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Jałmużna od Mostostalu
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Fotopijawki w Wilanowie
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W konkursie fotograficznym 
pod hasłem 35 lat Ursynowa  

pierwsze miejsce zdobyło zdjęcie
Piotra Barejki „Młode pokolenie”

Czyt. str. 8

FOTO PIOTR BAREJKA
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Ż onglowanie trumnami smoleńskimi
nie ma końca i nawet gdybyśmy
chcieli oderwać się od tego żałosne-

go spektaklu na naszym południowym
krańcu Warszawy, to i tak nie da rady.
Bo przecież w Świątyni Opatrzności Bożej
w Wilanowie odbył się po raz drugi po-
grzeb ostatniego prezydenta Rzeczypo-
spolitej na wychodźstwie – Ryszarda Ka-
czorowskiego, a w Piasecznie powiesił się
chorąży Remigiusz Muś, który 10 kwiet-
nia 2010 pełnił funkcję technika pokła-
dowego w rejsie rządowego Jaka do Smo-
leńska. 

E kshumacja prezydenckich zwłok
wykazała, że to nie Ryszard Kaczo-
rowski spoczął początkowo w mu-

rach Świątyni, co jeszcze bardziej musia-
ło utwierdzić opinię publiczna w mnie-
maniu, iż swoistą tragedią (bo przecież
nie komedią) pomyłek była nie tylko sama
ekspedycja samolotowa do Smoleńska,

zakończona upadkiem Tupolewa 154M i
śmiercią 96 osób. Epilogiem całego zdarze-
nia stała się zaś tragifarsa, na jaką złoży-
ło się z jednej strony pomylenie szczątków
niektórych ofiar ze szczątkami innych
osób, z drugiej zaś – dorabianie legendy o
zamachu na głównego pasażera i szefa
całej wyprawy – śp. prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego, który – chcąc nie chcąc – po-
wiódł na śmierć znaczącą część społecznej
elity RP, a w tym najwyższych dowódców
wojskowych. 

K arygodna nieodpowiedzialność
wielu decydentów – z Lechem K.
włącznie – sprawiła, że blisko sto

osób zasiadających w tupolewie straciło
życie po dachowaniu tego samolotu w
gęstej mgle, w której pod żadnym pozo-
rem nie wolno było lądować. Nie mówiąc
już o tym, że nawet w optymalnych wa-
runkach atmosferycznych prezydencki
tupolew nie miał prawa wylecieć z War-
szawy z destynacją smoleńską, ponie-
waż prymitywne lotnisko docelowe, wy-
łączone już z wojskowego użytku, nie
spełniało naszych regulaminowych wy-
mogów bezpieczeństwa. Mimo to poseł
Antoni Macierewicz sugeruje, że przy-
czyną runięcia Tu-154M był wybuch, ja-
ki nastąpił jeszcze w powietrzu, a jego
partyjny szef w Prawie i  Sprawiedliwo-
ści – Jarosław Kaczyński – wyrokuje o
dokonanej zbrodni. 

P ewnie by te rojenia odchodziły po-
woli w zapomnienie, gdyby Ceza-
ry Gmyz nie opublikował nagle w

dzienniku „Rzeczpospolita” artykułu o
śladach trotylu, znalezionych na wraku
tupolewa. Publikacja wywołała chwilo-
wą histerię, a gdy okazało się, że jej au-
tor zaproponował czytelnikom zwyczaj-

ny humbug, właściciel gazety wyrzucił
go z pracy – razem z redaktorem naczel-
nym. Nie mnie rozsądzać, kto w redakcji
Rzepy był najbardziej winien sprzeda-
nia kitu, bo to wewnętrzna sprawa tej
firmy. Faktem jest jednak, że Gmyz –
miast udowodnić urbi et orbi, że teoria
zamachu ma uzasadnione podstawy –

skarży się tylko na łamanie wolności
dziennikarskiej. O obowiązku pisania
prawdy jakby zapominając. W tak zwa-
nej religii smoleńskiej z pozycji apostoła
przejdzie teraz na pozycję męczennika i
kto wie, czy nie zostanie co najmniej be-
atyfikowany. 

C o do chorążego Musia, to zaraz
po jego orzeczonym już samobój-
stwie zwolennicy teorii spiskowej

podejrzewali udział osób trzecich. Trochę
to przypomina upiorne żarty z 1981 ro-
ku, gdy mówiło się, że wczoraj popełnił
samobójstwo minister taki, przedwczoraj
siaki, a dzisiaj miał się targnąć na swo-
je życie kolejny prominent, ale nie zasta-
li go w domu. No cóż, na razie rozeszła się
informacja, że chorąży ciężko przeżywał
rozwiązanie 36. Pułku Transportowego
i przymusowe poniekąd przejście na
skromniutką   emeryturę, że nie wycho-
dził mu świeżo zainicjowany biznes, że
biedak nadużywał alkoholu... Wszystko
to pozostaje i tak bez znaczenia, bowiem
Macierewicz i reszta wyznawców teorii
smoleńskiego zamachu i tak będzie do-
strzegać w Remigiuszu Musiu 97. ofiarę
katastrofy sprzed dwóch lat. I jak sądzę
– ta grupa etatowych czarnowidzów za-
żąda teraz od państwa specjalnej ochro-
ny dla redaktora Gmyza. Ze względów
bezpieczeństwa, oczywiście.

P A S S M I TA

RYS. PETRO/AUGUST
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Kronika stróżów prawa

Zatrzymany paser

Zarzut paserstwa usłyszał
Piotr W., którego zatrzymali
mokotowscy policjanci zwal-
czający przestępczość przeciw-
ko mieniu. Policjanci ustalili,
że zatrzymany mężczyzna ku-
pił laptopa wartego 3 tys. zło-
tych na jednym z bazarów. Za
komputer mężczyzna zapłacił
500 złotych. Sprzęt ten został
skradziony z samochodu zapar-
kowanego przy ulicy Wiśnio-
wej ponad trzy tygodnie temu.
Teraz funkcjonariusze ustala-
ją, od kogo 34-letni Piotr W. go
nabył. Za czyn ten grozi kara
do 5 lat pozbawienia wolności.
Przypominamy, że kto rzecz
uzyskaną za pomocą czynu za-
bronionego nabywa lub poma-
ga do jej zbycia albo tą rzecz
przyjmuje lub pomaga do jej
ukrycia, podlega karze pozba-
wienia wolności od 3 miesięcy
do 5 lat.

Zabezpieczyli narkotyki
Policjanci zwalczający prze-

stępczość przeciwko życiu i
zdrowiu udali się do jednego z
mieszkań na Ursynowie, gdzie
według zdobytych informacji
mogła przebywać osoba posia-
dająca narkotyki. Funkcjonariu-
sze znaleźli przy właścicielu lo-
kalu metalowe pudełko z roślin-
nym suszem. Podczas przeszu-
kania pomieszczeń zabezpieczy-
li trzy pojemniki z kwiatostana-

mi konopi indyjskich. Okazało
się, że Dariusz J. przechowuje
również narkotyki w drugim
mieszkaniu. 43-latek został za-
trzymany.

Funkcjonariusze odkryli tak-
że miejsce, gdzie mężczyzna
uprawiał krzewy konopi. W
podwarszawskiej miejscowości
stróże prawa ujawnili dwie rośli-
ny. Do sprawy zabezpieczono
ponad dwa kilogramy różnych
substancji, które zostaną prze-
słane do biegłego.  Dariusz J.
został doprowadzony do proku-
ratury, gdzie usłyszał dwa za-
rzuty. 43-latek odpowie za po-
siadanie znacznej ilości narkoty-
ków oraz uprawę krzewów ko-
nopi. Grozi mu kara do 10 lat
więzienia.

Fałszywy administrator
Policjanci z Mokotowa zatrzy-

mali mężczyznę, który podał się
za pracownika administracji, a
potem ukradł pieniądze. Jan G.
wszedł do mieszkania pod pre-
tekstem kontroli wody. Wczoraj
usłyszał zarzut za popełnione
przestępstwo, do którego się
przyznał. Za kradzież grozi kara
do 5 lat więzienia.

Policjanci zwalczający prze-
stępczość przeciwko mieniu
ustalili, że zatrzymany mężczy-
zna może mieć związek z kra-
dzieżami mieszkaniowymi na
tzw. administratora. Sposób
działania złodziei w tym przy-
padku jest bardzo charaktery-
styczny i w każdym przypadku
podobny. Sprawy podając się za
pracownika administracji, wcho-
dzą do mieszkań pod różnymi
pretekstami, m.in.: kontroli wo-
dy, liczników prądy, wypłaty
świadczeń. Kiedy są już w środ-
ku starają się odwrócić uwagę
właścicieli, a następnie kradną
pieniądze oraz wartościowe
przedmioty. Ich ofiarami są za-
zwyczaj osoby starsze.

Wczoraj policjanci przesłucha-
li Jana G. 37-latek odpowie za
kradzież, która miała miejsce 10
października. Mężczyzna poda-
jąc się za pracownika admini-
stracji wszedł do mieszkania pod
pretekstem kontroli ciśnienia
wody, a następnie ukradł pienią-
dze. Wszystko wskazuje na to,
że miał on wspólnika, którego
teraz poszukują funkcjonariu-
sze. Za kradzież grozi kara do 5
lat więzienia.

Policja po raz kolejny apeluje
o rozwagę: Pamiętajcie o ogra-
niczonym zaufaniu do obcych.
Nie wpuszczajcie ich do miesz-
kań, jeżeli nie znacie celu ich
wizyty Jeżeli zjawił się u Was
przedstawiciel jakiejkolwiek in-
stytucji, bez otwierania drzwi
sprawdźcie telefonicznie, czy
był do Was kierowany. Każdy,
kto zetknie się z opisanym spo-
sobem działania przestępców
powinien natychmiast skontak-
tować się z Komendą Rejonową
Policji Warszawa II pod numera-
mi telefonów 22 603-11-56 i 22
603-11-55 lub z najbliższą jed-
nostką Policji pod numerem 997
lub 112.

Podsumowanie działań
„Znicz 2012”

Mokotowscy policjanci pod-
czas długiego weekendu w ra-
mach działań pn. „Znicz” dbali o
bezpieczeństwo mieszkańców
oraz wszystkich uczestników ru-
chu drogowego. W tym czasie
odnotowano cztery wypadki, w
których rannych zostało pięć
osób. Funkcjonariusze zatrzy-
mali dwóch nietrzeźwych kieru-
jących.

Od środy mokotowscy poli-
cjanci prowadzili działania pn.
„Znicz 2012”. Funkcjonariusze
dbali o bezpieczeństwo miesz-
kańców Mokotowa, Ursynowa i
Wilanowa. Policjanci ze stołecz-

nej „drogówki” w czasie kontro-
li kierowców, sprawdzali ich
trzeźwość, stan techniczny po-
jazdów oraz sposób przewoże-
nia dzieci.

Najwięcej zdarzeń drogowych
odnotowani w środę oraz w pią-
tek. W tych dniach doszło do 4
wypadków, w których ucierpia-
ło 5 osób. Policjanci zatrzymali 2
nietrzeźwych kierujących.

Policja poszukuje

Mokotowscy policjanci pro-
wadzą postępowanie dotyczące
napaści na młodą kobietę i do-
puszczenia się wobec niej innej
czynności seksualnej. W tej spra-
wie został sporządzony portret
pamięciowy sprawcy. Funkcjo-
nariusze zwalczający przestęp-
stwa przeciwko życiu i zdrowiu,
proszą o kontakt wszystkie oso-
by, które rozpoznają prezento-
wanego mężczyznę lub mają ja-
kiekolwiek informacje na jego
temat.

Do zdarzenia doszło 26 sierp-
nia 2012 roku około godz. 2.30.
Sprawca zaatakował młodą ko-
bietę w rejonie ulicy Warcha-
łowskiego. Napastnik podszedł
do niej od tyłu, złapał ją i prze-
wrócił na ziemię. Potem męż-

czyzna przytrzymał ją i dopu-
ścił się innej czynności seksual-
nej. Podczas trwającego postę-
powania biegły z zakresu kry-
minalistyki sporządził portret
pamięciowy sprawcy. Poszuku-
jemy mężczyzny w wieku oko-
ło 30 lat, wzrostu około 180
cm., dobrze zbudowanej sylwet-
ce oraz włosach krótkich i ciem-
nych. W dniu zdarzenia spraw-
ca ubrany był w ciemnobrązo-
wą kurtkę, ciemne spodnie je-
ansowe oraz ciemne buty. W le-
wym uchu miał charaktery-
styczny kolczyk.

Wszyscy, którzy rozpoznają
mężczyznę lub mają jakiekol-
wiek informacje na jego temat,
proszeni są o kontakt z moko-
towskimi policjantami pod nu-
merem telefonu (22) 603-11-55
lub z prowadzącym postępowa-
nie pod numerem telefonu
(22)603-11-62. Informacje moż-
na również przekazywać za po-
średnictwem poczty elektronicz-
nej na adres mokotow@poli-
cja.waw.pl

Policja poszukuje
Policjanci z Mokotowa poszu-

kują sprawcy usiłowania rozbo-
ju. Mężczyzna, którego wizeru-
nek zarejestrowały kamery mo-
nitoringu wszedł do jednego z
banków, a następnie sterrory-
zował pracownicę przedmio-
tem przypominającym broń i
zażądał pieniędzy. Każdy kto
go rozpoznaje, proszony jest o
kontakt z funkcjonariuszami
Komendy Rejonowej Policji
Warszawa II.

Do zdarzenia doszło 3 paź-
dziernika 2012 roku około
godz. 12.14. w jednym z ban-
ków na terenie Mokotowa.
Sprawca podszedł do stanowi-
ska i poprosił o udzielenie kre-
dytu. Kiedy pracownica placów-
ki schyliła się, mężczyzna wycią-
gnął przedmiot przypominają-

cy broń i zażądał pieniędzy. Ko-
bieta oznajmiła wówczas, że jest
to placówka bezgotówkowa, a
napastnik uciekł.

