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Witaj, mistrzu!

Czyt. str. 8

Bóg – Honor – Ojczyzna

W poprzednim koncercie
zaprezentowano muzykę
lat 20.

Najbliższy koncert
zostanie poprowadzony

w lekkim stylu
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SSzzaannoowwnnaa RReeddaakkccjjoo!!

Jako wieloletni już mieszka-
niec Ursynowa, a obecnie czło-
nek rady nadzorczej SBM Sto-
kłosy, wielokrotnie podejmowa-
łem problemy mieszkańców
(obrona przed zmiana nazwy
ulicy, zmiany nawierzchni pla-
ców na ul. ZWM, naprawy w ub.
roku skandalicznego stanu na-
wierzchni przy wejściu do me-
tra Stokłosy). Działania takie wy-
magały kontaktów z naszym
urzędem dzielnicowym. Podej-
ście urzędników było nie zawsze
przychylne. Dzisiaj spotkało
mnie mile rozczarowanie.

Na ostatnim, majowym wal-
nym zebraniu członków SBM
Stokłosy kilku członków SBM
słusznie krytycznie odniosło się
do stanu naszej osiedlowej ziele-
ni. Jako członek RN SBM te kry-
tyczne uwagi odniosłem też do

siebie. Postanowiłem więc bliżej
poznać „zielony temat”, ważny
przecież dla mieszkańców, jak
dostrzegam, nie tylko mojego
osiedla ale też dla pozostałych i
nie tylko na Ursynowie.

Uważam, że w natłoku wielu
różnorodnych potrzeb w Spół-
dzielniach Mieszkaniowych,
Urzędach Dzielnicowych a także
Urzędu Miasta, braku środków
na jakąkolwiek inwestycję, zie-
leń osiedlowa, miejska, ma trud-
ną drogę przebicia się o środki na
swoje potrzeby.

Ursynów ma już sporo lat.
Sporo lat mają też nasadzone
przy budowie Ursynowa drze-
wa i krzewy. Każdego roku do-
chodzą nowe nasadzenia. Z per-
spektywy tych lat widać nie za-
wsze kiedyś trafne pod wzglę-
dem lokalizacji (za blisko blo-

ków) nasadzenia potężnych dziś
drzew często wrastających w
okna kilku pięter, pozbawiają w
znacznym stopniu dostępu do
naturalnego światła.

Wiele jest przykładów niewła-
ściwego doboru gatunków
drzew. Najbardziej tego jaskra-
wym przykładem są na Ursyno-
wie, a więc i na Stokłosach liczne
przypadki wyrosłych wysokich i
grubych drzew kilku gatunków
topoli (Populus). Za literaturą
warto przybliżyć wady tego drze-
wa w osiedlach miejskich: zbyt
duże rozmiary, rozległy i zbyt
płytki system korzeniowy, wy-
woływanie alergii w czasie sien-
nym, nieciekawy wygląd, czy je-
sienne kłopotliwe zaśmiecanie
opadłymi liśćmi. Moim zdaniem
w ostatnio występujących w kra-
ju licznych trąbach powietrznych
– topole (te wielkich rozmiarów)
jako mające dużą kruchość drew-

na, a więc podatne na wywroty,
są w osiedlach miejskich wręcz
niebezpieczne. Topola w osie-
dlach miejskich często uważana
jest za chwast. Ustawa o ochronie
przyrody z 16.04.2004 – art. 86
ust. 1 p. 10. mówi, że jedynie za
usunięcie drzew tego gatunku
nie pobiera się opłaty.

Temat zieleni na naszym osie-
dlu podejmę osobiście do kon-
troli, a jako przewodniczący Ko-
misji KET zgłoszę go pod obrady
Rady Nadzorczej.

Prace wstępne już podjąłem.
Dokonałem już fotograficznego
stanu naszej osiedlowej zieleni.

Zieleń naszą znacząco dotknę-
ła ubiegłoroczna nietypowa zi-
ma. Stosunkowo dużo drzew i
krzewów uschło. Dotyczy to zie-
leni nie tylko „spółdzielczej” ale
także miejskiej. 

Sprawą skutecznie zaintere-
sowałem radnego pana Piotra
Skubiszewskiego a ten równie
skutecznie zainteresował spra-
wą panią Alicję Michalina-Ku-
cińska Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska. Odbyli-
śmy spotkanie.

Jako człowiek wielokrotnie
zawiedziony w załatwianiu
spraw w urzędach i tym razem z
rezerwą przyjąłem obiecaną po-
moc dla spraw zieleni naszego
osiedla Stokłosy.

Śpieszę jednak tą drogą po-
wiadomić pana Radnego i panią
Naczelnik, że byłem w błędzie
jak chodzi o podjęte działania ze
strony Dzielnicy Ursynów.

Dowód: w dniu 2 sierpnia zło-
żyłem do UD dokumentację foto-
graficzną dot. potrzeby usunięcia
miejskich uschniętych drzew
przy ul. Jastrzębowskiego i Ano-
dy a 13 sierpnia zostałem mile

rozczarowany podjęciem przez
odpowiednią ekipę działań. Od
dzisiaj już na ulicy Jastrzębow-
skiego nie szpeci uschnięty su-
mak (drzewo) Wprawdzie nie
można było w dniu 13 sierpnia
usunąć wszystkich zgłoszonych
martwych drzew bo procedura
administracyjna w tym zakresie
obowiązuje także urząd dzielni-
cy, choć obieg dokumentów w
sprawach usunięcia martwego
drzewa lub krzewu jest w całej
Warszawie dyskusyjny.

Pani Naczelnik jeszcze raz
dziękuję za skuteczne działanie.

Ośmielam się jednak prosić pa-
nią Naczelnik o spowodowanie
nasadzenie w miejsce usuniętych
drzew innych, oby nie topoli .

Z wyrazami największego
szacunku

S ł a w o m i r  L i t w i n

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

JJeesstt ttaakkii ggaattuunneekk cczzłłoowwiieekkaa,, zzwwaannyy bbiiuurrookkrraattąą,, kkttóórreemmuu ssiięę wwyyddaajjee,, żżee jjeeśśllii zzaakkaażżee ssiięę ppaalleenniiaa ttyyttoonniiuu nnaa
pprrzzyyssttaannkkaacchh kkoommuunniikkaaccjjii mmiieejjsskkiieejj,, ttoo nniieeppoottrrzzeebbnnee bbęęddąą ppooppiieellnniicczzkkii pprrzzyy kkoosszzaacchh nnaa śśmmiieeccii.. JJeeśśllii wwyyddaa
ssiięę zzaakkaazz ssppoożżyywwaanniiaa aallkkoohhoolluu ww mmiieejjssccaacchh ppuubblliicczznnyycchh ttoo nniiee mmaa ppoottrrzzeebbyy ssttaawwiiaanniiaa kkoosszzyy nnaa śśmmiieeccii
pprrzzyy łłaawwkkaacchh,, ww ppaarrkkaacchh lluubb wwzzddłłuużż cchhooddnniikkóóww.. PPrrzzeezz ttaakkiiee mmyyśślleenniiee mmaammyy eeffeekkttyy jjaakk nnaa zzddjjęęcciiuu.. MMaammyy
cczzęęssttoo wwiięękksszzyy nniiżż pprrzzeedd zzaakkaazzeemm bbrruudd nnaa pprrzzyyssttaannkkaacchh ii pprrzzyy ppaarrkkoowwyycchh łłaawwkkaacchh.. LLiicczzyymmyy nnaa kkoolleejjnnee
ddyyrreekkttyywwyy ddllaa ddeebbiillii,, nnaa pprrzzyykkłłaadd ccaałłkkoowwiittyy zzaakkaazz pprrzzeecchhooddzzeenniiaa pprrzzeezz jjeezzddnniiee ppoozzaa mmiieejjssccaammii ddoo tteeggoo
wwyyzznnaacczzoonnyymmii.. TToo nniicc,, żżee ppiieecchhoottkkąą nniieekkttóórrzzyy „„nnaaddrrzzuuccąą”” jjaakkiieeśś ppóółł kkiilloommeettrraa.. e R K a

Pod ławeczką...Piórem Derkacza

Dzięcioł duży 
(Dendrocopos major)

Od pewnego czasu słyszę dzięcioła, który ciągle wali w dechę. Decha to przednia ścianka bud-
ki lęgowej z małą dziurką. Ciągłe i na dodatek rytmiczne tarabanienie dziobem w deskę jest przy-
woływaniem przez samca samicy. Jak do tej pory na takie zaloty samca, brak jest odzewu ze stro-
ny „dzieciolin”. Może to oznaczać brak samic w okolicy lub zupełną ich głuchotę. Efektem pracy
dzięcioła jest powiększenie otworu w budce lęgowej do takiego rozmiaru, że swobodnie wchodzi
do środka. W ten sposób dziurka dla małego ptaszka, stała się otworem dla dużego ptaka.

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

FOTO LECH KOWALSKI
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Ryanair powiadomi SMS-em 
o opóźnieniach

Ryanair, jedyna tania linia lotnicza w Europie, ogłasza, iż pasażerowie, którzy doświadczą
-sporadycznych - ponad 90 minutowych opóźnień, będą otrzymywać darmowe powiadomie-
nia SMS o prawdopodobnym czasie trwania opóźnienia oraz nową godzinę odlotu.

Serwis został opracowany we współpracy z firmą Sentient (www.sentient.ie), jest nowym
dodatkiem do już istniejacego serwisu mailowego oraz informacji na bieżąco aktualizowanych
na stronie internetowej Ryanaira. Będzie on szczególnie przydatny w okresach poważnego za-
kłócenia w lotach związanych ze złą pogodą, strajkami pracowników kontroli ruchu lotnicze-
go lub powszechnymi zamknięciami przestrzeni powietrznej (np. spowodowanej przez popiół
wulkaniczny).

Stephen McNamara z Ryanaira powiedział: “Ryanair oferuje najlepszą obsługę klienta w Eu-
ropie. Nasz nowy system powiadomień SMS zapewni nam pozycję lidera. Pasażerowie, któ-
rzy dostarczyli nam numery telefonów komórkowych, otrzymają teraz informacje w czasie rze-
czywistym w przypadku wystąpienia rzadkiego opóźnienia przekraczającego 90 minut.

Najnowsze badania SITA szacują, że około 95% pasażerów lini lotniczych nosi przy sobie te-
lefon komórkowy w trakcie podróży. Nasz nowy system zapewni pasażerom aktualne informa-
cje w okresach zakłóceń spowodowanych np. przez złą pogodę, strajki pracowników kontroli
ruchu lotniczego lub zamknięciem przestrzeni powietrznej.

Derek Corcoran z Sentienta powiedział: “Sentient ściśle współpracował z Ryanairem, aby za-
projektować globalną aplikację komunikacyjną, która zapewni precyzyjne informacje dla pa-
sażerów, dostarczając za pomocą wielojęzykowego systemu powiadomień SMS informacje o
odlotach w czasie rzeczywistym.”

Pasażerowie proszeni są o przekazywanie numerów telefonów komórkowych.
a r
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Nasi olimpijczycy wrócili
już do kraju. Ci bez meda-
li, i ci z medalami. Duma
Ursynowa Tomasz Majew-
ski, jak zwykle skromny,
udzielał już na lotnisku
pierwszych wywiadów. 

Przywitany przez mamę i mał-
żonkę nie posiadał się z radości,
ale i feta kibiców przypadła mu do
gustu – widać to na zdjęciaciu
poniżej. 

