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Oprawa godna NBA...To przecznice, a nie obwodnice
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Za czasów PRL Stefan Kisielew-
ski mówił jak najsłuszniej o
dyktaturze ciemniaków. Nie

jestem pewny, czy ona przypadkiem
teraz nie wróciła w wykonaniu co-
kolwiek innych służb mundurowych,
coraz śmielej podkreślających, że nie
obowiązuje ich prawo państwowe. I
nawet trudno takiej postawie się dzi-
wić, skoro się z tego prawa naigra-
wają nawet prominentni przedsta-
wiciele rządu i wymiaru sprawie-
dliwości. Najwymowniejszą tego ilu-
stracją były opublikowane przez me-
dia nagrania rozmów z mieszczą-
cej się na Dolnym Mokotowie restau-
racji „Sowa i przyjaciele”, a wyrafi-
nowanie chamskie słownictwo na-
granych dyskursów, pasowałoby jak
ulał do peerelowskiej klienteli sła-
wetnej mordowni „Sielanka”, funk-
cjonującej przed laty w tym samym
miejscu. 

Gdyby żyli jeszcze bardowie
niegdysiejszej Warszawy,
Stanisław Grzesiuk i

Agnieszka Osiecka, mieliby świe-
żutkie tematy do piosenek. Kiedyś
to brzmiało: „Na Czerniakowskiej
róg Gagarina ostatni tramwaj jęk-
nął na szynach”, dziś trzeba było-
by raczej napisać nie jak jęknął,
ale jak bluzgnął ostatni prezes al-
bo minister. Po doświadczeniu z
„Sową i przyjaciółmi” wiemy już,
że to nieprawda, iż językiem ulicy
posługuje się tylko Jerzy Urban
wraz z komilitonami z redakcji
„Nie”, bo jak się okazuje, ordynar-

ne bluzgi to również dzień jak co
dzień w sferach rządowych. 

No cóż, mniej lub bardziej
subtelne popisy oratorskie
to tylko kwestia smaku. Go-

rzej jednak, że gdy chodzi o meri-
tum, wielu ministrów, sędziów, pro-
kuratorów, komorników powołuje
się często na obowiązujące prawo,
by jednocześnie w swoich zarządze-
niach, wyrokach, wnioskach jawnie
obrażać i sens tego prawa, i zdrowy
rozsądek. Zaczęło się bodaj od pa-
miętnej afery wokół pełniącego
funkcję premiera  naszego ówcze-
snego sąsiada z Wilanowa Józefa
Oleksego, który przeniósł się był nie-
dawno do lepszego ze światów i nie
musi się już obawiać, że były mini-
ster spraw wewnętrznych Andrzej
Milczanowski powie mu jeszcze raz:
pan jest szpiegiem! A w latach dzie-
więćdziesiątych ubiegłego wieku psy
gończe Milczanowskiego wytropiły
szpiegowską aferę „Olina”, w której
Oleksy miał odgrywać kluczową ro-
lę jako tajny informator, idący na
pasku Ruskich. 

C hłop został z tych wszyst-
kich zarzutów prawomoc-
nym wyrokiem sądowym

oczyszczony, co oznaczało, że – jak
zapowiedział niezbyt proroczo
Adam Michnik – to nie były pre-
mier, tylko bezpodstawnie oskarża-
jący z mównicy sejmowej Milcza-
nowski powinien siedzieć, bo tak
po prawdzie to on dopuścił się zdra-
dy stanu. No i co, ukarano szefa
antypaństwowego spisku? Ależ
skąd! Nawet po śmierci Oleksego je-
go były podwładny nadal go oskar-
ża, mając w dupie wyroki sądów i
majestat Rzeczypospolitej. Nie
twierdzę akurat, że w tych oskar-
żeniach nie ma ani trochę racji, ale
skoro w oficjalnym postępowaniu
jego teza się nie sprawdziła, to lepiej
wziąć mordę w kubeł – jeśli i mnie
wolno uciec się do języka elit. 

Zupełnie skrajnym przykła-
dem działania, jakie można
zapewne śmiało zakwalifi-

kować do kategorii „zdrada sta-
nu”, wydawał się sposób rozwią-
zania Wojskowych Służb Informa-
cyjnych, co odbyło się pod przewod-
nictwem pełniącego obowiązki wi-
ceministra obrony Antoniego Ma-
cierewicza. WSI nazywano trzo-
nem polskiego wywiadu i ten trzon
mistrz Antoni potrafił rozpieprzyć
w mgnieniu oka, dekonspirując
przy okazji wielu zaangażowanych
w wyjątkowo sekretne misje ofice-
rów. Armia Krajowa takiemu go-
ściowi wpakowałaby w rewanżu
kulę w łeb, tymczasem dzisiejsze
krajowe instancje wymiaru spra-
wiedliwości wymyśliły, że Maciere-
wicz nie może być pociągnięty do
odpowiedzialności, ponieważ w ro-

zumieniu prawa nie był przy roz-
walaniu WSI funkcjonariuszem pu-
blicznym. Po takiej kwalifikacji
uczonych  prawników doprawdy
nie wiadomo: śmiać się, czy płakać
(pewnie również ze śmiechu). Na-
si dzisiejsi kreatorzy prawa potra-
filiby z pewnością wybronić nawet
Reichsführera Adolfa Hitlera i Obe-
rsturmbannführera SS, komen-
dantra obozu koncentracyjnego
Auschwitz-Birkenau – Rudolfa
Hössa. Bo jacy tam z nich byli funk-
cjonariusze publiczni? Ot, dwóch
ogarniętych pomrocznością jasną
szaleńców, działających całkowicie
na stopie prywatnej...

Pozostając w kręgu jawnej bez-
czelności, trudno nie skomen-
tować kolejnego skandalu na

niwie komorniczej. Gdyby nie jesz-
cze jedno nagłośnienie wyrafino-

wanych praktyk asesora Michała
K. przez media, najprawdopodob-
niej ten kombinator wciąż ograbiał-
by w majestacie prawa niewinnych
ludzi. Ostatnio zjawił się w asyście
policji (!) na posesji obywatela Rze-
czypospolitej niemającego jakich-
kolwiek długów i nie bacząc na to,
że najechany przezeń człowiek no-
si zupełnie inny imię niż widniejący
w papierach dłużnik, po prostu
ukradł mu nowiutki traktor warto
koło 100 tysięcy złotych, w pośpie-
chu umykając z miejsca popełnienia
ewidentnego przestepstwa. Tak, tak
– przestępstwa! Podobnie jak wielu
internautów – sam będąc prawni-
kiem – kwalifikuję bowiem czyn te-
go jegomościa właśnie jako kra-
dzież, a kwalifikacja ta została za-
raz potwierdzona. Wyszło otóż na
jaw, że ów złodziej mieniący się ko-

mornikiem uczynił sobie z takiego
rabowania niewinnych osób stałą
praktykę. Kolejnym skandalem jest
więc honorowanie jego zwolnienia
lekarskiego, za pomocą którego usi-
łuje on opóźnić postępowanie wyja-
śniające. Czy to oznacza, że złodzie-
je i mordercy złapani na gorącym
uczynku nie zostaną aresztowani,
jeśli przedstawią zaświadczenie o
przeziębieniu? Ciekawe, dlaczego
współdziałający przy kradzieży cią-
gnika policjanci nie sprawdzili do-
wodu osobistego okradanego rolni-
ka? Wszak taka czynność to pierw-
szy krok regulaminowy, chociażby
w działaniu drogówki? 

Na tle tych wszystkich zadzi-
wiających posunięć, w któ-
re z całym bezwstydem wpi-

suje się także prawniczy areopag
Sądu Najwyższego, z wielkim zacie-
kawieniem obserwuję, jakie będą
dalsze losy konfliktu pomiędzy pa-
nią prezydent Warszawy Hanną
Gronkiewicz-Waltz – z jednej i świe-
żo obranymi władzami dzielnicy
Bemowo z drugiej strony. HGW –
chyba niebezpodstawnie – nie
udziela pełnomocnictw burmistrzo-
wi Krzysztofowi Zygrzakowi, uza-
sadniając to brakiem zaufania do
niego, on zaś uważa, że to ona do-
puściła się przestępstwa poprzez
działanie na szkodę interesu pu-
blicznego. Pikantny podtekst tego
sporu polega na tym, że pani prezy-
dent jest profesorem prawa, a  bur-
mistrz ma uprawnienia notariu-
sza. Na samym froncie strony inter-
netowej „kancelaria-bemowo.pl”
widnieją ważkie słowa: „Notariusz,
jako osoba zaufania publicznego,
musi być nieskazitelnego charak-
teru i dawać rękojmię prawidłowe-
go wykonywania zawodu”. Wie-
rzymy zatem panu notariuszowi,
czy pani profesorce?

P A S S M I TA
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l

CC hh rr oo ńń mm yy  zz łł oo dd zz ii ee ii ,,  tt aa kk  ss zz yy bb kk oo  oo dd cc hh oo dd zz ąą .. .. ..CC hh rr oo ńń mm yy  zz łł oo dd zz ii ee ii ,,  tt aa kk  ss zz yy bb kk oo  oo dd cc hh oo dd zz ąą .. .. ..

RYS. PETRO/AUGUST



3



4

W sobotę 31 stycznia w
Arenie Ursynów AZS Poli-
technika Warszawska
podjęła ZAKSĘ Kędzierzyn-
-Koźle. Choć stołeczna
drużyna przegrała mecz,
kibice wyszli z hali zado-
woleni. – Ten dzień zapa-
miętamy na długo – po-
wtarzali.

W pamięci kibiców pozosta-
nie jednak nie wynik, a efektow-
na oprawa, jaką przygotowała
AZS Politechnika Warszawska.
Siatkarze obu drużyn wyszli bo-
wiem na boisko niczym gwiazdy
NBA – ze specjalnego tunelu,
przy zgaszonym świetle, w rytm
zagrzewającej do walki muzyki.

Każdy z zawodników wyrzucił
w trybuny piłkę ze swoim autogra-
fem. Kibice mieli więc prawie 30
szans na opuszczenie hali z miłą
pamiątką. Nie wszystkim się uda-
ło, ale wszyscy byli zachwyceni.

„Oprawa była rewelacyjna.
Chcę więcej!” – takiej odpowie-
dzi udzielali w sondzie, jaką Po-
litechnika zamieściła na swoim
profilu w serwisie Facebook.

– Choć nie jesteśmy najbogat-
si ani nie mamy w składzie re-
prezentantów Polski, oprawa
naszych meczów nie ma sobie
równych – cieszy się Marcin
Bańcerowski, wiceprezes AZS
Politechniki Warszawskiej S.A. –
Jako pierwsi w kraju przygoto-
waliśmy takie show przed me-
czem ligowym. I to już drugi raz.
Przypomnę, że przed pojedyn-
kiem naszej drużyny z PGE Skrą
Bełchatów w hali Torwaru rów-
nież zorganizowaliśmy efektow-
ną prezentację siatkarzy – do-
daje z dumą. – Dodatkowo je-

den ze sponsorów klubu – fir-
ma Neckermann Polska – dla fa-
na, który siedział na wylosowa-
nym miejscu, ufundował wy-
cieczkę do Egiptu. Spotkania
PlusLigi w Warszawie to zatem
nie tylko ciekawe widowiska
sportowe, ale i szansa na wspa-
niałe nagrody – informuje Bań-
cerowski.

Deserem po pysznym obiedzie
był sam mecz. Emocji w nim nie
brakowało. Przed spotkaniem
zawodnicy AZS Politechniki po-
wtarzali: „Musimy pokonać ZA-
KSĘ. Jak nie teraz, to kiedy?”.
Nawiązywali do wywołanej licz-
nymi kontuzjami nieciekawej sy-
tuacji kadrowej zespołu z Kędzie-
rzyna-Koźla. W meczu przeciw-
ko Inżynierom w szeregach ZA-
KSY zabrakło jednak tylko Mi-
chała Ruciaka, którego z powo-
dzeniem zastąpił Brazylijczyk –
Lucas Lóh. Nadzieja warszawian

na zwycięstwo szybko prysła
więc jak mydlana bańka. Co
prawda w pierwszym secie wal-
czyli oni z rywalami jak równy z
równym, a w drugim zdecydo-
wanie przeważali, ale w trzeciej
i czwartej partii byli już bezrad-
ni. – Dla nas i tak jesteście najlep-
si – pocieszali ich po ostatnim
gwizdku sędziego najwierniejsi
kibice. Pozostali fani także nie
narzekali. Wręcz przeciwnie. –
Takie show chcielibyśmy oglą-
dać przed każdym meczem Poli-
techniki – komentowali.

Następny mecz w Arenie Ursy-
nów AZS Politechnika Warszaw-
ska rozegra w środę 4 lutego.
Zmierzy się wówczas z Indykpo-
lem AZS Olsztyn. W sobotę 21
lutego zaś Inżynierowie w hali
Torwaru podejmą rewelację roz-
grywek PlusLigi – LOTOS Trefl
Gdańsk.

A d r i a n  K o m o r o w s k i

Szachowy pokaz mistrzów Rewelacyjna oprawa meczu
Monika Soćko przegrała... na oczach radnych Show i siatkówka najwyższych lotów w Arenie

TTuużż pprrzzeedd rroozzppoocczzęęcciieemm sseessjjii rraaddyy mmiieejjsskkiieejj PPiiaasseecczznnaa pprrzzeewwooddnniicczząąccyy tteeggoo cciiaałłaa ii bbuurrmmiissttrrzz ZZddzziissłłaaww
LLiiss uuhhoonnoorroowwaallii mmiieesszzkkaannkkęę ZZaalleessiiaa GGóórrnneeggoo MMoonniikkęę SSooććkkoo zzaa zzddoobbyycciiee ww BByyddggoosszzcczzyy óóssmmeeggoo ttyyttuułłuu
mmiissttrrzzyynnii PPoollsskkii ww sszzaacchhaacchh bbłłyysskkaawwiicczznnyycchh,, zzaaśś MMaacciieejjaa NNuurrkkiieewwiicczzaa zz CChhyylliicc nnaaggrrooddzziillii zzaa śśwwiieettnnee
wwyynniikkii ww wwyycchhoowwyywwaanniiuu mmłłooddeeggoo ppookkoolleenniiaa sszzaacchhiissttóóww.. ZZaanniimm llaauurreeaaccii ooddeebbrraallii zzaassłłuużżoonnee
ggrraattuullaaccjjee,, ddaallii ppookkaazz sszzaacchhóóww bbłłyysskkaawwiicczznnyycchh,, rroozzggrryywwaajjąącc ppaarrttiiee,, kkttóórrąą wwyyggrraałł MMaacciieejj NNuurrkkiieewwiicczz..
MMiissttrrzzyynnii PPoollsskkii bbyyłłaa bbaarrddzzoo zzmmaarrttwwiioonnaa pprrzzeeggrraannąą ii zzaappoowwiieeddzziiaałłaa ssrrooggii rreewwaannżż.. TTyymmcczzaasseemm pprrzzyy
ssąąssiieeddnniimm ssttoolliikkuu aannaallooggiicczznnąą ppaarrttiięę rroozzeeggrraallii mmłłooddzzii sszzaacchhiiśśccii.. RRaaddnnii bbyyllii wwyyssttęęppeemm sszzaacchhiissttóóww
zzaacchhwwyycceennii.. 

TTOOUURR DDEE PPOOLLOOGGNNEE 
KKUULLIISSYY II EEMMOOCCJJEE

12 lutego w Centrum Han-
dlowym Blue City w Warsza-
wie odbędzie się uroczyste
otwarcie wystawy „Tour de
Pologne – kulisy i emocje”. W
stolicy będzie ją można oglą-
dać do 20 lutego. 

Wystawa koncentruje się
na 71. Tour de Pologne, któ-
ry włączył się w obchody 25.
rocznicy wolnych wyborów.
Kolarze wystartowali spod
bramy Stoczni Gdańskiej i po
przejechaniu ponad 1250 ki-
lometrów dotarli do mety w
Krakowie. Dlatego chcemy z
tą wystawą odwiedzić więk-
szość miast etapowych, które
znalazły się na trasie ubiegło-
rocznego wyścigu. Od 12 do
20 lutego zdjęcia będzie moż-
na oglądać w Warszawie.
Jednocześnie zachęcamy do
wzięcia udziału w zabawie,
w której można zdobyć wy-
jątkowy album „Tour de Polo-
gne – kulisy i emocje” z auto-
grafem Czesława Langa. Wy-
starczy przesłać na adres:
press@langteam.com.pl
swoje zdjęcie oddające kolar-
skie emocje lub krótki opis
emocjonującej kolarskiej
przygody. Prosimy o przesy-
łanie tekstów i zdjęć do 9 
lutego. 

Uległy zmianie godziny rozpoczęcia zajęć praktycznych dla I grupy (zaawansowani) programu
„Brydż 60+” i rozpoczynać się będą w Sekcji Brydża NOK, ul. Na Uboczu 3, zawsze o godz.12.00!!!.

W terminach: luty – 12 i 26, marzec – 12 i 26, kwiecień – 9 i 23, maj – 14 i 28.
Zajęcia teoretyczne dla tej grupy pozostają bez zmian i odbywać się będą w 1. i 3. piątek miesiąca

o godz. 13.00: 6 i 20 marca; 3 i 17 kwietnia; 8 i 22 maja.
Zajęcia dla II grupy – początkujących – odbywać się będą we wszystkie piątki miesiąca o godz. 15.00.

Pierwsze spotkanie – 6 marca – w Sekcji Brydża NOK.

Ważne dla seniorów i nie tylko!!!
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Teatr cieni w Jankach
Magiczna gra świateł i muzyki, następujące po sobie obrazy komentowane przez
narratora – tak w skrócie można opisać teatr cieni. Dla wszystkich zaintereso-
wanych tym niezwykłym widowiskiem IKEA Janki wspólnie z Fundacją Chlorofil
przygotowała bezpłatne spektakle, które odbędą się 7 lutego w godzinach 11.00-
15.00.

