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Szczerość Celińskiego...Dewastują Skarpę!!! Problemy z autostradą
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Społeczna Szkoła
Podstawowa im.
Jana Nowaka-
Jeziorańskiego na
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Nosił wilka razy kilka,
ponieśli i wilka. Nie-
dawny burmistrz Ur-

synowa, a obecnie radny War-
szawy Piotr Guział przez parę
lat szczypał prezydentkę miasta
Hannę Gronkiewicz-Waltz, sta-
wiał ją do pionu i nawet urzą-
dził referendum w sprawie jej
odwołania, a teraz następuje
runda rewanżowa. No i HGW
jedzie z pozbawionym już wła-
dzy oponentem równo z tra-
wą. Właśnie jednym pociągnię-
ciem pióra wstrzymała aż 21
decyzji zarządu wspomnianej
dzielnicy, kierowanego jeszcze
przez Guziała. Wszystkie te de-
cyzje, powzięte na samym fini-
szu Guziałowej kadencji, doty-
czyły najmu mieszkań komu-
nalnych. Zdaje się, że pani pre-
zydent dostrzegła oczami no-
wego, o wiele jej milszego za-
rządu Ursynowa, iż mieszka-
nia przydzielono cokolwiek
bezpodstawnie. Pewnie wokół
tej kwestii będzie jeszcze dużo
szumu, tak jak to było z koszta-
mi wojaży zagranicznych po-
sła Adama Hoffmana, z przy-
dzieleniem jakiegoś strychu na
Mokotowie znanej bojownicz-
ce antykorupcyjnej Julii Pite-
rze albo z własnością pożydow-
skiej kamienicy przy Noakow-
skiego 16, którą tuż po wojnie
ukradł był ponoć pewien cwa-

niak, by po latach, już jako mie-
nie komunalne, przekazano ją
decyzją prezydenta miasta Le-
cha Kaczyńskiego zupełnie nie-
oczekiwanym spadkobiercom.
Oczywiście, różne dziennikar-
skie mendy ostro wypominały
to urzędnikom, zamiast zwy-
czajnie wziąć mordę w kubeł. 

Wwypadku przydzia-
łów w domach ko-
munalnych na Ur-

synowie akurat wstrzymanie
postanowień poprzedniego za-
rządu dzielnicy może mieć peł-
ne uzasadnienie, choć nie ulega
wątpliwości, że wiele osób bę-
dzie się w tym dopatrywać kon-
tekstu politycznego. Nie od dziś
wiadomo, że jeśli ktoś ma wła-
dzę, to może znajomkom, to-
warzyszom partyjnym albo na-
wet krewniakom coś przydzie-
lić „po uważaniu”. Kontrolowa-
nie posunięć dzielnicowych
władz przez szefową urzędu
miasta jest więc jak najbardziej
wskazane. Szkoda, że w swo-
im czasie nie było takiej kon-
troli na szczeblu państwa i
sprytnie korzystający jeszcze z
przepisów PRL urzędnicy wy-
sokiego szczebla (o ile dobrze
pamiętam, z jednym premie-
rem włącznie) – odchodząc ze
stanowisk – uwłaszczali się na
rządowych apartamentach,
przyjmowali je bowiem jako za-
służony prezent. 

Cóż, polityka ma swoje
prawa i trudno się dzi-
wić, że polityczne roz-

grywki wciąż przeważają nad
meritum działalności warszaw-
skich organów samorządo-
wych, choć od jesiennych wy-
borów upłynęło już sporo cza-
su. Były burmistrz, a potem
radny Ursynowa Tomasz Men-

cina (PO) został – jak wiado-
mo – rzucony ostatnio na odci-
nek Bielan, objąwszy tam funk-
cję burmistrza i od razu napo-
tkał opór tamtejszych radnych
PiS, którzy próbowali (bezsku-
tecznie) go odwołać. Na Bemo-
wie z kolei trwa trochę już mę-
czący kontredans, bowiem pa-
ni prezydent nie daje pełno-
mocnictw nowo wybranemu
zarządowi z burmistrzem
Krzysztofem Zygrzakiem na

czele. Są skargi na niewłaści-
wy tryb wyboru tego świeże-
go włodarza, bliskiego byłemu
wiceprezydentowi miasta Ja-
rosławowi Dąbrowskiemu, któ-
ry odszedł z tego stanowiska w
niesławie, a teraz trzęsie Be-
mowem na przekór pani pre-
zydent, z którą jeszcze tak nie-
dawno współpracował w obrę-
bie tej samej partii. Sytuacja,
jak widać, pokomplikowała się
niesłychanie i cholera wie, co z

tego dalej wyniknie. Tyle że
mieszkańcy mają swoje bieżą-
ce potrzeby i chcą, żeby urząd
dzielnicy załatwiał co należy,
a personalne rozgrywki mniej
ich interesują. 

Taką samą uwagę wy-
pada skierować pod
adresem Sejmu, w któ-

rym niby przygotowuje się pro-
jekt ustawy, która by uregulo-
wała reprywatyzację nierucho-
mości w Warszawie, ale na

czczej gadaninie się kończy.
Tymczasem różni kombinato-
rzy próbują wyrwać prawem
kaduka własność atrakcyjnych
obiektów, jak to ujawnił ostat-
nio publicysta „Passy” Tadeusz
Porębski, opisując losy moko-
towskiego budynku przy ulicy
Narbutta 60. Nie jest łatwo wy-
śledzić, w którym momencie
następuje przekręt. Tym bar-
dziej więc trzeba zapytać: gdzie
kontrola ze strony urzędu mia-
sta, gdzież Centralne Biuro
Śledcze, prokuratura i sądy?
Wszelkiej maści spryciarze ob-
ławiają się w Warszawie o wie-
le lepiej niż handlarze narkoty-
ków. Tych ostatnich od czasu
do czasu się wyłapuje, a dlacze-
go tych pierwszych nie? Pewnie
dlatego, że komuś się wydaje, iż
sprawy na pozór z zakresu pra-
wa cywilnego nie mają nic
wspólnego z prawem karnym.
A wypadku warszawskiej repry-
watyzacji niejednokrotnie tak
jest. 

Problem dysponowania
majątkiem publicznym
stopniowo narasta i

można się nad nim zastanawiać
choćby w kontekście przetargu
na wykonanie odcinka drogi
ekspresowej (po prawdzie auto-
strady) przez Ursynów i Wila-
nów. Firmy gotowe zrealizować
to zadanie oferują skrajnie róż-
ne ceny, wyrażane w miliardach
złotych. Znając więc dotychcza-
sową praktykę w budowaniu
autostrad, muszę już teraz za-
pytać nie tyle o pożytki z S-2
(dawniej A-2), ile o straty, ja-
kie przyniesie jej przeprowa-
dzenie od Puławskiej do Przy-
czółkowej.

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

GGddzziiee WWaarrsszzaawwaa nniieerrzząąddeemm ssttooii
RYS. PETRO/AUGUST
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Na zdjęciu wjazd na
zamykany parking przy
szkole dla kilkunastu
pracowników. 

Rygory zakazu parkowania
mogłyby mieć miejsce, gdyby
tam był ruch publiczny, a nie
np. 12 samochodów na dobę
(lub 18), bo to i tak mniej niż
jeden na godzinę. 

Są gdzieś granice rozsądku.
Niestety, Naczelnikowi Ruchu
w Warszawie jego zabrakło.
To, co on przez kilkanaście lat
wyprawiał posługując się
niezasadnymi znakami
zakazu, nie może przejść do
porządku dziennego. Sprawa
powinna podlegać
szczegółowej kontroli,
wyciągnięcia wniosków i
KONSEKWENCJI. C.d.n...

W ł a d y s ł a w  M a r d a s

Absurdów Belgradzkiej ciąg dalszy
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Na jednej z grudniowych
sesji rady dzielnicy Ursy-
nów burmistrz Robert
Kempa przedstawił kan-
dydatury na trzech swoich
zastępców. Zostali oni za-
akceptowani przez radę
dzielnicy i władze stołecz-
nego ratusza. 

W dniu 21 stycznia prezydent
Hanna Gronkiewicz-Waltz po-
wierzyła Rafałowi Miastowskie-
mu, byłemu burmistrzowi Bie-
lan, funkcję czwartego członka
ursynowskiego zarządu. 

Rekomendowany przez PO
Piotr Zalewski (49 lat) w po-
przedniej kadencji piastował
funkcję burmistrza Pragi Płn., a
w kadencji 2006-2010 był wice-
burmistrzem Ursynowa. Dwaj
kolejni zastępcy burmistrza Ursy-
nowa zostali rekomendowani
przez Inicjatywę Mieszkańców
Ursynowa. Wojciech Matyjasiak
(53) jest mieszkańcem Ursyno-
wa, w latach 90-tych był radnym
gminy Ursynów i przewodniczą-
cym ursynowskiej rady. Absol-
went SGH, od 20 lat zatrudnio-
ny w Urzędzie Dzielnicy Ursy-
nów. Łukasz Ciołko (29) jest ab-
solwentem wydziału prawa Uni-
wersytetu Warszawskiego i pręż-
nym przedsiębiorcą. Będzie
mógł sprawować funkcję burmi-
strza po zrezygnowaniu lub za-
wieszeniu własnej działalności
gospodarczej. Przedstawieni
kandydaci, włącznie z burmi-
strzem Kempą, który piastował
funkcję wiceburmistrza na Pra-
dze Płd., są solidnie przygoto-
wani pod względem meryto-
rycznym do pracy w samorzą-
dzie. 

Rafał Miastowski ostatnio był
burmistrzem Bielan. Po wybo-

rach mazowiecki zarząd PO wy-
typował go na wiceburmistrza
Ursynowa, ale do wyboru nie
doszło ze względów procedural-
nych. Nowy wiceburmistrz ma
44 lata i jest absolwentem
SGGW oraz WSPiZ im. L. Koź-
mińskiego. Do 2008 r. był człon-
kiem zarządu dzielnicy Bielany,
następnie burmistrzem dzielni-
cy Wilanów, a w poprzedniej ka-
dencji samorządu burmistrzem
Bielan. Jest członkiem Rady

Nadzorczej jednoosobowej spół-
ki miejskiej GGKO Administro-
wanie i Zarządzanie Nierucho-
mościami. Spółka działa na tere-
nie dzielnicy Ochota. Rafał Mia-
stowski jest członkiem Platfor-
my Obywatelskiej. Na Ursyno-
wie będzie zajmował się spor-
tem, współpracą ze służbami
mundurowymi i nadzorowa-
niem pracy Wydziału Działalno-
ści Gospodarczej i Zezwoleń. 

P e t e

Pani prezydent zadecydowała

Zarząd dzielnicy w komplecie
PPAASSSSAA:: JJaakk ooddnnaajjdduujjee ssiięę PPaann

ww nnoowweejj rroollii??
ŁŁUUKKAASSZZ CCIIOOŁŁKKOO:: Dobrze,

dziękuję. Staram się wykorzy-
stywać wiedzę i doświadczenie,
aby jak najlepiej wypełniać swo-
ja pracę i służyć mieszkańcom. 

JJeesstt PPaann oossoobbąą zz zzeewwnnąąttrrzz
uurrzzęędduu,, cczzyy śśwwiieeżżee ssppoojjrrzzeenniiee
ppoommaaggaa ?? 

Zdecydowanie. Z jednej stro-
ny stać mnie na pełny obiekty-
wizm, a z drugiej mogę patrzeć
krytycznym okiem byłego przed-
siębiorcy. Sądzę, że niektóre do-
bre praktyki z sektora prywat-
nego będę w stanie przenieść do
pracy w urzędzie, choćby w za-
kresie efektywnego zarządzania
czasem. 

JJaakkiiee mmaa PPaann ppllaannyy ddzziiaałłaanniiaa
nnaa nnaajjbblliiżżsszzaa pprrzzyysszzłłoośśćć ?? 

Moje plany wiążą się oczywi-
ście z wydziałami, które nadzo-
ruję. I tak w Wydziale Zasobów
Lokalowych największym wy-
zwaniem jest sprawne dokoń-
czenie zasiedlenia bloków ko-
munalnych przy ul. Kłobuckiej. 

Z Wydziałem Kultury pracuje-
my nad kalendarzem tegorocz-
nych imprez oraz wydarzeń kul-
turalnych. 

Wydział Promocji jest w trak-
cie przeprowadzenia bardzo
ważnego projektu, czyli II edycji
Budżetu Partycypacyjnego. W
tym wydziale planuję przepro-
wadzenie zmian w zakresie jego
funkcjonowania. Chciałbym po-
łożyć większy nacisk na komuni-
kację z mieszkańcami. 

AA jjaakkiiee ssąą wwyyzzwwaanniiaa,, kkttóórree ssttoo-
jjąą pprrzzeedd UUrrssyynnoowweemm??

Największym wzywaniem jest
bez wątpienia budowa ursynow-
skiego odcinka południowej ob-
wodnicy Warszawy. To w ujęciu
szerokim, w węższym chciałbym

wypracować taki model komuni-
kacji z mieszkańcami, abyśmy
mogli szybko i sprawnie reago-
wać na nawet najmniejsze pro-
blemy i postulaty ursynowian. 

AA cczzyymm ssiięę PPaann pprryywwaattnniiee iinn-
tteerreessuujjee?? 

W tak zwanych wolnych chwi-
lach lubię czytać i nałogowo słu-
cham muzyki filmowej. Lubię te-
atr, szczególnie w jego klasycz-
nej odsłonie. Moją pasją jest wy-

szukiwanie i promowanie wśród
przyjaciół zapomnianych aczkol-
wiek wartościowych filmów
ostatnio np. „Oto głowa zdrajcy”
Freda Zinnemanna czy „Życie
Carlita” z genialną kreacją Ala Pa-
cino. Poza tym preferuję aktywny
wypoczynek, a przynajmniej raz
w roku staram się przecierać gór-
skie szlaki, szczególnie w Biesz-
czadach. No i uwielbiam goto-
wać! R o z m a w i a ł  R a f a ł  K o s

Zastępca burmistrza Ursynowa Łukasz Ciołko

Obwodnica największym wyzwaniem
FOTO LECH KOWALSKI

Jako jedna z nielicznych
w Warszawie niewielka,
lecz aktywna, ursynowska
Galeria Działań SMB
„Imielin” od lat podejmu-
je trudny temat sztuki
współczesnej. Niemal każ-
da ekspozycja poświę co-
na tej twórczości jest wy-
darzeniem oryginalnym i
prezentuje wysoki poziom
artystyczny. 

Do takich zalicza się również
obecna. Tym razem jest to przy-
gotowana przez Instytut Sztuk
Pięknych Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach mię-
dzynarodowa wystawa zatytu-
łowana GEOMETRIA RELA-
TYWNA. 

Złożyły się na nią prace dzie-
więciu artystów z pięciu krajów
europejskich: Austrii, Francji,
Niemiec, Polski i Szwajcarii. Re-
prezentowane są na niej dwa
przeciwstawne kierunki sztuki
współczesnej, które łączy jedno:
odniesienie do działu matematy-
ki zwanego geometrią. Zastoso-
wanie tej nauki w sztuce jest tak
stare jak ludzka cywilizacja. W
starożytności była nawet, jako
wiedza tajemna, swoistym sa-
krum – „świętą geometrią”. W
Grecji antycznej zajmowali się
nią pitagorejczycy, w średnio-
wieczu nazywano ją harmoni-
ką, interesowali się nią Michał
Anioł i Leonardo da Vinci – przy-
kłady można mnożyć w nieskoń-
czoność. Zapomniano o niej
przez kilka wieków i niespodzie-
wanie w ubiegłym stuleciu zo-
stała ponownie odkryta jako śro-
dek artystycznego wyrazu może
najlepiej pasujący do współcze-
snej cywilizacji, którą charakte-

ryzuje trudny do ogarnięcia bły-
skawiczny rozwój wszystkich
dziedzin techniki i nauk humani-
stycznych. 

Jak wspomniano wyżej na wy-
stawie możemy zobaczyć prace
wywodzące się z dwóch nurtów
tej sztuki. Sztukę Konkretną, któ-
ra wzięła nazwę od tytułu, wy-
danego w 1930 roku, manifestu
holenderskiego artysty-malarza
Theo van Doesburga Cechuje ją
zerwanie z odwzorowywaniem
natury, emocjami i pokrewień-
stwo z abstrakcją, konstruktywi-
zmem, kształtami geometrycz-
nymi. Antagonistyczną w sto-
sunku do niej jest Geometria
Dyskursywna – zajmująca się
zjawiskami społecznymi i powią-
zaniami między nimi jak np.
działania ludzi w różnych aspek-
tach ich życia kulturze, sztuce
itp. To określenie stosunkowo
„młode” bo z lat osiemdziesią-
tych XX stulecia. Sam dyskurs
można określić jako sposób ko-
munikowania się – w tym przy-
padku z użyciem sztuki geome-
trycznej.

Z całą pewnością nie jest to
twórczość łatwa w odbiorze i
trudno ją zrozumieć bez „klu-
cza” wyjaśniającego źródła in-
spiracji autora. By ułatwić oglą-
dającemu zrozumienie treści
eksponowanych prac kurator
wystawy, znakomity artysta-pla-
styk zajmujący się od wielu lat
Geometrią Dyskursywną wybit-
ny znawca tematu prof. Wiesław
Łuczaj napisał zwięzłą informa-
cję o każdym malarzu, którego
prace znalazły się w Galerii Dzia-
łań. Nic dodać, nic ująć – jak mó-
wi znane powiedzenie - pozwo-
lę sobie niżej w całości, lub z nie-

wielkimi zmianami, zacytować
jego teksty. Zacznę od artystów
z Niemiec,

Waldemar Bachmeier – pre-
zentuje prace inspirowane wy-
granymi w Lotto. Stworzył pa-
letę 49 kolorów, z których każdy
odpowiada określonej liczbie w
grze. Prezentuje cztery obrazy,
każdy w siedmiu kolorach, w pa-
sach ułożonych od góry ku doło-
wi składają się na ciekawe kolo-
rystycznie kompozycje.

