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Ofensywny radny
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Na wyjątkowo burzliwej
sesji Teresa
Jurczyńska-Owczarek
została wybrana
przewodniczącą Rady
Dzielnicy Ursynów
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C zasy mamy takie, że nawet
przypadkowe pierdnięcie
znanej albo i całkiem nie-

znanej osoby trafia od razu do me-
diów, stając się przedmiotem ogól-
nonarodowej analizy i brutalnych
komentarzy na forach interneto-
wych. Dlatego hieny sieciowe tylko
czyhają, żeby – zwłaszcza na Twit-
terze i Facebooku – ktoś tak się
wychylił jak publicysta Rafał Ziem-
kiewicz, który przeszedł samego
Jerzego Urbana w obrażaniu gło-
wy państwa watykańskiego po-
przez krótkie sformułowanie: „pa-
pież idiota”. A jeśli owo stwierdze-
nie tego bogoojczyźnianego dzien-
nikarza połączyć z odkrywczą te-
zą biskupa diecezjalnego war-
szawsko-praskiego Henryka Ho-
sera, iż Kościół zdradził Jana Paw-
ła II, to tylko przyjdzie zapytać:
po co się jeszcze prowadzi w szko-
łach publicznych naukę religii w
wydaniu katolickim, skoro nawet
poważne autorytety decydują się
na takie szarganie świętości. Bo
w końcu już nie wiadomo, czy
dzieci mają bardziej ufać śp. Jano-
wi Pawłowi II, czy Kościołowi i
gdzie jeszcze w tym wszystkim jest
sam Bóg.

A rcybiskup Hoser martwi
się, że w dzisiejszym świecie
wszystkie relacje osobowe

zostało zerotyzowane i jakby za-
pomniało się o zwykłej przyjaź-
ni. Na jego miejscu akurat wolał-
bym nie podkreślać tego zjawiska,

skoro właśnie w szeregach dusz-
pasterskich Kościoła Rzymskoka-
tolickiego odnotowano szeroko
rozprzestrzenione i wyjątkowo
ohydne zjawisko pedofilii, czego
dowodem chociażby potężne od-
szkodowania, jakie musiały za-
płacić za swych emisariuszy diece-
zje w USA, a o naszym arcybisku-
pie i nuncjuszu apostolskim Józe-
fie Wesołowskim i jego kompa-
nach z Dominikany już nawet
wstyd wspominać.

N o cóż, łatwiej pouczać z
ambony niż samemu świe-
cić przykładem. Obecny

papież Franciszek, który co chwila
zaskakuje naszych duszpasterzy
zachowaniami świadczącymi o au-
tentycznej miłości bliźniego, pole-
cił ostatnio zainstalować na placu
św. Piotra prysznice dla bezdom-
nych. Ten gest skojarzył mi się od
razu z postawą byłego proboszcza
jednej z parafii ursynowskich, na
terenie której mieszkał w krzakach
koło kościoła jakiś bezdomny, naj-
prawdopodobniej spożywający na
co dzień nie tylko komunię świętą.
Po pewnym czasie biedak nie wy-
trzymał trudów bytowania i nie-
oczekiwanie wyzionął ducha. Roz-
pytywany przez reportera miej-
skiej gazety proboszcz stwierdził
ze zdziwieniem: – To ten bezdom-
ny nie żyje? Przecież jeszcze wczo-
raj go widziałem i wszystko było
normalnie...

Otóż to! Ludzka poniewierka
wydawała się księdzu rze-
czą normalną. I to mogło

naprawdę dziwić, tak jak dziwi
znieczulica wobec tylu realnych
problemów, z jakimi borykają się
wierni. Dlaczego więc dysponują-
cy olbrzymim majątkiem Kościół
nie sprzeda nawet jednej nierucho-
mości, żeby wspomóc chociażby
chorych na raka albo ludzi bez da-
chu nad głową? Samymi błogosła-

wieństwami wszak nikomu god-
nego życia nie zapewni ani nikogo
nie uzdrowi.

N a paradoksach związanych
z Kościołem jednak nie ko-
niec. Ostatnio otóż bardzo

mnie wzruszyło święto Służby Wię-
ziennej, które okręgowy inspekto-
rat tejże uczcił kampanią „(Nie)po-
znane w więzieniach”, serdecznie
zapraszając chętnych do obejrzenia
zakładów karnych od wewnątrz,
co miało być „posmakowaniem at-
mosfery” tych miejsc. Nie jestem
pewny, czy się w tym zareklamo-
waniu więzień troszkę nie zagalo-
powano. Wiele lat temu mój star-
szy kolega z redakcji, uczestnik Po-
wstania Warszawskiego, żołnierz
Armii Krajowej Lech Cergowski zo-

stał zaproszony wraz z grupą in-
nych żurnalistów do więzienia w
Rawiczu w celu zwiedzenia tego
przybytku. Tak się złożyło, że jako
miejsce szczególnie ciekawe szef
owej ciupy pokazał mu celę śmier-
ci, objaśniając szczegóły jej funkcjo-
nowania. W reakcji na to „Cergo”
tylko się gorzko roześmiał, mó-
wiąc: – Mnie tu niczego nie trzeba
wyjaśniać, ja za Stalina przesie-
działem właśnie w tej celi sześć lat...