Zapoczątkowany w Chinach teatr cieni jest rodzajem widowiska, w którym publiczność obser-
wuje cienie rzucane na ekranie przez figury, lalki lub aktorów. Tworzy to specyficzny, tajemniczy
nastrój. Wszyscy, którzy 7 lutego odwiedzą IKEA Janki będą mogli doświadczyć tej niezwykłej at-
mosfery stworzonej przez grę świateł i cieni. Piętnastomonutowe spektakle będą obywały się co
godzinę między 11.00 a 15.00 na pierwszym piętrze (w dziale sof) sklepu IKEA Janki. Wstęp jest
bezpłatny.

Teatr cieni przygotowaliśmy z myślą o najmłodszych mieszkańcach Warszawy, a także ich ro-
dzicach. Motywem przewodnim spektakli jest opowieść o świecie, nie tylko tym pięknym i przy-
jaznym, ale także trudnym, niebezpiecznym. Opowieść o miejscach, gdzie ludzie uciekają przed
wojną, brakuje im jedzenia, wody, światła – tłumaczy Nelly Osiecka, Koordynator ds. Zrównowa-
żonego Rozwoju IKEA Janki

Organizatorzy chcą za pośrednictwem gry cieni w sposób symboliczny pokazać obrazy jakie moż-
na zobaczyć w namiotach obozu dla uchodźców przy włączonym świetle. Sobotnie spektakle ma-
ją bowiem na celu wsparcie kampanii „Jaśniejsza przyszłość dla uchodźców” w ramach której 1
euro ze sprzedaży każdej żarówki LED przekazywane jest na pomoc uchodźcom. Zebrane środ-
ki zostaną wykorzystane głównie na zakup oświetlenia do obozów dla uchodźców na całym
świecie, które znacznie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz warunków życia przeby-
wających tam osób. Fundusze będą też przeznaczone na tworzenie i wdrażanie rozwiązań wy-
korzystujących energię ze źródeł odnawialnych, a także rozwój edukacji w tych obozach. Tego-
roczna, druga edycja kampanii potrwa od 1 lutego do 28 marca.

Wilanowski ratusz otwie-
ra się na mieszkańców
dzielnicy. Tym razem cho-
dzi o tych najmłodszych. 

W najbliższą sobotę, 7 lutego,
dokładnie w samo południe, wy-
stawiona zostanie sztuka dla dzie-
ci pod tytułem „Zajęcza Chatka”,
która zainauguruje nowy projekt
kulturalny pod nazwą „Bajkowe
teatrzyki w Wilanowie”. 

Przedstawienia będą się od-
bywać w sali widowiskowej

Urzędu Dzielnicy Wilanów przy
ul. F. Klimczaka 2 zawsze o godz.
12.00. Projekt przewiduje wy-
stawienie 10 sztuk, przygotowa-
nych przez aktorów teatrów
dziecięcych w Warszawie, w ter-
minie od lutego do czerwca tego
roku. Repertuar przedstawia się
następująco:

21.02. – „Królowa śniegu”
7.03 – „Żółw i zając”

21.03 – „Złota rybka”
11.04 – „Śpiąca Królewna”

18.04 – „Czerwony Kapturek”
9.05 – „Calineczka”

23.05 – „Stoliczku nakryj się”
30.05 – „Jaś i drzewo fasolowe”
6.06 – „Doktor Dolittle i przy-

jaciele”
Przedstawienia trwają oko-

ło 40 minut i są przeznaczone
dla dzieci w wieku przedszkol-
nym i wczesnoszkolnym. Na
wszystkie spektakle wstęp jest
wolny. 

y b y

Cykliczne teatrzyki dla dzieci
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Warszawa dn. 29 stycznia 2015 roku

Pani Ewa Cygańska
Radna Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy
za pośrednictwem

Zespołu Obsługi Rady
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

W odpowiedzi na interpelację nr 28 zgłoszoną w dniu
15.01.2015r. w sprawie przedstawienia stanowiska Zarządu

w sprawie „Memorandum” skierowanego do radnych podczas
pierwszej sesji Rady przekazuję następujące informacje.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Biura Gospodarki
Nieruchomościami grunt oznaczony jako dz.ew.nr 4/1 i 4/3 z obrębu 1-11-05 o łącznej powierzchni
3,0282ha został wydzierżawiony na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” na okres 29
lat umową zawartą w formie aktu notarialnego Rep.A nr 13556/97 z dnia 2.10.1997r. Spółdzielnia
dokonała zabudowy gruntu i wystąpiła do dawnej Gminy Warszawa-Ursynów z wnioskiem o
oddanie gruntu w użytkowania wieczyste.

Uchwałą nr 287 z dnia 25.07.2000r. Rada dawnej Gminy Warszawa-Ursynów zwolniła
przedmiotowy grunt z obowiązku zbycia w drodze przetargu oraz przeznaczyła do oddania w
użytkowanie wieczyste na okres 99 lat na rzecz SM „Przy Metrze”. Uchwała nr 287 Rady Gminy
Warszawa-Ursynów z dnia 25.07.2000r. nie może obecnie stanowić podstawy do ustanowienia
prawa użytkowania wieczystego na rzecz SM „Przy Metrze”. W 2002r. został dokonany podział
spółdzielni . Utworzona została Spółdzielnia Mieszkaniowa „Migdałowa li”, która przejęła od SM
„Przy Metrze” prawa i zobowiązania wynikające z umowy dzierżawy z dnia 2.10.1997r. w
odniesieniu do gruntu oznaczonego jako dz.ew.nr 4/3 z obrębu 1-11-05 o pow. 0,8902 ha
zabudowanego budynkiem wielorodzinnym.

Uregulowanie tytułu prawnego do nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy
może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Nr XXVIII Rady m.st. Warszawy z
dnia 15 kwietnia 2004r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st.
Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. Zasadą jest, że
nieruchomości stanowiące własność m.st. Warszawy są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie
wieczyste w drodze przetargu. Wyjątek od tej zasady, w przypadku długoletnich dzierżawców
nieruchomości, stanowi przepis art.37 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przepis ten
przewiduje, iż odpowiednia rada w drodze uchwały może zwolnić z obowiązku zbycia w drodze
przetargu, jeżeli sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość
na podstawie umowy zawartej na co najmniej 1 O lat, jeżeli została ona zbudowana na podstawie
pozwolenia na budowę.

Ponadto zgodnie z §5 ust.1 pkt 2 załącznika do w/w uchwały Rady m.st. Warszawy istnieje
możliwość zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu jeżeli nieruchomość sprzedawana
jest na rzecz osoby, która ją dzierżawi na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat, jeżeli
nieruchomość została zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę, a ponadto:

a) zabudowa ma charakter stały, a zagospodarowanie tej nieruchomości jest zgodne z treścią
umowy, a także z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

b) wartość poniesionych przez dzierżawcę bądź jego poprzedników nakładów przewyższa
wartość zajętego na ten cel gruntu,

c) dzierżawca wywiązuje się ze zobowiązań wobec m.st. Warszawy.
Przesłanki wymienione w powołanym przepisie art.37 ust.3 ustawy o gospodarce

nieruchomościami oraz w §5 ust.1 pkt 2 załącznika do uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia 15
kwietnia 2004 r. muszą być spełnione łącznie aby m.st. Warszawa mogło odstąpić od trybu
przetargowego zbycia nieruchomości. Jednak spełnienie wszystkich w/w warunków nie oznacza,
że wnioskodawcy przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości.

Na podstawie korespondencji prowadzonej przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami ze
Spółdzielnią Mieszkaniową „Przy Metrze” oraz mieszkańcami tej spółdzielni ustalono, że w celu
umożliwienia obu spółdzielniom podjęcia starań o nabycie gruntu i przeniesienie własności
budynków konieczna jest zmiana umowy dzierżawy zawartej w dniu 2.10.1997r. z SM „Przy
Metrze”.

W tym celu niezbędne jest podpisanie przez SM „Przy Metrze” i SM „Migdałowa II” protokołu
w sprawie uzgodnienia warunków zmiany umowy dzierżawy z dnia 2.10.1997r., który będzie
stanowił podstawę do zawarcia umowy notarialnej, na mocy której umowa dzierżawy zostanie
zmieniona. Dopiero po podpisaniu w/w aktu notarialnego obie Spółdzielnie będą mogły ubiegać
się o nabycie dz.ew.nr 4/1 i 4/3 z obrębu 1-11-05 jako wieloletni dzierżawcy. Po uzyskaniu
prawa własności gruntu wraz z zabudową Spółdzielnie będą mogły dokonać sprzedaży lokali
(budynków) znajdujących się na tych gruntach. Jednak, pomimo otrzymania projektu protokołu
uzgodnień w tej sprawie, do chwili obecnej nie został on podpisany przez żadną ze Spółdzielni.

Ponadto niezbędne jest zakończenie sprawy sądowej z powództwa m.st. Warszawy przeciwko
SM „Przy Metrze” o zapłatę zaległego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu.

Jednocześnie informuję, że sprawy dotyczące sprzedaży lub oddawania w użytkowanie
wieczyste nieruchomości zabudowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe należą do wyłącznej
kompetencji Biura Gospodarki Nieruchomościami. Niemniej będę czynił starania w celu
przyspieszenia regulacji stanu prawnego gruntów spółdzielni.

do wiadomości:
1 . Przewodnicząca Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2.a/a
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Warszawa 27.01.2015
Szanowny Pan
Robert Kempa

Burmistrz Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy
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Zwracam się do Pana Burmistrza o rozpoczęcie rozmów z m. st.
Warszawa nt. dostępności parkingów P&R dla mieszkańców Ursynowa. Na Ursynowie brakuje miejsc
parkingowych ogólnie dostępnych dla mieszkańców. Parking którego budowa dobiega końca jest
już kolejnym parkingiem tego rodzaju, który w żadnym razie nie służy mieszkańcom Ursynowa,
a jedynie przyjezdnym z okolic (Piaseczno Konstancin Lesznowola). Wybudowany nowy parking
poza swoją wątpliwą estetyką został wybudowany w najbardziej reprezentacyjnym i ruchliwym
miejscu Ursynowa. Mieszkańcy są oburzeni na brak konsultacji w tym zakresie a także zabranie
tego miejsca na kolejny obiekt, który w żaden sposób nie będzie służył okolicznym mieszkańcom.
W tym miejscu mógłby powstać obiekt użyteczności publicznej, który nie szpeciłby tak drastycznie
głównej ulicy Ursynowa. Dodatkowo wobec wzmożonego ruchu w tym miejscu powinno
bezwzględnie zostać przebudowane skrzyżowanie i wprowadzenie nowej organizacji ruchu na
Ciszewskiego Al. KEN. Już w tej chwili jest to jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc na
Ursynowie. Dlatego też proszę Pana Burmistrza o podjęcie rozmów na temat: 

możliwość parkowania na P&R dla mieszkańców np. soboty niedziele,
zaprzestania budowy P&R na terenie Ursynowa, a także podanie mi w trybie dostępu do

informacji publicznej: kosztu rocznego utrzymania tego rodzaju parkingów, odpowiedzialnych za
wydanie decyzji o budowie nowego parkingu, czy była opinia Biura Estetyki Miasta oraz
udostępnienie jej treści, a także kosztu inwestycji.

E w a  C y g a ń s k a
R a d n a  D z i e l n i c y  U r s y n ó w

K l u b u  R a d n y c h  N a s z  U r s y n ó w
W i c e p r z e w o d n i c z ą c a  K o m i s j i  Z d r o w i a ,  P o l i t y k i  S p o ł e c z n e j  

i  P o m o c y  R o d z i n i e

23 grudnia 2014 roku, kie-
dy już było wiadomo, że
władzę w Dzielnicy Ursy-
nów przejmie Platforma
Obywatelska, został upu-
bliczniony 13-punktowy
dokument programowy
nowej koalicji. 

Jak dla mnie taki program jest
dość ubogi ale może to dlatego,
że jeszcze dziś słyszę jak kandy-
dat Naszego Ursynowa na bur-
mistrza Piotr Skubiszewski
przedstawiał pomysły, które z
trudem zmieścił na ponad 20
stronach. Co mnie zaciekawiło
w porozumieniu rządzącej
koalicji, to jeden z  punktów,
który pozwolę sobie dokładnie
zacytować „uregulowanie grun-
tów dzierżawy pod budynkami
spółdzielczymi (Jary, Imielin,
Wyżyny, Na skraju) do
31.12.2016”. Ucieszyłem się, że
wymienione są cztery duże ur-
synowskie spółdzielnie. Nie mo-
głem nigdzie odnaleźć jednej z
największych i najstarszych ur-
synowskich spółdzielni SMB
„Stokłosy”. Zacząłem się zasta-
nawiać, jak jedna z większych
ursynowskich spółdzielń, do
której należy ponad 4 tysiące
członków, nie została wymie-
niona w tak ważnym dokumen-
cie. Nie ukrywam, że w pierw-
szym momencie pomyślałem,
że może z nieznanym mi powo-
dów członkowie tej spółdzielni
mogą być w jakiś sposób dys-
kryminowani. Nie chciałem w
to wierzyć. Postanowiłem, że
sprawę tę muszę jak najszybciej
wyjaśnić, zwłaszcza że w moim
programie wyborczym obiecy-
wałem mieszkańcom, że kwe-
stia uregulowania gruntów w
naszej dzielnicy będzie dla mnie
jedną z ważniejszych kwestii do

załatwienia w tej kadencji. Napi-
sałem do nowego burmistrza
pana Roberta Kempy interpela-
cję, gdzie wyraziłem zaniepo-
kojenie faktem pominięcia spół-
dzielni „Stokłosy” w porozumie-
niu koalicyjnym. W sposób sta-
nowczy napisałem, że „w imie-
niu mieszkańców osiedla Sto-
kłosy domagam się włączenia
terenów osiedla Stokłosy do
prac nad uregulowaniem wła-
sności gruntów należących do
ursynowskich spółdzielni”. Po-
prosiłem nowe władze dzielnicy
o podanie informacji jakie dzia-
łania podejmą, aby uregulować
własność gruntów dzierżawio-
nych przez ursynowskie spół-
dzielnie oraz poprosiłem o po-
danie konkretnego harmono-
gramu działań jakie władze po-
dejmą, aby jak najszybciej ure-
gulować te sprawy. Podkreśli-
łem, że w mojej ocenie uregulo-
wanie kwestii własności grun-
tów jest jednym z ważniejszych
zadań nowych władz dzielnicy
na najbliższą kadencję (2014-
2018) rady Dzielnicy Ursynów.
Wyraziłem również nadzieję, że
termin 31 grudnia 2016 roku -
wskazany w porozumieniu ko-
alicyjnym - zostanie dotrzyma-
ny.

W odpowiedzi na moją inter-
pelację dowiedziałem się, że
kwestie prawnego uregulowa-
nia własności dotyczy 148 ha
gruntów zabudowanych przez
13 spółdzielni mieszkaniowych,
w tym również spółdzielnię „Sto-
kłosy”. Dowiedziałem się rów-
nież, że wskazane w porozumie-
niu koalicyjnym cztery spółdziel-
nie, zostały wymienione tylko
przykładowo. Nie ukrywam, że
odetchnąłem z ulgą, choć jako
prawnik oczekuję, aby tak waż-
ny dokument programowy były
pisany w sposób precyzyjny, tak
aby nie trzeba było zastanawiać
się nad intencjami jego autorów. 

Dowiedziałem się również z
tej odpowiedzi, że obecnie pro-
wadzona jest analiza, które nie-
ruchomości nie są obciążone
roszczeniami poprzednich wła-
ścicieli i mogą w pierwszej kolej-
ności zostać oddane w użytko-
wanie wieczyste. 

Okazało się również, że pod
koniec listopada 2014 roku Pani

Prezydent wydała Zarządzenie,
w którym znalazły się jednolite
zasady i procedury obowiązują-
ce w Urzędzie m.st. Warszawy
przy rozpatrywaniu wniosków
złożonych przez spółdzielnie o
nieuregulowanej sytuacji praw-
nej. Jak dobrze zrozumiałem,
miasto posiada już wszystkie nie-
zbędne instrumenty prawne,
aby proces ten przyspieszyć i za-
rządzać nim w sposób nie rodzą-
cy wątpliwości społecznych. 

To co jednak dla mnie było
najważniejsze w odpowiedzi na
moją interpelację, to deklaracja
Pana Burmistrza o tym, że po-
woła roboczy, wewnętrzny ze-
spół, w skład którego będą
wchodzili przedstawiciele wy-
działów zajmujących się zago-
spodarowaniem przestrzennym,
infrastrukturą drogową, zarzą-
dzania zielenią oraz pracownicy
miejskiej delegatury Biura Go-
spodarki Nieruchomości w
Dzielnicy Ursynów.

Burmistrz obiecał, że po do-
kładnym przeanalizowaniu ww.
problemu poinformuje mnie o
dalszych ustaleniach. Jestem za-
dowolony, że spółdzielnia „Sto-
kłosy” nie będzie pominięta w
pracach nad uregulowaniem
własności gruntów, jak również
z obietnicy powołania wewnętrz-
nego zespołu, który ma koordy-
nować prace nad sprawnym roz-
strzygnięciem kwestii własności
gruntów. To , co mnie niepokoi,
to brak na tym etapie konkret-
nych dat, kiedy zostaną podjęte
kolejne działania oraz raportu
otwarcia, z którego dowiemy się
o skali problemu oraz konse-
kwencjach prawnych dla miesz-
kańców. Będę się domagał, aby
taki raport został sporządzony.
Już dzisiaj przez nieuregulowa-
ną sytuację związaną z własno-
ścią gruntów dochodzi do utrud-
nień w obrocie nieruchomościa-
mi, które są na tym terenie poło-
żone. Mogę zapewnić, że kwestii
uregulowania gruntów będę
nadal się przyglądał i dopomi-
nał się od władz dzielnicy, mia-
sta, aby temat ten został jak naj-
szybciej rozwiązany.