Nikola Dimitrov – pianista i
malarz. Powiązane z sobą te dwa
zawody artystyczne mają nie-
wątpliwy wpływ na jego prace.
Usiłuje w nich połączyć dwa
zmysły nie mające fizycznie z so-
bą nic wspólnego – słuch i
wzrok. Ostatecznie swoje czar-
no-białe obrazy podporządko-
wuje muzyce jako „zaczynowi”
pod prace malarskie, w zasadzie
grafiki. 

Gerhard Hotter – tworzy obra-
zy inspirowane matematycznym
systemem Langforda. To prowa-
dzi artystę do struktur wizual-
nych, w których jak uważa arty-
sta zawarty jest obraz wszech-
świata. Nieskończone i nie po-
wtarzające się sekwencje two-

rzą różne możliwości konfigu-
racji za którymi mogą kryć się
także utwory muzyczne, krajo-
brazy wiersze lub ich części... 

Rita Ernst (Szwajcaria) two-
rzy prace zainspirowane archi-
tekturą. Nie jest to dosłowne od-
wzorowanie interesujących ją
obiektów tylko „oczyszczone” ze
zbędnych wg artystki elemen-
tów rzuty budowli aż do struktu-
ralnego porządku symbolizują-
cego przestrzeń architektonicz-
ną obiektu.

Josef Linschinger (Austria)
prezentuje obraz z serii „Bild aus
Text” (Obraz z tekstu), w któ-
rym łączy dwa systemy przeka-
zu informacji: semantyczny i wi-
zualny. Jego realizacje dotykają
ważnego kulturowo zagadnie-
nia pierwotnych środków prze-
kazywania myśli. Na wystawie
forma ta prezentuje się widowi-
skowo jako kwadrat w zielono-
-żółto-niebieską kratę powieszo-
ny wzdłuż przekątnej. 

Jean-Pierre Viot (Francja) –
jest artystą z tradycji minimal ar-
tu, w której metody pracy odno-
szą się do trzech podstawowych
elementów sztuki konkretnej: li-
nii, powierzchni i kolorów. Treść

jego dwóch obrazów w pełni od-
powiada tym wymaganiom.

Zgodnie z prawami gościnno-
ści listę zamykają artyści z Polski.

Joanna Zak – jej obrazy są gra-
ficznym przedstawieniem prze-
mieszczania się artystki we wła-
snym mieszkaniu. Całość to trzy
obrazy. Dwa przedstawiają roz-
kład mieszkania w poziomie: po-
kój dzienny, balkon, pracownię,
przedpokój, pokój dziecka, ła-
zienkę, toaletę, i kuchnię, świat
zewnętrzny. Prace pokazują ak-
tywność autorki w określonym
dniu i czasie. Każdej porze dnia
odpowiada inny kolor: czerwień,
zieleń, błękit i czerń. Linie na ob-
razach są zapisem ruchu. Punkt
oznacza pobyt w danym po-
mieszczeniu.

Maciej Zdanowicz – tworzy
obrazy, których podstawą jest
zapis optyczny dźwięków, muzy-
ki, pejzażu akustycznego. Autor
dokonuje edycji, kompilacji ście-
żek dźwiękowych tworząc z nich
plastyczny, malarski obraz aku-
stycznej impresji odwiedzanych
miejsc. 

Wiesław Łuczaj – profesor,
wykładowca akademicki. Kon-
sekwentnie jego prace mieszczą-

ce się w pojęciu Geometrii Dys-
kursywnej oscylują wokół staty-
styki. Prezentowane dwa sta-
tyczne obrazy na tej wystawie
pochodzą z cyklu „Polak staty-
styczny” i przedstawiają poziom
satysfakcji i szczęścia w życiu
bez podziału na płeć czy inne
preferencje. Podstawą twórczo-
ści prof. Łuczaja jest założenie, że
współczesna rzeczywistość jest
rzeczywistością statystyczną.

Tyle o samej wystawie. Skła-
małbym twierdząc, że zrozumia-
łem w pełni wszystkie „geome-
tryczne” niuanse tej ekspozycji.
Ale niewątpliwie jest to ciekawy
i interesujący pokaz warty obej-
rzenia. Miarą niezwykłości tego
plastycznego „spektaklu” jest
fakt, że Galeria Działań została
zaproszona do udziału w pro-
jekcie Filharmonii Narodowej pt.
„Nowe obrazki z wystawy”.
Współpraca z Filharmonią za-
cznie się właśnie od ekspozycji
„Sztuka Relatywna”. Termin za-
mknięcia wystawy: 15 lutego br. 

Galeria Działań przy ul. Mar-
co Polo 1 jest czynna od ponie-
działku do piątku w godz. 14.00-
20.30, tel. 22 643 65 37. 

Te k s t  i  f o t . :  J e r z y  R .  B o j a r s k i  

Kolejna interesująca wystawa w Galerii Działań przy ulicy Marco Polo

Sztuka geometrią zainspirowana
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PPAASSSSAA:: CCzzyy jjuubbiilleeuusszz 2255-llee-
cciiaa oozznnaacczzaa,, żżee wwaarrttoo bbyyłłoo zzaa-
kkłłaaddaaćć sszzkkoołłyy ppoodd sskkrrzzyyddłłaammii
SSppoołłeecczznneeggoo TToowwaarrzzyyssttwwaa
OOśśwwiiaattoowweeggoo??

ZYGMUNT PUCHALSKI, dy-
rektor Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 1 im. Jana No-
waka-Jeziorańskiego: Po trzy-
kroć tak! Po pierwsze, dla na-
szych własnych dzieci – trzeba
pamiętać, że większość spośród
założycieli szkoły to rodzice i na-
uczyciele, którzy chcieli zapew-
nić bardziej nowoczesną, cieka-
wą edukację własnych dzieci. I to
nam się znakomicie udało. Po
drugie, właśnie Społeczne To-
warzystwo Oświatowe rozpo-
częło budowanie oświaty alter-
natywnej na warszawskim Ur-
synowie. Pierwsze trzy szkoły,
jakie powstały i działają do dzi-
siaj, to nasza Społeczna Szkoła
Podstawowa nr 1 STO, Społecz-
ne Liceum Ogólnokształcące nr
4 STO (dzisiaj już nie działa pod
szyldem STO, ale ciągle to jedna
z najlepszych szkół Ursynowa)
oraz Społeczna Szkoła Podsta-
wowa nr 9 STO. O tym, że miesz-
kańcy Ursynowa docenili szkoły
alternatywne, najlepiej świad-
czy fakt rozwoju szkół niepu-
blicznych właśnie na Ursynowie,
gdzie obecnie ponad trzydzieści
procent uczniów stanowią wła-
śnie uczniowie takich placówek.
A wyniki pracy tych szkół są ich
najlepszą wizytówką. I to zarów-
no te edukacyjne, jak i efekty
pracy wychowawczej oraz oby-
watelskiej. Po trzecie wreszcie, to
nasz lokalny, ale bardzo istotny
wkład w budowanie społeczeń-
stwa obywatelskiego, a dla wie-

lu z nas, tak jak dla mnie, to waż-
ne wyzwanie, ciekawa praca i
poczucie użytecznej działalno-
ści na rzecz innych osób. To tak-
że poznanie wielu ludzi o pozy-
tywnej energii dla zmian w pol-
skiej edukacji, zyskanie znajo-
mych i przyjaciół w ogólnopol-
skim, obywatelskim stowarzy-
szeniu, jakim właśnie jest Spo-
łeczne Towarzystwo Oświatowe.

IIlluu uucczznniióóww ww wwaasszzyymm zzeessppoo-
llee sszzkkóółł ppoocchhooddzzii zz ssaammeeggoo UUrrssyy-
nnoowwaa?? CCzzyy ddoojjeeżżddżżaajjąą uucczznniioo-
wwiiee zz ddoośśćć ddaalleekkiicchh mmiieejjsscc,, rróóww-
nniieeżż ssppoozzaa WWaarrsszzaawwyy??

Obecnie w naszym Zespole
Szkół jest Szkoła Podstawowa,
w której na 206 uczniów tylko 24
jest spoza Ursynowa, a więk-
szość z nich to mieszkańcy Pia-
seczna i sąsiednich dzielnic i oko-
lic Ursynowa. W grupie 90
uczniów Gimnazjum 15 stano-
wią mieszkańcy innych dzielnic.
W historii szkoły zdarzyła nam
się trójka rodzeństwa, którą ro-
dzice przywozili przez kilkana-
ście lat na Ursynów aż z Grójca. 

CCzzyy kkaaddrraa ppeeddaaggooggiicczznnaa cczzęę-
ssttoo ssiięę zzmmiieenniiaa,, cczzyy rraacczzeejj jjeesstt ttoo
uussttaabbiilliizzoowwaannyy zzeessppóółł??

Jesteśmy szkołą z tradycjami i
mamy bardzo stabilną kadrę,
która jest zróżnicowana wieko-
wo. Kilku nauczycieli, którzy pra-
cowali od początku, jest już na
emeryturze, kilku pracuje nadal
na część etatu, ale większość tej
kadry stanowią nauczyciele z kil-
kunastoletnim stażem. Są w na-
szym zespole także pedagodzy,
którzy nigdy nie pracowali w in-
nej szkole, ale mamy też kilkoro
nauczycieli, którzy właśnie nie-
dawno zaczęli swoją przygodę

– właśnie u nas. jest też nauczy-
cielka, będąca absolwentką na-
szej szkoły. Trzeba pamiętać, że
szkoła jest tak dobra, jak zespół
tworzących ją twórczych i współ-
pracujących nauczycieli. Nasz
jest bardzo dobry i stabilny, ale
pracujemy również nad tym, aby
był jeszcze lepszy.

WW oossttaattnniicchh llaattaacchh ppiięęttąą aacchhiill-
lleessoowwąą pprroocceessuu ddyyddaakkttyycczznneeggoo
ww sszzkkoołłaacchh bbyyłłoo nniieezzbbyytt eeffeekk-
ttyywwnnee nnaauucczzaanniiee mmaatteemmaattyykkii ii
jjęęzzyykkóóww oobbccyycchh.. CCzzyy uu wwaass jjeesstt
ttoo nnaauukkaa sskkuutteecczznnaa??

Na efektywne nauczanie ję-
zyków obcych wpływa zarówno
większa liczba godzin niż w
szkołach publicznych, jak i to, że
nasi nauczyciele uczą w mniej-
szych grupach, a do tego docho-
dzi znakomita współpraca z wie-
loma szkołami z innych państw
Unii Europejskiej. Realizujemy
wiele wymian i projektów onli-
ne, co dla naszych uczniów sta-
nowi doskonałą motywację do-
datkową do nauki języków ob-
cych. Jeśli chodzi o nauczanie
matematyki, a nawet szerzej –
grupy przedmiotów matema-
tyczno-przyrodniczych, to tak
samo jak w przypadku naucza-
nia języków obcych pracę zaan-
gażowanych nauczycieli wspie-
ramy większą liczbą godzin oraz
interesującymi kółkami i zaję-
ciami dodatkowymi. Chodzi o
projekt „minilabów”, czy też
opracowany wspólnie z nauczy-
cielami Gimnazjum nr 94 pro-
gram nauczania „TECH-INFO”,
w którym robotyka spina techni-
kę, fizykę i informatykę. Naj-
większą grupę naszych laure-
atów Wojewódzkich Konkursów

Przedmiotowych (MKO) stano-
wią właśnie laureaci i finaliści
konkursów matematycznych,
przyrodniczych oraz konkursów
języka angielskiego i niemiec-
kiego.

CCzzyy wwaassii aabbssoollwweennccii ppoorroobbiillii
ww żżyycciiuu zzaawwooddoowwyymm zznnaacczznniieejj-
sszzee kkaarriieerryy?? MMoożżee nniieekkttóórrzzyy ttrraa-
ffiillii ddoo ddzziieennnniikkaarrssttwwaa,, ttaakk jjaakk
SSzzyymmoonn HHoołłoowwnniiaa,, aabbssoollwweenntt
sszzkkoołłyy SSTTOO zz BBiiaałłeeggoossttookkuu??

Tak ad hoc to trudno powie-
dzieć. Proszę pamiętać, że na-
szą największą szkołą jest szko-
ła podstawowa, a wspiera ją gim-
nazjum (jedynie w latach 1992-
2002 prowadziliśmy SLO nr 39
STO). Być może nie mamy tak
znanych nazwisk ze świata
dziennikarskiego jak Szymon
Hołownia, ale mamy kilku dok-
torów na uczelniach europej-
skich i amerykańskich, a Michał
Łopaciński jest dziennikarzem
sportowym TVN. Jeden z absol-
wentów to już wyróżniony mło-
dy właściciel prężnej firmy in-
ternetowej. Wielu z naszych ab-
solwentów pracuje w znanych
firmach prawniczych, a także ja-
ko kadra menedżerska. Są wy-
bitni inżynierowie i naukowcy,
zarówno w Polsce, jak i na ca-
łym świecie. Co ważne, wielu z
nich nas odwiedza i mile wspo-
mina naukę w naszej szkole.

CCzzyy oobbiieekkttyy,, jjaakkiimmii ddyyssppoonnuu-
jjee sszzkkoołłaa,, ssąą ww ppeełłnnii wwyyssttaarrcczzaajjąą-
ccee??

Nie są i nigdy w dotychczaso-
wej historii nie były. Jesteśmy
szkołą wynajmującą lokale spół-
dzielcze, które adaptowaliśmy i
modernizujemy na potrzeby
szkoły. Obecnie szkoła, w której
uczy się około 300 uczniów, mie-
ści się w trzech budynkach: przy
ul. Polinezyjskiej 10, będących
własnością SM „Na Skraju”).
Uczą się w nich uczniowie na-
szego Gimnazjum i klas szó-
stych. Poza tym lokujemy się w
Natolińskim Ośrodku Kultury i w
lokalu przy ulicy Braci Wagów
4. Te dwia budynki to własność
SM „Wyżyny”, z lokali której ko-
rzystamy praktycznie od 25 lat.
Ciągle marzy nam się własny
szkolny lokal, ale jako stowarzy-
szeniu „non-profit” trudno nam
podjąć się milionowych inwesty-
cji. Co prawda, podczas gali 25-
lecia wymiana zdań i życzeń dla
szkoły ze strony wiceprezydenta
Warszawy Włodzimierza Pa-
szyńskiego i nowego burmistrza
Ursynowa Roberta Kempy zapa-

liła światełko nadziei w tej spra-
wie, ale może to były tylko dobre
życzenia

CCzzyy ww pprrzzeesszzłłoośśccii zzddaarrzzyyłłaa ssiięę
ookkaazzjjaa,, żżeebbyy uucczznniioowwiiee  mmooggllii
ssiięę ssppoottkkaaćć zz ppaattrroonneemm sszzkkoołłyy,,
śśpp.. JJaanneemm NNoowwaakkiieemm-JJeezziioorraańń-
sskkiimm??

Do takiego spotkania nigdy
nie doszło, ale udział naszych
uczniów i nauczycieli w pogrze-
bie Jana Nowaka-Jeziorańskiego
stał się głównym impulsem do
wyboru właśnie legendarnego
„Kuriera z Warszawy” na patro-
na szkoły. Uczniowie poznawa-
li Jana Nowaka-Jeziorańskiego z
opowieści jego przyjaciół: prof.
Władysława Bartoszewskiego,
mecenasa Jacka Taylora oraz
najbliższej rodziny tego wielkie-
go patrioty. Mamy zgromadzony
zestaw filmów dokumentach i
audycji z udziałem Jana Nowa-
ka-Jeziorańskiego. Co roku orga-
nizujemy rajd historyczny dla
uczniów „Kurierem przez War-
szawę”, który poświęcony jest
działalności naszego Patrona,
ale także najnowszej historii Pol-
ski i naszego miasta.

NNaa jjaakkiiee uucczzeellnniiee ww sszzcczzeeggóóll-
nnoośśccii kkiieerruujjąą ssiięę wwaassii aabbssoollwweenn-
ccii?? MMoożżee ddoossttaajjąą ssiięę mmiięęddzzyy iinn-
nnyymmii ddoo ddzziiaałłaajjąącceeggoo ww PPaarrkkuu
NNaattoolliińńsskkiimm KKoolleeggiiuumm EEuurrooppeejj-
sskkiieeggoo??

Jak wspomniałem, są to uczel-
nie krajowe i zagraniczne. Naj-
więcej naszych absolwentów wy-
brało studia na Politechnice War-
szawskiej i Uniwersytecie War-
szawskim oraz na Akademii Me-
dycznej i SGGW AR. Najczęściej
są to najlepsze głównie warszaw-
skie uczelnie, nie słyszałem o na-
szym absolwencie studencie Ko-
legium Europejskiego

JJaakk uucczzcciilliiśścciiee jjuubbiilleeuusszz 2255-llee-
cciiaa??

Właściwie cały ten rok szkolny
jest związany z naszym jubile-
uszem. Zaczęliśmy 1 września
najważniejszym prezentem dla
naszych uczniów, czyli nową
pracownią informatyczną. W
okresie od 12 do 16 stycznia
2015 r. zorganizowaliśmy „Ty-
dzień Urodzinowy Jedynki”.

Wśród imprez tego tygodnia
był już XVII Szkolny Festiwal Pio-
senki „O Złotą Nutkę” i urodzino-
wy tort dla uczniów oraz finał
konkursów plastycznego i lite-
rackiego dla uczniów, ogłoszo-
nych z okazji 25-lecia szkoły.

Przez cały tydzień w holu Na-
tolińskiego Ośrodka Kultury by-

ła prezentowana wystawa przed-
stawiająca historię i ważne pro-
jekty realizowane w naszej szko-
le, a na I piętrze otworzyliśmy
wystawę najlepszych prac
uczestników konkursu plastycz-
nego z okazji 25-lecia szkoły. W
środę 14 stycznia w sali widowi-
skowej NOK odbyła się urodzino-
wa Gala z udziałem przedstawi-
cieli społeczności szkolnej oraz
zaproszonych gości.