Policjanci zabezpieczyli na-
grania z kamer monitoringu,
które zarejestrowały wizerunek
sprawcy tego przestępstwa. Jest
to mężczyzna w wieku około 30
lat, wzrostu około 180 cm. W
trakcie zdarzenia miał założony
na głowę kaptur. Prokuratura
Rejonowa Warszawa Mokotów
wyraziła zgodę na publikację je-
go wizerunku.

Wszyscy, którzy rozpoznają
mężczyznę lub mają jakiekol-
wiek informacje na jego temat,
proszeni są o kontakt z moko-
towskimi policjantami pod nu-
merem telefonu (22) 603-11-55
lub z prowadzącym postępowa-
nie pod numerem telefonu (22)
603-11-62. Informacje można
również przekazywać za pośred-
nictwem poczty elektronicznej
na adres mokotow@poli-
cja.waw.pl
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Jak Mostostal Export wykręcił się sianem z afery wokół Areny Ursynów

Wszystko spłynie po Mencinie...
Chociaż sąd pierwszej in-
stancji przyznał miastu
nawet 120 mln złotych od-
szkodowania od Mosto-
stalu Exportu za opóźnie-
nia w budowie hali spor-
towo-widowiskowej Arena
Ursynów przy Hirszfelda,
firma ta poprzestanie na
wypłaceniu zaledwie sied-
miu milionów.

Hala została oficjalnie
otwarta w lutym 2007
roku. Jej budowę za-

inicjowano w okresie rządów
burmistrza Stanisława Falińskie-
go, gdy Ursynów funkcjonował
jeszcze na prawach odrębnej
gminy. Dwuletni poślizg w kon-
struowaniu tego bardzo potrzeb-
nego obiektu stworzył sytuację,
w której Mostostal-Export został
nominalnie zobowiązany do
ewentualnego zapłacenia nawet
74 mln zł kar umownych wraz z
należnymi odsetkami, co znacz-
nie przekraczało wartość samej
inwestycji. Działający już tylko
na prawach dzielnicy Ursynów
mógł się wzbogacić o kwotę od-
powiadającą z grubsza jego rocz-
nemu funduszowi inwestycyjne-
mu. Dzielnicowy prawnik, pod-
legły kolejnemu burmistrzowi
Tomaszowi Mencinie (Platfor-
ma Obywatelska), zgodził się
wszakże na zawieszenie postę-
powania egzekucyjnego i złożył
wniosek o jego wznowienie do-
piero półtora roku później. War-
szawski sąd okręgowy ocenił, że
nie rozpatruje zwykłego sporu
cywilnoprawnego, lecz sprawę o
charakterze gospodarczym, co
oznaczało, że takowa się już po
wspomnianej zwłoce przedaw-
niła. W tej sytuacji wyglądało na
to, że dzielnica nie dostanie ani
złotówki. W grudniu 2008 od-
krył to przed opinią publiczną
ówczesny radny z klubu Nasz Ur-
synów, dzisiejszy burmistrz Piotr
Guział. Rwetes zrobił się niesły-
chany, bowiem „Gazeta Wybor-
cza” poinformowała o lokalnym
skandalu całą Polskę. Nazwisko
ponoszącego odpowiedzialność
za to niedopatrzenie Guziałowe-
go poprzednika przewijało się
przez wszystkie portale infor-
macyjne i choć Tomasz Mencina

nie czuł się winny, mimo wszyst-
ko stał się kozłem ofiarnym. W
kwietniu 2009 ogłosił podczas
sesji dzielnicowej rady, że z uwa-
gi na dobro publiczne podaje się
do dymisji, co ponoć nastąpiło
pod naciskiem pani prezydent
Hanny Gronkiewicz-Waltz. 

Ta głośna polityczna
wpadka wyraźnie po-
gorszyła akcje Platfor-

my Obywatelskiej na Ursynowie,
gdzie ta partia tradycyjnie zbie-

ra najwięcej głosów w wyborach
parlamentarnych. W następ-
stwie zamętu wokół Tomasza
Menciny wybory samorządowe
niemalże zrównały liczbę man-
datów PO i sąsiedzkiego stowa-
rzyszenia Nasz Ursynów. Na ko-
niec ursynowscy platformersi zo-
stali zepchnięci w radzie dzielni-
cy do opozycji, przyjmując wo-
bec tego taktykę splendid isola-
tion. Polega ona na tym, że kon-

sekwentnie odmawiają wypo-
wiedzi tygodnikowi „Passa”, któ-
ry o sporze z Mostostalem pisał
najwięcej i najostrzej. Żyjemy
więc z miejscowymi platformer-
sami w przymusowej separacji,
jakkolwiek od rzeczywistości nie
separujemy się nawet w naj-
mniejszym stopniu. 

Wypada zatem z na-
szej strony przypo-
mnieć, że półtora-

roczne zwlekanie ze złożeniem

wniosku o wznowienie postępo-
wania w sprawie z Mostostalem
Exportem i orzeczenie przedaw-
nienia przez sąd zmusiło ekipę
burmistrza Menciny do despe-
rackich i nadzwyczaj kosztow-
nych kroków, czyli zamawiania
opinii prawnych w renomowa-
nej kancelarii, kolejnych wpisów
sądowych itd. W efekcie doszło
do kasacji w Sądzie Najwyższym
i dopiero na tym szczeblu orze-

czenie okazało się korzystne dla
dzielnicy. W ślad za tym sąd okrę-
gowy przyznał dzielnicy (mia-
stu?) ową astronomiczną kwotę
120 mln zł odszkodowania. W
jakimś sensie Tomasz Mencina
mógłby triumfować, ale dziś wy-
pada raczej zapytać: czy opłaca-
ła się skórka za wyprawkę?

Gdyby zawieszone na
wstępie postępowanie
zostało dużo szybciej

wznowione, nie byłoby dodat-

kowych kosztów (to bodaj setki
tysięcy złotych) i najprawdopo-
dobniej kwota karnych odsetek
byłaby o wiele wyższa. Tymcza-
sem prawnicy pani prezydent,
którzy przejęli sprawę od dziel-
nicy i już sami droczyli się z Mo-
stostalem Exportem, całkiem
nieoczekiwanie poszli z nim na
ugodę, która przewiduje, iż bu-
downiczy Areny Ursynów zapła-
ci – i to w ratach – tylko 7,1 mi-

liona. Lepszy rydz niż nic – chcia-
łoby się powiedzieć, ale tak na-
prawdę finał kilkuletniej potycz-
ki prawnej budzi raczej niesmak
niż satysfakcję. 

– Z dużym zaskoczeniem przy-
jąłem takie właśnie rozwiązanie
– mówi obecny burmistrz Ursyno-
wa Piotr Guział. – Tym bardziej,
że w praktyce kwota siedmiu mi-
lionów zmniejszy się do pięciu z
uwagi na inne rozliczenia Miasta
z Mostostalem. Moim zdaniem,

należało sprawę pozostawić do
ostatecznego rozstrzygnięcia są-
dowi, którego prawomocny wy-
rok byłby już rzeczą niepodlega-
jącą dyskusji. Faktem jest wpraw-
dzie, że i w sądzie nie wszystko
układało się po naszej myśli, bo
choć początkowo zapłacenie od-
szkodowania w wysokości 120
mln objęte było klauzulą natych-
miastowej wykonalności, to w
końcu klauzula została cofnięta.

Niemniej w pamięci pozostaje
nam grzech pierworodny, czyli
owo nieszczęsne opóźnienie ze
złożeniem wniosku o wznowie-
nie postępowania. Gdyby tego
nie było, sprawa pewnie już daw-
no zostałaby rozstrzygnięta na
korzyść dzielnicy, a zasądzone
odszkodowanie mogłoby być nie-
porównanie wyższe. 

Ugoda z Mostostalem
Exportem jest moim
zdaniem rzeczą skan-

daliczną. Co gorsza, stołeczny ra-
tusz w ogóle nas – jako najbar-
dziej zainteresowanych – o ta-
kim akcie oficjalnie nie poinfor-
mował. Dowiedzieliśmy się o nim
z internetowej informacji praso-
wej, w której sugeruje się, że pie-
niądze wpłacane przez Mosto-
stal mają wpływać do kasy mia-
sta. Tymczasem – zgodnie z pra-
wem i dotychczasową praktyką –
one powinny wpływać bezpo-
średnio do dzielnicy. Mieliśmy
przykłady analogicznych zobo-
wiązań. W jednym wypadku to
dzielnica przegrała sprawę z fir-
mą AG Korc i musieliśmy tej fir-
mie zapłacić 5 mln złotych, choć
zawiniły jeszcze poprzednie wła-
dze Ursynowa, które z jednej
strony dały zgodę na wybudo-
wanie firmowej hali przy Farbiar-
skiej, z drugiej zaś uniemożliwi-
ły wjeżdżanie w tę ulicę cięża-
rówkami. Drugi przykład bezpo-
średniego przepływu pieniędzy –
tym razem do dzielnicy – to spra-
wa Rzemieślniczego Domu To-
warowego przy ul. Jastrzębow-
skiego. Wygrywając sądowy
spór, uzyskaliśmy właśnie jako
dzielnica należne odszkodowa-
nie – podkreśla Piotr Guział. 

Wkrótce przekonamy
się, co się stanie z już
realnymi pieniędz-

mi, jakie ma wypłacić Mostostal
Export. Żeby nie okazało się, że
w końcowym rozrachunku nie
tylko eksburmistrz Mencina, lecz
również dzielnica Ursynów zo-
stała wpuszczona w kanał. Choć
po tym pierwszym, dziś dyrekto-
rze biura organizacji i zarządza-
nia w Miejskim Przedsiębior-
stwie Wodociągów i Kanalizacji,
i tak wszystko spłynie...

M a c i e j  P e t r u c z e n k o

28-osobowa kabina Double High
Plaza dla osób palących wyroby
tytoniowe została zainstalowa-
na na Lotnisku Chopina w War-
szawie. To kolejny element
współpracy pomiędzy warszaw-
skim lotniskiem, a firmą Palar-
nie.pl, mającej na celu zapewnie-
nie komfortu pasażerom. 

Nowa kabina dla palących jest pierw-
szym tego typu obiektem zainstalowa-
nym w terminalu lotniskowym na świe-
cie. Double High Plaza jest dwukrotnie
większa od kabin zainstalowanych na
Lotnisku Chopina rok temu. Dzięki swo-
jej powierzchni (3430 mm x 4400 mm)
umożliwia palenie 24-28 osobom jed-
nocześnie, a jej wysokość (2637 mm)
daje przestrzeń, która zwiększa komfort
przebywania i palenia w kabinie. 

Dotychczas w warszawskim porcie
funkcjonowały trzy 14-osobowe urzą-
dzenia dostarczone i serwisowane przez
Palarnie.pl: dwa w strefie zastrzeżonej
dla pasażerów odlatujących oraz jed-
no w salonie VIP. W ten sposób osoby
palące, przebywające na lotnisku po
odprawie bezpieczeństwa bez możli-
wości opuszczenia budynku do czasu
odlotu, mogły zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami palić wyroby tytonio-
we. Kabiny są wyposażone w niezwykle
wydajny system oczyszczający powie-
trze. Zawartość popielnic i filtrów jest

regularnie usuwana przez serwis, a na-
stępnie utylizowana, co powoduje, że
żadne produkty uboczne palenia tyto-
niu nie oddziaływują negatywnie na
środowisko naturalne.

– Decyzja o zainstalowaniu kabin dla
palących w terminalu wynikała z sy-

gnałów, jakie do nas docierały od pasa-
żerów. Po odprawie i wejściu do strefy
zastrzeżonej nie było możliwości zapa-
lenia papierosa. Kiedy zainstalowali-
śmy palarnie, zaczęliśmy otrzymywać
wiele pozytywnych uwag od pasaże-
rów i uznaliśmy, że rozwiązanie się

sprawdza. Teraz zwiększamy pojem-
ność kabin, żeby wyjść naprzeciw ro-
snącemu zapotrzebowaniu – wyjaśnia
Radosław Żuk, dyrektor Biura Public
Relations Lotniska Chopina.

Z roku na rok wzrasta liczba pasaże-
rów obsługiwanych przez warszawskie

lotnisko, zwiększa się więc też zapo-
trzebowanie na kabiny dla palaczy. Wej-
ście w życie w 2010 roku nowelizacji
tzw. ustawy antynikotynowej spowo-
dowało, że pasażerowie mogli zapalić
papierosa jedynie przed wejściem do
terminala, bowiem cały obiekt stał się
strefą wolną od dymu tytoniowego. Lot-
nisko zdecydowało się wówczas zainsta-
lować nowoczesne kabiny, w których
można swobodnie palić. Przeprowa-
dzone w 2011 r. postępowanie ofertowe
wygrała firma Palarnie.pl.

– W połowie ub. roku zamontowali-
śmy na Lotnisku Chopina pierwsze ka-
biny dla palaczy, które od tej pory cieszą
się ogromną popularnością. Świadczą
o tym liczby: w ramach rutynowego
serwisu kabin zutylizowaliśmy dotąd
półtorej tony niedopałków i ok. 300 ki-
logramów substancji smolistych – mó-
wi Maciej Nasiński, prezes spółki Palar-
nie.pl. – Nasze kabiny obsługują rów-
nież porty lotnicze we Wrocławiu, Rze-
szowie oraz Gdańsku. Zainstalowali-
śmy i serwisujemy kabiny także w wie-
lu innych obiektach publicznych na te-
renie całego kraju.

Oprócz walorów technologicznych ka-
biny instalowane obecnie charakteryzu-
je też nowoczesny design i szerokie moż-
liwości wyboru opcji danego urządze-
nia, co pozwala optymalnie dostosować
je do konkretnych lokalizacji. y b y

Powstała nowa kabina na Lotnisku Chopina

FOTO LECH KOWALSKI



Osiedle Wzgórze Słowików zlo-
kalizowane w ostatniej linii za-
budowy przed rezerwatem Skar-
pa Ursynowska przyciąga bacz-
ną uwagę osób szukających
mieszkania w zacisznym i kame-
ralnym miejscu na Ursynowie. 