P a w e ł  L E N A R C Z Y K
r a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w  

K l u b  r a d n y c h  „ N a s z  U r s y n ó w ”
w w w . l e n a r c z y k . p l

Własność gruntów – a gdzie „Stokłosy”?
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Komisji Środowiska Senatu RP i
jej partnerom należy się uznanie
za zorganizowanie kolejnej kon-
ferencji związanej z gospodarką
wodną. Szkoda jednak, że spo-
tkania o tematyce środowisko-
wej, istotne z punktu widzenia
potrzeb ekorozwojowych, odby-
wają się tak rzadko. Przedostat-
nie miało bowiem miejsce trzy
lata temu. 

A przecież także na naszym pol-
skim gruncie, stające się co-
raz bardziej dominantą współ-

czesności i przyszłości – problemy roz-
woju zrównoważonego czekają na pod-
jęcie lub na nadanie im wymaganego
impulsu i kierunku. 

Dotyczy to między innymi:
– miejsca i roli naturalnych akwenów

w rozwoju miast, poczynając od War-
szawy -/w kontekście urządzania miast
zapowiedzianego przez Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju/,

– zagospodarowanie odpadów stwa-
rzającego wciąż nieprzezwyciężalne
problemy dla: zarządów miast i innych
samorządów terytorialnych,

– lokalizacji niektórych tras transpor-
towych, a zwłaszcza pewnych ich odcin-
ków i lotnisk /jak autostrady tranzyto-
we w strefie rzeki Rospudy i w strefie
Warszawy/.

– jakość obsad kadrowych samorzą-
dowych i państwowych struktur organi-
zacyjnych odpowiedzialnych formal-
nie za sprawy-rozwoju.

Weźmy przykładowo – w od-
niesieniu do pierwszego z
wymienianych tematów sy-

tuację akwenów naturalnych w War-
szawie. Tu bowiem formujące podstawę
ekosystemu stołecznego- naturalne cie-
ki i tzw. oczka wodne /jak Potok Bielań-
ski, Potok Służewski, jeziorka Imieliń-
skie, Wilanowskie, Czerniakowskie,
Morskie Oko/ są ciągle narażone na de-
strukcyjne zamachy – zwłaszcza ze stro-
ny deweloperów korzystających ze
wsparcia urzędników.

A destrukcja tychże akwenów ma po-
ważny negatywny wpływ na warunki
zdrowia i życia w mieście. Jest nieco
pocieszającym to, że ostatnio po stronie
zasadnych postulatów w sprawie urzą-
dzenia w ekosystemie stołecznym Re-
zerwatu Wodno-Przyrodniczego Jezior-
ko Czerniakowskie stanęły Wojewódz-
ki i Naczelny Sąd Administracyjny. Mo-
że przyczynić się to także do ochrony i
właściwego zagospodarowanie innych
cennych wartości przyrodniczych.

Zagospodarowanie odpadów rów-
nież – nie tylko w Warszawie – wciąż
stwarza nieprzezwyciężalne kłopoty.
Administracja samorządowa i państwo-
wa nie mogą poradzić sobie z tym pro-
blemem już na poziomie zbierania i wy-
wozu odpadów, a jeszcze bardziej na
poziomie ich korzystnego dla gospo-
darki przetwarzania. Czy w tej sytuacji
zasadne jest więc wydawanie przez
Główny Inspektorat Ochrony Środowi-
ska pozwoleń na sprowadzanie z za-
granicy /celem ich utylizowania w Pol-
sce/ setek ton pestycydów i innych od-
padów trujących? Jak wynika z infor-
macji medialnych, takie odpady spro-
wadzane są z Niemiec, Litwy, Ukrainy
i ostatnio z Salwadoru /por. informacje
TVN Fakty, 24, 25 XI 2014, TVP wiado-
mości, 26 XI 2014/. Gdy zagospodaro-
wanie odpadów nie wymaga więc
wzmożonej troski ze strony czynników
nadrzędnych?

Szkodliwe z punktu widzenia
rozwoju zrównoważonego lo-
kalizacje transportowe obrazu-

ją wymownie: plany i wdrożenia auto-
strady tranzytowej przez rzekę Rospu-
dę oraz Trasy A2, czyli autostrady tran-
zytowej Berlin – Moskwa przez zurba-
nizowaną strukturę Warszawy i w bez-
pośrednim skojarzeniu z centralnym
portem lotniczym Okęcie.

Od pierwszej z wymienionych tu loka-
lizacji, narażającej wybitnie unikalne
wartości przyrodnicze, Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad odstą-
piła na rzecz planu zgodnego z wymoga-
mi rozwoju zrównoważonego dopiero
po długotrwałych protestach społecz-
nych i po negatywnym dla niej wyroku

Europejskiego Trybunału Sprawiedliwo-
ści. Po tej „lekcji Rospudy” ówczesny mi-
nister infrastruktury oznajmił, że „wszel-
kie inne inwestycje infrastrukturalne w
Polsce będą realizowane tak, aby w jak
najmniejszym stopniu szkodziły środowi-
sku naturalnemu”. Ale treść tej urzędo-
wej wypowiedzi okazała się iluzją.

Budowa trasy A2 w wydaniu
(GDDKiA jest bowiem konty-
nuowana z ukierunkowaniem

na przejście /w skojarzeniu z lotniskiem
Okęcie/ dwoma tranzytowymi trasami
przez Warszawę, nazywanymi złudnie
obwodnicami: północną i południową,
w istocie nie są to obwodnice lecz- prze-
cznice, szatkujące Stolicę na kilka czę-
ści. Jednocześnie ignoruje się inną –
zgodną a wymogami rozwoju zrówno-
ważonego miasta i kraju – lokalizację tej
dalekosiężnej autostrady międzynaro-
dowej w układzie pozamiejskim, w stre-
fie Stryków /miejscowość- koło Łodzi/
– Góra Kalwaria. Skutkami lokalizacji

autostrady Berlin-Moskwa na odcinku
warszawskim – według lokalizacji GDD-
KiA staną, się:

– uformowanie w Stolicy Polski wiel-
kiego węzła transportowego spiętrzają-
cego jeszcze bardziej, trudne już teraz,
problemy ruchu w mieście;

– podział Stolicy na odrębne strefy;
– narażenie całej aglomeracji na de-

strukcję jej ekosystemów ochronnych i
będących desygnatami jej tożsamości
historycznej, cennych zabytków i obiek-
tów użyteczności publicznej- /np. szpi-
tala onkologicznego na Ursynowie/;

– niedopuszczalne pogorszenie wa-
runków zdrowia i życia, ludzi, przyro-
dy i kultury oraz wartości posesji;

– zagrożenie bezpieczeństwa Stoli-
cy państwa w czasie pokoju /katastro-
fy, ewentualne akty terrorystyczne/, a
jeszcze bardziej na wypadek konfliktu
zbrojnego/, kiedy to tego rodzaju obiek-
ty, jak dalekosiężna autostrada skojarzo-
na na dodatek z lotniskiem centralnym,
stają się w pierwszej kolejności celami
zmasowanych uderzeń przeciwnika;

– ewidentna, niemożliwa do ukrycia
sprzeczność, z wymogami rozwoju
zrównoważonego gwarantowanymi
przez postanowienia OHZ, Unii Euro-
pejskiej, Konstytucję RP i pochodne ak-
ty prawne /art. 5 Konstytucji: „Rzeczpo-
spolita Polska /.../ strzeże dziedzictwa
narodowego oraz zapewnia ochronę
środowiska, kierując się zasadą zrówno-
ważonego rozwoju/.

Władze, urbaniści i planiści
tych metropolii, które nie-
gdyś dopuściły przejście au-

tostrad tranzytowych przez miasto, te-

raz – po dotkliwych doświadczeniach –
deliberują nad tym, jak przenieść je po-
za tereny zurbanizowane. A obecnie
nigdzie nie lokalizuje się takich tras w
zurbanizowanej strukturze metropolii.

Przytoczone przeciwwskazania wy-
kluczają przecięcie Warszawy przez mię-
dzynarodową autostradę tranzytową w
każdej lokalizacji i formie konstrukcyj-
nej oraz dalsze utrzymywanie lotniska
Okęcie w zurbanizowanej strukturze
miasta. Nic przeto dziwnego, że ta loka-
lizacja GDDKiA natrafia od lat na zdecy-
dowany sprzeciw dostrzegających ten
negatywny stan rzeczy mieszkańców,
kompetentnych gremiów naukowych i
społecznych, samorządów terytorial-
nych. A jako lokalizacją optymalną, nie
narażającą Warszawy, wskazuje się za-
sadnie strefę Strykowa i Góry Kalwarii.
Rozwiązaniem optymalnym, będącym
kwintesencją koncepcji alternatywnych
względem kuriozalnej i szkodliwej loka-
lizacji GDDKiA okazały się propozycje

utworzenia Mazowieckiego Węzła
Transportowego, który powinien stać
się trzonem konurbcji metropolitalnej.

Założenia takiej konurbacji zawiera
studium projektowo-rozwojowe Polski
centralnej, przygotowane pod kierun-
kiem prof. Jacka Damięckiego /Szkoła
Główna Gospodarstwa Wiejskiego/. Po-
stuluje ono uformowanie Obszaru Metro-
politalnego Warszawa-Łódź-Radom z
transkontynentalnym portem lotniczym,
z którym byłyby skojarzone wszystkie in-
ne rodzaje transportu, włącznie z koleją
i autostradą Berlin-Moskwa, usytuowaną
w strefie Stryków-Góra Kalwaria.

Tak uformowany Obszar Me-
tropolitalny byłby wolny od za-
grożeń wynikających z lokali-

zacji GDDKiA; odpowiadałby maksy-
malnie wymogom rozwoju zrównowa-
żonego; wytworzyłby potencjał demo-
graficzny i ekonomiczny porównywany
z potencjałami Berlina i Moskwy; uczy-
niłby z Mazowsza dogodne wrota Euro-
pa do Azji i Azji do Europy; wzmocnił-
by istotnie pozycję Warszawy i Polski
w układzie regionalnym i międzykonty-
nentalnym, a z Warszawy i innych miast
polskich uczyniłby atrakcyjne miejsca
spotkań międzynarodowych; przyczy-
niłby się znacząco do podniesienia po-
ziomu cywilizacyjnego dużego obszaru
kraju oraz do zmniejszenia naszych pro-
blemów gospodarczych i społecznych
/np. wciąż dotkliwego bezrobocia/.

W realizacji założeń Obszaru Metro-
politalnego i Mazowieckiego Węzła
Transportowego mogłyby znaleźć swo-
je miejsce rozumiejący rzeczywiste pro-
blemy stolicy i kraju w kategoriach roz-

woju zrównoważonego planiści, decy-
denci, samorządowcy, biznesmeni, gro-
na naukowe i społeczne, liczni fachow-
cy i robotnicy.

Jednakże, zamiast tak wszechstron-
nie korzystnego dla Warszawy, Mazow-
sza i kraju rozwiązania – GDDKiA usil-
nie lansuje, kosztem wielkich nakła-
dów finansowych i wbrew wymogom
rozwoju zrównoważonego finalizację
lokalizacji autostrady Berlin-Moskwa,
skojarzonej z lotniskiem Okęcie w zur-
banizowanej strukturze stolicy ‘Polski.
A pod naporem krytyki społecznej i na-
ukowej usiłuje osłaniać tę inwestycję
na odcinku ursynowskim – przez jej
umieszczenie w tunelu, na którego po-
wierzchni ma być posadowiona ozdoba
w postaci wąskiego parku linearnego.

Wypada zaznaczyć, że roz-
wiązanie polegające na we-
wnątrzwarszawskiej loka-

lizacji tras tranzytowej autostrady Be-
riin-Moskwa w skojarzeniu z lotniskiem

Okęcie nie jest pomysłem nowym. Przy-
pomina ono bowiem ewidentnie „sy-
gnowane” w czerwcu 1939 r. przez
Adolfa Hitlera założenia planu Friedri-
cha. Pabsta. Były one ukierunkowane
na zniszczenie dumnej stolicy Polski i
utworzenie na jej miejscu /Stare Miasto,
Krakowskie Przedmieście/ „nowego
miasta niemieckiego” /Die neue Deut-
sche Stadt Warschau/ z dwiema po-
bocznymi trasami autostradowymi /roz-
staw realizowanej przez GDDKiA Trasy
A2 na terenie Warszawy jest teraz znacz-
nie szerszy od tego, zaplanowanego
przez Pabsta, bo Stolica Polski została z
biegiem lat nie tylko odbudowana, lecz
i znacznie rozrosła się/. Tak urządzona
„niemiecka Warszawa” miała stać się
transportowym instrumentem w stra-
tegii „parcia na Wschód”. Jeżeli zaś cho-
dzi o Berlin, to potrzebną mu autostra-
dę tranzytową zaplanowano i zbudo-
wano już w latach 30. ubiegłego wieku
w odległości 30 km od jego centrum
/aby chronić miasto i jego mieszkań-
ców/. I taki trend – ukierunkowanie, na
zapewnienie stolicy Niemiec maksymal-
nych korzyści niezależnie od panujące-
go ustroju politycznego – jest kontynu-
owany. Znamionuje go m.in., zaistniała
od zjednoczenia Niemiec w jedno pań-
stwo likwidacja trzech kolejnych lotnisk
funkcjonujących uprzednio w zurbani-
zowanej strukturze miasta, wraz z ich
przekształceniem w znacznej mierze na
tereny zielone – oraz budowa w stosow-
nej odległości, od Berlina lotniska trans-
kontynentalnego – Berlin Brandenburg
Flughafen. Ten nowy transkontynental-
ny port lotniczy będzie dyskontował nie

tylko finansowe korzyści płynące a jego
położenia względem Europy Środko-
wej /w tym Polski/ i Azji.

Nie będzie, niestosownym wo-
bec takich realiów .przypo-
mnienie niektórych strof zna-

komitego poety polskiego Oświecenia,
Ignacego Krasickiego (Satyry: „1. Świat
zepsuty” i „4. Marnotrawstwo”).

„Był czas, kiedy błąd ślepy nierzą-
dem się chlubił:

Ten nas nierząd, o bracia, pokonał i
zgubił, 

Bogaciemy, ubodzy, kraje okoliczne;
A zbytek, co się tylko czczym pozo-

rem chlubił,
Okrasił nas powierzchnie, a w istocie

zgubił”. 

Przedstawiona tu skrótowo ana-
liza dowodzi, że w naszej rze-
czywistości ścierają się odmien-

ne koncepcje i postawy w zakresie urzą-
dzania kraju. Są to – z jednej strony
działające z pozycji części ekspansywne-
go biznesu, korzystającego ze wspar-
cia urzędniczego – elementy dążące za-
chłannie do maksymalizacjl korzyści
materialnych i prestiżowych kosztem
nadrzędnych ekorozwojowych wartości
publicznych. Z drugiej strony, są to –
coraz bardziej świadome swoich obo-
wiązków i roli w życiu publicznym śro-
dowiska i organizacje naukowe i spo-
łeczne, dążące do – zgodnego z wymo-
gami rozwoju zrównoważonego – urzą-
dzania warunków zdrowia i życia lu-
dzi, przyrody i kultury. Stąd zaś dla na-
czelnych instytucji państwowych, spo-
łecznych i naukowych wynika koniecz-
ność uskutecznienia działań na rzecz
usuwania zaszłości i dążeń sprzecznych
z wymogami rozwoju zrównoważone-
go na rzecz istotnego wzmocnienia kon-
cepcji i przedsięwzięć kreujących wszel-
kie aspekty rozwoju zrównoważonego. 

Można to zapewnić przez: 
– zdecydowane, egzekwowanie dyspo-

zycji Konstytucji RP i pochodnych aktów
prawnych oraz postanowień międzyna-
rodowych, zobowiązujących wszystkie
podmioty do kierowania się celami i za-
sadami rozwoju zrównoważonego.

– takie upodmiotowienie kadrowych
obsad organizacyjnych struktur samo-
rządowych i państwowych, które spo-
woduje ich funkcjonowanie zgodne z
obowiązującym prawem i z wymogami
rozwoju zrównoważonego;

– szybkie zorganizowanie systemu
edukacji ekologicznej agend samorządo-
wych i państwowych, poczynając od sa-
morządu gminnego. Niezbędne jest bo-
wiem ich merytoryczne i społeczne przy-
sposobienie do postrzegania i skuteczne-
go rozwiązywania tych zagadnień w
odniesieniu do terenu ich działania?
Program edukacyjny należało by ukie-
runkować na upodmiotowienie jego ad-
resatów w zakresie problematyki roz-
woju zrównoważonego, prawa admini-
stracyjnego, s socjologii zarządzania.

Zasadne mogłyby również okazać
się:

– częstsze niż dotychczas podejmo-
wanie istotnych problemów ekorozwo-
jowych przez Sejm i Senat RP /np. w
formie zwoływanego w tym celu Parla-
mentarno-Społecznego Forum Ekoro-
zwojowego/ oraz przez czynniki rzą-
dowe i samorządowe;

– rozwój i umocnienie innych form
współdziałania z kompetentnymi ośrod-
kami nauki i społecznego ruchu ekolo-
gicznego.

Należałoby także zastanowić się
nad ewentualnością zmian
nazw niektórych instytucji cen-

tralnych. Na przykład, czy nie byłoby ce-
lowym przemianowanie Komisji Środo-
wiska Senatu i Sejmu na Komisję Rozwo-
ju Zrównoważonego, a Ministerstwa Śro-
dowiska na Ministerstwo Rozwoju Zrów-
noważonego? Tak, aby już sama nomen-
klatura ukierunkowały uwagę na cało-
kształt potrzeb w zakresie kreowania
optymalnych warunków zdrowia i życia
ludzi, przyrody i kultury metodą ich dy-
namizacji i odpowiedniego harmonizo-
wania. 

d r  S t a n i s ł a w  A b r a m c z y k
C z ł o n e k  R a d y  N a u k o w o - P r o g r a m o w e j

P o l s k i e j  I z b y  
G o s p o d a r c z e j  „ E k o r o z w ó j ” .