J ak widać, takie więzienne
zbliżenia mogą przynieść za-
skakujący efekt. Dużo cie-

kawszym pomysłem zarządu wię-
ziennictwa byłoby zapewne zorga-
nizowanie swoistego Tour de Po-
logne z udziałem trochę już zapo-
mnianych bohaterów walki z ko-

muną. Tour odbywałby się etapa-
mi w poszczególnych zakładach
karnych, w których siedzieli. W ta-
kim tournée jednym z liderów
mógłby być między innymi stały
felietonista „Passy” Andrzej Celiń-
ski, a i Adam Michnik przypo-
mniałby sobie, jakie cele udawało
mu się na początku wywalczyć. 

N a razie jednak mamy w
kraju swoiste déjà vu. Hi-
storia jakby zatoczyła koło

i władzy na powrót stawia się robot-
nicza Solidarność. Górnicy – za-
miast kopać węgiel – próbują wyko-
pywać prezesów spółek węglowych,
czemu jakby z opuszczonymi ręka-
mi przygląda się rząd. Premier Ewa
(nomen omen)Kopacz raczej nie
jest tak twarda jak jej była brytyj-

ska odpowiedniczka Margaret
Thatcher, która potrafiła i strajku-
jących górników, i rozjuszonych ki-
biców piłkarskich wziąć jednym ru-
chem za pysk. Tymczasem u nas
górnicza brać zdążyła już pobić na
Śląsku kilkunastu policjantów i la-
da dzień może zjechać z oskardami
i łańcuchami do Warszawy, żeby
urządzić sobie paradę zwycięstwa
przed Urzędem Rady Ministrów w
Alejach Ujazdowskich, gdzie zapo-
wiedzieli też zjazd gwiaździsty do-
pieszczani przez Unię Europejską
rolnicy, których ciągniki nadają się
wprost idealnie do stołecznej mani-
festacji, dezorganizującej życie
mieszkańcom. Ciekawe tylko, kto
jest głównodowodzącym korpusu
traktorzystów, wykrzykującym
„Gentlemen, start Your engines”?

Demokracja zaszła u nas tak
daleko, że zamiast rad nad-
zorczych w spółkach Skarbu

Państwa będziemy mieli – jak za Go-
mułki – Konferencje (albo Konfron-
tacje) Samorządu Robotniczego i
chłopcy o silnych ramionach będą
wybierali prezesów wedle swojego
uznania. Żeby się tylko setki związ-
ków zawodowych nie zaczęły przy
tym bić między sobą. A wiadomo, że
lud zawsze skłonny do tumultu. Nie
wszędzie bowiem vox populi może
być tak wysmakowany jak w sali
obrad samorządu na Ursynowie,
gdzie jeden z przedstawicieli lokalnej
społeczności wytknął szefowi klubu
PO Tomaszowi Sieradzowi, że niepo-
trzebnie wystawia do wyborów na
przewodniczącą rady dzielnicy Tere-
sę Jurczyńską-Owczarek, mając pod
bokiem o wiele ładniejsze kandydat-
ki. Szanowny panie Tomaszu, pro-
szę więc wsłuchiwać się bardziej w
głos elektoratu i już nie mylić się pod-
czas klubowych castingów. Wszak
vox populi, vox Dei. 

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
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PPAASSSSAA:: WW jjaakkiimm ssttaanniiee zzaassttaałł
ppaann uurrzząądd ddzziieellnniiccyy ii sspprraawwyy
mmiieesszzkkaańńccóóww,, oobbeejjmmuujjąącc ffuunnkkccjjęę
bbuurrmmiissttrrzzaa ppoo PPiioottrrzzee GGuuzziiaallee??

RROOBBEERRTT KKEEMMPPAA:: Jeśli cho-
dzi o samych urzędników, to są
to pracownicy lepsi lub przy-
najmniej na takim samym po-
ziomie jak w innych dzielnicach,
jakkolwiek mamy też osoby, od
których oczekiwałbym troszkę
innego stylu pracy, dostosowa-
nego do tego co ja robię. A ja
pracuję szybko i biorę się do rze-
czy konkretnie. Nie lubię lania
wody i przeciągania spraw. Lubię
za to „zadaniować” i pracować
przy projektach. Powoli więc na-
wzajem się do siebie przyzwy-
czajamy i razem uczymy, jak har-
monijnie współpracować. W
końcu początek pracy w nowym
urzędzie wymaga również ada-
ptacji z mojej strony. 

