassssaa@@ppaassssaa..wwaaww..ppll,, Internet: wwwwww..ppaassssaa..wwaaww..ppll.. 
Biuro Ogłoszeń –– MMaaggddaalleennaa JJaawwoorrsskkaa;; Dział Reklamy tteell.. ((2222)) 664499-7711-6655,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660055-336644-339966,, 660077-992255-000011;; Marketing i reklama –– GGrrzzeeggoorrzz PPrrzzyybbyysszz tteell.. 660077-992255-000011
Wydawca – AAggeennccjjaa rreekkllaammoowwaa IIMMAAKKOO SSpp.. JJaawwnnaa,, 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa.. uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660022-221133 555555;; ee-mmaaiill:: iimmaakkoo @@iimmaakkoo..ccoomm..ppll;; Skład i łamanie – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Studio graficzne – MMiicchhaałł DDoommaańńsskkii;;
Druk: AAGGOORRAA SS..AA..;; Kolportaż – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj,, tteell.. 660055-336644-339977;; PPAASSSSAA jjeesstt cczzłłoonnkkiieemm PPoollsskkiieeggoo SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa PPrraassyy LLookkaallnneejj.. RReeddaakkccjjaa nniiee jjeesstt zzoobboowwiiąązzaannaa ddoo ppuubblliikkaaccjjii nniieezzaammóówwiioonnyycchh tteekkssttóóww..

WWaarrsszzaawwaa,, 1122 mmaajjaa 22001177 rrookkuu
PPaann TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii
TTyyggooddnniikk PPAASSSSAA

Szanowny Przyjacielu,
Z uwagą i ogromną radością przeczytałem opublikowane w kwiet-

niu na łamach Passy artykuły dotyczące różnych aspektów Kuby. W
związku z tym, na wstępie chciałbym  przekazać Panu nasze naj-
szczersze  podziękowanie za ten szlachetny i przyjacielski gest. Nieste-
ty, nie zawsze piszą o naszym kraju w sposób obiektywny, dlatego tak
bardzo cieszymy się z Pańskich  opracowań.

Ostatnio miałem okazję odbyć interesujące spotkanie z 15 studenta-
mi z Uniwersytetu Warszawskiego i Gdańskiego. Zadawali mi różnego
rodzaju pytania dotyczące naszego kraju, a niektóre z nich dowodziły,
że nie ci młodzi ludzie posiadają obiektywnej informacji o Kubie. Oczy-
wiście  szczegółowo odpowiedziałem na wszystkie ich pytania. Artyku-
ły opublikowane przez Pana zasługują na nasze uznanie i znacząco
przyczyniają się  do poznawania  przez Polaków Perły Karaibów. 

Na koniec chciałbym  zapytać o dokładną datę uroczystości zapla-
nowanej  w sierpniu na Torze Służewiec, by poinformować o tym la-
tynoamerykańskich  Ambasadorów urzędujących w Polsce.

P o z o s t a j ę  z  p o w a ż a n i e m
J o r g e  M a r t i  M a r t i n e z  

A m b a s a d o r  R e p u b l i k i  K u b y

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

DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB ““JJaarryy”” 
uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144

tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 

CCzzwwaarrtteekk,, 11 cczzeerrwwccaa,, 1188..0000:: Wernisaż wystawy prac uczestników bezpłatnych warsztatów pla-
stycznych w Domu Sztuki (dzieci i młodzież). Wstęp wolny*.

PPiiąątteekk,, 22 cczzeerrwwccaa,, 1188..0000:: Wernisaż wystawy prac uczestników bezpłatnych warsztatów plastycz-
nych w Domu Sztuki (dorośli, w tym seniorzy). Wstęp wolny*.

SSoobboottaa,, 33 cczzeerrwwccaa,, 1199..0000:: KineDok (pełnometrażowe europejskie filmy dokumentalne). Pokaz
filmu “Turystyka!” (Chorwacja 2016, reż. Tońci Gaćina, Blu-ray). Wstęp wolny.

NNiieeddzziieellaa,, 44 cczzeerrwwccaa,, 1166..0000 ii 1177..1155:: Spektakl Teatrzyku Dziecięcego Siadaj Pała! p.t. “Jak wy-
glądają anioły”. Wstęp wolny.