Galę rozpoczęła ze względu
na przypadającą właśnie 10.
rocznicę śmierci Jana Nowaka-
-Jeziorańskiego wiązanka pa-
triotycznych pieśni w wykona-
niu 80-osobowego chóru
uczniów Gimnazjum nr 94 im.
Cichociemnych Spadochronia-
rzy Armii Krajowej. Potem były
życzenia od władz i przyjaciół
szkoły, m. in. posłanki Ligii Kra-
jewskiej, Włodzimierza Paszyń-
skiego, Roberta Kempy, przed-
stawiciel MKO.

Było też uroczyste wbicie
gwoździ rocznicowych na
drzewcu sztandaru z okazji 25-
lecia szkoły, były srebrne odzna-
ki STO oraz pamiątkowe plakiet-
ki dla instytucji wspierających
25-letnią już działalność „ursy-
nowskiej Jedynki”, wzruszające
występy laureatów „Złotej Nutki”
oraz tradycyjny już olbrzymi tort
urodzinowy. Dzień później w Pa-
rafii Ofiarowania Pańskiego od-
była się msza święta w intencji
„Szkoły i jej Patrona”, a delega-
cja uczniów  złożyła wiązankę
kwiatów na grobie Jana Nowa-
ka-Jeziorańskiego. Ostatnią im-
prezą tego tygodnia był piątko-
wy bal karnawałowy dla
uczniów klas 0 – 3. Już w ponie-
działek 19 stycznia 2015 r. re-
prezentacja uczniów szkoły wraz
ze swoimi rodzicami wzięła
udział w zorganizowanym w
Muzeum Powstania Warszaw-
skiego wieczorze wspomnień
poświęconych Janowi Nowako-
wi-Jeziorańskiemu.

CCzzyy wwśśrróódd wwaasszzyycchh uucczznniióóww
zznnaalleeźźlliibbyy ssiięę cchhęęttnnii ddoo wwyypprróó-
bboowwaanniiaa ddzziieennnniikkaarrsskkiieeggoo ii ppuu-
bblliiccyyssttyycczznneeggoo ttaalleennttuu nnaa łłaa-
mmaacchh „„PPaassssyy””,, ppoorruusszzaajjąącc cchhoo-
cciiaażżbbyy llookkaallnnee tteemmaattyy mmłłooddzziiee-
żżoowwee ii ssppoorrttoowwee??

Tego nie wiem, po prostu mu-
simy ich o to zapytać, gdy wrócą
po feriach do szkoły…

RReeddaakkccjjaa „„PPaassssyy”” żżyycczzyy zzaatteemm
rróówwnniiee oowwooccnnyycchh nnaassttęęppnnyycchh
2255 llaatt..
R o z m a w i a ł  M a c i e j  P e t r u c z e n k o  

Dyrektor Zygmunt Puchalski o 25-leciu ursynowskich szkół pod patronatem STO

Edukacja wysokiej miary i patriotyzm
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Jacek Borkowski, Maciej Damięcki i Marek
Majewski: tę trójkę wykonawców gościł niedawno
Dom Sztuki SMB „Jary” na pierwszym w tym
roku koncercie kabaretowym z cyklu „Marek
Majewski i jego goście”.

Wieczór zaczął się istotnie kabaretowym
skeczem: Majewski, ubrany w biały fartuch, był
„lekarzem”, a Borkowski – niezdecydowanym
„pacjentem”. Kiedy „pacjent”, na rozpaczliwie
zadane „medykowi” pytanie: „To, co mam robić,
panie doktorze?!”, usłyszał w odpowiedzi:
„Śpiewać!”, faktycznie został na scenie i zaśpiewał
kilka piosenek. Jego śpiew, a zwłaszcza dobry,
donośny głos, bardzo spodobał się publiczności,
która notabene żadnego miejsca 

na widowni nie pozostawiła pustym. 
Śpiewał też Maciej Damięcki, który przedtem

zaprezentował się jako drugi „pacjent” 
w gabinecie „doktora” – Marka Majewskiego,

a w ogóle celował w dowcipach i zabawnych
wierszykach. Zebrał zasłużone brawa, podobnie
jak Marek Majewski będący tradycyjnie, 

z niemal nieodłączną gitarą, w swoim chwilami
kabaretowym, chwilami lirycznym żywiole.

Po drugiej porcji utworów w wykonaniu
Borkowskiego wszyscy trzej panowie zakończyli
wieczór wspólnym odśpiewaniem optymistycznie
nastrajającego muzycznego „kawałka”.

Koncert został sfinansowany ze środków
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. 

BAW

We wtorek, 27 stycznia w NOK,
burmistrz Robert Kempa zaszczycił
obecnością uroczyste podsumowane
ubiegłorocznych VIII Mistrzostw
Ursynowa o Puchar Burmistrza. W
obecności ponad 140 osób wręczył,
ufundowane przez Urząd Dzielnicy
puchary i nagrody rzeczowe.

Mistrzem Ursynowa i zdobywcą Pucharu
został Krzysztof Kobyliński przed Adamem
Suwikiem i Sylwestrem Cieślakiem. Najlepszą
zawodniczką została (drugi raz z rzędu)
arcymistrzyni międzynarodowa Irena
Chodorowska, a najlepszym ursynowianinem
jest Roman Krzemień! Na zakończenie burmistrz
zainaugurował I Turniej IX Mistrzostw.

---
Sekcja Brydża NOK, inspirowana przez

Zarząd Polskiego Związku Brydża Sportowego
a wspierana finansowo i materiałowo przez
Krajowego Koordynatora programu „Brydż 60
+”,od lutego będzie realizować II etap tego
programu , a do jego realizacji zaangażowano
utytułowanych brydżystów i wykładowców
takich jak min. Jan Chodorowski, Janusz Połeć
czy Arkadiusz Ciechomski. Program realizowany
będzie w dwóch grupach!

Pierwsza-zaawansowana, która ukończyła I
etap i otrzymała „Certyfikaty” Adepta, i druga
grupa – dla początkujących! Zajęcia praktyczne
dla grupy I rozpoczynają się już 12 lutego i
prowadzone będą w każdy drugi i czwarty
czwartek miesiąca do końca maja od godz.
13.00-16.00. Prowadzić je będzie Arkadiusz
Ciechomski. Zaś zajęcia teoretyczne dla nich –
każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca od godz.
13.00 do 15.00 i prowadzi je J. Chodorowski.

Grupa II – początkujący – rozpoczynają zajęcia
6 marca i prowadzone będą we wszystkie piątki
miesiąca do końca maja br. od godz. 15.00 przez
Jana Chodorowskiego. UWAGA!!!- wszystkie
zajęcia prowadzone będą w Sekcji Brydża NOK
przy ul Na Uboczu 3! Dla grupy II będą też
zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy
specjalistów z :Centrum-Dialog:

Zapisy już są przyjmowane telefonicznie lub
drogą mailową pod : stwzorek@wp.pl, k:509 57
82 84,  g.grazines@gmail.com, K:506831165.

Wpisowe 20 zł przyjmowane jest w Sekcji
Brydża w każdy wtorek, czwartek i sobotę od
godz. 11.00-20.00. W zamian każdy otrzymuje
podręcznik do gry w brydża przygotowany przez
Koordynatora Krajowego programu Marka
Małysę. 

R K

Ważne wydarzenia brydżowe
Zakończenie zeszłorocznych mistrzostw Ursynowa i początek drugiej edycji programu Brydż 60+

BBuurrmmiissttrrzz UUrrssyynnoowwaa RRoobbeerrtt KKeemmppaa
((ppiieerrwwsszzyy zz lleewweejj)) ww ttoowwaarrzzyyssttwwiiee
zzwwyycciięęzzccóóww ppoopprrzzeeddnniieejj eeddyyccjjii ttuurrnniieejjuu

FOTO MICHAŁ SŁOWIŃSKI 

W dniach od 30 stycznia
do 2 lutego odbędzie się fe-
styn poświęcony przedsię-
biorcom zaproszonym do
programu „Producenci
Lokalni”. 

Oprócz prezentacji znakomi-
tych regionalnych wyrobów
przewidziano także degustację i
sprzedaż w atrakcyjnych cenach.
Produkty wszystkich lokalnych
dostawców biorących udział w
akcji zostaną wyeksponowane
na głównej alei sklepu.

To już koleje spotkanie poświę-
cone mazowieckim producen-
tom oraz dostawcom. Przedsię-
biorcy, współpracujący z hiper-
marketem E.Leclerc w ramach
programu „Producenci Lokalni”,
zaprezentują swoje własne wyro-
by. Uczestnicy festynu będą mie-
li okazję nie tylko poznać przy-
smaki charakterystyczne dla re-
gionu, lecz także wziąć udział w
ich degustacji.

Rozpoczęty w kwietniu 2012
roku program „Producenci lo-
kalni” ukierunkowany jest na
wspieranie lokalnych producen-
tów, co w konsekwencji przy-
czynia się do rozwoju lokalnego
rynku. 

W programie biorą udział
głównie małe i średnie firmy,
funkcjonujące w oparciu o ro-
dzinne tradycje. Są to przedsię-
biorstwa z branży m.in.: mię-
snej, garmażeryjnej, nabiało-
wej, browarniczej, piekarniczej
przetwórstwa owoców i wa-
rzyw, a także z branży kosme-
tycznej. Dzięki programowi ma-
ją możliwość współpracy ze sta-
bilnym odbiorcą, zwiększenie
swojej konkurencyjności, po-
szerzenie produkcji i wzrost za-
trudnienia.

Program „Producenci Lokal-
ni” oparty jest na jednym z fila-
rów naszej działalności. Wspie-
ranie regionu, dostarczanie
klientom najlepszych lokalnych
produktów, realny wpływ na
zdynamizowanie rozwoju oraz
przede wszystkim poprzez
wzmocnienie więzi i pogłębie-
nie współpracy z producenta-
mi to tylko niektóre z powodów,
dla których podjęliśmy się re-
alizacji projektu – komentuje

Jean-Philippe Magre, prezes
E.Leclerc Polska.

Festiwalowi Producentów
Lokalnych towarzyszyć będzie
okolicznościowy katalog zawie-
rający prezentację rodzimych
produktów wraz ze specjalnymi
promocyjnymi cenami. W ra-
mach programu, E. Leclerc,
przez cały rok, w swych katalo-
gach reklamowych umieszcza
produkty dostawców lokal-
nych, a na terenie hipermarke-
tu produkty Lokalnych Produ-
centów są dodatkowo wyeks-
ponowane i oznaczone oraz
promowane przez środki au-
diowizualne znajdujące się na
hali sprzedaży.

O E.Leclerc
E.Leclerc to pierwsza europej-

ska sieć zrzeszająca niezależnych
handlowców prowadzących pod
wspólnym szyldem ponad 500
sklepów wielkopowierzchnio-
wych we Francji i innych krajach
europejskich. Ta najdłużej działa-

jąca w Polsce, bo już od 1995 ro-
ku, sieć super i hipermarketów,
nie jest wielkim koncernem, tyl-
ko stowarzyszeniem niezależ-
nych przedsiębiorców. E.Leclerc
to znak firmowy, pod którym
zrzeszeni są niezależni handlow-
cy, właściciele przedsiębiorstw
zarządzanych w autonomiczny
sposób. Każdy sklep to odrębny
podmiot – mała firma, robiąca
wiele dla lokalnego rynku i pła-
cąca podatki w kraju, w którym
działa. 

E.Leclerc jest stowarzyszeniem
przedsiębiorców. W roku 2013
sieć E.Leclerc osiągnęła obroty
w wysokości 2749 milionów zło-
tych. Sieć E.Leclerc została laure-
atem prestiżowej nagrody bran-
ży retail i FMCG, Retailer of the
Year 2011 oraz Retailer of the
Year 2012 w kategorii Hipermar-
ket. Obecnie zatrudnia ok. 6 500
pracowników w 43 sklepach
znajdujących się w 41 miastach
na terenie 16 województw.
Wszystkie sklepy marki Billa za-
kupione w 2010 roku od Rewe
Group są obecnie niezależnie
działającymi spółkami zarządza-
nymi przez polskich przedsię-
biorców.

AS

E.Leclerc Ursynów zaprasza na festiwal regionalnych producentów

Dobre bo nasze, lokalne – festyn producentów

Od 19 do 23 stycznia
młodzi muzycy mieli
okazję szlifować swo-
je umiejętności na
Warsztatach Rocko-
we iM Granie.

Spotkania prowadzili:
Piotr Bajus - gitara, Dariusz
“Wodzu” Henczel - perku-
sja, Zbigniew Bieniak - wo-
kal i Andrzej “Pierwiastek”
Potęga - gitara basowa.

Zajęcia odbywały się w
grupach i razem na scenie.

Na zakończenie mło-
dzież zaprezentowała swo-
je umiejętności w 12 utwo-
rach polskich i zagranicz-
nych przygotowanych na
warsztatach. Utwory te to
między innymi: “Obudź
się”, “Na to nie ma ceny” z
repertuaru “Oddziału Za-
mkniętego”

Uczestnicy spotkań
otrzymali certyfikaty, jak
zwykle można było wspo-
minać wcześniejsze warsz-
taty na wystawie zdjęć.

Jak zawsze była super
atmosfera, domowe pącz-
ki i ciasta. Tego wieczoru
na scenie wystąpił też ze-
spół Johny Rockers.

Warsztaty Rockowe iM
Granie zorganizowane zo-
stały dzięki wsparciu finan-
sowemu Wydziału Kultury

Dzielnicy Ursynów m.st.
Warszawy.

Młodzi rockowcy, ich ro-
dzice i przyjaciele z niecier-
pliwością czekają na na-
stępne warsztaty i koncerty
iM Rock Sceny w Domu
Kultury SMB Imielin przy
ul. Dereniowej 6. MW 

Komediowy, ubarwiony 
piosenkami monodram 
„Tuwim… czyli pięć minut 
woźnej” w wykonaniu Be-
aty Malczewskiej, który 
na-rodził się w 
krakowskim Teatrze Loch 
Camelot.

W minioną niedzielę został
on wystawiony w Teatrze Za
Dalekim w Domu Sztuki SMB
„Jary”, trwa teoretycznie pół-
torej godziny. Na ursynowskiej
scenie trwał blisko dwie. Dla-
czego?

Czyżby coś nie wypaliło tech-
nicznie? Skądże! Ekipy placów-
ki przy Wiolinowej i krakowska 
współpracowały ze sobą wzo-
rowo. Spektakl przedłużył się, 
gdyż publiczność (na sali –kom-
plet widzów!) oklaskiwała ar-
tystkę, a właściwie artystki –
Beacie Malczewskiej akompa-
niowała na pianinie Ewa Kor-
necka – nie tylko wtedy, gdy do-
biegł końca, ale również, i to 
niejednokrotnie, przy otwartej 
kurtynie.

Czy to nie przesada nazywać 
monodram „spektaklem”? 

Z pewnością nie w tym 
przypadku.

Beata Malczewska imponują-
cą skalą swoich możliwości in-
terpretatorskich i umiejętności 
parodystycznych sprawiła, nie 
bez pomocy strojów i rekwizy-
tów, że powstało wrażenie wi-
dowiskowego spektaklu.

Malczewska i Kornecka są 
również autorkami scenariusza 
tej opowieści biograficznej o Ju-
lianie Tuwimie widzianym

oczyma panny Gac, czyli woźnej 
Kazimiery – osoby wrażliwej, z 
każdym dniem przyjaźni łączą-
cej ją z poetą (a może czegoś 
więcej…) coraz śmielej poczy-
nającej sobie w międzywojen-
nym światku warszawskich ka-
baretów. Szczególną zasługą 
Malczewskiej jako aktorki jest 
sugestywne przywołanie niepo-
wtarzalnej, urokliwej atmosfe-
ry tamtego światka, estymy, ja-
ka otaczała ówczesne gwiazdy 
z Ordonką na czele.

W parodii szmoncesu Mal-
czewska przeszła samą siebie.

Sam scenariusz jest wyjątko-
wo dobry: ani na chwilę nie tra-
cąc komediowego charakteru,
płynnie przechodzi od radości,
z jaką Skamandryci powitali w
swych wczesnych wierszach od-
rodzenie Polski w 1918 roku,
do ciemnych chmur antysemi-
tyzmu i wrześniowego krachu
dwudziestolecia. Toteż mimo
tych mniej humorystycznych, a
bardziej satyrycznych, czy
wręcz gorzko-melancholijnych
akcentów, widzowie opuszcza-
li po przedstawieniu Dom Sztu-
ki w tak doskonałym nastroju,
jakby to była najlepsza premie-
ra w „Qui Pro Quo”, „Bandzie”
czy „Cyruliku Warszawskim”, z
udziałem Ordonki, Miry Zimiń-
skiej i oczywiście z tekstami
(także piosenek) Juliana Tuwi-
ma, dla woźnej Kazimiery Gac
– po prostu „Julka”.

Spektakl został sfinansowa-
ny ze środków Dzielnicy Ursy-
nów.

BAD

Tuwim w Domu Sztuki
Pięć minut woźnej, dwie godziny uciechy

Dowcipni panowie trzej Ferie z Rockowym iM Graniem 

FOTO WOLHA 
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Sprawa kontrowersyjnej decyzji
prezydent Warszawy o zwrocie
spadkobiercom byłego właścicie-
la zabudowanej w 1955 r. w ce-
lach mieszkalnych działki przy
ul. Narbutta 60 stała się przed-
miotem zainteresowania proku-
ratury i telewizji publicznej. Być
może uda się znaleźć odpowiedzi
na kilka kluczowych pytań.