Co do urzędu, powiem jesz-
cze, że pracownicy to stara dobra
szkoła. Wystarczy popatrzeć na
umiejętności pani Reginy Sma-
kowskiej, naczelniczki wydzia-
łu działalności gospodarczej i ze-
zwoleń. To osoba, dla której
zmiana na stanowisku burmi-
strza pozostaje bez znaczenia.
Pani Regina robi swoje, bo do-
skonale wie, jak to robić, a wyko-
nuje zadania po prostu świetnie.
Gdybym zaś miał szukać w urzę-
dzie dziury w całym, to czepiał-
bym się trochę drobiazgów. Po-
wiedzmy, nie może być tak, że
strony oficjalnych dokumentów
są mocno zaczernione, bo ktoś
na czas nie zadbał o wymianę
toneru w drukarce. A chodziło o
poważne decyzje, dotyczące po-
datku od nieruchomości. W swo-
jej poprzedniej pracy na stanowi-
sku zastępcy burmistrza Pragi-
-Południe byłem przyzwyczajo-
ny, że wystarczający toner za-
wsze w drukarce jest. Przywo-
łałem taką drobną niedoróbkę,
żeby podkreślić, że teraz mamy
się skupiać w urzędzie na syste-

matycznej pracy codziennej, a
nie na fajerwerkach, które nie-
jednokrotnie były udziałem me-
go poprzednika. 

To tyle, jeśli chodzi o kwestie
kadrowe, z którymi nie jest źle.
Słabo wygląda natomiast pro-
blem inwestycji. Okazuje się, że
wokół tych, które wydawały się
sztandarowymi w okresie przed-
wyborczym, więcej było publi-
city niż konkretów. Przykłado-
wo – niesłychanie ważna i pilna
sprawa zamiany gruntu na Zaru-
by, gdzie planowana jest budowa
kompleksu oświatowego, pozo-
staje w powijakach. Z jednej stro-
ny mamy przygotowany projekt
zarządzenia, z drugiej – nie
uwzględniono w ogóle potrze-
by wpisania zadania inwestycyj-
nego, więc go nie ma w budże-
cie. A żeby się zamieniać grunta-
mi, takie zadanie przecież musi
być. Wiążą się z tym spore kom-
plikacje. Otóż dla nas istotny jest
VAT. Jeśli my sprzedajemy z VA-
T-em, to VAT nie jest naszym do-
chodem. Sprzedajemy niby
grunt, które jest więcej wart, ale
okazuje się, że po stronie budże-
tu musimy znaleźć około dwóch
milionów złotych na zapłacenie
VAT-u. Te miliony trafią do Skar-
bu Państwa, a nie do nas. I to nie
będzie naszym dochodem. 

CCzzyyllii zzłłaappaałł KKoozzaakk TTaattaarrzzyynnaa,,
aa TTaattaarrzzyynn zzaa łłeebb ttrrzzyymmaa......

No właśnie, a trzeba dodać, że
jeszcze wiele detali, wiążących
się z tą zamianą, wymaga szcze-
gółowych wyjaśnień. Jednostka
samorządu terytorialnego nie
może sobie pozwolić na to, żeby
kupować kota w worku. 

SSkkoorroo jjuużż mmóówwiimmyy oo iinnwweessttyy-
ccjjaacchh,, ttrrzzeebbaa cchhyybbaa wwssppoommnniieećć oo
ttaakk ppiillnniiee wwyyppaattrryywwaannyycchh ppoołłąą-
cczzeenniiaacchh ddrrooggoowwyycchh zz WWiillaannoo-
wweemm.. MMaamm nnaa mmyyśśllii uulliiccęę RRoo-
ssnnoowwsskkiieeggoo nnaa KKaabbaattaacchh ii uulliiccęę
CCiisszzeewwsskkiieeggoo ww rreejjoonniiee IImmiieelliinnaa......

Co do ulicy Rosnowskiego, któ-
rej wilanowska część nazywa się

Nowokabacka, to mam nadzieję,
że Rada Dzielnicy wystąpi do Ra-
dy Warszawy o odpowiednie
zmiany w budżecie. Wnioskuje-
my o to, żeby przeznaczoną na
wykup i na projekt kwotę około
5,5 mln złotych, umieszczoną w
2010 w kosztorysie, który już się

trochę zdezaktualizował, przywró-
cić do budżetu. Jednocześnie zaś
nie zapominamy o przejeździe do
Wilanowa ulicą Ciszewskiego bis.
Jestem już po bardzo obiecującej
rozmowie z właścicielką jednego
z gruntów, która przy określonych
oczekiwaniach finansowych wyra-
ziła wstępne zainteresowanie
sprzedażą owej działki. 

