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Tegoroczne Święto
Niepodległości zapowiada
się w Warszawie burzliwie
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W ygląda na to, że mamy
zmierzch autorytetów.
W mniemaniu Polaków

ostatnim niepodważalnym auto-
rytetem był zapewne Jan Paweł II,
który na taki szacunek zasłużył
nie tylko dlatego, że prowadził
wzorowy żywot chrześcijanina.
Wykazał otóż niespotykaną nig-
dy wcześniej u papieży mobilność,
podróżując po całym świecie i spo-
tykając się zarówno z przedstawi-
cielami ponad miliarda katolików,
jak też wielu innych religii. Wznió-
słszy się ponad wyznaniowe po-
działy, zyskał sympatię na wszyst-
kich kontynentach, choć jednocze-
śnie konserwatyzm jego poglądów
w kwestiach obyczajowych wiele
osób mógł razić.

Gdy się dziś widzi wielu in-
nych polskich biskupów -
jak choćby pijanego w sztok

Piotra Jareckiego, wyszydzanego
zasłużonym pseudo Flaszka Lesz-
ka Sławoja Głódzia, uwikłanego
w skandal pedofilski Józefa Weso-
łowskiego albo zakłamanego w
ostatnich wypowiedziach publicz-
nych Józefa Michalika - można
tym bardziej dojść do przekona-
nia, że na tle obecnej elity polskich
hierarchów Kościoła Rzymskokato-
lickiego Jan Paweł II to był napraw-
dę święty człowiek i w tej sprawie
nie potrzeba orzeczeń specjalnej
komisji watykańskiej. 

Podobnym jak on szacunkiem
cieszył się zmarły kilka dni
temu nasz sąsiad z Mokoto-

wa Tadeusz Mazowiecki, który ja-
ko pierwszy premier postkomuni-

stycznej Polski dobrze się zasłużył
ojczyźnie. Mazowieckiemu nie
przyszłoby nawet do głowy, żeby
komuś wygrażać, kogoś poniżać
albo obrażać, jak obrażał na przy-
kład były prymas, który z wyso-
kości kościelnej ambony miłości-
wie określił pewną grupę wiernych
jako “szczekające kundelki”. 

Wcale się nie dziwię, że
przy trumnie Tadeusza
Mazowieckiego w La-

skach spotkali się - nareszcie bez
skakania sobie do oczu - czołowi
politycy wszelkich opcji. Nawet ci,
którzy jakby porzucili wiarę w Je-
zusa Chrystusa, przechodząc na
kult okrzykniętego świętym nie-
dawnego prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego i tworząc grono wy-
znawców tak zwanej religii smo-
leńskiej z jej naczelnym apostołem,
Jego Zamachowością Antonim
Macierewiczem. Pokój z Lasek nie
będzie jednak - jak sądzę - podtrzy-
many i już przy okazji nadchodzą-
cego Święta Niepodległości znowu
zaczną się swary, które spowodu-
ją, że każda opcja będzie obcho-
dziła to święto na własną rękę. Bo
“prawdziwi patrioci” i “prawdziwi
Polacy” nie będą mieszać się z tłu-
mem sprzedawczyków, agentów
Moskwy, zaprzańców i zdrajców -
a miano zdrajcy sekta smoleńska
przydaje nawet premierowi Donal-
dowi Tuskowi, niedwuznacznie su-
gerując jego spisek ze współcze-
snym carem-despotą Władimirem
Putinem. Nie wątpię zatem, że 11
listopada upiory wyjdą znowu na
światło dzienne i będą straszyć,
pluć i miotać obelgi, przybliżając
radosne z natury święto do bru-
talnej ustawki napęczniałych agre-
sją kiboli.

W sytuacji, gdy rzeczywi-
ste autorytety straciły
posłuch, w wielu kwe-

stiach publiczność zaczyna się gu-
bić. Dla jednych na przykład - pod-
niesienie stóp procentowych przez
Radę Polityki Pieniężnej będzie

krokiem we właściwym kierunku,
prowadzącym do ożywienia go-
spodarki, inni wszakże ocenią to
jako błąd. Taką dwoistość ocen
mieliśmy też w związku z niedaw-
nym referendum w sprawie odwo-
łania Hanny Gronkiewicz-Waltz
ze stanowiska prezydenta War-
szawy. Tym, którzy uważają, że
HGW jest merem doskonałym, już
samo zainicjowanie akcji odwo-
ławczej nie mogło się podobać. Za
to przeciwnicy pani prezydent go-
rąco zachęcali, by głosować za jej
usunięciem z posady przy Placu
Bankowym. W tym wypadku
przynajmniej owa akcja miała
kompromisowy finał. HGW bo-
wiem - na długo przed referendum
- wyszła ludowi stolicy naprzeciw,
wycofując się ze wzbudzających
wściekłość warszawiaków decyzji
i ostatecznie ostała się na stołku.
Cokolwiek rzec na temat całego

przedsięwzięcia, którego twarzą
był burmistrz Ursynowa Piotr Gu-
ział, jedno i tak nie może ulegać
wątpliwości: zastosowanie refe-
rendalnego instrumentu demo-
kracji przyniosło mieszkańcom po-
zytywne skutki, a i sama HGW
zmieniła się wprost nie do pozna-
nia, schodząc z piedestału i bra-
tając się z ludem. 

C o do 11 listopada wypada
zauważyć natomiast, że nie
wszystkim obywatelom RP

akurat ta data jest najbliższa jako
symbol odzyskania przez Polskę
niepodległości. Niektórzy - całkiem
niebezpodstawnie - wolą święto-
wać 4 czerwca, czyli w kolejną
rocznicę pamiętnych wyborów do
Sejmu w 1989 roku, gdy “Solidar-
ność” wygrała przez nokaut z
PZPR i w tym momencie nastąpił
u nas kres państwa parakomuni-
stycznego, co zaowocowało wkrót-

ce potem wyprowadzeniem z Pol-
ski wojsk sowieckich i uniezależ-
nieniem się od ZSRR. W oczach
opinii publicznej pozostały sceny
odprawiania “bratniej” armii i wi-
dok cokolwiek zgnębionych żoł-
nierzy upadającego imperium.
Mało kto wszakże zdawał sobie
wówczas sprawę, iż wraz z żołnie-
rzami odjechały również rakiety
dalekiego zasięgu, wyposażone w
głowice nuklearne. O ile wiem, w
pobliżu Warszawy były one mię-
dzy innymi zainstalowane w silo-
sach niedaleko Góry Kalwarii - we
wsi Brześce, gdzie kilka lat temu
śp. Jan Wejchert doprowadził już
do dużego zaawansowania budo-
wę pola golfowego, wstrzymaną
po jego śmierci. 

Z łośliwi mogą powiedzieć, że
niezależnie od postawienia
Polski w roli wasala ZSRR

owe rakiety pozostawały realnym

instrumentem obronnym kraju,
podczas gdy dziś nasz podstawowy
sojusznik - Stany Zjednoczone -
dopiero obiecuje instalację tarczy
antyrakietowej i sprzedaje nam
samoloty pasażerskie może nawet
bardziej awaryjne od trochę już
zapomnianych iljuszynów, tupole-
wów i antonowów. Podobno Dre-
amliner jest dlatego najbezpiecz-
niejszą obecnie maszyną rejsową,
że z powodu usterek technicznych
pozostaje niemal bez przerwy uzie-
miony, a każdy jego wzlot jest kwi-
towany przez media jako nadzwy-
czajna sensacja. Na szczęście cała
flota Dreamlinerów nabytych
przez LOT nie jest w stanie zbliżyć
się do rekordu katastrof lotniczych
nad Warszawą, jakie notowali-
śmy krótko po odzyskaniu niepod-
ległości - na początku lat dwudzie-
stych ubiegłego wieku, gdy tam-
toczesne prymitywne aeroplany
spadały z nieba jak ulęgałki, nie-
rzadko na reprezentacyjną ulicę
Marszałkowską w pobliżu będą-
cego podstawowym lądowiskiem
Pola Mokotowskiego.

Oczekując politycznych wa-
śni w dniu 11 listopada,
pocieszam się tylko, że w

przeciwieństwie do salonów War-
szawy są jeszcze miejsca, gdzie
Święto Niepodległości czci się bez
jakichkolwiek sporów i awantur.
Takim miejscem jest chociażby wieś
Zalesie Górne, którego mieszkań-
cy zbierają się tradycyjnie, by przy
akompaniamencie miejscowego
pianisty śpiewać wspólnie tego
dnia patriotyczne pieśni. A w tym
roku uczczą odzyskanie niepodle-
głego bytu w sposób szczególny: z
patriotycznym śpiewaniem wybie-
rają się bowiem do willi Józefa Pił-
sudskiego w Sulejówku. I w odróż-
nieniu od tego, co się permanentnie
zdarza podczas patriotycznych de-
monstracji w stolicy, na pewno ni-
kogo tam nie pobiją.
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Przygotowania do zimy na Ursynowie: więcej ulic bez soli

W ramach zimowego utrzymania ulic i chodników Urząd Dzielnicy Ursynów przyjmuje ekologiczne i ekonomiczne rozwiązania.
W sezonie zimowym 2012/2013 bez użycia soli odśnieżanych było 11 ulic, a nadchodzącej zimy takich ulic będzie już 18.

- Na głównych drogach przejazdowych sól pozostanie. Natomiast w przypadku ulic o mniejszym natężeniu ruchu, gdzie wystarczy tylko
odśnieżanie, rezygnacja z soli to wybór ekologiczny i ekonomiczny. Najczęściej rezygnujemy z soli tam, gdzie poproszą o to mieszkańcy.
Również ulice znajdujące się w okolicy rezerwatów przyrody lub pomników przyrody są oczyszczane bez użycia soli - mówi burmistrz
Ursynowa Piotr Guział. Rezygnacja z soli to realne oszczędności. Według szacunków Urzędu Dzielnicy Ursynów koszt odśnieżania ulicy
bez użycia soli jest nawet trzykrotnie niższy niż z soleniem. Dzięki przyjętemu rozwiązaniu sól nie szkodzi zieleni oraz zwierzętom. Mniejszy
jest także negatywny wpływ soli na podwozia i karoserie samochodów, metalowe ogrodzenia oraz obuwie mieszkańców.

Remont ul. Surowieckiego zakończony
31 października br. zostały zakończone kompleksowe prace remontowe ul. Surowieckiego na najbardziej zniszczonym odcinku

od ronda do Megasamu. Zadanie inwestycyjne finansowane przez Urząd Dzielnicy Ursynów poprawi bezpieczeństwo oraz komfort
mieszkańców osiedla Jary. Wyremontowana ulica nabrała nowego blasku - w ostatnich latach wielokrotnie łatana, w szczególności
w okresie zimowo-wiosennym, wymagała kompleksowej wymiany nawierzchni. Prowadzone na ul. Surowieckiego prace obejmowały
m.in.: wymianę nawierzchni asfaltowej jezdni wraz z wymianą krawężników, budowę chodników i zatok parkingowych, wykonanie
odwodnienia powierzchniowego, wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego, budowę wjazdów.

Wartość robót remontowych tego zadania inwestycyjnego wyniosła 1 276 740,00 zł. Pozostała część ul. Surowieckiego (od
Megasamu do skrzyżowania z ul. Romera) jest planowana do remontu w przyszłym roku.

Pożar w Ratuszu przy al. KEN 
Mocno przerażeni byli petenci, którzy we wtorek 5 listopada mieli coś do załatwienia w urzędzie dzielnicy Ursynów przy alei Komisji

Edukacji Narodowej. Drzwi do ratusza były zamknięte, zaś z okna na piętrze wydobywały się kłęby dymu. Na otwarcie wejścia trzeba
było czekać 20 minut. A odźwiernym okazał się sam burmistrz Piotr Guział odziany w żółtą kamizelkę z napisem “Kierownik
ewakuacji”. Na pytanie reportera “Passy”, co się zapaliło w urzędzie, burmistrz odpowiedział ze śmiechem: “ogień w naszych
sercach”. Okazało się, że w rzeczywistości nie doszło do jakiegokolwiek pożaru, tylko zgodnie z przepisami przeprowadzano
ćwiczenia alarmowe na wypadek, gdyby naprawdę doszło do zaprószenia ognia.  

Darmowy listopad w rezydencjach królewskich
W listopadzie 2013 r. zapraszamy do bezpłatnego zwiedzenia pałacu i parku w Wilanowie - bezpłatne są bilety wstępu do parku

i pałacu. Ze względów konserwatorskich, w trosce o zapewnienie warunków bezpieczeństwa i komfortu zwiedzania, wnętrza
pałacu udostępniane będą ograniczonej liczbie zwiedzających. Bezpłatne bilety dostępne są w kasie muzeum.

Zeszłoroczna akcja “Darmowy listopad w rezydencjach królewskich” cieszyła się dużym powodzeniem, również w tym roku
zapraszamy do nieodpłatnego zwiedzenia pałacu i parku w Wilanowie. To okazja, by odkryć urok królewskiej rezydencji, odnaleźć
spokój i inspirację, które to miejsce dawało Janowi III i jego rodzinie.

Dziki na lotnisku Chopina
Dwa dziki dostały się na teren warszawskiego lotniska Chopina. Przez pół godziny samoloty nie mogły lądować, bo dziki biegały

pasach startowych. Ostatecznie zwierzęta zostały przepędzone poza teren lotniska.
„Od 18:40 do 19:10 samoloty nie mogły lądować na lotnisku, bo dwa dziki biegały po pasach startowych” - napisano na Twitterze

lotniska Chopina.
Rzecznik lotniska Przemysław Przybylski powiedział, że dwa dorosłe dziki zauważył patrol straży ochrony lotniska. Według niego

prawdopodobnie dziki dostały się na lotnisko przez jedną z trzech bram, z których korzystają samochody wjeżdżające na teren portu.
Zwierzęta zostały przepędzone poza obszar lotniska. Nic im się nie stało - zapewnił rzecznik.

Turniej o Puchar Ursynowa
Piłkarski sezon dla grających na boiskach zewnętrznych po-

woli dobiega końca. Piłkarze amatorzy w różnym wieku będą
mieli jednak okazję rywalizować jeszcze w ramach „Pucharu Ur-
synowa”, który rozegrany zostanie na nowoczesnym, pokrytym
powłoką balonową boisku ze sztuczną trawą nazywanym „Are-
ną Futbolu” przy ul. Koncertowej 4. Zgłoszenia do 20 listopa-
da. Udział bezpłatny. Turniej finansuje Urząd Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy.

Turniej przeznaczony jest dla drużyn amatorskich, udział w
nim jest bezpłatny. Mecze w „Arenie Futbolu” toczyć się będą
jednocześnie na trzech boiskach ze sztuczną trawą o wymiarach
50 x 28 metrów. 

Turniej odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:
23 listopada – kategoria szkół gimnazjalnych (rok urodzenia

1998-2000) 
24 listopada – kategoria dla dzieci z klas 5-6 szkół podstawo-

wych (rok urodzenia 1997-1999) 
21 grudnia – kategoria open (dla zawodników, którzy ukoń-

czyli co najmniej 16 lat). Zapisy do kategorii open rozpoczyna-
ją się 25 listopada. 

Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest złożenie karty zgło-
szeniowej podpisanej przez dorosłego opiekuna drużyny. Kar-
tę należy złożyć osobiście w biurze „Let’s Go” sp. z o.o. przy ul.
Koncertowej 4, przesłać faksem na numer (22) 205 08 81 lub
przesłać skan karty (z podpisem osoby dorosłej) na e-mail: in-
fo@letsgo.com.pl do dnia: 20 listopada 2013 r. Liczba miejsc w
turnieju ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. 

Dodatkowe informacje: futbol@letsgo.com.pl, tel.: 535 356
577.

Regulaminy turnieju w poszczególnych kategoriach wieko-
wych oraz karty zgłoszeniowe dostępne na stronie interneto-
wej Urzędu. 

Zawody organizowane są z inicjatywy i środków finanso-
wych Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
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W jednym z najnowszych
orzeczeń Sąd Apelacyjny w
Warszawie podkreślił zna-
czenie sposobu ustalania
kursu waluty dla kredy-
tów indeksowanych w ob-
cej walucie. 

W uzasadnieniu wyroku Sąd
podkreślił, że w umowie, która
została poddana ocenie sądo-
wej, został wskazany sposób
ustalania kursu obcej waluty, po-
zostając nie tylko poza kontrolą,
ale przede wszystkim poza wie-
dzą klienta. Klient do ostatniej
chwili nie miał możliwości oce-
ny wysokości złotowej swojego
zobowiązania na dzień spłaty ra-
ty. Taki sposób traktowania
klienta przez bank, Sąd ocenił
nie tylko jako sprzeczny z do-
brymi obyczajami, ale także jako
naruszający interesy kredyto-
biorcy w sposób rażący, uzależ-
niając jego sytuację wyłącznie
od arbitralnych decyzji banku.

Powszechnie znanym faktem
jest, że do rejestru klauzul nie-
dozwolonych wpisane zostało
jedno z postanowień umów o
udzielenie kredytu hipoteczne-
go, pozwalające na wypłaty
kwoty kredytu wg indeksacji z
tabeli kursów ustalanej przez
bank. Negatywna ocena legal-
ności tego postanowienia ozna-
cza w przybliżeniu, że bank nie
może przeliczać kredytów w
np. frankach szwajcarskich wo-
bec kursu mającego odniesie-
nie jedynie do regulaminu lub
innych wewnętrznych regula-
cji ustalanych jednostronnie
przez bank.

Wyroki jakie już zapadły,
otwierają klientom banków
możliwość przeliczenia wypła-
conej kwoty kredytu oraz w kon-
sekwencji także dalszych rat po
kursie średnim NBP.

Należy jednak pamiętać, że
każda sprawa wymaga indywi-
dualnej oceny stanu prawnego i
faktycznego, w celu potwierdze-
nia zasadności odpowiednich
roszczeń wobec danego banku.

Kancelaria specjalizuje się w
poruszanych wyżej zagadnie-
niach, przelicza indeksację,
sporządza pozwy oraz prowa-
dzi sprawy sądowe przeciw
bankom.

MMEECCEENNAASS 
KKaanncceellaarriiaa RRaaddccóóww PPrraawwnnyycchh ss..cc..

ul. Marszałkowska 62 lok. 75; 00-545 Warszawa 
tel. 505 98 98 72; (22) 625 34 34

e-mail: biuro@krpkl.pl

Korzystne przeliczniki bankowe

Masz kredyt mieszkaniowy we frankach?
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Ja mam ochotę Was, Czytelników, dzisiaj sprowokować. Po

trzech latach pisania, za darmo, biorę sobie to prawo. Tym bardziej,
że Was szanuję. Chyba jak nikt. Mnie naprawdę nie obchodzi, kogo
wybieracie. Mnie interesuje, czy robicie to na bazie swojego
sumienia. A nie płaskiego interesu. Wierzę, że wybieracie tych,
których szanujecie. Jeśli ja mam inne czasem oceny, to moja
sprawa. Ufam Wam. Zabawne. W demokracji polityk (a ja jestem
politykiem), który by nie ufał, to jakiś dziwak. Ale ja Wam
rzeczywiście ufam. Kłócę się z Wami. Nie zgadzam. Ale szanuję
Wasze wybory. Chcecie Rockiego z Platformy – bardzo proszę. To
nie jest żart. Piszę o Polsce. Z najwyższą powagą.

44 lata temu odszedł mój ojciec. Człowiek święty. Zmarł, dość
zamożny, cierpiąc na chorobę głodową. Taka była jego młodość.
Do ostatniej komórki kręgosłupa uczciwy. Mam relacje moich
szkolnych kolegów. Ja nawet tych zdarzeń nie pamiętałem.
Oglądaliśmy razem, u nas w domu na Karolinki Dziennik
Telewizyjny. Jedliśmy kolację. On zawsze starał się być na kolacji.
Święte godziny: codzienna kolacja i niedzielne śniadanie. Wtedy
zawsze (prawie) był. Poza tym go my, dzieci, nie widzieliśmy.
Pracował. Zakapior. Na nas. Jak się okazało po jego śmierci. 

Ja zapraszałem kolegów. Gadaliśmy o sprawach, które dla
niego były obce. Nie parametryczne. On zawsze chciał wiedzieć,
o co chodzi. Jakie parametry, jaki cel, czy to możliwe, pod jakimi
warunkami, co z okolicznościami, co proponujesz.

Zmarł 7 listopada 1969 roku.

WWoojjcciieecchh SSzzkkiieellaa –– rreeddaakkttoorr ssppoorrttoowwyy,, pprroommoottoorr kkoollaarrssttwwaa

Mało już takich ludzi
Mało już takich ludzi pozostało jak Wojciech Szkiela – to

stwierdzenie powtarzało się podczas uroczystości pożegnania
oraz mszy świętej żałobnej w Kościele Środowisk Twórczych
przy Placu Teatralnym. Ceniony dziennikarz sportowy,
działacz krajowego i międzynarodowego sportu kolarskiego,
wieloletni organizator wyścigu Dookoła Polski, aktywista
Klubu Dziennikarzy Sportowych zmarł 23 października. Miał
80 lat.