Jak usprawnić działania na rzecz rozwoju zrównoważonego. Ciąg dalszy ursynowskich dylematów

Propozycja zmiany nazwy ministerstwa

FOTO LECH KOWALSKI
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Często oglądam w telewizji pro-
gramy popularno-naukowe,
np. Discovery. W miarę upływu
czasuj ednak , coraz bardziej
krytycznie patrzę na niektóre z
nich, np. na pokazywany ostat-
nio serial o historii elektrycz-
ności. Jest dobrze zrobiony; wy-
kłady są zrozumiałe i dobrze zi-
lustrowane. Ale moje zastrzeże-
nia budzi wielka stronniczość
w przedstawianiu poszczegól-
nych zagadnień. 

Tak, jak w czasach PRL-u
wszystkie wynalazki i odkrycia
były przypisane Rosjanom, tak

obecnie Rosjan zastąpili Amerykanie
lub inni, ale pracujący na terenie Sta-
nów Zjednoczonych. W odcinku, w któ-
rym była mowa o narodzinach współ-
czesnej elektroenergetyki przedstawio-
no prawie wyłącznie osiągnięcia
Tomasza Edisona i Nikoli Tesli. Byli to
genialni ludzie, których wynalazki
wpłynęły na kształt współczesnego
świata, ale oprócz nich nad rozwojem
elektroenergetyki pracowały tysiące in-
żynierów i nie tylko w Ameryce, ale
przede wszystkim w Europie. 

Tu, a konkretnie w Darmstad-
cie w Niemczech, już w 1882
r. na tamtejszej politechnice

uruchomiono kursy elektrotechniki,
szybko przekształcone w pierwszy na
świecie Wydział Elektrotechniki. Tesla
jest autorem 125 wynalazków, a Edi-
son ponad tysiąca. Piszę o tym, albo-
wiem wspomniany wyżej odcinek se-
rialu kończy się stwierdzeniem, że
współczesna elektroenergetyka, to za-
sługa Nikoli Tesli, który wynalazł prąd
przemienny wielofazowy oraz opra-
cował systemy jego przesyłu na wielkie
odległości. Nawet solidna „Wikipedia”
podaje na ten temat bałamutne infor-
macje (pod hasłem „Tesla”) m.in.:
„Ostateczny kres elektrowni prądu sta-
łego zapoczątkował kolejny wynala-
zek Tesli – turbina wodna, która gene-
rowała prąd przemienny w oparciu o
energię przepływu wody w rzekach”.

Prąd stały do szerokiej praktyki
wprowadzony został przez
Edisona z chwilą uruchomie-

nia w Nowym Jorku w latach 1881-
1882 pierwszej na świecie komercyjnej
elektrowni. Była to siłownia prądu sta-
łego, którego rozprowadzanie było
możliwe tylko w niewielkiej odległości
od miejsca jego wytwarzania. Tej wa-
dy nie ma prąd przemienny, który po
zastosowaniu transformatorów może
być przesyłany na bardzo duże odległo-
ści. W dziedzinie prądu przemiennego
Nikola Tesla ma duże zasługi, potwier-
dzone licznymi patentami. Ale. 

Współczesna światowa elek-
troenergetyka opiera się
jednak nie na wielofazo-

wym systemie prądu przemiennego
autorstwa Nikoli Tesli (dwa niezależne
układy jednofazowe), a na opracowa-
nym w Europie systemie trójfazowym
– najbardziej optymalnym od ponad
120 lat. Jest to bodajże jedyny przy-
kład wynalazku rodem z XIX wieku,
który prawie w niezmienionym kształ-
cie przetrwał do naszych czasów i na
razie nie widać rozwiązania, które mo-
głoby go zastąpić. W związku z powyż-
szym trzeba stwierdzić, iż opracowanie
i wdrożenie do powszechnej praktyki
systemu prądu przemiennego trójfa-
zowego jest jednym z największych

osiągnięć naszej cywilizacji. W ame-
rykańskim serialu o historii elektrycz-
ności nawet o tym nie wspomniano,
jednoznacznie sugerując, że energię
elektryczną świat zawdzięcza pracu-
jącemu w USA Nikoli Tesli.

W1884 r. absolwentem Wy-
działu Elektrotechniki Poli-
techniki w Darmstadcie zo-

stał rosyjski obywatel polskiego pocho-
dzenia Michał Doliwo-Dobrowolski
(1862-1919). Człowiek ten w 1887 r. zo-
stał pracownikiem istniejącej do dziś fir-
my Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft
(AEG), a od 1907 r. pełnił funkcję dyrek-
tora berlińskiej fabryki koncernu AEG.
Zmarł w Darmstadcie 15 listopada 1919
r. Interesujący jest fakt, iż zrzekł się oby-
watelstwa rosyjskiego i 4 sierpnia 1905
r. otrzymał naturalizację szwajcarską.

Doliwo-Dobrowolski był naj-
wyższej klasy specjalistą z za-
kresu elektrotechniki prądu

przemiennego, którego kariera w Eu-
ropie zaczęła się w 1878 r. Wprowadzo-
no wówczas do użytku tzw. świece Ja-
błoczkowa, czyli lampy, w których źró-
dłem światła był łuk elektryczny. Do
ich zasilania zastosowano prąd prze-
mienny, który dawał bardziej równo-
mierne światło. Pierwsze przemysłowe
urządzenia prądu przemiennego w po-
czątkach lat osiemdziesiątych XIX wie-
ku wprowadziła budapeszteńska fir-
ma Ganz. Firma ta w 1885 r. opatento-
wała pierwszy na świecie transforma-
tor, który do dnia dzisiejszego jest pod-
stawowym urządzeniem w elektro-
technice. Patent na transformator od-
kupiła od Węgrów amerykańska fir-
ma General Electric. Przedsiębiorstwo
to założone i kierowane przez Edisona,
zamknęło zakupiony patent w kasie
pancernej, uniemożliwiając w ten spo-
sób na kilka lat rozwój w USA techni-
ki prądu przemiennego, której ostro
sprzeciwiał się Edison, posiadający licz-
ne patenty na urządzenia prądu stałe-
go. Pierwszą na świecie komercyjną
elektrownią prądu przemiennego by-
ła „jednofazowa” siłownia uruchomio-
na w 1885 r. przez Sebastiana Ferran-
tiego w Deptford pod Londynem. 

Wlatach 1885-1888 w wielu
europejskich ośrodkach
trwały intensywne bada-

nia nad teorią prądu przemiennego i
zjawiskiem pola wirującego. Szczegól-
ne zasługi na tym polu położyli: Bra-
dley, Doliwo-Dobrowolski, Ferraris,
Haselwander oraz Wenström, a także
pracujący w Ameryce Nikola Tesla. Z
rozważań teoretycznych najbardziej
trafne wnioski wyciągnął Doliwo-D-
obrowolski i wspierający go koncern
AEG. Dobrowolski na jesieni 1888 r.
ustalił, że rozwiązaniem optymalnym
jest prąd przemienny trójfazowy, któ-
ry po niemiecku nazwał „Drehstrom”.
Z tą chwilą przystąpił do konstruowa-
nia prądnic, silników i transformato-
rów wykorzystujących ten system. Pa-
tent na silnik trójfazowy ze zwartym
wirnikiem bębnowym koncern AEG
uzyskał 8 marca 1889 r. (Patent nie-
miecki DRP nr 51 083). Wyniki prac
Dobrowolskiego natychmiast zainte-
resowały innych konstruktorów, któ-
rzy je kontynuowali i rozwijali. Jed-
nym z nich był Tesla, który porzucił

wynaleziony i opatentowany w Amery-
ce swój system prądu przemiennego i
opracował tzw. połączenie w gwiazdę
dla systemu trójfazowego, a wspierają-
cy go koncern Westinghouse po 1891
r. polecił przebudować silniki systemu
Tesli na modę europejską.

We wrześniu 1889 r., gdy
Edison przebywał w Berli-
nie, Dobrowolski skorzy-

stał z okazji i zaproponował wielkiemu
Amerykaninowi obejrzenie silnika prą-
du przemiennego. Dobrowolski w swo-
jej relacji podaje, że na propozycję Edi-
son nerwowo wykrzyknął: „Nie, nie!
Prąd przemienny nie ma absolutnie
żadnej przyszłości, nie tylko nie chcę
widzieć silnika na ten prąd, ale nawet
słyszeć o nim”.

Największe osiągnięcia Dobro-
wolski miał w zakresie kon-
struowania indukcyjnych sil-

ników trójfazowych, ale oprócz tego
konstruował trójfazowe prądnice,
transformatory oraz urządzenia po-
miarowe do prądu przemiennego: wol-
tomierze, amperomierze, fazomierze
itd. Największy tryumf konstruktor
święcił podczas Międzynarodowej Wy-
stawy Elektrotechnicznej, która w 1891
r. odbyła się we Frankfurcie nad Me-
nem. Koncern AEG zademonstrował
na niej trójfazowy system przesyłowy
energii elektrycznej – projektu Doli-
wo-Dobrowolskiego - o długości 175
km (z Lauffen do Frankfurtu n. Me-
nem) i napięciu 25 tysięcy woltów, ca-
łą gamę silników trójfazowych różnej
mocy - w tym największy na świecie
100-konny - oraz liczne inne urządze-
nia. Źródłem prądu w Lauffen był ge-
nerator współpracujący z turbiną wod-
ną, co zapoczątkowało w Europie bu-
dowę licznych hydroelektrowni. Zade-
monstrowany we Frankfurcie system
prądu trójfazowego był nieco inny niż
wcześniejsze jego wersje. „Standard”
frankfurcki bez istotnych zmian obo-
wiązuje do dnia dzisiejszego. 

Od wystawy frankfurckiej sys-
tem prądu trójfazowego wy-
pierał wszystkie inne, stając

się systemem globalnym. Po wystawie
często system trójfazowy nazywano:
„Drehstromsystems von Dobrowolski”
lub „Kraft von Dolivos”, co wyraźnie
świadczy o docenieniu wkładu Dobro-
wolskiego do światowej elektroener-
getyki. Jak wynika jednak z przywoła-
nego na wstępie serialu o historii elek-
tryczności, wiedza o tym nie jest po-
wszechna, szczególnie w Ameryce, ale
także w Polsce mało kto słyszał o Dobro-
wolskim i jego osiągnięciach. Dlatego –
moim zdaniem – sens ma np. rzucona
przez radnego Ursynowa Pawła Lenar-
czyka propozycja utworzenia parku
wielkich wynalazców, gdzie można by
popularyzować wiedzę, m. in. o inży-
nierze Michale Doliwo-Dobrowolskim.
W tym miejscu chcę się pochwalić, że
najprawdopodobniej byłem pierwszym
Polakiem, który napisał i opublikował
obszerny artykuł o życiu i osiągnięciach
naszego bohatera.

MMiicchhaałł DDoolliiwwoo-DDoobbrroowwoollsskkii –– ppiioonniieerr
tteecchhnniikkii pprrąądduu ttrróójjffaazzoowweeggoo,, [[ww::]] „„SSttuu-
ddiiaa ii MMaatteerriiaałłyy zz DDzziieejjóóww NNaauukkii PPooll-
sskkiieejj””,, sseerriiaa DD,, zz.. 1100,, WWaarrsszzaawwaa 11998844 ss..
8855-111177

Michał Doliwo-Dobrowolski był mądrzejszy od Tesli i Edisona

Jak to jest naprawdę z tym prądem?

BBeerrlliińńsskkaa ffaabbrryykkaa AAEEGG,, kkttóórreejj ddyyrreekkttoorreemm bbyyłł MM DD-DD TTaabblliiccaa ww GGaattcczzyynniiee ppoodd PPeetteerrssbbuurrggiieemm

MMeeddaall iimm.. DDoobbrroowwoollsskkiieeggoo

MMiicchhaałł DDoolliiwwoo-DDoobbrroowwoollsskkii
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W 1931 r. lutnik Paul
Barth i George Delmetia
Beauchamp opracowali  w
Los Angeles pierwszy mo-
del gitary elektrycznej.
Bez tego instrumentu
trudno sobie dzisiaj wy-
obrazić scenę muzyczną.  

Zprototypem pierwszej
gitary elektrycznej na-
zwanej “patelnią” (The

Frying Pan) wynalazcy udali się
do Adolpha Rickenbackera i na-
mówili go do współpracy przy
produkcji instrumentu.  “Patel-
nia” okazała się wielkim sukce-
sem, choć stosowano ją prawie
wyłącznie jako gitarę hawajską.
Producent instrumentów mu-
zycznych Gibson Mandolin-G-
uitar Mfg. Co, Ltd. stworzył
wtedy zespół pracujący nad
konstrukcją przetworni-
ka. W wyniku prac w
1935 r. powstała słynna
gitara elektryczna ES-
150 (od Electric Spa-
nish Guitar). Była to
gitara z pudłem rezo-
nansowym z charak-
terystycznymi dla in-
strumentów smyczko-
wych otworami po obu
stronach nasady gryfu.
Posiadała też zestaw
przetworników nowej
konstrukcji.

Gitara ta
osiągnę-
ła wielką

popularność. Jed-
nymi z pierwszych
jej posiadaczy byli
Charlie Christian,
gitarzysta big ban-
du Benny’ ego Go-
odmana i jego przyja-
ciel, bluesman T-Bone
Walker. Christian zdefi-
niował brzmienie gitary jaz-
zowej na całe następne dziesię-
ciolecie, zaś T-Bone Walker stał się
wzorem dla bluesmanów oraz gi-
tarzystów rockowych.

Mimo niewątpliwego
sukcesu ES-150
sprawiała problemy

techniczne: powstawały niepo-
żądane wibracje, przydźwięki,
sprzężenia zwrotne i inne wady
dźwięku. Inżynierowie Gibso-
na mieli problemy z identyfika-
cją ich źródeł. Z pomocą przy-
szedł im inny amerykański wy-
nalazca i gitarzysta Les Paul
(właściwie Lester William Pols-
fuss), zwany Thomasem Ediso-
nem przemysłu muzycznego.
Jego pomysłem była gitara po-
zbawiona pudła rezonansowe-
go. Les Paul nazwał ją The Log
(deska). Co prawda na fronto-
wej części znalazły się otwory
podobne do takich jak w ES-
150, lecz były to tylko atrapy.
Dla Gibsona takie rozwiązanie
okazało się zbyt radykalne i pro-
jekt został zarzucony. 

W1949 r. producent gi-
tar z Kalifornii Leo
Fender zadebiuto-

wał na rynku pierwszą komer-
cyjną gitarą bez pudła rezonan-
sowego, początkowo zwaną
Esquire. Później nazwę zmienio-
no na Broadcaster, aby ostatecz-
nie nazwać ją Telecaster. Gitara
ta posiadająca dwa przetworni-
ki i dwa potencjometry regulują-
ce głośność oraz ton jest produ-
kowana do dziś praktycznie w
niezmienionej formie. Teleca-
ster, wygodny w grze, stał się gi-
tarą popularną wśród muzyków
jazzowych i country, a od połowy
lat pięćdziesiątych także rockan-
drollowych.

Wpołowie lat 50. po-
jawiła się gitara,
która pobiła popu-

larnością wszystkie wcześniej-
sze. Było to rozwinięcie Fende-
ra Telecastera, model Stratoca-
ster. Gitara posiadała trzy ze-

stawy przetworników, które
mogły być uruchamiane w pię-
ciu kombinacjach. Ze względu
na swą cenę, jak i wyjątkową
elastyczność kształtowania
dźwięku, stała się najczęściej
wybieraną gitarą. Fender sprze-
dał jej setki tysięcy, powstało
też wiele klonów liczonych w
milionach sztuk. Tym, kim dla
ES-155 był Charlie Christian i
dla ES-355 Chuck Berry, tym
dla dla Stratocastera został Jimi
Hendrix, który wypromował tę
gitarę w większym stopniu niż
jakikolwiek inny gitarzysta. Jej
pierwszym użytkownikiem w
Europie był Hank Marvin z The

Shadows. Instrument sprezen-
tował mu Cliff Richard po po-
wrocie z USA.

Gibson zawstydzony
sukcesem Fendera
zdecydował się wró-

cić do pomysłu gitary bez pu-
dła. Do współpracy ponownie
zaprosił wcześniejszego pomy-
słodawcę Lesa Paula i tak w
1952 r. powstał jeden z najsłyn-
niejszych, produkowany do dziś
model gitary elektrycznej Gib-
son Les Paul, którego cechą jest
ciepłe, łagodne brzmienie i wy-
goda w grze. To na tym mode-
lu wykonano wiele kultowych
dzisiaj gitarowych solówek. Gib-
son Les Paul 1959, znany jako
„Numer Dwa”, został zakupiony
w 1973 r. przez Jimmy’ego Pa-

ge’ a z Led Zeppelin. Gitarzysta
poszukiwał wtedy drugiego,
wyjątkowego modelu Les Pau-
la, bo kilka lat wcześniej nabył
inną legendę Les Paul - „Numer
Jeden” , czyli Les Paul 59’ burst.
Jej właścicielem był amerykań-
ski fenomen gitary Joe Walsh z
The Eagles, który wykonał na
niej słynną partię solową w naj-
większym przeboju tej grupy
„Hotel California” (z Donem
Felderem na dwugryfowej Gib-
son EDS-1275). Prestiżowy ma-
gazyn Guitar World Magazine
umieścił tę solówkę w pierw-
szej dziesiątce gitarowych soló-
wek wszech czasów (100 Gre-
atest Guitar Solos). Wyprodu-

kowano tylko 100 egzemplarzy
gitary Les Paul 59’ burst. 