TToo bbaarrddzzoo ddoobbrraa wwiiaaddoommoośśćć ii
ddllaa uurrssyynnoowwiiaann,, ii ddllaa mmiieesszzkkaańń-
ccóóww MMiiaasstteecczzkkaa WWiillaannóóww,, kkttóórryycchh
mmoożżee iinntteerreessoowwaaćć cchhooććbbyy sszzyybbkkii
pprrzzeejjaazzdd ddoo uurrssyynnoowwsskkiicchh sszzkkóółł......

No właśnie, dlatego staramy
się zapobiec temu, żeby wspo-
mniany grunt nie został zabloko-

wany wzniesieniem wielopiętro-
wego budynku mieszkalnego.
Tak naprawdę więc i jedno, i
drugie połączenie z Wilanowem
staje się całkiem realne. Wszyst-
ko zmierza w dobrym kierunku.
Do wyjaśnienia pozostają kwe-
stie innych inwestycji. I te spra-
wy są w toku. Prawne zagadnie-
nia wokół gruntów na Zaruby są

właśnie weryfikowane, staramy
się też naprawić niedociągnię-
cia poprzedniego zarządu przy
dwu innych inwestycjach. 

TTrruuddnniieejjsszzyy pprroobblleemm ttoo bbuuddoo-
wwaa SSzzppiittaallaa PPoołłuuddnniioowweeggoo,, jjaakk-
kkoollwwiieekk ttoo iinnwweessttyyccjjaa ppoozzoossttaa-
jjąąccaa ww ggeessttiiii mmiiaassttaa.. JJeesszzcczzee zzaa
cczzaassóóww ggmmiinnyy UUrrssyynnóóww lleekkkkoo-
mmyyśśllnniiee rroozzttrrwwoonniioonnoo tteerreennyy,, nnaa
kkttóórryycchh sszzppiittaall mmóóggłłbbyy ssttaannąąćć
bbeezz nnaajjmmnniieejjsszzyycchh kkłłooppoottóóww......

Trochę mi się opóźniło spo-
tkanie z odpowiadającym za pro-
jekt Szpitala Południowego sto-
łecznym zarządem rozbudowy
miasta z uwagi na ferie szkolne,
ale w ciągu kilku dni dojdzie do
rozmów z dyrektorem Barań-
skim. Wiadomo, że na tle tej in-
westycji powstał konflikt pomię-
dzy wspomnianym stołecznym
zarządem a Centrum Onkologii
i Instytutem Hematologii. Mam
nadzieję, że w rzeczowej rozmo-
wie uda się doprowadzić do te-
go, żebyśmy wspólnie działali w
celu zbudowania tak potrzebne-
go szpitala. Jak on miałby wy-
glądać, ile powinno być łóżek i
jakie uruchomić oddziały, na-
prawdę nie mam pojęcia, ponie-
waż nie jestem specjalistą. Sa-
ma ta placówka jest jednak nie
tylko na Ursynowie, lecz na ca-
łym obszarze południowej War-
szawy i okolic bardzo potrzeb-
na. Bo choćby w Piasecznie jest
szpital stanowczo za mały. 

GGoorrąąccyy kkaarrttooffeell iinnwweessttyyccyyjjnnyy
ttoo ppeerrssppeekkttyywwaa rroozzbbuuddoowwyy TTEE-
SSCCOO,, cczzyyllii eewweennttuuaallnnee ppoowwssttaa-
nniiee GGaalleerriiii KKaabbaattyy.. JJeeddnnii ssąą zzaa
ttyymm,, iinnnnii ssiięę sspprrzzeecciiwwiiaajjąą......

Wiem, że TESCO złożyło ko-
lejną kartę inwestycji. Zarówno
ze strony mieszkańców, jak i
władz dzielnicy mamy jedno-
znaczny postulat, żeby inaczej za-
planować strefę dojazdu do no-
wego obiektu. Oczywiście, dia-
beł tkwi w szczegółach, a tych
szczegółów jeszcze nie znam. Z
potężnych rozmiarów dokumen-

tacją mam się dopiero zapoznać.
Karta inwestycji nic nie mówi jed-
nak o tym, jak będzie rozwiązana
skomplikowana kwestia wenty-
lacji chociażby z uwagi na hałas,
jaki niezbędne urządzenia będą
wywoływać, przeszkadzając oko-
licznym mieszkańcom. Z drugiej
strony trudno ukrywać, że już od
siedmiu lat istnieje miejscowy
plan zagospodarowania, z któ-
rym trzeba się liczyć. Nie można
więc odbierać firmie TESCO pra-
wa do przewidzianej już inwesty-
cji. Chodzi jednak o to, żeby w
jak najmniejszym stopniu prze-
szkadzała ona mieszkańcom. 