To kameralne osiedle doceniło już wie-
le osób. Mało jest na Ursynowie takich
miejsc, gdzie z jednej strony mamy ścia-
nę lasu, a z drugiej światła wielkiego mia-
sta.  „Większość naszych klientów przycią-
ga właśnie takie połączenie – bliskość
metra i pełnej infrastruktury potrzebnej
do swobodnego życia oraz lokalizacja w
strefie zieleni” – mówi Iwona Kurkus z do-
radca ds. sprzedaży Wzgórza Słowików. 

„Ważne, żeby mieć wszędzie blisko,
bo co to za przyjemność po gazety je-
chać samochodem, czy codziennie rano
odwozić dzieci na drugi koniec miasta?
Najprzyjemniej np. wiosną czy latem
przejść spacerem do przedszkola,  przy
okazji zrobić zakupy w zaprzyjaźnio-
nym sklepiku ze świeżymi owocami i
warzywami” – dodaje Monika Kraiń-
ska ze Wzgórza Słowików. „Miło też
wybrać się na rower niedaleko domu,
czy wieczorem pobiegać dla zdrowia
wśród zieleni. Ta okolica daje dużo ta-
kich możliwości.” 

Większość osób, które odwiedza osie-
dle Wzgórze Słowików w poszukiwaniu
mieszkania, wie doskonale, co prezen-

tuje ta okolica. Ale niektórzy są mile za-
skoczeni otoczeniem.  Pani Monika
wspomina rozmowę z jedną ze swoich
klientek, która zauroczona lokalizacją,
kupiła tutaj mieszkanie. „Po jednej z
wypraw rowerowych po okolicy osiedla,
pani przyjechała do mnie, pokazała
film, który nakręciła podczas wyprawy
i powiedziała: Nie sądziłam, że są jesz-
cze tak zielone i unikalne miejsca w
Warszawie”.

Tuż przy wschodniej części osiedla
rozciąga się rozległy teren zielony nale-
żący między innymi do  rezerwatu Skar-
pa Ursynowska. Dla przyszłych miesz-
kańców Wzgórza Słowików to gwaran-
cja zielonego sąsiedztwa. Fragment pół-
nocny Skarpy Ursynowskiej, o wybit-
nych walorach przyrodniczo-krajobr-
azowych, został uznany za rezerwat
przyrody w 1996 r. Znajdują się tu zbio-
rowiska leśne i  łąkowe, które są ostoją
licznych gatunków ssaków, gadów, pła-
zów i ptaków – w tym słowików. 

Od strony północnej projekt sąsiadu-
je z terenami kampusu SGGW. Nato-
miast od strony południowej osiedle
przylega do domów jednorodzinnych z
ogrodami.

Bliskość pełnej infrastruktury dzielni-
cy z przedszkolami, szkołami, sklepami,
stadniną koni z klimatyczną restauracją,
klubem tenisa, basenem w SGGW,
ścieżkami rowerowymi i parkami w na-
szym miejscu zamieszkania… tego nam
do życia potrzeba.

Osiedle Wzgórze Słowików to dwa
niskie budynki z częścią rekreacyjną
wyłącznie do użytku mieszkańców.
Uwagę zwraca elegancka architektura
z dopracowanymi detalami ze szlachet-
nych materiałów takich jak piaskowiec,
granit i drewno oraz bardzo duże drew-
niane okna maksymalnie doświetlające
mieszkania. 

Osiedle wraz z terenem rekreacyj-
nym będzie ogrodzone, strzeżone i mo-
nitorowane. Wejście odbywać się bę-
dzie przez bardzo eleganckie lobby za
pomocą kodu lub czytnika linii papi-
larnych. Na terenie rekreacyjnym, sąsia-
dującym bezpośrednio z rezerwatem
przyrody, zaplanowano miejsca do za-

bawy i wypoczynku oraz zieloną altanę
do spotkań mieszkańców przy ogrodo-
wym grillu.

W projekcie znajdą Państwo bar-
dzo funkcjonalnie zaprojektowane
mieszkania 2-pokojowe o powierzch-
ni  od 44,5 m2 do 56, 3-pokojowe od
63 m2 do 87 m2, 4-pokojowe od 77
m2 do 119 m2. Wszystkie mieszkania
mają balkony, tarasy lub loggie, a
mieszkania na parterach własne
ogródki.

Więcej informacji na www.wzgorze-
slowikow.pl lub pod nr telefonu
(22) 540 7 540.

Może Wzgórze Słowików będzie tak-
że Waszym wzgórzem?
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„I ciągle widzę ich twarze – fotografia Żydów polskich”

O wspólnej pamięci, która łączy pokolenia

Wystawa „I ciągle widzę
ich twarze – fotografia Ży-
dów polskich” powstała w
odpowiedzi na apel z naj-
odleglejszych krańców
świata. Nadsyłali je miesz-
kańcy wielkich metropo-
lii, a także wiosek i mia-
steczek. Do dziś przekaza-
no Fundacji ponad 9 tysię-
cy zdjęć. 

Wwiększości nadesłali
je Polacy – sąsiedzi,
przyjaciele, ci, któ-

rzy zdjęcia Żydów polskich prze-

chowywali ponad 50 lat. Wiele
zdjęć nadesłali również polscy
Żydzi, rozsiani po całym świecie,
lecz przechowujący w swoich no-
wych domach okruchy dawnych
dni - rodziny pomordowanych z
Izraela, Wenezueli, Brazylii, Sta-
nów Zjednoczonych, Włoch, Ar-
gentyny, Kanady. Niektóre z foto-
grafii przechowywano jak naj-
droższe pamiątki, inne były scho-
wane w zakamarkach domów,
porzucone na strychach i w piw-
nicy. Najstarszy ofiarodawca
zdjęć ma dziewięćdziesiąt lat.

Najmłodszy – dwanaście. „Spra-
wiedliwi są nie tylko ci, co ratują
choćby jedno życie. Na to miano
zasługują Ci, co ratują pamięć.”
Dzięki nim było możliwe zorga-
nizowanie wystawy zdjęć, która
po raz pierwszy pokazana była w
galerii Zachęta w 1996 roku. Po-
mysłodawcą wystawy była Gołda
Tencer – dyrektor Fundacji Sha-
lom, jej komisarzem – Tomasz
Tomaszewski, a projektantem –
Krzysztof Burnatowicz. Na pod-
stawie wystawy powstał dwuję-
zyczny album „I ciągle widzę ich
twarze” (układ i projekt graficz-
ny Lech Majewski, opracowanie
tekstów Anna Bikont). Album za-
jął I miejsce w konkursie Polskie-
go Towarzystwa Wydawców
Książek na najpiękniejszą książ-
kę roku w 1996 r. 

Wystawę „I ciągle wi-
dzę ich twarze” moż-
na nazwać płaczem

po tamtym świecie, który powra-
ca dziś jedynie na starych foto-
grafiach. Na kliszach przetrwały
zarysy postaci, cienie domów,
dawno zgasłe uśmiechy, a przede
wszystkim twarze – bogactwo
twarzy, mówiących, jacy byli pol-
scy Żydzi – zanurzeni w codzien-
ności, poważni i radośni, zamyśle-
ni... W muzeach świata znajdują
się zdjęcia sławnych Żydów pol-
skich: muzyków, cadyków, ma-
larzy, pisarzy. Fundacja Shalom
upomniała się o prostych ludzi, o
których historia by nie zapytała.
Dziś ich imiona znane są miesz-
kańcom ponad czterdziestu miast
rozsianych po całym świecie. Tę
galerię żydowskich zdjęć postano-
wiły zaprosić do siebie największe
muzea i galerie świata. Oglądano
ją m.in. we Frankfurcie nad Me-

nem, Monachium, Hamburgu,
St. Petersburgu, Paryżu, Brukse-
li, w Centrum Wiesenthala w Los
Angeles, w Holocaust Memorial
Center w Detroit, Bostonie, gdzie
wystawę otworzył laureat poko-
jowej nagrody Nobla Eli Wiesel,
na Florydzie, Hadze, Nowym Jor-
ku, Toronto, Montrealu, Meksy-
ku, San Jose, Buenos Aires, Pra-
dze, Wilnie, Jerozolimie w Yad
Vashem, Poznaniu, Łodzi czy Kra-
kowie.  W listopadzie wersję hisz-
pańską wystawy można oglądać
w Barcelonie, wersję angielską w
Nowym Jorku, a polską we Wło-
dawie.

Orrggaanniizzaattoorrzzyy wwyyssttaawwyy
zzaapprraasszzaajjąą wwsszzyyssttkkiiee
oossoobbyy,, kkttóórree mmaajjąą ssttaa-

rree ffoottooggrraaffiiee ŻŻyyddóóww mmiieesszzkkaajjąą-

ccyycchh ww PPoollssccee oo kkoonnttaakktt zz FFuunnddaa-
ccjjąą SShhaalloomm ww WWaarrsszzaawwiiee ppoodd nnrr
tteell..((2222)) 662200-3300-3366 bbąąddźź nnaa ssttrroo-
nniiee wwwwww..sshhaalloomm..oorrgg..ppll.. Tam też
instytucje czy muzea mogą zare-
zerwować terminy, aby w swoich
obiektach pokazać wystawę w
dowolnym miejscu w kraju.

Ta wystawa jest wyra-
zem hołdu dla pamięci
o ludziach, którzy prze-

cież byli wśród nas, żyjąc podob-
nymi problemami i radując się
wraz z nami. I mniejsze znacze-
nie ma fakt, że działo się to przed
wojną. Ten świat zapewne po-
zostałby taki sam jak wtedy, gdy-
by nie wojna i wszystko to, co po
niej się wydarzyło. Ale to już zu-
pełnie inna historia...

M i l a n  D e  V a l d e n
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W Izbie Pamięci Pułkowni-
ka Ryszarda Kuklińskiego
na Starym Mieście (Kano-
nia 20/22) bohater Po-
wstania Warszawskiego
Zygmunt Głuszek przeka-
zał oficjalnie do Archi-
wum Akt Nowych swoje
zbiory dokumentacyjne
Szarych Szeregów.

Mając zaledwie 16 lat Zyg-
munt Głuszek uczestniczył w Po-
wstaniu, dochodząc do stopnia
podharcmistrza, a już rok wcze-
śniej został komendantem roju
Ziemie Zachodnie. Podczas Po-
wstania został wysłany przez do-
wództwo Armii Krajowej z misją
specjalną na praski brzeg Wisły,
którą mimo ostrzału z karabi-
nów maszynowych szczęśliwie
przepłynął wpław w obie stro-
ny, wykonawszy zadanie. Przed
końcem działań powstańczych
schował na Grochowie sporą
ilość uzbrojenia i amunicji z my-
ślą o podjęciu walki z Armią
Czerwoną, która nie ruszyła w
porę powstańcom na pomoc.

Z powstańczej Warszawy pod-
harcmistrz Głuszek wychodził
wraz z ludnością cywilną, ale na

Dworcu Zachodnim udało mu
się odłączyć od tłumu i wsko-
czyć na lorę pociągu towarowe-
go, którym dojechał do Prusz-
kowa, udawszy się stamtąd do
Częstochowy i Krakowa. W Kra-
kowie został aresztowany przez
Niemców, którym jednak zdołał
uciec i przedostawszy się na Kie-
lecczyznę kontynuował walkę z
okupantem hitlerowskim już w
partyzantce.

Po wojnie pracował przez bli-
sko 20 lat w Przeglądzie Sporto-
wym, a następnie został redakto-
rem naczelnym miesięcznika
Lekka Atletyka. Gdy w 1982 we-
zwała go komisja polityczna we-
ryfikująca dziennikarzy, otwar-
cie przeciwstawił się stanowi wo-
jennemu i w związku z tym ode-
brano mu prawo wykonywania
zawodu. W tej sytuacji udał się
do Londynu i tam zaczął spisy-
wać kroniki Szarych Szeregów i
gromadzić dokumentację har-
cerskiej aktywności w czasach
Powstania. W sumie wydał pięć
tomów opracowań dokumenta-
cyjnych ze słownikami biogra-
ficznym i encyklopedycznym
włącznie. m p

Zakończył się konkurs fo-
tograficzny, organizowa-
ny przez Urząd Dzielnicy
Ursynów. Patronat spra-
wował FujiFilm. 

Ku zaskoczeniu wszystkich
uroczystość zaszczyciła swoją
obecnością wicemarszałek Sej-
mu Wanda Nowicka.

Ze względu na przypadającą
w tym roku rocznicę zasiedle-

nia pierwszych bloków na Ursy-
nowie, motto konkursu brzmia-
ło „35 lat Ursynowa”. Celem te-
gorocznej edycji Konkursu było
ukazanie historii Ursynowa
ostatnich 35 lat, a w szczegól-
ności udokumentowanie i
utrwalenie w sposób niebanalny
i nietuzinkowy tych elementów
architektury i krajobrazu Dziel-
nicy Ursynów, które świadczą o

upływającym czasie i zarazem
składają się na historię Dzielnicy.

Do konkursu stanęło 47 au-
torów, którzy nadesłali łącznie
126 prac.

W zaciekłej konkurencji suk-
ces odniósł i pierwsze miejsce
zajęło zdjęcie Piotra Barejki pod
tytułem „Młode Pokolenie”, któ-
re prezentujemy na okładce na-
szego tygodnika. Na drugim

miejscu uplasował się Adam
Rżysko prezentujący pracę „Siła
natury”. Ze względu na wysoki,
wyrównany poziom konkursu
trzecim  miejsce podzieliły się
Anna Ołowska „Mała panorama
Ursynowa” i Danuta Bolikowska
„To naprawdę jest zwykły sklep.
Dziesiąte urodziny”.

Wszystkim laureatom i uczest-
nikom gratulujemy. red.

OOdd lleewweejj:: AAddaamm RRżżyysskkoo,, PPiioottrr BBaarreejjkkaa,, bbuurrmmiissttrrzz UUrrssyynnoowwaa PPiioottrr GGuuzziiaałł,, wwiicceemmaarrsszzaałłeekk SSeejjmmuu WWaannddaa NNoowwiicckkaa,, AAnnnnaa OOłłoowwsskkaa ii DDaannuu-
ttaa BBoolliikkoowwsskkaa..