Wdniu zakupu Les
Paul „Numer Dwa”
był w gruncie rze-

czy wersją standardową, Jim-
my Page jednak zmodyfikował
kształt gryfu tak, aby dopaso-
wać go do swoich potrzeb. Gryf,
choć cienki, jest grubszy niż ten
z „Numeru Jeden”. Gitara po-
siada piękne przypalane wy-
kończenie o kolorze ciemnego
bursztynu wraz z wyraźnym
numerem seryjnym datującym
ją na 1959 rok. Page często się-
gał po tego Les Paula będąc w
Led Zeppelin, a na początku lat
80. zdecydował się uczynić go
bardziej wszechstronnym in-
strumentem i starał się odkryć

wszystkie jego możliwości. Za-
projektował mianowicie system
przełączników służący rozdzie-
laniu cewek przetworników. Za-
trudnił wykwalifikowanych
techników w celu opracowania
schematu działania i zrealizo-
wania jego technicznej wizji. W
rezultacie każdy z czterech po-
tencjometrów dostał funkcjo-
nalność push/pull, a pod ma-
skownicą ukryto dwa kolejne
przełączniki.

Jimmy Page Les Paul „Nu-
mer Dwa” został odtwo-
rzony po intensywnym

przebadaniu cal po calu orygi-
nalnej gitary Jimmy Page’ a za-
równo wnętrza, jak i strony ze-

wnętrznej. Wytwo-
rzono ręcznie serię
prototypów, z któ-
rych każdy został
sprawdzony przez gi-

tarzystę osobiście. Za-

twierdzenie ostatecznych popra-
wek nastąpiło po dokładnym
zbadaniu i intensywnym ogra-
niu prototypu przez legendar-
nego artystę w jego londyńskim
domu. Po tym wydarzeniu pro-
totyp otrzymał „zielone światło”,
by na zawsze pozostać matrycą
Custom Shop Jimmy Page „Nu-
mer Dwa” Les Paul. Gitarzysta
zaplanował wyprodukowanie
zaledwie 325 egzemplarzy tego
modelu. Pierwsze 25 zostały
„postarzone” przez mistrza re-
produkcji gitar Toma Murphy
oraz własnoręcznie podpisane
przez Jimmy Page’ a. Dodatkowe
100 zostały poddane zewnętrz-
nemu procesowi postarzania, a
200 wykończono zgodnie ze spe-
cyfikacją VOS Gibsona.

Jimmy Page to jeden z naj-
wybitniejszych gitarzy-
stów naszych czasów. Je-

go  drugim ulubionym instru-
mentem jest dwugryfowa gitara
Gibson EDS-1275. Na jej górnym
gryfie znajduje się komplet strun
gitary 12-strunowej, a na dolnym
6 strun jak u zwykłej gitary, lub 4-
strunowa gitara basowa. Dzięki
takiemu rozwiązaniu gitarzysta
może szybko poruszać się mię-
dzy dwoma gryfami bez potrze-
by straty czasu na zamianę gita-
ry. To właśnie na dwugryfowej
Gibson EDS-1275 Jimmy zagrał
w lipcu 1973 r. w nowojorskiej
hali Madison Square Garden kul-
tową już dzisiaj solówkę utworu
Led Zeppelin “Stairway to He-
aven” (Schody do nieba), którą
magazyny Rolling Stone oraz Gu-
itar World umieściły na pierw-
szym miejscu prestiżowej listy
“100 Greatest Guitar Solos”. I
słusznie, bo faktycznie jest to gi-
tarowe arcydzieło. Solo na scenie

Madison Square Gar-

den w wykonaniu Jima trwało 2
min 57 sek., tyle czasu potrzebo-
wał, aby na trwałe zapisać się w
historii rocka. 

Utwór rozpoczynał wolny
temat akustyczny w sty-
lu folk uzupełniony za-

rdzewiałym głosem wokalisty Ro-
berta Planta. Znanego z brawury
perkusistę Johna “Bonzo” Bonha-
ma słychać tylko w tle - bił w bęb-
ny wolno, bez zbędnych ozdobni-
ków, jakby od niechcenia. Nagle
Plant kończy, bierze w dłonie tam-
buryn, usuwa się w cień i rozpo-
czyna się teatr jednego tylko akto-
ra. Page ubrany w strój linoskocz-
ka, uzupełniony bogato wyszy-
wanym paciorkami kusym ku-
braczkiem nie zakrywającym pier-
si artysty, wydobywa z gitary ko-

smiczne dźwięki ciągle zwiększa-
jąc tempo. W ślad za nim rusza
Bonham prezentując swoje per-
kusyjne brewerie. Jimmy wpada
w trans, w pewnym momencie
wydaje się, że rozmawia z gitarą.
Na scenę powraca Plant, aby
zwieńczyć całość dynamicznym
hardrockowym zakończeniem.
Mówi Jimmy Page: „Stworzyłem
Stairway to Heaven łącząc w ca-
łość kilka fragmentów, które po-
wstały osobno. A jedno z kluczo-
wych założeń było takie, że tem-
po ma cały czas rosnąć. Świado-
mie złamałem więc pewną zasa-
dę obowiązującą w muzyce.
Utwór „Stairway to Heaven” zo-
stał uznany za jedną z najwspa-
nialszych kompozycji rockowych
wszech czasów. Album stał się jed-
ną z najlepiej sprzedającej się płyt
w historii muzyki rockowej. 

Oto najwybitniejsi gita-
rzyści wszech czasów
według magazynu

Rolling Stone:
1. Jimi Hendrix (1942-1970)

2. Eric Clapton  ur. 1945 r.
The Yardbirds, Cream

3. Jimmy Page ur.
1944 r. The
Yardbirds, Led
Zeppelin

4. Keith Ri-
chards ur. 1943
r. The Rolling
Stones

5. Jeff Beck
ur. 1944 r. The
Yardbirds

6. B.B. King
ur. 1925 r. 

7. Chuck Ber-
ry ur. 1926 r. 

8. Eddie van
Halen ur. 1955 r. 

9. Duane Allman
(1946 - 1971) 

10. Pete Townshend ur. 1945
r. The Who

11. George Harrison (1943-
2001) The Beatles

12. Stevie Ray Vaughan (1954
- 1990)

13. Albert King (1923-1992)
14. David Gilmour ur. 1946 r.

Pink Floyd
15. Freddie King (1934-1976)
16. Derek Trucks ur. 1979 r. 
17. Neil Young ur. 1945 r. 
18. Les Paul (1915-2009)
19. James Burton ur. 1939 r.
20. Carlos Santana ur. 1947 r.
22. Frank Zappa
25. Tony Iommi (Black Sab-

bath)
26. Brian May (Queen)
32. Billy Gibbons (ZZ Top)
38. The Edge (U2)
44. Mark Knopfler (Dire Stra-

its)
50. Ritchie Blackmore (Deep

Purple)
54. Joe Walsh (The Eagles)
55. John Lennon (The Be-

atles)
96. Bruce Springsteen

N a prestiżowej liście
100 najlepszych bra-
kuje innych wielkich

nazwisk, jak na przykład Paul
Mc Cartney, John Mayall, Joe
Satriani, Steve Vai, wspomnia-
ny wyżej Don Felder (The
Eagles), Slash (Guns N’ Roses),
specjalista od tappingu Steve
Hackett (Genesis), czy znakomi-
ty, acz niedoceniany Steve Lu-
kather (Toto). Nawet na najdal-
szej orbicie pierwszej setki nie
znajdziemy nazwiska gitarzysty
z terenu Europy środkowo -
wschodniej. Właściwie listę naj-
lepszych tworzą muzycy z Wysp
oraz Amerykanie. Wyjątkami są
Holender Eddie van Halen oraz
Meksykanin Carlos Santana. Nic
nie zapowiada, aby gitarowa
geografia w najbliższych latach
miała się zmienić. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
Ź r ó d ł a :  I n t e r n e t ,  m a g a z y n y

R o l l i n g  S t o n e  i  G u i t a r  W o r l d  

Zanim Jimi Hendrix uczynił z elektrycznej gitary stradivariusa XX wieku

Gitarzystów było wielu, ale żaden nie równał się...
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Zapraszamy na Dni Otwarte do Warszawskiej Szkoły Reklamy podczas których poznacie nas bliżej
i będziecie mogli spróbować swoich sił przy pracy z tabletem graficznym, przekonać się o magii
telewizji oraz wziąć udział w sesji zdjęciowej w profesjonalnym studiu. Opowiemy Wam o szkole i
odpowiemy na wszystkie nurtujące pytania.

Warszawska Szkoła Reklamy regularnie organizuje otwarte, bezpłatne warsztaty i szkolenia dla
wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą branżą kreatywną, mediową i reklamową. Pozwala
to podejmować świadome wybory dotyczące dalszej drogi edukacyjnej oparte na rozwijaniu własnych
talentów i pasji. Dzięki tematycznym spotkaniom można na własnej skórze przekonać się czy praca
fotografa, grafika lub operatora kamery jest tym co tygrysy lubią najbardziej.

Interesujesz się grafiką, fotografią lub reklamą?
Czujesz w sobie pokłady niewykorzystanej kreatywnej energii?
Czesz poznać WSR bliżej ale bałeś się zapytać ?
Przyjdź koniecznie i przekonaj się sam!
5 lutego (czwartek) 17:30 i 7 lutego (sobota) lutego godzina 11:00

TTuu łłaawweecczzkkaa,, ttaamm ffllaasszzeecczzkkaa

Na przystanku autobusowym (dosłownie – NA PRZYSTANKU!) w kierunku centrum, przy
skrzyżowaniu ul. Nugat i Rosoła powstaje sklep alkoholowy.

Kilkadziesiąt metrów dalej jest całodobowy sklepik z alkoholem. Po drugiej stronie Nugat jest SAM
spożywczy, gdzie są alkohole. W głębi osiedla, w sąsiedztwie szkoły, jest następny SAM, Tam też są
różne trunki. Czy aby nie za wiele tego „dobrego”? A tu – przystanek czterech linii autobusowych, wiata
z ławeczką i chętni z flaszeczką. 

Tak to widzimy. My, mieszkańcy pobliskiego budynku. A na przystanku - młodzież, matki z dziećmi,
osoby starsze. I: „jeszcze po kropelce”, a raczej... „po butelce”. CZY JEST NA TO JAKAŚ RADA, ABY
TEMU ZAPOBIEC?

( P r o s z ę  n i e  p u b l i k o w a ć  m o j e g o  n a z w i s k a ,  b o  t o  m o ż e  z a s z k o d z i ć  m o j e m u  z d r o w i u ,  
a  m o ż e  i  ż y c i u ) .

K Ł A N I A M  S I Ę !
( D a n e  a u t o r a  z n a n e  r e d a k c j i )

SSmmuuttnnyy pprroobblleemm pprrzzyy MMiiggddaałłoowweejj

Moja desperacja wyrażająca się tym, że się do Państwa zwracam wynika z bezsilności w starciu z
przebiegłością Urzędu (czytaj: urzędników).

Krótki rys historii: w 1992 r. wyczytałem w prasie informację o możliwości wydzierżawienia terenu
pod usługi rzemieślnicze. Ówczesna Spółdzielnia „Natolin” zadysponowała w ten sposób terenem na
tyłach stacji benzynowej u zbiegu ulic Rosoła i Migdałowej. Udało się. 

Po szeregu działań został nam wydzierżawiony kawałek ok. 400 m.kw. i tam, w ciągu prawie
dwóch lat, po przebrnięciu problemów z uzbrojeniem terenu, wszelkimi legalizacjami, zbudowaliśmy
(systemem gospodarczym, nieomal własnoręcznie za uciułane pieniądze) wraz z moim wspólnikiem,
elektrykiem, warsztat, zmieniając kawał błota w uzbrojony teren dający korzyść wszystkim.
Mieszkańcom, Spółdzielni i oczywiście nam. Tak minęło pierwszych 10 lat dzierżawy, drugie 10 lat
marzeń o wykupieniu tego kawałka były płonne. Nikt nie chciał z nami na ten temat rozmawiać. Z
różnych przyczyn. Paradoksalnie, kłopoty finansowe SP „Przy Metrze”, która to dawno temu, przejęła
majątek od SM „Natolin”, stworzyły nam taką możliwość.

W ramach pozyskiwania środków Sp-nia zaczęła sprzedawać grunty. Zgromadzenie Przedstawicieli
i tę działkę, na której są nasze warsztaty (na działce jest jeszcze zbudowany niedługo po nas zespół
myjni z wulkanizacją) postanowiło sprzedać. Zarząd uzyskał zgodę, został wskazany do wykonania
Uchwały, a nam, obecnym dzierżawcom, przyznano prawo pierwszeństwa w zakupie. Zatem
szczęśliwy finał, jako uwieńczenie 20 lat pracy! Wydawać by się mogło. Podczas prac przygotowawczych
okazało się, że nasz budynek, o zgrozo, wystaje poza granice działki, na teren sąsiada (obca spółka
developerska) ok. 70 cm. I tu zaczęły się dziać rzeczy dziwne. Zarząd Spółdzielni na bazie tego
defektu postawił przed nami szereg warunków – na zdrowy rozum – nie do spełnienia. Przed nami,
to znaczy dzierżawcami tego małego kawałka z feralnym budynkiem, bo zespół myjni Zarząd szybo
oddziela z całości działki. Warunki dla dalszego aneksowania Umowy mające w bliżej nieokreślonym
czasie doprowadzić do sprzedaży nam terenu w istocie uniemożliwiają transakcję, wbrew
postanowieniom Zebrania Przedstawicieli. 

Działania nasze, wskazujące możliwość zbycia działki w obecnym stanie, przy zaangażowaniu jednej
z najlepszych kancelarii notarialnych w Warszawie, zostały przez Zarząd zignorowane. Również
wykazanie przez nas gotowości do przebudowy warsztatu tak, żeby nie wychodził poza obecne
granice działki nie zostały przyjęte do rozpatrzenia. Dla wyjaśnienia – budynek został zbudowany z
zachowaniem wszelkich procedur, odebrany przez Urzędy i dopuszczony do użytkowania, a granice
działki, tak naprawdę, zostały zdefiniowane kilka lat po ukończeniu budowy. Notabene – w 2005 r.
– zmienił się właściciel sąsiedniej działki, były robione wszelkie wyrysy, mapy i można przyjąć, że już
wtedy Spółdzielnia powinna była widzieć ten defekt. Nikogo to jednak do chwili obecnej nie
interesowało. Przyczyny takiego obrotu sprawy, że zostało to obecnie podniesione do roli defektu, są
nam wiadome...

Największy cios Zarząd zadał nam w listopadzie, kiedy to zamiast kontynuować działania w
kierunku załatwienia sprawy, „załatwiono” nas uznając, że umowa dzierżawy nas nie wiąże i mamy
w trybie natychmiastowym zwrócić teren po uprzednim zlikwidowaniu naniesień, a za czas rzekomo
bezprawnego zajmowania działki (od lipca do grudnia 2014) mamy płacić karne opłaty dzierżawne.
Na dzień dzisiejszy prawie... 90 tysięcy złotych!

Tu Zarząd działa błyskawicznie, aby zamknąć przed nami drzwi wyznaczył do kontaktów kancelarię
Radcy Prawnego.

Widać więc, jak w rzeczywistości wygląda dbałość Zarządu SM „Przy Metrze” o zachowanie
istniejących usług, dbałość o dobro mieszkańców – mocno deklarowane w pierwszych naszych
rozmowach w końcu 2013 r., kiedy to przedstawiono nam postanowienia Zebrania Przedstawicieli,
zobowiązywano do wyrażenia jasnej deklaracji, czy chcemy kupić i wynegocjowano już cenę za m. kw.

Przy użyciu niuansów prawnych oraz zwykłego krętactwa zostaliśmy wyrugowani z działki,
postawieni w stan bankructwa. Sprawa będzie miała swój finał w sądzie. A w sądzie, jak to w
sądzie......

Ktoś na tym zyska, my na pewno stracimy. Pracę, godność, zdrowie i pieniądze.
Mieszkańcy korzystający z naszych usług? Chyba też, bo jesteśmy, razem z elektrykiem,

przedstawicielami wymierającego już prawdziwego rzemiosła, starymi „cechowcami”, szkolącymi
młodzież, działającymi w innych standardach niż pobliskie markety motoryzacyjne.

Może będzie w tym miejscu kolejny apartamentowiec, a usługi zrekompensuje sąsiad ?
Oczywiście jest to skrót historii, która ma swoje karty do udostępnienia w kontakcie osobistym, o

ile temat ten okaże się dla Państwa interesujący.
Z  w y r a z a m i  s z a c u n k u ,

P i o t r  D ą b r o w s k i

WW oobbrroonniiee nnaazzwwyy ZZWWMM
Pan Sławomir Litwin - Społeczny Przewodniczący Komitetu Obrońców nazwy ulicy ZWM
Jestem mieszkańcem budynku przy ulicy ZWM 14 i jestem przeciwny zmianie jej nazwy.
Oprócz wszystkich powodów wymienionych w liście Pana Przewodniczącego warto wymienić

jeszcze jeden, praktyczny.
Przyjęło się używanie skróconej nazwy ZWM uznawane także przez pocztę. To duża wygoda w

adresowaniu przesyłek.
Mamy i inne niewygodne z punktu wiedzenia adresowania ulice w Warszawie:
- Generała Antoniego Chruściela „Montera” (GACM ?)
- Majora Franciszka M. Amatowicza „Tatara” (MFMAT ?)
- Księdza Biskupa Kuliusza Burschego (KBKB ? jak w żarcie o wietnamskiej broni)
- Drugiej Armii Wojska Polskiego (DAWP ?)
- Batalionu Pancernego Armii Krajowej „Golskiego” (BPAKG ?)
i wiele innych, których nazw też nie daje się przedstawić jako kilkuliterowego skrótu.
Znając dotychczasową działalność pani Nehrebeckiej i jej zespołu, nowa nazwa nie dałaby nam

komfortu krótkiego zapisu.
Przy okazji:
Nazwę ulicy ZWM próbowano dotąd zmienić dwukrotnie. Po raz pierwszy na Pawlaczyka, lecz tę

nazwę przypisano jednocześnie dwu ulicom i ZWM wyszła z tego obronną ręką (choć już zaczęliśmy
dostawać korespondencję z urzędów tak adresowaną).