WWrraaccaajjąącc ddoo kkwweessttiiii ppoołłąącczzeeńń
WWiillaannoowwaa zz UUrrssyynnoowweemm:: cczzyy
ppaann bbuurrmmiissttrrzz nniiee uuwwaażżaa,, żżee ppoo-
zzwwoolląą oonnee ww ppeewwnnyymm sseennssiiee
ssttwwoorrzzyyćć zz oobbuu ddzziieellnniicc jjaakkbbyy jjee-
ddeenn oorrggaanniizzmm,, ttyymm bbaarrddzziieejj,, żżee
pprrzzeekkrróójj ssppoołłeecczznnyy ooggóółłuu mmiieesszz-
kkaańńccóóww wwyyddaajjee ssiięę ppooddoobbnnyy??

Ma pan rację, zresztą kiedyś
było tak, że Ursynów stanowił
część dóbr wilanowskich, nale-
żących do rodziny Branickich.
Teraz sytuacja się cokolwiek
zmieniła, bo to my jesteśmy
większym organizmem, więc –
nie obrażając burmistrza Wila-
nowa Ludwika Rakowskiego –
powiem tak: chodźcie do nas,
przyłączcie się! Bo nawet z cał-
kiem przyziemnej perspektywy,
gdy się stanie na skraju skarpy
ursynowskiej, wyraźnie widać,
że jest stamtąd dużo bliżej do
budynków Miasteczka Wilanów
niż chociażby do ulicy Puław-
skiej. Mam więc nadzieję, że hi-
storyczne błędy, jakie popełnio-
no budując Miasteczko, zostaną
dzięki sąsiedzkiej współpracy
wyeliminowane i Wilanów sko-
rzysta z infrastruktury oraz bazy
oświatowej i kulturalnej Ursyno-
wa, a sensowne połączenia obu
dzielnic pozwolą wygenerować
większą liczbę miejsc pracy. 

R o z m a w i a ł  
M A C I E J  P E T R U C Z E N K O

Burmistrz Ursynowa Robert Kempa zapracowany po uszy

Ciszewskiego do Wilanowa coraz bliżej!

PPAASSSSAA:: NNaa oossttaattnniieejj sseessjjii 1100 lluutteeggoo
zzoossttaałł PPaann zzaapprrzzyyssiięężżoonnyy nnaa rraaddnneeggoo
ddzziieellnniiccyy,, jjeeddnnaakk pprrzzeezz oossttaattnniiee 44 llaattaa
bbyyłł PPaann jjuużż rraaddnnyymm,, cczzęęssttoo mmóówwiiłł PPaann,,
żżee pprroowwaaddzzii kkaammppaanniięę wwyybboorrcczząą pprrzzeezz
ccaałłyy cczzaass.. JJaakk nnaalleeżżyy ttoo rroozzuummiieećć??

KKrryyssttiiaann MMaalleessaa:: To prawda, dość
długo musiałem czekać na moje ślubo-
wanie radnego, co tak naprawdę umoż-
liwia i rozpoczyna sprawowanie man-
datu. Praca radnego to nie tylko 3 tygo-
dnie kampanii przed wyborami, praw-
dziwa kampania wyborcza zaczyna się
dzień po wyborach, w moim przypad-
ku dzień po ślubowaniu. Chciałbym,
aby inni radni też tak rozumieli swój

mandat, ja pracowałem przez całe czte-
ry lata, bo tak rozumiałem sprawowa-
ny mandat radnego i uważam, że mię-
dzy innymi dzięki temu otrzymałem
1143 głosy będąc na ostatnim, 8. miej-
scu na liście. Przy tej okazji chciałem
jeszcze raz podziękować wszystkim oso-
bom, które oddały na mnie swoje cen-
ne głosy w okręgu Natolin-Kabaty. Jest
to dla mnie naprawdę wielki zaszczyt,
ale również zobowiązanie, żeby god-
nie reprezentować mieszkańców w Ra-
dzie Ursynowa. 

JJaakkii jjeesstt ggłłóówwnnyy PPaannaa cceell nnaa nnaajjbblliiżż-
sszząą kkaaddeennccjjęę??