Ursynowski konkurs fotograficzny rozstrzygnięty

Zakończyło się „35 lat Ursynowa”

Piękny gest kronikarza Szarych Szeregów

Zygmunt Głuszek przekazał archiwa

FOTO LECH KOWALSKI

Najbliższa zima będzie pierwszym sprawdzianem dla służb tech-
nicznych lotniska w Modlinie. Ponad 40 osób – pracownicy służb
utrzymania lotniska – będzie dbać o to, aby nawet w najtrudniej-
szych warunkach zimowych lotnisko mogło funkcjonować. Mają oni
do dyspozycji nowoczesny sprzęt: pługi, ciągniki, oczyszczarki. 

Sprzęt jest w większości nowy, kupiony w tym roku, więc jego stan
można określić jako bardzo dobry, a nawet wzorowy. Do dyspozy-
cji przewoźników jest również sprzęt do odladzania samolotów. Po
raz pierwszy używany był już w ostatnim tygodniu października.

Na zdjęciu pług wirnikowy UTV600, wraz z maszyną napędową
Volvo L150G, rok prod. 2012 r e d .

Lotnisko Warszawa/Modlin
przygotowane do zimy

Zapraszamy na warsztaty malowania na jedwabiu, pierwsze
spotkanie z Izabelą Zalewską-Kantek już 13. listopada. Podczas
warsztatu uczestnicy tworzą niepowtarzalne dzieła, które mogą
być bardzo atrakcyjnym prezentem. 

Zapewniamy wszystkie materiały potrzebne do pracy.
Warsztaty odbywać się będą 2 razy w miesiącu. Chętnych
prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem 22 648 22 24,
koszt jednego warsztatu 65 zł. ( r e d . )

Wpływ stanu naszych zębów na zdrowie
Światowe uniwersytety medyczne publikują badania świad-

czące o dużym uzależnieniu zdrowia człowieka od stanu
uzębienia. 

Chory ząb może być przyczyną wielu infekcji w całym orga-
nizmie dlatego bardzo ważna jest profilaktyka.

Przegląd stanu uzębienia w naszym gabinecie jest bezpłatny.
Trwa około 25 minut, warto więc tyle czasu poświęcić dla zdro-
wia. Jeżeli się okaże, że lekarz zauważy ubytek to zważywszy na
stronę ekonomiczną będzie to mniejszy wydatek niż za jakiś
czas, a zabieg krótszy i bezbolesny.

W naszym gabinecie prowadzone jest profesjonalne leczenie
za przystepną cenę przez lekarza stomatologa specjalistę w dzie-
dzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją (leczenie kana-
łowe) oraz przez innych specjalistów w tym protetyka. Więcej in-
formacji mozna uzyskać na stronie internetowej www.stomato-
logia-98.pl 

zapraszamy do zapisu. Gabinet Stomatologiczny Magdalena
Górska 

tel. 607-626-748, adres: al. KEN 98 lok. U-30, Stacja metra Ur-
synów.

VVaaggaabbuunndduuss
Ogólnodostępne wycieczki rowerowe:
1111..1111,, nniieeddzziieellaa ((PPuusszzcczzaa KKaammppiinnoosskkaa)) – Wycieczka rowero-

wa na trasie Metro Kabaty-Las Kabacki-Dawidy-Michałowie-
-Piastów-Ożarów-Lipków-Truskaw-Pociecha (ognisko) -Palmiry-
-Dąbrowa Leśna-Metro Młociny (ok. 75 km, po drogach asfalto-
wych i leśnych).

Planowane ognisko jak dopiszą warunki pogodowe.
Zbiórka o godz. 9.00 przy stacji metra Metro Kabaty (wyjście

od strony Tesco).
Prowadzący: Maria i Mirosław Jaranowscy (e-mail: mjara-

nowski@gmail.com)

1111..1111..,, nniieeddzziieellaa ((ŚŚwwiięęttoo NNiieeppooddlleeggłłoośśccii nnaa rroowweerrzzee)) – Wy-
cieczka rowerowa na trasie Plac Thomas’a Woodrowa Wilsona-
-Pomnik Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej-Cytadela War-
szawska, X Pawilon i Brama Straceń-Park Skaryszewski im. I. J.
Paderewskiego, popiersie I. J. Paderewskiego oraz pomnik
Edwarda Mandella Housea, przerwa na odpoczynek i ciepłe
napoje-Most Siekierkowski-Belweder, pomnik Józefa Piłsud-
skiego-Pomnik Jazdy Polskiej-Pomnik Lotnika (ok. 40 km, w
większości ścieżkami rowerowymi).

Zakończenie wycieczki ok. godz. 13:00.
Zbiórka o godz. 9:00 na Pl. Wilsona , wyjście z metra przy ul.

Krasińskiego.
Prowadzą: Agnieszka i Andrzej Roman (e-mail: aaaro-

man@gmail.com)
SSzzcczzeeggóółłoowwee iinnffoorrmmaaccjjee oo wwyycciieecczzkkaacchh kklluubboowwyycchh zznnaajjdduujjąą

ssiięę nnaa nnaasszzeejj ssttrroonniiee iinntteerrnneettoowweejj hhttttpp::////vvaaggaabbuunndduuss..nnaa77..ppll.. 
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Święto narodowe obchodzimy, jak zawsze, bardzo uroczyście

Dzień Niepodległości – oby marsze bez wybryków
11 listopada jest wyjątko-
wym dniem dla każdego
Polaka, w 1918 roku po
123 latach pełnych walki z
okupantami, Polska odzy-
skała niepodległość i po-
wróciła z niebytu na mapę
świata, a to wszystko dzię-
ki nieustępliwości, patrio-
tyzmowi i bohaterstwie lu-
dzi, którzy swoją krwią
okrasili fundament pod
nasz wolny kraj.

Wdniu 11 listopada,
Rada Regencyjna
przekazała władzę

wojskową w ręce Józefa Piłsud-
skiego, również wtedy wojska
niemieckiego okupanta rozpo-
częły wycofywanie się z terenów
Rzeczpospolitej. Jednak dzień
11 listopada jest tylko datą
umowną, walka o wyzwolenie
Polski rozpoczęła się już 31 paź-
dziernika kiedy to rządy w Gali-
cji przejęła Polska Komisja Li-
kwidacyjna, a 1 listopada roz-
poczęła się walka o Lwów. 7 li-
stopada w Lublinie powołano
Tymczasowy Rząd Ludowy Re-
publiki Polskiej, na czele, które-
go stanął Ignacy Daszyński. Rząd
ten później został rozwiązany na
życzenie Józefa Piłsudskiego i to
właśnie wokół tej postaci urósł
cały mit, dotyczący odzyskania
niepodległości. Dzięki osobie Pił-
sudskiego wykrystalizowała się
polska państwowość.

Więziony w twierdzy
magdeburskiej ko-
mendant Piłsudski,

wrócił do Warszawy 10 listopa-
da 1918 roku. Po wiadomości o
jego powrocie do ojczyzny
wszystkie stronnictwa, od skraj-
nej prawicy, po partie lewicowe,
zażądały przekazania przez Ra-
dę Regencyjną władzy w kraju,
właśnie w jego ręce. Wiadomość
o przejeździe Piłsudskiego bar-

dzo szybko rozeszła się po stoli-
cy, w tym dniu, przed jego do-
mem przy ul. Moniuszki zebrały
się tłumy, pragnące zobaczyć bo-
hatera narodowego. To właśnie
on ogłosił wszelkim rządom i na-
rodom świata, istnienie niepod-
ległego państwa polskiego, dzię-
ki czemu rozbudził ducha naro-
dowego w ludziach, którzy o
wolnej Polsce tyko słyszeli.

Dzień 11 listopada usta-
nowiono Świętem Nie-
podległości ustawą z

23 kwietnia 1937 roku. Do tego
czasu za to święto uznawano 7 li-
stopada, czyli datę utworzenia
Tymczasowego Rządu Ludowe-
go Republiki Polskiej. Po ataku
hitlerowskich Niemiec na Polskę
celebrowanie niepodległości, jak
i inne manifesty polskości były
niemożliwe. W 1945 roku Naro-
dowym Świętem Odrodzenia
Polski ustanowiono dzień 22 lip-
ca, na pamiątkę ogłoszenie ma-
nifestu PKWN, wówczas dzień
11 listopada jako Święto Niepod-
ległości zniesiono. W czasach
PRL-u wielokrotne manifesty i
świętowania listopadowej daty,
były tłumione przez oddziały
ZOMO, a uczestnicy tych wyda-
rzeń trafiali do aresztu. Dopiero
ustawa nadana przez Sejm PRL
IX kadencji z 15 lutego 1989 ro-
ku, sprawiła że Święto Niepodle-
głości wróciło do swej pierwotnej
daty. Dziś dzień ten jest dniem
wolnym od pracy i w Warszawie
jest głównie celebrowany na pla-
cu im. Józefa Piłsudskiego.

R ok 2011 przyniósł no-
we skojarzenia doty-
czące tego święta. Po-

za pamięcią o bohaterach i ogól-
nonarodowym patriotyzmie, w
głowach warszawiaków dzień
ten zaczął kojarzyć się niebez-
pieczeństwem i wybrykami chu-
ligańskimi na ulicach. Dokład-

nie rok temu w centrum War-
szawy doszło do starcia pomię-
dzy uczestnikami Marszu Nie-
podległości, a grupami antyfa-
szystów. W rezultacie w tym
ważnym dla nas Polaków dniu,
jedynym co mogliśmy usłyszeć w
mediach, była liczba zatrzyma-
nych i rannych w zamieszkach, a
każda telewizyjna stacja zamiast
przypomnienia historii, raczyła
nas zdjęciami zdewastowanego
centrum Warszawy. Czy właśnie
tak wygląda współczesna wizja
świętowania wolności? 

Wsamej Warszawie
jak co roku, swój
marsz organizują

narodowcy, ma się on rozpocząć
o godzinie 15.00 na Placu kon-
stytucji, w tym roku do Marszu
Niepodległości, włączą się rów-
nież weterani wojenni. Stołecz-
ne władze na ten wyjątkowy
dzień zorganizowały defiladę
wojskową, w której będzie moż-
na zobaczyć umundurowanie i
uzbrojenie wojsk polskich z lat
1920-1945 oraz wojskowe sa-
mochody. Początek marszu za-

planowany jest na 13.30 na Pla-
cu Piłsudskiego, około 14.30
uczestnicy marszu mają dotrzeć
pod Muzeum Wojska Polskiego.
A tam na warszawiaków czekać
będą dodatkowe atrakcje, mię-
dzy innymi spotkanie z reżyse-
rem filmu „Bitwa Warszawska
1920” Jerzym Hoffmanem. Na
koniec obchodów Ratusz zapla-
nował pokaz sztucznych ogni.
W stolicy Święto Niepodległo-
ści będzie, można spędzić, rów-
nież w bardziej aktywny spo-
sób. O godzinie 11 w okolicach

skrzyżowania al. Jana Pawła II i
ul. Stawki wystartuje XXIII Bieg
Niepodległości, organizowany
przez Warszawski Ośrodek
Sportu i Rekreacji. Pozostaje,
więc nam wszystkim nadzieja,
że w tym roku święto 11 listopa-
da, pomimo wielu podziałów,
zjednoczy wszystkich Polaków
we wspólnej celebracji wolno-
ści i suwerenności naszego kra-
ju i godnie oddadzą oni cześć
bohaterom, którzy dla tej wolno-
ści zginęli.

M a r c i n  K r u k

W tym tygodniu mieliśmy w Lotto kumulację w wysokości 50 milionów!

A u nas – kumulacja dzięki Jolancie Kubickiej
Na Ursynowie kumulacja,
jak najbardziej realna: Ku-
bicka – Połomski – Rawik.
Do tego Andrzej Płonczyń-
ski, wirtuoz fortepianu. 

Ryszard Rembiszewski, który
przez lata prowadził losowania
Totalizatora, w najbliższą sobo-
tę (10 listopada, godz. 18) po-
prowadzi w Domu Kultury SMB
Imielin (Dereniowa 6) benefis
Jolanty Kubickiej. Artystka wy-
stąpi w doborowym towarzy-
stwie przyjaciół, z którymi od-
bywała przed laty artystyczne
wojaże. Wystarczy zapowie-
dzieć: Jerzy Połomski i Joanna
Rawik. Reklamować nie trzeba.

Jolanta Kubicka, artystka dziś
nieco zapomniana, była w la-
tach siedemdziesiątych niezwy-
kle popularną piosenkarką mło-
dego pokolenia. Ukończyła Li-
ceum Muzyczne w Bydgoszczy
(klasa perkusji), debiutowała w
zespole Estrady Wojskowej w
1965 roku, a jej talent został
szybko odkryty dzięki Telewi-
zyjnej Giełdzie Piosenki, gdzie
została laureatką Giełdy Giełd
(1967). Drogę do kariery uto-
rowały jej występy na Festiwa-
lach Piosenki w Zielonej Górze
(I nagroda, 1971), Opolu (na-
groda za interpretację piosenki
Światło w lesie, muz. Marek Se-
wen, sł. Stanisław Grochowiak,
X KFPP, 1972), Kołobrzegu
(Srebrny Pierścień za Gwiazdy
nad miastem, muz. J. Tyszkow-
ski, sł. S. Mroziński, 1973), w
NRD (nagroda publiczności, Ro-
stok, 1973) i Bułgarii (Złoty Or-
feusz, III nagroda, 1974). Wy-

stępowała w Klubie Piosenki
ZAKR w Warszawie (1972), w
Czechosłowacji, ZSRR, Rumu-
nii, Szwecji, Francji, Anglii, Ir-
landii, na Kubie i w ośrodkach
polonijnych w Kanadzie i Sta-
nach Zjednoczonych.

Ma w dorobku ponad 170
piosenek, nagranych dla Polskie-
go Radia: Czas w albumie, Mo-
je pytanie (mel. ludowa, sł. M.
Szop), Noc bez pożegnań (muz.
Jerzy Milian, sł. Jadwiga Urba-
nowicz), Oto życzenia (muz.
Stefan Rembowski, sł. Zbigniew
Stawecki), Twoje serce (mel. lu-
dowa, sł. T. Rzymski), Weź mo-
ją gwiazdę (muz. Artur Żalski,

sł. L. Tymiński). Wiele piosenek
skomponowali dla niej Marek
Sewen i Bogusław Klimczuk (Od
ręki śpiewajmy).