Druga zmiana to na ul. Szczepańskiego. P o z d r a w i a m
( D a n e  a u t o r a  z n a n e  r e d a k c j i )

Tablety, studio i warsztaty

Przy bębnach, sztaludze i na parkiecie
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Za nami tegoroczna akcja „Zima
w Mieście” w województwie mazo-
wieckim. Na Ursynowie finanso-
wał ją ze swoich środków Urząd
Dzielnicy, dzięki czemu dzieci mo-
gły korzystać z przygotowanych
dla nich atrakcji bezpłatnie. 

W Domu Sztuki SMB „Jary”
atrakcją numer jeden był Bal
Karnawałowy. Udał się nadzwy-

czajnie, o czym świadczyły entu-
zjastyczne opinie zarówno kil-
kuletnich balowiczów, jak i ich
rodziców czy opiekunów. Bal
prowadziła brawurowo para ta-
neczna Małgorzata Duchnow-
ska i Jakub Łabno. Zachęcała nie
tylko do tańca, ale również do
udziału w tzw. „animacjach” czy-
li grupowych zabawach dziecię-

cych. Powszechną wesołość wy-
wołały kapitalne sztuczki mło-
dego, utalentowanego iluzjoni-
sty Konrada Modzelewskiego.

Niemniejszym powodzeniem
niż szaleństwo na parkiecie cie-
szyły się warsztaty „Bębnij ile
sił”, zajęcia teatru muzycznego
oraz „Zimowe zabawy dłutem i
kredką”. WA B
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DDrraammaatt ww sszzppiittaalluu ww PPiiaasseecczznniiee
Sytuacja miała miejsce 7 stycznia, kiedy to Agnieszka Burzyńska (lat 26) trafiła 10 dni po terminie

do Szpitala św. Anny w Piasecznie. Agnieszka czekała 2 godziny na korytarzu, aż dostała łóżko. Jak
już trafiła do przydzielonej jej sali, poczuła bardzo silny ból w podbrzuszu. Agnieszka i Marcin (29 lat)
byli bardzo przerażeni sytuacją. 

Agnieszka udała się do gabinetu położnych, gdzie siedziały wszystkie 4 panie i poprosiła o pomoc,
bo ból stawał się coraz silniejszy i nie do zniesienia. Usłyszała – proszę czekać, zaraz ktoś podejdzie
– zainteresowanie pań cierpiącą i zwijającą się z bólu ciężarną kobietą było zerowe. Po upływie pół
godziny mąż, Marcin Burzyński, pobiegł do położnych raz jeszcze błagając o pomoc, gdyż Agnieszka
przestała odczuwać ruchy malutkiej Lilianki. 

Po tej interwencji w końcu położna ruszyła się do pokoju, w którym znajdowała się ciężarna. Po
przeprowadzeniu badania KTG u dziecka nie wykryto tętna. Agnieszkę zabrano na USG, cytuję „to
było tak nagle i szybko Aga została wzięta pod ręce i zaciągnięta w silnych bólach, wręcz biegiem
przewracając się prawie” (tak opisał to Marcin Burzyński – mąż). Badanie, które wykonano potwierdziło,
że dziecko nie oddycha. Maleństwo urodziło się martwe przez opieszałość ludzką. 

Lekarze przez ponad 10 minut reanimowali malutką Liliankę. W końcu udało się przywrócić akcję
serduszka małej i dziecko zostało przewiezione na Karową do kliniki specjalistycznej, gdzie leżała na OIOM-
ie walcząca o życie. Lilianka nie oddychała samodzielnie, była podłączona do sprzętów i masy sond, które
wykonywały funkcje życiowe za nią. Lekarze orzekli, że dziecko, na które małżeństwo tak czekało, ma
uszkodzony mózg i już nigdy nie będzie zdrowe. Po całej tej sytuacji nie usłyszeli słowa przepraszam od
ludzi, którzy zawinili, którzy ich skrzywdzili. Dyrekcja wzruszyła ramionami, jak by to był przedmiot, a
nie żywe dziecko, które przez cały przebieg ciąży było zdrowe. Nie usłyszeli żadnych wyjaśnień czemu tak
się stało? Co za bezprawie! Ja wiem w jaki kraju żyjemy, ale obojętność jest najgorszym czynnikiem ludzkim.

Szanowny Panie Redaktorze moi przyjaciele są zrozpaczeni, są młodzi i idą przez życie już z takim
bagażem. Sprawa została zgłoszona do prokuratury Rodzice chcą walczyć z całych sił o godność ich
dziecka. Ludzkie życie jest nic nie warte i serce mnie boli, że jeszcze nie przyszło maleństwo na
świat, a jest już ciężko chore. Pisząc do Pana, uroniłam masę łez, ale wierzę w to, że Lileczka to silna
kobietka, i że dobro zwycięży, a winni zostaną osądzeni.

Mam nadzieję że nagłaśnianie takich spraw uchroni innych lub pomoże w walce o sprawiedliwość.
Błagam Pana o pomoc w imieniu moich przyjaciół i Lilianki.

m g r  i n ż .  B a r b a r a  Z a k r z e w s k a
OODD RREEDDAAKKCCJJII:: Publikując bulwersujący list naszej czytelniczki, liczymy, że dyrekcja szpitala

piaseczyńskiego, znanego nam dotychczas, z dobrej, fachowej, obsługi, wyjaśni ze swojej strony całe
opisane zdarzenie. Nie zawsze bowiem tragedii winny jest rzeczywiście personel.

W dzisiejszych czasach
nieposkromionego pędu
za pieniądzem, brakuje
odwołania się do wartości
i autorytetów kształtują-
cych rzeczywistość w któ-
rej żyjemy. 

Przykładem naszej ignorancji
względem historii jest m.in. nie-
znajomość patronów ulic, ich do-
konań oraz wpływu jaki wywar-
li swoją działalnością. Współcze-
śnie, my, członkowie społeczno-
ści lokalnej i narodowej, naszym
brakiem wiedzy o osobach, któ-
re walczyły o jedność, dajemy
świadectwo tego, że sami nie
mamy woli dbania o elementy
stanowiące o naszej spójności. 

Osobą, która bez wątpienia
stała się łącznikiem międzypo-
koleniowym jest Eugeniusz Ze-
non Lokajski - polski lekkoatleta,
olimpijczyk, żołnierz, pedagog,
fotograf i wielki patriota. Na
cześć i dla upamiętnienia jego
osiągnięć nazwana została jedna
z ulic miesząca się na Ursyno-

wie. Jego imię otrzymał również
Zespół Szkół Sportowych nr 58,
znajdujący się na terenie dzielni-
cy Mokotów. Biografia Lokajskie-
go jest obrazem człowieka, któ-
ry z wszelkich sił, z ogromną pa-
sją, odwagą i determinacją od-
działywał i inspirował zniewo-
lonych rodaków. Jego postawa i
czyny budzą podziw, są przykła-
dem bohaterstwa i wzorem do
naśladowania.

Jako żołnierz wykazał się mę-
stwem biorąc udział w kampanii
wrześniowej i dowodząc pluto-
nem 35. pułku piechoty stacjo-
nującej w Brześciu nad Bugiem.
Tam dostał się do niewoli, z któ-
rej zdołał uciec unikając tym sa-
mym tragicznego losu jaki spo-
tkał wielu oficerów polskich za-
mordowanych w Katyniu i in-
nych miejscach kaźni. Przedo-
stał się do Warszawy, gdzie cze-
kała na niego rodzina: brat i sio-

stra, zaangażowani w konspira-
cyjne życie Polski podziemnej.
Eugeniusz wkrótce wstępuje do
AK i bierze udział w Powstaniu
Warszawskim, jednocześnie re-
alizując jedną ze swoich pasji -
fotografiki. Jest autorem wielu
znakomitych, cenionych na ca-
łym świecie zdjęć dokumentu-
jących przede wszystkim hero-
iczną walkę powstańców oraz
zrujnowaną stolicę z czasów
okupacji. Jako oficer Wojska Pol-
skiego zmuszony był do życia w
ukryciu, ale nie spoczął w pracy
na rzecz wyzwolenia kraju z rąk
wroga. Organizował zajęcia i
wykłady w ramach tajnego na-
uczania Centralnego Instytutu
Wychowania Fizycznego (które
sam ukończył przed wojną) oraz
prowadził lekcje jako nauczyciel
gimnastyki w Prywatnej Szkole
Powszechnej im. Mikołaja Reja,
gdzie oprócz rozwijania wśród
młodzieży ducha sportu, budził
także ducha patriotyzmu wpaja-
jąc podopiecznym podstawowe

wartości moralne takie jak:
uczciwość, sumienność, solidar-
ność i miłość do ojczyzny. Po
śmierci brata, walczącego w od-
dziale „Koszta”, Lokajski szybko
zajął jego miejsce, gdzie naj-
pierw pełnił rolę kronikarza wo-
jennego, a później stał się do-
wódcą II plutonu, którym z suk-
cesami kierował pod pseudoni-
mem „Brok”. Zginął w czasie
bombardowania 25 września
1944 roku, w ruinach zawalo-
nego budynku przy ul. Marszał-
kowskiej, w którym znajdował
się sklep, gdzie Lokajski zaopa-
trywał się w materiały fotogra-
ficzne. Jego ciało odnaleziono
dopiero w maju 1945 roku.

Jego chwalebna działalność
wojskowa stanowiła ostatni etap
jego życia. Równie istotny i nie
mogący ulec zapomnieniu jest
okres jego działalności sporto-
wej. „Pająk”, bo tak nazywali go

rówieśnicy (ze względu na dłu-
gie i szczupłe kończyny) w 1924
roku postanowił rozpocząć swo-
ją karierę sportową, zgłaszając
się do klubu Warszawianka. Już
wtedy pojawił się u niego zapał
do rzucania oszczepem, jednak
idąc za radami swoich trenerów,
Lokajski skupił się na wieloboju.
Był świetnym wieloboistą, ale
prawdziwą sportową pasją oka-
zał się oszczep. Okres świetności
Lokajskiego przypadł na lata
1932-1936. Podczas meczu War-
szawa-Poznań, w 1936 roku, wy-
nikiem 73,27 m uzyskał rekord
Polski zdumiewając cały lekko-
atletyczny świat. Rezultat ten
stanowił trzecią odległość w hi-
storii dyscypliny. Lokajski stał się
głównym faworytem do osią-
gnięcia sukcesu na Igrzyskach w
Berlinie, które odbywały się tego
samego roku. Gdyby powtórzył
wynik, wróciłby do Polski ze zło-
tym medalem. Niestety, w trak-
cie ostatniego treningu przed
konkursem finałowym przyda-

rzyła mu się kontuzja, która wy-
eliminowała go ze sportowego
życia na zawsze. Z zerwanym
mięśniem barkowym przystąpił
jednak do rywalizacji i mimo bó-
lu udało mu się wykonać jeden
rzut na odległość 66,36 m, co
dało mu (tylko) 7. pozycję. 

– Pamięć o naszym patronie
jest ciągle żywa - mówi Halina
Hajnosz, dyrektorka Zespołu
Szkół Sportowych nr 58 im. Eu-
geniusza Lokajskiego - co roku,
25 września organizujemy Dzień
Patrona, w którym to prezentu-
jemy filmy, odczytujemy wspo-
mnienia i dzielimy się jego
wszechstronnym życiorysem.
Przez lata tradycją szkoły były
spotkania z siostrą Lokajskiego,
panią Zofią Domańską oraz skła-
danie wieńca na grobie nasze-
go bohatera, na Powązkach - do-
daje Pani Dyrektor. 

M a c i e j  To p o l e w s k i  

Minęła „Zima w mieście”

W Domu Kultury SMB Imielin dnia 13 lutego, w piątek o godz. 19.00 wystąpi kabaret FORMACJA
CHATELET. Wstęp – zaproszenia do odbioru w DK Imielin od 9 lutego w poniedziałek od godz. 19,
a 15 luteg, lutego w niedzielę o godzinie 17.00 koncert da Zespół DEREŃ. ( r e d . )

NNaa zzddjjeecciiuu RRoocckkoowwee iiMM GGrraanniiee „„ZZiimmaa 22001155”” ww DDKK IImmiieelliinn pprrzzyy uull.. DDeerreenniioowweejj 66 - kkoonncceerrtt ffiinnaałłoowwyy  nnaa
sscceenniiee uucczzeessttnniiccyy wwaarrsszzttaattóóww:: MMiicchhaałł,, KKaaccppeerr,, WWoojjtteekk((ggiittaarryy)),, LLiillaa ii WWooddzzuu ((ppeerrkkuussjjaa)) oorraazz ZZuuzziiaa,,
KKaassiiaa,, MMaałłggoossiiaa ((wwookkaallee))..

FOTO WOLHA

Patron Eugeniusz Lokajski
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14 lutego o godz. 18.00 w
warszawskim Kinie Kadr
DK Kadr, ul. Gotarda 16
rusza XI edycja muzyczno-
-filmowego cyklu - Jazzo-
we Spotkania Filmowe. 

Koncerty jazzowe z tematami
filmowymi w wykonaniu wybit-
nych muzyków polskiej sceny jaz-
zowej, pokazy filmów oraz spe-
cjalni goście to atrakcje cyklu. 

Od 11 lat organizatorzy: Iwona
Strzelczyk i Krzysztof Strzelczyk
zapraszają na spotkania ze zna-
nymi twórcami, reżyserami i akto-
rami. Gośćmi specjalnymi byli: Je-
rzy Kawalerowicz, Janusz Mor-
genstern, Tadeusz Konwicki, Jan
Laskowski, Kazimierz Kutz, Lucy-
na Winnicka, Wojciech Siemion.
Wystąpiła czołówka wybitnych
artystów, jazzmanów m.in.: An-
drzej Kurylewicz, Wanda Warska,
Włodzimierz Nahorny, Włodek
Pawlik, Gary Guthman, Janusz
Muniak , Janusz Strobel, Milo Kur-
tis, Marysia Sadowska, Krzysztof
Sadowski, Marek Bałata, Krzesi-
mir Dębski, Anna Jurksztowicz,
Iza Zając, Filip Wojciechowski,

Andrzej Dąbrowski, Mariusz Bog-
danowicz, Janusz Muniak, Ma-
ciej Strzelczyk, Krzysztof Herdzin,
Krzysztof Ścierański.

Prezentowane były sztanda-
rowe obrazy Polskiej Szkoły Fil-
mowej i jej twórców. Wystąpili
znani dziennikarze i krytycy fil-
mowi: Jerzy Płażewski, Janusz
Wróblewski, Marek Karewicz,
Paweł Brodowski, Paweł
Sztompke opowiadali o historii i
kulisach prezentowanych fil-
mów i twórcach Jazzu.

Podczas tegorocznej edycji wi-
dzowie zobaczą filmy, spoza
głównego nurtu „polskiej szkoły
filmowej” oraz ich twórców. 

XI Jazzowe Spotkania Filmowe
rozpoczną się koncertem „Wars &
Kaper”- Deconstruction of Film
Music - Paweł Kaczmarczyk Au-
diofeeling Trio. Będzie to jedyny
koncert znakomitego krakow-
skiego artysty w Warszawie. 

Paweł Kaczmarczyk to jeden z
najwybitniejszych polskich piani-
stów młodego pokolenia. Ma za
sobą błyskotliwą karierę i debiut
w znanej europejskiej wytwór-

ni ACT Music obok takich
gwiazd jak Esbjörn Svensson.
Nazywany objawieniem polskie-
go i europejskiego rynku jazzo-
wego, ceniony za wirtuozerię,
kreatywność i niezwykle dojrza-
łą technikę. Jest trzecim polskim
muzykiem (po Tomaszu Stańce
i Marcinie Wasilewskim - ECM)
nagrywającym dla prestiżowej
wytwórni jako lider własnego
zespołu. Artysta wielokrotnie na-
gradzany i wyróżniany na festi-
walach i plebiscytach krajowych,
jako Pianista Roku, Album Roku,
Nagród Jazz Top Jazz Forum.

Gościem specjalnym będzie
krytyk filmowy, filmoznawca,
Andrzej Bukowiecki, który opo-
wie o prezentowanym filmie Ta-
deusza Chmielewskiego „Ewa
chce spać”. Obraz jest debiutem
reżysera z 1957 r. Powstał na
podstawie jego własnego scena-
riusza. W rolach głównych grają:
Barbara Kwiatkowska i Stanisław
Mikulski.

Rezerwacja miejsc na stronie
www.dkkadr.waw.pl.

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

XI Jazzowe Spotkania Filmowe

SSpprroossttoowwaanniiee
W numerze 4 (743) „Passy” z 29 stycznia, w tekście p.t. „Tuwim w Domu Sztuki” (str. 7), błęd-

nie podano nazwisko odtwórczymi monodramu „Tuwim... czyli pięć minut woźnej”. Tę wybitną
kreację aktorską stworzyła Beata Malczewska. 

Artystkę i Czytelników serdecznie przepraszamy.
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Mieliśmy niedawno wątpliwą przyjemność poznania wyników matury
próbnej naszych młodocianych i dorosłych pociech – przyszłości naro-
du polskiego.

Media podawały już wielokrotnie szczegółowe wyniki. Nie zdał ma tury co dru-
gi uczeń. Ubiegłoroczną maturę zdało 71% abiturientów. W technikach zdała ma-
turę co druga osoba! Przypomnę tylko, że dobrze poszły przyszłym maturzystom egzaminy z języków
obcych, nieco słabiej z polskiego, a tragicznie z matematyki. W pełni zgadzam się z prof. Aleksandrem
Nalaskowski, socjologiem, który na pytanie dlaczego tylu uczniów nie zdało próbnej matury, odpowie-
dział jednoznacznie: „Bo są głupi i trzeba się z tym pogodzić. Ten egzamin oddaje stan umysłu młodego
pokolenia”. Podał też ciekawy przykład. „Miałem kiedyś seminarium magisterskie na pedagogice i żad-
na z dziewięciu studentek nie potrafiła policzyć procentów. Ja się temu nie dziwię, kiedy wziąć pod uwa-
gę, że ministrami edukacji są tak wielkie głowy jak Handke, Giertych, Hall, Szumilas i Kluzik-Rostowska.