Nasz fotoreporter, jak prawdzi-
wy paparazzo ruszył tropem mi-
strza olimpijskiego, który już na-
stępnego dnia został przywitany
w Ratuszu przez prezydent Han-
nę Gronkiewicz-Waltz. Prezydent,
nie bez kozery, zaprosiła także na

spotkanie Zofię Noceti-Klepacką,
brązową medalistkę w windsur-
fingu, która z kolei przyprowadzi-
ła ze sobą obiecujących następ-
ców, młody narybek z Yacht Clu-
bu Polskiego. W trakcie spotka-
nia można się było przekonać, że
nie wszystkim wielkim mistrzom
musi uderzać woda sodowa do
głowy, czego poza dalszymi suk-
cesami sportowymi życzymy oboj-
gu medalistom. Sympatyczne
wzajemne podziękowania po-
przedziły złożenie podpisów na
fladze Warszawy. Nie zapomnia-
no też o trenerach, których wiel-
ki wkład w sukces podkreślił To-
masz Majewski. e R K a

F o t .  L e c h  K o w a l s k i

Tomasz Majewski i Zofia Noceti-Klepacka gośćmi prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz

Od medali do powitalnej gali

SSeerrddeecczznnee ppoowwiittaanniiee zzggoottoowwaałłyy TToommaasszzoowwii MMaajjeewwsskkiieemmuu mmaammaa ii żżoonnaa

ZZooffiiaa NNoocceettii-KKlleeppaacckkaa pprrzzeeddssttaawwiiłłaa pprrzzyysszzłłoośśćć nnaasszzeeggoo żżeeggllaarrssttwwaa

OOdd lleewweejj:: ZZooffiiaa NNoocceettii-KKlleeppaacckkaa,,
bbrrąązzoowwaa mmeeddaalliissttkkaa zz LLoonnddyynnuu,,
TToommaasszz MMaajjeewwsskkii,, zzłłoottyy mmeeddaalliissttaa zz
PPeekkiinnuu ii LLoonnddyynnuu,, RReennaattaa PPooppeekk,,
ddyyrreekkttoorr BBiiuurraa SSppoorrttuu ii RReekkrreeaaccjjii oorraazz
ttrreenneerr HHeennrryykk OOllsszzeewwsskkii
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Szalone lata dwudzieste już były – Muzyczne lato na Ursynowie zaprasza na trzeci koncert

Klasyczna paranoja przed Ratuszem
W minioną niedzielę 12
sierpnia, odbył się przed
Ratuszem Dzielnicy Ursy-
nów, trzeci koncert w ra-
mach tegorocznego „Mu-
zycznego lata na Ursyno-
wie” pt. „Wdzięk , styl,
czar, szyk…czyli muzyka
szalonych lat dwudzie-
stych”, który był okazją do
zaprezentowania najwięk-
szych przebojów operetko-
wych, rewiowych, kabare-
towych i filmowych. 

Wszystko zaczęło się od podró-
ży do operetkowego Varażdin,
gdzie można było spotkać Bonie-
go i Feriego i ich „Artystki z Varie-
te”, które nie biorą miłości zbyt
tragicznie, piękną Lulu od Maxi-
ma oraz Wiktorię i Johna Cunli-
ght’a. A jak tradycja nakazuje
przygrywał im na skrzypcach cy-
gański wirtuoz, który porywająco
zagrał Czardasza V. Montiego. 

Z piosenką na ustach, humo-
rem i werwą przedefilowali przed
publicznością w paradzie mu-
zycznej, czołowi artyści polskich
scen operowych i operetkowych,

czyli: Katarzyna Laskowska – so-
pran, Magdalena Idzik – mezzo-
sopran (obie są mieszkankami
Ursynowa), Ryszard Wróblewski
– tenor, Robert Szpręgiel – bary-
ton oraz Maciej Przestrzelski –
skrzypek wirtuoz, a jednocześnie
koncertmistrz orkiestry. Koncert
poprowadziła Anna Barańska-
Wróblewska (dyrektor orkiestry),
która była również autorką sceno-
grafii i kostiumów. Gustowne to-
alety pań i eleganckie stroje pa-
nów, zmieniały się w zależności
od stylu utworu. Na scenie poja-
wił się nawet samochód retro. 

Piosenką „Powróćmy jak za
dawnych lat” Katarzyna Laskow-
ska wprowadziła klimat przed-
wojennej stolicy. Usłyszeliśmy
największe przeboje z lat 20. i
30.m.in.: „Ada to nie wypada”,
„Już taki jestem zimny drań”,
czy „Miłość ci wszystko wyba-
czy”. Nie zabrakło też szlagie-
rów filmowych, jak choćby „Już
nie zapomnisz mnie” z filmu
„Zapomniana melodia”. 

Wspaniała muzyka i mistrzow-
skie wykonanie sprawiły, że tłum-

nie zgromadzona publiczność
śpiewająca wraz z artystami nie-
zapomniane przedwojenne szla-
giery nagrodziła ich kilkunasto-
minutową owacją na stojąco. 

Niezwykle udany wieczór za-
kończyła plenerowa projekcja
filmu Woodego Allena, pod tytu-
łem „O północy w Paryżu”. 

Zgodnie z obietnicą burmi-
strza Dzielnicy Ursynów Piotra
Guziała, który powitał zgroma-
dzoną na koncercie publiczność,
sierpień będzie bardzo bogaty
w wydarzenia kulturalne.
Oprócz opisanego wyżej wieczo-
ru odbędą się jeszcze dwa kon-
certy: 19 sierpnia o swojej „Kla-
sycznej paranoi” opowie Steffen
Möller, któremu towarzyszyć bę-
dzie obdarzona wspaniałym so-
pranem Bogumiła Dziel –Waw-
rowska i Łomżyńska Orkiestra
Kameralna zaś 26 sierpnia. bę-
dzie można posłuchać przebo-
jów Michaela Jacksona w nie-
zwykłych, symfoniczno-chór-
alnych aranżacjach. 

D E S
F o t o .  P a w e ł  B i e l i ń s k i
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Ursynowskie Kino Koncertowe

Ledwo zakończył się Ursynowskie Lato Filmowe, atu już ko-
lejne pokazy kina plenerowego z muzyką na żywo na Ursyno-
wie – to propozycja dla miłośników niemych komedii z Char-
lie Chaplinem. W czwartek 23 sierpnia burmistrz Ursynowa
Piotr Guział zaprasza pod Kopę Cwila na pokaz dwóch kome-
dii: „Gorączka złota” i „Brzdąc”. 

O 21.15 do filmu „Gorączka złota” zagra Ritmodelia. Jest to
orkiestra perkusyjna, która gra ciepłe południowe rytmy. Z
muzycznym humorem odnosi się do tego, co dzieje się na
ekranie.

Drugi film wieczoru, którego pokaz rozpocznie się o 22.40
to „Brzdąc”. Podkład muzyczny przygotuje zespół Gadająca
Tykwa. Muzycy mają nietypowe instrumentarium: balafony,
ngoni, djemble, kubańskie conga, tureckie flety ney, bułgarski
kawal, lirę korbową, drumle czy didjeridoo. Bogactwo instru-
mentów wydobędzie w niepowtarzalny sposób wzruszający
nastrój tego arcydzieła kina niemego. Wstęp wolny.

SSzzaannoowwnnii PPaańńssttwwoo

Mam wielką przyjemność zaprosić Państwa, zgodnie
ze złożoną wcześniej obietnicą, na kolejne koncer-
ty plenerowe, zorganizowane przez Dzielnicę Ursy-

nów w ramach Muzycznego Lata na Ursynowie.

I mprezy, podobnie jak w lipcu, będą odbywać się na du-
żej plenerowej scenie, ustawionej przed ursynowskim ra-
tuszem, zaś w przypadku niesprzyjających prognoz po-

gody W NOWYM MIEJSCU – dzięki gościnności Ursynow-
skiego Centrum Sportu i Rekreacji – w hali sportowej przy ul.
Hawajskiej 7 (wejście od ulicy Dereniowej). O ewentualnym
przeniesieniu koncertu informować będą plakaty umieszczo-
ne przed Urzędem Dzielnicy. 

Na zakończenie wakacji, 26 sierpnia o godz. 19.00
zapraszam Państwa na duże przedsięwzięcie arty-
styczne pod tytułem „Michael Jackson symfonicznie”.

Najbardziej znane światowe przeboje Jacksona usłyszymy w
wyjątkowej aranżacji na orkiestrę, dwa chóry i solistów. Przy-
pomnę również, że po każdym koncercie będą mogli Państwo
dodatkowo obejrzeć znakomite filmy z równie wyśmienitą
muzyką. 

Życząc wszystkim miłego wypoczynku, mam jednocze-
śnie nadzieję, że tych kilka sierpniowych wieczorów
spędzicie Państwo razem z nami, w wyjątkowej at-

mosferze Muzycznego Lata na Ursynowie. 

B u r m i s t r z  D z i e l n i c y  U r s y n ó w
P i o t r  G u z i a ł

Fundacja Herosi działa od 2009 roku. Jej powstanie wiąże się
bezpośrednio z inicjatywą polskich siatkarzy, za których to namo-
wą doszło do jej założenia. Chcąc pomóc chorym na raka dzieciom
zawodnicy wspierają działania organizacji swoim wizerunkiem i
czynnym udziałem w akcjach. 

Fundacja stara się pomóc jak największej ilości potrzebujących,
zaś zawodnicy Reprezentacji Polski, zgodnie ze swoją obietnicą,
nieustannie się w tę pomoc angażują. Prezentowane zdjęcia są efek-
tem kolejnych, wspólnych działań. 

Sesja zdjęciowa, w której wzięli udział siatkarze, jak zresztą
wszystkie poprzednie akcje, miała szczególny wydźwięk. Zawod-
nicy uczestniczyli w niej dobrowolnie, na kilka dni przed ich wy-
lotem na Finał Ligi Światowej, z którego wrócili ze złotym meda-
lem. Rezygnując z wolnego czasu, przeznaczonego na odpoczy-
nek po ciężkich treningach. Autorką zdjęć wykonanych jest współ-
pracująca z Fundacją Herosi fotograf Sylwia Dąbrowa.

Tak pozytywne podejście kadrowiczów do działań na rzecz
Fundacji nie dziwi nikogo, kto śledzi ich współpracę z Fundacją,
ponieważ już w momencie swojego powstawania miała ona wspar-
cie ze strony siatkarzy. W uznaniu za działania na rzecz tej właśnie
organizacji w 2011 roku, reprezentacja Polskich siatkarzy zdoby-

ła tytuł Gwiazdy Dobroczynności w konkursie organizowanym
przez Newsweek oraz Akademię Filantropii w Polsce. 

Swoimi działaniami w szczególności objęliśmy Klinikę Onkolo-
gii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, która specjalizuje się
w leczeniu pacjentów z terenu całego kraju z nowotworami wie-
ku dziecięcego, tkanek miękkich i kości. Zajmuje się w ratowaniem
kończyn dzieci, poprzez zastosowanie endoprotez onkologicz-
nych. Jest to jedyna tego typu placówka w kraju. 

Dzięki prywatnym inicjatywom siatkarzy, a także przychylności
PZPS i klubów siatkarskich, udało się do tej pory wyposażyć oddział
w pompy do podawania chemioterapii czy środków przeciwbólo-
wych, sprzęt monitorujący czynności życiowe: kardiomonitory,
pulsoksymetry, specjalistyczne łóżka, w tym te do transportu cho-
rych, a także sprzęt do rehabilitacji kończyn górnych i dolnych. 

Oprócz doraźnej pomocy równie ważny jest aspekt psychologicz-
ny leczenia. Zawodnicy są częstymi gośćmi w szpitalu, zaprasza-
ją też podopiecznych Fundacji na mecze czy treningi. Takie atrak-
cje pomagają im oderwać się choć na chwilę od choroby i zebrać
siły do dalszej walki. Siatkarze przekazują także, na organizowa-
ne systematycznie przez Fundację licytacje, swoje trofea, koszul-
ki z autografami itp. 

W skali roku na oddziale onkologii leczy się około 2 600 pacjen-
tów, z czego 300 jest poddawanych ciągłej chemioterapii. Nieste-
ty, na oddziale znajduje się zaledwie 35 łóżek, a z roku na rok od-
notowywanych jest coraz więcej zachorowań. Dlatego Dyrekcja
IMID podjęła decyzję o przebudowie i powiększeniu oddziału
kosztem istniejącej sali operacyjnej. 

Nowa sala będzie wybudowana w innym miejscu budynku.
Jednak szpital ma problemy z wyposażeniem jej w nowy sprzęt me-
dyczny. 

Założeniem kampanii, w której wzięli udział polscy siatkarze,
jest wsparcie Fundacji Herosi w pozyskaniu pomocy dla oddzia-
łu onkologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Razem z
siatkarzami chcemy  pomóc szpitalowi skompletować wyposaże-
nie sali operacyjnej. Jest to jednak na tyle poważne wyzwanie fi-
nansowe, że bez pomocy osób i instytucji z zewnątrz, cel ten bę-
dzie bardzo trudno osiągnąć. Koszt tego przedsięwzięcia to oko-
ło 1 500 000 zł. 

Przy okazji tej kampanii Fundacja Herosi zwraca się do ludzi do-
brej woli, aby ci, idąc śladem Ambasadorów akcji prezentowanych
na fotografiach, przyczynili się do ratowania małych herosów. 

a r

Siatkarze Ambasadorami Fundacji Herosi
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Zwycięska bitwa Wojska Polskiego odbyła się 92 lata temu

Hej, kto Polak na bagnety!
Pierwsza długa, niezwykle
krwawa i wyczerpująca ekono-
micznie wojna skończyła się 11
listopada 1918 roku. O godzinie
jedenastej zamilkły działa. Dla
narodów europejskich nastał
czas pokoju i odbudowy. Nie dla
wszystkich. 