Program “To jest temat”, emitowany
ostatnio na żywo w TVP Info sprzed ka-
mienicy Narbutta 60, za dużo nie wyja-
śnił, ponieważ nie pojawił się ani repre-
zentant stołecznego Biura Gospodarki
Nieruchomościami – organu, który wy-
dał kontrowersyjną decyzję – ani nikt z
bliskiego otoczenia prezydent Hanny
Gronkiewicz - Waltz mogący odpowie-
dzieć na zadawane przez dziennikarzy
oraz lokatorów pytania. Jest to widocz-
ny znak, że miasto nie posiada argumen-
tów mogących obalić stawiane przez me-
dia zarzuty. A jest ich wiele. Jedynie dziel-
nica Mokotów delegowała do programu
rzecznika prasowego urzędu, który nie-
wiele wniósł, jak idzie o wyjaśnienie waż-
nych kwestii. 

Okontrowersyjnej decyzji pre-
zydent Warszawy o zwrocie
(przyznaniu prawa własności

czasowej) spadkobiercom byłego właści-
ciela nieruchomości przy ul. Narbutta
60 piszemy w „Passie” nieprzerwanie od
sierpnia ubiegłego roku. Wszystko wska-
zuje na to, że decyzja stołecznego BGN nr
197/GK/DW/2014 z dnia 26.05. 2014,
wydana w imieniu prezydent Warsza-
wy, obarczona jest wadą prawną. Polega
ona na tym, że BGN (prezydent m. st.
Warszawa) winno wydać decyzję admi-
nistracyjną jedynie o ustaleniu prawa
użytkowania wieczystego na rzecz ozna-
czonych osób i należnej z tego tytułu
stawki czynszu symbolicznego. Dopiero
w ramach drugiego etapu mogło to roz-
strzygać o warunkach zawarcia tej umo-
wy, a więc również o własności istnieją-
cego na przedmiotowym gruncie budyn-
ku posadowionego po dniu wejścia w ży-
cie dekretu, czyli takiego, którego wła-
sność nie pozostała przy właścicielach
przeddekretowych (ich następcach praw-

nych). Sprawa ta należy do kompetencji
sądów powszechnych (postępowanie cy-
wilnoprawne). Tymczasem urzędnicy
BGN w jednej decyzji połączyli te dwa
etapy.

Osobną kwestią jest akt notarial-
ny ze stycznia 1947 r., który
stanowi podstawę roszczenia.

Widnieje w nim m. in. zapis, że Marian
Lewandowski i obywatelka Szwecji Wan-
da Maria Alme sprzedają w styczniu 1947
r. Jerzemu R. niezabudowaną działkę
przy Narbutta 60. Jest to dokument nie-
wiarygodny, ponieważ został sporządzo-
ny poza kancelarią notarialną w sutere-
nie budynku, który był wówczas kupą
gruzów. Nadto nie spisał go notariusz
Bronisław Czernic, lecz niejaki Zygmunt
Anyżewski, podający się za jego zastęp-
cę i posługujący się okrągłą pieczęcią no-
tariusza. Czemu akt spisywano poza kan-
celarią, skoro droga z kancelarii w gruzy
i z gruzów do kancelarii była dokładnie
taka sama? Na to pytanie nie ma odpo-
wiedzi. Czy notariusz faktycznie miał za-
stępcę o nazwisku Anyżewski, a jeśli tak,
czy miał prawo powierzyć mu swoją pie-
częć i wysłać w gruzy w celu spisania
ważnego dokumentu? I tu brak odpo-
wiedzi. W końcu, czy skomunalizowana
w 1945 r. dekretem Bieruta działka mo-
gła być w 1947 r. przedmiotem handlo-
wego obrotu, skoro osoby zbywające for-
malnie nie były już jej właścicielami? I na
to pytanie nie ma odpowiedzi. 

Dęty akt notarialny w ogóle nie
wzbudził podejrzeń urzędni-
ków BGN. Tłumaczą się, że

wiarygodność aktu nie została zakwe-
stionowana przez Wydział Hipoteczny,
który w 1947 r. dokonał stosownego wpi-
su. Jest to tłumaczenie mętne, bo dwa la-
ta po wojnie w urzędach panował bała-
gan, a funkcje urzędników piastowały
osoby ledwie potrafiące pisać i czytać. O
Zygmunta Anyżewskiego, rzekomego
zastępcę notariusza Czernica, pytaliśmy
w Ministerstwie Sprawiedliwości. Resort
nie potwierdził, że ktoś taki faktycznie ist-
niał, dlatego mamy prawo domniemy-
wać, iż akt notarialny to klasyczna fał-
szywka. Kluczem do rozstrzygania o wia-
rygodności tego dokumentu jest znale-
zienie odpowiedzi na podstawowe py-

tanie: czemu sporządzono go poza kan-
celarią bez obecności notariusza? 

Urzędnicy BGN nie zwrócili rów-
nież uwagi na fakt, że w decy-
zji Urzędu Mieszkalnictwa i

Rozwoju Miast z 1998 r., zapalającej
spadkobiercom zielone światło do rosz-
czenia, jako właścicielka nieruchomości
Narbutta 60 do października 1945 r. figu-
ruje... Michalina Czarnecka, a nie Ma-
rian Lewandowski i Wanda Maria Alme.
Czyżby wcześniej skomunalizowana, a
więc formalnie państwowa nierucho-
mość, była w czasie zaledwie 15 miesię-
cy przedmiotem nie jednej, lecz kilku
transakcji z udziałem osób, które w 1947
r. nie miały do niej tytułu prawnego?
Ustaliliśmy, że pani Michalina Czarnec-
ka została w okresie narzeczeństwa ob-
darowana przez przyszłego męża Jana
Józefa Wedla, znanego przedwojennego
cukiernika, dwiema nieruchomościami
na Mokotowie – przy ul. Narbutta 60 i
Narbutta 7. 

Pytań jest tak wiele, że można by
nimi obdzielić kilkanaście wa-
dliwych decyzji administracyj-

nych. Zarzut więc niedopełnienia przez
urzędników BGN obowiązków służbo-
wych poprzez niezweryfikowanie auten-
tyczności dokumentów, stanowiących
podstawę roszczenia skutkującego od-
daniem w prywatne ręce komunalnego
majątku wielkiej wartości, wydaje się
być zasadny. Mimo to tak prokuratura
rejonowa, jak i okręgowa, odmówiły wsz-
częcia śledztwa z art. 231 kk. Cytat z pi-
sma Prokuratury Okręgowej Wydział III
z 16 stycznia 2015 r.: “Postanowienie o
odmowie wszczęcia postępowania przy-
gotowawczego nie zapadło przy tym z
powodu braku weryfikacji autentyczno-
ści dokumentów przedłożonych wraz z
zawiadomieniem o popełnieniu prze-
stępstwa. Zarzut braku takiej weryfikacji
– do czego odniesiono się w zawiado-
mieniu o odmowie wszczęcia postępowa-
nia przygotowawczego – podnoszono w
doniesieniu z dnia 22 sierpnia 2014 r. i
dotyczył on działań urzędników BGN
Urzędu m. st. Warszawa”. 

Konia z rzędem temu, kto wyja-
śni, co prokurator – poeta miał
na myśli. Głowiliśmy się moc-

no w redakcji nad sensem tej prawniczej
paplaniny i nadal nie pojmujemy, o co w
niej idzie. Nasuwa się spostrzeżenie, że
zdaniem stołecznej prokuratury urzędnik
BGN nie ma obowiązku weryfikowania
autentyczności przedłożonych mu do-
kumentów, choć skądinąd wiadomo, że
urzędnicy zatrudnieni w tym samym
urzędzie, na przykład w wydziałach ko-
munikacji, taki obowiązek mają i za za-
rejestrowanie auta posiadającego podej-
rzane dokumenty grozi im kryminał. Jak
widać są w stolicy urzędnicy równi i rów-
niejsi. Jedni za błąd podczas rejestrowa-
nia wartego kilkanaście lub kilkadziesiąt
tysięcy zł auta mogą pójść pod nóż, inni
za wydanie komunalnego majątku wiel-
kiej wartości na podstawie dętego aktu
notarialnego nie ponoszą żadnej odpo-
wiedzialności. 

Wtrakcie telewizyjnego pro-
gramu lokatorzy Narbutta
60 dowiedzieli się, że toczy

się jednak postępowanie prokuratorskie
i wykonanie decyzji prezydent Warszawy
z maja 2014 r. w sprawie zwrotu nieru-
chomości przy Narbutta zostało wstrzy-
mane. Prawdopodobnie prokurator, któ-
ry zawsze jest stroną w postępowaniu
administracyjnym, wniósł lub zamierza
wnieść do Urzędu m. st. Warszawa o
uchylenie decyzji BGN nr
197/GK/DW/2014 i wznowienie postę-
powania. Można jedynie mieć nadzieję,
że w ponownym postępowaniu BGN
baczniej przyjrzy się aktowi notarialnemu
ze stycznia 1947 r. i wyjaśni skąd sprzecz-
ność nazwisk właścicieli działki Narbut-
ta 60 w decyzji prezesa Urzędu Mieszkal-
nictwa i Rozwoju Miast z 1998 r. (Mi-
chalina Czarnecka) i w samym akcie
(Marian Lewandowski i Wanda Maria
Alme). Można również mieć nadzieję,
że urzędnicy nie będą arbitralnie roz-
strzygać, czy wspomniana działka, sko-
munalizowana w 1945 r. dekretem Bie-

ruta, mogła być dwa lata później przed-
miotem obrotu handlowego pomiędzy
osobami prywatnymi. Naszym skrom-
nym zdaniem, tę kwestię powinien zba-
dać sąd. 

Wracając do sprawy zwrotu
działki przy Narbutta 60, na-
leży dodać, że w trakcie re-

portażu telewizyjnego TVP Info z ust
rzecznika prasowego mokotowskiego
urzędu padła deklaracja, iż w przypadku
sprzedaży kamienicy lokatorzy zajmu-
jący mieszkania komunalne będą uprzy-
wilejowani i otrzymają od dzielnicy loka-
le zastępcze. Miasto ma w kamienicy 10

lokali mieszkalnych, cztery zostały wcze-
śniej wykupione. Dysponując we wspól-
nocie udziałami w wysokości 72 proc.
dzielnica Mokotów ma głos decydujący
dosłownie w każdej sprawie – m. in. usta-
la i zatwierdza plan remontów oraz wy-
biera zarząd wspólnoty. W 2006 r. powie-
rzono zarządzanie wspólnotą... trzem
osobom ubiegającym się o zwrot tej nie-
ruchomości, choć ludzie ci nie mieszka-
ją pod tym adresem. Dowiedzieliśmy się,
że po wyemitowaniu reportażu w TVP
Info szybciutko zwołano zebranie roczne
wspólnoty na dzień 9 lutego, choć tego
typu zebrania zwoływane są zwyczajowo

w marcu i w kwietniu. Ciekawe, czy mo-
kotowski Zarząd Gospodarki Nierucho-
mościami odwoła z zarządu Wspólnoty
Mieszkaniowej Narbutta 60 spadkobier-
ców byłego właściciela i powoła na ich
miejsce swojego pełnomocnika.

Rzecznik Urzędu Dzielnicy Mo-
kotów poinformował również,
że zostanie sporządzony nowy

operat szacunkowy, określający wartość
rynkową udziału m. st. Warszawa w bu-
dynku przy ul. Narbutta 60. Należy bo-
wiem wiedzieć, że spadkobiercy wysunę-
li roszczenia jedynie do działki przy Na-
rbutta 60 i aby przejąć zabudowaną w
1955 r. budynkiem mieszkalnym nieru-
chomość, muszą wpierw wykupić 10
mieszkań komunalnych będących wła-
snością miasta. Zanim wydano odpo-
wiednią decyzję, zatroszczono się za-
wczasu o operat szacunkowy, określają-
cy wartość udziałów miasta w wyremon-
towanym na przestrzeni lat 2000-2013
budynku. Dokument sporządzony w
marcu 2013 r. na okoliczność decyzji,
która miała być wydana ponad rok póź-
niej, to mistrzostwo świata. Wyceniono
bowiem metr kwadratowy mieszkania
na około... 4 tysiące złotych, choć w tej
części miasta zakup lokalu za mniej niż
9 tysięcy zł z metra to okazja, którą trze-
ba brać natychmiast. Zwolenniczką
sprzedawania na Starym Mokotowie me-
tra kwadratowego mieszkania po 4000 zł
jest rzeczoznawca majątkowy Wiesława
Rejment-Zajączkowska, posiadająca
uprawnienia nr 5391. 

Wtym momencie na scenę
wkracza duch niezapomnia-
nego prześmiewcy rzeczywi-

stości, reżysera Stanisława Barei. Dwa z
czterech wykupionych w budynku miesz-
kań mają wpisy do hipoteki, jedno z nich
zadłużone jest w banku na 600 tys. zł
(prawdopodobnie kredyt). Może się oka-
zać, że w tym samym budynku metr
mieszkania komunalnego zdaniem
urzędników samorządowych kosztuje 4
tys. złotych, natomiast metr  mieszkania
własnościowego zdaniem bankowców
wart jest ponad dwa razy tyle. Ten sam
budynek, ta sama powierzchnia miesz-
kań, te same mury i podobny anturaż.

Mimo posiadania od 1999 r.
wiedzy o objęciu nierucho-
mości przy Narbutta 60 rosz-

czeniem dzielnica Mokotów nie żałowa-
ła publicznego grosza na remonty wy-
budowanego w 1955 r. budynku. Ponie-
waż ZGN sprytnie przekazał zarządzanie
wspólnotą w ręce osób ubiegających się
o zwrot całej nieruchomości, trudno się
dziwić, że kolejne roczne plany remonto-
we przy Narbutta 60 były bardzo bogate.
Dzielnica z racji posiadania 72 proc.
udziałów pokrywała 72 proc. ponoszo-
nych kosztów. Łączne wydatki na remon-
ty w latach 2000 - 2014 wyniosły
229.982,72 zł, udział dzielnicy w wydat-
kach wspólnoty wyniósł 166.277,51 zł. 

W2000 r. gruntownie odno-
wiono klatkę schodową.
Stara farba została usunię-

ta, a ściany wygładzono gipsem i po-
malowano. W październiku 2005 r.
wymieniono piony kanalizacyjne, in-
stalacje centralnego ogrzewania i
elektryczną. Następnym krokiem by-
ła wymiana okien, drzwi i parapetów
na klatce schodowej, którą ponownie
pomalowano. W 2011 r. ocieplono bu-
dynek od podwórza, jak również strop
nad bramą wejściową. Nie zapomnia-
no także o położeniu nowego pokry-
cia dachowego, regeneracji kominów,
uszczelnieniu instalacji gazowej i za-
łożeniu nowych rynien. Pomieszcze-
nia pralni i suszarni przygotowano w
2012 r. pod węzeł cieplny, aby nowy
właściciel mógł bez większych kosz-
tów podłączyć do budynku ciepłą wo-
dę i odłączyć piecyki gazowe. W roku
2013, a więc kilkanaście miesięcy
przed wydaniem decyzji o zwrocie
nieruchomości, dzielnica Mokotów
pokryła 72 proc. kosztów związanych
z odnowieniem elewacji budynku od
strony ulicy. Kosztem podatników do-
prowadzono budynek do stanu lep-
szego niż ten, w jakim znajdował się

po wybudowaniu. W chwili obecnej
dom nie wymaga nakładów, więc
można go zwrócić spadkobiercom by-
łego właściciela...

Patrząc chłodnym okiem na każ-
dy element tej sprawy, trzeba po-
wiedzieć, że ktoś dokładnie

wszystko zaplanował. Wpierw urzędni-
cy BGN zapadają na ślepotę i nie dostrze-
gają wielu nieścisłości w dokumentach,
które bez problemu pozwalały i m od-
mówić uznania roszczenia i skierować
spadkobierców byłego właściciela na dro-
gę sądową. Spieszą się tak bardzo, że
obarczają decyzję o zwrocie nierucho-
mości wadą prawną, łącząc dwa osobne
postępowania w jedno. Już rok wcze-
śniej ktoś zapobiegliwy zleca sporządze-
nie operatu szacunkowego, pozwalające-
go miastu na sprzedaż osobom wysuwa-
jącym roszczenie 10. mieszkań komu-
nalnych na Starym Mokotowie, w grun-
townie wyremontowanym budynku, po
4 tys. zł za metr kwadratowy. W tym cza-
sie dzielnica Mokotów powołuje w skład
zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Na-
rbutta 60 osoby ubiegające się o zwrot tej
nieruchomości, choć nie są one miesz-
kańcami budynku. Ktoś bardzo wpływo-
wy powoduje, że cienko przędący mo-
kotowski ZGN nagle otwiera kranik z pie-
niędzmi i współfinansuje w kwocie 166
tys. zł remonty zasobu objętego roszcze-
niem. W tym czasie lokatorzy budynków
komunalnych na Mokotowie bezskutecz-
nie dopraszają się o najpilniejsze remon-
ty, jak np. wymianę wypaczonych drzwi
i okien.

Rzymska maksyma brzmi: “Is fecit, cui
prodest” (ten uczynił, czyja korzyść).

Czemu tak u nas jest? Bo od
1989 r. żaden rząd i żaden par-
lament nie był zainteresowa-

ny uchwaleniem ustawy reprywatyza-
cyjnej. Polska jest jedynym demokra-
tycznym krajem bloku postsowieckie-
go, który nie posiada takiego aktu praw-
nego. W sąsiednich Czechach sprawa
restytucji mienia została uregulowana.
Państwo zwróci kościołom 56 proc. ma-
jątku, a przez następne 30 lat będzie
wypłacać odszkodowanie za majątek,
którego nie da się odzyskać. Kościoły
muszą jednak przedstawić wiarygodne
dokumenty, iż majątek faktycznie był
ich własnością. W przypadku sprzeda-
ży odzyskanego mienia kościoły muszą
zapłacić państwu wysoki podatek. W
Polsce od ponad ćwierć wieku trwa re-
prywatyzacyjna wolna amerykanka, a
grupa uprzywilejowanych nabija sobie
kabzy. Nieruchomości przejmowane są
“na kuratora”, to znaczy w imię dbania
o majątek dawnego właściciela, który
już dawno nie żyje. W Warszawie i in-
nych dużych miastach znikają szkoły,
przedszkola, boiska, place zabaw, par-
ki i skwery. Wyprowadzać muszą się
muzea, a ostatnio nawet Ministerstwo
Spraw Zagranicznych (pałacyk na Fok-
sal). 