Urodził się 26 maja 1933 roku w Warszawie. Będąc na
ostatnim roku studiów na Wydziale Filologii Uniwersytetu
Warszawskiego zadebiutował w 1955 roku w dziale sportowym
„Życia Warszawy”. Dwa lata później przeniósł się do “Dziennika
Ludowego”, w którym aż do marca 1990 roku szefował redakcji
sportowej. W latach 1990-1993 publikował na łamach „Słowa
Powszechnego”, od 1993 roku był redaktorem naczelnym
magazynu „Toto Sport”. Po jego likwidacji w 1996 roku
przeszedł na emeryturę.

W “Dzienniku Ludowym” organizował wspólnie z Ludowymi
Zespołami Sportowymi wielkie imprezy upowszechniające
kulturę fizyczną na wsi, a wśród nich turnieje siatkówki z
udziałem pół miliona startujących czy największy w Europie
turniej szachowy “O Złotą Wieżę”. Popularyzował z pasją także
sporty zimowe w ramach akcji “Nie bójmy się zimy”. Był także
współorganizatorem imprez biegowych na Ursynowie. 

Zawsze pełen niespożytej energii udzielał się od 1958 roku
w Klubie Dziennikarzy Sportowych, którego był
współzałożycielem, pełniąc w nim przez długie lata funkcję
sekretarza generalnego.

Jego wielką pasją było kolarstwo. Przez 23 lata sprawował
funkcję dyrektora największego wyścigu w kraju - Dookoła
Polski. Jako dziennikarz i organizator jechał z nim 40 razy. Był
wiceprezesem Polskiego Związku Kolarskiego oraz
wiceprezydentem Stowarzyszenia Organizatorów Imprez
Kolarskich (AIOCC). 

Relacjonował przebieg jedenastu igrzysk olimpijskich - ośmiu
letnich, po raz ostatni w Pekinie w 2008 roku oraz trzech
zimowych. Był sprawozdawcą z mistrzostw świata w
narciarstwie, podnoszeniu ciężarów, hokeju na lodzie, piłce
nożnej. Gościł często na Ursynowie, oglądając organizowane w
tej dzielnicy wyścigi kolarskie. 

Za działalność sportową i dziennikarską uhonorowany został
Złotym Krzyżem Zasługi (1972), Krzyżem Kawalerskim (1978),
Oficerskim (1986) i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
(2005). W 1963 roku został laureatem Nagrody Młodych konkursu
KDS „Złote Pióro”. Napisał wiele książek o tematyce sportowej.

Jego prochy zostaną złożone 8 listopada w grobie rodzinnym
na Cmentarzu na Olczy przy parafii Sanktuarium Matki Bożej
z Zakopanem.

Będą wspominać Ibisa

Od śmierci długoletniego dziennikarza „Życia Warszawy”
Andrzeja-Ibisa Wróblewskiego upłynęło już 11 lat. 

Ten niegdyś szeroko znany krytyk muzyczny, a jednocześnie
popularyzator poprawnej polszczyzny mieszkał w ostatnich
latach życia na Ursynowie, gdzie był współzałożycielem Ur-
synowsko-Natolińskiego Towarzystwa Społeczno-Kultural-
nego (UNTSK) i tygodnika „Pasmo”, a od momentu powsta-
nia „Passy” pisywał w naszym czasopiśmie cotygodniowe fe-
lietony. Z inicjatywy Ibisa powstało pierwsze w Polsce ekspe-
rymentalne studio telewizji kablowej Ursynat, w którym ro-
lę spikerki pełniła między innymi dzisiejsza gwiazda TV – Jo-
lanta Pieńkowska. 

W niedzielę 10 listopada o godz. 17.00 w siedzibie fundacji
„Kalinowe Serce” przy ul . Krasińskiego 25 (blisko Placu Wilso-
na) rozpocznie się wieczór wspomnień o Ibisie. Gospodynią spo-
tkania będzie wdowa po tym znakomitym dziennikarzu – pio-
senkarka Elżbieta Wojnowska, która wzbogaci imprezę wystę-
pem wokalnym. 

Przyjaciele Andrzeja Wróblewskiego, dawni koledzy re-
dakcyjni, a   także wierni czytelnicy jego publikacji będą mi-
le widziani.

m p  

Ponad 160 kg śmieci uda-
ło się zebrać podczas szó-
stej już akcji sprzątania
miejscówki spotterskiej
przy ul. Wirażowej na
Okęciu. 

Nasze akcje przynoszą efek-
ty - cieszyli się uczestnicy akcji.
Ponad 20 osób przyszło w so-
botni poranek 26 października
na miejscówkę spotterską przy
ul. Wirażowej, żeby posprzątać
śmieci leżące pod ogrodzeniem
Lotniska Chopina. W nieco po-
nad godzinę udało się zebrać
kilkanaście worków odpadków
i oczyścić teren wielkości bo-
iska piłkarskiego. 

Po nieczynnym odcinku ul.
Wirażowej nie jeżdżą już sa-
mochody, ale korzystają z niej
spotterzy do obserwowania sa-
molotów kołujących na start
tuż za płotem. Nie ukrywają,
że fotografowanie nie jest
przyjemne, kiedy stoi się na
śmietniku.

- Miejsce jest ogólnodostępne
i korzystają z niego różni lu-
dzie. Niektórzy zupełnie nie
dbają o czystość. Przy okazji
oglądania samolotów robią so-
bie piknik i zostawiają górę
śmieci. Stąd ten bałagan - opo-
wiadają spotterzy

Najbardziej zaangażowani
pasjonaci dwa razy do roku
skrzykują się na Facebooku na
wspólne sprzątanie. Sami ku-
pują worki na śmieci i rękawicz-
ki i w sobotnie przedpołudnia
w czynie społecznym oczysz-
czają teren. Lotnisko zawsze
podstawia kontener i odbiera
zebrane odpady.

Tym razem śmieci było już
wyraźnie mniej, niż w czasie
poprzednich akcji.

- Zebraliśmy tylko piętnaście
worków, choć bywały czasy, że
zbieraliśmy ich nawet po kilka-
dziesiąt - mówi Grzegorz Ró-
życki, jeden z inicjatorów akcji
sprzątania.  Najwyraźniej na-

sze starania przynoszą skutek.
Stare śmieci, które gromadziły
się tu od wielu lat zostały już
uprzątniente i teraz zbieramy
tylko te świeże - dodaje. 

Najczęściej do worków tra-
fiają butelki po piwie i puszki
po napojach energetycznych.
Ciągle sporo znajduje się pla-
stikowych pojemników po pły-
nach eksploatacyjnych do sa-
mochodów i zwykłe odpadki
komunalne: reklamówki z
resztkami jedzenia, gazety, opa-
kowania po kosmetykach...

- To przykre, że ludzie nie po-
trafią powstrzymać się przed
wyrzucaniem na ziemię swoich
śmieci. Sprzątamy tu dwa razy
do roku i ciągle jest co robić. Na
szczęście mamy wsparcie gru-
py fajnych zaangażowanych
osób, którym chce się z tym wal-
czyć. Należy im się za to ogrom-
ne podziękowanie - powiedział
Przemysław Przybylski, rzecz-
nik Lotniska Chopina. y b y

Śmieci wyraźnie mniej, ale..

Spotterzy posprzątali ul. Wirażową Było dobrze, a będzie jeszcze lepiej
Mówią, że lepsze jest wrogiem dobrego. Są pierwsze efekty akcji „Powiedz Michaelowi”. W najbliż-

szych miesiącach pasażerowie korzystający z irlandzkich lini lotniczych odczują poprawę obsługi. 
Zmiany będą dotyczyły m.in.: 
- już od 1 listopada zniknie ze strony ryanair.com kod bezpieczeństwa “Recaptcha” dla poszcze-

gólnych rezerwacji, - również od 1 listopada pasażerowie, którzy zarezerwowali bilety bezpośred-
nio na stronie ryanair.com (tj. nie za pośrednictwem biur podróży lub screenscrapers) będą mie-
li 24 godzinny okres ochronny, od chwili dokonania rezerwacji. Pasażerowie będą mogli skorygo-
wać ewentualne błędy (np. w pisowni nazwiska, zmianie kierunku), jakie popełnili podczas do-
konywania pierwotnej rezerwacji, 

- od 1 listopada, Ryanair wprowadzi „ciche loty” przed 08: 00 rano oraz po godzinie 21:00. Pod-
czas „cichych lotów” na pokładach samolotów nie będzie żadnych innych ogłoszeń, poza niezbęd-
nymi ogłoszeniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Dodatkowo światła na tych lotach będą przyga-
szone, aby umożliwić odpoczynek pasażerom,

- od 1 grudnia, Ryanair zezwoli pasażerom wniesienie na pokład samolotu drugiej mniejszej tor-
by (małe torebki damskie lub torebka z zakupami z lotniska) jednak nie większej niż 35 x 20 x 20
cm, która pomieści np.: butelkę wina lub inne podobne rzeczy,

- od 1 grudnia, opłata za ponowne wydrukowanie karty pokładowej na lotnisku dla pasażerów,
którzy dokonali odprawy online zostanie obniżona do 71 zł.  Pasażerowie, którzy nie dokonali od-
prawy online będą zobowiązani uiścić opłatę wysokości 332,50 zł,

- od 5 stycznia, opłaty za bagaż wykupiony na lotnisku zostaną obniżone z 285 zł do 142,50 zł.
Opłaty za bagaż podręczny zostaną obniżone z 285 zł do 237,50 zł, aby zrównać nasze ceny z pro-
ponowanymi przez naszych konkurentów.

Michael O’Leary prezes Ryanair powiedział: “Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej ogromnej popra-
wy obsługi pasażera będąc linią lotniczą Nr. 1 w Europie. Realizujemy nasze plany wzrostu od 80
mln do ponad 110 mln pasażerów rocznie w ciągu najbliższych 5 lat. Aktywnie słuchamy i odpo-
wiadamy naszym pasażerom, aby mogli cieszyć się z najniższych cen biletów, lądować na czas, ale
również cieszyć się łatwiejszym dostępem do strony internetowej, 24 godzinnym okresem ochron-
nym, dodatkową małą torbą podręczną, obniżeniem opłat za bagaż dodatkowy oraz nowymi „ci-
chymi lotami”. Mamy nadzieję, że nasi pasażerowie będą zadowoleni z nowej ulepszonej obsługi,
a jednocześnie cieszyć się będą niskimi cenami biletów oraz lądowaniem na czas”.

Caroline Green dyrektor Działu Obsługi Pasażera, powiedziała: “Jest to pierwsza seria pomysłów
ulepszenia obsługi pasażera, nad którymi Ryanair aktywnie pracuje, aby zapewnić łatwiejszy do-
stęp do najniższych cen biletów i poprawić komfort podroży pasażerom. Niektóre z tych pomysłów
wymagać będą zmian na stronie internetowej oraz przetrenowania obsługi naziemnej. W ciągu naj-
bliższych kilku miesięcy, chcemy poprawić obsługę pasażera, jako wiodącej linii lotniczej w Euro-
pie. Jeśli pasażerowie mają jakieś sugestie lub uwagi, które chcą nam przekazać, prosimy skorzy-
stać z serwisu opinii “Powiedz Michaelowi” na stronie ryanair.com”.

a n . r o
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Drużynowe Mistrzostwa
Europy w szachach roz-
poczną się 8 listopada. W
Novotelu Centrum odbę-
dzie się uroczyste otwarcie
tego prestiżowego turnie-
ju. Pula nagród jest rekor-
dowa i wynosi 90 tysięcy
euro (45 000 nagrody pie-
niężne i tyleż nagrody rze-
czowe). 

Drużynowe Mistrzostwa Eu-
ropy, rozgrywane co dwa lata,
są obok Olimpiady Szachowej
najważniejszym turniejem w
światowym kalendarzu imprez
tego intelektualnego sportu.
Organizatorem DME 2013 w
Warszawie jest Polski Związek
Szachowy.

W sierpniu 1935 roku odbyła
się w Warszawie Olimpiada Sza-
chowa, jak głoszą przekazy, „za-
łatwiona” przy dużej pomocy
marszałka Piłsudskiego, dla
nadania rangi naszemu, wtedy
jeszcze dość młodemu, odrodzo-
nemu państwu, a prawdopodob-
nie i z wielu innych pomniej-
szych przyczyn. Reprezentacja
Polski, występująca w niesamo-
wicie mocnym składzie, zdoby-
ła wtedy brązowy medal. Zwy-
ciężyli Amerykanie, a pół punk-
tu przed nami byli Szwedzi. Za-
pewne ludziom nieobcującym
na co dzień z królewską grą, na-
zwiska uczestników niewiele po-
wiedzą, ale już dla początkują-
cych szachistów, którzy liznęli
choć odrobinę teorii debiutów,
nie będą one obce. W szachach
bowiem istnieje bardzo dobry
obyczaj określania konkretnych
wariantów (sekwencji posunięć)
nazwiskami ludzi, którzy pierw-
si zostali odnotowani przez kro-
nikarzy jako „odkrywcy” tych
nowych koncepcji. 

Alechin ma kota
Pozwalam sobie zatem wy-

mienić – USA grały w składzie:
Reuben Fine, Frank Marshall,
Abraham Kupchik, Arthur Da-
ke, Israel Horowitz. W drużynie
polskiej wystąpili: Ksawery Tar-
takower, Paulin Frydman, Mie-
czysław Najdorf, Henryk Fried-
man, Kazimierz Makarczyk. O
każdym z nich można powie-
dzieć, że wniósł niebywały
wkład do historii polskich sza-
chów, a Najdorfem chwalimy się
nie tylko my, ale też Argentyń-
czycy, bo reprezentował on po
1944 roku także tamten kraj.

Największy szachista tamtych
czasów, a może i wszech czasów,
Aleksander Alechin, grający na
pierwszej (najsilniejsi zawodni-
cy poszczególnych drużyn) sza-
chownicy w reprezentacji Fran-
cji wygrał 7 partii, zremisował
10, żadnej nie przegrał. To po tej
olimpiadzie i rozgromieniu w
meczach ówczesnych czołowych
arcymistrzów, w tym Laskera,
Bogoliubowa, Nimtzowitscha,
ten ostatni powiedział: „Alechin
gra z nami jak z żółtodziobami”.
Skoro już mowa o Alechinie, to
w czasie warszawskiego turnie-
ju zaginął jego syjamski kot.
Wielki arcymistrz i ówczesny
mistrz świata (tytuł stracił w tym
samym roku i odzyskał w 1937)
nie był w stanie skoncentrować
się na grze, kiedy w sali turniejo-
wej nie było jego małżonki z ulu-
bionym kotem. Zwierzę było po-
szukiwane nie tylko przez
uczestników turnieju, organiza-
torów i prasę, ale zaangażowana
została policja, o zgubie infor-
mowało też radio. Kot znalazł
się po dwóch dniach.

Olimpiada w Warszawie zgro-
madziła 20 drużyn, dziennie ob-
serwowało zmagania szachistów
około 2000 kibiców. Tempo gry:
dwie godziny na 36 posunięć, a
potem godzina na każde następ-
ne 18. W zbliżających się DME

tempo będzie znacznie szybsze,
bo każdy z szachistów dostanie
jedną godzinę na wykonanie 40
posunięć i 30 minut na dokoń-
czenie partii, z „premią” 30 se-
kund za każde wykonane posu-
nięcie. Ta ostatnia reguła powo-
duje w dużym stopniu zniknięcie
„niedoczasów”, czyli sytuacji,
kiedy gracz musi w bardzo krót-
kim czasie, liczonym w sekun-
dach, wykonać kilka, a czasem
kilkanaście przemyślanych ru-
chów, kiedy każdy błąd może
doprowadzić do katastrofy. 

Miałem swego czasu przyjem-
ność i zaszczyt uczyć się tej wspa-
niałej gry pod okiem najwięk-
szego, moim zdaniem, polskiego
eksperta od niedoczasów, już
nieżyjącego mistrza międzyna-
rodowego Jacka Bednarskiego,
który często potrafił dostrzec w
ułamkach sekund kombinacje,
na które niejeden musiał strawić
minuty, a nawet godziny. Ów-
czesne 2,5 godziny na 40 posu-
nięć były dla Jacka wiecznością,
z tej też przyczyny potrafił „zasta-
nawiać się” nad pierwszym po-
sunięciem kilkadziesiąt minut,

aby celowo wpaść w niedoczas,
wciągnąć przeciwnika w szyb-
kie granie i wygrać partię przy
wiszącej na włosku chorągiewce.
Obecnie takim mistrzem szyb-
kiego myślenia jest Amerykanin
japońskiego pochodzenia Hika-
ru Nakamura.

„Po raz pierwszy od 78 lat,
gdy w 1935 r., Polska była go-
spodarzem Olimpiady Szacho-
wej, organizujemy tak wyjątko-
we wydarzenie na skalę Europy
i całego świata. Dołożymy wszel-
kich starań, by mistrzostwa prze-
biegały na najwyższym pozio-
mie i przeszły do historii jako
jedne z najbardziej widowisko-
wych” – powiedział Tomasz De-
lega, prezes Polskiego Związku
Szachowego na konferencji pra-
sowej poprzedzającej turniej. 

Czym są ME
Porównanie z Olimpiadą jest

jak najbardziej uzasadnione,
gdyż Drużynowe Mistrzostwa
Europy to nic innego jak odpo-
wiednik piłkarskiego turnieju
EURO 2012, który niechlubnie
od strony sportowej ukończyli-
śmy w zeszłym roku. W zawo-
dach, które odbędą się w dniach
8-17 listopada, udział potwier-
dziło 70 drużyn z 36 federacji
narodowych. Polskę będą repre-
zentować czołowe zawodniczki i
zawodnicy, którzy staną do wal-
ki o najwyższe lokaty w zespo-
łach Polska I i Polska II, a być mo-
że – w razie konieczności uzu-
pełnienia list uczestników tur-
nieju open i kobiecego do parzy-

stej liczby – udział wezmą jeszcze
dwa polskie teamy. DME są bez
wątpienia najważniejszym sza-
chowym wydarzeniem roku, je-
śli nie na świecie, to przynajmniej
w Europie. Spośród najlepszych
zawodników świata wystąpią:
Lewon Aronian z Armenii (nr 2 w
rankingu FIDE), Aleksander
Griszczuk z Rosji (nr 5), Fabiano
Caruana z Włoch (nr 6). 

W 1936 roku w turnieju pań,
bo taki też został wtedy rozegra-
ny, zwyciężyła Věra Menčík z
szacowanym najwyższym ran-
kingiem 2582 i została po raz
piąty z rzędu mistrzynią świata
kobiet. Czeszka wygrała wszyst-
kie swoje partie – a było ich dzie-
więć. Drugie miejsce, o czym
warto pamiętać, zajęła z 6,5 pkt.
Polka Regina Gerlecka! W tym
roku w Novotelu będziemy go-
ścili Judit Polgár (ranking mak-
symalny 2778) z Węgier – naj-
lepszą arcymistrzynię w historii
szachów. Dwieście punktów ran-
kingowych różnicy między Po-
lgar a Menčík to mniej więcej
jedna klasa sportowa, to różnica
taka, jak między europejskimi

„średniakami” a naszymi „kopa-
czami”. W turnieju zobaczymy
także Antoanetę Stefanową z
Bułgarii – mistrzynię świata w
latach 2004-2006, Annę Usze-
ninę z Ukrainy, mistrzynię świa-
ta z 2012 r. oraz piękną carycę
królewskiej gry, mistrzynię świa-
ta z 2008 r. – Aleksandrę Koste-
niuk z Rosji. Amerykański maga-
zyn Complex wymienił ją wśród
50 najbardziej atrakcyjnych Ro-
sjanek (aktorek, piosenkarek,
sportsmenek i modelek). Nato-
miast kanał telewizyjny „Russia
2” w programie „All included”
nadał innej reprezentantce Rosji,
Natalii Pogoninie tytuł „Dziew-
czyny miesiąca”. 

Uroda i rozum
Piękne i mądre – to niezwy-

kłe połączenie w naszych cza-
sach i można je w największym
natężeniu spotkać właśnie w
świecie gry królów. Polki zagra-
ją w najmocniejszym możliwym
obecnie składzie: Monika Soć-
ko, Iweta Rajlich, Jolanta Za-
wadzka, Joanna Majdan-Gajew-
ska oraz Karina Szczepkowska-
-Horowska. Nasz zespół jest nie
tylko jednym z najpiękniejszych,
o czym świadczą „rankingi” in-
ternautów i całkiem poważnych
mediów, ale – co najważniejsze
– piekielnie mocny. Wystarczy
spojrzeć na kilka partii granych
przez Monikę Soćko, mieszkan-
kę Zalesia Górnego, czy przez
Iwetę Rajlich z Piaseczna, aby
stwierdzić niebywałą „twardość”
w grze. Obserwowałem „na ży-

wo” w Internecie partię Moniki
Soćko z Salome Melią na indywi-
dualnych mistrzostwach Euro-
py kobiet – Monika w remisowej
pozycji walczyła o pół punktu,
który dawał jej wicemistrzostwo
i szukała możliwości wygranej
do ostatnie możliwej chwili, do
„gołych króli”. Początkującym
amatorom szachów należy się
wyjaśnienie – taka bojowość i
nieustępliwość w szukaniu cie-
nia szansy na wygraną to przeci-
wieństwo stylu gry polskiej re-
prezentacji piłkarskiej, którą stać
jedynie na walkę do pierwszej
straconej bramki.