Na przeoranych bitwami i
zdeptanych marszami obcych
armii ziemiach niegdysiejszej

Rzeczpospolitej Obojga Narodów, na
zgliszczach dawnej świetności odradza-
ło się nowe państwo. 19 listopada 1918
roku z Warszawy poszła w świat depe-
sza zaczynająca się od słów: „Jako Wódz
Naczelny Armii Polskiej pragnę notyfi-
kować rządom i narodom wojującym i
neutralnym istnienie Państwa Polskie-
go Niepodległego, obejmującego
wszystkie ziemie zjednoczonej Polski
(…). Opierając się na Armii Polskiej
pod moją komendą, mam nadzieję, że
odtąd żadna armia obca nie wkroczy do
Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie
formalnej woli naszej. Jestem przekona-
ny, że potężne demokracje Zachodu
udzielą swej pomocy i braterskiego po-
parcia Polskiej Rzeczpospolitej Odro-
dzonej I Niepodległej. Wódz Naczelny/
Piłsudski”. Krótki, pełen dumy i godno-
ści tekst. Jednakże zawarte w nim ocze-
kiwania wobec wielkich mocarstw
wkrótce zostały wystawione na śmier-
telną dla Polski próbę.

Ta wojna nie była wypowiedzia-
na. Powstała samoistnie. Na
tereny, z których wycofywali

się Niemcy od zachodu wkraczały od-
działy Wojska Polskiego dla ustalenia
wschodniej granicy państwa a od
wschodu oddziały Armii Czerwonej,
której cele, zgodnie z hasłami Komisa-
rza Ludowego Spraw Wojskowych Lwa
Dawidowicza Trockiego (czyli Lejby Da-
widowicza Bronsztejna), były zupełnie
inne. Jego nie interesowały granice lecz
idea bolszewickiej rewolucji wszech-
światowej i dlatego Armia Czerwona
miała przeć jak najszybciej na zachód by
wesprzeć rewolucje w Niemczech i na
Węgrzech a następnie wedrzeć się da-
lej w głąb Europy. W tej koncepcji nie
było miejsca dla niepodległego państwa
polskiego, co najwyżej na republikę so-
wiecką.

Pierwsze zetknięcie sił polskich
z bolszewickimi nastąpiło 15
lutego 1919 roku. Starcie było

nieuniknione. W tymże roku Polacy od-
nieśli szereg zwycięstw nad Armią Czer-
woną. Wyzwolili Wilno, zajęli Mińsk
białoruski i kilka znaczących miast. Na
jesieni front polski zatrzymał się na rze-
kach Dźwinie i Berezynie, przekroczył
Zbrucz. Piłsudski wstrzymał ofensywę
ponieważ nie chciał pomagać gen. De-
nikinowi słusznie uważając, że zwycię-
stwo „białych” oznaczałoby znowu nie-
wolę dla Polski. Wiosną 1920 roku bol-
szewicy pokonali Denikina, odnosili też
zwycięstwa na innych frontach wojny
domowej. W końcu 1919 roku i w stycz-
niu 1920 zwrócili się do rządu polskie-
go proponując rozmowy pokojowe z
równoczesnym zawieszeniem broni na
całym froncie. Był to podstęp. Zgodnie
z informacjami polskiego wywiadu gro-
madzili na zapleczu znaczne siły zło-
żone z najlepszych jednostek armijnych
przygotowując je do uderzenia na Pola-
ków. Piłsudski uprzedza ich zamiary.
25 kwietnia 1920 r. Wojsko Polskie w si-
le ok. 60 tys. żołnierzy i Armia Czynna
Ukraińskiej Republiki Ludowej licząca
3904 żołnierzy rozpoczynają ofensywę
w kierunku Kijowa, w celu uniemożli-
wienia bolszewikom pełnej koncentra-
cji wojsk. Już 7 maja wojska weszły do
Kijowa a 9-go odbyła się wspólna defi-
lada oddziałów polskich i ukraińskich
przed gen. Rydzem-Śmigłym i atama-
nem Petlurą. 

Niestety, ten wyprzedzający
atak zakończony tak spekta-
kularnym sukcesem skutkiem

złego rozpoznanie wywiadu nie osią-
gnął celu. Bolszewicy zgromadzili swo-
je siły na północ od Kijowa. 26 maja
rozpoczęli kontratak. Armia Konna Bu-
dionnego przerwała front i wyszła na

tyły wojsk polskich. W tej sytuacji Pola-
cy 9 czerwca rozpoczęli uporządkowa-
ny odwrót z Kijowa. Równocześnie na
północy rozpoczął natarcie Tuchaczew-
ski. Po dwóch dniach walk (4-5 lipca)
sześć polskich dywizji nie wytrzymało
naporu trzynastu dywizji strzeleckich i
dwóch dywizji kawalerii – rozpoczęto
odwrót. 

Odtąd Armia Czerwona nie-
ustanne posuwa się naprzód
wiedziona wydanym 2-go lip-

ca rozkazem dowódcy frontu marszał-
ka Tuchaczewskiego: „Armia spod Czer-

wonego Sztandaru i armia łupieżczego
Białego Orła staja twarzą w twarz, w
śmiertelnym pojedynku. Ponad mar-
twym ciałem Białej Polski jaśnieje dro-
ga ku ogólnoświatowej pożodze. Na na-
szych bagnetach poniesiemy szczęście
i pokój ludzkości pełnej mozołu. Na za-
chód! Wybiła godzina ataku! Do Wilna,
Mińska, Warszawy! Naprzód marsz!”. 

Wojsko Polskie było w odwro-
cie ale żołnierze i dowódcy
starali się za wszelką cenę

zachować zdolność bojową. Gen. Żeli-
gowski tak opisał tę sytuacje w swoich
wspomnieniach: „Sześciotygodniowe
cofanie się wytworzyło jak gdyby cho-

robliwe uczucie konieczności odwro-
tu. Zasypiając i budząc się żołnierz my-
śli o tym, że ma się cofać. Stało się to do
pewnego stopnia chorobą i weszło w
krew. W ciągu tych długich tygodni, za-
równo po porażce, jak i po zwycięstwie
następował odwrót. Nie było to tchórzo-
stwo, brak męstwa lub niewiara we wła-
sne siły, ale groźne przyzwyczajenie,
które zdezorientowało umysły. (…).
Odwrót stal się czymś automatycznym,
przyzwyczajeniem, ale stan moralny
oficerów i żołnierzy był dobry. (…).
Oczywiście, były poszczególne wypad-

ki, zwłaszcza na tyłach,(…). Nie było te-
go w linii. Nasz żołnierz, jak zawsze,
żartował z wszystkiego, znosił wszel-
kie braki, miał wielkie zaufanie do ofi-
cerów, był posłuszny i łatwo oriento-
wał się w sytuacji”. Potwierdzeniem ob-
serwacji generała są słowa przeciwnika.
Gen. Mierieckow w swoich pamiętni-
kach „Pół wieku w mundurze” tak
wspomina walki na froncie zachodnim:
„Pod koniec maja 4 dywizja (…) weszła
w styczność z oddziałami Józefa Pił-
sudskiego. Nasze natarcie nagle się za-
trzymało. (…) Wysyłane przeze mnie
grupy rozpoznawcze zawsze trafiały na
gęsty ogień artylerii, karabinów ma-

szynowych i karabinów oraz głęboko
urzutowaną obronę. (…) Okazało się,
że nasi sąsiedzi borykają się z podobny-
mi trudnościami: i 6 dywizja S. Timo-
szenki, i 11 dywizja F. Morozowa, i 14
dywizja A. Parchomienki w żaden spo-
sób nie mogły przełamać obrony prze-
ciwnika, znaleźć jej słabego ogniwa.
(…). 

Muszę oddać sprawiedliwość
polskiemu żołnierzowi, któ-
ry walczył dzielnie, bo wie-

rzył w to, co mu wmawiano. Wbijano
mu bowiem teraz do głowy, że w roku

1772 Prusy, Austria i Rosja dokonały
pierwszego rozbioru Polski; w roku
1793 – drugiego, a w 1975 – trzeciego;
że utworzone przez Napoleona Księ-
stwo Warszawskie w roku 1815 zosta-
ło okrojone przez Rosję i dalej, że w
1918 roku powstała niepodległa Pol-
ska, którą teraz Rosjanie znów chcą po-
zbawić niezawisłości. To działało na
żołnierzy. Ułani i piechurzy, nawet okrą-
żeni, bili się do ostatniego tchu i po-
czątkowo rzadko kiedy poddawali się
do niewoli.” Autor tych wspomnień pra-
widłowo zapisał daty rozbiorów, po-
tem już myli Księstwo z Królestwem
Kongresowym a dalej już bredzi, że „wy-

trwała propaganda internacjonalistycz-
na” i „demaskowanie polityki piłsud-
czyków (…) oraz nawiązanie bezpo-
średnich kontaktów z polskim proleta-
riatem mogły przynieść pożądany efekt”
tzn. poddawanie się żołnierzy. Naiwne
bolszewickie życzenia. 

Mężna postawa polskiego żoł-
nierza w znacznym stopniu
wynikała z przywiązania do

wartości, w których został wychowa-
ny, Na klingach szabel naszych przod-
ków widniała dewiza: BÓG – HONOR
– OJCZYZNA. Te wywodzące się z eto-
su rycerskiego słowa nie były dla trady-
cyjnie chrześcijańskiego narodu pustym
dźwiękiem. Miały treść i wagę. 

„Tego właśnie nie potrafili zrozumieć
ani bolszewicy, ani przedstawiciele
zmaterializowanego świata Zachodu.
Nie mieściło się w ich mentalności, ze
polskie imponderabilia mogą mieć tak
wielką siłę oddziaływania. Wyśmiewa-
no polski romantyzm zupełnie go nie
rozumiejąc, dziwiono się „niepotrzeb-
nemu” poświęceniu ofiar w polskich
zrywach powstańczych, nie doceniano
trwałości polskich zasad i przywiąza-
nia do odwiecznych wartości” (prof. A.
L. Szcześniak).

A rmia Czerwona natomiast
miała zupełnie inne morale,
można powiedzieć – nie mia-

ła go wcale.  
„… armia bolszewików była zbierani-

ną niedostatecznie wyszkolonych i za-
opatrzonych chłopskich żołnierzy. Mo-
rale bojowe było nikłe, przymusowo
wcieleni chłopi licznie dezerterowali,
ilekroć nadarzyła się po temu okazja.
(…). To, że armia rewolucji nie rozpa-
dła się całkowicie już w pierwszych mie-
siącach swojego istnienia, zawdzięcza-
ła wojskowym umiejętnościom byłych
carskich oficerów, którzy wstąpili na
służbę bolszewików” (Jörg Baberow-
ski – „Czerwony terror”).

I taka właśnie armia w niespełna
sześć tygodni od rozpoczęcia
ofensywy stanęła 12 sierpnia na

przedpolu Warszawy gotując się do
ostatecznego szturmu. Tuchaczewski
realizował stare plany carskich genera-
łów Dybicza i Paskiewicza. Dążył do
przeprawy przez Wisłę by zaatakować
lewobrzeżną Warszawę i jednocześnie
poprowadzić szturm na Pragę. Tylko
20 km od jej granic znajdowało się nie-
wielkie, liczące ok. 5 tysięcy mieszkań-
ców, miasteczko – Radzymin. Pierw-
szy atak czerwonoarmistów nastąpił
już 12 sierpnia o piątej po południu.
Poprzedził go dwugodzinny ostrzał.
Gdy ruszyła bolszewicka nawała od-
parł ją 46 Pułk Piechoty. 13-go Rosjanie
znów przypuszczają szturm, tym ra-
zem udany. Zdobywają Radzymin. 14-
go Dywizja Litewsko-Białoruska wy-
rzuca ich z miasta, ale tego samego
dnia wieczorem gdy jednostka wycofu-
je się na inne pozycje a na jej miejsce
jeszcze nie przybyły inne oddziały, bol-
szewicy zajmują Radzymin. Następne-
go dnia  „Pułk Wileński wpadł do Ra-
dzymina, ale z powodu groźby okrą-
żenia znów się wycofał. Żołnierzy ura-
towały czołgi (…) Okazały swą sku-
teczność w dość zabawny sposób. (…)
Jeden z czołgów zatrzymał się. Załoga
otworzyła w wieżyczce klapę chcąc wy-
wietrzyć wnętrze ze spalin. Bolszewicy
widząc to myśleli, że nasi żołnierze zo-
stawili podczas wycofywania się...
kuchnię polową. Podbiegli zatem żeby
przejąć „kuchnię”, spotkało ich niemi-
łe rozczarowanie.