WWttoorreekk,, 66 cczzeerrwwccaa,, 1188..0000:: Teatr Seniora w Domu Sztuki zaprasza na premierę spektaklu p.t. “Cze-
go nie widać czyli radio od kuchni”. Wstęp wolny*.

WWttoorreekk,, 66 cczzeerrwwccaa,, 1199..3300:: Pokaz taneczny w wykonaniu uczestników bezpłatnych dziecięcych
warsztatów tańca irlandzkiego w Domu Sztuki. Wstęp wolny*.

ŚŚrrooddaa,, 77 cczzeerrwwccaa,, 1188..0000:: Występ uczestników bezpłatnych warsztatów bębniarskich dla dzieci,
młodzieży i dorosłych (w tym seniorów) w Domu Sztuki. Koncert pn. “Bębnij ile sił!” Wstęp wolny*.

Dom Sztuki zaprasza do swoich filii - Klubu Seniora (Pięciolinii 10, 22 643 02 10) i Modelarni
Lotniczej (Służby Polsce 1, 22 643 12 82).

*Sfinansowano ze środków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Emocje koszykarskie na Ursynowie 
Po awansie zespołu seniorskiego KK Warszawa do pierwszej ligi najmłodsi koszykarze UKS - u

GIM 92 Ursynów przystępują do walki o finały Mistrzostw Polski w kategori Młodzik U - 14. W dniach
2 - 4 czerwca na obiektach sportowych przy ulicy Dereniowej 48 zostanie rozegrany turniej półfi-
nałowy, w którym poza gospodarzami wystąpią dryżyny WKK Wrocław, Trefla Sopot i TKM Wło-
cławek. Zapraszamy do dopingowania naszych młodych koszykarzy.

TTeerrmmiinnaarrzz ttuurrnniieejjuu::
22 cczzeerrwwccaa ((ppiiąątteekk)) 
17.45 UKS Siódemka Trefl Sopot - TKM Włocławek
19.45 Uroczyste rozpoczęcie
20.15 WKK Wrocław - UKS GIM 92 Ursynów
33 cczzeerrwwccaa ((ssoobboottaa))
14.45 UKS Siódemka Trefl Sopot - WKK Wrocław
17.15 TKM Włocławek - UKS GIM 92 Ursynów 
44 cczzeerrwwccaa ((nniieeddzziieellaa))
10.45 WKK Wrocław - TKM Włocławek
13.15 UKS GIM 92 Ursynów - UKS Siódemka Trefl Sopot
15.00 Uroczyste zakończenie

VAGABUNDUS
SSoobboottaa 0033..0066..22001177 ((PPuusszzcczzaa KKaammppiinnoosskkaa))

Wycieczka rowerowa na trasie Metro Młociny - Dąbrowa Leśna - Pociecha - Truskaw - Lipków -
Klaudyn - Boernerowo - Bemowo - Metro Młociny (ok. 45 km, przeważnie po drogach leśnych).
Umiarkowane tempo jazdy.

Zbiórka o godz. 10:00 przed stacją metra “Młociny” (wyjście południowe).
Prowadzi: Władysław Porczyk (e-mail: wporczyk@wp.pl)

NNiieeddzziieellaa 0044..0066..22001177 ((ookkoolliiccee WWiieelliisszzeewwaa ii NNoowweeggoo DDwwoorruu MMaazz..))
Wycieczka rowerowa na trasie Parking przy ZOO - Białołęka - Wieliszew - Komornica - Poddę-

be - Sikory - Nowy Dwór Maz. (ok. 75 km, w dużej części po drogach terenowych)
W programie m.in. zapoznanie się z tajemnicami Białołęki.
Powrót poc. KM ze stacji Nowy Dwór Maz. w godzinach popołudniowych.
Zbiórka o godz. 09:00 na parkingu przy wejściu północnym do ZOO
Prowadzą: Irma Żbikowska (e-mail: zirma@interia.pl) i Grzegorz Bzdak (e-mail: byku121@wp.pl)
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