W pracy radnego tak jak przez ostat-
nie 4 lata chcę być blisko mieszkańców,
każdy może do mnie zadzwonić, mój te-
lefon jest ogólnie dostępny na mojej
stronie internetowej, napisać maila czy
się spotkać i zgłosić problem, pomysł,
propozycje współpracy. Zawsze powta-
rzam, że misją radnego jest bycie jak
najbliżej mieszkańców. To właśnie dzię-
ki codziennym rozmowom, czy to w
sklepie, czy na spacerze mam możli-
wość dowiedzieć się nowych rzeczy o
naszej dzielnicy. Staram się czerpać wie-
dzę od innych, również wiedzę na temat
problemów, które nie zawsze da się od
razu rozwiązać, ale są również takie,
które niekiedy są możliwe do rozwiąza-
nia w ciągu kilku dni. Mieszkańcy są
najlepszym źródłem informacji o po-
trzebach dzielnicy.

NNaa oossttaattnniieejj sseessjjii,, ttuużż ppoo ppóółłnnooccyy,,
zzoossttaałł PPaann wwyybbrraannyy PPrrzzeewwooddnniicczząąccyymm
KKoommiissjjii AArrcchhiitteekkttuurryy ii OOcchhrroonnyy ŚŚrrooddoo-
wwiisskkaa.. JJeesstt ttoo jjeeddnnaa zz wwaażżnniieejjsszzyycchh,, aa zz
ppeewwnnoośścciiąą jjeeddnnaa zz ttrruuddnniieejjsszzyycchh kkoommii-
ssjjii.. TToo ddllaa PPaannaa dduużżee wwyyzzwwaanniiee??

To przede wszystkim duże zobowią-
zanie, zgadzam się, jest to bardzo waż-
na, ale także trudna komisja. W zeszłej
kadencji wielokrotnie byliśmy świad-
kami wielu trudnych, często bulwersu-
jących spraw dla mieszkańców, z który-
mi zwracali się do nas. Wiele z nich jak
na przykład sprawa rozbudowy Tesco,
budowa Południowej Obwodnicy War-
szawy i związane z tym niedogodności
pozostają otwarte i trzeba będzie się z
nimi zmierzyć. 

Ze względu na moje wykształcenie i
zainteresowania bliskie są mi tematy
dotyczące architektury, urbanistyki,
planowania przestrzennego, a przede
wszystkim terenów zieleni. Ursynów
na tle innych dzielnic może się pochwa-
lić naprawdę pięknie zagospodarowa-
nymi i dobrze pielęgnowanymi parka-
mi, jednak zdaję sobie sprawę, że jesz-
cze wiele można i trzeba zrobić w tej
dziedzinie. W zeszłej kadencji powsta-
ły na Ursynowie dwa nowe parki, jed-
nak jedynie z nazwy. Przed obecnym
zarządem dzielnicy stoi duże wyzwanie,
skąd znaleźć na te inwestycje środki.
Zagospodarowanie przedpola Lasu Ka-
backiego, brakujące światła między in-
nymi na ulicy Stryjeńskich, które są bar-
dzo potrzebne, problem parkingów, wy-
jazdów z Ursynowa w kierunku Wilano-
wa, budowa POW to tylko niektóre
sprawy, które w ciągu najbliższych mie-
sięcy będą z pewnością dyskutowane
na komisji, której będę przewodniczył. 

JJeesstt PPaann mmłłooddyy,, ppeełłeenn eenneerrggiiii,, zzaa-
wwsszzee uuśśmmiieecchhnniięęttyy,, cczzyy mmaa PPaann nnoowwaa-
ttoorrsskkiiee ppoommyyssłłyy nnaa rroozzwwóójj UUrrssyynnoowwaa??

Naturalnie, mam kilka pomysłów,
które bardzo chciałbym, aby na stałe

zawitały do naszej dzielnicy. Coraz bar-
dziej modne wyprzedaże garażowe,
profesjonalne targi śniadaniowe, targi-
-możliwość prezentacji twórczości mło-
dych kreatorów, designerów, projek-
tantów to tylko niektóre moje pomysły.
Dlaczego mając tak piękną dzielnicę
mamy jeździć na powyższe wydarze-
nia na drugi koniec miasta? Zróbmy to
u nas!

Chciałbym też, aby na Ursynowie po-
jawiało się więcej miejsc z klimatem,
gdzie każdy będzie mógł miło spędzić
czas po pracy lub w weekend. Wiem, że
brzmi to dość tajemniczo, ale mam pe-
wien na to plan, który chciałbym zreali-
zować. 

KKaażżddyy rraaddnnyy mmuussii bbyyćć ww ccoo nnaajjmmnniieejj
jjeeddnneejj kkoommiissjjii,, PPaann ww zzeesszzłłeejj kkaaddeennccjjii
bbyyłł aażż ww cczztteerreecchh.. WW jjaakkiicchh kkoommiissjjaacchh
ddzziieellnniiccyy bbęęddzziiee PPaann jjeesszzcczzee pprraaccoowwaałł?? 