Wgrudniu 2012 r. PAP donio-
sła, że Platforma Obywatel-
ska kończy prace nad projek-

tem ustawy reprywatyzacyjnej dla War-
szawy. Jeśli zwrot nieruchomości nie bę-
dzie możliwy, miasto miałoby oferować
byłym właścicielom odszkodowania, a
tym, którzy nie złożyli tzw. wniosków
dekretowych, rekompensatę. Była to ko-
lejna obietnica bez pokrycia. Warszawa
ma przez trzy lata otrzymywać z budże-
tu państwa do 200 mln zł rocznie na wy-
płaty odszkodowań za mienie przejęte
na podstawie tzw. dekretu Bieruta. Jest
to jednak kropla w morzu potrzeb, bo
tylko w minionym roku zasądzone wyro-
kami sądów odszkodowania sięgnęły 650
mln i z każdym miesiącem rosną. Na Mo-
kotowie lista nieruchomości, które są lub
mogą być objęte roszczeniami reprywa-
tyzacyjnymi, liczy aż 295 pozycji. Znajdu-
je się na niej wiele budynków użyteczno-
ści publicznej.

Nie mamy złudzeń, że nasze pisa-
nie o tej patologii przyniesie wi-
doczne efekty. Może jedynie do-

raźnie pomóc pewnej grupie osób zagro-
żonych, jak np. mieszkańcom lokali ko-
munalnych przy Narbutta 60, gdzie dzię-

ki naszym publikacjom wykonanie de-
cyzji o zwrocie nieruchomości zostało
wstrzymane. Stołecznym bajorkiem re-
prywatyzacyjnym rządzą ludzie kryjący
się w strefie cienia. Mają wpływy wszę-
dzie – w organach ścigania, w palestrze,
w sądach, w notariacie, w samorządzie,
a nawet w parlamencie – dlatego są nie-

tykalni. Ich gangsterskie zapędy mogła-
by ukrócić jedynie przejrzysta i nie dają-
ca żadnego pola do manipulowania po-
szczególnymi zapisami ustawa reprywa-
tyzacyjna. Na to jednak nie możemy li-
czyć. Możemy natomiast pytać premier
Kopacz i byłego premiera Tuska, co stoi
na przeszkodzie, że przez prawie 8 lat

rządów, mając swój Sejm, Senat oraz
prezydenta, nie potrafili uchwalić tak
ważnej dla państwa i obywateli ustawy.
Pytanie to będziemy publicznie zadawać
do znudzenia, przy każdej nadarzającej
się okazji. Wszak wybory parlamentarne
za pasem. Tadeusz Porębski, 

foto Lech Kowalski

Problem Narbutta 60 to tylko wierzchołek góry lodowej
Czy w ciemnych sprawach warszawskiej reprywatyzacji ruszy wreszcie medialna lawina protestu?
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Co nam grozi w związku z nadchodząca budową S2?

ARMAGEDON U BRAM URSYNOWA

E l ż b i e t a  W i ś n i e w s k a

Potocznie Armagedon
stał się  kataklizmu po-
wodującego zagładę ca-

łej ludzkości, natomiast jego bi-
blijny pierwowzór raczej charak-
teryzuje czas wyzwolenia. Tak
samo jest z prowadzoną przez
Ursynów autostradą, zwaną dla
niepoznaki trasą S2. 

Trasa miała być wyzwole-
niem, ale dla mieszkańców Ur-
synowa jej budowa będzie Ar-
magedonem w potocznym tego
słowa rozumieniu. Inspiracją do
tego stwierdzenia jest ogłosze-
nie przez Główną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad informa-
cji o złożeniu dziesięciu ofert w
przetargu na budowę fragmen-
tu Południowej Obwodnicy War-
szawy wraz z tunelem pod Ursy-
nowem. To jedno z trzech zadań
składających się na budowę Po-
łudniowej Obwodnicy Warsza-
wy na odcinku około 18,5 km
trasy S2 od węzła Puławska do
węzła Lubelska.

Najtańsza opiewa na bli-
sko 1,2 miliarda zło-
tych, a najdroższa na

około 2,4 mld. Zamawiający za-
mierza przeznaczyć na realiza-
cję inwestycji prawie 1,6 mld.
To duże kwoty, często umykają-
ce naszemu poznaniu, bo mało
kto widział taką górę pieniędzy.
Przyjrzyjmy się więc temu do-
kładniej. Każdy kilometr będzie
kosztował od 65 do 123 mln
złotych. To ciągle jeszcze duże
kwoty, ale 6,5 do 12,3 mln zł
za każde 100 metrów drogi
przemawia lepiej do wyobraźni. 

Można by powiedzieć,
po co piszę o droższej
ofercie, skoro szansę

na wybranie ma ta najtańsza?
Otóż doświadczenie zarówno to
powszechne, jak i moje osobiste,
wskazują, że oszacowania i wy-
liczenia GDDKiA zwykle odbie-
gają od rzeczywistości. W znacz-
nym stopniu i w skali niekiedy
miliardowej (znam osobiście ta-
ki przypadek, choć w dokumen-
tach jest już wszystko wyprosto-
wane).

Stąd założenie, że uda się zre-
alizować przedsięwzięcie w zało-
żonym terminie i za oferowaną
kwotę należy między bajki wło-
żyć. Najdroższa oferta wydaje
się być o wiele bliższa rzeczywi-
stości niż najtańsza. No cóż, mu-
si być drogo, skoro wybrano kon-
cepcję budowania autostrady
przez środek dużego miasta, ja-
kim jest w gruncie rzeczy dziel-
nica Ursynów. 

Tego typu przedsięwzię-
cia mają zwykle charak-
ter miastotwórczy, więc

wcześniejszy pomysł Góry Kal-
warii, by autostradę przeprowa-
dzić w pobliżu tej miejscowości,
miał głęboki sens. |Decydenci
wskazali jednak na Ursynów,
który już jest miastem i taka in-
westycja na pewno zdezorgani-
zuje życie jego mieszkańcom.
Jak na ironię, ursynowianie tak
naprawdę z S2 nie skorzystają,
bo ani wjechać na tę wspaniałą
drogę, ani z niej wyjechać nie
będą mogli. Dostać się na nią
można będzie między ulicami
Indiry Gandhi i Pileckiego oraz
na skarpie za ul. Nowoursynow-
ską, czyli na obrzeżach Ursyno-
wa. Każda z dwóch jezdni bę-
dzie mieć szerokości około 14,5

metra, po trzy pasy ruchu i pas
awaryjny o szerokości ok. 3,75
metra. Gdy rezerwowano miej-
sce pod autostradę, nikt nie bu-
dował tak szeroko, nie jeżdżo-
no tak szybko (przewidziana jest
szybkość jazdy 80 km/godz, a
realnie 100 km/godz), zaś pro-
gnozowana liczba pojazdów by-
ła znacząco mniejsza. Tak na
marginesie, natężenie ruchu pro-
gnozowane dla trasy AK przez
GDDKiA też było dużo mniejsze
niż jest teraz.

„To se nevrátí“, jak mawiają
Czesi. To już historia i trzeba
wrocić do dnia dzisiejszego.

Inwestycja jest realizowana
w trybie Projektuj i Buduj.
Sama prowadziłam inwe-

stycje w podobnym trybie i nie
ma w takim wyborze nic złego.
Ale jak mówią, diabeł tkwi w
szczegółach. A szczegóły są ta-
kie. Dwie kluczowe dla miesz-
kańców sprawy – odprowadza-
nie spalin i organizacja ruchu w
dzielnicy w okresie budowy zo-
stały tą metodą, lub raczej tym
trybem zamiecione pod dywan. 

Obie te kwestie zostały
przerzucone na wyko-
nawcę. Niech no ktoś

teraz zaprotestuje, że źle, drogo
dla mieszkańców itp. Co wtedy
usłyszymy? Ano usłyszymy, że
chcemy marnować pieniądze
podatnika, ogromne pieniądze.
Przypominam, że za każde 100
m drogi podatnik zapłaci real-
nie około 10 mln złotych, A tu
jacyś roszczeniowi mieszkańcy
chcą wydać jeszcze więcej.
Okropni.

Nie da się wobec tego
uniknąć przypomnie-
nia, że w naszym pięk-

nym kraju szefostwo rządzącej
partii ma istotny wpływ na dzia-
łanie takich instytucji jak GDD-
KiA. Ma go też wiceprzewodni-
cząca tej partii, tak zupełnie
przypadkiem prezydent miasta
stołecznego Warszawa. Tylko
dzieci w żłobku mogą jeszcze
uwierzyć, że wybór trybu Pro-
jektuj i Buduj był niezależnym
wyborem GDDKiA. Nie był. Ten
wybór został dokonany właśnie
dlatego, by uniemożliwić miesz-
kańcom Ursynowa obronę ich
interesów. Każdy, kto sprzeciwi
się projektowi wykonawcy, sta-
nie się bowiem wrogiem publicz-
nym. 

Ale nie tylko tryb jest tu waż-
ny. Ważne wydają się także kry-
teria wyboru oferty. A są one
dwa: cena i okres gwarancji. O
cenie już było. Okres gwarancji
rzecz ważna. Bardzo ekonomicz-
ne, ale też aspołeczne podejście. 

Wśród kryteriów zabrakło cza-
su realizacji inwestycji i ograni-
czenia uciążliwości jej prowa-
dzenia dla mieszkańców. Zno-
wu zostaliśmy ograni przez wła-
dzę.

Mieszkańcy Ursynowa
pamiętają jeszcze
ciągnącą się latami

budowę metra i związane z tym
uciążliwości. Jest tylko taka ma-
ła różnica. Z wybudowanego
metra mieszkańcy mają poży-
tek. A co będą mieli z wybudo-
wanej autostrady…? Każdy
niech sobie sam odpowie. Szu-
kając odpowiedzi, dobrze było-
by wziąć pod uwagę, że tego
można było uniknąć, zostawia-
jąc w spokoju Ursynów i zara-
zem otwierając pole do rozwo-
ju dla gmin okołowarszaw-
skich. Dwie pieczenie przy jed-
nym ogniu. 

Co teraz przed nami? Przewi-
dywany przez inwestora czas bu-
dowy to maksimum 41 miesięcy.
Trzy i pół roku – super. Rzecz w
tym, że nieco niżej napisano
drobnym druczkiem – rok ma
tylko 9 miesięcy. Jak to było?

„Dla potrzeb niniejszej ustawy
rak jest rybą”

To daje blisko 5 lat.
Oczywiście, jeśli wyko-
nawca dotrzyma termi-

nów. Czy jest na to szansa? Wy-
starczy przypomnieć sobie bu-
dowę drugiej linii metra, mają-
cą już prawie dwa lata opóźnie-
nia. Z różnych powodów, w tym
kiepskiego przygotowania przez
inwestora. W przetargu na S2
na wykonawcy spoczywa obo-
wiązek dokonania wszystkich
uzgodnień. Oczywiście, jest
KPA, oczywiście – powinien ten
proces przebiegać bez zakłóceń.
Jednak moje zaniepokojenie bu-
dzi informacja, która pojawiła
się w czasie tworzenia budżetu
partycypacyjnego. Odrzucono
zadanie budowy przejścia z sy-
gnalizacją w centrum – z powo-
du terminów. Urzędnicy uznali
wówczas, że 18 miesięcy to za
mało, by dokonać uzgodnień i
postawić sygnalizatory, choć sa-
mo postawienie sygnalizatorów
nie jest szczególnie czasochłon-
ne.

Niespełna pięcioletni termin
zakończenia inwestycji wydaje
się w tych warunkach mało real-
ny, ale trudno, przyjmijmy go do
dalszych rozważań. Jako podat-
nicy zapłacimy miliony za każde
100 metrów drogi. Mieszkańców
Ursynowa będzie to kosztować
o wiele więcej. Lata udręki bez
ekstazy, bo nie będzie dzieło Mi-
chała Anioła. 

Budowa metodą w dużej
części odkrywkową
odetnie od centrum

znaczącą część Ursynowa na
prawie 5 lat. Ursynów – wg sta-
tystyk – zamieszkuje około 150
tys. mieszkańców. Realnie o
wiele więcej. Taki uproszczony
rachunek. Przyjmijmy, że na od-
ciętych terenach mieszka 80
tys. mieszkańców, a na każdych
czterech – rodzinę – przypada
jeden samochód. Po odliczeniu
urlopów mamy około 240 dni
rocznie, podczas których samo-
chody używane są do dojazdów
do pracy, szkoły itp. Jeśli każdy
z nich na skutek konieczności
korzystania z objazdów nadro-

bi dziennie tylko 5 kilometrów,
to rocznie będzie to dodatkowe
1200 km przebiegu. Same do-
datkowe koszty paliwa (będzie-
my stać w korkach) wyniosą
rocznie prawie 650 zł na rodzi-
nę. Przy takim mało precyzyj-
nym rachunku mieszkańcy Ur-
synowa wydadzą prawie 13
mln zł rocznie, a przez pięć lat
suma ta urośnie do blisko 65
mln zł. Co gorsza, stojąc w kor-
kach ursynowianie nie będą na-
wet mogli podziwiać widoków,
co było dane ofiarom zalania
tunelu.

Do tego należy doszacować
straty przedsiębiorców prowa-
dzących działalność w tej części
Ursynowa, a nie są to małe kwo-
ty zważywszy doświadczenia z
ul. Świętokrzyskiej. 

Pozostaje sprawa zdrowia
mieszkańców zarówno w okresie
budowy (korki), jak i później
(wyrzut spalin). Zdrowie ursy-
nowian niewątpliwie ucierpi. I
aż głupio jest mi w tej sytuacji
przypominać o zapaści w służ-
bie zdrowia. 

Jeśli się weźmie to wszystko
pod uwagę, stwierdzenie, że
przetarg w kryteriach którego
nie uwzględniono ani czasu
prowadzenia inwestycji, ani
uciążliwości dla mieszkańców,
ani ich zdrowia, jest aspołeczny
– to oczywista oczywistość, cy-
tując klasyka naszej polityki. 

Trzeba też ponownie
podkreślić, że władza
przekazująca decyzję o

kluczowych dla mieszkańców
kwestiach w ręce wykonawcy
nie tylko zaprzestała spełniania
swoich powinności dbania o ich
interesy, ale mówiąc obrazowo,
pokazała mieszkańcom Ursy-
nowa „gest Kozakiewicza”. 

I nie przyjmuję do wiadomo-
ści stwierdzeń, że cel uyświęca
środki. Jeszcze niedawno by-
ło możliwe wiele wariantów
godzących interesy ogólne z lo-
kalnymi. Niestety, wybrano in-
aczej. Być może kiedyś zajmą
się tym historycy, bo w krót-
kim okresie na wyjaśnienie nie
liczę.

FOTO LECH KOWALSKI
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Dziś trzeba chronić
Skarpę przed wyprzeda-
żą tak, jak przed pięć-
dziesięciu laty Skarpa
nie jest kolejowym nasy-
pem. Skarpa jest dla
Warszawy tym, czym Sie-
dem Wzgórz dla Rzy-
mu”. Słowa te – wdraża-
jące zasadnie troskę o
Skarpę Warszawską ja-
ko fenomen przyrodni-
czo-kulturowy naszego
miasta – wypowiedział
w 1991 r. wybitny urba-
nista prof. Zygmunt
Skibniewski 1905-1994.
Są one szczególnie aktu-
alne teraz, gdy tenże fe-
nomen jest – na skutek
chaotycznego, niezrów-
noważonego rozwoju
Warszawy – narażony na
postępującą szybko de-
wastację.

Zielony ciąg 
Warszawy

W takim rozumieniu jak w
ujęciu prof. Skibniewskiego –
Skarpa Warszawska jest po-
strzegana na przestrzeni dzie-
jów. Odzwierciedlają to m. in.
analizy tak znakomitych archi-
tektów, jak Tadeusz Tołwiński
/vide: T. Kotaszewicz „Koncep-
cje przestrzennego rozwoju
Warszawy w pracach Tadeusza
Tołwińskiego 1916-1946”, War-
szawa 1994/, czy Iwa Kicińska
/„Krajobraz kulturowy Skarpy
Warszawskiej. Główne założe-
nia wielkoprzestrzenne”, War-
szawa 2000/. Przyrodniczo-kul-
turowe walory Skarpy znalazły
znaczący wyraz już w odległej
przeszłości. A w planach ekipy
prezydenta Stefana Starzyń-
skiego /1934-1939/. Skarpa
miała stać się podstawą nie-
zbędnego stolicy zielonego cią-
gu, łączącego wraz z szerokim
podskarpiem Las Kabacki z Ła-
zienkami Królewskimi i La-
skiem Bielańskim.

Ten ciąg, akcentujący przyrod-
nicze i kulturowe walory Skarpy,
miał być – co brano pod uwagę
także w założeniach powojen-
nych – powiązany z obszarami
eksponowanymi w krajobrazie
stolicy, z jej strefą ekologiczną i te-
renami wspierającymi, z syste-
mem wymiany i regeneracji po-

wietrza, z zespołami rekreacyj-
nymi. Jest to dostrzegalne zwłasz-
cza w ustaleniach miejscowego
planu ogólnego zagospodarowa-
nia przestrzennego, uchwalone-
go przez Radę m. st. Warszawa
28 IX 1992 r. /s. 17-47/.