Szachowa reprezentacja Pol-
ski kobiet z 2011 r. (Monika Soć-
ko, Jolanta Zawadzka, Joanna
Majdan-Gajewska, Karina
Szczepkowska-Horowska i Kata-
rzyna Toma) bronić będzie tytu-
łu wicemistrzyń dziewiątych
Drużynowych Mistrzostw Euro-
py, rozegranych w Porto Carras.
Dwa lata temu wygrały Rosjanki,
które i teraz będą faworytkami. 

Do podium warszawskich za-
wodów aspirują też Ukraina,
Gruzja, Armenia, ale praktycznie

nie wolno lekceważyć żadnej
ekipy – „bo bywa, że spotkanie z
silniejszym przeciwnikiem po-
trafimy zagrać bardzo dobrze, a
z teoretycznie słabszym coś nie
wychodzi” – jak słusznie zauwa-
żyła Joanna Majdan-Gajewska
na konferencji prasowej. 

Nasz męski team
Nasza męska reprezentacja

sklasyfikowana jest obecnie na
11. pozycji, ale to nie znaczy, że
nie mamy żadnych szans na zdo-
bycie miejsca w pierwszej dzie-
siątce, a może nawet w szóstce.
W polskich barwach zagrają uty-
tułowani zawodnicy polskiej eli-
ty szachów. W reprezentacji w
kategorii Open wystąpią arcy-
mistrzowie: Bartosz Soćko, Ma-
teusz Bartel, Grzegorz Gajew-
ski, Dariusz Świercz, Kamil Mi-
toń. Przypominam po raz kolej-
ny na tych łamach o młodym
obiecującym polskim arcymi-
strzu. Prócz uznanych marek,
czyli solidnych i mocnych za-
wodników, w pierwszej repre-
zentacji naszego kraju znalazł
się bowiem Dariusz Świercz,
mistrz świata juniorów do lat 20,
który zdobył ten tytuł w 2011
roku, mając lat 17(!) dokłada-
jąc miano mistrza świata junio-
rów do lat 18 w 2012 roku. Tytu-
ły w mistrzostwach świata ju-
niorów zdobywali przed nim:
Borys Spasski, Anatolij Karpow,
Garri Kasparow i... Agnieszka
Brustman w kategorii kobiecej,
sędzia główny turnieju kobiet
DME 2013. Warto zwrócić uwa-

gę na naszego najmłodszego re-
prezentanta, grającego w dru-
giej reprezentacji Jana Krzysz-
tofa Dudę, pierwszego w Euro-
pie, a drugiego na świecie naj-
młodszego arcymistrza. 

Na osobną wzmiankę zasługu-
je też Bartosz Soćko, który wraz z
Moniką działają aktywnie i z suk-
cesami na lokalnym podwórku
szachowym. Prowadzą oni szkół-
kę szachową w Zalesiu Górnym,
a pomaga im córka Weronika,
która już od dawna zarażona jest
grą i zaraża nieco tylko młod-
szych od siebie, prowadząc w za-
stępstwie rodziców zajęcia ze
swoimi rówieśnikami. Chwaleb-
na jest także skromność i goto-
wość obojga małżonków do dzie-
lenia się swoją wiedzą i umiejęt-
nościami z innymi, o czym sam
się wielokrotnie przekonałem. Na
moje pytanie o możliwość skon-
taktowania się w trakcie trwania
turnieju, Monika Soćko z uśmie-
chem stwierdziła, że bardzo chęt-
nie, byle nie w trakcie partii, bo
wtedy jej komórka leży w pokoju
hotelowym. Obiecałem, że za-
dzwonię, kiedy już będzie wia-
domo, że panie turniej wygrają,
czego im, Państwu i sobie życzę.

O widowiskowości szachów
prezes Polskiego Związku Sza-
chowego Tomasz Delega wspo-
minał kilkakrotnie: „Dla kibiców
przygotowaliśmy transmisję on-
line w Internecie ze wszystkich
rozgrywanych podczas mi-
strzostw meczów. Dzięki temu
będzie można na bieżąco śledzić
przebieg toczących się partii”. 

Armia kibiców
Być może wiedząc o dwóch

tysiącach odwiedzających dzien-
nie salę olimpijskich rozgrywek
w Oficerskim Kasynie Garnizo-
nowym w 1935 roku, prezes
wspomniał o 200 tysiącach prze-
widywanych odwiedzinach w
transmisji „na żywo”. O dwustu
tysiącach! Dziennie! Niemożli-
we? Nawet jeśli byłoby to kilka
razy mniej, to i tak przez 11 dni
turnieju liczba odwiedzin będzie
szła w setki tysięcy, a może na-
wet w miliony. Każdego dnia bę-
dzie można obejrzeć wszystkie
grane w danym czasie partie, a
jak łatwo wyliczyć: 36 drużyn
turnieju open i 36 drużyn tur-
nieju kobiet oznacza 36 meczów,
co przemnożone przez cztery
partie w każdym meczu daje
łącznie 144 partie dziennie. 

Kolejne wyjaśnienie – chociaż
szachy są sportem egalitarnym,
preferują jednak płeć piękną. Nie
tylko dlatego, że jest piękna. Każ-
da kobieta i drużyna w całości
składająca się z kobiet może
wziąć udział w zawodach mę-
skich, stąd nazywane są one
open. Mężczyźni są pod tym
względem dyskryminowani, bo
w turnieju kobiecym mogą grać
jedynie kobiety. Ale jakoś nie po-
znałem jeszcze szachisty, które-
mu by to przeszkadzało. Sza-
chistki zresztą też nie.

Partie będzie można obserwo-
wać na bieżąco dzięki transmisji
on-line na stronie internetowej
www.etcc2013.com, a najcie-
kawsze momenty pojedynków
będą komentować utytułowani
polscy szachiści.

Nie ma też przesady w słowach
Agnieszki Fornal-Urban, dyrek-
tor Drużynowych Mistrzostw Eu-
ropy w Szachach: „Jesteśmy

dumni, że to właśnie w Polsce
możemy pokazać piękno szacho-
wego sportu i zaprezentować
walkę o medale na najwyższym
światowym poziomie” – powie-
działa. „Sama jestem pasjonatką
szachów, więc cieszę się, że sport
ten odzyskuje dawny prestiż i
przyciąga coraz szersze grono
sympatyków i kibiców. Drużyno-
we Mistrzostwa Europy są jed-
nym z najsilniejszych turniejów
na świecie. W tym roku weźmie
w nich udział ponad 140 arcymi-
strzyń i arcymistrzów z całej Eu-
ropy. Cieszymy się bardzo, że bę-
dziemy mogli gościć ich w War-
szawie” – dodała Agnieszka For-
nal-Urban. Widząc zaangażowa-
nie organizatorów, mam przeko-
nanie, że im się powiedzie i w
przeciwieństwie do „skopanego”
EURO 2012 będzie prawdziwym
sukcesem, a nie „pompowanym”.

Majewski promuje
Do propagowania turnieju i

szachów w ogólności organizato-
rom udało się namówić wiele
gwiazd sportu, polityki i biznesu.
Pozostańmy na razie na niwie
sportowej. W Drużynowych Mi-
strzostwach Europy zawodnikom
będą kibicować: kulomiot To-
masz Majewski, pływaczka Oty-
lia Jędrzejczak, skoczek narciar-
ski Kamil Stoch, mistrzyni strze-
lectwa Sylwia Bogacka, koszy-
karz Marcin Gortat, pięcioboist-
ka nowoczesna Dorota Idzi, pił-
karz ręczny Sławomir Szmal, ho-
keista Mariusz Czerkawski oraz
florecista Wojciech Szuchnicki.
Nasi mistrzowie i medaliści olim-
pijscy przekazali specjalne prze-
słanie dla szachistów. Wszyscy ci
sportowcy doskonale znają smak
zwycięstwa, wiedzą jak ważne
jest wsparcie w przełomowych
momentach rozgrywek. Dlatego
zadeklarowali, że będą trzymać
kciuki za nasze reprezentacje. A
niektórzy z nich zapewne poja-
wią się w sali gry osobiście.

Mistrzostwa zostaną rozegra-
ne na dystansie 9 rund syste-
mem szwajcarskim, każdego
dnia każda z drużyn będzie roz-
grywała jeden mecz. System
szwajcarski jest metodą kojarze-
nia przeciwników, mających tę
samą liczbę punktów po każdej
kolejnej rundzie. Sprawa kompli-
kuje się nieco, gdy musiałyby na
siebie trafić drużyny wcześniej
ze sobą grające, lub gdy liczba
drużyn z jednakowym dorob-
kiem punktowym byłaby niepa-
rzysta. Wtedy trzeba określić,
który z niżej sklasyfikowanych
w danym momencie zespołów
jest najlepszy, a to wymaga
wprowadzenie dodatkowych
współczynników. Na szczęście
mamy komputery i odpowied-
nie oprogramowanie, potrafią-
ce po wprowadzeniu wstępnych
założeń i tuż po wpisaniu wyni-
ków pokazać aktualną tabelę i
kojarzenia (kto z kim) na następ-
ną rundę. To wszystko dostępne
będzie nie tylko na sali gry, ale
także w Internecie.

Patronat nad Drużynowymi
Mistrzostwami Europy objął pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisław Komorowski, zaś Ko-
mitetowi Honorowemu przewo-
dzą minister Sportu i Turystyki
Joanna Mucha oraz prezydent
Warszawy Hanna Gronkiewicz-
Waltz.

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

Anielsko piękne i diabelnie mocne
Drużynowe Mistrzostwa Europy w szachach w Warszawie

FOTO LECH KOWALSKI
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Gwiazdy piszą i nagrywają bajki
Każdy z nas miał kiedyś pluszaka. Takiego,
który pomagał, wspierał, był towarzyszem
przygód. Moc tych kolorowych, miękkich za-
bawek jest ogromna, dlatego w trudnych
chwilach każde dziecko powinno mieć przy so-
bie pluszową maskotkę, którą może przytulić.
Z tego powodu IKEA organizuje zbiórkę no-
wych pluszaków, które trafią do karetek pogo-
towia ratunkowego w całej Polsce i będą
wspierać najmłodszych pacjentów. 

W akcję zaangażowali się znani artyści, aktorzy, mu-
zycy i sportowcy, pisząc i nagrywając bajki o pluszakach
z IKEA, które pomagają dzieciom, uczą ważnych rzeczy
i pielęgnują najważniejsze wartości. Bezpłatny audio-
book z tymi historiami będzie prezentem dla wszystkich
dzieci. Jego premiera zaplanowana jest na wyjątkowy
dzień, imieniny świętego, który słynął z dobrego serca –
Mikołaja. Od 6 grudnia będziemy mogli posłuchać bajek,

które będą dostępne bezpłatnie na stronie pluszakidlaedukacji.pl, a także na limitowanej płycie CD.
Można ją będzie otrzymać w sklepach IKEA przekazując zakupionego pluszaka na rzecz chorych
lub poszkodowanych w wypadkach dzieci, pozostających pod opieką pogotowia ratunkowego.

– Dzieci to dla nas najważniejsi ludzie na świecie. To one i ich przyjaźń z pluszakami zainspiro-
wały nas do stworzenia projektu „Każdy pluszak to historia”. To im chcemy pomagać i to z myślą
o nich wydajemy bezpłatny audiobook z bajkami o niezwykłych zabawkach, które uczą najmłod-
szych i przypominają starszym, jak ważna jest przyjaźń, miłość i pomoc innym. Będzie on świątecz-
nym prezentem na Mikołajki dla tysięcy osób. Rozdamy go także tym, którzy podczas zakupów w
sklepach IKEA zechcą przekazać pluszaka na rzecz lokalnych stacji pogotowia ratunkowego. Ta-
kim sposobem mali bohaterowie trafią do dzieci, które z powodu nieszczęśliwego wypadku lub cho-
roby wymagają pomocy ratowników medycznych – mówi Katarzyna Dulko-Gaszyna, kierownik ds.
zrównoważonego rozwoju w IKEA Retail Polska Sp. z o.o.

Audiobook „Każdy pluszak to historia” i zbiórka pluszaków dla placówek pogotowia to lokalny
wymiar akcji „Pluszaki dla edukacji. 1 euro to majątek”, prowadzonej globalnie od 11 lat przez IKEA,
UNICEF i Save the Children. W ramach akcji, jak co roku, IKEA Foundation przekaże na progra-
my pomocowe dla dzieci 1 euro od każdej pluszowej zabawki lub książeczki dla najmłodszych za-
kupionej w IKEA.

Lista gwiazd wspierających projekt „Każdy pluszak to historia” w Warszawie: Małgorzata Forem-
niak, aktorka – Ambasador Dobrej Woli UNICEF, Robert Korzeniowski, lekkoatleta – od 2008 ro-
ku wspiera działania UNICEF, Julia Kamińska, aktorka, Jolanta Kwaśniewska, pierwsza dama w
latach 1995-2005, prezes fundacji Porozumienie bez barier, Maciej Miecznikowski, muzyk, woka-
lista, Rafał Rutkowski, aktor, Dorota Sumińska, lekarz weterynarii, publicystka.

P P P

Jeszcze tylko do niedzieli
10 listopada można w Ga-
lerii Domu Sztuki SMB
„Jary” na Ursynowie
(Wiolinowa 14) oglądać
unikatową wystawę foto-
graficzną pod nazwą
„Bajka nie z tej bajki”. 

Unikatowość tej ekspozycji
bierze się stąd, że prezentowa-
ne na niej barwne i czarno-bi-
ałe zdjęcia wyróżniają się po-
dziwu godną dojrzałością arty-
styczną, a są dziełem młodziut-
kiej autorki, przyszłorocznej
maturzystki! Magdalena Babraj
chodzi do „Królówki”, ukończy-
ła Akademię Fotografii, a wy-
biera się do łódzkiej „Filmówki”
na wydział fotografii. W Domu
Sztuki po raz pierwszy prezen-
tuje swoją twórczość poza szko-
łą, gdzie miała dotąd jedną wy-
stawę.

Pasje fotograficzne Magdale-
ny to portrety rówieśników i mo-
da. Jej zdjęcia nie mają w sobie
nic z „pstrykania”. Uzdolniona
licealistka skłania się ku fotogra-
fii kreacyjnej, pomysłowo aran-
żowanej przed obiektywem, a
potem dopracowywanej w ob-

róbce komputerowej. Życzmy
Magdalenie, aby nie rozmieniła
talentu na drobne i mądrze po-
kierowała swoją karierą.

No i życzmy jej oczywiście ce-
lującego zdania matury oraz do-
stania się na wymarzone studia. 

A B

Fanów muzyki gitarowej
czeka prawdziwa gratka,
czyli 8. Warszawski Festi-
wal Gitarowy, który trady-
cyjnie już odbywa się jesie-
nią. Koncerty trwają od
14 do 16 listopada…

Festiwal jest świętem muzyki
gitarowej dla jej wielbicieli i dla
samych gitarzystów. Obok reci-
tali solowych, można będzie
usłyszeć brzmienie gitary w ze-
społach w zestawieniu z innymi
instrumentami oraz z orkiestrą
symfoniczną. Koncert z orkie-
strą stawia przed wykonawca-
mi szczególne wymagania tech-
niczne i artystyczne. Warszawski
Festiwal Gitarowy stwarza mu-
zykom wyjątkową okazję kon-
certowania z orkiestrą.

14 listopada - przy współpra-
cy z Instytutem Cervantesa od-
będzie się recital hiszpańskiej gi-
tarzystki Isabel Sanchez Millan
Po raz pierwszy na festiwalu od-
będzie się koncert z gitarą kla-
syczną dla najmłodszych dzieci
„Groźny Król Byk”. Organizato-

rzy zapraszają wszystkie dzieci z
rodzicami 15 listopada na Skwer
Hoovera (filia Fabryki Trzciny).
Na te wydarzenia wstęp wolny!

Koncerty główne odbędą się
w Studio Koncertowym Pol-
skiego Radia im. W. Lutosław-
skiego.

15 listopada - koncert Cora-
zon Flamenco Latido Latino. Ze-
spół tworzą najlepsi artyści w
naszym kraju, którzy rozwijają tą
niezwykłą sztukę, jaką jest tan-
go, flamenco i bolero. Corazón
Flamenco Latido Latino to po-
rywający spektakl muzyczno –
taneczny, to czysta energia, pa-
sja i prawdziwy - romans mu-
zyczny. Ich siłą jest doświadcze-
nie, niezwykły talent każdego z
muzyków, a także jak sama na-
zwa wskazuje serce (corazón)
do muzyki Flamenco, bijące w
latynoskim rytmie.

16 listopada – koncert z udzia-
łem sześciu gitarzystów oraz Or-
kiestry Symfonicznej Filharmo-
nii Świętokrzyskiej pod dyr. Jac-
ka Rogali. W programie dwie

prapremiery światowe, koncer-
ty specjalnie napisane na War-
szawski Festiwal Gitarowy. Kon-
cert Marcina Olaka „ Trzy insta-
lacje na gitary i smyczki”, grają:
Marcin Olak gitara elektryczna i
Leszek Potasiński - gitara kla-
syczna oraz koncert Jesusa Pi-
mentela „Cuchus’a” – flamenco
na dwie gitary i orkiestrę – gra-
ją: Jesus Pimentel „Cuchus” i Jor-
ge Castaneda. Usłyszymy rów-
nież Marka Pasiecznego w kon-
cercie „Go Tai” oraz koncert Edu-
ardo Angulo „El Alevin” w wyko-
naniu Anny Pietrzak. Koncerty
poprowadzi Piotr Matwiejczuk.

Sprzedaż biletów na festiwal
www.eBilet.pl. W dniu koncertu
bilety w kasie Studia Koncerto-
wego na godzinę przed koncer-
tem.

Pełne informacje o festiwalu
na www.wfg.com.pl oraz face-
book.com/Warszawski-Festiwal-
-Gitarowy

Organizator: Fundacja Wspie-
rania Inicjatyw Lokalnych – NOK

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Warszawski Festiwal Gitarowy 2013

Ostatnia szansa w Domu Sztuki
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Mija właśnie 95. rocznica
odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Na ten akt
dziejowej sprawiedliwości
z utęsknieniem czekało co
najmniej pięć kolejnych
pokoleń naszych roda-
ków, nie szczędząc życia,
krwi i majątku. 

Zdarzyła się rzecz, o której
nawet nie marzono. Rozbójni-
cze mocarstwa, które „wspólnie
i w porozumieniu” doprowadzi-
ły do upadku naszej Ojczyzny -
stanęły zbrojnie przeciwko sobie
i doprowadziły do wzajemnego
wyniszczenia. Są podstawy, aby
postawić tezę, że gdyby wów-
czas, tj. w końcowym okresie I
wojny światowej, Polska nie uzy-
skała niepodległości, być może
na jej odzyskanie czekano by
jeszcze kilkadziesiąt lat, o ile w
ogóle byłoby to możliwe. Sta-
wiam taką tezę, albowiem po
123 latach zaborów znaczna
część polskiego społeczeństwa
była zasymilowana z państwami
zaborczymi. Znane są prasowe
relacje z pierwszych dni sierpnia
1914 r. (wówczas wybuchła I
wojna światowa), gdy tłumy na
ulicach Warszawy rzucały kwia-
ty pod kopyta kozackiej konnicy,
wyruszającej na front, a życze-
nia zwycięstwa dla „naszych
dzielnych Kozaków” były po-
wszechne, chociaż zaledwie nie-
całe 10 lat wcześnie (1905 r.)
owi „dzielni Kozacy” pacyfiko-
wali uliczne demonstracje w na-
szym mieście.

Największe święto
Zdarzyło się więc to, co wyda-

wało się niemożliwe - Polska od-
zyskała Niepodległość. Wyda-
rzenie to jest jednym z najważ-
niejszych, jeżeli nie najważniej-
szym przełomem w 1000-letniej
historii Narodu Polskiego. Nic
dziwnego, że w okresie między-
wojennym było to największe
święto państwowe Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Po dojściu komunistów do
władzy w 1944 roku dosyć szyb-
ko wycofano się ze świętowa-
nia 11 listopada, stopniowo
wprowadzając w to miejsce uro-

czyste obchody rocznicy wybu-
chu Wielkiej Socjalistycznej Re-
wolucji Październikowej (7 li-
stopada 1917 r.). Pamiętam, a
mieszkałem wówczas na Gro-
chowie, że jedynym śladem (na
przełomie lat 50. i 60. XX wieku)
przedwojennego święta, były
pustki na lokalnym bazarze przy
placu Szembeka (właściwie
przy ul. Zamienieckiej). Właści-
ciele bud, budek i straganów te-
go dnia nie przychodzili do pra-
cy. Absencja była w tamtych cza-
sach praktycznie jedyną możli-
wością zademonstrowania swo-
jego patriotyzmu. Muszę tu do-
dać, iż grochowscy kupcy po-
dobnie postępowali także każ-
dego 3 maja. O ile wiem, analo-
gicznie było na innych bazarach.