Po naszym odwrocie nastąpił
atak bolszewicki. Załamał się
on szybko w ogniu naszej obro-

ny. W godzinach popołudniowych na-
sze oddziały ruszyły do kolejnego sztur-
mu. (…) około 21.00 pododdziały 30
Pułku Strzelców Kaniowskich odzyska-
ły Radzymin bez wystrzału.” (cyt. Z.
Michalski, Internet). I to był ostatni bój
o miasteczko, które choć niewielkie zy-
skało niespodziewanie zasłużoną sła-
wę i stało się symbolem w tej wojnie o
wolność Polski. Ciąg dalszy w następ-
nym numerze „Passy”.

J e r z y  R .  B o j a r s k i
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Kolejny blamaż stewardów ze służewieckiej Komisji Technicznej

Nie każda podkowa przynosi przysłowiowe szczęście

Członkowie służewieckiej
Komisji Technicznej nie
cieszą się zaufaniem śro-
dowiska wyścigowego, a
szczególnie graczy. Ilość
kontrowersyjnych, często
wręcz bulwersujących de-
cyzji wydanych przez to
gremium pozwala na
umieszczenie tamtejszych
stewardów na pierwszej
stronie w Czarnej Księdze
Toru na Służewcu, o ile ta-
kie wydawnictwo kiedy-
kolwiek powstanie.

Komisja Techniczna powoły-
wana jest i odwoływana przez
prezesa Polskiego Klubu Wyści-
gów Konnych. Organizator go-
nitw na Służewcu, czyli spółka
Totalizator Sportowy nie posia-
da legitymacji prawnej do inge-
rowania w skład personalny KT,
jak również w jej działalność i
wydawane prze komisję decy-
zje. Podobnie jak gracze, którzy
są solą każdego toru, ponieważ
dostarczają do kas pieniądze, or-
ganizator może jedynie obser-
wować działalność stewardów i
w przypadku wydania przez
nich kontrowersyjnej, wywołują-
cej wśród publiczności złe emo-
cje decyzji bezsilnie zgrzytać zę-
bami. 

Konia kują...
Ostatnio szerokim echem od-

biła się sprawa kucia koni, na
pozór błaha, bo cóż może być
bulwersującego w tak banalnej
czynności, jak podkucie konia?
Okazuje się, że może. Oto frag-
ment regulaminu wyścigów
konnych zatwierdzonego sto-
sownym rozporządzeniem
przez ministra rolnictwa i roz-
woju wsi: § 17. 1. W gonitwach
biorą udział konie, których przy-
najmniej przednie kończyny są
okute płaskimi, gładkimi pod-
kowami. 2. Za zgodą Komisji
Technicznej w gonitwach pła-
skich, z płotami lub z przeszko-
dami mogą być stosowane pod-
kowy płaskie z elementami za-
pewniającymi lepszą przyczep-

ność, pod warunkiem że ele-
menty te nie stanowią zagroże-
nia dla koni uczestniczących w
gonitwie. 3. Przepis ust. 1 nie
dotyczy kłusaków. 4. Gonitwy
są przeprowadzane, jeżeli orga-
nizator wyścigów konnych za-
pewni możliwość podkuwania
koni przez podkuwacza przez
cały czas ich przeprowadzania.

Powyższy przepis mówi wy-
raźnie, że: po pierwsze, podko-
wy przynajmniej na dwóch koń-
skich nogach muszą być płaskie;
po drugie, KT może zezwolić na
zamianę na inne, o ile inne pod-
kowy nie stanowią zagrożenia
dla pozostałych uczestników go-
nitwy; po trzecie, podczas roz-
grywania gonitw powinien na
torze dyżurować podkuwacz ko-
ni. Trener Adam Wyrzyk, czło-
wiek niepokorny i od dawna bę-
dący solą w oku pracowników
PKWK zarzucił był ostatnio KT
tolerowanie kolejnych odstępstw
od regulaminu. Otóż w dniu 5
sierpnia 2012 r. Komisja Tech-
niczna komunikatem nr 25 ze-
zwoliła na stosowanie w goni-
twach podków, które nie są pła-
skie. Problem w tym, że oficjal-
nie dopuszczone 5 sierpnia pod-
kowy o ząbkowanej powierzch-
ni i z wyraźnie wystającą ze-
wnętrzną krawędzią były stoso-
wane przez kilku trenerów już
od wielu miesięcy. Podkowy te-
go typu zwiększają w sposób
znaczny przyczepność, więc ko-
nie nimi podkute miały przewa-
gę nad końmi okuwanymi pod-
kowami regulaminowymi. 

Wystaje, czy nie?
Adam Wyrzyk w swoim pi-

śmie do KT twierdzi, że „opie-
szałość (w podjęciu decyzji -
przyp. TP) w tym konkretnym
przypadku była wyjątkowo ka-
rygodna, gdyż powodowała
nierówne szanse dla koni star-
tujących w gonitwach. Poważ-
ne wątpliwości budzi również
kwestia bezpieczeństwa stoso-
wania podków o ząbkowanej
powierzchni, czy wyraźnie wy-
stającej zewnętrznej krawędzi”.

Wyrzyk twierdzi również, że
działania stewardów w tym
konkretnym przypadku „nie
mają wiele wspólnego z czu-
waniem nad rzetelnością, bez-
pieczeństwem, uczciwą konku-
rencją i równością szans w wy-
ścigach”.

Trudno nie zgodzić się z
twierdzeniami trenera, który
zna swoje rzemiosło, wie, co
mówi i opromieniony jest wie-
loma sukcesami na torze, m.in.
zwycięstwem swojej podopiecz-
nej w tegorocznych Derby. Z na-
szej wiedzy wynika, że niektó-
rzy trenerzy korzystają z pod-
ków St. Croix model Outer Rim
Racing Plates oraz Victory mo-
del Sport V-Grip. Żadna z tych
podków nie jest płaska - to jest
poza jakąkolwiek dyskusją.
Podkowy te są karbowane, a
wystający na ich zewnętrznym
ramieniu rant może stanowić
zagrożenie dla koni uczestni-
czących w gonitwie. Przyjmij-
my, że ów rant nie stanowi jed-
nak zagrożenia. Pozostaje wów-
czas pytanie, dlaczego KT nie
wydała stosownego komunika-
tu o dopuszczeniu innego niż
płaskie okucia przed rozpoczę-
ciem sezonu wyścigowego?
Czemu przez cztery miesiące
tolerowała dowolność i patrzy-
ła przez palce na ewidentne ła-
manie regulaminu, skutkujące
nierównością szans uczestni-
ków gonitw? Gdzie jest odpo-
wiedzialność stewardów za po-
pełniane błędy? W przypadku
Służewca członkowie KT mają
status świętych krów, co samo
w sobie jest skandalem. 

Nadzór na nadzorującymi
Wydaje się, że jedynym spo-

sobem na wyeliminowanie pa-
tologii z łona PKWK jest zwięk-
szenie nadzoru nad jego działal-
nością przez wiceministra, który
ma w swoim pionie Jockey Club.
Być może należy powołać komi-
sję, która prześwietliłaby działal-
ność poszczególnych wydziałów
PKWK, a przede wszystkim Ko-
misji Technicznej na przestrzeni

ostatnich dwu-trzech lat. Roz-
ważamy możliwość oficjalnego
wystąpienia do szefa resortu rol-
nictwa z takim postulatem. Zada-
niem prasy jest m.in. ujawnianie
patologii i wywieranie nacisku
na odpowiednie czynniki, aby
wynaturzenia i złe praktyki były
eliminowane z codziennego ży-
cia. Nie zamierzamy dalej bez-
czynnie patrzeć jak wysiłek wy-
ścigowego środowiska w dąże-
niu do odbudowania prestiżu
Służewca i przywrócenia wyści-
gom konnym dawnej świetności
niszczony jest przez garstkę nie-
odpowiedzialnych osób. 

Zapytani przez trenera Ada-
ma Wyrzyka o uzasadnienie
swojej mocno spóźnionej decy-
zji z dnia 5 sierpnia stewardzi z
KT uchylili się od udzielenia ja-
snej odpowiedzi. Scedowali ten
obowiązek na Pawła Gocłow-
skiego, kierownika wydziału
spraw hodowlanych i wyścigo-
wych PKWK. Czemu akurat ten
człowiek miałby zajmować sta-
nowisko w sprawie, w której
kompetencje posiada wyłącz-
nie KT? W regulaminie wyści-
gów konnych, a konkretnie w §
17 nie ma ani słowa o opinii kie-
rownika wydziału hodowlane-
go. W związku z tym, wydana
przez Gocłowskiego opinia ma
charakter świstka papieru, tym
bardziej że faktycznie jest świst-
kiem papieru sporządzonym na
kolanie. Opinia została bowiem
napisana odręcznie i nie posia-
da nagłówka z nazwą (nazwi-
skiem) adresata, choć “dot. pi-
sma p. A. Wyrzyka”. Brak kin-
dersztuby Gocłowski potwier-
dza także treścią swojego pi-
sma, w którym aż nadto wi-
doczny jest lekceważący stosu-
nek do petenta: “Obie podko-
wy nie są płaskimi i gładkimi
(...) - stwierdza pan kierownik.
- Do uprawnień trenerów nale-
ży m.in. zgłaszanie protestów
(...) i to jest właściwa ścieżka
postępowania w tej sprawie
(...)” - poucza w drugim i ostat-
nim zdaniu swojej opinii, po
czym przybija pieczęć imienną

opatrzoną czytelnym podpisem.
Ani śladu grzecznościowego,
powszechnie przyjętego w kore-
spondencji zwrotu „z pozdro-
wieniami” lub „z wyrazami sza-
cunku”.

Kierownik to ma dobrze
Według pana kierownika Go-

cłowskiego, trenerzy powinni
biegać na padoku od konia do
konia i każdemu podnosić nogi,
aby zbadać jakie koń ma podko-
wy. Kiedy już ustalą, że koń jest
niewłaściwie okuty Gocłowski
łaskawie udziela im prawa do
złożenia protestu. Dosyć orygi-
nalne podejście urzędnika na
kierowniczym stanowisku do
ważnej kwestii związanej z
przestrzeganiem regulaminu
wyścigowego. Odważymy się

na publiczne zadanie panu kie-
rownikowi kluczowego pytania:
Jak wyobraża sobie sytuację, w
której trener X podchodzi na pa-
doku do konia ze stajni trenera
Y i chce badać okucie? Konflikt
jest murowany, w skrajnych
przypadkach może nawet dojść
do awantury. Na oczach wi-
dzów. A od czego, zdaniem pa-
na kierownika, są sędziowie
obecni podczas mityngu? Na
przykład sędziowie - obserwa-
torzy? Czy to aby nie oni po-
winni sprawdzać okucie koni
przed wyścigiem i ewentualnie
składać protesty? Mają przecież
do tego legitymację. I jeszcze
jedno pytanie: czemu podczas
mityngu nie ma na padoku dy-
żurnego podkuwacza, o czym
wyraźnie mówi ustęp czwarty
przytoczonego na początku pu-
blikacji § 17 regulaminu wyści-
gów konnych?

Nieziszczalne marzenia
Ostatnie nasze pytanie rzuca-

my w przestrzeń: czy na Słu-
żewcu musi być wszystko na
opak? Państwo Anna i Artur Bo-
ber, właściciele Agencji Jeź-
dzieckiej, ludzie bywali w świe-
cie i znający na wylot koński biz-
nes delikatnie tłumaczą człon-
kom KT w skierowanym do nich
piśmie, że na Wyspach, w ko-
lebce wyścigów konnych, prze-
pis odnoszący się do okucia ko-
ni w gonitwie jest jasny i dla każ-
dego przejrzysty. Cytują punkt 7
Rozdziału 4 tamtejszego Prze-
wodnika Wyścigowego (Race
Manual B): “Żaden koń nie mo-
że wejść na padok w podko-
wach, które posiadają występy
na powierzchni inne niż gryfy
lub hacele na tyłach, a wysokość
podków ograniczona jest do 3/8
cala (8 mm). Użycie podków
amerykańskich typu toe-grab
(posiadających wystający stalo-
wy płaskownik z pazura podko-
wy), lub tych posiadających
ostry kołnierz jest zabronione”.
Tylko tyle i aż tyle - zwięźle,
krótko i jasno. “Myślimy, że Pol-
ska powinna być krajem, który
stosuje standardy europejskie,
a Komisja Techniczna powinna
egzekwować ich stosowanie dla
dobra koni, właścicieli, hodow-
ców oraz wszystkich osób zwią-
zanych z wyścigami konnymi” -
marzą w puencie swojego pisma
do KT państwo Bober. Poma-
rzyć dobra rzecz.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

NNoowwyy ttoorr wwyyśścciiggoowwyy ppoodd KKrraakkoowweemm
W środę 15 sierpnia odbyły się pierwsze wyścigi na nowo

otwartym torze wyścigowym Dąbrówka - Buczków (woj. ma-
łopolskie). Jest to pierwszy prywatny tor w tym wojewódz-
twie uruchomiony po II wojnie światowej. 