Dzięki wytężonej pracy zespołowej udało się naszym geniuszom od nauczania dzieci i młodzieży do-
prowadzić do katastrofalnej sytuacji w edukacji młodych Po-
laków, a w szczególności do niepowetowanych luk w wiedzy
matematycznej i wszystkim, co związane jest z królową nauk.

Krew mnie zalewa, kiedy słyszę jak debile, nie potrafią-
cy sklecić zdania, ani zliczyć do dwóch, mądrzą się w tele-
wizyjnym okienku i mówią górnolotnie o wyrównywaniu
szans, o pomocy „wykluczonym, o konieczności wprowa-
dzenia ogłupiających testów, które uczą samego zdawania
te, a nie służą sprawdzaniu wiedzy w danej dziedzinie.

Pozwolę sobie zatem już teraz na podsumowanie felietonu. Jak tak dalej pójdzie, to wkrótce do-
gonimy w sprawach edukacji Francuzów, a może i Amerykanów. Poniższe zamieszczam cytaty z
książki Aleksandra Nikonowa „Koniec feminizmu, czyli czym kobieta różni się od człowieka”. Naj-
pierw przykłady „francuskie” prof. Docenki. Wiktor Docenko wykłada matematykę i fizykę na
pierwszym roku studiów w uniwersytecie Paris VI i prowadzi seminaria dla doktorantów na ostat-
nim roku Ecole Normale Superieure.

„Francuskich dzieci nie da się nauczyć działania na ułamkach. W ogóle ułamki – ich dodawanie, mno-
żenie, a szczególnie dzielenie – to przyczyna bólu głowy studentów. Z ułamkami radziła sobie nie wię-
cej niż dziesiąta część studentów pierwszego roku”. Inna studentka, kiedy wyszło jej, że cosinus kąta
między dwoma wektorami równa się 8, doszła do wniosku, że sam kąt równa się 360 stopni pomno-
żonym przez osiem. „Żaden z doktorantów ostatniego roku Ecole Normale Superieure nie jest w sta-
nie zrozumieć całki Gaussa. Wyobraźcie sobie: pilny student, umie określić pochodne, umie całkować,
a dodawać ułamków nie potrafi. Albo, powiedzmy, ułamki umie dodawać, a odejmować – ni w ząb”.

A teraz kilka „historyjek amerykańskich”, według mnie wiernie oddających stan umysłu przecięt-
nego ucznia, studenta w USA:

Autorzy podręczników bardziej dbają o poprawność polityczną ilustracji niż o treści merytorycz-
ne. Uznaje się, że jeżeli dziecko nie jest w stanie poradzić sobie z jakimś zadaniem, to taka sytuacja
powoduje uraz psychiczny! Więc wszystkie zadania zaczęto opracowywać w taki sposób, żeby był
je w stanie rozwiązać nawet absolutny debil.  Chińczycy, Japończycy i Rosjanie dystansują dzieci
“białych” w matematyce, fizyce, chemii. Za to Amerykanie zwyciężają w „naukach towarzyszących”
– w robótkach ręcznych, gotowaniu, ceramice (Amerykanie mają w szkołach takie „przydatne w ży-
ciu” przedmioty). Zadanie: bez kalkulatora podzielić 111 przez 3. Na razie amerykańscy maturzy-
ści nie umieją tego uczynić. Ale czego tu oczekiwać, jeżeli 80 procent amerykańskich nauczycieli
(!) nie umie dodać jednej drugiej do jednej trzeciej.

„Szczególnie niebezpieczna jest tendencja prowadząca do wyeliminowania ze szkolnych progra-
mów umiejętności przeprowadzania dowodów.Ten, kto nie nauczył się sztuki przeprowadzania do-
wodu, nie jest w stanie odróżnić stwierdzenia słusznego od fałszywego. Takimi ludźmi łatwo ma-
nipulować”. 

No i ma rację! Ma rację, że tępymi ludźmi łatwiej jest zarządzać!

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Matura – tępakami łatwiej rządzić

„Z ułamkami radzi-
ła sobie nie więcej
niż dziesiąta część
moich studentów
pierwszego roku”

Gdy słucham radia i oglądam  programy informacyjne, ogarnia mnie co-
raz większa irytacja. Powoli odechciewa mi się pisać, bo widzę, że to o
przysłowiową dupę potłuc. Irytuje mnie otumaniony przez kreujące rze-

czywistość media lud, tracę szacunek do opierającego się na sensacyjnych new-
sach polskiego dziennikarstwa, które staje się byle jakie i pozbawione niezależ-
nych gwiazd typu Oprah Winfrey, Barbara Walters z jej wyjątkowo rzetelnym programem publicy-
stycznym „The View”, czy Sabine Christiansen prowadząca w niemieckiej ARD swój polityczny talk-
show. Są to dziennikarki takiego kroju, że polityk zamierzający w ich programach bełkotać bez skła-
du i ładu nie ma tam czego szukać. One zadają pytania i żądają precyzyjnej odpowiedzi, bo jak nie,
to gość nigdy więcej nie przekroczy progów studia.  

Patrzę na te nasze, za przeproszeniem, gwiazdy i kozik mi się w kieszeni otwiera. Banalne pyta-
nia i bełkotliwe odpowiedzi, z których nic nie wynika. Ci sami politycy i komentatorzy latają od stu-
dia do studia głosząc w kółko to samo. A co mają mówić, skoro w każdym studio dostają te same al-
bo bardzo podobne pytania? Z ekranu wieje nudą, bo jak długo można słuchać i oglądać to samo. Jak
skończą wielomiesięczny seans z Półroczną Madzią i Jej Mamusią, ciągną tasiemiec o Tomku Który
Zatruł Się Grzybami. I tak w koło Macieju. Nasze gwiazdy telewizji komercyjnej - antyczna blond Ve-

nus i jej eteryczna zwiewna koleżan-
ka, specjalizują się w zadawaniu py-
tań - wywodów, w których od razu
zawarte są odpowiedzi. Żadna nie
wpadła na pomysł, aby zapraszać li-
derów rządzącej krajem koalicji i nę-

kać ich do skutku prostym, krótkim pytaniem: Proszę podać powody, które od prawie ośmiu lat unie-
możliwiają państwu uchwalenie ustawy reprywatyzacyjnej? Przecież macie swój rząd, swój Sejm,
swój Senat, a nawet swojego prezydenta! Jesteśmy ostatnim demokratycznym krajem byłego bloku
wschodniego, który nie posiada tak ważnego aktu prawnego. To wstyd!

Zbliżają się wybory, czyli czas kiedy można zmusić polityków do działania. Trzeba im tylko da-
wać dziennikarskiego kopa. Niestety, zamiast dziennikarskich kopów wymierzanych w leniwe za-
dki decydentów oglądamy w telewizji trudną do strawienia sieczkę. Nuda, jakby powiedział inży-
nier Mamoń, nic się nie dzieje, nic... Po prostu brak akcji jest. „Passa”  jest tylko gazetą lokalną, ale
kierujemy się zasadą, że jeśli złapiemy temat, to maglujemy go do skutku. I mamy efekty. Po serii
artykułów o wadliwej decyzji prezydent Warszawy, umożliwiającej spadkobiercom rzekomego
byłego właściciela przejęcie za grosze placu i budynku mieszkalnego przy ul. Narbutta 60, w spra-
wę zaangażowała się prokuratura, a wykonanie decyzji zostało wstrzymane. Nasze artykuły spo-
wodowały, że sprawa może przyjąć dla władz Warszawy zupełnie nieoczekiwany obrót. Okazało
się mianowicie, że roszczenia do placu i budynku Narbutta 60 mogą mieć spadkobiercy pani Micha-
liny Czarneckiej, która w okresie narzeczeństwa została obdarowana przez przyszłego męża Jana
Józefa Wedla, znanego przedwojennego cukiernika, dwiema nieruchomościami na Mokotowie - przy
ul. Narbutta 60 i Narbutta 7. Renomowana kancelaria adwokacka bada sprawę na zlecenie spad-
kobierców pani Michaliny Czarneckiej.

Irytują mnie dymiący obecnie na ulicach górnicy i chłopi. Górnictwo w kryzysie, a w Jastrzębskiej
Spółce Węglowej powstał właśnie 45 już związek zawodowy. Roczne utrzymanie wszystkich organi-
zacji kosztuje tam ponad 11 mln zł. W bliskiej upadku Kompanii Węglowej działa aż 160 organizacji
związkowych, a w Katowickim Holdingu Węglowym około 40. Związkowcy jak ognia unikają odpo-
wiedzi na pytania o ich zarobki. Tego typu pytania traktowane są jako prowokacja lub atak na górni-
czą brać. Dymiącym dzisiaj amatorom fedrowania aż do samej śmierci, bez względu na rachunek eko-
nomiczny, należy przypomnieć, że w wyborach parlamentarnych w 2011 r. Śląsk gremialnie głosował
na Platformę Obywatelską, która w Okręgu Wyborczym nr 31 (Katowice) dostała 48,43 proc. głosów
i wzięła 7 z 12 mandatów. Cóż, jeśli głosuje się na partię mającą w programie sprywatyzowanie
wszystkiego, co tylko się da, efekty takiej decyzji należy z honorem przyjąć na klatę. Jeszcze 1 paździer-
nika 2014 r., w dniu expose premier Ewy Kopacz, szef górniczej Solidarności Jarosław Grzesik bredził
w malignie: mamy nadzieję, że tym razem rząd spełni obietnice wobec górników. Rząd uczciwie speł-
nił obietnice, tyle że nie wobec górników, a własne - programowe. Dlatego nic nie mam do Platformy,
politycy tej partii od lat uczciwie uprzedzają Polaków o swoich zamiarach masowego prywatyzowa-
nia naszego pięknego kraju, włącznie z lasami. 

Również chłopstwo stawia kosy na sztorc i żąda głów, przede wszystkim ministra Marka Sawic-
kiego, swojaka z PSL. Ledwie przed dwoma miesiącami wieś gremialnie zagłosowała za PSL, w wy-
niku czego ludowcy odnieśli w wyborach samorządowych spektakularny sukces, biorąc w sejmikach
wojewódzkich aż 157 mandatów na 555 możliwych. Guzik mnie, mieszczucha, obchodzi więc dzi-
siaj los peeselowskiej wsi. Na osłodę  polecę jej mieszkańcom Molierem: sam tego chciałeś, Grze-
gorzu Dyndało. Ta glossa będzie się często powtarzać w moich publikacjach.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Sami tego chcieliście...

„Ci sami politycy i komentato-
rzy latają od studia do studia
głosząc w kółko to samo”

Za chwilę lista kandydatów zostanie zamknięta. Może nie wszyscy dzisiaj
obecni rzeczywiście staną do wyborów. Sto tysięcy podpisów to wysoki
próg. Albo ma się w zapleczu organizację dużej partii, albo pieniądze. Naj-

lepiej jedno i drugie. Bez stu pięćdziesięciu, dwustu tysięcy złotych nie ma co ma-
rzyć o dopełnieniu formalności. Sytuacja zdaje się być klarowna. Jeden napraw-
dę poważny kandydat i pretendenci o różnych walorach, jednak żadnym, który dawałby znakomi-
tą przewagę nad Bronisławem Komorowskim. Prezencja Adama Jarubasa, z PSL, rzeczywiście im-
ponująca. W Ameryce zostałby zauważony. Dziś przedostał się do opinii publicznej jeden wątek z je-
go autoprezentacji, że jego ambicją jest zostać najmłodszym polskim prezydentem. Okay.  Dobre i
to. O rok Jarubas jest młodszy od Aleksandra Kwaśniewskiego, kiedy ten wygrał po raz pierwszy. Ty-
le, że Kwaśniewski był już jednym z architektów porozumienia „okrągłego stołu”, przywódcą rządzą-
cego ugrupowania, osobą o najwyższej rozpoznawalności. Owszem, wzrostem nie grzeszył.

Magdalena Ogórek. Piękna. I co więcej? Może wartościowa, ale kto to wie? Gdzie jej wystąpie-
nia w najważniejszych polskich sprawach? Zresztą nie różni się w tym od Jarubasa. Oboje, jak do-
tychczas, oszczędni w informowaniu o swoich poglądach. Zwłaszcza na to, co leży w zakresie
obowiązków głowy państwa. Choć może ciekaw byłbym widzieć panią Magdalenę odbierającą de-
filadę sił zbrojnych na placu Zwycięstwa.

Korwin-Mikke (przytłoczony młodością kandydata PSL i urodą kandydatki SLD), długo w polskiej
polityce, od ćwierci wieku przynajmniej, niczym nie zabłysnął. Poza oryginalnym, nawet na afrykań-

skie stosunki, pomysłem na rolę kobiet
w życiu społecznym. Nawet w świecie
szympansów byłby zauważalny. Zna-
my go z pomysłu ustawy lustracyjnej, w
1992 roku. Może nie najbardziej dla ja-
kości naszego polskiego życia istotnej. 

Janusz Palikot zakręcił się kompletnie. Jarosław Kaczyński z jego przedwyborczymi wygibasa-
mi w zeszłej prezydenckiej kampanii przy Palikocie to osoba zrównoważona, przewidywalna, w ni-
czym nikogo nie zaskakująca. Nawet w uznaniu historycznych zasług Edwarda Gierka.

Niespecjalnie „robi” pan Duda. Nie Piotr, lecz Andrzej. Wysunięty przez ugrupowanie regular-
nie odnotowujące blisko 30% poparcia sam zszedł już do dwunastu. Z dwudziestu kilku zaraz po
ogłoszeniu kandydatury. Słyszę, że w salach, w których się pojawia, poza jego obsługą i mediami
przychodzi po kilka, kilkanaście osób. Mało, jak na kandydata głównej partii opozycyjnej.

Dziwnie, że prezydentura Polski, stanowisko Prezydenta, tak marnie traktowane jest przez par-
tie. Kaczyński ma je za nic. Miller. Piechociński. Co więc mają do powiedzenia o państwie? To istot-
ne pytanie. Sorry, jeśli uraziłem. 

Platforma nie jest moją partią. Przeciwnie. Uważam ją za partię utraconych szans. Taką, która w oko-
licznościach znakomitej wciąż dla Polski koniunktury utrwala to, co hamuje nasz rozwój. Korporacjonizm,
nierówności, niesprawiedliwość, nieefektywność władzy publicznej, partyjniactwo w państwowych
urzędach, niski poziom instytucji budujących kapitał ludzki, żenujące sądownictwo i szerzej – wymiar
sprawiedliwości. Ale kandydata wystawia najlepszego. Nie tylko kompetencją, ale i wizerunkiem. Takie-
go, który swoim konserwatywnym sposobem bycia (nie moja to do końca bajka), godnością, emanują-
cym ciepłem swoim i swojej małżonki (to też ma dla urzędu prezydenta znaczenie) buduje ten urząd i
przysparza państwu wartości. I, warte uwagi, on rzeczywiście jest jakby z boku Platformy. Sięga szerzej
i głębiej. Mimo swego z rodzinnego domu jeszcze zabranego konserwatyzmu. W najbliższym swoim oto-
czeniu ma kilkoro ludzi nie tylko godnych miana tych, którym nieobca wrażliwość społeczna 

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

Prezydent – to brzmi dumnie

„Platforma nie jest moją par-
tią. Przeciwnie. Uważam ją za
partię utraconych szans”

Piórem Derkacza

Katarzyna Żak
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Minister Mateusz Szczurek pozazdrościł sławy znanym kucharzom. Wydał więc przepisy po-
traw, jakie mają być serwowane w barach mlecznych. Nie ma na liście produktów dotowanych:
pieprzu, mielonej papryki, majeranku czy listka laurowego. Nie ma również dotowanej wody, w
której pozostałe już dotowane produkty mogłyby się ugotować. 

Karol Okrasa łamie przepisy kulinarne, poprzez mieszanie różnych przypraw i produktów. Ku-
charz w barze mlecznym też może złamać przepisy, tylko wtedy nie dostanie dotacji. Bar mlecz-
ny z dotacją zaserwuje takie potrawy, że lepiej oszczędzać przez pół roku, by zjeść raz coś porząd-
nego u Sowy & Przyjaciół! J e r z y  D e r k a c z
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W najbliższy wtorek, 10 lutego minie dokładnie 35 lat od
pierwszej zbiórki 277 WDHiZ, powstałej przy nowo otwar-
tej wówczas na Ursynowie szkole podstawowej nr 305 przy
ul. Dembowskiego. Na tej zbiórce, która odbyła się w Lesie
Kabackim, drużyna przyjęła nazwę Żagiew i obrała swoje
barwy: zieloną chustę z białym otokiem (co symbolicznie na-
wiązywało do ośnieżonych drzew). 

Tę zbiórkę poprowadził Dobromir Dziewulak, wówczas
student Wojskowej Akademii Technicznej (obecnie doktor
nauk humanistycznych, pedagog i polityk oświatowy, absol-
went uniwersytetu w Strasburgu, były konsul generalny
RP w Toronto, współpracownik Rady Europy, UNESCO i
Międzynarodowego Biura Wychowania w Genewie).

Drużyna pod wodzą Dobromira szybko się rozrosła. Po-
wstał Ursynowski Szczep  skupiający 3 drużyny harcerskie: Żagiew, Watra i Wrzosowisko. Druży-
nowymi byli: Leszek Białach Baniak, Sławomir Bielicki Sindbad i Małgorzata Tenderenda. Rok póź-
niej powstała drużyna Labirynt, środowiskowa drużyna konna, a w filii szkoły przy ul. Cybisa, dru-
żyny zuchowe.

Działalność w hufcu Mokotów im. Szarych Szeregów i udział w Akcji Arsenał 80 przesądziły o
zafascynowaniu historią i postacią legendarnego Janka Bytnara Rudego. Harcerze nawiązali kon-
takt z Jego matką i siostrą Danutą Dziekańską, dotarli do komendanta Akcji pod Arsenałem, b. Na-
czelnika Szarych Szeregów Stanisława Broniewskiego Orszy i innych przyjaciół Rudego, co zaowo-
cowało zorganizowaniem Izby Bohatera i przyjęciem przez Szczep jego imienia.