Dr Kicińska, w wymienionym
powyżej dziełku napisała, że:

– obszar chronionego krajo-
brazu Skarpy Warszawskiej po-
winien obejmować wszystkie te-
reny wchodzące w skład głów-
nych założeń wielkoprzestrzen-
nych;

– pozostałe tereny, dla których
nie przeprowadzono dotychczas
szczegółowych analiz, powinny
być uwzględnione w nawiąza-
niu do proponowanego podzia-
łu na jednostki krajobrazu kultu-
rowego;

– w przypadku terenów o wy-
jątkowej randze dla miasta, re-
gionu i kraju, niezbędne jest za-
bezpieczenie stref dla ochrony
tych walorów /Założenie Stani-
sławowskie, Klucz Wilanowski/.

Podkreśliła ona także, iż dla
przeciwdziałania dalszej dewa-
stacji krajobrazu kulturowego
Warszawy, niezbędne jest konty-
nuowanie prac, z których wnio-
ski powinny stać się ustaleniami
obowiązującymi.

Trosce o właściwe urządze-
nie tego fenomenu przyrodni-
czo-kulturowego poświęcona
została sesja naukowa, zorga-
nizowana w 1993 r. przez To-
warzystwo Opieki nad Zabyt-
kami, Towarzystwo Przyjaciół
Warszawy, Towarzystwo Miło-
śników Historii, Instytut Sztu-
ki PAN, Wydział Kultury Urzę-
du Warszawy. Kwintesencję jej
dorobku, opublikowanego w
książce „Skarpa Warszawska”,
wyrażają wnioski w sprawie:

– uznania całej Skarpy za war-
tość chronioną przez podjęcie
odpowiedniej uchwały przez
władze;

– powołania jednego, na wy-
sokim szczeblu państwowym,
gospodarza Skarpy Warszaw-
skiej;

– reaktywowania zespołu ds.
Skarpy Warszawskiej, stanowią-
cego grono fachowców czuwają-
cych nad prawidłowym przebie-
giem prac projektowych i realiza-
cyjnych w tej części Warszawy;

– szybkiego uporządkowania
zieleni na Skarpie, połączonego
z otwarciom widoków na plac
Radziwiłłów, plac Kazimierzow-
ski i Zamek Ujazdowski;

– pilnego zweryfikowania
układu transportowego Warsza-

wy związanego ze Skarpą /auto-
strada A2 i Trasa Świętokrzy-
ska/;

– niezwłocznego dokonania
rewizji ustaleń zawartych w pla-
nie zagospodarowania prze-
strzennego Warszawy pod ką-
tem ochrony Skarpy, jako wie-
lorakiej wartości kulturowej;

– opracowania kompleksowe-
go programu zagospodarowa-
nia przestrzennego – od Bura-
kowa do Lasu Kabackiego;

– przyznania środków finan-
sowych na kontynuowanie kon-
serwatorskich prac dokumenta-
cyjnych związanych ze Skarpą i
jej historyczną zabudową;

– sporządzenia ścisłego stu-
dium przyrodniczego Skarpy;

– wpisania Skarpy Warszaw-
skiej do rejestru zabytków przy-
rody.

Komercyjny najazd 
na Skarpę

Takie dyspozycje doceniał ów-
czesny wojewódzki konserwator
przyrody inż. Czesław Łaszek i
wraz z własnymi pomysłami
wcielał je w życie, wspierany
przez znawców tej problematyki
i przez społeczny ruch ekologicz-
ny. A że Skarpa, z racji jej atrak-
cyjności przestrzennej, okazała
się szczególnie zagrożona przez
komercyjny napór inwestycyjny,
przystąpił do jej praktycznej
ochrony. I z jego inicjatywy
/wspartej m. in. przez profeso-
rów Halinę Skibniewską, Longi-
na Majdeckiego, Wojciecha Fi-
jałkowskiego/, zarządzeniem mi-
nistra ochrony środowiska, za-
sobów naturalnych i leśnictwa z
14 VI 1996 r. został utworzony
Rezerwat Przyrody Skarpa Ur-
synowska, usytuowany między
ul. Arbuzową a Wolicą. Jako cel
rezerwatu, określono ochronę
przed zabudową i zachowanie
występujących tu grądów, łęgów,
olsów, z właściwą im florą i fau-
ną. Powołanie tego rezerwatu
było – w założeniach inż. Czesła-
wa Łaszka – pomyślane, jako za-
czyn działań na rzecz urządze-
nia całej Skarpy Warszawskiej w
procesie zrównoważonego roz-
woju Warszawy wraz z otocze-
niem.

Niestety, proces ten uległ za-
hamowaniu i wykrzywieniu na
korzyść inwestycyjnej komercji.
Nie dostrzega się już od lat nie-
zbędnej urzędowej troski nie tyl-
ko o całą Skarpę, ale nawet o Re-
zerwat Przyrody Skarpa Ursy-
nowska. O jego formalnej egzy-
stencji świadczy jeszcze tylko ra-
chityczna tabliczka z napisem
„Rezerwat Przyrody”. W zapo-
mnienie poszły – wymienione w
przytoczonych tu dziełach – zało-

żenia. Trwa zaś – sprzeczny z wy-
mogami rozwoju zrównoważo-
nego – proceder dewastatorskiej
zabudowy Skarpy i rozległych te-
renów podskarpia. A jeżeli podej-
muje się kroki administracyjne
przeciw takim inwestycjom, to
bywa, że nabierają one iluzorycz-
nego formalnego nakazu dopie-
ro po latach.

Na przykład – według infor-
macji Gazety Stołecznej i PAS-
SY – sprzeczną z ochroną części
podskarpia lokalizację budyn-
ków przy ul. Leszczyny 10 naka-
zano usunąć dopiero po 11 la-
tach /a i teraz ten nakaz może
okazać się iluzją/.

Na domiar złego /o czym pisa-
no już wielekroć/ trwa usilne
urzędowe parcie na sfinalizowa-
nie – wielkim nakładem sił i
środków – przejścia przez zur-
banizowane części Warszawy
/co stanowi curiosum na skalę
światową/ dwóch tras tranzyto-
wej autostrady Berlin-Moskwa
w bezpośrednim skojarzeniu z
centralnym lotniskiem Chopina,
także usytuowanym w zurbani-
zowanej strukturze stolicy. A
owe dwie wewnątrzmiejskie tra-
sy autostrady przedstawia się,
jako „obwodnice” /podczas, gdy
są to przecznice, tnące miasto
na kilka części/!

Uaktualniony 
Plan Pabsta?

Taka – sprzeczna z wymogami
rozwoju zrównoważonego sto-
licy Polski –lokalizacja tras au-
tostrady tranzytowej, okalającej
poczynając od Konotopy /miej-
scowość na zachód od Warsza-
wy/ lotnisko na Okęciu, przypo-
mina ewidentnie plan Pabsta
(patrz szkic obok), którego zało-
żenia sygnował już w czerwcu
1939 r. Adolf Hitler. Były one
ukierunkowane na zniszczenie
Warszawy i przekształcenie jej
w „nowe miasto niemieckie”
/Warschau. Die neue Deutsche
Stadt/ stanowiące węzeł trans-
portowy w strategii „parcia na
Wschód”. Rozstaw obecnych
dwóch tras autostrady tranzyto-
wej Berlin-Moskwa /A2/, przeci-
nających Warszawę pod mylną
nazwą „obwodnic”, jest szerszy
od rozstawu w planie Pabsta, ale
przecież nasze miasto nie tylko
zostało odbudowane ze znisz-
czeń wojennych, lecz i znacznie
rozbudowane od tamtego cza-
su. Wypada także, w uzupełnie-
niu tych uwag , przytoczyć zapis
z publikacji stołecznego Ratusza
z 1993 r. „Zgodnie z hitlerow-
skim projektem urbanistycznym
– tak zwanym planem Pabsta –
przewidywano zburzenie War-
szawy i wybudowanie na lewym

brzegu Wisły nowego miasta nie-
mieckiego dla 100-130 tys.
mieszkańców, a na prawym
brzegu, na obszarze około 1
km2, obozów pracy dla 800 tys.
Polaków. Plan Pabsta przekre-
ślał całkowicie historyczne zało-
żenia Warszawy /.../ Ze wszyst-
kich zabytkowych zespołów za-
mierzano zachować jedynie Sta-
re Miasto, a z budynków Belwe-
der i Pałac Łazienkowski”. 

I hitlerowskie władze okupa-
cyjne oraz osiedleni na Starym
Mieście i Krakowskim Przedmie-
ściu mieli stanowić gwarancję
bezpieczeństwa autostradowo-
-lotniczo-kolejowego węzła
transportowego liczącego się w
strategii „parcia na Wschód”.

Takich społeczników 
już nie ma

Dewastatorskie, nie tylko dla
Skarpy, inwestycje są dopusz-
czane przez decydentów usytu-
owanych w samorządowych i
państwowych strukturach ka-
drowych. A sprzyja im ewident-
nie brak w tychże kompetent-
nych fachowo i społecznie osób,
jak – odeszli już na wieczną war-
tę – Zygmunt i Halina Skibniew-
scy, Stefan Kozłowski, Longin
Majdecki, Wojciech Fijałkowski,
Czesław Łaszek, Bolesław Król,
Jerzy Machaj, były przewodni-
czący Rady Gminy, a następnie
Dzielnicy Ursynów.

Urządzaniu Skarpy i całej aglo-
meracji stołecznej, mającemu na
celu zapewnienie optymalnych
warunków zdrowia i życia lu-
dziom, przyrodzie i kulturze, nie-
zbędne więc są:

– rychłe wyeliminowanie z ist-
niejących już planów i wdrożeń
wszelkich elementów sprzecz-
nych z wymogami rozwoju
zrównoważonego /w tym przy-
rodniczo-kulturowymi walora-
mi Skarpy/;

– przygotowanie i realizacja
projektów zgodnych z tymi wy-
mogami /preferowanymi, jako
konieczność życiowa, zwłaszcza
przez „ojców” tych metropolii,
którym ponoć chcemy dorów-
nać cywilizacyjnie;

– takie obsady kadrowe samo-
rządowych i państwowych struk-
tur organizacyjnych, które będą –
fachowo i społecznie – kompe-
tentne w zakresie wprowadzania
w życie wymogów rozwoju zrów-
noważonego miasta, regionu,
kraju.

Kardynalnych wartości i za-
sad rozwoju zrównoważonego
nie możemy poświecić bożkom
zachłannej komercji i niekom-
petencji.

D r  S t a n i s ł a w  A b r a m c z y k ,
f o t o  L e c h  K o w a l s k i

Co dalej ze Skarpą Warszawską – fenomenem przyrodniczo-kulturowy? 

Dewastacja zielonego skarbu stolicy
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Słowo senior ma w języku polskim kilka znaczeń, zależnych od kontekstu i
dziedziny życia w jakich go używamy. Mnie najbardziej interesują w tym
felietonie dwa znaczenia. Senior to ten, kto wyrósł już z wieku juniorskiego,

różnego w różnych dyscyplinach sportu.
Poprawnościowe politycznie znaczenie słowa „senior” w odniesieniu do ludzi

zaawansowanych wiekiem, upowszechniło się ono na fali starań o zmianę językowego i społecznego
wydźwięku słów staruszek, dziadek, starszy człowiek, w których niektórzy poprawiacze doszukali
się , też poprawnościowa nowomowa, wykluczenia. Przypomnę tylko, że nawet najłagodniejsze z
określeń: starszy człowiek jest przez wielu nowatorów języka nieakceptowalne, bo ich zdaniem
zajmujemy się niepotrzebnie w tym określeniu wiekiem, a przecież sam wiek nie jest wyznacznikiem
życiowej aktywności, wigoru itd...

Użytkownicy słowa „senior” może nie zdają sobie sprawy ze źródłosłowu – po łacinie to słowo
znaczy starszy i z tego właśnie języka pochodzi polski, identycznie brzmiący wyraz.

Zatem nie ma nic obraźliwego, ani negatywnego w określeniu starszy pan, tym bardziej, że
młodości i starości nie mierzy się jedynie kalendarzem, ale przede wszystkim nastawieniem do życia.
Zapewne każdy z nas spotkał w swoim życiu młodych wiekiem skapcaniałych staruszków i dziadków
pełnych radości życia i energii.

Tak się składa, że znam
przynajmniej dwie dyscypliny
sportowe w których wiek nie ma
żadnego znaczenie, a w każdym
razie nie jest przeszkodą w ich
uprawianiu i w osiąganiu sukcesów.
Wielu z Czytelników uśmiechnie się
wyrozumiale, kiedy przeczyta, że
te dyscypliny to szachy i brydż.
Podkreślam, obie te „gry” są
sportem nie dlatego, że wymagają,

wbrew pozorom, wydatkowania dużych ilości energii. Jeszcze kilkanaście lat temu szachista
podczas 10-dniowego turnieju tracił, przy prawidłowym żywieniu 3-4 kg masy ciała! Są one
sportem głównie dlatego, że istnieje współzawodnictwo, rywalizacja, że są zwycięzcy i pokonani.
I wcale nie dlatego, że komuś przyjdzie karta albo przeciwnik dotknie przypadkiem jakiejś bierki.
Obaj zawodnicy w szachach, obie pary w brydżu, obie drużyny w meczu, grają tymi samymi
kartami, bierkami, a zwycięstwo zależy od ich indywidualnych predyspozycji, możliwości
umysłowych, fizycznych (niełatwo myśleć intensywnie przez kilka godzin).

Oto mamy przykład najlepszego z możliwych rozwiązań. Połączenie aktywności umysłowej
życiowo starszych panów i młodszych pań. Ludzi, którzy nieczęsto są już na zasłużonej emeryturze,
ale nie zamierzają rezygnować z poznawania świata, choćby „tylko” brydżowego. Nie będę zatem
przekonywał niedowiarków co do zalet brydża – zamiast tego zaproszę tylko wszystkich i tych
grających „w kółko”, i tych na stawki. Także tych, którzy nigdy nie trzymali kart w ręku pragnę
zachęcić do tej wspaniałej gry, bo brydż nie jest grą karcianą lecz sportem umysłowym, zawodami
w myleniu, przewidywaniu, liczeniu szans i kart, rozwijaniu pamięci, nauce teorii i tego co
większość z nas ma w naturze – rywalizacji. W przypadku gier umysłowych – szlachetnej rywalizacji,
polegającej na umiejętności wygrywania i przegrywania, na odnoszeniu się z szacunkiem do
przeciwnika, poszanowaniu kultury osobistej itd.

Wszystko to zapewni druga edycja programu Bridge 60+ przeznaczonych dla osób wskazanych
w nazwie. Czyli seniorów. Projekt współtworzony w Natolińskim Ośrodku Kultury, przez
niezmordowanego społecznika Stanisława Wzorka z wielką pomocą Marka Małysy – koordynatora
z ramienia  Polskiego Związku Brydża Sportowego, dzięki wydatnej pomocy arcymistrza
brydżowego Jana Chodorowskiego, odniósł w zeszłym roku ogromny sukces, co jeszcze bardziej
zmobilizowało wszystkich przeze mnie wymienionych i niewymienionych działaczy, jak choćby
gospodarzy NOK.

Na zakończenie tylko krótki cytat z programu Bridge 60+: 
„Niski poziom serotoniny i niska reaktywność na serotoninę, co prowadzi do obniżania poczucia

szczęścia i pewności siebie,
wysoki poziom kortyzolu, prowadzący do zwiększania niepokoju w stresie,
w związku z zaburzeniami ekskrecji serotoniny i kortyzolu występują stany depresyjne, niepokój

i wrogość (tzw. syndrom zrzędliwego starca),
u starzejących się osób dochodzi do istotnych ubytków tkanki płatów czołowych, w których

zlokalizowane są ośrodki wykonawcze, dlatego osłabieniu ulegają funkcje wykonawcze (może to
być skojarzone z zanikiem synaps i demielinizacją),

otyłość, z którą skojarzona jest zmniejszona objętość istoty szarej w mózgu, zmniejszona aktywność,
pogarsza pamięć.

Deceleracja, czyli spowalnianie starzenia się jest w największym stopniu związane ze stopniem
aktywności psychicznej i fizycznej. Bardzo ważne jest podejmowanie aktywności: nierutynowej,
lubianej, stanowiącej pewną trudność, zgodnej z zainteresowaniami, ambicjami, celami (niekiedy
wcześniej odkładanymi), będącej wynikiem własnej inicjatywy”.

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Wszystko to zapewni druga

edycja programu  Bridge 60+

przeznaczonych dla osób

wskazanych w nazwie. 

Czyli seniorów.

Na początku grudnia ubiegłego roku szefowie służb weterynaryjnych z
Francji, Włoch, Holandii oraz Danii spotkali się z szefem rosyjskiej Federalnej
Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego (Rosselchoznadzor)

w celu omówienia możliwości przywrócenia m. in. handlu mięsem z Rosją. Embargo
na produkty unijne zostało nałożone przez Rosjan w dniu 21 października 2014 roku.
Oficjalnie – z powodu wielokrotnego wykrycia szkodliwych substancji w towarach eksportowanych
z UE. Nieoficjalnie posunięcie to było odpowiedzią na sankcje wobec Rosji w związku z konfliktem
ukraińskim. Spotkanie szefów służb weterynaryjnych UE i Rosji było widocznym znakiem, że Rosja
chce złamać kruchą europejską solidarność. Rosjanie już wcześniej próbowali dogadywać się
indywidualnie z poszczególnymi krajami UE, kierując się znaną glossą Lenina, że zgniły Zachód za dolara
da się powiesić. Włodzimierz Iljicz miał rację. Zachód faktycznie dba wyłącznie o własne interesy, mając
resztę Europy w głębokim poważaniu. Już 14 stycznia w Berlinie podpisano porozumienie o zniesieniu
embarga na import z Francji, Danii, Włoch, Węgier i Holandii 

Często przywołuję węgierskiego premiera Viktora Orbána, który udowodnił, że pozycję państwa na
arenie międzynarodowej, jak również jego bezpieczeństwo, buduje się nie za pomocą krociowych
wydatków na armię, czy poprzez wylizywanie tyłków zachodnim politykom oraz stojącym za nimi szefom
tzw. instytucji finansowych, lecz przez zmniejszanie podatków, uproszczenie przepisów, opodatkowanie
banków i zawieranie mądrych sojuszów. Orbán oficjalnie kolaboruje z Rosją i Węgrzy dobrze na tym
wychodzą. Wyklinany, wyśmiewany i oskarżany o autorytaryzm węgierski premier dzisiaj triumfuje. 