Tak, byli radni, którzy,  powiedzmy
sobie prawdę, nie przemęczali się, ale ja
po prostu lubię to, co robię i podobnie
jak w zeszłej kadencji będę pracował
w Komisji Edukacji i Sportu oraz Zdro-
wia, Polityki Społecznej i Pomocy Ro-
dzinie, a także w nowej dla mnie Komi-
sji Bezpieczeństwa.

JJaakk oocceenniiaa PPaann oossttaattnniiee bbuurrzzlliiwwee wwyy-
ddaarrzzeenniiaa nnaa UUrrssyynnoowwiiee,, nnoowwyy bbuurr-
mmiissttrrzz,, nnoowwaa pprrzzeewwooddnniicczząąccaa RRaaddyy
DDzziieellnniiccyy??

Od kiedy jestem w ursynowskim sa-
morządzie, uważam, że na poziomie
dzielnicy nie powinno być naśladowa-
nia wielkiej polityki, partyjnych gier,
jednak jak pokazuje życie nie zawsze,
zwłaszcza na początku kadencji jest to
możliwe. Najważniejsze, że na ostat-
niej sesji dokonały się wszystkie wybo-

ry, które w końcu pozwolą normalnie
pracować radzie dzielnicy. 

Burmistrza Roberta Kempę znam
od dobrych kilku lat, jest bardzo po-
godnym człowiekiem, wieloletnim sa-
morządowcem, ale przede wszystkim
jest tytanem pracy, co każdy może ła-
two sprawdzić po palącym się świetle
w jego gabinecie o różnych porach, w
tym także nocnych i weekendowych.
Bardzo się cieszę, że został burmi-
strzem naszej dzielnicy, bo wiem, że
Ursynów z pewnością na tym zyska.
Panią przewodniczącą Teresę Jurczyń-
ską-Owczarek znam od 4 lat, jest ko-
bietą o silnym charakterze, nieraz mie-
liśmy inne poglądy, ale potrafiliśmy
się konstruktywnie sprzeczać, a to wy-
daje mi się najważniejsze we wspól-
nej pracy. Jako przewodnicząca ob-
szernej tematycznie komisji Edukacji,
Sportu, Kultury i Promocji sprawdziła
się i dodajmy, że mówiłem to zarówno
rok temu jak i teraz i wierzę, że w no-
wej roli da sobie radę. 

Poglądy polityczne naturalnie są
ważne, ale w sprawach lokalnych mu-
simy pamiętać, że szkoły, trawniki czy
latarnie nie mają przynależności partyj-
nej, a my jako radni powinniśmy dzia-
łać razem ponad uprzedzeniami oso-
bistymi i ponad podziałami, dla dobra
naszej małej ojczyzny. Bardzo ważne
jest dla mnie, aby było u nas nowocze-
śnie, bezpiecznie, aby Ursynów zacho-
wał swój wyjątkowy klimat i z roku na
rok bardziej się rozwijał, szedł, a w za-
sadzie biegł z duchem czasu. 

TTeeggoo PPaannuu ii ssoobbiiee żżyycczzyymmyy,, ddzziięękkuu-
jjeemmyy zzaa rroozzmmoowwęę..

R o z m a w i a ł  R a f a ł  K o s

Wywiad z Krystianem Malesą, radnym Ursynowa – mieszkańcem Kabat

Mam kilka świeżych pomysłów...
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Wam kury szczać prowadzać, a
nie politykę robić. Ten cytat z
przemówienia marszałka Józefa
Piłsudskiego pasuje jak ulał do
radnych wybranych na te za-
szczytne funkcje przez mieszkań-
ców inteligenckiego Ursynowa. 

To, co państwo radni zaprezentowa-
li w pierwszej połowie wtorkowej sesji
rady dzielnicy Ursynów, urąga instytu-
cjonalnej formie organizacji państwa,
jaką jest samorząd terytorialny. Pseudo-
debata nie miała nic wspólnego z in-
stytucją społeczeństwa obywatelskie-
go, którego fundamentem są kreatyw-
ne postawy członków wspólnoty. Tym-
czasem kreatywności było podczas se-
sji tyle, co przysłowiowy kot napłakał.
To był zwykły magiel, gdzie zacietrze-
wione praczki skaczą sobie do oczu.
Żenada, którą należy jak najszybciej
wymazać z pamięci. 