Śpiewała w filmach: Milion
za Laurę (Dlaczego? 1971) i Mi-
łość z listy przebojów (Ciekawe
gdzie on teraz jest, Ja zazdrosz-
czę Cyganom, Charge d’Affa-
ires, 1984).

Nagrała płyty: Światło w le-
sie (1973), Za miłością idę
(1976), Moje przeboje (1982),
a w duecie z Tadeuszem Woź-
niakowskim piosenki: Czy Tania
mnie kocha, Sasza i Alosza, Sta-
ry samowar, Wietrzyk i brzozy.
Ostatnia płyta Tango (2000) za-

wiera 12 najpopularniejszych
piosenek okresu międzywojen-
nego: Tango milonga, Jesienne
róże, Polesia czar, Czy pamię-
tasz tę noc w Zakopanem i świa-
towe szlagiery z nowymi teksta-
mi Barbary Rybałtowskiej (El
Choclo, La Cumparsita), Jacka
Korczakowskiego i Jana Zalew-
skiego (Jalousie, La Paloma).

Pytana o sens życia, bez na-
mysłu cytuje ulubione powiedze-
nie Władysława Reymonta: Żyć
to działać, rozlewać po świecie
talent, energię, uczucie... 

Te słowa uczyniła swoim mot-
tem i powtarza od czasu, kiedy
w Roku Reymontowskim

(2000) otrzymała Nagrodę za
całokształt twórczości artystycz-
nej i stara się przez cały czas
konsekwentnie realizować je w
swoim życiu. Rok później zosta-
ła laureatką Złotej Muzy Pol-
skich Nagrań, a w 2003 roku
wręczono jej uroczyście Odzna-
kę Honorową Zasłużonej dla
Kultury Polskiej.

Przez kilka lat milczała. Po-
wróciła na estradę dwa lata te-
mu za sprawą VII Ogólnopol-
skiego Festiwalu Piosenki Re-
tro im. Mieczysława Fogga,
podczas którego otrzymała Ho-
norowe Wyróżnienie Złoty Liść
Retro’2010 i została wyróżnio-
na przez radę miasta odznacze-
niem Zasłużona dla Warszawy.
Miałem przyjemność poprowa-
dzić jej koncerty w ursynow-
skim DK Stokłosy i w Centrum
Łowicka na Mokotowie, wystą-
piliśmy razem w Krakowie, Ja-
błonnie, w Powsinie, a miesiąc
temu podczas inauguracji IX
OFPR w ZASP-ie.

Ostatnio Jola Kubicka otoczy-
ła opieką debiutującą piosenkar-
kę młodego pokolenia, utalen-
towaną ursynowiankę Martę
Paulinę Szymanowską i zaprosi-
ła ją do udziału w swoim benefi-
sie. To taka swoista sztafeta po-
koleń, bo Marta jest właśnie w
tym wieku, w którym debiuto-
wała Jola. 

Marta ukończyła Szkołę Mu-
zyczną I stopnia Nutka w klasie
fortepianu, ale od dziecka ma-
rzyła o śpiewaniu. Z prawdziwą
przyjemnością obserwuję roz-
wój jej talentu. Poznałem ją jako

uczennicę ursynowskiego li-
ceum im. Stefana Kisielewskiego
przy Bażantarni. Byłem jej wy-
chowawcą i przez 3 lata uczy-
łem… matematyki, ale już w I
klasie zauważyłem jej nerw sce-
niczny i byłem przekonany, że
wokalnego talentu nie powinna
zmarnować. Zaproponowałem
udział w konkursie wokalnym
III Ogólnopolskiego Festiwalu
Piosenki Retro, który organizo-
wałem. Dotarła do finału. W kra-
kowskiej Jamie Michalika nie-
banalnie interpretowała piosen-
ki Ordonki. Podjęła studia na ar-
chitekturze wnętrz, ale jedno-
cześnie kształciła głos w Szkole
Muzycznej im. Fryderyka Chopi-
na przy Bednarskiej (sekcja pio-
senki), którą ukończyła z wyróż-
nieniem. W obu dyplomowych
recitalach, które widziałem, uka-
zała pełnię swoich możliwości
wokalnych i umiejętności, od-
najdując się w zróżnicowanym
repertuarze, zarówno w piosen-
kach Osieckiej jak i ognistych
rytmach hiszpańskich. W bez-
pośrednim kontakcie prezentu-
je się z jak najlepszej strony, jest
ciepła, serdeczna, skromna i pra-
cowita. Wystąpiła ze mną pod-
czas tegorocznego Święta Mu-
zyki. Od pewnego czasu wystę-
puje w duecie z amerykańskim
gitarzystą Robem Wardem.
Można ją usłyszeć w Dalmacji
na Kabatach. Udział w sobotnim
koncercie obok renomowanych
gwiazd polskiej estrady jest spo-
rym wyróżnieniem.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i
w w w . s p o t k a n i a z p i o s e n k a . o r g
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Ruch kołowy w Warszawie
jest stosunkowo bezpiecz-
ny, o ile się nie trafi aku-
rat na kierującego pojaz-
dem samochodowym pija-
nego biskupa. 

Dzielnica Wilanów chce jed-
nak, żeby był jeszcze bezpiecz-
niejszy. Może dlatego, że Świąty-
nię Opatrzności odwiedza wielu

biskupów. Jak na złość jednak
leżących policjantów i fotorada-
ry instaluje się tam, gdzie na-
prawdę trudno liczyć na prze-
jazd nadużywających alkoholu
bądź pedału gazu hierarchów.
Cały odcinek szosy łączącej Kon-
stancin z Wilanowem (to głów-
nie ulica Przyczółkowa) jest za-
sadzką na konstancińskich bo-

gaczy, którym nie chce się – w
ich Bentleyach, Rolls Royce’ach
i Jaguarach – przestrzegać ogra-
niczenia szybkości do 60
km/godz.

Okazuje się jednak, że polo-
wanie na Przyczółkowej miej-
scowym myśliwym nie wystar-
cza. Od pewnego czasu działają
fotoradary przy wiodącej przez

szczere pole ulicy Rosochatej,
gdzie prędkość została ograni-
czona do... 30 km/godz. Nie tyl-
ko rekordzista świata w sprincie
Usain Bolt, lecz nawet szybko-
biegacz średniej klasy może ją
łatwo przekroczyć, podążając na
własnych nogach, a tym bardziej
są to w stanie uczynić wprawni
rowerzyści. 

Trudno powiedzieć, skąd
wziął się aż tak ostry limit, stoso-
wany w zasadzie w zupełnie
skrajnych sytuacjach. Faktem jest
jednak, że łup zbierany z foto-
radarów jest tam wyjątkowo ob-
fity. Jeden z mieszkańców Ursy-
nowa, jeżdżący wyłącznie z szyb-
kością 50 km/godz., wpadł na
Rosochatej w ciągu miesiąca
trzykrotnie, rozpędziwszy swo-
ją brykę dwa razy do 56 i raz do
59 km/godz.

Podobno kasę z polowania
na tak niebezpiecznych piratów
drogowych zagarnia w dużej
części fundacja „Lepszy Wila-
nów”. Bezpośrednim inkasen-
tem jest wszakże podległe
Głównemu Inspektoratowi
Transportu Drogowego – Cen-
trum Automatycznego Nadzoru
nad Ruchem Drogowym. Mieści
się ono w nowo postawionym
budynku przy ul. Przyczółko-
wej 109A. Przyłapani przez fo-
toradary „mandatariusze” ma-
ją się obowiązkowo stawić tam-
że i uiścić niemałe kwoty. Gdy
usiłują wjechać w wąziutki
przesmyk, będący oficjalną dro-
gą do siedziby Nadzoru, przed
ich oczyma wykwita wszakże
wyraźny znak „zakaz ruchu”
(patrz zdjęcie). Pod znakiem
widnieje tylko dodatkowa in-
formacja, iż nie dotyczy on
klientów sąsiadującej z Nadzo-
rem spółki Transit. Wynika z te-
go, że nie tylko namierzeni
przez fotoradary „jelenie”, lecz
także pracownicy Nadzoru ła-
mią codziennie przepisy, igno-
rując ów zakaz ruchu. 

Jak widać, owi nadzorcy nie-
wiele różnią się od lekceważą-
cego zasady bezpieczeństwa ru-
chu pijanego biskupa. Bo – jak to
zwykle bywa – najciemniej pod
latarnią. r k

Instytut Wydawniczy
Książka i Wiedza wydał
właśnie trzecią z cyklu au-
tobiograficznych książek
wspomnieniowych Niny
Andrycz Patrzę i wspomi-
nam (poprzednie: My –
rozdwojeni i Bez początku
i końca). 

Autorka odbywa serię spotkań
promocyjnych. W ubiegłym ty-
godniu takie spotkanie odbyło
się w Klubie Księgarza przy Ryn-

ku Starego Miasta, w miniony
poniedziałek w Domu Kultury
Śródmieście przy Smolnej. 

Redakcja Passy tam była,
miód i wino piła. I nie możemy
się oprzeć pokusie, żeby się z
Państwem wrażeniami z tego
spotkania nie podzielić. 

Nie ukrywam, że jestem w szo-
ku. I to wcale nie dlatego, że sę-
dziwa Artystka (70 lat na scenie
z pasmem wielkich niezapo-
mnianych kreacji aktorskich),

słusznie nazywana Królową Sce-
ny Polskiej w najbliższą niedzie-
lę będzie obchodzić 97. urodziny,
a prezencji i formy może jej po-
zazdrościć niejedna sześćdziesię-
ciolatka, ale dlatego, że „to już
ostatni, co tak Poloneza wodzi”.
Ta kultura i erudycja, wiedza i
elokwencja, piękna polszczyzna,
sposób mówienia i poziom pro-
wadzenia dyskusji, a przy tym
dystans do siebie i poczucie hu-
moru, to wszystko cechy godne
najwyższego podziwu i szacun-
ku, jakże rzadkie w dzisiejszej
schamiałej rzeczywistości.

Artystka sama poprowadziła
godzinny program (Proszę usiąść.
Nie muszę, wolę stać. Proszę mó-
wić do mikrofonu. A po co? Nie
potrzebuję!), dzieliła się swoimi
wspomnieniami (co za głos, ja-
ka pamięć i precyzja wypowie-
dzi), czytała fragmenty swoich
książek (co za dykcja, jaka inter-
pretacja tekstu), przez kolejną go-
dzinę swobodnie rozmawiała z
czytelnikami, na prośbę widzów
recytowała z pamięci fragmenty
ulubionych poetyckich tekstów,
sypała cytatami polskimi i francu-
skimi, odpowiadała na pytania,
podpisywała książki.

Książkę zacząłem czytać wra-
cając na Ursynów autobusem. I

nie mogę się od niej oderwać.
Ileż faktów, celnych spostrzeżeń
i trafnych komentarzy, co za styl,
jakież bogactwo języka.

Dziękujemy, pani Nino, za
wspaniały wieczór i fascynują-
cą lekturę, za chwile wzrusze-
nia i możliwość obcowania z
Wielką Sztuką. Życzymy zdro-
wia i wielu dalszych lat życia.
Czekamy na kolejne zapowiada-
ne wspomnienia.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Trzecia książka wspomnieniowa seniorki scen polskich

Fenomen artystyczny Niny Andrycz
ŻŻyycczzeenniiaa ii ppooddzziięękkoowwaanniiaa
sskkłłaaddaajjąą NNiinniiee AAnnddrryycczz
WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii ii MMii-
cchhaałł FFoogggg..

Na miejscu niedawnych ogródków działkowych za Kopą Cwila
na Ursynowie powstaje nowa część Parku im. Romana
Kozłowskiego. Prace nad nowym drzewostanem były
wstrzymane z uwagi na okres lęgowy ptaków, ale je ostatnio
wznowiono. Po ukończeniu inwestycji będzie to ogólnie
dostępna część spacerowa, a cały ten teren zielony ma nadal
stanowić zaporę izolującą osiedle mieszkaniowe od ruchliwej
ulicy Rzymowskiego.

Na sąsiadującym z dawnymi ogródkami byłym korcie
tenisowym (o nawierzchni asfaltowej) młodzież urządziła sobie
prowizoryczny skate-park. Władze Ursynowa zamierzają wyjść
młodym ludziom naprzeciw i zainstalować tam jeszcze w tej
kadencji skate-parkowy tor przeszkód na koszt dzielnicy. r k

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

Co za Kopą Cwila?Kierowco, bądź dojną krową Wilanowa

Najciemniej pod latarnią...
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Na Lotnisku Chopina pasażero-
wie mogą już korzystać z samo-
obsługowych skrytek do przecho-
wywania bagażu.

Bateria 27 skrytek różnych rozmia-
rów znajduje się na poziomie przylotów
przed Terminalem A – na chodniku za
przystankiem komunikacji miejskiej.
Można w nich przechowywać bagaże
różnej wielkości – od niewielkich to-
reb po wielkie walizki, a nawet narty.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej
technologii i patentowego zamknięcia
skrytki są bezpieczne i łatwe w obsłu-
dze. Bagaż można pozostawić na
maksymalnie 72 godziny. Opłata po-
bierana jest za każdą dobę. Oczywi-

ście pasażer może zostawić bagaż na
kilka godzin lub nawet kilkanaście
minut, z tym, że wtedy opłaca skryt-
kę na jedną dobę.

Opłata pobierana jest w złotówkach
i należy ją uiścić z góry. W zależności
od rozmiaru skrytki przechowywanie
bagażu kosztuje od 12 zł do 15 zł za do-
bę. Automat przyjmuje tylko monety
(1, 2, 5 złotych) i nie wydaje reszty.

W skrytkach nie można przechowy-
wać m.in. przedmiotów wartościowych,
sprzętu elektronicznego czy też przed-
miotów niebezpiecznych i łatwopalnych. 