Utworzenie Krakowskiego Toru Wyścigów Konnych, bo ta-
ką nazwę nosi obiekt, jest dziełem pana Ryszarda Szpara, koń-
skiego pasjonata, hodowcy, właściciela SK Wiśnicz. Tor w Dą-
brówce – Buczkowie znajduje się w gminie Rzezawa należącej
do powiatu Bochnia, obwód bieżni torowej wynosi 1764 metry.
Jego doskonałe ulokowanie jest dodatkowym atutem, jeśli cho-
dzi o rozwiązanie problemu logistycznego. Tor dysponuje
wszelkimi koniecznymi certyfikatami, potwierdzającymi nie-
zbędne wymogi bezpieczeństwa na tym obiekcie.

W dniu oficjalnego otwarcia KTWK zaplanowano rozegranie
w ramach programu czterech wyścigów - dwóch dla koni czy-
stej krwi arabskiej i dwóch dla folblutów - do których zapisano
łącznie 29 koni. Poza programem zaplanowano dwie gonitwy
tak zwane włościańskie. Na podkrakowskim torze ma zjawić się
śmietanka służewieckich jeźdźców z Piotrem Piątkowskim,
Antonem Turgajewem i niespodziewanym triumfatorem tego-
rocznych Derby, praktykantem dżokejskim Szczepanem Mazu-
rem na czele. Wśród zapisanych do gonitw koni są m.in. Tybe-
riusz, Irlandczyk, Big Bang, Informatyk i Freya Mary. 

Tylko przyklasnąć pomysłowi pana Ryszarda Szpara. Ten
zasłużony hodowca wykonał duży krok w kierunku upowszech-
niania wyścigów konnych w Polsce. 

Informacje o torze i mityngach na stronie:
hhttttpp::////wwwwww..kkttwwkk..ppll//iinnddeexx..hhttmmll 

Telefon: 608 32 38 28.
Ta d e u s z  P o r ę b s k i
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Polski wymiar sprawiedliwości po-
społu z organami ścigania sięgnął
dna. Pięciokrotnie karany za oszu-
stwa biznesmen obnażył słabość
polskiego państwa, które bezlito-
śnie ściąga z obywateli wysokie po-
datki nie zapewniając im w za-
mian elementarnej ochrony.    

O aferze Amber Gold huczy ostatnio cały
kraj. Media są uszczęśliwione - taka gratka
w sezonie ogórkowym! Mniej szczęśliwi są
klienci Amber Gold w liczbie ponad 50 tysię-
cy, którzy powierzyli tej firmie swoje oszczęd-
ności. Eksperci od finansów twierdzą, że mi-
mo obietnic właściciela Amber Gold szanse
na odzyskanie pieniędzy są minimalne. Nie-
którzy w swoich wystąpieniach w mediach
wręcz określili tę firmę jako parabank lub pi-
ramidę finansową. Nieszczęśnicy antyszam-
brujący dzisiaj pod zamkniętymi drzwiami
filii Amber Gold polegli finansowo przez
własną naiwność i niepohamowaną chęć
szybkiego wzbogacenia się. Nikt nie analizo-
wał dętych umów podsuwanych klientom do
podpisu, nikogo nie interesowało, że Am-
ber Gold to zwykła spółka z o.o., która odpo-
wiada wyłącznie do wysokości deklarowane-
go kapitału. A kapitał takich spółek jest prze-

ważnie bardzo niski, zdarza się, że ledwie kil-
ka tysięcy złotych. Nikt nie zastanowił się
również, że gwarantowany zarobek na loka-
cie w złoto i inne szlachetne kruszce to mit,
ponieważ ceny kruszców są płynne. Dzisiaj
sięgają szczytów jutro dna, więc jak można
cokolwiek gwarantować w takim biznesie?

Pranie mózgów
Wystarczyły reklamy w telewizji i wyna-

jęte w dobrych punktach miast pomiesz-
czenia z lipnymi złoceniami i podróbkami
marmurów, żeby kilkadziesiąt tysięcy ludzi
dobrowolnie oddało pięciokrotnie karane-
mu za oszustwa człowiekowi swoje oszczęd-
ności, niekiedy całego życia. Widać tu jak na
dłoni spustoszenia w ludzkich mózgach po-
czynione przez ogłupiającą społeczeństwo,
wszędzie wciskającą się reklamę. Media
elektroniczne już sterują naszymi emocjami,
najlepiej było to widoczne podczas pompo-
wania do niebotycznych rozmiarów balona
wypełnionego niechybnymi sukcesami na-
szych piłkarzy na EURO 2012 i siatkarzy na
olimpiadzie. Naród pod wpływem mediów
zupełnie przestał myśleć i dobrowolnie pod-
dał się praniu mózgów. Rzadko kto zacho-
wał umiar i potrafił na zimno analizować na-
sze szanse. Większości umknął uwadze fakt,
że nasi piłkarze sklasyfikowani są w ran-
kingu FIFA w okolicach takich potęg w fut-
bolu jak Burkina Faso czy Gabon, więc ich
szanse na wygranie choćby jednego meczu
z europejską czołówką są bliskie zeru. Nie-
wielu dostrzegło, że siatkarze Rosji, Włoch
i Bułgarii zupełnie odpuścili przed igrzy-
skami, aby wycelować ze szczytem formy
idealnie w przełom lipca i sierpnia, a gromie-
ni przez nas Brazylijczycy mocno ekspery-
mentowali ze składem grając jakby chcieli,
a nie mogli. I tak jakoś dziwnie się złożyło,
że właśnie te drużyny toczyły walkę o me-
dale. Ale nam w telewizji powiedzieli, że
będą sukcesy, więc jak tu nie wierzyć?  

Potęga reklamy
Przecież w telewizji było, że oddając zło-

to do Amber Gold będzie gwarantowany
zysk w wysokości przynajmniej 14 proc. A

skoro w telewizji mówią... I tak sprytny biz-
nesmen przy pomocy umiejętnie sprzeda-
nej w mediach oferty reklamowej napom-
pował swój własny balonik. W baloniku
ma przynajmniej 50 milionów zł przetrans-
ferowanych ostatnio z Amber Gold do zało-
żonej przez żonę nowej firmy,  pałacyk pod
Gdańskiem z 12 hektarami ziemi wartości
około 6,5 miliona zł. i cztery luksusowe
mieszkania w kamienicy przy ulicy Szafar-
nia w centrum Gdańska. Te dobra zaku-
pione zostały z pieniędzy amatorów 14-
procentowego zarobku, jakby ktoś pytał.
Gościu czuje się świetnie, bryluje - gdzież-
by indziej - w telewizji i widać, że specjal-
nie nie przejmuje się upadkiem swojej fir-
my. Jeszcze mniej losem klientów firmy.
Pewnie wkrótce zniknie, oczywiście z ma-
jątkiem, a wtedy rozpoczną się globalne
poszukiwania. Może nawet kiedyś go złapią
i przywloką do Polski, ale dopiero wtedy,
kiedy sprawa już się przedawni. 

Przykład amerykański
Bo dla naszych stróżów prawa prewen-

cja to puste słowo. Oszusta zaczyna się ści-
gać na ostro dopiero wtedy, kiedy udo-
wodni się mu popełnienie przestępstwa,
a udowadnianie winy to w naszym kraju

robota na całe lata. To nie Ameryka, gdzie
przestępca działający na szkodę społeczeń-
stwa jest błyskawicznie kierowany na od-
poczynek za kratkami. Weźmy takiego Ber-
narda Madoffa, który 11 grudnia 2008 r.
został aresztowany przez FBI, a już 29
czerwca 2009 r. skazano go na 150 lat wię-
zienia za miliardowe nadużycia. Śledztwo
i proces sądowy w sprawie gigantycznej, z
którą polski wymiar sprawiedliwości zo-
stałby prawdopodobnie na zawsze, trwa-
ły niespełna 7 miesięcy.  Agenci FBI za-
trzymali Madoffa już nazajutrz po otrzyma-
niu informacji o nadużyciach, a zaledwie
pięć dni później oszust usłyszał zarzuty i
wylądował w ciężkim więzieniu Walla Wal-
la. Ta historia brzmi w naszym kraju ni-
czym bajka o żelaznym wilku. 

Polska Temida
W naszym kraju bowiem oszuści nie mu-

szą martwić się, że sądy czy tak zwane or-
gany ścigania będą utrudniać im robienie
przekrętów. Sprawa Amber Gold jest ja-
skrawym  przykładem niemocy naszych
służb państwowych, z wymiarem sprawie-
dliwości włącznie. Kalendarium wydarzeń
to dowód nie do podważenia. W grudniu
2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego za-
wiadamia Prokuraturę Rejonową w Gdań-
sku, że Amber Gold prowadzi działalność
bankową bez licencji. Prokuratura odma-
wia wszczęcia śledztwa, nie dopatrując się
znamion przestępstwa, mimo że wystarczy
zajrzeć do Centralnego Rejestru Skaza-
nych, aby dowiedzieć się, że szef podej-
rzewanego o dokonywanie malwersacji
przedsiębiorstwa był pięciokrotnie kara-
ny za oszustwa. Prokuratury nie zaintere-
sowało to, jakim cudem notorycznie skazy-
wany przez sądy oszust został wpisany do
KRS. Zamiast tego pan prokurator odma-
wia wszczęcia śledztwa. KNF odwołuje się
od tej decyzji i sąd nakazuje prokuraturze
ponowne zajęcie się sprawą. W sierpniu
2010 r. prokuratura rejonowa ponownie
umarza śledztwo. W maju 2012 r. Bank
Gospodarki Żywnościowej zawiadamia
ABW o podejrzeniu “prania pieniędzy”

przez Amber Gold. W połowie czerwca za-
wiadomienie to ABW przekazuje Proku-
raturze Okręgowej w Gdańsku, która w
czerwcu wszczyna wreszcie śledztwo w
sprawie “ niekorzystnego rozporządzenia
mieniem w kwocie łącznej 25 milionów zł
przez wprowadzenie w błąd nieustalonych
osób”. Wszczyna śledztwo, ale co z tego,
skoro oszukańczy proceder w najlepsze
rozwija się. 

Nieudany biznes?
Zaniechanie organów państwa jest w

tym przypadku tak ewidentne i tak kary-
godne, że w każdym cywilizowanym kraju
natychmiast poleciałyby głowy ministra
sprawiedliwości i prokuratora generalnego.
Ale nie w Polsce. Tak dalej nie może być, że
państwo za nic nie ponosi odpowiedzialno-
ści. Państwo ma obowiązek chronić oby-
wateli przed oszustami i groźnymi prze-
stępcami, a w sprawie Amber Gold zawio-
dło na całej linii. Cieszy więc to, że poszko-
dowani szykują przeciwko państwu pozew
sądowy. Tyle że nawet ich wygrana, co wąt-
pliwe, bo orzekać będą ci, którzy zawiedli
zaufania obywateli, spowoduje, iż koszta-
mi nie zostaną obciążone osoby winne, lecz
całe społeczeństwo, a to nie ma nic wspól-

nego ze sprawiedliwością. Na razie czeka-
my na podjęcie przez organy ścigania bły-
skawicznych działań mających na celu za-
bezpieczenie składników majątku spółki
Amber Gold, co da szansę na częściowe
choćby odzyskanie pieniędzy przez klien-
tów. Należy niezwłocznie sprawdzić, czy
w przypadku Amber Gold mamy do czynie-
nia z brakiem powodzenia przedsięwzięcia
gospodarczego, czy też z zaplanowanym
oszustwem.

Odpowiedzialność sądów
Osobną kwestią jest przedziwne zacho-

wanie kolejnych sądów rejestrujących spół-
ki, które nie powinny być rejestrowane. Na-
leży ustalić nazwiska sędziów lub referen-
darzy sądowych, którzy rejestrowali we
władzach tych spółek osoby, które nie po-
winny być zarejestrowane ze względu na
dotychczasową karalność. Należy również
ustalić nazwiska osób, których obowiąz-
kiem było egzekwowanie od spółki Amber
Gold rocznych sprawozdań finansowych
wykazujących rzeczywistą kondycję finan-
sową firmy, a które tego obowiązku nie do-
pełniły. Nawet, a może szczególnie, sędzia
i prokurator nie mogą czuć się bezkarnie i
być zwolnionymi z jakiejkolwiek odpowie-
dzialności. Najwyższy czas skończyć z insty-
tucją świętych krów w państwie. 