Flaga to nie wstyd
Po pierwszych półwolnych

wyborach w dniu 4 czerwca
1989 r. dosyć szybko polskie
społeczeństwo, zajęte sprawa-
mi dnia codziennego, przestało
entuzjazmować się rocznicą od-
zyskania niepodległości. W
ubiegłym roku jadąc samocho-
dem 11 listopada z Zamościa do
Warszawy (ok. 200 km) zwróci-
łem uwagę na dobrowolny akt
wywieszania narodowych flag
przez mieszkańców. Z wielką
goryczą stwierdziłem, że nie li-
cząc dekoracji urzędów, flagi na
prywatnych domach były nad-
zwyczajną rzadkością. Za ko-
muny, np. na 1 Maja - flagi wy-
wieszali prawie wszyscy. Obec-
nie, skoro nie grozi to konse-
kwencjami - dla wielu jest to
zbyt duży wysiłek.

To bardzo smutne!
A teraz powróśmy do historii.

Na jesieni 1918 r. w konspira-
cyjnych kręgach i w zaciszu ga-
binetów polityków toczyły się
gorączkowe przygotowania do
rozprawy z okupantem. Wyda-
rzeniem warszawskiej jesieni
1918 r. było zastrzelenie, 1 paź-
dziernika na ul. Smolnej 20, sze-
fa niemieckiego wywiadu i po-
licji dr. Ericha Schultzego. Od 4
do 16 października w Warsza-
wie trwał strajk powszechny,
zorganizowany pod hasłami
usunięcia wojsk okupacyjnych,
zniesienia Rady Regencyjnej i
uwolnienia komendanta Piłsud-
skiego. W wyniku narastającej
presji Rada Regencyjna zade-
klarowała zmianę swojej poli-
tyki w Królestwie Polskim. Pod-
jęto decyzję o powołaniu nowe-
go rządu; obiecywano rozwią-
zać Radę Stanu, na czele której
stał wówczas Franciszek Puła-
ski; deklarowano wycofanie się
spod protektoratu Niemiec i Au-
stro-Węgier.

14 października 1918 r. Na-
rodowi Demokraci urządzili
„Święto Niepodległości”, które-
mu towarzyszyły manifestacje
uliczne. 22 października - jak
podawał „Kurier Warszawski” -
po raz pierwszy do Warszawy
przyjechał polityk z Galicji -
Wincenty Witos (późniejszy
wielokrotny premier niepodle-
głej RP). Zapewne po to, by
omówić z miejscowymi polity-
kami sytuację w rozpadającej
się monarchii Habsburgów.

28 października 1918 r. czeski
Komitet Narodowy proklamo-
wał utworzenie oddzielnego i
niezawisłego państwa, w dwa
dni później deklarację w tym sa-
mym duch wydali Słowacy. Po-
lacy nie pozostawali w tyle; 29
października powstała w Kra-
kowie Polska Komisja Likwida-

cyjna, realizując kompetencje
rządu tymczasowego w Galicji i
na Śląsku Cieszyńskim, ale prak-
tycznie tylko w Galicji Zachod-
niej. W Warszawie, 5 listopada,
ukazała się odezwa Rady Re-
gencyjnej zapowiadająca zwoła-
nie Sejmu i utworzenie demo-
kratycznego rządu. 

Pierwsze dni
W pierwszych dniach listopa-

da 1918 r. życie polityczne na
ziemiach polskich nabrało przy-
spieszenia. 6 listopada powsta-
ła tzw. Republika Tarnobrzeska;
7 listopada powołany zostaje
Tymczasowy Ludowy Rząd Re-
publiki Polskiej w Lublinie, a w
Zagłębiu Dąbrowskim powstały
Rady Delegatów Robotniczych.
Warszawa, chociaż wiedziała co
dzieje się w kraju, była bierna.
Świadek tamtych dni relacjono-
wał m. in.: „W ostatnich dniach
wojny, gdy wyczuwano bliskie
rozstrzygniecie losów, Polski sto-
lica była spokojna, cicha i bardzo
biedna.” Dr Józef Zawadzki
wspominał puste ulice, licznych
żebraków, lichy ubiór warsza-
wiaków, zniszczone bruki (czę-
sto rozkopane, gdyż robotnicy
wyciągali kable tramwajowe dla
okupanta), nie odnawiane
tramwaje, z „których znikły skó-
rzane pasy” i tłumne „ogonki”
zmarzniętych ludzi stojących go-
dzinami po nędzne wiktuały i
węgiel. Panowała przysłowio-
wa cisza przed burzą.

Od około 8 listopada 1918 r.
Warszawa staje się coraz bar-
dziej aktywna. Wydarzenia po-
lityczne toczą się błyskawicz-
nie. Już 10 listopada rozpoczę-
to rozbrajanie oddziałów nie-
mieckich w Królestwie, w tym
także w Warszawie, a do miasta
powraca z Magdeburga Józef
Piłsudski. 

Z dworca Piłsudski udał się
do pałacu księcia Lubomirskie-
go przy ul. Frascati. Tam odby-
ły się jego pierwsze polityczne
rozmowy. Później brygadier po-
jechał do przygotowanej dla nie-
go kwatery, na II piętrze pen-
sjonatu Wandy Romanówny
przy ul. Moniuszki 2. 

Niemcy wciąż byli...
W tym samym czasie w po-

przek Alei Jerozolimskich na
wysokości Brackiej stała bateria
niemieckich dział z lufami kiero-
wanymi w stronę ul. Marszał-
kowskiej. Gmachy publiczne,
koszary, dworce i inne ważne
obiekty obsadzone były nadal
przez żołnierzy niemieckich. W
nocy z 10 na 11 listopada nie-
miecka Rada Żołnierska prowa-
dziła pertraktacje (m. in. z Pił-

sudskim) na temat warunków
opuszczenia miasta. 11 listopa-
da Piłsudski w siedzibie niemiec-
kiej Rady Żołnierskiej, która od
8 listopada zajmowała Pałac Ra-
dziwiłłowski (Namiestnikowski,
obecnie Prezydencki) przy Kra-
kowskim Przedmieściu zapew-
nił Niemców, że „naród polski
za grzechy waszego rządu nad
wami mścić się nie chce i nie bę-
dzie”. Około 17-tej (11 listopa-
da) Piłsudski udał się do miesz-
kania Józefa Ostrowskiego,

gdzie odbyło się posiedzenie Ra-
dy Regencyjnej. Rada, będąca
jeszcze wówczas formalnie naj-
wyższą władzą w Królestwie
Polskim, dekretem przekazała
mu władzę wojskową i naczelne
dowództwo. Zwróciła się także
do niego o utworzenie rządu.
W trzy dni później Rada Regen-
cyjna rozwiązała się, formalnie
przekazując Piłsudskiemu całą
władzę. 

11 listopada 1918 r. w War-
szawie trwały sporadyczne wal-
ki, do których dochodziło przy
rozbrajaniu Niemców. Akcję
rozbrajania zapoczątkowała i w
większości realizowała Polska
Organizacja Wojskowa (POW)
przy współudziale licznych or-
ganizacji politycznych, młodzie-
żowych i sportowych. Najdłu-
żej, bo jeszcze 12 listopada,

Niemcy stawiali opór w siedzi-
bie komendy policji na placu Te-
atralnym. Tego samego dnia, tj.
12 listopada 1918 r., Rada Miej-
ska zebrała się na plenarnym
posiedzeniu i jednomyślnie pod-
jęła uchwałę o nadaniu hono-
rowego obywatelstwa Józefowi
Piłsudskiemu. 

Ewakuacja niemieckiego gar-
nizonu Warszawy rozpoczęła
się 13 listopada. Równolegle
trwało formowanie pierwszych
jednostek Wojska Polskiego.

Najprawdopodobniej 13 listo-
pada 1918 r. Piłsudski zamiesz-
kał w mieszkaniu Czesława
Świrskiego na II piętrze kamieni-
cy przy ulicy Mokotowskiej 50
(budynek istnieje). Mieszkał tam
do 29 listopada, kiedy to prze-
prowadził się do Belwederu. 

Pierwszy rząd
W mieszkaniu przy Mokotow-

skiej Piłsudski powołał pierw-
szy rząd Niepodległej Polski, po-
wierzając 14 listopada tekę pre-
miera Ignacemu Daszyńskiemu.
W tym także mieszkaniu 17 li-
stopada odwołał Daszyńskiego
z funkcji premiera i powierzył
ją Jędrzejowi Moraczewskiemu.

16 listopada 1918 r. Józef Pił-
sudski jako Wódz Naczelny, w
depeszy skierowanej do rządów
i państw Ententy oraz wszyst-
kich państw walczących i neu-
tralnych, notyfikował powsta-
nie niepodległego odrodzone-
go Państwa Polskiego.

22 listopada J. Piłsudski objął
oficjalnie najwyższą władzę w
Polsce jako Tymczasowy Naczel-
nik Państwa. Droga do ostatecz-
nego ustalenia granic odradzają-
cego się państwa polskiego, była
jeszcze długa i prowadziła przez
pertraktacje pokojowe, powsta-
nia, plebiscyty, wojny i zmienne
często decyzje zwycięskich mo-
carstw. Najwcześniej do wyzwo-
lonego Królestwa Polskiego i Ga-
licji Zachodniej dołączyła Wielko-
polska, po zwycięskim powsta-
niu trwającym od 27 grudnia do
połowy lutego 1919 r.

W drugiej połowie listopada
1918 r. istnienie niepodległego pań-
stwa polskiego stało się faktem.

L e c h  K r ó l i k o w s k i

11 listopada 1918 roku państwowość polska odrodziła się po 123 latach na nowo

Zmienne losy Święta Niepodległości

RRyyssuunneekk ppiieecczzęęccii ZZaarrzząądduu MMiiaa-
ssttaa SSttoołłeecczznneeggoo WWaarrsszzaawwyy 
zz 11991188 rr..

BBeezzppaarrttyyjjnnaa,, oobbyywwaatteellsskkaa iinniiccjjaattyywwaa 
uucczzcczzeenniiaa ssttuu llaatt nniieeppooddlleeggłłoośśccii

Za pięć lat minie setna rocznica odzyskania Niepodległości, być może najważniejszego wyda-
rzenia w dziejach Polaków. Uważam, iż rocznicę tę powinniśmy godnie uczcić, ale powinniśmy
zrobić to w taki sposób, aby o rocznicy pamiętały kolejne pokolenia. Moim zdaniem Polska po-
winna tę doniosłą rocznicę uczcić pomnikiem, ale nie ze spiżu lub kamienia, ale w formie dobrze
zorganizowanej i wyposażonej placówki naukowej, która przez kolejne dziesięciolecia byłaby si-
łą napędową polskiej, opartej na wiedzy i kreatywnej gospodarki.

Najlepsze polskie uniwersytety w międzynarodowych rankingach plasują się w czwartej setce
uczelni współczesnego świata. Spróbujmy więc wysiłkiem wspólnym Państwa i Narodu stworzyć
i wyposażyć placówkę, która byłaby w stanie rywalizować z najlepszymi uczelniami globu. Nie mnie
przesądzać, czy powinna specjalizować się ona w nanotechnologii, biotechnologii, czy też w innym
zakresie, ale powinna to być placówka, która w wybranym zakresie byłaby jedną z czołowych na
świecie. Tego typu instytucja byłaby godnym pomnikiem stulecia odzyskania niepodległości, ale
także solidnym fundamentem budowy polskiej gospodarki epoki ery informatycznej.

Do setnej rocznicy pozostało jeszcze pięć lat. Jest więc dostatecznie dużo czasu, aby podjąć dys-
kusję na ten temat, wybrać preferowany kierunek działań i podjąć konkretne czynności organi-
zacyjne - oczywiście po ewentualnym uznaniu pomysłu za godny realizacji.

Obawiam się jednak, że w tej kwestii, podobnie jak w przypadku bardzo wielu innych projektów, pro-
blemem nie jest możliwość realizacji wybranego pomysłu, ale takie bardzo polskie: „żeby chciało się chcieć”.

Niestety, bez stawiania sobie ambitnych celów nie osiągniemy sukcesów, a tym samym nie uzy-
skamy autentycznego szacunku innych. Czasy, gdy powodem do dumy była liczba ofiar, czy ilość
przelanej krwi - dawno minęły. Dzisiaj szacunek świata zdobywa się sukcesami w gospodarce, a
podstawą tego jest rozwój nauki na możliwie najwyższym światowym poziomie.

Pamiętając o przeszłości - zadbajmy o przyszłość!!!
D r  h a b .  L e c h  K r ó l i k o w s k i

P r z e w o d n i c z ą c y  R a d y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w
m . s t .  W a r s z a w y

KKoommeennttaarrzz rreeddaakkccjjii::
NNiicc ddooddaaćć,, nniicc uujjąąćć.. TTaakk mmoożżnnaa ooddnniieeśśćć ssiięę ddoo pprrooppoozzyyccjjii ddrr.. LLeecchhaa KKrróólliikkoowwsskkiieeggoo nnaajjkkrróócceejj.. AAżż wwssttyydd,,

żżee bbęęddąącc jjeeddnnyymm zz nnaajjlluuddnniieejjsszzyycchh kkrraajjóóww EEuurrooppyy ii mmaajjąącc wwiieelloowwiieekkoowwee ttrraaddyyccjjee uunniiwweerrssyytteecckkiiee,, wwllee-
cczzeemmyy ssiięę ddzziissiiaajj –– jjeeśśllii cchhooddzzii oo nnaauukkęę –– ww ooggoonniiee śśwwiiaattaa.. SSttąądd pprrooppoozzyyccjjaa,, jjaakkąą wwyyssuuwwaa ddrr KKrróólliikkooww-
sskkii,,  jjeesstt cczzyymmśś,, ppoodd cczzyymm nnaa ppeewwnnoo nniiee ttyyllkkoo mmyy ggoottoowwiiśśmmyy ssiięę ppooddppiissaaćć oobbiieemmaa rręękkaammii..

DDrruuggii rrzząądd RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj zz JJęęddrrzzeejjeemm MMoorraacczzeewwsskkiimm nnaa cczzeellee ((ssiieeddzzii - ppiieerrwwsszzyy zz pprraawweejj ssttrroonnyy))
ssffoottooggrraaffoowwaannyy ww mmiieesszzkkaanniiuu pprrzzyy uull.. MMookkoottoowwsskkiieejj 5500

RRoozzbbrraajjaanniiee NNiieemmccóóww nnaa uulliiccaacchh WWaarrsszzaawwyy ww lliissttooppaaddzziiee 11991188 rr..
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Sukcesy i porażki Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego

Rozgryźliśmy Enigmę, a Niemcy nas?
Niniejszy szkic opisuje struktu-
rę i działalność Oddziału II
Sztabu Głównego Wojska Pol-
skiego w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym, a zwłaszcza w ob-
liczu narastania zagrożenia wo-
jennego i agresji ze strony Trze-
ciej Rzeszy. Jest to ujęcie bardzo
skrótowe. Ale i ono daje dość
plastycznie istotę zmagań tego
organu na tajnym froncie kon-
frontacji z przeciwnikiem.

Oddział II, nazywany potocz-
nie „Dwójką”, był jednym z
ogniw Sztabu Głównego, for-

malnie równorzędnym z Oddziałami: I
/organizacyjno-mobilizacyjnym/, III
/szkoleniowo-operacyjnym/, IV /kwa-
termistrzowskim/. Miał jednak, ze
względu na specyfikę swoich zadań,
znaczący wpływ na wszystkie dziedzi-
ny działalności sił zbrojnych, jak rów-
nież w skali całego państwa. Dzielił się
na Wydział A /wywiad/ i Wydział B
/kontrwywiad/. Na korzyść tych Wy-
działów pracowały: Biuro Szyfrów, Sa-
modzielny Referat Techniczny, Wydział
Studiów /analiza i przetwarzanie uzy-
skanych materiałów/. W jego ramach
funkcjonowały dwa Samodzielne Re-
feraty – Zachód /oznaczony literą N,
czyli Niemcy/ i wschód /R, czyli Rosja,
tj. ZSRR/. Referat R, zajmujący się
Związkiem Radzieckim, był znacznie
bardziej rozbudowany od Referatu N. 

Powoływano także wyodrębnio-
ne ekspozytury /np. Ekspozy-
tura III w Bydgoszczy/. Samo-

dzielne Referaty Informacyjne /SRI/
istniały przy wszystkich Dowództwach
Okręgów Korpusu i przy Dowództwie
Floty. Było ich 11. Składały się głównie
z komórek kontrwywiadu, ochrony i
przeciwwywrotowego. Działały także,
podporządkowane SRI, placówki ofi-
cerskie w garnizonach zajmujące się
pracą operacyjną wśród kadry i w oto-
czeniu obiektów wojskowych. W od-
działach Wojska Polskiego /pułkach,
samodzielnych batalionach/ byli
umieszczeni oficerowie informacyjni,
którym podlegali podoficerowie i żoł-
nierze kontrwywiadu. Kontrwywiad
Oddziału II na wszystkich szczeblach
współpracował z żandarmerią Wojsko-
wą, Policją Państwową i Policją Poli-
tyczną /tzw. Defensywa/. Dotyczyło to
zwłaszcza przeciwników politycznych,
głownie komunistów. Za granicą dzia-
łały attachaty wojskowe będące ekspo-
zyturami Oddziału II przy ambasadach
polskich, jak również, w miarę potrzeb,
placówki /rezydentury/ tajne.

Oddział II – tak samodzielnie,
jak i we współdziałaniu z
francuskim Drugim Biurem

uzyskiwał cenne informacje nt. hitle-
rowskiej Trzeciej Rzeszy. Dotyczyły one
rozbudowy niemieckich sił zbrojnych
/sprzecznej z ustaleniami traktatu wer-
salskiego/, planów mobilizacyjnych ru-
chów jednostek wojskowych i nowych
rodzajów uzbrojenia. Napływ takich in-
formacji był coraz większy w miarę na-
rastania hitlerowskiej zaborczości i przy-
gotowań do zbrojnej agresji na Polskę. 

Najbardziej znaczące – jak wy-
nika z kontekstu historyczne-
go były osiągnięcia tajnej pla-

cówki IN3, działającej w Niemczech pod
szefostwem mjr. Jerzego Sosnowskie-
go. Dostarczył on, jak sam raportował –
dzięki dobrze uplasowanej agenturze –
m.in. plany mobilizacyjne do niemiec-
kiej agresji na Polskę i Francję. Ale na
skutek zdrady został w 1934 r. areszto-
wany i skazany na dożywocie. Po dwóch
latach więzienia wymieniono go na sied-
miu szpiegów niemieckich. Lecz w War-
szawie – zamiast spodziewanych hono-
rów – został poddany długotrwałemu
śledztwu i 7.06.1939 roku, czyli na nie-
całe trzy miesiące przed niemiecką agre-
sją na Polskę, skazany został na 15 lat
więzienia. Istnieją różne wersje jego dal-
szych losów. On sam twierdził, że padł
ofiarą prowokacji, dlatego, że jego sze-
fowie nie chcieli ufać zdobywanym
przez niego informacjom, uznając je za
fałszywki podrzucane przez wywiad
niemiecki. Ci zaś oficerowie Oddziału II,
którzy nie mieli osiągnięć, zazdrościli
mu sukcesów. Powstały także mające

podstawy bytu domniemania, iż sana-
cyjnym decydentom na szczytach pań-
stwa i wywiadu zależało na tym, aby –
zwłaszcza po zawarciu polsko-niemiec-
kiego paktu o nieagresji /26.01.1934/
nie przedstawiać realnego zagrożenia
ze strony Trzeciej Rzeszy.

Wybitnym osiągnięciem Biu-
ra Szyfrów Oddziału II było
złamanie kodu niemieckiej

maszyny „Enigma”. Dokonali tego zna-
komici matematycy-kryptolodzy Marian
Rejewski, Jerzy Różycki, Henryk Zygal-
ski. Polską maszynę deszyfrująca Enigmę
stworzyli w oparciu o ich dorobek, za-
trudnieni w firmie „AVA” – Karol Lan-
ger, Maksymilian Ciężki i Antoni Palluth.

Biuro Szyfrów mieściło się wtedy w Le-
sie Kabackim koło Pyr. Polskie duplika-
ty – przekazane tuż przed agresją nie-
miecką na nasz kraj wywiadowi francu-
skiemu, a następnie brytyjskiemu stała
się podstawą systemu „Ultra” deszyfru-
jącego niemal wszystkie tajemnice
/zwłaszcza rozkazy/ wysokiego szczebla
armii niemieckiej i częściowo Japonii.
Umożliwiło to w znacznym stopniu osią-
gniecie przez sojuszników przewagi nad
Trzecia Rzeszą i przyczyniło się istotnie
do przyspieszenia końca II wojny świato-
wej, a według kompetentnych wypowie-
dzi – skróciło konflikt światowy 2-3 lata.
Brytyjczycy długo milczeli o wkładzie
wywiadu polskiego w to dzieło, przypi-
sując sukces tylko sobie.