Szczegółowy regulamin korzystania i
instrukcja obsługi znajduje się na skryt-
kach bagażowych. y b y

Bezpieczne i łatwe w obsłudze

Skrytki bagażowe 
na Lotnisku Chopina

Zimowy rozkład - bilety już od 1 zł
Ryanair, największa tania linia lotnicza w Europie, w tym tygodniu wchodzi w trzecią fazę inauguracyjnych lo-

tów: do Liverpoolu, Frankfurtu-Hahn, Eindhoven, Paryża-Beauvais, East-Midlands, Bristolu i Prestwick. Ostatni z
inauguracyjnych lotów z Warszawa-Modlin do Cork  odbył się 7 listopada, tworząc sieć Ryanair z Warszawy-Modlin
w sumie do 20 miast, dając pasażerom jeszcze większą ofertę tanich połączeń.

Każde z tych siedmiu miejsc  oferuje swój własny, niepowtarzalny urok: fani sportu i muzyki będą mogli odwie-
dzic Liverpool i zapoznać się z  jego długą i ciekawą historią. Miłośnicy wina będą mogli odwiedzić jarmarki bożo-
narodzeniowe w regionie, który otacza Frankfurt-Hahn, takie jak Spira, Trewir i Worms. 

Paryż-Beavais jest dla tych, którzy planują romantyczne spacery wokół Sekwany lub wizytę w Luwrze. Prestick
jako brama do zachodniej Szkocji oferuje spektakularne pola golfowe, a o takim życiu nocnym, jakie można prowa-
dzić w Eindhoven mieszkańcy innych miast mogą tylko pomarzyć.

Małgorzata Wrzesińska, kierownik ds Marketingu i Sprzedaży w Polsce powiedziała : „Jesteśmy bardzo zadowo-
leni z tego, że możemy obserwować start lotów inaugurujących z Warszawa-Modlin. Dzięki tym połączeniom pa-
sażerowie mają dziś szansę dotrzeć bezpośrednio do 20 europejskich miast. Z pewnością nowe kierunki będą się cie-
szyć dużą popularnością i powodzeniem. Ryanair oferuje 20 kierunków z Portu Lotniczego w Warszawa-Modlin,
dzięki którym mieszkańcy województwa mazowieckiego będą mogli skorzystać tej zimy ze wspaniałej oferty tanich
lotów m.in. do Liverpoolu, Frankfurtu-Hahn, Eindhoven, Paryża-Beauvais, East-Midlands, Bristolu i Prestwick.
Aby uczcić tę okazję Ryanair oferuje już dziś bilety od zaledwie 1 zł*. Zapraszamy wszystkich na stronę www.ryana-
ir.com już dziś ponieważ tak tanie bilety znikają bardzo szybko.”- powiedziała Małgorzata Wrzesińska, kierownik
ds Marketingu i Sprzedaży Ryanair.

** Ceny w jedną stronę, włączając podatki i opłaty lotniskowe, okres rezerwacji do północy, czwartek, 08 listopa-
da 2012. Podróż od 12 listopada 2012 do 13 stycznia 2013

Bilety Ryanair dostępne w systemie Android
Dla swoich pasażerów Ryanair wprowadził ułatwienia w zakupie tanich biletów. Teraz wystarczy skorzystać z no-

wej aplikacji na Android dostępnej na Play Store już za 3 Euro.
Nowa aplikacja umożliwia pasażerom dostęp do najtańszych biletów, dokonanie rezerwacji (także priority bo-

ardingu i wykupienie bagażu rejestrowanego), sprawdzenie rozkładu lotów, sprawdzenie dokonanych wcześniej re-
zerwacji oraz dodanie do istniejących rezerwacji usług opcjonalnych m.in. priority boardingu czy bagażu rejestro-
wanego. Pasażerowie mogą także na bieżąco śledzić informacje dot. nowych połączeń i wyprzedaży tak by korzy-
stać z najlepszych ofert. 

Aplikacja Ryanaira, posiada następujące funkcjonalności: informacje o cenach na 1500 trasach Ryanair, bezpo-
średnie rezerwowanie lotów, dostęp do istniejących rezerwacji (priority boarding i bagaż rejestrowany), dostęp do
rozkładu lotów, dostęp do najnowszych informacji Ryanair o wyprzedażach, promocjach i nowych trasach, rezer-
wacja samochodu z Hertz.

Android app której wersja jest także dostępna na iPhona / iPada app, okazała się niezwykle popularna wśród pa-
sażerów, jest jedną najczęściej ściąganych z iTunes.
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Ostatnimi czasy coraz bardziej zaskakuje mnie sytuacja, w której lu-
dzie wykształceni wygłaszają poglądy, jakich powstydziłaby się nie-
jedna pracownica magla, że o bywalcach budek z piwem nie wspo-

mnę. Dochodzę do wniosku, dość oczywistego w świetle praw Murphy’ego,
że wykształcenie nie idzie zupełnie w parze z wiedzą, a jeszcze mniej ma wspól-
nego z logiką i zdrowym rozsądkiem. 

Moje chorobliwe przewrażliwienie zaczęło się od niewiarygodnej wiadomości (dotych-
czas sądzę, że to wytwór mojej wyobraźni). Po wyczynach Microsoftu, Apple’a i innych po-
tentatów rynku komputerowego w zakresie patentowania wszystkiego, co tylko da się opa-
tentować (mysz z dwoma klawiszami – to Microsoft, mysz z jednym – Apple). I właśnie ten
ostatni chce teraz opatentować kontroler gier na iPhone’a. Nie dlatego, że takie coś istnieje,
lecz dlatego, że – być może – Apple zechce w przyszłości z iPhone’a zrobić gamepada i takie
urządzenie może stworzyć. 

Po przyjęciu do wiadomości istnienia trolli patentowych, czyli podmiotów zgłaszających
wszystko, co tylko sobie można wyobrazić, dowiadujemy się, że można pójść dalej. Firmie Mon-
santo pozwolono opatentować geny kukurydzy i geny odmian świni. Wkrótce okaże się, że i
my będziemy płacić tej firmie za używanie jej patentu – wystarczy dopuścić do naszych świ-

nek jednego knura z jednym opatentowanym genem
i nie pozostanie nic innego jak płacić lub zamknąć
hodowlę. 

Po tak trudnych do zrozumienia decyzjach Urzędu
Patentowego USA potrzebowałem czasu, by ochło-
nąć i zrozumieć, czemu „zgodnie z prawem” znaczy

„wbrew logice”, a nawet „wbrew naturze”. Przekopując nieprzebrane zasoby Internetu trafi-
łem na informację o rosyjskim artyście, twórcy, który napisał utwór „Probiel”. Czytelnik – ro-
zeznający się w mowie naszych wschodnich braci Słowian – zorientuje się wprędce dlaczego
skromnie napisałem „utwór”, choć autor uznaje go za powieść.

„Dzieło”, moim zdanie prozatorskie, składa się z jednego znaku – spacji (ros. probiel). Naj-
krótszy utwór świata, z „nader jasnym” przekazem obwarowany został prawami autorskimi.
Ciekawe, czy Bajan Szyrianow, autor tego niezwykle nieskomplikowanego dzieła, nie zażąda
od wszystkich autorów i wydawców odszkodowania za wykorzystanie w całości jego utworu.
Szyrianowa nazywają od czasu opublikowania „Spacji” (dziw bierze, że nikt nie przetłumaczył
tej książki na język polski) człowiekiem, który trzyma w rękach cały świat.

Przełknąłem i ten idiotyczny wybryk prawa, pozwalający na udzielanie praw autorskich cwa-
niaczkom, naciągaczom, czy zwykłym szujom. Szyrianow to artysta, więc wytłumaczyłem so-
bie, że zrobił to dla rozbawienia publiczności przekazania głębszych myśli. O ile wiem, dotych-
czas nie wystąpił o jakiekolwiek zadośćuczynienie.

Nic już nas nie zadziwi? Tu myli się każdy, kto tak sądzi. Potężna firma Gazprom chce opa-
tentować barwę swojego logo. Oczywiście, można w ramach przepisów prawa dyskutować o
możliwości, bądź niemożliwości opatentowania jakiejkolwiek barwy, tego konkretnego kolo-
ru. Niech sobie łamią głowy, pióra, klawiatury i języki wszyscy prawnicy świata, nie tylko ro-
syjscy, niechaj trwają sympozja, dyskusje naukowe – niech trwa oglądanie problemu pod każ-
dym możliwym kątem. Podsunę nawet problem oboczny, acz istotny dla wymienionych wyżej
teoretyków – proponuję powołanie rzeczoznawców do ustalenia, czy barwa Pantone 300 CV
występuje w naturze, czy nie, bo implikacje takiego ustalenia mogą zaciążyć na samej decyzji
Rupatent (rosyjski odpowiednik naszego Urzędu Patentowego). Przewiduje się, że proces pa-
tentowania potrwa jakieś półtora roku. Ciekawe, co będzie potem?

W 2001 roku Australijczyk John Keogh zgłosił do urzędu patentowego innowacyjne „urządze-
nie kręcące się, ułatwiające transport”, czyli koło i uzyskało ono akceptację. Pokazał tym spo-
sobem, jakimi idiotami i bezmózgami są nie tylko urzędnicy, lecz także, a może głównie, twór-
cy prawa dotyczącego patentów, własności intelektualnej, zastrzeżonych znaków towarowych
i podobnych bzdetów. Strawestuję powiedzenie mojego przyjaciela (to nie jego „patent”): Opa-
tentuj Pan sobie koło i p... się w czoło.

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Opatentuj koło i będzie wesoło

„Najkrótszy utwór
świata, z „nader 
jasnym” przekazem”

Piórem Derkacza

Marek Gosk
mieszkaniec Ursynowa

Chrząszczyżewoszyce, powiat Łękowody, to nie filmowa fikcja, ale dzisiejsza rzeczywistość. Na-
zwy miejscowości, takich jak Rzuchów, zamienia się na Rżuchów. Niby jedna tylko kropka, a wy-
mowa zupełnie inna. W Polsce mamy miejscowości, których wymowa nawet Polakom stwarza pro-
blemy. Należą do nich: Szczebrzeszyn, Żerzuchowice, Brzyskorzystewko czy Murzasichle. Ursynów
trudno zamienić na coś innego, ale w adresach mailowych piszemy „Ursynow”, co czyni nas już zu-
pełnymi Europejczykami. Podczas podróży po Polsce zauważyłem tablicę z nazwą miejscowości „Lip-
sko Polesie”. Ktoś z „wyobraźnią” dopisał kreskę poziomą na górze litery „L”. Wyszło coś takiego, co
nie tylko biega po lesie, ale i rozbawia przyjezdnych. Ciekawi mnie tylko, czy mieszkańcy tej miej-
scowości zaakceptują nową nazwę i będą ubiegać się o jej urzędową akceptację!

J e r z y  D e r k a c z
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Wocenach postulatu powołania międzynarodowej komisji dla zbada-
nia przyczyn smoleńskiej katastrofy brakuje jednego, fundamental-
nego argumentu. Jeśli rząd uległby temu postulatowi, byłoby to po-

twierdzeniem przed narodem i międzynarodową opinią publiczna tezy polskiej
opozycji, że Polska nie jest normalnie funkcjonującym krajem. Byłaby to auto-
ryzowana przez władze Rzeczpospolitej mocna krytyka własnego państwa. Byłoby to przyzna-
nie, że polskie państwo nie jest sprawne na tyle, by nie musieć odwołać się do czynnika między-
narodowego. Byłoby to podpisaniem się pod tezą, że nie można ufać Polsce i jej instytucjom. 

Doprawdy dziwne, że nikt tego nie mówi. Przynajmniej od komentatorów telewizyjnych i odpo-
wiedzialnych urzędników polskiego rządu i kancelarii prezydenta można by tego oczekiwać. A mo-
że autorytet byłych sędziów Sądu Najwyższego powinien zostać użyty? Byłych dlatego, żeby aktu-
alnie sprawujących urząd nie narażać na zarzut partyjności. W Polsce bowiem każdy, kto broni
państwa przed PiS-em, zgłasza się na służbę Rosji; ten zaś, kto pluje na swoje państwo dzień po dniu,
jest patriotą i prawdziwym katolikiem. Cena tego szaleństwa będzie wysoka. Naród ją zapłaci. Jak
zwykle, gdy szaleńcy zdobywają rządy dusz. 

Mnie nie dziwi te 60% Polaków opowiadających się za taką komisją. Spora część rodaków zwy-
kła patriotyzm kultywować. Gorzej z zachowaniami o patriotyzmie świadczących. Zwłaszcza kie-
dy samemu trzeba uiścić rachunki. Kaczyński stosuje standardy we współczesnej demokratycznej
Europie niedopuszczalne. Insynuując, bezpodstawnie oskarżając, wymyślając i rozpowszechnia-

jąc głupoty (falsyfikowane natychmiast po
ich wypowiedzeniu), podważa zaufanie oby-
wateli do własnego państwa. Zdumiewa tym
naszych partnerów, raduje konkurentów. 

Dokonaliśmy całkiem niedawno rzeczy w
historii narodów nieczęsto spotykanej – zmie-
niliśmy paradygmat polityki. Zamiast prze-

grać wszystko, co było do przegrania, dzielić się o pestkę od dyni, szarpać się po szczękach, zaprze-
dawać się obcym – postawiliśmy na solidarność, spójność, roztropność, umiarkowanie i konsekwen-
cję. Niełatwo było nam, najpierw w ciężkich latach 70. i 80. zeszłego wieku, potem już w niepod-
ległej Polsce, przekonać partnerów w NATO i UE, że ta zmiana, to jest zmiana głęboka, nie opiera-
jąca się jedynie na krótkotrwałej i przypadkowej konstelacji politycznej. Że „Solidarność” nie oszu-
kuje, kiedy zachowuje się pragmatycznie. I kiedy pokazuje się jako organizacja w swoich działaniach
odpowiedzialna, obliczalna i przewidywalna. I niezatruta ani nacjonalizmem, ani jakąkolwiek ho-
mofobią. To był prawdziwy cud nad Wisłą i Bałtykiem. 