Nie bacząc na katastroficzne przepowiednie zachodnich liberałów, w tym polskich, szef węgierskiego
państwa systematycznie zwiększał rolę rządu w gospodarce Węgier. Mimo to Zachód jakoś nie obraził
się na Orbána. Premier Węgier przepędził z Budapesztu przedstawicielstwo Międzynarodowego
Funduszu Walutowego, posunął się nawet do opodatkowania wielkich instytucji finansowych i nic
wielkiego się nie stało. Banki płacą nad Dunajem 0,45 proc. podatek od aktywów netto, natomiast
ubezpieczyciele 5,2 proc. od składek netto. - To banki spowodowały światowy kryzys finansowy, więc
nie mogą być traktowane jak święte krowy - takie jest credo węgierskiego przywódcy. Co obecnie jest
kołem zamachowym pędzącej do przodu węgierskiej gospodarki? Przemysł samochodowy, który
rozwija się głównie dzięki dwóm niemieckim firmom. W styczniu 2013 r. rozpoczęto w mieście
Kecskemét produkcję Mercedesa CLA. Koszt inwestycji 800 mln euro. W całym 2013 roku z linii

produkcyjnych wyjechało
ponad 100 000  samochodów
tej marki. Od czterech lat w
mieście Győr funkcjonuje
największy w Europie i drugi

na świecie gigantyczny zakład produkujący silniki samochodowe. W ubiegłym roku zmontowano tam
1,93 mln jednostek napędowych dla różnych marek koncernu Volkswagen Group. Przemysł
samochodowy stał się kluczowym sektorem węgierskiej gospodarki, pracuje w nim ok. 100 tys. osób.

Viktor Orbán stoi na stanowisku, że w polityce Węgry powinny kierować się przede wszystkim
własnym interesem. Szkoda, że podobnego stanowiska nie prezentują kolejni polscy premierzy, może
wtedy i my byśmy na tym dobrze wyszli. Prawie w każdym swoim publicznym przemówieniu Orbán
powiela własną tezę, że era liberalnych demokracji definitywnie się skończyła, a jako inspirujące dla
Węgier modele państw wymienia Chiny, Indie, Rosję, Turcję i Singapur. Na mocy zawartej ostatnio
strategicznej umowy z Rosją, gwarantującej Węgrom 10 mld euro rosyjskiego kredytu, wybudowane
zostaną dwa nowe bloki w węgierskiej elektrowni atomowej w mieście Paks, przy czym 80 procent
wydatków pokrytych zostanie z rosyjskiego kredytu przyznanego Węgrom na 30 lat. Komisja Europejska
wstępnie zaakceptowała projekt tej inwestycji. Ostatnim głośnym posunięciem premiera Węgier było
zamrożenie kursu franka w obronie obywateli tego kraju. 

A nasi politycy? Nasi wolą bezrozumnie wojować zamiast politykować i rozumować. Minister
spraw zagranicznych zabawia się w analityka - historyka i zamiast przyznać, że obóz koncentracyjny
w Oświęcimiu po prostu wyzwoliła armia sowiecka wdaje się w szczegóły, usiłując dowieść, iż tę znaną
na całym świecie katownię wyzwolili żołnierze ukraińscy. Pan prezydent RP w swojej mowie z okazji
70. rocznicy wyzwolenia Auschwitz również wciela się w rolę „szczególarza”, informując
międzynarodowe gremium, że do obozowej bramy pierwsi dotarli żołnierze lwowskiej dywizji piechoty
frontu ukraińskiego. Natomiast każdy z wstępujących na mównicę byłych więźniów obozu używał
terminów Armia Czerwona, Armia Radziecka lub armia sowiecka. Rosjanie wściekają się, zarzucając
nam pisanie historii na nowo. Nasze stosunki z potężnym sąsiadem, i tak kiepskie, ulegają dalszemu
pogorszeniu. Komu i czemu te historyczne newsy mają służyć? 

Bezkrytyczne ufanie Zachodowi wyszło nam już raz bokiem. Zniesienie embarga na wieprzowinę
jest dla rządów Francji, Danii, Włoch, Węgier i Holandii dużym sukcesem. Dla naszego rządu pierwszym
prztyczkiem w bojowo zadarty nos. Wkrótce prztyczek przekształci się w uderzenie mokrą rękawiczką
w twarz, bo kolejne państwa UE, naciskane przez swoje gospodarcze lobby, zaczną zabiegać o
normalizację stosunków z drugim mocarstwem świata, bo business is business. Zostaniemy sami na
placu boju, opuszczeni i pozbawieni przebogatych wschodnich rynków zbytu. Ale jest nadzieja w
Ukrainie, której jesteśmy najwierniejszym sojusznikiem. Ukraińcy z pewnością nam pomogą, kiedy
znajdziemy się w potrzebie...

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Orban pokazuje gest Kozakiewicza

Senior seniorowi nierówny

Wyklinany, wyśmiewany i oskarżany 

o autorytaryzm  premier Orban triumfuje

DO PÓŹNEGO WNUKA

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Tekst zgłoszony na konkurs „Piękno naszego
języka w codzienności umyka” organizowany
przez Narodowe Centrum Kultury.

UUddeerrzzmmyy ww ssąąddnnee ppiieenniiee,,
NNaawwoołłuujjąącc:: „„CCiieesszz ssiięę ppóóźźnnyy wwnnuukkuu!!......
JJęękkłłyy - ggłłuucchhee kkaammiieenniiee ––
IIddeeaałł - ssiięęggnnąąłł bbrruukkuu”” -   ((CC.. KK.. NNoorrwwiidd))

Trudno z tobą rozmawiać o pięknie języka,
Wierszach Kochanowskiego, Tuwima, Leśmiana,
Gdy w szarej codzienności to piękno umyka
I ginie polska mowa, prawie zapomniana.

Coraz trudniej zrozumieć o czym mówisz, wnuku,
Gdy na co dzień używasz i-padów, smartfonów,
Wysyłasz SMS-y, siedzisz na facebooku,
A do książki zaglądasz od wielkiego dzwonu.

Krasicki w Żonie modnej kpił z jej francuszczyzny,
Konopnicka wołała: Dzieci nam germanią!
Rusycyzm nie był w stanie zachwaścić polszczyzny,
Ty polski za angielski sprzedałeś zbyt tanio.

Kupujesz teraz w shopach, chodzisz na eventy,
Polskie odpowiedniki znają już nieliczni.
Język polski zubożał, został - Boże święty! -
Tylko jeden rzeczownik i bezokolicznik.

Po co więc synonimy i kwiecista mowa?
Bogactwo formy, stylu? Niepotrzebny słownik!
Wystarczą wulgaryzmy i prostackie słowa:
Jeden bezokolicznik i jeden rzeczownik.

Wybacz cierpkie uwagi, wyrzuty z mej strony,
Mnie, Polaka, ból serca przeszywa do trzewi.
Ideał sięgnie bruku, gdy spytasz zdziwiony:
W jakim języku pisał Norwid i Mickiewicz?

Piórem Derkacza

aakkttoorr ooddttwwóórrccaa sseerriiaalloowweeggoo JJaannoossiikkaa
Legenda Janosika jest tak silna, że co jakiś czas pojawia się „Janosikowe” lub sam Janosik.

Ostatnio w tę rolę wcielił się komornik z Łodzi. Zajechał do gospodarza pod Mławą. Zapakował
na lawetę ciągnik i odjechał. Problem polega na tym, że dłużnikiem nie był właściciel ciągnika,
tylko jego sąsiad. Ponieważ u dłużnika nie było nic do zabrania, zabrano sąsiadowi! W końcu liczy
się skuteczność. Prawdziwego Janosika powieszono „za poślednie ziobro”. Komornika z Łodzi
czeka prowizja ze sprzedaży ciągnika. J e r z y  D e r k a c z

Marek Perepeczko

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo))

Także na Facebooku
www.spotkaniazpiosenka.org
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Jestem socjalistą. Zwolennikiem wolności. Antyetatystą, czyli jestem za tym,
żeby państwo nie mieszało się w przedsiębiorczość. Jestem wiec zupełnie w
poprzek górnikom. I współczesnej „Solidarności”. Mimo, że „Solidarność” i

solidarność kiedyś współtworzyłem. I za nią siedziałem w więzieniu. 
Jestem więc dziwadłem. Jestem dziwadłem we współczesnej Polsce. Czyli tym,

kim byłem w PRL. Tam też byłem dziwadłem. Koleżanki i koledzy śmiali się ze mnie, że nie korzystam
z tego, co daje ZSMP. Wystarczyło się zapisać. Nie zapisałem się. Jestem też dziwadłem dla takich, którzy
mają się za socjalistów. Ale nie czytają. Nie śledzą świata. Nie czują. Nie chcą dopuścić do siebie
myśli, że świat się zmienia, że człowiek, a już na pewno polityk, jeśli chce z sensem przeżyć swoje życie
nie może zamknąć się w formułkach z lat licealnych. Nie skarżę się. Mnie ze sobą jest dobrze. Ciekawe
ilu takich? 

Jak patrzę na spięte twarze, także tych wysiadających z wypasionych aut to myślę, że dobrze być
takim jakim jestem. Dziwadłem. Lewica. Prawica. Cóż to dzisiaj znaczy? Kogo, poniżej czterdziestki
te terminy ruszają? Jakie treści pod nie podkładają? Może czas myśleć o celach? O skuteczności? O
wiedzy? A nie o zamkniętych w niedoczytanych ideologiach zaklęciach. Dlaczego SLD dołuje? Bo nie
jest autentyczny. Bo oszukuje. Bo jego pierwszorzędnym aktywistom o kasę najpierw chodzi. Swoja
kasę. To widać. To słychać. To czuć. Widać po autach, garniturach, fryzurach. Słychać – nikt już nie
przebije Jońskiego i jego zwierzeń o warszawskim powstaniu. Czuć. Okay. To najtrudniejsze. Nie mam
nic przeciwko dobrym męskim kosmetykom.

Lewica. Ta bardziej prawdziwa. Nie jestem bliski Ikonowiczowi. Różni nas stosunek do prawa. Nawet
jeśli złe, to wysiłek kierować należy, tak mi się zdaje, na jego zmianę, a nie na siłową kontestację. Należy
wygrać wybory. I właściwie zmienić prawo. Inaczej anarchia. Widzimisię. Niesprawiedliwość. Ten, kto
bezczelny i bezprawny, ten dostaje szansę. Temu, kto skromny się ją odbiera. Inaczej – korporacjonizm.

Górnicy. Ulica. Ordynatorzy. A nie
[pracownicy call- centers. Nie
nauczyciele. Nie pielęgniarki, też już z
dyplomami. Różni nas też stosunek do
kasy. Ja jej nie mam. Nigdy nie
zabiegałem, choć czasem miałem.
Miałem wtedy, kiedy z polityki
wychodziłem, poza polityką kasę
miewałem, a niekiedy wchodziłem.
Tam miałem tyle, co każdy. Wedle

taryfikatora. Dlatego tak wkurzał mnie Nowak i pseudoliberalna swołocz. Wiem, ile ma poseł. Wiem,
jaki jest staż tego i owego. Widziałem te auta na sejmowym padoku. Dość tej ściemy. Jak ktoś ma mniej
niż czterdzieści lat. Rodzinę. I nie sygnalizuje w oświadczeniu majątkowym majątku po dziadkach,
ten z zegarkami za dziesiątki tysięcy po prostu łże. Tyle w sprawie. 

Jeśli oni milczą, to znaczy ich sumienia tak czyste, jak tych, co tymi zegarkami epatują publiczność.
Publiczność! Jaka? Samo odpowiedzcie sobie. Tym wszystkim różnię się od tak zwanej lewicy. Od tak
zwanej prawicy, też się różnię. Tu jednak nie idzie o ściemę. Tu idzie o poglądy. Nie uważam za
słuszne w XXI wieku by Kościół – ten wysoki, na poziomie biskupów i ten zwyczajny – proboszczów
miał jakiś szczególny mandat do dyktowania polityki. Nie jest z wyboru. Nie podlega okresowej
ocenie wyborców. Nie jego misja. Nie to źródło autorytetu. Ja nie jestem przeciwnikiem Kościoła. Mam
pamięć. Wiem ile mu zawdzięczam. Także w sprawie mojej wolności. Bez Kościoła nie byłoby
niepodległości. Ale dzisiaj ona jest. Ja rachunków nie wystawiam. Byłoby za co. Niechaj i Kościół państwu
nie wystawia. Nie zawsze jest za co. 

W polityce nikomu nie zazdroszczę. Prywatnie, z polityków, tylko Palikotowi. Prywatnie. Zazdroszczę
mu tupetu. I jakości prywatnego życia. On nie ma kart na tupet. A go ma. Ja mam, a go nie mam. Dlatego
mu zazdroszczę. Zapowiadałem, że dzisiaj piszę okrutnie szczerze. Ci, którzy teraz oburzeni powinni
nie czytać. Na tupet bym się nie zamienił z Palikotem. Wolę swój brak tupetu. Na życie prywatne – tak.
Chciałbym tak żyć. Mieć czas na poezję. Rozumieć ją. I na przyrodę. Boże, jak ja lubię Wigry! Od czasu,
kiedy on się właśnie rodził. Nie miałem nigdy na nie czasu. Ani pieniędzy na dobry obiektyw. Ani
determinacji. Więc zazdroszczę. Szczęśliwie, że Sylwia tę moją materialną niezaradność toleruje. Inaczej
byłbym sam. 

Nie jestem też dzisiaj specjalnie bliski, mimo, że tam byłem, SLD. Nie jestem etatystą. Uważam, że
przedsiębiorczość to domena prywatnego kapitału. Powstanie warszawskie też dla mnie ważne.
Choć straceńcze. Nie utrzymałbym ani dnia rzecznika, który myli je z 1980, czy 1989 rokiem. Dla mnie
to tak mniej więcej jak Mansona nazwać Chrystusem. Oni tego chyba nie czają. Nie wiedzą jak to ważne.
Czyli jednak są gdzieś indziej niż ja. 

Choć nie celebruję historii. Chyba ja znam. Na tyle na ile potrafię. Starałem się. Nie tylko w szkole.
Później też. Więc kiedy słyszę Bartoszewskiego to milknę. Wiem ile on wie. Odnoszę wrażenie, że nie
każdy z prawicy o tym wie. Z Kaczyńskim na czele. Inaczej na zbity pysk wyrzuciłby co poniektórych.
Widzę, że dla niego to nie tak bardzo ważne.

Uważam, że państwo powinno korzystać ze swoich prerogatyw. Wobec prywatnego biznesu też.
Bez względu na to, czy kapitał „nasz” czy „obcy”. Państwo, sądzę, powinno być ślepe, czyj jest kapitał.
Jak w Wielkiej Brytanii. Powinno jednak być absolutnie bystre, jak idzie o równość wobec prawa.
Standardy. Kryteria. To ani lewicowe ani prawicowe. Dywidenda od własności państwa to w Polsce
nie więcej niż 1.5% przychodów budżetu. Nie liczyłem, ale przypuszczam, że dopłat jest więcej niż te
1.5%. Że to nam się nie bilansuje. 

Co innego budżet. I tu mnie wreszcie macie. Ja, w mojej lewicowości uważam, ze udział budżetu
w PKB winien być wysoki. Bo wielkie inwestycje w infrastrukturę. Konieczne. Także dla sprawiedliwości.
A najpierw dla równomiernego rozwoju. Bo edukacja – czyli równanie możliwości. Bo kultura. Kraj
na dorobku po prostu. Możliwie dla wszystkich. Trudno to zrozumieć?

Państwo to jego zadania. Odpowiedzialność. Finanse. To podatki. I wydatki. To związki zawodowe.
Umowy zbiorowe. Ogólniej – regulacje relacji KAPITAŁ-PRACA. 

Państwo jednak abdykowało. Tak za prawicy jak lewicy. Po co więc ten podział? Co on znaczy?
Jak idzie o relację PRACA-KAPITAŁ, to ona akurat jest fundamentalna. Dla lewicowości i dla

prawicowości. I co? 
Porąbani jesteśmy.

RESET Andrzej Celiński

Bardzo szczerze o sobie

Człowiek, a już na pewno polityk, jeśli

chce z sensem przeżyć swoje życie

nie może zamknąć się w formułkach

z lat licealnych

Zdarzyć się to może każdemu o każdej porze roku, a szkody wyrządzone
naszym pojazdom przez zwierzęta i ptaki, bywają kłopotliwe i kosztowne
w naprawie. Wygrzewające się pod samochodami koty, czy też kiedy

indziej, chowające się przed promieniami słońca, to jeden z bardziej błahych
przypadków, zwykle kończący się bez konsekwencji. Na kotach jednak nie
koniec...

Już trochę mniej „zabawną” sytuacją z kotem w roli głównej, jest taka, gdy
kot niewystarczająco ogrzany, bądź ciekawski, nie poprzestanie na położeniu

się pod silnikiem. Jeśli mu mało, potrafi wejść wyżej i znaleźć sobie miejsce nieco bardziej
ustronne, gdzieś głębiej w komorze silnika. Nic takiego się nie stanie, gdy spłoszony naszymi
krokami zdarzy uciec, nim uruchomimy silnik. Jeśli nasz „gość” się zagapi, lepiej nie myśleć,
co może się z nim zdarzyć w kontakcie z szybko wirującymi elementami osprzętu silnika...