Oficerowie operacyjni Oddzia-
łu II przekazali szefostwu wy-
wiadu i państwa znaczną

ilość informacji cennych z punktu wi-
dzenia bezpieczeństwa kraju. Na przy-
kład, płk Jan Zakrzewski, attache woj-
skowy w Bukareszcie, na początku 1938
r. powiadomił szefa Sztabu Generalne-
go, gen. W. Stachiewicza, że płk Buda,

wojskowy przedstawiciel Czechosłowa-
cji zasugerował podjęcie rozmów woj-
skowych i politycznych. Buda zazna-
czył, że jest to m.in. stanowisko szefa
sztabu armii czechosłowackiej, który
powierzył mu pełnomocnictwo w tej
sprawie. Podobne informacje napłynę-
ły od mjr Malecińskiego z attachatu
wojskowego w Moskwie. Pochodziły
one od płk Dastycha, attache wojskowe-
go Czechosłowacji. W ślad za tym szły
od Czechów propozycje optymalnej dla
Polski współpracy wojskowej i gospo-
darczej, co stwarzało możliwości kom-
pletnego uzbrojenia w obliczu spodzie-
wanej agresji. Ale wymienieni oficero-
wie spotkali się z surowymi reprymen-

dami ze strony gen. Stachiewicza i kie-
rownictwa Oddziału II.

Wymowna pod tym wzglą-
dem jest także reakcja gen.
Stachiewicza na informację

płk Jana Kowalewskiego, oficera wy-
wiadu, który w tym czasie był naczel-
nym dyrektorem Towarzystwa Importu
Surowców Strategicznych. Kowalewski
po powrocie wiosną 1939 r. ze spotkania
z przedstawicielami największych ban-
ków londyńskich powiadomił Stachiewi-
cza o ich negatywnym stosunku do pro-
pozycji udzielenia Polsce kredytów na
zakup zapasów surowców strategicz-
nych na potrzeby przemysłu zbrojenio-
wego. Odmowa – co przekazał poufnie
Kowalewskiemu szef londyńskiego spo-
tkania bankierów, a ten Stachiewiczowi
umotywowana została następująco:
„Chodzi o to, że wojna jest nieuniknio-
na, może nastąpić nawet w tym roku i w
takim wypadku trudno jest przewidzieć,
żeby Polska mogła się oprzeć Niemcom.
Innymi słowy te zapasy złożone w Pol-
sce, trafiłyby do najbardziej niepowo-
łanych rąk niemieckich”.

Na to gen. Stachiewicz odparł:
„My to wszystko wiemy, ale
musimy się również liczyć z

tym, czego oni /bankierzy londyńscy–
uzup. S.A./ nie biorą pod uwagę, a mia-
nowicie, że my mamy dwa pakty o nie-
agresji z Sowietami i z Niemcami, a po-
za tym mamy zapewnienia osobiste z
Berlina, że nie będziemy zbrojnie atako-
wani. Poza tym ja osobiście, w obecnych
warunkach, wojny w bieżącym roku nie
przewiduję”. „Wróciłem do domu – uzu-
pełnił płk Kowalewski – zrobiłem sobie
rachunek sumienia. Sfery najbardziej
poinformowane w Londynie /a do ta-
kich należą szefowie banków - S.A./ spo-
dziewają się wojny w tym roku. Szef

Sztabu jest również widocznie niespokoj-
ny, ale tego nie chce okazać, przykrywa-
jąc się oficjalną wiarą w pakty, zapewnie-
niami z Berlina, i własną oceną, że woj-
ny w tym roku nie będzie, bo się do tego,
co może sam myśli - nie przyzna: jego
stanowisko na alarmy nie pozwala. Wo-
bec tego - Po zestawieniu danych, co ja
mam osobiście o tym myśleć i robić? Od-
powiedź była jasna – przygotowywać się
do wojny już w tym roku!” /Zeszyty Hi-
storyczne, VI, s. 119, Paryż 1964/.

Ta chyba szerzej nieznana reak-
cja oddaje, jak się wydaje – nie
tylko postawę szefa Sztabu

Głównego wobec ówczesnych zagrożeń,
lecz decydującej większości ówczesnego
establishmentu wojskowego i państwo-
wego. A w związku z tym, jest ona war-
ta dalszej dogłębnej penetracji badaw-
czej. Takiej, która określiłaby personalnie
źródła i motywy „zapewnień osobistych
w Berlinie, że nie będziemy zbrojnie ata-
kowani”. Oparta głównie na nich posta-
wa ówczesnego kierownictwa państwa
polskiego okazała się bowiem zgubna
dla naszego kraju i narodu.

Wywiad polski nie uzyskał
wcześniej informacji o an-
typolskich, w tym politycz-

no-terytorialnych, aspektach porozu-
mień niemiecko-radzieckich, to jest o
treści paktu Ribbentrop-Mołotow z
23.08.1939 r. Nie powiadomili o nich
Polski ani Brytyjczycy, ani Ameryka-
nie, mimo że uzyskali w tej sprawie wia-
rygodną relację od nastawionego an-
tyhitlerowsko sekretarza ambasady nie-
mieckiej w Moskwie Johannesa von
Herwarta.

Wybitnie niekorzystnie o sze-
fostwie Oddziału świadczy
postępowanie z tajnymi ak-

tami wywiadu. Część jego archiwum
została wywieziona na Zachód /Rumu-
nia, Francja, W. Brytania/. Jednakże
znaczną część, także duplikatów tej
pierwszej, pozostawiono w warszaw-
skim Forcie Legionów. I stała sie ona
łupem Abwehry /wywiadu niemieckie-
go/. Już 1.10.1939 r., po spenetrowaniu
pustego budynku Oddziału II przy pl.
Piłsudskiego, grupa Abwehry na czele
z kpt. Bulangiem udała się wprost do
Fortu Legionów. Tu zabezpieczyła dużą
– bo mieszczącą się na 6 ciężarówkach
partię tajnych akt wywiadu. Niemcy
znaleźli tajne akta polskich urzędów
także w Min. Spraw Zagranicznych i w
innych instytucjach, łącznie około 60
wagonów. Na podstawie analizy, głów-
nie papierów z Fortu Legionów i MSZ,
ustalili ponad 100 agentów Oddziału
II w Niemczech. Odkryli wśród nich
także ochronionego wcześniej przez
mjr. Sosnowskiego Guentera Rudloffa,
cennego informatora placówki IN3,
sprawującego znaczące funkcje w sze-
fostwie berlińskiego obszaru Abwehry.
Konsekwencją takiego postępowania
szefostwa Oddziału II z tajnymi aktami
były hitlerowskie tortury i egzekucje,
które dotknęły wymienionych agentów
wywiadu polskiego w Niemczech.

Wywiad III Rzeszy uplasował
swoja agenturę również w
strukturach Wojska Polskie-

go. A – jak wynika z relacji Stanisława
Strumph-Wojtkiewicza – zamaskowana
grupa Abwehry działała nawet w ewa-
kuacyjnej kolumnie sztabowej Naczel-
nego Wodza WP, udającej się do Brze-
ścia w kierunku granicy rumuńskiej.
Grupa ta dysponująca własnym samo-
chodem została włączona do tej kolum-
ny decyzja płk Englichta, zastępcy sze-
fa Oddziału II. Nic przeto dziwnego, ze
Niemcy z łatwością wykrywali miejsca
postojów Naczelnego Wodza WP, a pol-
scy oficerowie, prowadzący podsłuch
skarżyli się, że w tamtym czasie bar-
dzo im przeszkadzał jakiś krótkofalowy
nadajnik. Według ustaleń Strumph-
-Wojtkiewicza, płk Englicht ukrywał
przed zwierzchnikami istotne informa-
cje wywiadu, zapowiadające wtargnię-
cie niemieckich sił zbrojnych w granice
Polski 1.09.1939 r.

Oddział II /dotyczy to głównie
Wydziału B, czyli kontrwy-
wiadu/ nie wykrył wielu – na-

słanych do Polski lub pozyskanych na
miejscu szpiegów niemieckich. Nie po-
trafił także rozpoznać w porę przewrot-
nej działalności Abwehry, uprawianej za
pośrednictwem niemieckiej kinemato-
grafii /UFA/. Agendy wywiadowcze i
propagandowe Berlina wytworzyły w
tym czasie formy aktywnej współpracy
kinematografii polskiej – kilka antypol-
skich filmów indoktrynacyjnych, które
potem wyświetlano masowo w Niem-
czech i w innych krajach. A w związku
z tym kolejną przykrą niespodzianką
okazało się także to, że atakujące Polskę
we wrześniu 1939 r. siły niemieckie po-
suwały się w głąb naszego kraju po tych
szlakach, które wcześniej były skrupu-
latnie filmowane przez ekipy kinemato-
grafii niemieckiej przy pomocy polskie-
go 5 Pułku Ułanów /przewóz sprzętu,
itp./. Dowódcom atakujących jedno-
stek, Wehrmachtu znane były już wy-
śmienicie, naniesione wcześniej na ta-
śmy filmowe prezentowane podczas
szkoleń przygotowawczych do agresji,
drogi, mosty, fortyfikacje, zwłaszcza w
strefie pogranicza Polski z Prusami
Wschodnimi.

S t a n i s ł a w  A b r a m c z y k
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W miniony wtorek odbyło
się posiedzenie Rady Pol-
skiego Klubu Wyścigów
Konnych. Porządek obrad
przewidywał m.in. wybór
przewodniczącego rady i
omówienie wyników pracy
prezesa PKWK. Zapowia-
dany wniosek o odwołanie
prezesa nie został złożony. 

Powtórnie głosowano
kandydatury na prze-
wodniczącego Rady

PKWK i powtórnie wybrano na
tę funkcję Andrzeja Wójtowicza,
tyle że większą liczbą głosów niż
w czerwcu. Jego zastępcami zo-
stali Agnieszka Marczak, reko-
mendowana przez Polskie To-
warzystwo Właścicieli i Hodow-
ców Koni Pełnej Krwi Angiel-
skiej, oraz Tomasz Chalimoniuk
reprezentujący organizatora go-
nitw Totalizator Sportowy. Nale-
ży mieć nadzieję, że to posiedze-
nie zakończy personalne spory w
polskim Jockey Clubie i 25.
członków rady solidarnie weź-
mie się za uzdrawianie wyści-
gów konnych w naszym kraju.
Bo tę dyscyplinę sportu od kilku
lat toczy ciężka choroba, której
objawy są coraz bardziej widocz-
ne. Dyskwalifikacje jeźdźców za
niedowagę to już prawdziwa
plaga. Podczas ostatniego mi-
tyngu stewardzi z Komisji Tech-
nicznej na wniosek sędziego u
wagi zdyskwalifikowali ogiera
Ussam de Carrere, zdecydowa-
nego faworyta gonitwy, za nie-
dowagę jeźdźca.

Kolejny przypadek nie-
chlujstwa jeźdźca, któ-
ry nie potrafił wyważyć

się nawet na 64 kg(sic!), wywo-
łał wściekłość graczy. Kilku było
tak zdeterminowanych, że za-
powiedziało bojkot wyścigów od
przyszłego sezonu. Trudno dzi-
wić się takiemu rozgoryczeniu,
dyskwalifikacja konia równa się
bowiem utracie wygranej. Dla
niewtajemniczonych - gracz ob-
stawia wygraną ogiera Ussam
de Carrere w kilku kombinacjach
i trafia. Jego radość z wygranej
trwa jednak krótko, bowiem spi-
ker ogłasza, że Ussam został
zdyskwalifikowany i kolejność
na celowniku jest inna. Gracz
może więc wygrany bilet wyrzu-
cić do śmieci, ponieważ regula-
min nie przewiduje zwrotów. To
krzycząca niesprawiedliwość, że
za niechlujstwo jeźdźca musi
płacić gracz. Konieczna jest szyb-
ka zmiana regulaminu w tym
punkcie, bo w przeciwnym wy-
padku tor na Służewcu rychło
opustoszeje.

Rada PKWK stoi przed
wieloma zadaniami.
Kluczowa sprawa to

wdrożenie w życie programu po-
zyskiwania i szkolenia młodych
jeźdźców, co jest zadaniem sta-
tutowym Jockey Clubu. Wobec
braku narybku trenerzy zmusze-
ni są  powierzać dosiady jeźdź-
com, którzy za dotychczasowe
wyczyny powinni być dożywot-
nio pozbawieni licencji. To brak
konkurencji rodzi w tym zawo-
dzie patologie. Gdyby każdy ze
służewieckich macherów czuł na
plecach oddech przynajmniej
jednego konkurenta do dosia-
du, jeździłby jak do pożaru. 

Wdrożenie w życie
programu pozyski-
wania i szkolenia

młodych jeźdźców nie będzie ła-
twe. Wszystko zależy od współ-
pracy PKWK z Totalizatorem
Sportowym, który jest 30-letnim
dzierżawcą zabytkowego hipo-
dromu. Jeździeckiego narybku
należy bowiem szukać przede
wszystkim poza Warszawą, a że-
by ściągnąć do stolicy chętnych
trzeba im zapewnić podstawową
bazę socjalną. Kluczem są służ-
bowe kwatery, bo chłopaka ze
wsi nie będzie stać na wynajęcie

w Warszawie lokum. TS z pew-
nością ma w puli mieszkaniowej
wolne pokoje. Jeśli nie ma, powi-
nien je pozyskać, bowiem od za-
rania toru mieszkania na jego
terenie miały status lokali służ-
bowych, przeznaczonych do dys-
pozycji zatrudnionych tam pra-
cowników.

K olejnym pilnym zda-
niem Rady PKWK jest
dokonanie zmian w re-

gulaminie, czyli prawidłach wy-
ścigowych. Należy dostosować
regulamin do norm obowiązują-
cych w krajach UE, bo obecny to
przeżytek dający możliwość sto-
sowania uznaniowości i mani-
pulacji. Rada powinna w tej spra-
wie ściśle współpracować ze sto-
warzyszeniami zrzeszającymi

właścicieli koni wyścigowych
oraz osobami znającymi na wy-
lot przepisy polskie i międzyna-
rodowe, takimi jak na przykład
chodząca encyklopedia wyści-
gowa Andrzej Szydlik. Przede
wszystkim jednak powinna zo-
stać wynajęta renomowana kan-
celaria prawna, która miałaby
merytoryczną pieczę nad praca-
mi związanymi ze zmianami w
regulaminie. Należy rozważyć
powrót do dobrych praktyk
sprzed lat, gdy koń po trzymie-
sięcznej przerwie w startach był
zapisywany pod “0” i nie mógł
być objęty zakładami totalizato-
ra. Wówczas trenerzy mogliby
do woli eksperymentować w
pierwszym starcie i sprawdzać
aktualną dyspozycję konia bez
uszczerbku finansowego dla gra-
czy. 

K olejną bardzo ważną
kwestią jest wydanie
walki nasilającemu się

zjawisku  podawania koniom
niedozwolonych substancji. Za
sprawą araba Poranny Blask na-
jedliśmy się w wstydu przed go-
śćmi z Zachodu i Zjednoczonych
Emiratów Arabskich. Ogier wy-
grał międzynarodową gonitwę
i został zdyskwalifikowany, po-
nieważ wykryto w jego organi-
zmie obecność niedozwolonych
substancji. Obecność niedozwo-
lonych substancji także u klaczy
Mahari. Zawieszono trenerowi
licencję, ale to nic nie zmieniło,
bowiem trener ów uzyskał peł-
nomocnictwo od członka rodzi-
ny z uprawnieniami trenerskimi
i nadal wykonuje zawód, tyle że
nie pod swoim nazwiskiem.

Doping, nazywany czę-
sto na Służewcu eufe-
mistycznie “substan-

cjami niedozwolonymi”, to pla-
ga, która niszczy ten piękny
sport, końskie organizmy i go-
dzi w wizerunek wyścigów kon-

nych. Niezbędne jest wprowa-
dzenie drakońskich kar za sto-
sowanie tego typu haniebnych
praktyk. Za pierwszym razem
trener powinien być pozbawiony
licencji na minimum rok, zaś w
przypadku recydywy dożywot-
nio. Pozbawiony licencji trener
nie miałby wstępu do stajni, na
tor roboczy, na padok i do dżo-
kejki. Stewardzi z Komisji Tech-
nicznej powinni mieć prawo do
przeprowadzania kontroli anty-
dopingowych o każdej porze
dnia i nocy, tak jak to jest na Wy-
spach. Tam jockey cluby nie pa-
tyczkują się ze “szprycownika-
mi”. W kwietniu w Newmarket
stewardzi wpadli do stajni jedne-
go z szejków i wykryli niedozwo-
lone substancje w organizmach

kilkunastu koni. Trener stracił li-
cencję na 8 lat. Również Totali-
zator Sportowy, dzierżawca i ad-
ministrator obiektu, powinien
wypowiedzieć wojnę trenerom
podającym koniom niedozwo-
lone środki, odmawiając oficjal-
nie ukaranym za taki czyn np.
prawa do wynajmu końskich
boksów na terenie służewieckie-
go hipodromu. 

P rzypadek zawieszone-
go i mimo to nadal
uprawiającego swój za-

wód trenera klaczy Mahari to
nie jedyna fikcja na Służewcu.
Jest na torze grupa zagranicz-
nych koni rosyjskich właścicieli,
które zapisane są na nazwiska
dwojga polskich trenerów. W
rzeczywistości trenerzy ci nic do
tych koni nie mają i nic o nich nie
wiedzą, stoją one bowiem w
osobnych stajniach i dogląda ich
załoga rosyjska. Chyba najwyż-
szy czas zakończyć te chochole
pląsy. Czemu nie umożliwia się
rosyjskim trenerom oficjalnego
uprawiania na Służewcu swoje-
go zawodu? W Warszawie bez
żadnego problemu koni dosia-
dają jeźdźcy z zagranicznymi li-
cencjami, czym więc różni się
ich sytuacja prawna od sytuacji
trenera posiadającego ważną ro-
syjską licencję na trenowanie ko-
ni wyścigowych? Czemu PKWK
nie honoruje dokumentu wyda-
nego w Federacji Rosyjskiej? 

To zaledwie kilka z ob-
szernego katalogu pro-
blemów nękających

wyścigi konne w Polsce. Można
je rozwiązać, ale do tego po-
trzebne są dwie rzeczy – wola
dokonania zmian na lepsze u
członków Rady PKWK i prezesa
Jockey Clubu oraz ścisła i har-
monijna współpraca na linii
PKWK – TS. Widzimy tu szcze-
gólnie dużą rolę prezesa PKWK.
Lata prezesury obecnego szefa

Jockey Clubu to bezczynność i
marazm, bierne obserwowanie
jak na torze rodzą się patologie.
Współpraca prezesa z obecną ra-
dą nie układa się, postawiono
mu kilka poważnych zarzutów,
mimo to nie pojawił się wniosek
o jego odwołanie. Prawdopo-
dobnie dlatego, że Rada PKWK
nie widzi odpowiedniego kan-
dydata na następcę. Na giełdzie
nazwisk przewijają się m.i n. by-
ły selekcjoner kadry narodowej
naszych piłkarzy Jerzy Engel, re-
żyser filmowy i hodowca koni
wyścigowych Wiesław Saniew-
ski, czy znawca końskiej materii
Sławomir Walotek, który praco-
wał przez wiele lat na słynnym
torze wyścigowym w Hongkon-
gu. Wymienieni nigdy nie po-

twierdzili jednak oficjalnie swo-
jego akcesu. 

Wybór prezesa PKWK
to niestety decyzja
polityczna, ponie-

waż decydentem w tej sprawie
jest minister rolnictwa. Rada
PKWK może wysunąć konkret-
ną kandydaturę, ale minister nie
musi jej zatwierdzić. Może, ale
nie musi. Dlatego szansę na pre-
zesurę w Jockey Clubie ma tylko
ta osoba, która zostanie namasz-
czona przez szefa resortu. Ostat-
nio w kuluarach pojawiło się na-
zwisko Michała Szczerby, posła
na Sejm RP, szefa parlamentar-
nego zespołu ds. jeździectwa i
wyścigów konnych, jako poten-
cjalnego kandydata na prezesa
PKWK. Nie zdołaliśmy jednak
oficjalnie potwierdzić tej infor-
macji u źródła. Naszym zdaniem,
nie byłby to zły kandydat, atuta-
mi Szczerby są młodość, wy-
kształcenie, wyraźna chęć działa-
nia na rzecz rozwoju wyścigów,
jak również otwartość na ludzi.
Sytuacja w Sejmie jest taka, że
koalicja rządząca państwem wi-
si na włosku, cenny jest każdy
głos. Gdyby więc Michał Szczer-
ba tylko zechciał, bez trudu uzy-
skałby dzisiaj polityczne poparcie
niezbędne do objęcia tej funkcji. 