Ku przestrodze
A obywateli narażonych na działania sfo-

ry grasujących w kraju oszustów ostrzega-
my: każdy, kto przychodzi do was z jakąkol-
wiek ofertą lub towarem to potencjalny
oszust oferujący albo odpady, albo marze-
nia. Słowa “za darmo” lub “gratis” powin-
ny być dzwonkiem alarmowym, bo w dzi-
siejszych czasach nikt nic nie daje za darmo.
I rzecz najważniejsza: zanim cokolwiek
podpiszecie zastanówcie się nie dwa, a sto
razy, bo potem nie ma przebacz. Skonsul-
tujcie się z rodziną lub przyjaciółmi i nie po-
dejmujcie pochopnych, nieprzemyślanych
decyzji. Za błędne decyzje płaci się niekie-
dy przez całe życie.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Co bardziej odważni komentatorzy sporto-
wi potrafią powiedzieć prawdę, nie bojąc
się utraty pracy i szykan. Popieram ich

zdanie, że sport nie jest jakimś niepoważnym do-
datkiem do ludzkiej kultury, a przede wszystkim
do baardzo poważnej polityki. Sport jest nośnikiem kultury (nie tyl-
ko fizycznej), tradycji, inspiracją i dziełem samym w sobie. Dąże-
niem do doskonałości i szkołą poszanowania przeciwnika, nauką
zwyciężania i przegrywania. Niesamowitą przygodą i okazaniem
człowieczeństwa, kiedy zwycięzca z pokorą pochyla głowę przed
pokonanym.

Jeśli wziąć liczebność naszej reprezentacji i podzielić przez
ilość zdobytych przez nią medali, to taki współczynnik (im więk-
szy, tym gorzej) mieliśmy wyższy w czterech z dwudziestu wystę-
pów olimpijskich. Zabawa równie dobra jak inne, w zależności od
celu jaki się chce osiągnąć. Jedno jest pewne – magiczna „10” nas
nie prześladuje (tyle medali w trzech ostatnich olimpiadach),
lecz świadczy o złym systemie, bo potrzebne są w polskim sporcie
zmiany systemowe, a nie doraźna partanina ministry Muchy.
„Choć w igrzyskach olimpijskich w Londynie zdobyliśmy tyle sa-
mo medali – dziesięć, jak w Pekinie i w Atenach, to jednak ich ko-
lor – tylko dwa złote – sprawia, że ocena tego startu musi być niż-
sza niż poprzednich” – tak twierdzi moja ulubiona ministra od spor-
tu (onet.pl). Czyżby dla niej była to jedynie arytmetyczna zabawa?
Nie, jej wypowiedź jest niezwykle polityczna, z elementami dyplo-
macji, przemilczeń i inteligentnej puenty, by móc nadać jej dowol-
ną interpretację i to bez wskazywania przyczyn. Czyli zabawa
słowna, takie kuglarskie sztuczki operujące na beztreściowej mie-
szance wyrazów i zdań.

A ja to widzę tak: Ministerstwo sportu nadaje się jedynie do
kompletnej przebudowy, a Polski Komitet Olimpijski powinien za-
stanowić się nad sensem istnienia. Oba te sportowe „resorty” są
jednak najmniej winne, bo nasi politycy, szczycący się swoim
zaangażowaniem w sport, zazwyczaj interesują się pojedynczą
dyscypliną i brak im globalnego spojrzenia, a posłowie – ten lud
wybrany – mają cały sport i rozwój fizyczny za piąte koło u wo-
zu. W tej totalnej zapaści udział mają niemal wszystkie ogniwa

rozwijania kultu-
ry fizycznej mło-
dzieży. Kiedy
sportowcy, byli
sportowcy i często
za darmo pracu-
jący trenerzy

krzyczą wręcz, że dzieci i młodzież mamy coraz mniej sprawne,
że brak boisk, nie ma drobnych na najprostszy sprzęt, to jest to
wołanie na puszczy i zatyka się im usta „Orlikiem”. Dopiero tąp-
nięcia, podobne wynikowi ostatniej olimpiady wywołują krótko-
trwałą reakcję „bardzo ważnych osób” i komentarze podobne
ministerialnym. Czyli bełkot.

Nasi reprezentanci skupieni w Klubie Polska Londyn 2012 zaini-
cjowanym przez Adama Giersza osiągnęli tyle, ile mogli. Były nad-
spodziewanie dobre występy, były niepowodzenia „pewniaków” –
jak to w sporcie. A co dokładnie wygrali polscy olimpijczycy? Szko-
da gadać. Lepiej byłoby wystąpić pod flagą Europy, w końcu dzię-
ki naszym wspaniałym gadaczom od robienia wody z mózgu jeste-
śmy Europejczykami, i zaśpiewać „Alle Menschen werden Bru-
eder” podłączywszy się do pozostałych braci Europejczyków. A że
oni mogą nie chcieć i występują każdy pod swoją flagą, to pies im
mordę lizał. Chorąży reprezentacji dała przykład jak zwyciężać
mamy – nieprawdaż? I postawą, i wypowiedziami!

W klasyfikacji narodowej zajęliśmy miejsce już w trzeciej dziesiąt-
ce, jak formułują cwaniaki od PR, czyli 30. miejsce – dzielone z
Azerbejdżanem. Kto nas wyprzedził, nie jest ważne. Aby się podbu-
dować zobaczmy, kogo my wyprzedziliśmy, albo jeszcze lepiej – ko-
go mogliśmy wyprzedzić i tylko spisek przeciw Polakom nam to unie-
możliwił. Do Brazylii zabrakło nam tylko jednego złota i czterech
srebrnych medali, a przecież to gospodarz następnych igrzysk, któ-
ry dwa potencjalne złota w ostatnim dniu zamienił na srebra (pił-
ka nożna i siatkówka mężczyzn). 

Zabawmy się w „gdybanie”. Skąd to złoto wziąć? Proste, nasza
„bratanka” Danuta Kozak była pierwsza w kajakach „jedynkach” na
500 m! Spolonizować Polkę i już. Mało? Jest jeszcze Bartosz Piasec-
ki – szpadzista z Norwegii, srebro; Amerykanin Jake Kaminski w
łucznictwie też ze srebrnym medalem i Robert Grabarz brytyjski sko-
czek wzwyż, zdobywca brązu.

Istnieje szansa na medal „składany” – Krystyna Stój, Ukrainka
urodzona we Lwowie w biegu 4x100 m zdobyła brązowy medal,
Filip Adamski, złoty wioślarz niemieckiej ósemki, Meghan Musnic-
ki złota wioślarka amerykańskiej ósemki i Ashley Brzozowicz,
Kanadyjka, też wioślarka ósemki, ale ze srebrem. Mało? To mo-
że sięgnąć po Stralkowskiego, hokeistę na trawie z Niemiec, zdo-
bywcę złotego medalu i brązowych medalistów Michala Lasko
włoskiego siatkarza oraz Aleksandra Kazakeviča zapaśnika klasycz-
nego z Litwy.

A najlepiej po Yuliyę Ratkevich, zapaśniczkę w stylu wolnym z
Azerbejdżanu, zdobywczynię 3. miejsca, co dałoby nam samodziel-
ne trzydzieste miejsce!

Całkowicie „nieprzydatny” okazał się urodzony w „polskim mie-
ście” w USA, w Chicago trener koszykarski Michael William „Mike”
Krzyżewski. Polscy koszykarze do Londynu nie pojechali, to się bie-
dak wziął się za prowadzenie teamu z USA i zdobył złoto.

Tym, którzy zadają pytanie – Po co pojechało tam aż tylu Polaków,
szkoda na nich pieniędzy – odpowiem dwojako. Po pierwsze, nie
wszyscy mogą wygrać, a co dla mistrza świata jest porażką, dla in-
nego zawodnika jest życiowym sukcesem. Po drugie, tylko mnisi z
klasztoru Shaolin potrafią zadowolić się wewnętrznym samodosko-
naleniem, ale oni pracują nad tym od wieków i przez całe swoje do-
czesne życie. By zostać wybitnym sportowcem, trzeba brać udział
w zawodach sportowych i współzawodniczyć z najlepszymi – takie
możliwości daje olimpiada, a ta londyńska w szczególności, bo bli-
żej do wioski olimpijskiej jeszcze długo nie będziemy mieli. Olim-
piada, w przeciwieństwie do zawodów za kasę, niesie w sobie, a przy-
najmniej powinna, jeszcze inną wartość – honor bycia przedstawi-
cielem swojej ojczyzny.

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Sport to nie zabawka

„Chorąży reprezentacji
dała przykład jak 
zwyciężać mamy – 
nieprawdaż?”

Polska stała się rajem dla naciągaczy i sprzedawców marzeń

Kto ma chronić obywatela przed oszustami?
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Mecz mistrza kraju ze zdobywcą
Pucharu Polski powinien być
jednym z najważniejszych wyda-
rzeń w piłkarskim kalendarzu, i
tak z reguły dzieje się w cywilizo-
wanych krajach. Tymczasem ry-
walizacja o Superpuchar Polski
od kilku lat traktowana jest jak
niepotrzebny dodatek do sezo-
nu. Więcej było uników, odwoła-
nych spotkań i symulowania
gry, niż prawdziwych piłkar-
skich emocji. Niestety podobnie
było i tym razem.

Dotychczasowe finały nie okryły
wielką chwałą zwycięzców, nie ogląda-
no też tonących w morzu łez przegra-
nych. Otoczka Superpucharu niewiele
różniła się od zwykłego meczu sparin-
gowego, rozgrywanego tuż przed sezo-
nem. Piłkarze myślami byli jeszcze na
wakacjach, trenerzy nie wystawiali na
boisko najlepszych zawodników,
oszczędzając ich na ligę, a kibice nie
chcieli w nadmiarze zaszczycać organi-
zatorów swą obecnością. Mecze o to
trofeum marginalizowano, odwoływa-
no, a gdy wreszcie pojawiła się możli-
wość nadania tej rywalizacji odpowied-
niej rangi, łącząc ją z otwarciem Stadio-
nu Narodowego, jak to w naszym pięk-
nym kraju zwykle bywa, brawurowo
spieprzono szansę.

Statystyki Superpucharu również nie
wyglądają najlepiej, choć sama idea
rozgrywania takiego meczu ma już 32
lata, to dotychczas odbyło się zaledwie
21 finałów. Aż 4 finały odwołano, resz-
ty w ogóle nie planowano, 21 gier o to
trofeum obejrzało w sumie około 160
tysięcy kibiców, co daje średnią ponad
7500 na mecz. Dla porównania, dwa
mecze o Superpuchar Hiszpanii w 2011
roku, w których Barcelona rywalizo-
wała z Realem obejrzało łącznie 173
tysiące widzów – 80 tysięcy w Madry-
cie i 93 tysiące w Barcelonie.

Bojkot kibiców
Jeśli za szczytowe osiągnięcie w

odzieraniu Superpucharu Polski z resz-
tek prestiżu uznamy nie rozegranie go
w ogóle, tak jak miało to miejsce w se-
zonie 2010/2011, to tegoroczna edycja
śmiało może walczyć o miejsce tuż za
wspomnianym, nierozegranym finałem. 

Aż przykro było patrzeć na puste
trybuny Pepsi Areny. Brak kibiców na
meczu o Superpuchar Polski nie po-
winien jednak dziwić, ponieważ fani
obu zainteresowanych zespołów już
dużo wcześniej zapowiedzieli, że zboj-
kotują te zawody. Jak obiecali, tak zro-
bili, dlatego otoczka spotkania, które
w każdym normalnym kraju byłoby
wielkim świętem futbolu, była godna
ligi okręgowej.

Pierwsi informację o bojkocie me-
czu o Superpuchar przy Łazienkow-
skiej podali kibice z Wrocławia. „Naj-
bardziej razi w tym wszystkim fakt, że
mecz pomiędzy dwiema drużynami
zostanie rozegrany nie tylko w mieście
jednej z zainteresowanych Superpu-
charem drużyn, ale również na jej sta-
dionie. Może od razu oddajmy Super-
puchar drużynie z Warszawy? O aspek-
tach sportowej rywalizacji można pisać
dużo, ale przyszło nam podjąć dużo
ważniejszą decyzję, bo o braku naszej
obecności. W wyniku naszych konsul-
tacji wśród osób decyzyjnych podjęto
decyzję o zbojkotowaniu tego meczu.
Po szopce jaką nam zafundowano przy
organizacji ostatniej edycji Superpu-
charu, gdzie Wisła grała również z Le-
gią i w ostateczności odwołaniu tego
pojedynku zdecydowaliśmy, że nie
weźmiemy udziału w tej farsie” – wy-
jaśniali przyczyny swojej decyzji i na-
prawdę trudno się z taką opinią nie
zgodzić. 

Kilka dni przed meczem także fani
Legii poinformowali o bojkocie meczu,
na trybunach nie wywieszono flag i nie
prowadzono dopingu. Obraz z trybun,
gdzie z przeszło 32 tysięcy krzesełek za-
jętych było niespełna 5 tysięcy, był bez-
nadziejny. Doping nie istniał. Czy takie
spotkania mają jakikolwiek sens?