W sierpniu 1980 roku, podczas wędrówki kadry instruktorskiej w Gorcach powstała szczepowa
pieśń Zielona chusta z białym otokiem. Oficjalnie została wykonana 10 lutego 1981 roku na uro-
czystym kominku z okazji pierwszej rocznicy powstania drużyny. 

ZIELONA CHUSTA Z BIAŁYM OTOKIEM
ppiieeśśńń UUrrssyynnoowwsskkiieeggoo SSzzcczzeeppuu 227777 WWDDHHiiZZ iimm.. JJaannkkaa BByyttnnaarraa RRuuddeeggoo 
nnaappiissaannaa zz ookkaazzjjii II rroocczznniiccyy ppoowwssttaanniiaa ((1100 lluutteeggoo 11998811 rrookkuu)) 

słowa i muzyka: Wojciech Dąbrowski hm 
(w latach 1979-1983 dyrektor ursynowskiego Zespołu Szkół, przy którym powstał szczep)

11..
Przez ursynowskie łąki i pola,

Zimową porą, w osiemdziesiątym,
Wszędzie nas gnała harcerska dola,
Naszym drużynom dając początek.

W Kabackim Lesie, drzewa nad głową
Niosły harcerską pieśń po wykrotach

I połączyło nas bratnie słowo,
A z nim: Ojczyzna, Nauka, Cnota.

RReeffrreenn::
Zielona chusta z białym otokiem,

Lasy zielone, białe obłoki,
Zieleń mundurów i śnieżna biel,

Jeden ideał i wspólny cel.

Zielona chusta z białym otokiem,
Śmiałe marzenia, loty wysokie,

W kręgu przyjaciół dzielony chleb,
To Ursynowski Zielony Szczep! 

22..
Przez ursynowskie łąki i pola,

Szli stąd na wypad w czterdziestym czwartym
Harcerze Zośki i Parasola,

Zanim odeszli na wieczną wartę.

Dziś innym życiem tętni Ursynów,
Lecz nie przemija tradycja stara,

W nas jest legenda tamtego czynu
I żyje pamięć Janka Bytnara.

RReeffrreenn::
Zielona chusta z białym otokiem...

Jubileuszowe spotkanie odbędzie się w sobotę 7 lutego w godz. 17-22 
w Szkole Przymierza Rodzin przy ul. Grzegorzewskiej 10.

Komendant szczepu pwd. Mikołaj Śliwa Sochaj serdecznie zaprasza 
wszystkich wychowanków szczepu, byłych harcerzy i instruktorów. 

Szczegóły na facebooku: Ursynowski Szczep 277 WDHiZ im. Janka Bytnara Rudego
wydarzenie: 35 lat US 277 WDHiZ

Jubileusz Ursynowskiego Szczepu

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Zimowe spotkanie na jednym z ursynowskich parkingów, przy-
pomniało mi ciekawy model z bogatej historii Citroena. Z pewno-
ścią nie tak wyjątkowy i awangardowy jak sławny DS, ale nie-
mniej interesujący i znacznie bardziej popularny przed laty w
naszym kraju. Z modelem BX wiążę również osobiste, bardzo po-
zytywne wspomnienia, z niezapomnianego objazdu po Europie.

Spotkanie, o którym piszę we wstępie, podsunęło mi pomysł na temat dzi-
siejszego felietonu, nieco szerszy niż tylko wspominki o modelu BX. Pomyśla-

łem o przypomnieniu kilku rozwiązań technicznych i stylistycznych, które nie znalazły „zro-
zumienia” u masowego odbiorcy. W dzisiejszym felietonie wspomnę również wybrane mode-
le samochodów, które zasłynęły jako te najbardziej nieudane stylistycznie, często po prostu brzyd-
kie. Choć z tą brzydotą nie jest wcale tak prosto, ponoć nie istnieje jeden jej wzorzec.

Wspomniany model BX, też nie uchodził za wzorzec piękna, ale ja mam z nim same pozy-
tywne i jak najlepsze wspomnienia. To był wyjątkowo pakowny i komfortowy samochód, o nie-
banalnej stylistyce. Jedni woleli jego pierwszą generację z wieloma stylistycznymi smaczka-
mi, głównie we wnętrzu: bębenkowym prędkościomierzem i nietypowymi, zastępującymi
tradycyjne dźwigienki przełącznikami, zespolonymi z deską rozdzielczą oraz niezapomnianą,
oryginalną jednoramienną kierownicą. Inni woleli drugą generację modelu, znacznie mniej już
udziwnioną, z tradycyjnymi zegarami i przełącznikami, ale wciąż bardzo ciekawą.

Niektóre z „brzydkich” modeli samochodów, można by nazwać „wielkimi przegranymi”. Czę-
sto jednak gdyby nie ich brzydota właśnie, nikt by ich już dziś nie pamiętał, a tak niekiedy spo-
tkać je można w roli najdroższych perełek na specjalistycznych samochodowych aukcjach na
całym świecie.

Chcąc wspomnieć kilka wybranych „piękności” z historii motoryzacji, podzielę je na dwie gru-
py, przedstawicieli ostatnich lat, z pewnością pamiętanych przez większość z Czytelników i te
nieco starsze. Do pierwszych odważę się zaliczyć Ssangyonga Riodiusa, wielki van z Korei, któ-
ry jest od lat moim „faworytem” w tej grupie pojazdów. Podobne odczucia wzbudzały we mnie
inne modele tego dalekowschodniego producenta, Musso oraz Actyon. Przyznam, że ta kore-
ańska marka była dla mnie przez lata „liderem” tej rywalizacji. Obecnie musze uznać, że naj-
nowsze modele tego producenta, są już stylistycznie jak najbardziej poprawne.

Mieszane uczucia towarzyszą mi również, gdy widzę na ulicy Fiata Multiplę, szczególnie w
wersji sprzed faceliftingu. Nie mogę też nie wspomnieć kilku innych „piękności”: Suzuki Wa-
gon R+/Opla Agila, Forda KA I, poprzedniej generację Nissana Micry, szczególnie w wersji ca-
brio (C+C), choć jak wspomniałem, jestem przekonany, iż są wśród nas miłośnicy tych mode-
li. Z pewnością do udanych projektów nie należą również koreańska kopia Mercedesa E – Kia
Opirus oraz Tata Nano, niedoszły hit, który miał zawojować nasz rynek głównie, jako najtań-
szy „pełnowartościowy” oferowany samochód...

Do grupy nieco starszych przedstawicieli wątpliwego kunsztu stylistycznego projektantów,
z pewnością zaliczyć można np.: Citroena AMI, produkowanego w latach 1961–1977, oraz cze-
ską Tatrę T603 z lat 1955-1975. Pięknością nie można też nazwać najmniejszego seryjnie pro-
dukowanego samochodu świata, jaki został dopuszczony do ruchu, Peel’a P50. Jednak przy-
znać trzeba obiektywnie, że z wymiarów: długość 137 cm, szerokość 104,1 cm, wysokość 120
cm i wagi 59 kg!, trudno jest wydobyć coś ładnego. Dokładniejszy opis tego wyjątkowego mo-
delu samochodu pozostawię sobie na oddzielny felieton.

Klasą samą dla siebie są też modele niszowych samochodów powstałych w małych seriach
bądź wręcz w pojedynczych egzemplarzach. Do piękności nie należą też przeważnie bardzo
wąskie pojazdy produkowane w krajach dalekiego wschodu. W przypadku tych konstrukcji,
decydujące stają sie względy podatkowe, które biorą górę nad stylistyką.

Dla szczególnie zainteresowanych dzisiejszym tematem Czytelników śpieszę poinformować,
że „brzydkie” samochody mają też swoje wystawy. Zachęcam np. do odwiedzenia kalifornij-
skiego Seaside, gdzie podczas odbywającego się show, można delektować zmysły widokiem
takich właśnie pojazdów. Serdecznie polecam! M O T O W O J

m o t o @ p a s s a . w a w . p l

MOTO-PASSA � MOTO-PASSA
Moto ciekawostki...

Nietypowe brzydale

CITROEN AMI

CITROEN BX GTi 16
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ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
601-336-063

KUPIĘ każde
elektronarzędzia oraz 

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

KUPIĘ PŁYTY
WINYLOWE I CD, 

dojazd
609-155-327

SKUP KSIĄŻEK, dojazd, 
509-548-582

KUPIĘ 1-,2-pokojowe, 
724-09-09-58

KWATERY, 728-899-673

AA ANGIELSKI skutecznie, 
503-765-393

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

FRANCUSKI, 880-321-787
HISZPAŃSKI, 507-087-609
MATEMATYKA, 22 641-82-83
MATEMATYKA, 503-472-944 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

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

CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

MATEMATYKA FIZYKA,
matury, gimnazjalne, 605-783-233

MATEMATYKA, nauczycielka,
604-399-221

NIEMIECKI, atrakcyjnie, 
600-457-178

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

POLSKI, matura, gimnazjum,
duże doświadczenie, 602-159-910

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

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

DO BIURA, branża reklamowa,
biuro@atsdigital.pl

SOLIDNE sprzątanie mieszkań.
Najlepiej na stałe, 886-711-028

ZATRUDNIĘ wspólniczkę do
zakładu fryzjerskiego, 
516-144-424

ANTENY, 603-375-875
BEZPYŁOWE cyklinowanie,

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DEZYNSEKCJA,

DERATYZACJA, 606-652-601
DOCIEPLANIE budynków,

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

DOCIEPLANIE poddaszy -
solidnie, 501-624-562

DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, tanio, 

507-153-734

ELEKTRYCZNE
501-236-987

ELEKTRYK - kuchnie, 
507-153-734

ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
HYDRAULIKA, remonty, 

602-651-211

KOMPUTERY pogotowie, 
ul. Na Uboczu 3, 

tel. 22 894-46-67, 
602-301-214

KOMPUTERY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644-26-05, 
601-737-777

KRATY, tel. 603-349-374

KRAWCOWA, 
ul. Kulczyńskiego 9, 

tel.: 692-101-784

MALOWANIE, 722-920-650

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

NAPRAWA - lodówki, pralki,
502-562-444

NAPRAWA
lodówki, pralki, zmywarki 

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

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

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

22 641-80-74

NAPRAWA TELEWIZORÓW,
502-288-514

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

PROFESJONALNE
czyszczenie i pranie

dywanów i wykładzin, 
501-053-855,

www.fstz.waw.pl

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

ROLETY - itp. Robert, 
501-132-233

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

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

STOLARSKIE, meblowe, 
505-935-627

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

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

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

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

WIERCENIE, KARNISZE,
itp.608-303-530

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

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

DOM OPIEKI, Piaseczno, 
601-870-594

HERBALIFE
gwarancja, 

konsultant  Michał Łuczyński
22 644-79-28
601-313-313
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

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

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – RRyysszzaarrdd KKoocchhaann;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, WWoojjcciieecchh GGooddzziimmiirrsskkii,, LLeecchh KKoowwaallsskkii (foto).. 
Redakcja: 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa,, uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, sekretarz redakcji: tteell.. 664488-4444-3322,,  e-mail: ppaassssaa@@ppaassssaa..wwaaww..ppll,, Internet: wwwwww..ppaassssaa..wwaaww..ppll.. 
Biuro Ogłoszeń –– MMaaggddaalleennaa JJaawwoorrsskkaa;; Dział Reklamy tteell.. ((2222)) 664499-7711-6655,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660055-336644-339966,, 660077-992255-000011;; Marketing i reklama –– GGrrzzeeggoorrzz PPrrzzyybbyysszz tteell.. 660077-992255-000011
Wydawca – AAggeennccjjaa rreekkllaammoowwaa IIMMAAKKOO SSpp.. JJaawwnnaa,, 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa.. uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660022-221133 555555;; ee-mmaaiill:: iimmaakkoo @@iimmaakkoo..ccoomm..ppll;; Skład i łamanie – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Studio graficzne – MMiicchhaałł DDoommaańńsskkii;;
Druk: AAGGOORRAA SS..AA..;; Kolportaż – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj,, tteell.. 660055-336644-339977;; PPAASSSSAA jjeesstt cczzłłoonnkkiieemm PPoollsskkiieeggoo SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa PPrraassyy LLookkaallnneejj.. RReeddaakkccjjaa nniiee jjeesstt zzoobboowwiiąązzaannaa ddoo ppuubblliikkaaccjjii nniieezzaammóówwiioonnyycchh tteekkssttóóww..

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

NNiieeddzziieellaa,, 88 lluutteeggoo,, 1166..0000:: Te-
atr Za Daleki w Domu Sztuki za-
prasza dzieci na bajkę „O przebi-
śniegu, co spał w kominie”. 

Bezpłatne karty wstępu – w
kasie Domu Sztuki od czwart-
ku, 5 lutego, od godz. 17.00.* 

NNiieeddzziieellaa,, 88 lluutteeggoo,, 1188..0000:: Dys-
kusyjny Klub Filmowy „Dom Sztu-
ki” zaprasza na pokaz filmu „Ida”
(dramat, Polska/Dania 2013, 79
min., reż. Paweł Pawlikowski, w
rolach głównych: Agata Kulesza,
Agata Trzebuchowska, Dawid
Ogrodnik; nominacje do Oscara
2015 dla najlepszego filmu niean-
glojęzycznego oraz za zdjęcia Ry-
szarda Lenczewskiego i Łukasza
Żala, do Złotego Globu 2015, Eu-
ropejska Nagroda Filmowa 2015
dla najlepszego filmu, za reżyserię,
scenariusz Pawła Pawlikowskie-
go i Rebekki Lenkiewicz) oraz za
najlepsze zdjęcia, Orzeł 2014 –dla
najlepszego filmu, za reżyserię,
montaż Jarosława Kamińskiego
oraz dla Agaty Kuleszy za najlep-
szą główną rolę kobiecą.

Wstęp wolny.*
PPoonniieeddzziiaałłeekk,, 99 lluutteeggoo,, 1199..0000::

koncert z cyklu „Marek Majewski
i jego goście”. Wystąpią: kabaret
„Czesuaf” z Poznania oraz satyryk
i artysta kabaretowy Marek Ma-
jewski. Bezpłatne karty wstępu –
w kasie Domu Sztuki od czwart-
ku, 5 lutego, od godz. 17.00.*

Wznowienie bezpłatnych za-
jęć edukacyjnych dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych.

Począwszy od poniedziałku,
2 lutego, do Domu Sztuki po-
wracają warsztaty artystyczne,
finansowane ze środków Dziel-
nicy Ursynów. Mogą znaleźć się
wolne miejsca.

Informacje w sekretariacie Do-
mu Sztuki. Oferta obejmuje: plasty-
kę (malarstwo, rysunek, rzeźba),
teatr młodzieżowy, teatr muzycz-
ny, teatr seniora, grę na bębnach
afrykańskich i taniec irlandzki.

Dom Sztuki zaprasza do filii:
Klubu Seniora (ul. Pięciolinii

10, tel. 22 643 01 10),
Modelarni Lotniczej (ul. Służ-

by Polsce 1, tel. 22 643 12 82).
*Sfinansowano ze środków

Dzielnicy Ursynów

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 3355 1177

77 lluutteeggoo oo ggooddzziinniiee 1133..0000 obę-
dzie się spektakl dla najmłod-
szych pt. „Wakacje z duchami”
dziecięcego „Teatru Sto-Kłosów”.
Dzieci - wstęp wolny. Dorośli - 5
złotych. Reżyseria: Wiktoria Bed-
narczyk, scenografia: Agnieszka
Turlewicz-Miodowska.

OOdd 1144 lluutteeggoo w Galerii „U” bę-
dzie można podziwiać wystawę
twórczości szczególnego małżeń-
stwa: Ireneusza Jankowskiego i
Barbary Jankowskiej- Zielińskiej.
Dzieła tej pary będą mogli Pań-
stwo oglądać do 12 marca.

Wystawa sfinansowana ze
środków dzielnicy Ursynów.

1155 lluutteeggoo oo ggooddzziinniiee 1199..0000 –
koncert Wojtka Gęsickiego z udzia-
łem akordeonisty Rafała Grząki

pt. „Walentynki, walentynki –
śmiesznie i lirycznie”. Koncert sfi-
nansowany ze środków dzielnicy
Ursynów. Wstęp wolny po uprzed-
niej rezerwacji. Odbiór zaproszeń
od 5 lutego w placówce.

Dom Kultury Stokłosy serdecz-
nie zaprasza dzieci w wieku od
lat pięciu na zajęcia baletowe od-
bywające się w każdy czwartek.
Zapisy do grup w następujących
godzinach: 16:00, 17:00, 18:00.
Zajęcia trwają około 45 minut.

Zapisy: tel. 22 8553517 lub
dom.kultury@stoklosy.com.pl

Niemiecki dla młodzieży i do-
rosłych - poniedziałki i czwartki
od godziny 17.00. Zapisy w pla-
cówce, tel. 855 35 17. Zajęcia od
9 lutego.

Angielski – przygotowania do
sprawdzianu 6-klasisty. 14 godzin-
ne repetytorium wraz omówie-
niem testów egzaminacyjnych.
Grupa I wtorek i czwartek 17.00-
18.00. Grupa II czwartek 15.00-
17.00. Informacje i zapisy tel. 604
057 161, e-mail ankar@post.pl.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

55..0022 –– cczzwwaarrtteekk – dr Kami-
l Kopania – „Rewolucje sceno-
graficzne w teatrze w XIX i XX
wieku” pt.: „Balety rosyjskie”.

1100..0022 –– wwttoorreekk – prof. Krzysz-
tof Mrowcewicz – „Świat jest te-
atrem. Sceny z historii dramatu
i teatru”, „W cieniu Króla Słońce
– gwiazda Moliera”.

Początek spotkań o 19:00.
Wstęp wolny!!!

MISTRZ ŚWIATA PIOTR SIEGOCZYŃSKI
ZAPRASZA

NA TRENINGI KICK-BOXINGU i K-1
Zapisy: 602 865 788, www.kickcenter.pl

Ursynów                        Mokotów
ul. Wokalna                   ul. Gotarda
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