T ak czy owak, bywalcy
toru czekają na kon-
kretne działania Rady

PKWK oraz spółki Traf, mające
m. in. na celu sprowadzenie
wreszcie gracza do roli podmio-
tu, a nie przedmiotu. Jeśli wy-
ścigi konne w Warszawie miały-
by mieć nadal taką twarz, jaką
mają obecnie, organizowanie
gonitw w przyszłości byłoby
działaniem bezsensownym. A
sens zyskałyby na powrót, sta-
jąc się “publicznymi próbami,
których zadaniem jest ocena
stopnia dzielności koni”, 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Pisząc ostatni felieton, przyznałem się do jednej ze
swoich motoryzacyjnych słabości – zamiłowania do
danych technicznych. To jednak nie wszystko. Bar-
dzo lubię przeglądać też, dostępne w salonach kata-
logi samochodowe. Dziś o tym, co można w nich wy-
czytać „między wierszami”.

Za co lubię katalogi samochodowe? Oprócz oczywistych ko-
rzyści wynikających z czerpania wiedzy o nowych modelach, no-
wych rozwiązaniach technicznych i elementach wyposażenia,
traktuję katalogi jak lekturę rozweselającą. Czytając, otrzymu-
jemy często również sporą dawkę reklamowego „kitu”. Każda z
marek samochodowych, używa tego typu publikacji do jak naj-
lepszego zareklamowania własnych produktów. Niekiedy uży-
wany w katalogach język, można nazwać „poprawną polszczy-
zną”, w innych przypadkach, można podejrzewać, że mamy do
czynienia z nieudolnymi tłumaczeniami i przedrukami katalo-
gów zagranicznych.  Motywacje są różne, a i aspekt finansowy
nie pozostaje z pewnością bez znaczenia Nie będę też ukrywał,
że w obu grupach firm, mam swoich faworytów, których nazw
z oczywistych powodów wymieniał nie będę.

Nie jest też regułą, że droższy model samochodu, ma ładniej-
szy, na wyższym poziomie wydany katalog. Niejednokrotnie, mo-
dele „tanie” i popularne – przynajmniej z założenia – poszczycić
się mogą naprawdę ciekawymi i estetycznymi wydawnictwami
reklamowymi. Z pewnością różni potencjalni klienci mają też róż-
ne oczekiwania w stosunku do katalogów.

Niejednokrotnie spotkałem się też z opiniami, że czasy papie-
rowych, drukowanych katalogów już minęły, a wszystko można
przecież znaleźć w Internecie. Oprócz tego, co znaleźć można w
katalogach, w necie znajdziemy zaawansowane konfiguratory
oraz zdjęciowe i filmowe prezentacje. Skonfigurowany przez
siebie samochód możemy dokładnie obejrzeć ze wszystkich
stron, również we wnętrzu, a nawet „wykonać” nim jazdę prób-
ną słysząc dźwięk wybranego silnika.

To wszystko prawda, a technologia z pewności w przyszłości
pozwoli na jeszcze więcej. Ja jednak w kwestii katalogów, wciąż
jestem klientem „tradycyjnym”, który, interesując się nowym
modelem, zakup zaczyna od wizyty w salonie, obejrzenia samo-
chodu i odbycia nim jazdy testowej. Dopiero potem wracam do
domu, a zdobyte w ten sam tradycyjny sposób informacje o róż-
nych modelach, porównuję do danych z Internetu. 

W dzisiejszym felietonie pragnę podzielić się szczyptą moto-
ryzacyjnego humoru, często moim zdaniem wysokiej próby, za-
czerpniętego właśnie z polskich katalogów samochodowych.
Pokuszę się nawet o podział cytatów na kategorie. Miłej zabawy...

„„IInnttrryygguujjąąccee wwpprroowwaaddzzeenniiaa””: „podkreśla znaczenie chwili”,
„nowoczesny i dumny ze swojej nowej odsłony”, „posiada zestaw
najlepszych cech”, „reflektory ze zintegrowanym modułem świa-
teł LED wyrażają niepowtarzalne emocje”, „dzięki marzeniom
o wolności i przygodzie narodził się nowy (model– przyp. aut.)”,
„podróżowanie w atmosferze błogiego spokoju lub obfitujące w
emocje, jest teraz możliwe zarówno na bezdrożach jak i w ser-
cu miasta”, „to samochód 200-procentowy”, „pedały hamulca i
przyśpieszenia oraz ergonomicznie ukształtowana dźwignia
zmiany biegów działają tak, by dodatkowo zwiększyć kontrolę
nad pojazdem”, „kiedyś był to samochód dla każdego. Teraz
jest to samochód dla Ciebie”, „deska rozdzielcza w kształcie fa-
li”, „został wyposażony w przesuwane drzwi, które jak zaczaro-
wane otwierają się po naciśnięciu przycisku”, „którykolwiek
wybierzesz, wybierzesz najlepiej”. 

„„DDzziiwwnnee wwyyppoossaażżeenniiee””:: „opcjonalny, wystający obrotomierz”,
„wnętrze zapewni Ci funkcjonalny drobiazg, przenośną popiel-
niczkę”, „portfelowy kształt zagłówków”. 

„„NNiieepprraawwddooppooddoobbnnee mmoożżlliiwwoośśccii””:: „siedzenia można usta-
wić w 16 różnych pozycjach”, „pozwala wyrazić swoją osobowość
proponując uchwyt na iPod oraz dozownik zapachów z czujni-
kiem wibracji”, „z myślą o aktywnym wypoczynku, możesz wy-
brać hak holowniczy”, „system, który pomaga kierowcy przywró-
cić pożądany tor jazdy samochodu w zakresie obowiązujących
praw fizyki”, „wnętrze zaprasza do podróży, która natychmiast
przeniesie kierowcę do krainy spokoju”, „w nowym czas może
zwolnić”, „kiedy wsiadasz do (nazwa modelu – przyp. autora),
to zaczynasz natychmiast odczuwać satysfakcję”, „kierowca mo-
że do woli korzystać z ekskluzywnej funkcji masażu”, „wygospo-
darowano dodatkową przestrzeń na stopy, kolana i łokcie, aby
każda podróż przebiegała w dobrej atmosferze”.

„„ZZaaddzziiwwiiaajjąąccee ddaannee tteecchhnniicczznnee””:: „filtr cząstek stałych wy-
chwytuje 99,99% cząstek sadzy ze spalin”, „zwalnia równie
płynnie i pewnie, jak rusza”. 

M O T O W O J
DDrrooggii CCzzyytteellnniikkuu,, jjeeśśllii cchhcciiaałłbbyyśś,, aabbyy zzaapprrooppoonnoowwaannyy pprrzzeezz CCiiee-

bbiiee tteemmaatt zzwwiiąązzaannyy zz mmoottoorryyzzaaccjjąą zzoossttaałł ppoorruusszzoonnyy ww jjeeddnnyymm zz kkoo-
lleejjnnyycchh wwyyddaańń ffeelliieettoonnuu ww nniinniieejjsszzeejj rruubbrryyccee,, wwyyśślliijj pprroosszzęę sswwoojjąą pprroo-
ppoozzyyccjjęę ppoodd aaddrreess:: mmoottoo@@ppaassssaa..wwaaww..ppll
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Gracz jest podmiotem, nie przedmiotem
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Z kart katalogów...
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Strusie mają ponoć skuteczną metodę zaklinania rzeczywistości – chowa-
nie głowy w piasek. Tym sposobem wydaje im się, że jak one czegoś nie
widzą, to to „coś” też ich nie widzi, albo może tego „cosia” wcale nie ma.

Tak samo zachowują się nasi „wybrańcy”. Słowo to rymuje się z innym, bardziej
popularnym, ale uznawanym za grubiańskie, dlatego go nie używam. Nie używam
też dlatego, że na 560 „wybrańców” kilku jest porządnych i mądrych. Nasi „wybrańcy” zatem w szer-
szym tego słowa znaczeniu stosują politykę wzorowaną na „metodzie strusia”. Czyżby nie wiedzie-
li, że jak struś chowa głowę, to wystawia dupę?

Były zastępca dyrektora Zarządu Wywiadu UOP (1990-1994), doradca ministra spraw we-
wnętrznych (2000-2001), doradca sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych (2007), członek rady kon-
sultacyjnej przy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (od 2008) Piotr Niemczyk w wywiadzie
dla Polska The Times (czerwiec 2013) powiedział: „Dziwię się, że informacje o programie PRISM
wzbudziły taką sensację. O tym, że linie telekomunikacyjne i satelity komunikacyjne czy serwery
są kontrolowane przez służby specjalne, a w szczególności przez amerykańską NSA, mówi się od
dawna. Jeszcze pod koniec lat 90. mówiło się o mitycznym programie Echelon, który miał być utrzy-
mywany przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Niemcy, Nową Zelandię czy Australię.”

Czuję się zażenowany koniecznością komentowania tej wypowiedzi, ale ponieważ po raz kolej-
ny robię to pro publico bono, postaram się nie używać wulgaryzmów. Od dawna mówi się o niele-
galnej działalności NSA, a szanowny doradca, konsultant nie podejmuje działania dla ochrony na-

szego kraju przed obcymi wywiadami,
póki jakiś Manning lub Snowden nie opu-
blikuje informacji. Wygląda na to, że trak-
tuje on podsłuchiwanie Polaków jako do-
puszczalna normę. A jeśli informował, to
jeszcze gorzej świadczy o naszych służ-
bach. Oświadczam, że byłbym lepszym

konsultantem i doradcą od Piotra Niemczyka, na co mam dowody w postaci wcześniej opubliko-
wanych felietonów. Ja nie wiedziałem, ale się dowiedziałem i napisałem, a on wiedział, nie powie-
dział! I jeszcze dwa „drobiazgi” – rozumiem, że w roku 1994 roku Echelon można było nazwać „mi-
tycznym”, ale użycie tego słowa dwadzieścia lat później jest, moim zdaniem, świadomym wprowa-
dzaniem Czytelnika w błąd! Tak samo jak umieszczenie Niemiec w grupie „Five Eyes” pokazuje nie-
zrozumienie samej idei powstania tego układu. Piątym członkiem jest Kanada i dla objaśnienia tro-
chę mnemotechniki – AUSCANNZUKUS. Resztę historii „mitycznego” ECHELONA mogą sobie na-
sze tajne służby wyczytać z Wikipedii. Sądząc po ich zachowaniu – ta wiedza i tak już będzie dla nich
wystarczająco głęboka.

Minister Sikorski, niemal równolatek Niemczyka zachowuje się podobnie – jak struś. Czy to ja-
kaś zmora, plaga? Dopóki nie ukaże się publikacja w jakimś opiniotwórczym medium – głowa w
piasek – nie ma go. Niepoważnie wygląda wypowiedź szefa MSZ o tym, że jak zobaczy się z ame-
rykańskim sekretarzem stanu (zwierzchnik ministerstwa spraw zagranicznych), to go zapyta, czy
był podsłuchiwany. To jakaś kpina! O od czego ambasador USA w Polsce i dywanik, do czego słu-
żą noty dyplomatyczne i inne oficjalne, urzędowe pisma z polskim godłem? Jeśli Sikorskiemu w peł-
nieniu obowiązków ministra RP przeszkadza przyjaźń z Johnem Kerry, to ma trzy wyjścia – rezy-
gnacja z jednego lub drugiego albo z obu. Radek Sikorski znalazł czwarte – czekanie z głową w pia-
sku na odpowiedź ambasady USA i na odpowiedź Kerry’ego. No i się doczekał! Jak nic nie wiedział,
tak nie wie. A właśnie kilka miesięcy temu polski rząd powinien wywołać burzę, przynajmniej pia-
skową, a nie w szklance wody, która dotarłaby szybko do Waszyngtonu. Bo, panie ministrze, praw-
dziwym przyjacielem nie jest przydupas i potakiwacz, lecz ten, kogo stać na mówienie prawdy w
oczy, a nie w piasek... W imię przyjaźni.

Na zakończenie kilka informacji dla UOP-u o zakresie jego obowiązków. Ta utajniona instytucja
RP ma za zadanie: 

kryptograficzną ochronę wiadomości stanowiących tajemnicę państwową i służbową, przekazy-
wanych przez techniczne środki łączności na potrzeby organów administracji państwowej i państwo-
wych instytucji finansowych i gospodarczych,

rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom godzącym w bezpieczeństwo, obronność, nie-
zależność, całość i międzynarodową pozycję państwa,

zapobieganie i wykrywanie przestępstw szpiegostwa i terroryzmu /.../ oraz ściganie ich
sprawców,

zapobieganie i wykrywanie przestępstw godzących w podstawy ekonomiczne państwa i ściga-
nie ich sprawców,

zapobieganie i wykrywanie przestępstw o charakterze lub zasięgu międzynarodowym /.../ oraz
ściganie ich sprawców,

rozpoznawanie i przeciwdziałanie naruszeniom tajemnicy państwowej,
przygotowywanie dla najwyższych organów władzy i administracji państwowej informacji i ana-

liz istotnych dla bezpieczeństwa państwa.

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Przyjaciel z głową w piasku

„Prawdziwym przyjacielem
nie jest przydupas i potaki-
wacz, lecz ten, kogo stać na
mówienie prawdy w oczy”

Do nadwiślańskiego bantustanu wpadł z przyjacielską wizytą Wielki Bia-
ły Człowiek. Wpadł niby przypadkiem, ot, tak sobie, żeby pogadać z przy-
jaciółmi - Murzynami przy ognisku. Wodzowie z bantustanu pękali z du-

my, szczególnie ten, który za żonę ma rodaczkę Wielkiego Białego Człowieka. Do-
stojny Gość przywiózł ze sobą trochę perkalu, błyskotek, a przede wszystkim
ogrom obietnic i miłych słów, zwanych w nadwiślańskim bantustanie bajerem. Wodzowie łykali ba-
jer niczym gęsi groch i nie wychylali się, kiedy lud bantustanu pytał Wielkiego Białego Człowieka
o niewygodne dla niego sprawy. Wielki Biały Człowiek to, jak się łatwo domyślić, John Kerry, se-
kretarz stanu USA, czyli ichni minister spraw zagranicznych.

To oczywiście przypadek, że przyjacielska wizyta pana sekretarza zbiegła się z przyjęciem przez
nasz rząd  programu finansowania i modernizacji polskiej armii, na który zamierzamy wydać do
2022 r. gigantyczną kwotę 40 mld USD. Jest to kwota bardzo znacząca dla cienko przędącej ame-
rykańskiej gospodarki. Żadne z europejskich państw nie dysponuje taką kasą na modernizację
swojej armii. Około 3 mld USD pójdzie na budowę tarczy antyrakietowej i obronę przeciwlotniczą.
Wykonawca tych inwestycji ma zostać wyłoniony jeszcze w tym roku. Nie dziwi więc azymut ob-
rany przez reprezentanta interesów USA. Mamy również kupić śmigłowce wsparcia bojowego, sa-
moloty szkolne i transportowe, okręty, rakiety, 2 tysiące pojazdów pancernych, rozpoznanie sate-
litarne oraz systemy informatyczne. Do 2022 r. Polska ma zakupić 70 śmigłowców. Są trzy oferty:
amerykański Sikorsky, francuski Eurocopter oraz brytyjsko-włoski AgustaWestland. Stawiam bu-
tlę markowego koniaku przeciwko flaszce “jagodzianki”, że wygra Sikorsky.   

Swego czasu Polska odstąpiła od praktyki zagranicznych zakupów, preferując offset, czyli inwe-
stycje w polskie firmy w zamian za zakup. Jednak programy offsetowe w przypadku amerykańskie-
go F-16 i fińskiego transportera opancerzonego Rosomak  zakończyły się dotkliwą porażką, a moż-
liwości wyegzekwowania kar są niewielkie. Podobnie jest w przypadku samolotu-gniota, czyli pa-
sażerskiego Boeinga “Dreamliner”, którego awarii trudno już się doliczyć. I tu nie ma co oczekiwać
godziwego odszkodowania. Tymczasem mamy w planie dokupienie kilkunastu kolejnych myśliw-

ców bojowych. Poprzednio wybraliśmy F-16, choć ofero-
wano nam znacznie nowocześniejsze i tańsze JAS-39 Gripen.
Tymczasem sąsiedzi zza południowej granicy odrzucili ame-
rykański fajans i wybrali właśnie szwedzkiego Gripena.
Rozważni Czesi nie zdecydowali się jednak na zakup sa-
molotów, wybrali o wiele tańszą i przyszłościową opcję le-
asingu 14. Gripenów na 10 lat. Wszystkie samoloty zostały
dostarczone w ciągu roku. Teraz czeski rząd rozpisuje kolej-
ny przetarg, tym razem na zakup tych maszyn i trzyma pro-

ducentów Gripena w garści. Stawiam astrachański kawior przeciwko włoskiemu salcesonowi, że
Polacy ponownie wybiorą  samoloty amerykańskie, no bo skoro mamy już ileś sztuk na stanie... Mam
podejrzenia graniczące z pewnością, że z tortu na modernizację naszej armii wartego ponad 40 mld
USD Jankesi wykroją przynajmniej dwie trzecie. 

Przeżyłem już czasy wiecznej przyjaźni ze Związkiem Radzieckim i bilateralne rozmowy toczą-
ce się “w miłej i pełnej zrozumienia atmosferze”. Przeżyłem serwilistyczne i wiernopoddańcze
zachowania oraz wypowiedzi polskich przywódców kierowane pod adresem obcego mocar-
stwa. Liczyłem, że ten rozdział w polskiej polityce zagranicznej jest po wsze czasy zamknięty. Prze-
liczyłem się. Aktualny minister spraw zagranicznych to najbardziej serwilistyczny szef tego re-
sortu od 1989 r. Takie jest moje zdanie. Nadskakuje Amerykanom na każdym kroku. To on jako
pierwszy wyskoczył niczym filip z konopi z informacją, że polski rząd nie przyzna azylu politycz-
nego Edwardowi Snowdenowi. Jeszcze dworował sobie z tego niebywale odważnego człowie-
ka, który ujawnił bezmiar bezprawia w amerykańskim wydaniu i będzie za to ścigany aż do śmier-
ci. Bezprawie to na własnej skórze odczuła m. in. kanclerz Angela Merkel. Amerykański wywiad
podsłuchiwał jej rozmowy prywatne, co jest absolutnym skandalem. Tymczasem doradca nasze-
go prezydenta prof. Koziej powiedział w TVP Info, że to, co robią Jankesi, właściwie nie jest pod-
słuchiwaniem, tylko słuchaniem. Słuchać to ja mogę radia, generale z profesorskim tytułem. Kie-
dy jednak podłączam się do prywatnej rozmowy, czytam cudzą korespondencję, albo za pomo-
cą szklanki przy ścianie monitoruję życie sąsiadów, jestem po prostu obrzydliwą szumowiną niewar-
tą splunięcia.

Co da nam Kerry i jego mocodawcy za możliwość podłączenia się do gigantycznych pieniędzy?
To samo, co dali nam za poparcie ich interwencji zbrojnej w Iraku, czyli przysłowiowy uścisk dłoni
prezesa i kilka grzecznościowych formułek. Czy Sikorski naciśnie pana sekretarza w kwestii znie-
sienia wiz dla Polaków? Nie sądzę, bo  pan sekretarz wykpiłby się, że on nic w tej sprawie nie mo-
że. Obama też nic nie może, nikt w USA nic nie może, więc nasz prezydent przy wyjeździe do tego
kraju musi poddawać się upokarzającym procedurom wizowym i śpiewać, czy nie jara skrętów i czy
aby nie jest gejem. Ameryka to fajny kraj - przed wszystkim bardzo bezpieczny. Uzbrojeni po zęby
i odziani w moro faceci zaledwie dwa-trzy razy w miesiącu otwierają ogień w miejscach publicz-
nych raniąc i zabijając niewinnych ludzi. To kraj demokratyczny jak żaden inny - jak coś jest nie po
myśli rządu, pada magiczny termin “bezpieczeństwo narodowe”. I od razu jest po sprawie. W Sta-
nach nikt nie może być aresztowany bez nakazu sądowego - z wyjątkiem więźniów w bazie Guan-
tanamo, którzy latami siedzą w klatkach bez procesu sądowego. USA  to kraj wolnych ludzi, ale od-
wiedzanie sąsiedniej Kuby jest nielegalne i za złamanie tego zakazu można wylądować w pierdlu.
Rząd wydał taki zakaz i tyle. W USA jawność to podstawa, ale nie dotrzesz do materiałów związa-
nych z zabójstwem prezydenta  JFK, bo są utajnione do 2032 r. Tak zdecydował rząd i bez dysku-
sji. Niech żyje wieczny sojusz narodów polskiego i amerykańskiego!

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Z przyjacielską wizytą w bantustanie

„Lud bantustanu
pytał Wielkiego
Białego Człowieka
o niewygodne dla
niego sprawy”

Piórem Derkacza
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Celebryta. Już samo to słowo elektryzuje otoczenie. Nic dziwnego, że każdy lgnie do człowie-
ka określonego tym tytułem. Wystarczy otrzeć się o takiego celebrytę, a iskra popularności prze-
skakuje na osobę ocierającą się. Takie jest prawo fizyki, gdzie potarta laska ebonitowa śle ener-
gię. Wiek celebryty nie ma znaczenia. Ważna jest laska, wszak to ona wysyła energię w świat.
Starszy pan z tytułem celebryty ma zazwyczaj młodą laskę. Po jakim czasie „laska” sama staje
się celebrytką i wtedy szuka młodszego kandydata, na którego mogłaby przeskoczyć z niej iskra.
Wychodzi na to, że wkrótce będziemy mieli tylu celebrytów w Polsce, że staniemy się przynajm-
niej w tej dziedzinie samowystarczalni. 