Nie było nikogo...

Mecz całkowicie nielogicznie i wręcz
skandalicznie rozegrany na obiekcie
Legii, co oznaczało jej oczywiste fawo-
ryzowanie, przy zupełnie pustych try-
bunach, a do tego wedle jakichś po-
dwórkowych zasad (sześć zmian?).
Mecz tak wysokiej rangi, że olał go na-
wet prezes Lato, a medale wręczał jego
któryś tam w szeregu zastępca Janusz
Matusiak. Nie miało to absolutnie nic
wspólnego z walką o trofeum, które w
zamyśle miałoby uchodzić za poważ-
ne. Zwykły sparing z całkowicie grote-
skowym zakończeniem, czyli wystrze-
lonym konfetti, i celebracją zawodni-
ków, przy kompletnie pustych trybu-
nach, bo po tych pięciu tysiącach, o któ-
rych mówi organizator, po ostatnim
gwizdku nie było ani śladu. Filmik z te-
go kabaretu można bez problemu zna-
leźć w Internecie. Na trybunach poza
operatorem kamery nawet psa z kula-
wą nogą nie widać.

Na trybunach nie był obecny ani pre-
zes Ekstraklasy SA, bo robotę formalnie
ma zacząć we wrześniu, nie przyszedł
też prezes PZPN, bo pewnie akurat
sprawdzał, czy przez weekend nikt na
jego biurku przypadkiem nie zostawił
jakiejś „kasy” niewiadomego pocho-
dzenia. Nie chciało się na tę farsę pa-
trzeć ani kibicom, ani działaczom, ale
gracze Śląska wyglądali na przeszczę-
śliwych...

Nie mam zamiaru szczegółowo opisy-
wać tego, co działo się w niedzielę na bo-
isku, bo zwyczajnie nie warto. Musiał-
bym myślami cofać się do przebiegu
meczu i w głowie odtwarzać nieliczne
składne akcje, a to nie jest przyjemne i
nie zamierzam tego robić. Wspomnę
tylko, że poziom zawodów był nieco
wyższy od tego, co mogliśmy obserwo-
wać na pustych trybunach, ale gra na
kolana raczej nie powalała, a okazje
bramkowe można było policzyć na pal-
cach jednej ręki. Jednak bramka Ljubo-
ji na 1:1, to największy możliwy kunszt
piłkarskiego abecadła i cały czas nie mo-
gę wyjść z podziwu, jak to się dzieje, że
ten facet biega po naszych boiskach. Ale
ja nie o tym chciałem.

Wielka obraza
Druga część przedstawienia pod tytu-

łem „Jak wspaniale zorganizować mecz
o Superpuchar” odbyła się już po końco-
wym gwizdku arbitra i wątpliwej fecie
zwycięzców. Okazało się bowiem, że na
tydzień przed startem rozgrywek ligo-
wych piłkarze Śląska Wrocław nie tylko
nie mają zamiaru rozmawiać na temat
dopiero co zakończonego meczu, ale w
ogóle bojkotują wszystkie media.

Biedactwa. Piłkarze Śląska Wrocław,
postanowili olać przedstawicieli me-
diów i nie udzielać żadnych pomeczo-
wych komentarzy. Powód? Ogromna
fala krytyki jaka spadła na ich głowy po
kompromitujących występach w elimi-
nacjach do Ligi Mistrzów.

Faktycznie, w prasie i w innych środ-
kach przekazu pojawiło się ostatnio spo-
ro niepochlebnych opinii na temat Ślą-
ska i jego piłkarzy, ale przecież nic nie
dzieje się bez powodu. Mistrzowie Pol-
ski skompromitowali w ostatnich tygo-
dniach nie tylko siebie, ale i cały polski
futbol. Wymęczona wygrana na Buduc-
nosti Podgorica i blamaż w starciu z
Helsingborgiem chwały podopiecznym
Oresta Lenczyka raczej nie przynoszą,
dlatego nie może się dziwić, że za takie,
a nie inne rezultaty są oni krytykowani.
Gdyby awansowali w dobrym stylu, to
byliby chwaleni i wynoszeni na piedestał
– proste, taka kolei rzeczy.

W przypadku Śląska mamy jednak
do czynienia z sytuacją kompletnie nie-
zrozumiałą. Piłkarze najzwyczajniej w
świecie obrazili się na dziennikarzy, bo
przecież ci nie mają prawa ich tak moc-
no atakować. Nic się przecież nie stało.
Zaliczyliśmy blamaż w eliminacjach Li-
gi Mistrzów, ale co tam. W końcu przed
nami ta sztuka udawała się kolejnym
mistrzom kraju od ponad dekady, więc
dlaczego nas tak obrażacie? – Poczytaj-
cie sobie, co pisaliście o nas przez ostat-

nie dwa tygodnie, to zrozumiecie – po-
wiedział Mateusz Cetnarski. 

To może tak. My jeszcze raz poczyta-
my, co o was napisaliśmy, a wy jeszcze
raz obejrzyjcie, jakimi meczami nas ura-
czyliście. Na miejscu zawodników Śląska
mocno zastanowiłbym się jednak, czy to
dobry układ. Oglądanie tych spotkań
ma bowiem działanie wybitnie depresyj-
ne. Panowie, więcej pokory, bo prawdzi-
wym wyznacznikiem waszych umiejęt-
ności i sportowej klasy były właśnie eu-
ropejskie puchary, a nie niedzielny mecz
z Legią. Tymczasem zdecydowanie wię-
cej klasy pokazali przegrani tego wieczo-
ru piłkarze Legii, ponownie z Danielem
Ljuboją na czele, którzy pomimo fatal-
nych nastrojów spełnili swój zawodo-
wy obowiązek i pofatygowali się na po-
meczową konferencję prasową, choć
nie trzeba być specjalnie bystrym, żeby
zauważyć, że nie mieli na to specjalnej
ochoty.

Troszkę ekonomii...
Klub piłkarski czerpie przychody z

wielu źródeł, ale uznajmy, że najważ-
niejsze są wpływy wynikające z sze-
roko pojętej działalności marketingo-
wej, a także wpływy z tytułu nagród
sportowych. Jak wiadomo, tych dru-
gich zawodnicy Śląska nie są w stanie
wygenerować, co dobitnie pokazali w
dwumeczu z Helsinborgiem. W związ-
ku z tym piłkarze – o zgrozo – mistrza
Polski nie powinni chociaż podcinać
drugiej gałęzi, czyli marketingu. Ich
obowiązkiem jest rozmawianie z
dziennikarzami, bo to piłkarze są dla
kibiców, a nie odwrotnie. Piłkarz, któ-
ry nie rozmawia z mediami jest imbe-
cylem, który powinien grać w piłkę za
darmo, ponieważ nie dorósł do pobie-
rania pensji. Jak już pobierasz pensję,
to musisz zrozumieć, że twoim obo-
wiązkiem nie jest tylko zakładanie
krótkich spodenek i kopanie piłki, ale
także pozytywne reprezentowanie klu-
bu i dbałość o jego wizerunek. Nie je-
stem w stanie zrozumieć jak to się sta-
ło, że żaden z prezesów Śląska do tej
pory nie uderzył pięścią w stół i nie
przywołał swoich pracowników do po-
rządku. W cywilizowanej lidze, takie
coś by nie przeszło.

Oczywiście, zareagować powinna
Ekstraklasa S.A. nakładając kary na
piłkarzy Śląska, którzy zwyczajnie nie
wypełniają swoich obowiązków. Jeśli
organizuje się imprezę sportową, na-
wet tak nieudolnie, jak to ma miejsce
obecnie, to ktoś płaci np. za reklamy
wokół boiska i potem liczy na to, że w
jakiejś branżowej prasie będzie wy-
wiad z jednym z bohaterów widowi-
ska, i że w tle będzie odpowiednio wi-
doczne logo. Jeśli sama Ekstraklasa za-
biera się za organizację spotkania, na-
wet tak nieudolnie, to liczy, że wyda-
rzenie będzie „żyło”, wzbudzając za-
interesowanie kibiców i potencjalnych
sponsorów. Piłkarze są w tym syste-
mie jedynie szeregowymi pracownika-
mi, którzy mają swoją robotę do wyko-
nania. Skoro jej nie wykonują, bo im się
nie chce, to przydałoby się czym prę-
dzej postawić ich do pionu.

W każdym razie, cieszmy się ostat-
nim wolnym tygodniem, bowiem już
za kilka dni na rodzime boiska wejdą
nasze ekstraklasowe asy i znowu będą
nam serwować rozrywkę na najwyż-
szym poziomie – kopnięcia w aut, strza-
ły w trybuny czy wślizgi w kolana. A my
kibice, jak masochiści uzależnieni od
tych przedstawień, będziemy się na to
gapić i wyć do księżyca. Dobrze, że przy-
najmniej, ktoś w Legii postanowił sta-
wiać na młodzież, i nie interesuje mnie
to, dlaczego tak się stało. Może tym mło-
dym chłopakom, w większości wycho-
wanych na Legii, przynajmniej będzie
chciało się chcieć, i nie będzie trzeba
patrzeć na – jak to mawia mój ulubieniec
Jan Tomaszewski – farbowanych lisów
przytulających po 100 tysięcy miesięcz-
nie za siedzenie na ławce. Maskaradę
uznaję zatem za rozpoczętą.

L u K
F o t .  M a t e u s z  K o s t r z e w a /

l e g i a . c o m

Puste trybuny, piłkarze obrażeni na media, rzuty karne i Superpuchar dla Śląska

Zupełnie nie tak miało być...
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AKTUALNIE, antyki wszelkie za
gotówkę, 601-336-063, 
504-017-418

KSIĄŻKI, STAROCIE, dojazd,
gotówka, 608-885-800

MONETY, banknoty, znaczki,
pocztówki, meble, obrazy,

srebro, 22 610-33-84, 
601-235-118

PRZYJMĘ w komis odzież:
torby, kurtki, futra, 502-275-714

1-2 POKOJOWE kupię, 
501-100-059

3-4 POKOJOWE kupię, 
501-100-059

OKAZJA ! Atrakcyjne
mieszkanie 54 m2, Piaseczno
centrum, duży balkon, winda,
garaż, 600-883-358

WYNAJMĘ umeblowany pokój
na Ursynowie osobie kulturalnej,
spokojnej, bez nałogów, 
602-413-016

ALTERNATORY, rozruszniki,
Ursynów, 22 641-82-41

AUTO każde kupię, całe,
uszkodzone, prod.po 1998 r.,

gotówka, 530-979-018

ELEKTRYKA, elektronika,
wulkanizacja, Ursynów, 
22 641-82-41, 501-207-957

KUPIĘ każdy samochód z lat
1998-2012, najwięcej zapłacę,
szybki dojazd, gotówka od ręki,
500-666-553

SKUP AUT prod. po 1998 r.,
najwyższe ceny, płatność od
ręki, profesjonalna obsługa,

500-540-100

MATEMATYKA, 22 641-82-83
MATEMATYKA, dojeżdżam,

matury, poprawki, 504-057-030
MATEMATYKA, doświadczenie

668-218-242
MATEMATYKA, FIZYKA, 

22 649-40-27

DO PRAC biurowych, 
22 750-22-45

EMERYTA, rencistę  parking,
664-459-291 w godz. 12-14, 19-21

FIRMA zatrudni na 1/2 etatu
gospodarzy domów. Mile widziani
sprawni renciści i emeryci, 
605-613-451

KSIĘGOWĄ na 1/2 etatu do
biura rachunkowego. CV na adres:
akorn.a.kornacka@gmail.com

PRACE pomocnicze w drukarni,
22 750-22-45

ZATRUDNIĘ pracownika do
myjni ręcznej na Ursynowie, 
602-456-740

MAZURY: 7 dni od 500 zł, z
wyżywieniem, jezioro, las,
kameralnie, tel 89 621-17-80,
www.szczepankowo.pl

OPIEKA nad grobami, 
tanio i solidnie, 
500-336-607

WRÓŻKA 22 648-68-41, 
602-731-299

AAABC NAPRAWA
telewizorów, LCD, PLAZMA,
dojazd gratis 22 644-39-97, 
608-817-647

ANTENY, 603-375-875

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

BIURO Ksiegowe. Tanio.
Mozliwy dojazd. 667 545 565

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

CleanLux
pranie dywanów, wykładzin,

691-851-588

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

CYKLINOWANIE, 663-163-070
CYKLINOWANIE, układanie, 

22 240-36-56
DACHY papą, 605-606-914
DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOCIEPLANIE budynków,

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

DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734
ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
GAZOWE kotły, piecyki, kuchnie

- serwis, montaż; hydraulika, 
600-709-630

GŁADŹ gipsowa, płyty KG,
malowanie, panele, 885 397 821

GLAZURA, panele, malowanie -
remonty kompleksowo, 
22 42-43-207, 692-885-279

GLAZURA, remonty, fachowe
porady, 22 42-43-207, 
505-543-594

GLAZURA, remonty
kompleksowo, 796-664-599

HYDRAULIK, 797-135-321

HYDRAULIKA, GLAZURA 
602-651-211, 22 643-71-65

HYDRAULIK złota rączka -
niedrogo 665-051-026

KOMPUTERY - pogotowie, 
ul. Na Uboczu 3, tel. 22 894-46-67,
602-301-214

KOMPUTERY, serwis, sprzedaż,
FLYCOM, Pasaż Ursynowski 9, 
tel. 22 644-26-05, 601-737-777

KRATY, tel. 603-349-374

KSIĘGOWOŚĆ w pełnym
zakresie. Tanie usługi! 