Kaczyńskiemu to najwyraźniej wadzi. Nie on prowadził taką „Solidarność”. Dziś, dopóki nie jest
ponownie premierem, traktowany jest w Europie i w Ameryce, jako ktoś niespecjalnie dla Polaków
autorytatywny. Najpierw był jakimś dziwolągiem, bez języków, bez karty kredytowej, bez prawa
jazdy, bez doświadczenia międzynarodowego, ale jakiś interesujący w swoim anachronizmie. Po-
tem zadziwiał gafami. Teraz, dopóki polskie sprawy jakoś się toczą i okoliczności zewnętrzne po-
zostają nam przyjazne, kompromituje się sam. No i może ludzi, którzy, cokolwiek by zrobił, patrzą
nań przez różowe okularki. Stanie się on dla Polaków śmiertelnie groźny w przypadku jakiegoś za-
wirowania, prawdziwych kłopotów na rynku pracy, chociażby z emeryturami, kursami. 

Polska demokracja jest młoda, ale nie jest wystarczająco sprawna. Wyraźnie widać jej głęboki de-
ficyt. Podobnie głęboki, jak deficyt solidarności i deficyt mądrej debaty publicznej. Platforma tych
deficytów nie wypełnia. Nawet się nie stara. Przeciwnie. Podobnie jak PiS traktuje kraj jak noma-
dzi step. Miejsce zdobywania łupów. Demokracja, zapewnienie obywatelom rzetelnej informacji pu-
blicznej, a nawet wolność wypisana na sztandarach, to nie jest dzisiaj to, co ją kręci. PO traci rozum
po pięciu latach rządzenia. Opozycja jej w tym nie przeszkadza. Nie jest to sytuacja dla nas bezpiecz-
na. Byle skórka od banana może nas wszystkich wywrócić. Może być jak w grze w domino. Kiedy
pierwsza kostka upadnie, inne runą w ślad za nią. 

Dlatego Kaczyński ze swoimi fantasmagoriami jest wciąż tak niebezpieczny. On zszywa wokół
siebie wyznawców. Prawo i Sprawiedliwość to religia. Przy mało wartościowej, partyjniackiej po-
lityce innych – cokolwiek zrobi, może zostać mu wybaczone. Treść debaty publicznej nie utrudnia
mu jego drogi. Ani poziom komentarza w telewizjach. W Polsce zdominowanej i rozdartej wrogi-
mi obozami. Wobec coraz bardziej konsekwentnie milczącej większości mój wrodzony optymizm
gaśnie. Czeka nas trudny czas. Częściowo na własne zamówienie. Te 60% coś znaczy. Nie sam PiS
je wyhodował. POPiS je zrodził, a potem utuczył.

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

Jak długo szaleństwa?

„Najpierw był jakimś 
dziwolągiem, bez języków,
bez karty kredytowej, bez
prawa jazdy”

W ZOO, a to ci komedia!
Założono wolne media.

Wieść przyniosła dziś pantera:
Poszukują prezentera!

Ogłoszono, że redakcja
Potrzebuje nowych twarzy.
Właśnie trwa weryfikacja.

Niezależnych dziennikarzy.

Lecz warunek: Do castingu
Nie dopuszcza się lemingów!
Chętni muszą w interesach

Zadowolić gust Prezesa.

Casting zaczął się o świcie.
Zewsząd zbiegły się zwierzęta,

Dobra fucha przy korycie,
Walka będzie więc zacięta.

Przyszła mrówka. Pracowita,
Cecha dzisiaj dość niezwykła.
Lecz kto zechce o niej czytać?
Niepotrzebny taki przykład.

Program z mrówką – błąd w ramówce.
Nie możemy dać go mrówce!

To zasadą jest normalną:
Dziś się liczy oglądalność.

Przyszedł wół. Zaharowany!
Nie pasuje do karety.

Znacznie lepsze są barany.
Więc odpada wół, niestety!

Co z żyrafą? Bez litości!
Czas powiedzieć prosto z mostu,

Że prezenter wiadomości
Musi być niskiego wzrostu.

Sowa? Mądra. A to wada!
Więc niestety też odpada.

Słoń? Zbyt mądry, Nie jest głąbem,
Mógłby szefa zrobić w trąbę.

Osioł? Lepszy! Choć uparty.
Oglądalność znacznie wzrosła,
Trzeba grać w otwarte karty:
Wszyscy muszą słuchać osła.

Lama? Będzie zatrudniona,
Bo uwagę mas przykuwa.

W naszym ZOO nikt jak ona
Nie potrafi tak opluwać.

Skunks! Wart z wielu jest powodów,
Coś napisze bez dowodów,

Zrobi przy tym dużo smrodu,
A to trafia do Narodu.

Może by tak wziąć tygrysa,
By mądrego coś napisał?

Kto ma szansę? Kto zwycięży?
Może żaba lub ktoś z węży?

Sytuacja jest napięta.
Niecierpliwią się zwierzęta.
Wtem nadeszło polecenie:

Powierzamy program hienie!
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Siatkarze AZS-u Politechniki
Warszawskiej wrócili w minio-
ną sobotę z Kielc z kolejnym
skalpem. Tym razem lekcji siat-
kówki „inżynierowie” udzielili
miejscowemu Effectorowi wy-
grywając 3-1. Passa zwycięstw
warszawskiej drużyny trwa.

To już czwarte zwycięstwo z rzędu
podopiecznych Jakuba Bednaruka na
pięć rozegranych do tej pory kolejek Plu-
sLigi. Jak na razie gorycz porażki przyszła
jedynie po starciu z ZAKSĄ Kędzierzyn
Koźle, choć i tam warszawiacy nieco po-
straszyli wyżej notowanych rywali.

Sobotni mecz w stolicy wojewódz-
twa świętokrzyskiego nie był aż tak ła-
twą przeprawą dla „inżynierów” jak w
poprzednim spotkaniu z AZS Często-
chowa. Tym razem rywale postawili po-
przeczkę nieco wyżej. Po wygraniu
pierwszych dwóch setów przez war-
szawską drużynę nastąpiła dekoncen-
tracja, którą w trzecim secie wykorzy-
stali kielczanie, przedłużając swe na-
dzieje na zwycięstwo. Warto zaznaczyć,
że warszawiacy w tym sezonie najwięk-
sze problemy mają właśnie w trzecim
secie. Na po meczowej konferencji, tre-
ner Bednaruk wspomniał o tym manka-
mencie w grze swoich zawodników. –
Po raz kolejny w trzecim secie nasza
gra się rozsypała. Musimy nad tym po-
pracować – komentował Bednaruk.
Niemniej marzenia Effectora o dopro-
wadzeniu do tie-breaka okazały się
płonne, w czwartym secie AZS Poli-
technika wygrała 25-23 i mogła się cie-
szyć z kolejnych trzech punktów, a na-

groda MVP meczu tym razem trafiła
do Fabiana Drzyzgi, rozgrywającego
AZS-u.

Czytelnicy serwisu Warsza-
wa.Sport.pl jako październikowe wy-
darzenie sportowe w Warszawie, wy-
brali właśnie znakomitą grę AZS-u,
które wyprzedziło w tym sondażu

choćby mecz Polska-Anglia na Stadio-
nie Narodowym (wydarzenie to
zyskało rozgłos raczej z przyczyn po-
zasportowych).

Jaka jest recepta na tak dobre wyniki?
Przecież jeszcze przed sezonem postawa
warszawskich siatkarzy była wielką nie-
wiadomą, a tymczasem odprawiają z

kwitkiem kolejnych rywali, dając swym
kibicom coraz więcej powodów do rado-
ści. W wywiadzie dla klubowego porta-
lu azspw.com, sposób na dobre wyniki
opisał MVP meczu z kielczanami Fabian
Drzyzga. – Dobra gra zaczyna się od do-
brej pracy na treningach. Każdego dnia
wychodzimy na boisko i dajemy z siebie

maksimum. Wszystko mamy dokładnie
poukładane. Istotny jest też fakt, że wie-
rzymy w nasz system gry i taktykę – od-
powiadał rozgrywający AZS-u.

Bilans po pięciu kolejkach to cztery
zwycięstwa i jedna porażka, tym sa-
mym w tabeli siatkarze Politechniki zaj-
mują bardzo wysokie trzecie miejsce,
mając tyle samo punktów, co druga De-
lecta Bydgoszcz (12 pkt), która prze-
cież poległa w starciu z warszawską
drużyną, jednak o miejscu w tabeli w
przypadku takiej samej liczby punktów
decyduje liczba najmniej straconych se-
tów. Z kolei do lidera tabeli, jednocze-
śnie jak do tej pory jedynego pogromcy
AZS-u – Kędzierzyńskiej ZAKSY, war-
szawiacy tracą jedynie dwa punkty.
Sam widok tabeli może przyprawiać o
zachwyt, AZS Politechnika wyprzedza
takie tuzy polskiej siatkówki jak Resovia
Rzeszów (obecny mistrz Polski), Skra
Bełchatów czy Jastrzębski Węgiel.

Z grona gigantów, „inżynierowie”
mają już za sobą spotkania z Jastrzęb-
skim Węglem (wygrana) i ZAKSĄ (po-
rażka). Przed nimi jeszcze spotkania z
Resovią mecz odbędzie się 24 listopada
w Rzeszowie, i niecały tydzień po tym
spotkaniu przyjdzie zmierzyć się w sto-
licy z Bełchatowską Skrą. Zatem koń-
cówka listopada zapowiada się dla kibi-
ców AZS-u bardzo emocjonująco. 

Warszawska drużyna będzie musia-
ła też stawić czoła mniej wymagającym
rywalom. W najbliższą sobotę siatkarze
pojadą, po kolejne zwycięstwo, do Olsz-
tyna.

M a r c i n  K r a m a r c z y k

JJaakkoo nnaasszzeeggoo ssąąssiiaaddaa zz MMookkoottoowwaa
wwyyppaaddaa nnaamm zzaappyyttaaćć,, sskkąądd uu ppaannaa zzaa-
iinntteerreessoowwaanniiee bbookksseemm ttaajjsskkiimm......

Ta dyscyplina zafascynowała mnie,
gdy studiowałem handel międzynaro-
dowy w Paryżu. Próbowałem najpierw
kung-fu i karate, ale Muay Thai wyda-
ła mi się najciekawsza. 

MMaajjąącc ppoonnaadd ddwwaa mmeettrryy wwzzrroossttuu wwyy-
gglląąddaa ppaann rraacczzeejj nnaa kkoosszzyykkaarrzzaa......

Wysoki wzrost był w sztuce walki
Muay Thai na pewno moim atutem.
Uprawiając ten sport, znalazłem się w
kadrze narodowej Francji, chociaż
wciąż miałem polski paszport. Dość
szybko zdecydowałem się przejść na
zawodowstwo i w celu udoskonalenia
umiejętności wybrałem się na trzy lata
do Bangkoku, gdzie jest siedziba świa-
towej federacji Muay Thay, skupiającej
150 krajowych związków, w tym – od
lat dwunastu – polski związek. Federa-
cja ma nie byle kogo za prezesa, jest
nim bowiem doradca króla Tajlandii. 

CCzzyy jjaakkoo zzaawwooddnniikk ssppeeccjjaalliizzuujjąąccyy ssiięę
ww MMuuaayy TThhaaii ooddnniióóssłł ppaann mmiięęddzzyynnaarroo-
ddoowwee ssuukkcceessyy??

W 2001 roku jako pierwszy Polak zdo-
byłem medal mistrzostw Europy. W Ode-
ssie udało mi się wywalczyć złoto w kate-
gorii 86 kilogramów. W finale pokona-

łem reprezentanta Francji. Stoczyłem w
sumie 25 walk i teraz staram się wykorzy-
stywać zgromadzone w okresie sportowej
kariery doświadczenia jako trener repre-
zentacji narodowej i promotor Muay Thai.

MMóóggłłbbyy ppaann ppookkrróóttccee wwyyjjaaśśnniićć cczzyymm
jjeesstt bbookkss ttaajjsskkii??

Oczywiście. Wbrew pozorom to nie
jest jakieś zwyczajne mordobicie, tyl-
ko impaktowa sztuka walki, w której –
zgodnie z regulaminem – wykorzystu-
je się 8 kończyn: 2 pięści, 2 łokcie, 2
kolana i 2 nogi. Taki jest oficjalny po-
dział. Muay Thai to walka typu full con-
tact, a pojedynki składają się z 5 trzymi-
nutowych rund. Najmniej skuteczny
jest typowy cios bokserski, czyli ude-
rzenie pięścią, a najwyżej punktuje się
uderzenia łokciem i kolanem. Żeby zo-
stać wartościowym zawodnikiem, trze-
ba trenować co najmniej 10 lat. Amato-
rzy walczą w kaskach i rękawicach, za-
wodowcy zaś kasków nie stosują. Wal-
czy się wyłącznie w stójce.

WWssppoommnniieelliiśśmmyy nnaa wwssttęęppiiee oo ttrriiuumm-
ffaacchh JJooaannnnyy JJęęddrrzzeejjcczzyykk ww mmiissttrrzzoo-
ssttwwaacchh śśwwiiaattaa.. IIllee wwaallkk ttrrzzeebbaa wwyyggrraaćć
ww tteejj iimmpprreezziiee,, żżeebbyy ddoojjśśćć ddoo ppooddiiuumm??

W czempionacie IFMA po drodze na
podium zawodnik musi stoczyć 8-9 po-
jedynków. Przy okazji powiem, że obok

Tajlandii do światowych potęg w Muay
Thai zaliczają się Ukraina i Białoruś. W
konkurencji kobiet dominują Ukrainki
i Rosjanki. Joanna Jędrzejczyk jest pew-
nym wyjątkiem. 

JJaakkii ssttaattuuss mmaa PPoollsskkii ZZwwiiąązzeekk MMuuaayy
TThhaaii??

Jest zarejestrowany i dofinansowywa-
ny przez Ministerstwo Sportu i Turysty-
ki. Pieniędzy na rozwój tej dyscypliny jest
jednak, jak się nietrudno domyślić, za
mało. Dlatego stworzyliśmy fundusz, słu-
żący wspomaganiu utalentowanej mło-
dzieży, żeby mogła wyjeżdżać na mi-
strzostwa świata. Na ten fundusz idą mię-
dzy innymi pieniądze z prowadzonych
przeze mnie seminariów w klubach. 