Jak wspomniałem wcześniej, koty to nie wszystko. Zmorą samochodów, nie tylko poza
miastami, są duże ptaki: sroki, wrony i gawrony. Pewnie wielu z nas widziało sytuację, gdy takie
ptaszysko siedząc na dachu bądź masce samochodu, uderzało silnie dziobem w coś, co
przyniosło, robiąc przy tym wgniecenia i rysy na karoserii. Widok taki doprowadza mnie
zawsze do pasji, ale nie bardzo jest jak się przed tym bronić.

Niewielki wpływ mamy również na ptasie odchody. Mało kto w naszych czasach przykrywa
samochód plandeką. Problem dotyczy zarówno pojazdów z tradycyjną metalową karoserią, jak
i wykonaną z wszelkich innych materiałów, a w szczególności chyba, miękkich poszyć
kabrioletów. W takich przypadkach możemy mieć duży problem z niszczącą reakcją chemiczną,
jaka zachodzi między składnikami ptasich odchodów a lakierem bądź materiałem, z którego
został wykonany miękki dach pojazdu. Tu skuteczną obroną wydaje się głównie szybkie
usunięcie zagrożenia. Zapobiegać ew. skutkom, pomagają również specjalistyczne preparaty
służące do konserwacji i zabezpieczania powłok lakierniczych oraz impregnaty do poszyć
dachowych.

Największe, jak się jednak wydaje szkody, może wyrządzić w naszym aucie zwierzak
„głodny”, bądź złośliwy. Rzadko są to koty, częściej myszy, szczury, a w szczególności kuny.
Potrafią one nieźle narozrabiać pod maską, gryząc najróżniejsze przewody bądź poszycia.
Koszty związane z diagnozą i późniejszą naprawą skutków ich „zgryźliwej” działalności idą często
w setki a nawet tysiąc złotych. 

Przypadki „ataków” np. kun na samochody nie są wcale takie odosobnione. Jeśli ich „ofiarą”
stają się np. wygłuszenia komory silnika, problem jest raczej wyłącznie estetyczny. Znacznie

poważniejsze konsekwencje mogą towarzyszyć takiej sytuacji, jeśli wygryzione kawałki spadną
na silnie nagrzewający się w czasie jazdy element i spowodują pożar. To rzadki, ale możliwy
scenariusz!

Inne problemy będziemy mieli, jeśli gryzoń zainteresuje się np. przewodami elektrycznymi
lub gumowymi wężami, jednego z układów osprzętu silnika. Wówczas bądź nie odjedziemy
w ogóle, lub naszej podróży towarzyszyć będę czasem trudne do zdiagnozowania anomalia i
komunikaty na desce rozdzielczej.

Skąd wiedzieć, że nasz pojazd padł ofiara takiego „ataku”? Charakterystycznymi oznakami
są np. ślady zębów na przewodach elektrycznych i gumowych wężach, wygryzione dziury w
matach wygłuszających, czy też resztki przyniesionego do komory silnika jedzenia. Historia
„badań” nad takimi przypadkami rozpoczęła się w Szwajcarii i sięga lat 70. XX. wieku. To tam
właśnie odnotowano wówczas duże nasilenie nietypowych awarii samochodów, niezwiązanych
z ich wiekiem i sposobem eksploatacji. Po wnikliwych analizach i obserwacjach zauważono
charakterystyczne ślady zębów i sierści, pozostawiane pod maskami samochodów, głównie
właśnie przez kuny. Niszczącą działalności tego typu przypisuje się również innym gryzoniem.
Do dziś nie do końca wiemy, skąd bierze się zainteresowanie tych zwierząt naszymi
samochodami, ale mając świadomość postępującej ingerencji człowieka w naturalne środowisko
zwierząt, musimy być świadomi i przygotowani na takie sytuacje.

Jak sobie z nimi radzić? Są różne sposoby walki ze zwierzakami dobierającymi się do
naszych pojazdów, „tradycyjne” i nieco bardziej zaawansowane technologicznie. Ponoć nieźle
sprawdzają się np. kostki odświeżacza do toalet. Umieszczone pod maską sprawiają, że
gryzonie czując ich intensywny zapach, znajdują sobie inne miejsce. Kolejnym antidotum jest
też ponoć sierść psa. Wystarczy zawiesić pod maską jej garść w przepuszczalnym powietrze
woreczku. Na rynku dostępne są również najróżniejsze preparaty w sprayu i płynie, zawierające
środki drażniące zwierzęta. Zakupić możemy również bardziej wyrafinowane urządzenia
techniczne, które montowane pod maską emitują ultradźwięki niesłyszalne dla ludzi, a irytujące
zwierzęta.

Wypowiadając wojnę gryzoniom, ptakom i innym zwierzakom, pamiętajmy jednak, iż
niektóre z nich, np. kuna, w Polsce znajduje się pod ochroną.

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

MOTO-PASSA � MOTO-PASSA
Nasza motoryzacja...

Gryzący problem

Galeria U w DK Stokłosy, ul.
Lachmana 5 prezentuje
malarstwo i grafiki młodego
artysty Artura Bartkiewicza –
„Przestrzeń dyskursywna”.

Artysta jest związany ze
środowiskiem kieleckim.
Urodzony w 1980 r. Absolwent
ISP Akademii Świętokrzyskiej
(dzisiejszy Uniwersytet Jana
Kochanowskiego) w Kielcach.
Nagrodzony za działalność
artystyczną nagrodą Prezydenta
Ostrowca Św. i nagrodą
Prezydenta Kielc.

W obrazach Artura
Bartkiewicza brak efekciarskich
„fajerwerków”. Ich forma jest
oszczędna, oparta na
syntetycznych założeniach. Autor
jest dość powściągliwy jeśli chodzi
o używanie koloru. Mimo to nie
odczuwa się jego braku.

Przeciwnie kolor dozowany
świadomie nabiera znaczenia.
Podkreśla ekspresję obrazów i
uwypukla zawarte w nich treści.
Twórczość Artura Bartkiewicza
dotyka relacji pomiędzy
rzeczywistością zarejestrowaną
przez obiektyw aparatu, która
wydaje się obiektywna i jej
interpretacją dokonaną przez
twórcę. Choć fotografia nigdy
obiektywna nie jest stanowi
pretekst do podjęcia z nią dialogu
na płaszczyźnie artystycznej. 

W pracach Artura Bartkiewicza
chodzi jednak nie tylko o
przekazanie narracji zapisanej w
fotografii. Takie widzenie jego
twórczości byłoby uproszczeniem.
Autor proponuje coś więcej niż
przetwarzanie fotografii przy
pomocy środków malarskich, czy
graficznch. Na płótnach Artura

Bartkiewicza (zwykle o dużych
rozmiarach) powstają świadome
dzieła. Mają swoją indywidualną
formę, przy pomocy której artysta
przekazuje określone treści. Są to
treści nawiązujące do
problematyki społecznej np.
zanieczyszczenie środowiska,
egzystencjalne, wynikające z jego
filozoficznych przemyśleń etc.

Wystawa dofinansowana ze
środków Dzielnicy Ursynów.

Tekst i fot. – Mirosław Miroński

Artur Bartkiewicz – Przestrzeń dyskursywna



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

KUPIĘ każde
elektronarzędzia oraz każdy

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

KUPIĘ PŁYTY
WINYLOWE I CD, dojazd, 

609-155-327

SKUP KSIĄŻEK, dojazd,
509-548-582

KUPIĘ 1-,2-pokojowe, 
724-09-09-58

KUPIĘ mieszkanie:
zadłużone, z lokatorem lub z
dowolnym problemem
prawnym. 796-796-596

KWATERY, 728-899-673

AA ANGIELSKI skutecznie,
503-765-393

FIZYKA, MATEMATYKA,
pedagog, 609-41-66-65

FRANCUSKI, 880-321-787
HISZPAŃSKI, 507-087-609
MATEMATYKA, 

22 641-82-83
MATEMATYKA,

503-472-944 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

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

CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

MATEMATYKA,
nauczycielka, 604-399-221

POLSKI, matura,
doświadczona, 22 641-66-59;
507-52-96-01

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

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

GENCJA OCHRONY
zatrudni sprawnych
emerytów, rencistów, 
696-724-627, 721-209-601
(godz.14-18)

FIRMA z Piaseczna
k/Warszawy zatrudni
OPERATORÓW TOKAREK
CNC. tel. 668-128-571, 
604-220-442. mail:
e.jaworska@sertapolska.pl

POSZUKUJEMY mgr
farmacji na dyżury w aptece -
Ursynów. Wiadomość:
aptekaursynow@op.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA 
nr 343, ul. Kopcińskiego 7
zatrudni administratora sieci
komputerowej w wymiarze:
1/2 etatu. 22 643-84-54

ZATRUDNIĘ wspólniczkę
do zakładu fryzjerskiego,
516-144-424

ANTENY, 603-375-875
BEZPYŁOWE cyklinowanie,

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

DEZYNSEKCJA, 
22 642-96-16

DEZYNSEKCJA,
DERATYZACJA, 606-652-601

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

DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, tanio,

507-153-734

ELEKTRYK, 501-236-987

ELEKTRYK - kuchnie, 
507-153-734

ELEKTRYK, tanio, 
507-153-734

HYDRAULIKA, remonty,
602-651-211

KOMPUTERY
- pogotowie, 

ul. Na Uboczu 3, 
tel. 22 894-46-67, 

602-301-214

KOMPUTERY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, Pasaż

Ursynowski 9, 
tel. 22 644-26-05, 

601-737-777

KRATY, tel. 603-349-374

KRAWCOWA, 
ul. Kulczyńskiego 9, 

tel.: 692-101-784

MALARSKIE, tapetowanie,
603-183-405

MALOWANIE, 698-431-913
MALOWANIE, gładź, tanio,

505-73-58-27
MALOWANIE, referencje,

722-920-650

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

NAPRAWA - lodówki,
pralki, 502-562-444

NAPRAWA – lodówki,
pralki, zmywarki 

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

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

NAPRAWA TELEWIZORÓW,
22 641-80-74

NAPRAWA
TELEWIZORÓW, 
502-288-514

OSUSZANIE
POMIESZCZEŃ, 519-581-082

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

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

RĘBAK do gałęzi, 
503-954-603

ROLETY - itp. Robert, 
501-132-233

ROLETY, plisy, żaluzje,
verticale, moskitiery,
markizy, 602-380-218, 
22 641-18-85

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

STOLARSKIE, meblowe,
505-935-627

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

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

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

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

WIERCENIE, KARNISZE,
itp.608-303-530

WRÓŻKA, 22 648-68-41,
602-731-299

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

DOM OPIEKI, Piaseczno,
601-870-594

GABINET MEDYCYNY
NATURALNEJ, 

784-77-30-88; 22 291-55-78

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

MASAŻE różne, 
572-650-662

1 4



1 5

Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

Nie będzie łatwNie będzie łatw o...o...
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje JJaaddwwiiggaa MMookkrrzzyycckkaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w
poniedziałek między godz. 12.00 a 12.30 . R y s z a r d  K o c h a n

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – RRyysszzaarrdd KKoocchhaann;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, WWoojjcciieecchh GGooddzziimmiirrsskkii,, LLeecchh KKoowwaallsskkii (foto).. 
Redakcja: 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa,, uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, sekretarz redakcji: tteell.. 664488-4444-3322,,  e-mail: ppaassssaa@@ppaassssaa..wwaaww..ppll,, Internet: wwwwww..ppaassssaa..wwaaww..ppll.. 
Biuro Ogłoszeń –– MMaaggddaalleennaa JJaawwoorrsskkaa;; Dział Reklamy tteell.. ((2222)) 664499-7711-6655,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660055-336644-339966,, 660077-992255-000011;; Marketing i reklama –– GGrrzzeeggoorrzz PPrrzzyybbyysszz tteell.. 660077-992255-000011
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Co i kto

Warszawski port lotniczy
został oficjalnym partne-
rem filmu dokumentalne-
go „Spitfire Liberator. The
Alex Herbst Story”. Film
począwszy od wiosny 2015
roku będzie pokazywany w
kinach na całym świecie. 

Alex Herbst to ostatni żyjący
polski pilot Dywizjonu 303, któ-
ry wykonał 141 misji bojowych
na legendarnym myśliwcu Spitfi-
re m.in. w czasie operacji lądo-
wania aliantów w Normandii.
Przeżył trzy zestrzelenia, był ofi-
cjalnie uznany za zabitego. Za
swoją odwagę i osiągnięcia trzy-
krotnie odznaczany Krzyżem Wa-
lecznych i licznymi odznaczenia-
mi brytyjskimi. Obecnie ma 95-
lat i mieszka w Seattle.

– Zainspirowała mnie wyjąt-
kowa nieszablonowość historii je-
go życia – mówi Sławomir Ciok,

reżyser i producent filmu. – Nie-
zwykła jest też osobowość Alexa.
To człowiek doskonale zoriento-
wany w świecie, odnajdujący się
w każdym towarzystwie, inteli-
gentny i urzekający.

Zdjęcia kręcone były w Stanach
Zjednoczonych, Polsce, Wielkiej
Brytanii i Francji. Dzięki umowie
dystrybucyjnej z Silver Sword In-
ternational obraz będzie pokazy-
wany na całym świecie. 

– To jest film, który ma zacieka-
wić szeroką widownię, niezależ-
nie od narodowości, języka czy
historycznych, albo osobistych
doświadczeń. Historia wychowa-
nego w duchu romantycznego
patriotyzmu człowieka, który po-
szedł na wojnę i przyszło mu wal-
czyć o wolność Polski na terenie
Anglii. Potem przeżył zawód i nie
mógł odnaleźć się w powojennej
rzeczywistości. W Wielkiej Bry-

tanii czuł się niepotrzebny, a do
Polski nie mógł wrócić. W rezul-
tacie zaczął nowe, szczęśliwe ży-
cie w Stanach Zjednoczonych –
opowiada Sławomir Ciok. 

Lotnisko Chopina od lat wspie-
ra projekty popularyzujące wie-
dzę o historii polskiego lotnictwa
i osiągnięciach polskich lotników.
– Od ponad 80 lat lotnisko jest
ważną częścią historii polskiej
awiacji. Czujemy się odpowie-
dzialni za kultywowanie pamię-
ci o ludziach i wydarzeniach, któ-
re rozsławiały polskie lotnictwo w
świecie –  mówi Michał Kaczma-
rzyk, dyrektor Lotniska Chopina. 

Film będzie pierwotnie dostęp-
ny w pełnometrażowej wersji ki-
nowej. Dystrybucja rozpocznie się
wiosną 2015 roku od uroczystych
premier kinowych w Seattle, No-
wym Jorku i Londynie. Następnie
film trafi do Polski. yby

Lotnisko Chopina ogólnoświatowym partnerem filmu 

Dom Sztuki SMB „Jary” 
ul. Wiolinowa 14 
Tel./faks: 22 643 79 35

Wznowienie bezpłatnych za-
jęć edukacyjnych dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych (w tym senio-
rów).

Od poniedziałku, 2 lutego, do
Domu Sztuki powracają, po
przerwie związanej ze święta-
mi Bożego Narodzenia, Nowym
Rokiem i feriami, warsztaty ar-
tystyczne, finansowane ze środ-
ków Dzielnicy Ursynów. Rekru-
tacja odbyła się we wrześniu,
ale mogą znaleźć się wolne miej-
sca.

Informacje w sekretariacie
Domu Sztuki.

Oferta obejmuje: plastykę
(malarstwo, rysunek, rzeźba),
teatr młodzieżowy, teatr mu-
zyczny, teatr seniora, grę na bęb-
nach afrykańskich i taniec ir-
landzki. 

Dom Sztuki zaprasza do filii:
Klubu Seniora (ul. Pięciolinii 10,
tel. 22 643 02 10).

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

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów.

Dom Kultury Stokłosy
ul. Lachmana 5
tel. 22 855 35 17

Zajęcia baletowe dla dzieci w
wieku od lat pięciu, odbywające
się w każdy czwartek. Zapisy do
grup rozpoczynających zajęcia
w następujących godzinach:
16:00, 17:00, 18:00. Zajęcia
trwają około 45 minut.

Zainteresowanych prosimy o
zapisy drogą telefoniczną: 22
855 35 17 lub mailową:
dom,kultury@stokłosy.com.pl 

31 stycznia o godz. 18.00
spektakl pt. „Tren dla dwuno-
gów” zrealizowany przez Teatr
Wolandejski. Historia piątki ludzi
uwięzionej w zasypanej piwnicy
w Warszawie po nagłej apokalip-
sie. Bilety: www.wolandejski.pl.

Dom Kultury SMB „Imielin”
ul. Dereniowa 6
tel/.fax 22 641 19 15

8 lutego (niedziela) 18,00
Koncert „Z Tobą chcę oglądać
świat” – Zbigniew Wodecki. Za-
proszenia do odbioru w Domu
Kultury Imielin od 3 lutego od
godz. 18.

Natoliński Ośrodek Kultury
ul. Na Uboczu 3
tel. 22 648 65 81

Wystawa fotograficzna „Obiek-
ty pospolite” autorstwa Janusza
Kasprzaka – mieszkańca Kabat,
pasjonata fotografii. Na wysta-
wie, do 20 lutego, można obej-
rzeć martwe natury ułożone z
otaczających nas przedmiotów.

W czwartek 29 stycznia o
godz. 19.30, koncert z cyklu
„Jazz w NOK” – Danuta Błażej-
czyk śpiewa standardy jazzowe.
Obowiązują wejściówki.

Czytelnia Naukowa nr XIV
ul. Lachmana 5
tel. 22 855 52 20
www.ursynoteka.pl

29.01 – czwartek – dr Izabela
Winiarska – „Przezwiska i wy-
śmiewanie nazwisk (historycz-
nie) w dawnych czasach”

3.02 – wtorek – Małgorzata
Langier – „Zamek Królewski”.

Spotkania g. 19:00. Wstęp wolny.
Do 31 maja wystawa „W pi-

gułce… Polski plakat  filmowy z
kolekcji Muzeum Plakatu w Wi-
lanowie z 2 poł. XX w.”
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