502-283-296,
www.julmar.entro.pl

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

MALARZ, 723-06-82-81
MALOWANIE, remonty, 

22 240-87-31
MALOWANIE, szpachlowanie,

referencje, 722-920-650

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

AAA NAPRAWA
TELEWIZORÓW, tanio 
22 641-80-74, 501-829-771

NAPRAWA - chłodnie, lodówki,
pralki, 502-562-444

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

22 643-16-65, 501-156-079

NAPRAWA pralek, 
22 649-45-86, 501-213-385

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

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

PROFESJONALNE
czyszczenie i pranie

dywanów i wykładzin, 
501-053-855,

www.fstz.waw.pl

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie
501-535-889

REMONTY mieszkań wszystko
505 639 443

REMONTY, wykończenia, 
503-321-785

STOLARSKIE, garderoby,
naprawy, pawlacze szafy-ki, 
22 649-72-40, 606-126-099

STOLARSKIE, naprawy,
przeróbki, szafki, zabudowy, 
22 641-34-38, 604-637-018

STOLARSTWO, szafy, kuchnie,
meble pokojowe i łazienkowe 
22 773-15-13, 504-824-568

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

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

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

TAPICERSTWO solidnie, 
22 668-68-40

TYNKI, 515 424 332
TYNKI gipsowe, cementowo-

wapienne, www.budax.pl
511-529-965

WYWÓZ gruzu, mebli, gałęzi.
Sprzątanie piwnic, garaży 
600-359-594

ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY,
509-491-366

ŻALUZJE, rolety, moskitiery,
www.zaluzje.warszawa.pl,

22 649-73-92

ŻALUZJE, ROLETY,VERTICALE,
MOSKITIERY, MARKIZY, 
22 644-42-16, 602-380-218

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

HERBALIFE, gwarancja,
konsultant  Michał Łuczyński
22 644-79-28, 601-313-313
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
wwoomm@@uurrssyynnooww..ppll
Informacja WOM 5 4 5  7 2  0 0
Cantrala 5 4 5  7 1  0 0
Urząd Skarbowy 5 4 8  6 8  0 0
Paszporty 8 5 8  1 0  0 6
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 5 4 4  1 2  0 0
Pogotowie 
Ratunkowe 5 2 5  1 3  0 7
Policja 6 0 1  6 9  7 8  

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

8 4 3  7 0  3 8

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

7 5 6  7 0  1 6 . . . 1 8
7 6 6  7 5  0 1

Straż Miejska 7 0 1  7 6  9 5  
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 7 5 6  2 1  4 2  

7 5 7  0 4  0 2
Pomoc Drogowa 7 5 6  2 0  1 0

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322
0055-552200 KKoonnssttaanncciinn-JJeezziioorrnnaa

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 
0055-550066 LLeesszznnoowwoollaa

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

f a k s  7 5 7 - 9 2 - 7 0  
e-mail: gmina@lesznowola.waw.pl 
wojt@lesznowola.waw.pl
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9  
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur) 
ul. Kościuszki 9 7 5 6 - 7 5 - 1 1  
Ośrodek Zdrowia 
w Nowej Iwicznej

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

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

7 5 6 - 7 0 - 1 6
7 5 6 - 7 0 - 1 7 ,  7 5 6 - 7 5 - 0 1  

Straż Pożarna 7 5 7 - 0 5 - 9 8 ,
7 5 7 - 2 2 - 2 7  

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

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

7 5 6 - 3 0 - 5 3 ,  7 5 6 - 3 0 - 5 4
Pogotowie 
wodno-kanalizacyjne 9 9 4
Piaseczno 7 5 7 - 0 4 - 0 2 ,

7 5 6 - 2 1 - 4 2 ,
7 5 6 - 5 9 - 9 8 ,

6 0 1 - 3 3 3 - 3 5 3

Ważne telefony

P rP r e m i a  z a  w y t re m i a  z a  w y t r ww a ł o ś ća ł o ś ć

Nagrodę za rozwiązania otrzymuje ZZbbyysszzeekk KKaaccpprrzzaakk

Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w po-
niedziałek między godz. 12.00 a 12.30 .

R y s z a r d  K o c h a n

Z WINDĄ bliżej!

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144
TTeell..//ffaakkss:: 2222 664433 7799 3355

AAkkccjjaa „„LLAATTOO WW MMIIEEŚŚCCIIEE”” ––
LLEETTNNIIAA SSZZKKOOŁŁAA TTAAŃŃCCAA

Warsztaty tańca towarzyskie-
go (z uwzględnieniem modnych
tańców współczesnych) oraz za-
bawy muzyczne dla dzieci i mło-
dzieży. Zajęcia odbywają się do
24 sierpnia, we wtorki i piątki (a
więc również w najbliższy pią-
tek, 17 sierpnia), w godzinach
11.00-12.15 i 12.15-13.15 (sala
taneczna na I p.).

Zapisy w sekretariacie Domu
Sztuki. WSTĘP WOLNY. Akcja
„Lato w mieście” jest finansowa-
na ze środków Dzielnicy Ursy-
nów m.st. Warszawy.

W Galerii Domu Sztuki jest
czynna wystawa prac wykona-
nych w Roku Kulturalnym
2011/2012 przez uczestników
zajęć (dzieci, młodzież i doro-
słych) prowadzonych w Domu
Sztuki w Pracowni Malarstwa,
Grafiki i Rysunku. Wstęp wolny.

Modelarnia Lotnicza SMB
“Jary” (ul. Służby Polsce 1) za-

prasza do 31 sierpnia dzieci i
młodzież, codziennie od ponie-
działku do piątku, w godzinach
16.00-20.00, na WAKACYJNE
ZAJĘCIA MODELARSKIE.
Uczestnictwo w zajęciach jest
bezpłatne.

SSPP nnrr 330033 
uull.. KKoonncceerrttoowwaa 88

1144 ssiieerrppnniiaa,, wwttoorreekk,, ggooddzz..
1144..0000 – Akcja “Lato w Mieście” -
zajęcia ceramiczne dla dzieci i
młodzieży.

SSPP nnrr 333300 
uull.. MMaannddaarryynnkkii 11
tteell.. 2222 664488 4411 6644

1177 ssiieerrppnniiaa,, ppiiąątteekk,, ggooddzz..
1144..0000 – Akcja “Lato w Mieście” -
zajęcia ceramiczne dla dzieci i
młodzieży. Wstęp wolny, Liczba
miejsc ograniczona.

PPaarrkk NNaattoolliińńsskkii 
uull.. NNoowwoouurrssyynnoowwsskkaa 8844 

wwwwww..uurrssyynnooww..ppll
1199 ssiieerrppnniiaa,, nniieeddzziieellaa,, ggooddzz..

1100..0000 – Wycieczki po Parku Na-
tolińskim. Wstęp wolny .

UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww
SScceennaa pprrzzyy rraattuusszzuu 

aall.. KKEENN 6611
wwwwww..uurrssyynnooww..ppll

1199 ssiieerrppnniiaa,, nniieeddzziieellaa,, ggooddzz..
1199..0000 – Moja klasyczna parano-
ja – o muzyce poważnej na weso-
ło. Steffen Möller i Łomżyńska
Orkiestra Kameralna. Po koncer-
cie plenerowa projekcja filmu
„Deszczowa piosenka”(w razie
niepogody: hala sportowa
UCSiR przy ul. Hawajskiej 7).
Wstęp wolny.

ZZeessppóółł oobbiieekkttóóww ssppoorrttoowwyycchh
„„MMoocczzyyddłłoo””

((AAqquuaa RReellaakkss))
1199 ssiieerrppnniiaa,, nniieeddzziieellaa,, ggooddzz..

1100..0000 – Women’s Run na Ursy-
nowie - bezpłatne treningi z in-
struktorem. Wstęp wolny.

PPaarrkk NNaattoolliińńsskkii 
uull.. NNoowwoouurrssyynnoowwsskkaa 8844 

wwwwww..uurrssyynnooww..ppll 
1122 ssiieerrppnniiaa,, nniieeddzziieellaa,, ggooddzz..

1100..0000 – Wycieczki po Parku Na-
tolińskim, wstęp wolny. Obowią-
zują zapisy.

parafraza walca z repertuaru Reny Rolskiej Złoty pierścionek 
(muzyka: Jerzy Wasowski, 1965) 

11..
Chodził kiedyś do technikum,

Uczeń, jak uczeń, lecz co za spryt!
Przy nim Midas to mały pikuś,

Starożytny mit.
Zanim skończył pierwszą klasę,
Jak nikt potrafił już wciskać kit:

- Czemu nie mógłbym być Midasem?
Zrobię kasę. I będzie git!

RReeffrreenn::
Złoty interes, zloty interes się kręci.

Głupich nie sieją. A jemu jakoś się szczęści.
Złota lokata, złota lokata Marcina.

Nie jego wina strata jakiegoś kretyna.

22..
Dzisiaj uczeń jest Prezesem,

Wszystkim dokoła na nosie gra,
Umie zadbać o własną kiesę, 

Eldorado trwa!
Banki, sądy, synek Donka,

Wszystkich ogrywa jak Wielki Szu,
Choć złotego dziś brak pierścionka,

Złoty Medal przyznajmy mu.

RReeffrreenn::
Złoty interes, zloty interes się kręci.

Głupich nie sieją. A jemu jakoś się szczęści.
Złota lokata, złota lokata Marcina.

Nie ma nań bata, choć taki numer wycina?

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo)).. TTeerraazz ttaakkżżee nnaa ffaacceebbooookkuu..
wwwwww..ssppoottkkaanniiaazzppiioosseennkkaa..oorrgg

Piosenkę zaśpiewamy wspólnie podczas najbliższej Giełdy Satyry Politycznej Marka Majewskiego, w
której wystąpi Wojtek Dąbrowski (po raz 68) w poniedziałek 20 sierpnia o godz. 19 w Art. Parku

(scena letnia DK Śródmieście w Parku im. Edwarda Rydza Śmigłego).
Ponadto wystąpią: Jacek Fedorowicz, Tomasz Szwed, Anna Maria Adamiak, Włodzimierz Ciesielski,

Paweł Dłużewski i Stanisław Klawe.

Złoty interes

W o j t e k  D ą b r o w s k i

IIIIII MMeemmoorriiaałł KKaammiillii SSkkoolliimmoowwsskkiieejj
Najlepsi lekkoatleci świata, medaliści igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy przyja-

dą do Warszawy. W niedzielę 19 sierpnia na stadionie KS„Orzeł” przy ul. Podskarbińskiej odbędzie
się III Memoriał Kamili Skolimowskiej. Początek zawodów o godz. 14:00. 

Podczas imprezy będzie można podziwiać gwiazdy lekkiej atletyki: najlepszego dyskobola w hi-
storii Virgilijus Aleknę, mistrza olimpijskiego Tomasza Majewskiego, mistrza Europy w rzucie dys-
kiem Piotra Małachowskiego, mistrza Europy w biegu na 800 m Marcina Lewandowskiego, mistrza
świata w skoku o tyczce Pawła Wojciechowskiego oraz Oscara Pistoriusa z RPA, pierwszego nie-
pełnosprawnego lekkoatletę, który wystartował na Igrzyskach Olimpijskich.

Szczególnie interesująco zapowiada rzut młotem, dyscyplinie tak bliskiej zmarłej w 2009 r. Ka-
mili Skolimowskiej. A wystąpią w niej m.in.: Anita Włodarczyk (mistrzyni świata z Berlina w 2009
r., obecna wicemistrzyni olimpijska) oraz Tatiana Łysenko z Rosji (mistrzyni świata z Daegu w 2011
r., obecna mistrzyni olimpijska). Podobnie silna obsada będzie w konkursie mężczyzn, gdzie zo-
baczymy m.in. srebrnego medalistę z Londynu Słoweńca Primoza Kozmusa, a także Szymona Ziół-
kowskiego oraz Pawła Fajdka.
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