CCzzyy ppoollsskkii zzwwiiąązzeekk rreegguulluujjee rróówwnniieeżż
kkwweessttiiee zzwwiiąązzaannee zz zzaawwooddoowwyymm uupprraa-
wwiiaanniieemm MMuuaayy TThhaaii??

Tak, związek nadaje tytuł zawodowego
mistrza Polski, zdobywany poprzez udział
w kolejnych galach boksu tajskiego. 

CCzzyy MMuuaayy TThhaaii mmaa jjeeddnnaakk wwiięękksszząą ppeerr-
ssppeekkttyywwęę nnaa ppłłaasszzcczzyyźźnniiee aammaattoorrsskkiieejj??

Z całą pewnością, tym bardziej, że
jest jednym z pięciu sportów walki, ma-
jących szanse wejścia do programu
igrzysk olimpijskich, z którego już wkrót-
ce wypadnie taekwondo. Już za dwa la-
ta będziemy wiedzieli, czy nasza dys-
cyplina znajdzie się na igrzyskach. 

NNiieecchh ppaann ppoowwiiee nnaa kkoonniieecc jjaakk mmoożż-
nnaa wwyykkoorrzzyyssttaaćć sszzttuukkęę MMuuaayy TThhaaii ww
ccooddzziieennnneejj pprraakkttyyccee......

Nasze techniki są bardzo przydatne
chociażby funkcjonariuszom policji i
straży miejskiej. A więc Muay Thai nie
jest li tylko sztuką dla sztuki.

R o z m a w i a ł  R A F A Ł  K O S

Dobra passa warszawskich siatkarzy trwa

Byleby nie oddali trzeciego seta...

Z Hubertem Lisowskim o sztuce walki Muay Thai

Z Paryża, przez Bangkok, na Mokotów
Nie o wszystkich sukcesach polskich sportowców mówi się i pisze u
nas szeroko. Pewnie dlatego mało kto wie, że olsztyńska studentka
Joanna Jędrzejczyk została po raz trzeci mistrzynią świata w bok-
sie tajskim, czyli w sztuce walki Muay Thai...
Jej niedawny sukces w Sankt Petersburgu na pewno nie wzbudził
tak wielkiego zainteresowania jak tenisowe występy Agnieszki Ra-
dwańskiej i Jerzego Janowicza, ale ma naprawdę niemałą wartość.
Tym bardziej, że Joanna pozostaje w swojej kategorii niepokonana.
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AKTUALNIE, antyki wszelkie za
gotówkę, 601-336-063, 
504-017-418

ATRAKCYJNA, ładnie położona
działka budowlana 1360 m2,
media, Dobiesz k.Piaseczna, 
661-885-525

DZIAŁKA budowlana 3300 m2

Sierzchów, 694-448-440

KSIĄŻKI, STAROCIE
dojazd, gotówka

608-885-800

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

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

WINYLOWE płyty 
508-310-505

1-2 POKOJOWE kupię, 
509-800-510

3-4 POKOJOWE kupię, 
509-800-510

KWATERY, 728-899-673
WYNAJMĘ pokój, Ursynów

504-636-366
ZAMIENIĘ bezpośrednio

kwaterunkowe 31 m2 przy metrze
Politechnika na większe - status
obojętny, 601-35-85-82

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

gotówka, 530-979-018

AUTO SKUP 
WARSZAWA, 
501-291-812

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

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

500-540-100

AAA ANGIELSKI solidnie i
skutecznie, 500-571-634

ANGIELSKI, dzieci, absolwentka
SGH, poziom C1, 660-702-520,
kasianowos@gmail.com

ANGIELSKI, każdy zakres 
694 746 365

ANGIELSKI, MATEMATYKA,
607-100-070

ANGIELSKI, native speaker,
603-868-001

ANGIELSKI skutecznie 
503-765-393

CHEMIA, testy mat.-przyr., 
660-867-721

FIZYKA pełny zakres, 
22 641-66-65, 609-41-66-65

HISZPAŃSKI, 507-087-609
JĘZYK POLSKI, pełny zakres

508-310-505
KOREPETYCJE-szkoła

podstawowa i gimnazjum.
Przedmioty ścisłe i humanistyczne,
angielski, niemiecki,
doświadczenie, dojazd, 
tel. 787-991-203

AA MATEMATYKA , 
606-197-553

MATEMATYKA, 22 641-11-27
MATEMATYKA, 22 641-82-83
MATEMATYKA, FIZYKA, 

22 649-40-27
MATEMATYKA, FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

MATEMATYKA, nauczycielka,
604-399-221

NIEMIECKI, 507-359-778
NIEMIECKI, 607-204-097
NIEMIECKI również rano,

Ursynów, Konstancin i okolice 
505-022-862

POLSKI, 780-522-227
POLSKI, Kabaty, 500-265-337
POLSKI, matura, doświadczona,

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

FIRMA sprzątająca zatrudni 
606 332 332

POSPRZĄTAM, umyję okna,
poprasuję, 506-736-976

WRÓŻKA 22 648-68-41, 
602-731-299

0000 18 zł/h 24 H Tani
Serwis Komputerowy

Dojazd 0 zł, 503-432-422

0000 24 h/7  TANI SERWIS
KOMPUTEROWY dojazd i
ekspertyza 0 zł, 504-617-837

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

ANTENY, 603-375-875
A-Z remonty, fachowe porady,

www.inteltrend.pl, 692-885-279
BALKONY zabudowa 

tel. 601-307-820

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

BIURO RACHUNKOWE, 
502-177-780

CleanLux
pranie dywanów, wykładzin,

691-851-588

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

CYKLINOWANIE, 604-651-722
DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOCIEPLANIE budynków,

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

DOMOFONY, 603-375-875
DORADZTWO-

NIERUCHOMOSCI,sprzedaż,
zakup, inwestycje, obsługa
transakcyjna, umowy, 
tel. 881-648-710

ELEKTROAWARIA, tanio, 
507-153-734

ELEKTRYK - kuchnie, 
507-153-734

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

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

GLAZURA, gładź, malowanie,
inne, 515-159-616

GLAZURA - remonty A-Z,
www.inteltrend.pl, 692-885-279

HYDRAULIK, 797-135-321
HYDRAULIKA, GLAZURA 

602-651-211, 22 643-71-65
HYDRAULIK złota rączka -

niedrogo, 665-051-026

KANCELARIA PRAWNA
Tadeusz Wróblewski,
postępowanie sądowe, opinie i
porady prawne, 603-112-161

KOMPUTEROWA pomoc,
również u klienta, przy zdjęciach,
internecie, naprawie 
i modernizacji sprzętu, 
535-80-88-85,
www.pcpomoc.waw.pl

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

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

KRATY, tel. 603-349-374

KRAWCOWA, 
ul. Kulczyńskiego 9, 

tel.692-101-784

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

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

www.inteltrend.pl, 692-885-279

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

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

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

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

22 643-16-65
501-156-079

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

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

PROFESJONALNE
czyszczenie i pranie

dywanów i wykładzin, 
501-053-855,

www.fstz.waw.pl

PRZEPROWADZKI, 
tanio, solidnie, 
501-535-889

REMONTY, glazura, 
609 926 758

REMONTY mieszkań wszystko,
ślusarskie, 505-639-443

REMONTY, wykończenia, 
503-321-785

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

STOLARSTWO, 605-077-538
STOLARSTWO, szafy, kuchnie,

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

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, www.budax.pl
511-529-965

ŻALUZJE, roletki, plisy,
verticale, moskitiery, 
22 848-34-34, 
www.zalvert.pl

ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY,
509-491-366

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

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

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

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

8 4 3  7 0  3 8

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

Straż Miejska 7 0 1  7 6  9 5  
Straż Pożarna 9 9 8 ,  7 5 6  7 2  4 3
Pogotowie Gazowe 9 9 2
Pogotowie Elektryczne

7 0 1  3 2  2 0
Pogotowie Wodno 
– Kanalizacyjne 7 5 6  2 1  4 2  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6 0 1 - 3 3 3 - 3 5 3

Ważne telefony

C z a s o c h ł o n n e ?C z a s o c h ł o n n e ?
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje RRyysszzaarrdd KKoośścciikk
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

Z WINDĄ bliżej!

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

88 lliissttooppaaddaa,, 1199..3300:: Dyskusyj-
ny Klub Filmowy „Dom Sztuki”
–  film „Dokąd teraz?”, reż. Nad-
ine Labaki. Wstęp wolny * 

99 lliissttooppaaddaa,, ppiiąątteekk,, 1188..0000:: Ga-
leria Domu Sztuki zaprasza na
wernisaż wystawy malarstwa
Krystyny Raczkiewicz pn. „Ko-
lor mówi”. Wstęp wolny.

1100 lliissttooppaaddaa,, ssoobboottaa,, 1199..0000::
koncert „Powiedz jej”. Wyk.
Magdalena Choryło (wokal),
Grzegorz Marchowski (wokal,
gitary), Grażyna Orlińska (recy-
tacje). Wstęp wolny.* 

1111 lliissttooppaaddaa,, nniieeddzziieellaa,, 1166..0000::
Popołudnie Muzyczne – Tam,
gdzie gra muzyka. Koncert „Je-
dyne takie trio”. Wyk. Iwona Ra-
pacz (wiolonczela), Robert Siwak
(instrumenty perkusyjne), Jan Si-
wak (pianino). Prowadzi: Bog-
dan Kupisiewicz. Wstęp wolny.*

1111 lliissttooppaaddaa,, nniieeddzziieellaa,, 1188..0000::
„W Starym Kinie ze Stanisławem
Janickim”. Film „Mogiła Niezna-
nego Żołnierza”, reż. Ryszard Or-
dyński. Słowo wstępne: red. Sta-
nisław Janicki. Wstęp wolny.*

1133 lliissttooppaaddaa,, wwttoorreekk,, 1188..0000::
Teatr Dziecięcy Domu Sztuki
„Kluczyk z Wiolinowej” zaprasza
na spektakl „Alicja w krainie cza-
rów” oparty na motywach po-
wieści Lewisa Carrolla. Reżyse-
ria: Kamila Papaj. Wstęp wolny.*

1155 lliissttooppaaddaa,, cczzwwaarrtteekk,, 1188..0000::
Teatr Młodzieżowy Domu Sztu-
ki „Klucz z Wiolinowej” zapra-
sza na spektakl „Iwona, księż-
niczka burgunda”, oparty na
motywach dramatu Witolda
Gombrowicza. Reż. Wojciech Sa-
nejko. Wstęp wolny.*

**Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 3355 1177

99..1111.. gg.. 1199..3300 – Teatr Wolan-
dejski „Masakra Paryska”. Re-
zerwacje na wolandejski.pl. 

1100..1111.. gg.. 1177 – Wernisaż wysta-
wy malarstwa Janusza Dziuraw-
ca oraz fotografii Jerzego i Le-
opolda Pytko. Wstęp wolny.

1100..1111.. gg.. 1199 – Koncert Aliny
Mleczko i Kwintetu smyczkowego
Prima Vista „Saksofon i smyczki”.
Zapisy na darmowe wejściówki.

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

tteell//ffaaxx 2222 664411 1199 1155

SSoobboottaa,, 1100 lliissttooppaaddaa,, ggooddzz..
1188..0000 – benefis Jolanty Kubic-
kiej z okazji 45-lecia pracy
twórczej z udziałem: Joanny
Rawik, Marty Szymanowskiej,
Jerzego Połomskiego, Andrze-
ja Płonczyńskiego – fortepian.
Prowadzenie – Ryszard Rem-
biszewski.

GGaalleerriiaa UUcczznniiaa DDKK IImmiieelliinn
Swoje prace prezentuje Lidia

Stolarska. Na wystawie znajdu-
ją się obrazy powstałe w latach
1985-2012. Wystawę można
zwiedzać do 17.11.2012 r. od po-
n. do pt. w godz. 14.00-20.00.

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

88..1111..,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1199..3300
koncert z cyklu „Jazz w NOK” –
Szymon Makohin - Tryin  ̀Times
/nowa płyta/. Michał Tokaj, Ra-

dek Nowicki, Michał Jaros, Seba-
stian Frankiewicz

1100..1111..,, ssoobboottaa,, ggooddzz.. 1188..0000  Ur-
synowskie Towarzystwo Kultury
– NATOLIN Pałac w romantycz-
nym parku. Wykład Piotra Syp-
czuka – stypendysty m.st. War-
szawy – z cyklu „Ursynowskie
spotkania z zabytkami”.

KKlluubbootteekkaa DDoojjrrzzaałłeeggoo
CCzzłłoowwiieekkaa 

uull.. LLaanncciieeggoo 1133 llookk.. 99
tteell..:: 888877 1133 1144 1144

88 lliissttooppaaddaa,, ggooddzz.. 1188 – z okazji
Święta Niepodległości odbędzie
się program literacko-muzyczny
„Żeby Polska była Polską” – pol-
skie pieśni patriotyczne i muzyka
klasyczna, teksty literackie, doku-
menty. Program przygotował i po-
prowadzi Wojciech Dąbrowski.

WWyyppoożżyycczzaallnniiaa NNrr 110099
uull.. KKoońńsskkii JJaarr 1100
tteell.. 2222 664433 7777 5599

1122..1111..22001122 oo ggooddzz.. 1199::0000 –
wieczór poświęcony pamięci Ro-
mana Śliwonika. Poprowadzi Sta-
nisław Grabowski, słowo o po-
ecie: Jan Zdzisław Brudnicki, in-
terpretacja wierszy: Henryk Talar.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1133..1111–– prof. Krzysztof Mrow-
cewicz– „Historia literatury w
obrazach” – „Inni romantycy”.

1155..1111 – czwartek – Wieczory
czwartkowe z Martą Axento-
wicz-Bohosiewicz– „Ormianie
semper fidelis”.

SSppoottkkaanniiaa oo ggooddzz.. 1199::0000..
Wstęp wolny.
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