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

Hipermarket na Ursynowie 
obchodzi 18 urodziny

E.Leclerc istnieje na warszawskim Ursynowie już od 18 lat. Z okazji tej wyjątkowej rocznicy hi-
permarket zaplanował moc atrakcji dla swoich gości. Mega promocje, wielka loteria i ponad 700
nagród to plan E.Leclerc na uczczenie urodzin. Hipermarket zaprasza klientów do świętowania
od 5 do 17 listopada.

Sklep na warszawskim Ursynowie już od 18 lat ma przyjemność gościć w swoich progach lu-
dzi, którzy cenią dobrą jakość produktów i atrakcyjne ceny. Z okazji takiej rocznicy klientom lu-
biącym artykuły w promocyjnych cenach hipermarket zapewni mega obniżki, natomiast entu-
zjaści dreszczyku emocji będą mogli wziąć udział w Wielkej Loterii oferującej ponad 700 nagród
do wygrania.

Droga do uczestnictwa w konkursie jest prosta – wystarczy zrobić zakupy za minimum 100 zło-
tych i odebrać specjalny wydruk - przy zakupach za 200 złotych będą to dwa wydruki. Każdy z
nich zeskanować można przy pomocy maszyny losującej, a potem już tylko... czekać na wyniki! 

E.Leclerc zdaje sobie sprawę, że klienci mają różne potrzeby, dlatego do wygrania będzie sze-
roki wachlarz produktów. Fanów nowych technologii ucieszy telewizor LG, tablet Modecom i kon-
sole PS3, a posiadacze samochodów wzbogacić się będą mogli o GPS lub radio. Znajdzie się tak-
że coś dla lubiących porządek – odkurzacz marki Zelmer.

Oprócz nagród rzeczowych przewidziane są bony na 50, 100, 200, a nawet 500 złotych! Taka
nagroda pozwoli klientowi na dokonanie wyboru i samodzielny zakup wymarzonego produktu.

E.Leclerc w Warszawie na Ursynowie obchodzi 18 urodziny. Z okazji tej rocznicy od 5 do 17 listo-
pada klienci spodziewać się mogą atrakcyjnych promocji i nagród do wygrania w Wielkiej Loterii.
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NNaajjcczzęęśścciieejj pprrzzyycchhooddzząą ddoo PPaa-
nnaa ppaaccjjeennccii zz cchhoorroobbaammii żżyyłł,,
ggłłóówwnniiee zz ttzzww.. żżyyllaakkaammii.. CCoo jjeesstt
pprrzzyycczzyynnąą ttyycchh sscchhoorrzzeeńń??

Podstawową przyczyną po-
wstawania żylaków jest genety-
ka. Najczęściej dziedziczymy
schorzenia po rodzicach, dziad-
kach. Kolejną przyczyną w przy-
padku kobiet są ciąże i również
hormony. Dalej tryb życia -nad-
waga, brak ruchu oraz praca sto-
jąca i siedząca. Krew w żyłach
wymaga żebyśmy się poruszali.
Mięsnie w nogach pracują jak
pompy, które przepompowują
krew z powrotem do serca. Są
pewne czynności a nawet spor-
ty, które przyczyniają się do po-
wstawania żylaków np. tenis,
jazda konna.

JJaazzddaa kkoonnnnaa?? AA ttoo ddllaacczzeeggoo??
Też zadałem sobie to pytanie,

gdy pierwszy raz o tym przeczy-
tałem. Gwałtowne ruchy wyko-
nywane w trakcie wspierania się
na strzemionach, z ustawieniem
w bezruchu kończyn powodują,
że zastawki w żyłach narażone
są na ciśnienie uderzającego słu-
pa krwi. To sprzyja tworzeniu
się chorób, których jednym z ob-
jawów są żylaki. Na szczęście pa-
nie rzadko dziś jeżdżą konno

JJaakkiiee ssąą oobbjjaawwyy tteejj cchhoorroobbyy??
Objawów jest wiele. Oprócz

tych których widzimy na nogach
jak żylaki, pajączki, drobne popę-
kania naczyniek, przez uczucie
ciężkich, zmęczonych nóg po
opuchnięte nogi i bolesne skur-
cze, która łapią szczególnie nocą.
U niektórych pań czasami nie wi-
dać poszerzonych żył, ale obrzę-
ki powodują, że życie jest bardzo
dokuczliwe, a wynika to z nie-
wydolności układu żylnego.

By to potwierdzić wykonuje-
my badanie USG-doppler w cza-
sie którego oglądamy dokładnie
naczynia, mierzymy jak szybko
płynie w nich krew oraz czy pły-
nie w prawidłowym kierunku.
Badanie USG wykonane przez
doświadczonego lekarza flebo-
loga pozwala precyzyjnie okre-
ślić nieprawidłowości i wybrać
optymalną metodę leczenia ży-
laków. Czasami wystarczy włą-
czyć odpowiednią profilaktykę.
Nie każdą nogę z żylakami trze-
ba operować.

GGddyy ppoo bbaaddaanniiuu UUSSGG ookkaażżee
ssiięę,, żżee ttrrzzeebbaa jjeeddnnaakk ppooddjjąąćć llee-
cczzeenniiee,, jjaakkiiee mmaammyy mmoożżlliiwwoośśccii
kkuurraaccjjii??

Leczyć możemy operacyjnie,
albo zachowawczo. Leczenie za-
chowawcze polega na stosowa-
niu leków o których głośno jest w
mediach, zwłaszcza latem. Pro-
ponowane w reklamach leki mo-
gą zmniejszać dokuczliwość ob-
jawów niewydolności żylnej, ale
jej nie wyleczą. Czasami stosuje-
my specjalne pończochy uciska-
jące. Mamy również dużo moż-
liwości skutecznego leczenia
przez operacje. Metoda klasycz-
na polega na tym, że musimy
pacjentowi chore żyły usunąć,
czyli je wyrwać, po to, żeby krew
krążyła tylko przez zdrowe na-
czynia. Dzięki temu nie mamy
zastoju krwi w naczyniach a
obrzęki i inne dolegliwości ustę-
pują. W czasie klasycznej opera-
cji od strony pachwiny wprowa-
dzamy do żyły specjalny cewnik,
sondę metalową, którą wypro-
wadzamy przez żyłę nisko na
łydce. Przywiązujemy żyłę i nie-
stety… brutalnie wyrywamy. Za-
bieg ten wykonywany jest w
znieczuleniu lędźwiowym czę-
sto nazywanym przez pacjentów
kłucie w plecy. To bezpieczne
znieczulenie choć nielubiane
przez chorych.

PPoo ttyymm zzaabbiieegguu wwyyssttęęppuujjąą
kkoommpplliikkaaccjjee......

Po zabiegu często tworzą się
spore krwiaki, które wchłaniają
się powoli a dolegliwości utrzy-
mują się czasami wiele tygodni,

miesięcy. Częste są, niestety na-
wroty, gdyż po 3 latach obser-
wuje się u co trzeciego pacjenta
nawrót dolegliwości. Sami ten
nawrót prowokujemy gdyż w
miejscu krwiaków organizm pró-
buje odtworzyć usunięte naczy-
nia w procesie zwanym neoan-
giogenezą. Te odrastające na-
czynia są przyczyną żylaków na-
wrotowych. 

MMoożżeemmyy rróówwnniieeżż wwyykkoonnaaćć
ooppeerraaccjjęę zz zzaassttoossoowwaanniieemm ffaall rraa-
ddiioowwyycchh.. NNaa cczzyymm oonnaa ppoolleeggaa??

Metoda ta jest zdecydowanie
skuteczniejsza i łagodniejsza,
praktycznie bezbolesna. W me-
todzie tej nie wyrywamy żył, tyl-
ko wprowadzamy do środka
cewnik, który połączony jest z
urządzeniem generujący fale ra-
diowe. Fala radiowa, której ener-
gia kumuluje się na ścianie na-
czynia, rozgrzewa to naczynie,
powodując, że temperatura tej
ściany osiąga 120 stopni. W ta-
kiej temperaturze białko się ści-
na. Tutaj mamy podobny efekt.
Ściana naczynia ulega koagula-
cji. Naczynie z czasem zarasta a
tworząca się blizna po-
woduje, że krew nie
przepływa. Za-
bieg ten jest
wykonany w
znieczule-
niu miej-
scowym i
jest prak-
tycznie
bezbole-
sny. Nie
ma moż-
liwości
oparzenia
tkanek.
Temperatu-
ra 120 stop-
ni przez 15 se-
kund nie jest w
stanie spowodo-
wać uszkodzeń w
tkankach otaczających na-
czynie, stąd następnego dnia po
operacji pacjent może normal-
nie chodzić i funkcjonować. Po
tej operacji nie ma praktycznie
krwiaków. Jest jedna mała dziur-
ka przez która wprowadza się
cewnik. Nie ma cięcia w pachwi-
nie, znieczulenia w plecy, gdyż
jest miejscowe znieczulenie.
Istotne jest to, że po tej operacji
występuje 10 razy mniej nawro-
tów niż po tej klasycznej. Pacjent,
który taką operację wykona,
prawdopodobnie nie będzie mu-
siał jej powtarzać za kilka lat. 

NNaa cczzyymm ppoolleeggaa uussuuwwaanniiee
nniieewwyyddoollnnoośśccii żżyyllnneejj mmeettooddąą
llaasseerroowwąą??

Metoda laserowa ze względu
na wyższe temperatury jest
mniej bezpieczna w porówna-
niu do fali radiowej i występuje
po niej więcej nawrotów ale jest
lepsza od tradycyjnej. 

KKiieeddyy wwyykkoonnuujjee ssiięę ooppeerraaccjjee
mmeettooddaammii nnoowwoocczzeessnnyymmii ttzznn..
llaasseerroowwoo,, ffaalląą rraaddiioowwąą,, aa kkiieeddyy
mmeettooddąą ttrraaddyyccyyjjnnąą??

Decyzję o wyborze metody
podejmuje pacjent po konsulta-
cji z lekarzem i po wykonaniu
badań diagnostycznych. Lekarz
sugeruje, która metoda jest dla
danej osoby najbardziej odpo-
wiednia ale ostateczna decyzja
należy zawsze do chorego. Dla
ludzi aktywnych, którzy nie ma-
ją czasu chorować, perspektywa
pozostania na zwolnieniu przez
miesiąc, bo ma się krwiaki, bolą
nogi i trzeba nosić bandaże jest
niewygodna. Wiadomo, że jeże-
li mają wybór pomiędzy metodę
tradycyjną, a nowoczesną, po
której mogą wyjść od razu do
domu, to zdecydują się na tą dru-
gą. Największą przeszkodą jest
tu koszt zabiegu. Zamykanie żył
falą radiową jest złotym stan-
dardem w Europie i Stanach.
Metoda ta polecana jest jako nu-
mer jeden dla większości pacjen-

tów z chorobami żył. Nie jest ona
najtańsza i dlatego nie jest popu-
larna. Nie zrobimy jej bezpłat-
nie w ramach refundacji NFZ-u
bo jest ona droga. Kosztuje w
granicach 7 tys. złotych. Płaci-
my za nowoczesną technologię,
skuteczność i bezpieczeństwo. 

Jeżeli kogoś stać na tą metodą,
to powinien ją wybrać. Nie jest
ona nowa. Stosuje się ją 15 lat w
Stanach, w Polsce od 5 lat. Jej
skuteczność potwierdzają bada-
nia naukowe oraz praktyka – ty-
siące wyleczonych chorych.
Opracowana została również
niedawno przez Amerykanów
metoda, która może wyprzeć
wszystkie inne dostępne na ryn-
ku. Polega na wprowadzeniu do
naczynia specjalnego kleju, któ-
ry w neurochirurgii stosowany
jest do zamykania tętniaków i
który zamyka na stałe naczynie.
Zabieg ten nie wymaga żadnego
znieczulenia, noszenia pończoch
a pacjent od razu po operacji mo-
że iść do domu. Na razie jednak
jego cena przerasta możliwości
portfeli Polaków. Jednak za kil-

ka lat….?
PPoo wwsszzyyssttkkiicchh
ttyycchh ooppeerraaccjjaacchh,,

ttyycchh ddoossttęępp-
nnyycchh ww PPooll-

ssccee,, ttrrzzeebbaa
nnoossiićć ssppee-
ccjjaallnnee rraajj-
ssttooppyy uuccii-
sskkaajjąąccee??

Tak.
Po każ-
dej ope-
racji trze-
ba nosić

takie raj-
stopy. Rany

goją się a
krwiaki

wchłaniają od 3
tygodni do 3 mie-

sięcy. Pacjent nosi
wtedy pończochy uciska-

jące idealnie dostosowane do je-
go nogi co przyspiesza rekonwa-
lescencję i łagodzi dolegliwości.
Czasami gdy pacjent nie chce się
podjąć operacji nosi właśnie ta-
kie pończochy na stałe. Pielę-
gniarki z którymi pracuję noszą
takie, by zapobiec tworzeniu się
żylaków i mieć wypoczęte nogi.

CCzzyy ppoo ooppeerraaccjjii ppoowwiinnnniiśśmmyy oo
cczzyymmśś jjeesszzcczzee ppaammiięęttaaćć?? CCzzyy nniiee
mmoożżeemmyy wwyykkoonnyywwaaćć ppeewwnnyycchh
cczzyynnnnoośśccii??

Powinno zmniejszyć się na
pewien czas aktywność fizycz-
ną. Rozgrzanie mięśni i podwyż-
szanie temperatury opóźnia go-
jenie bo przebiega ono z więk-
szym procesem zapalnym a po-
garsza to również efekt kosme-
tyczny operacji. Leczenie najle-
piej zacząć jesienią lub zimą, by
w lecie zaprezentować piękne,
zdrowe nogi. Pamiętajmy, że w
przypadku pajączków nadmiar
słońca nie jest wskazany. Skóra
się wysusza a to uszkadza na-
czynia. Korzystajmy ze słońca
rozsądnie. Panie nie powinny
chodzić w wysokich obcasach,
powyżej 4 cm.

WWssppoommnniiaałł PPaann wwcczzeeśśnniieejj oo
lleecczzeenniiuu nniieeooppeerraaccyyjjnnyymm.. 

Skleroterapia to też procedu-
ra inwazyjna a polega na tym,
że do naczynia nie wprowadza-
my cewnika, tylko substancję
chemiczną, która drażniąc od
środka naczynie powoduje
uszkodzenie wewnętrznej błony
naczynia. To naczynie w wyni-
ku uszkodzenie zarasta, czyli
włóknieje. 

KKiieeddyy wwyykkoonnuujjee ssiięę ttaakkii zzaabbiieegg??
Skleroterapia ma zastosowa-

nie w kosmetyce, czyli tam
gdzie mamy do czynienia z pa-
jączkami, drobnymi poszerze-
niami. Stosuje się ją również po
operacji usuwania żylaków jako
leczenie uzupełniające mające
na celu poprawę efektu kosme-

tycznego. Wtedy możemy wła-
śnie za pomocą wstrzyknięcia
leku te drobne naczynka poza-
mykać. Bardzo istotnym wska-
zaniem do skleroterapii jest za-
mykanie żył, które pojawiają się
w wyniku nawrotu, gdyż one
rzadko nadają się do ponowne-
go chirurgicznego usunięcia.
Wtedy właśnie wstrzykujemy
ten lek. I to jest wskazanie lecz-
nicze. Metodę tą można powta-
rzać co jakiś czas. Zabieg ten
jest bezpieczny w odpowiedzial-
nych rękach. Najpierw trzeba
ukończyć odpowiednie szkole-
nie a następnie przez lata na-
bierać doświadczenia wtedy
efekty skleroterapii są satysfak-
cjonujące dla lekarza ale przede
wszystkim dla pacjentki.

PPaanniiee ddookkttoorrzzee,, ddllaacczzeeggoo ttaakk
wwaażżnnee jjeesstt,, bbyy ddbbaaćć oo żżyyłłyy??

O nogi trzeba dbać. Szczegól-
nie jak jest się kobietą, bo się je
pokazuje. A tak poważnie, to na-
leży dbać, gdyż jest to słaby ele-
ment naszego organizmu. Jeże-
li pracujemy w bardzo trudnych
warunkach np. w kuchni w po-
zycji stojącej przy wysokich tem-
peraturach, albo jako hostessa
stojąca 8 godz. w butach na ob-
casach – to stwarzamy ekstre-
malne warunki dla naszego krą-
żenia żylnego. A jak dodamy do
tego genetykę, hormony , ciąże
!!! A jeszcze nadwagę, brak ak-
tywności fizycznej to nie dziwi ,
ze ponad połowa Polek cierpi z
powodu niewydolności żylnej.
Zakrzepowe zapalenie żył mo-
że być przyczyną zatorów, które
mogą być śmiertelne. Im starsi
jesteśmy, tym większe ryzyko ta-
kich powikłań, gdyż częściej cho-
rujemy, więcej leżymy. Leczmy
się więc zanim dojdzie do powi-
kłań. Zanim obrzęki nie będą
chciały ustąpić a rany goić.

OO ccoo jjeesszzcczzee ppyyttaajjąą PPaannaa 
ppaaccjjeennccii??

Pacjenci pytają jeszcze: panie
doktorze, jak pan usuwa chorą
żyłę, to którędy płynie krew?
Okazuje się, że układem po-
wierzchownym w którym two-
rzą się żylaki przepływa ok. 15%
krwi, 85% żyłami głębokimi. Pa-
miętajmy, ze w żylakach krew
płynie w przeciwnym kierun-
ku(!) utrudniając krążenie krwi
w kończynie. A operacja przy-
wraca prawidłowe przepływy.
Pacjentki pytają jeszcze o ślady.
To chirurgia. Każda interwen-
cja skalpelem, igłą pozostawia
pewien ślad, który może być
bardzo widoczny albo dyskret-
ny. Moje pacjentki mówią tak,
jeżeli zniknie 3/4 żylaków to bę-
dę szczęśliwa, a noga będzie wy-
dawać mi się zdrowa. Takie ko-
biety łatwo uszczęśliwić, bo ty-
le chirurg może obiecać po za-
biegu i skleroterapii. Natomiast
jeżeli przyjdzie młoda dziew-
czyna z jednym pajączkiem, któ-
ra twierdzi, że tego powodu rzu-
ci ją najprzystojniejszy chłopak
w klasie, czy na studiach lub w
pracy, to jasne, że z tym proble-
mem ciężko będzie walczyć, bo
problem jest w głowie i pozo-
stawienie nawet drobnego śladu
po zabiegu będzie nieszczę-
ściem. Przy nowoczesnej chirur-
gii, starannym leczeniu jesteśmy
w stanie otrzymać zadawalają-
cy efekt. 

Należy też pamiętać, że cho-
dzenie jest lekarstwem na żyły,
najgorsze jest stanie i długotrwa-
łe siedzenie. Zatem nie siedźmy
już, przejdźmy się.

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

DDookkttoorr JJaarroossłłaaww RRoossoocchhaacckkii zzee
SSzzppiittaallaa CChhiirruurrggiiii jjeeddnneeggoo DDnniiaa
LLUUXX MMEEDD ssppeeccjjaalliizzuujjee ssiięę ww cchhii-
rruurrggiiii ooggóóllnneejj oorraazz cchhiirruurrggiiii żżyyłł..
LLeecczzyy ggłłóówwnniiee sscchhoorrzzeenniiaa uukkłłaadduu
żżyyllnneeggoo.. WWyykkoonnaałł ppoonnaadd 33000000
ooppeerraaccjjii żżyyłł..  

Specjalista wyjaśnia na czym polega leczenie żylaków i kiedy je rozpocząć

O nogi trzeba dbać na każdym kroku
C hcę kilka zdań napisać o polityce in-

aczej niż się o niej pisze. Pozytywnie.
Proponując temat i granice, w któ-

rych można mieć nadzieję na zgodę, co do
celów i kierunków poszukiwań. Gdzie różni-
ce takie, jakie dzisiaj widzimy w debacie publicznej, w telewi-
zjach i radiach, nie mają sensu. Robię to trochę z potrzeby nie
związanej czasem ani okolicznościami. Trochę jednak ze wzglę-
du na odejście człowieka, którego polityka określała. I była to
polityka najwyższej próby. Człowieka, który mimo wszystkich
swoich odpowiedzialności pozostał osobny, wyjątkowy, obda-
rzony szacunkiem powszechnym (jeśli to określenie jeszcze
cokolwiek znaczy). 

Tadeusz Mazowiecki nie był gwiazdorem. Redagując przez
kilkadziesiąt lat ważne dla polskiej duchowości i dla pol-
skiej polityki, wybitne swym wymiarem pisma, nie był

medialny. W telewizjach, w radio, podczas debat publicznych mó-
wił bez ikry. Mówił tak, jakby sprawiało mu to przykrość. Sprawiał
wrażenie osoby przymuszanej do formułowania swego zdania i
czyniącej to jedynie ze względu na poczucie obowiązku. Nie migał
się jednak. Mówił, jeśli miał coś do powiedzenia i jeśli wiedział, że
jego głos poszerza debatę, formułuje nowe argumenty, jest istotny.
I, charakterystyczne, odnosił się do zagadnień. Do ludzkich po-
staw nie lubił się odnosić. Nie tylko w publicznych sytuacjach. Pry-
watnie też unikał oceniania ludzi. Poproszony o komentarz wobec
czynu, którego nie akceptował, ale przylegał do konkretnej osoby,
wymigiwał się żachnięciem, specyficznym uśmiechem. Był perso-
nalistą. Miał specyficzną formację szwedzkiego arystokraty. Jeśli by-
ło w jego postawie nawet coś wyniosłego, to z nutą serdeczności. Jak-
by przepraszał, że taki jest.

Zagadnienie, które poruszam, dotyczy kapitału ludzkie-
go. Idzie o politykę, a więc i obowiązek państwa, której
horyzont liczony jest dziesiątkami lat, powiedzmy –

trzydziestoma latami. Idzie o te wszystkie działania, które pań-
stwo powinno podejmować, od których nie może się uchylić,
których nie może pozostawić swobodnej aktywności czynnika
prywatnego dla podniesienia wartości Polski – wartości mierzo-
nej skutecznie kwalifikowanymi, właściwie kształconymi jak
idzie o wiedzę i umiejętności, możliwie najlepiej się ze sobą ko-
munikującymi mózgami odważnych ludzi. Idzie o to, by żaden
talent nie został przeoczony przez system edukacji narodowej. Że-
by każdy, kto chce i ma do tego zdolności nie napotykał skutecz-
nie blokujących jego rozwój barier jedynie ze względu na brak ro-
dzinnych pieniędzy. Idzie o to, by system edukacji narodowej miał
solidną podstawę. By nie marnował talentów wtedy, kiedy one
się ujawniają i kiedy, zależnie od pozycji rodziny, najbliższego śro-
dowiska albo się rozwijają, albo zwijają. I o to, by dalej ścieżki edu-
kacji nie zamykały się tylko dlatego, że zainteresowany jest za
biedny, by na nie wejść i dojść tam, gdzie mniej zdolny, ale zamoż-
niejszy z łatwością dochodzi.

Praktycznie odnosi się ta rzecz do powszechności wychowa-
nia przedszkolnego. Dzisiaj bogate gminy, na ogół miejskie,
gdzie rodzice też często są lepiej wykształceni i gdzie ksią-

żek w domu więcej, a te książki są lepsze i sprawniej w domu ko-
mentowane – mają o wiele gęstszą, także pod względem jakości
sieć, aniżeli te, które są biedniejsze. Odnosi się też do struktury szkol-
nictwa powszechnego, zwłaszcza ponadpodstawowego. Idzie tu
o to, żeby młodzi ludzie, zanim podejmą kierunkową decyzję
kształcenia się, byli odpowiednio zdiagnozowani, jak idzie o ich
możliwości i szanse zawodowe oparte na wyborze kierunku nauki.
Z jednej strony należy dostarczyć im wiedzę istotną dla dokonywa-
nego wyboru. Skorzystają albo nie. To będzie już sfera ich wolno-
ści. Ale państwo powinno zadbać o akredytowane ze względu na
ustalone standardy placówki oświatowo-psychologiczne i placów-
ki pre-doradztwa zawodowego, służące pomocą w momencie ży-
ciowego wyboru. Z drugiej strony idzie o właściwą strukturę szkół
ponadpodstawowych, w tym przygotowujących do zawodu. Oczy-
wiście z pamięcią o dorobku XX wieku jakim jest drożność syste-
mu oświaty, czyli zapewnienia możliwości kontynuacji nauki po
każdym osiągniętym już poziomie. Liczba magistrów nie jest prze-
cież jedynym, ani najważniejszym kryterium wartości polityki
państwa w zakresie budowania kapitału ludzkiego.

Praktycznie idzie też o taki system finansowania eduka-
cji na poziomie wyższym: zawodowym (licencjackim)
i uniwersyteckim, żeby wymuszał on jakość oferowanej

wiedzy i jakość dyplomu. Obecny system finansowania szkol-
nictwa wyższego jest jawnie antyjakościowy. A jednocześnie
układa dreny sprawnie wysysające publiczne pieniądze na
rzecz gospodarek dużo zasobniejszych niż nasza. Dzisiaj ten sys-
tem jest jawnie niesprawiedliwy. Sprawa, którą poruszam, wy-
maga dużo obszerniejszych tekstów. Ja jedynie sygnalizuję
przestrzeń polityki państwa, gdzie mogliby się spotkać ludzie
tacy, jak dzisiaj, dla przykładu jedynie, dla uchwycenia konkre-
tu wymieniam po nazwisku: Giertych, Kamiński (ten więk-
szy), Pawlak, Kaczyński, Kluzik-Rostkowska, Gronkiewicz-
Waltz, Tusk, Kudrycka, Cimoszewicz, Łybacka, Miller, Środa,
Szczuka, Palikot, Nowicka. 

Dla debaty o tym, jak najskuteczniej podwyższać war-
tość intelektualnego kapitału Polski, wystarczy przyjąć
za coś oczywistego, że są produkty, takie jak wiedza,

jak umiejętności, jak ludzkie postawy – które się tworzy, budu-
je, doskonali i które nie mogą do końca podlegać prawom ryn-
ku. Bo rynek kieruje się fundamentalną dla niego zasadą mak-
symalizacji zysku. A to znaczy np. zawsze obniżanie kosztów.
Oczywiście, pieniądz powinien i w tej dziedzinie pozostać istot-
nym czynnikiem kształtującym zachowania jego interesariu-
szy: państwa, rodziców, uczniów, nauczycieli.  Może, w tej wy-
jątkowej chwili, kiedy odszedł człowiek niezwyczajny, któremu
o coś ważnego dla nas wszystkich chodziło i kiedy poziom de-
baty politycznej tak bardzo nie współgra z dotychczasowymi
osiągnięciami Polek i Polaków warto od tego zacząć. Byłby to
prawdziwy RESET polskiej polityki.

A u t o r  j e s t  p r z e w o d n i c z ą c y m  
P a r t i i  D e m o k r a t y c z n e j  D e m o k r a c i . p l

a n d r z e j @ i n t e l g r a f . c o m . p l

RESET Andrzej Celiński

O polityce pozytywnie
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KREDYTY trudne, też prywatne,
668-308-435

SZYBKIE POŻYCZKI
GOTÓWKOWE

668-441-668

ANTYKI, monety, znaczki,
pocztówki, meble, obrazy,

srebro, 22 235-38-79, 
601-235-118

KUPIĘ płyty winylowe i CD -
dojazd

609-155-327

1-2 POKOJOWE kupię, 
509-800-510

3-4 POKOJOWE kupię, 
509-800-510

KUPIĘ mieszkanie: zadłużone, z
lokatorem, komunalne z
możliwością wykupu, z
problemem prawnym lub
dożywotnim zamieszkaniem, 
796-796-596

SPRZEDAM mieszkanie 51 m2,
parter, Ursynów, 603-538-458

64-latka szuka swojej połówki,
508 371 621

AUTO każde kupię, całe,
uszkodzone, prod. po 1998
r.,gotówka, 730-750-888

AUTO SKUP 
WARSZAWA
501-291-812

AA ANGIELSKI skutecznie, 
503-765-393

FIZYKA, MATEMATYKA, 
609-41-66-65

FRANCUSKI, 880-321-787
HISZPAŃSKI, 507-087-609
HISZPAŃSKI, 603-97-40-04
KOMPUTER seniorom, 

22 219-50-00
AA MATEMATYKA, 

606-197-553
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, doswiadczona

nauczycielka gimnazjum i SP, 
693-329-929

MATEMATYKA, FIZYKA, 
22 649-40-27

MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

NIEMIECKI, 607-204-097
NIEMIECKI, 698-012-966
POLSKI, matura, doświadczona,

22 641-66-59, 507-52-96-01
ROSYJSKI, 602-86-74-13

EMERYTKA z doświadczeniem
zaopiekuje się dzieckiem, 
513-100-548

STUDENTA, programistę PHP,
www.DIVERO.pl

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

ANTENY, 603-375-875
ANTENY TV/SAT, 

501-806-722

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

BIURO RACHUNKOWE, 
502-177-780

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

BIURO RACHUNKOWE,
gwarancja jakości, 787-604-323

CleanLux 
pranie dywanów, wykładzin,

691-851-588

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOCIEPLANIE poddaszy -

solidnie, 501-624-562
DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, tanio, 

507-153-734
EELEKTRYK emeryt,

uprawnienia, konserwacje, awarie,
domofony, 606-907-222

LEKTRYK - kuchnie, 
507-153-734

ELEKTRYK, tanio, 
507-153-734

GAZ, hydraulika, 513-965-304
GLAZURA, gładź, malowanie,

panele, inne, 502-029-391

KOLEKTORY słoneczne -45%,
tel. 508-194-041

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

LUSTRA w domu klienta 
602-27-17-18

MALARSKIE, tapetowanie, 
22 644-94-55, 607-775-259,
www.malarskieursynow.pl

MALOWANIE, 722-920-650

AAA TELENAPRAWA, 
22 641-80-74

NAPRAWA - chłodnie, 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

POPROWADZĘ księgowość,
KPiR, 600-244-144

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

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie, 
501-535-889

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, 
itp. 608-303-530

REMONTY, wykończenia, 
503-321-785

ROLETY, PLISY, ŻALUZJE,
VERTICALE, MOSKITIERY,
MARKIZY, 602-380-218, 
22 641-18-85

ROLETY, 602 27 17 18
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, ogrodzenia,
konserwacje, 601-36-22-82

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

TAPICER
Ursynów

22 649-88-45

TYNKI gipsowe, cementowo-
wapienne, 511-529-965,
www.budax.pl 

WIERCENIE
KARNISZE, itp.
608-303-530

ZŁOTA RĄCZKA, 503-428-653
ŻALUZJE, roletki, plisy,

verticale, moskitiery, 
22 848-34-34, www.zalvert.pl

ŻALUZJE, rolety 602-380-218,
22 641-18-85

ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY,
509-491-366

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

DOM OPIEKI - Piaseczno, 
22 757-20-19

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

LEKARZ INTERNISTA - wizyty
domowe, 508-216-824
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Co i kto
Ursynów

UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Informacja WOM 5 4 5  7 2  0 0
Cantrala 5 4 5  7 1  0 0
Urząd Skarbowy 5 4 8  6 8  0 0
Paszporty 8 5 8  1 0  0 6
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 5 4 4  1 2  0 0
Pogotowie 
Ratunkowe 5 2 5  1 3  0 7
Policja 6 0 1  6 9  7 8  

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

8 4 3  7 0  3 8

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – RRyysszzaarrdd KKoocchhaann;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, LLeecchh KKoowwaallsskkii (foto).. 
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DeszczDeszcz oo ww e łamigłóe łamigłó wkiwki
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje JJaann GGoołłaacckkii
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

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

TTeell..//ffaakkss:: 2222 664433 7799 3355 

NNiieeddzziieellaa,, 1100 lliissttooppaaddaa,, 1199..0000::
Teatr Za Daleki w Domu Sztuki
zaprasza na warszawską premie-
rę spektaklu p.t. „Saksofon”,
opartego na motywach powieści
Wiesława Myśliwskiego „Trak-
tat o łuskaniu fasoli”, która otrzy-
mała nagrodę literacką NIKE. *
Bohater spektaklu, grany przez
Mariusza Banaszewskiego, do-
konuje bilansu swego życia.

W Galerii Domu Sztuki do 10
listopada można zwiedzać wy-
stawę fotograficzną tegorocznej
maturzystki, Magdaleny Babraj,
zatytułowaną „Bajka nie z tej baj-
ki”. Wstęp wolny.

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów m.st. War-
szawy.

Klubu Seniora (ul. Pięciolinii
10, tel. 22 643 02 10)

Modelarni Lotniczej (ul. Służ-
by Polsce 1, tel. 22 643 12 82)

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 3355 1177

W Galerii U trwa wystawa
Mariana i Piotra Nowińskich.

99..1111.. gg.. 1188 – Spektakl Teatru
Wolandejskiego „Diabeł tkwi w
ogóle”. Rezerwacje biletów: re-
zerwacje@wolandejski.pl

1166..1111.. gg.. 1199 - Kabaret 7 mi-
nut Po z Krakowa – tegoroczni
laureaci Nagrody Grand Prix na
przeglądzie PAKA. Wstęp wolny
po uprzedniej rezerwacji.

DDoomm KKuullttuurryy SSMMBB „„IImmiieelliinn””
uull.. DDeerreenniioowwaa 66

tteell//ffaaxx 2222 664411 1199 1155

88 lliissttooppaaddaa ((ppiiąątteekk)) ggooddzz.. 1188
– recital Bohdana Łazuki – „55
lat pracy twórczej”.

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

99..1111..,, ssoobboottaa,, ggooddzz.. 1188..0000
Koncert z cyklu „Dawnych wspo-
mnień czar” – C`EST SI BON –
WIECZÓR PIOSENKI FRANCU-
SKIEJ. Bezpłatne wejściówki do
odbioru od środy 6.11., od
g.18.00

1133..1111..,, śśrrooddaa,, ggooddzz.. 1188..0000 –
Koncert Żeńskiego Chóru HAR-
FA – koncert pieśni patriotycz-
nych /wstęp wolny/

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1122..1111 –– wwttoorreekk – spotka-
nie z prof. Krzysztofem
Mrowcewiczem w nowym cy-
klu „Klasyka niesłusznie za-
pomniana” pt. ”Dlaczego Bo-
gurodzica?”.

III Turniej o 
puchar Lwa Lechistanu

WW nniieeddzziieellęę 1100 lliissttooppaaddaa odbędzie się Turniej Eliminacyjny
I w piłce nożnej z cyklu „III Turniej o puchar Lwa Lechistanu
2013”. Turniej zostanie rozegrany w hali sportowej należącej do
Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego na uulliiccyy
WWiieerrttnniicczzeejj 2266 ww WWiillaannoowwiiee.. W rywalizacji wezmą udział
chłopcy urodzeni w roku 2001 bądź młodsi.

TTuurrnniieejj rroozzppoocczzyynnaa ssiięę oo ggooddzziinniiee 1100::0000,, aa zzaakkoońńcczzyy ookkoołłoo
ggooddzziinnyy 1188::0000..

Turniej o puchar Lwa Lechistanu to coroczna impreza orga-
nizowana przez Klub Sportowy Delta Warszawa. W 2013 roku
cykl składa się z trzech turniejów - dwóch eliminacyjnych oraz
finałowego. W turniejach eliminacyjnych biorą udział zespoły
z Warszawy i Mazowsza, zaś turniej finałowy to impreza ogól-
nopolska.

UUcczzeessttnniiccyy II TTuurrnniieejjuu EElliimmiinnaaccyyjjnneeggoo::
1) K.S. Delta Warszawa
2) Unia Warszawa
3) Polonez Warszawa
4) UMKS Piaseczno
5) Varsovia Warszawa
6) Alfa Przymierze Rodzin
7) Grom Trojanów
8) AP Domaradzki
9) OSiR Zyrardów
10) FC Piłkarzyki Warszawa

Wszystkie informacje znaleźć można na stronie K.S. Delta:
hhttttpp::////ddeellttaa..wwaarrsszzaawwaa..ppll..

Wydarzenie na portalu Facebook: https://www.facebo-
ok.com/events/322322414574935/

Jazz Jamboree w Warsza-
wie ma już 55 lat. Na prze-
strzeni tego rekordowo
długiego, jak na festiwal
czasu fani Jazzu mogli
słuchać wielu światowych
gwiazd. 

Sama impreza cieszyła się i
cieszy opinią wyjątkowej jeśli
chodzi o jakość zapraszanych
do niej artystów ale również ze
względu na jej niezwykłą histo-
rię i atmosferę. Przez długie la-
ta w PRL stanowiła okno na
świat, przez które można było
dostrzec to co w Jazie tworzono
za granicą. I choć dziś w zalewie
różnego rodzaju muzyki popu-
larnej Jazz stał się gatunkiem
muzycznym nieco elitarnym,
znajduje wciąż liczną grupę
zwolenników. Warto dodać, że
to właśnie Jazz leży u podstaw
wielu z późniejszych gatunków,
a bez zrozumienia fenomenu
muzyki jazzowej trudno w peł-
ni odbierać muzykę tworzoną
obecnie…

W tegorocznej 55. już edycji
Jazz Jamboree będzie „kogo” po-
słuchać. Wystarczy wspomnieć,
że wystąpią: Kevin Mahogany
znany z występów z grupą „The
Apollos”, występujący m.in. w
filmie Roberta Altmana „Kansas
City”, wykładowca na Berklee
College of Music w Bostonie.
Mark Whitfield z USA, Kuba
Stankiewicz  Kilar, Janusz
Szrom - artysta od 6 lat uznany
na czołowego polskiego woka-
listę jazzowego, Michał Kulenty
i Paweł Tomaszewski.

17.11 - Anna Serafińska Gro-
ove Machine

Teatr Syrena godz. 20.00
19.11 - Kuba Stankiewicz –

Kilar 
Mazowieckie Centrum Kultu-

ry godz. 19.00
23.11 - Zespól Tymona Ty-

mańskiego, film „Miłość” reż. Fi-
lip Dzierżawski 

Kino Muranów godz. 20.30
26.11 - Mark Whitfield - Ja-

mes Genus Band /USA/

Sala Koncertowa Palladium
godz. 20.00

5.12 Michał Kulenty – Paweł
Tomaszewski

W ramach programu Zamó-
wień Kmpozytorskich Instytutu
Muzyki i Tańca

Uniwersytet Muzyczny F.Cho-
pina w Warszawie godz. 19.30

6.12 - Neda and Labutis Jazz
Quartet /Litwa/

Jazz Club Tygmont godz.
19.00 

8.12 - Tree Stones Quartet /Litwa/
Mazowieckie Centrum Kultu-

ry godz.19.00
14.12 - Kevin Mahogany

/USA/ Quintet
Sala Koncertowa Palladium

godz.20.00
20.12 - Janusz Szrom i przyjaciele 
Mazowieckie Centrum Kultu-

ry godz.19.00
7, 14, 21. 12 - Poranki Jazzowe

dla dzieci
Kino Muranów godz. 11.00
Imprezy towarzyszące
9.11 - „55 Jazz Jamboree w

Legionowie” - Ratusz Legionow-
ski godz.19.00

2.12 - United States of Beta
/premiera płyty/ Palladium
godz. 20.00

„This is Jazz” - Wystawa Fo-
tograficzna Marka Karewicza

Mirosław Miroński
Pytanie konkursowe: W czyją

postać w filmie Roberta Altma-
na „Kansas City” wcielił się Kevin
Mahogany?

WWssrróódd ttyycchh,, kkttóórrzzyy nnaaddeeśślląą ddoo
ppoonniieeddzziiaałłkkuu nnaa aaddrreess ppaass-
ssaa@@rreekkllaammaa..wwaaww..ppll ppoopprraawwnnee
ooddppoowwiieeddzzii,, rroozzlloossuujjeennyy ddaarrmmoo-
wwee bbiilleettyy nnaa kkoonncceerrttyy.. 

55 Międzynarodowy Festiwal Jazz Jamboree 2013

W związku z upływem czteroletniej kadencji Zarządu „OSIEDLA ETAP” w Dzielnicy Ursynów m.st.
Warszawy, zgodnie z §9 Statutu „Osiedla Etap” Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zwołuje
Ogólne Zebranie Mieszkańców „Osiedla Etap” celem dokonania wyboru władz na V kadencję.

Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22 w dniu 9 listopada
2013 r. o godzinie 10:00.

W przypadku braku quorum na zebraniu w dniu 9.11.br., wyznaczono zgodnie z § 9 ust. 2
Statutu Osiedla Etap”, drugi termin zebrania Mieszkańców na dzień 16.11.2013 r. o godz. 10.00
w Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22.

NNaaddzziieejjaa ii mmiiłłoośśćć JJooaannnnyy SSvveennssssoonn
Klub Przygody Humanistycznej zaprasza 9 listopada (sobota) o godz. 17.00 do Centrum Łowicka

(ul. Łowicka 21) na spotkanie z Joanną Svensson - autorką książki „Tajemnica medalionu”.
Książka wydana przez wydawnictwo Novae Res jest jej debiutem literackim.
Historia łączy się z teraźniejszością, a perypetie bohaterki przeplatane są z wątkami kulturowymi

i obyczajowymi Polski, Szwecji, Niemiec i Izraela. W powieści jest mowa o nadziei i miłości
niespodziewanej i zaskakującej.

Autorka urodziła się w Warszawie. Od 38 lat mieszka poza granicami Polski.
Przez lata emigracji poznała wielu interesujących ludzi, zwłaszcza kobiet emigrantek, tak jak ona.

Fascynacja ich losami była inspiracją do napisania tej książki.
Wstęp wolny

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i
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