Powyższa krytyka dotyczy reprezen-
tantów wszystkich, bez wyjątku, klu-
bów radnych w radzie dzielnicy Ursy-
nów. Po odejściu z ursynowskiego sa-
morządu prof. Lecha Królikowskiego
niewiele  już w tym gremium osób z
klasą. Dominują miernoty kreujące się
na inteligentów i krasomówców. Radni
Naszego Ursynowa od kilku tygodni
nieustannie łkają nad losem, który zgo-
towała im była klubowa koleżanka Te-
resa Jurczyńska-Owczarek. Jej niespo-
dziewana wolta, polegająca na wspar-
ciu w głosowaniach 11-osobowego klu-
bu Platformy Obywatelskiej, wzmoc-
nionej radnym Inicjatywy Mieszkań-
ców Ursynowa Kamilem Orłem, rozbi-
ła z trudem kleconą koalicję Nasz Ursy-
nów - PiS- Michał Radziwiłł (IMU).
Dawni koledzy z NU zarzucili Jurczyń-
skiej-Owczarek zdradę, nazywając ją
kłamcą, oszustką i manipulantką, cze-
mu ona zresztą expressis verbis nie za-
przeczyła. Pretensje pod jej adresem,
podszyte nieutulonym żalem spowo-
dowanym utratą władzy, która była na

wyciągnięcie ręki, artykułowane są do
znudzenia na każdej kolejnej sesji rady. 

A chyba czas najwyższy przyjąć do
wiadomości, że mleko już się rozlało i
należy przejść nad zdradą TJO do po-
rządku dziennego. Radni NU i PiS ma-
ją natomiast prawo do bojkotowania
takiej osoby na każdej płaszczyźnie
działalności ursynowskiego samorzą-
du, co też uczynili kategorycznie od-
mawiając wystawienia własnych kandy-
datów do prezydium rady dzielnicy,
któremu od wtorku przewodniczy wła-
śnie Jurczyńska-Owczarek, pokonaw-
szy w głosowaniu Katarzynę Polak
13:12. 

Od kilku tygodni obserwatorzy sa-
morządowego życia na Ursynowie za-
stanawiali się, jaką cenę będzie musia-
ła zapłacić Jurczyńskiej-Owczarek Plat-
forma Obywatelska za wsparcie w gło-

sowaniach, co zaowocuje powrotem do
władzy utraconej przez tę partię w 2010
r. na rzecz Naszego Ursynowa i jego li-
dera Piotra Guziała. Jak się okazało,
cena jest bardzo wysoka - stanowisko
przewodniczącej rady dzielnicy dla oso-
by mocno kontrowersyjnej, dzielącej
radnych, wykazującej wielką dbałość o
własny interes. 

Żenujące wtorkowe widowisko od
początku zalatywało obłudą. Było to
szczególnie widoczne po głosowaniu, w
wyniku którego Jurczyńska-Owczarek
objęła funkcję przewodniczącej rady
dzielnicy. Świeżo pozyskani przyjacie-
le z PO nagrodzili ją owacją na stojąco,
choć należało w tym momencie zdecy-
dowanie ukryć emocje. Tymczasem
radna Platformy Elżbieta Igras sprawia-
ła wrażenie szczęśliwca, który właśnie
wygrał kumulację w Lotto. 

Desygnując kontrowersyjną kandy-
datkę na prestiżową funkcję radni PO
muszą zdawać sobie sprawę, że wzięli
na siebie całkowitą odpowiedzialność
za funkcjonowanie tego gremium przez
kolejne cztery lata. 

Pocieszające może być to, że nowy
burmistrz Ursynowa Robert Kempa i
czterej zastępcy zachowali w trakcie py-
skówki olimpijski spokój. I nic dziwne-
go, bo obecny zarząd to po prostu fa-
chowcy, którym nie w głowie politycz-
ne utarczki na karczemnym poziomie.

Pod adresem Jurczyńskiej-Owczarek
padły też zarzuty o jej ewentualny
udział w tzw. aferze w Zaułku Wila-
nowskim. Budującą w tym miejscu spół-
kę, której udziałowcem i prezesem był
mąż nowo powołanej przewodniczącej
rady dzielnicy, oskarżano o nadużycia
i oszustwa. Radny Paweł Lenarczyk

wziął byłą koleżankę klubową w krzy-
żowy ogień pytań: – Czy podpisywała
pani umowy i akty notarialne z nabyw-
cami mieszkań? Czy miała pani związek
ze spółkami, które brały udział w tej
aferze? Czy reportaż TVN “Uwaga” za-
mieszczony na YouTube zawiera praw-
dziwe informacje? 

Sama zainteresowana w odpowiedzi
na zarzuty stwierdziła, że jest czysta, a
autorzy telewizyjnego reportażu zosta-
li objęci postępowaniami karnymi o
zniesławienie. 

W drugiej części sesji emocje zostały
stonowane. Sprawnie rozdzielono funk-
cje w merytorycznych komisjach rady
dzielnicy. W kadencji 2014-2018 w ur-
synowskiej radzie będzie działać 9 ko-
misji – o jedną więcej niż w kadencji
poprzedniej. Liczna Komisja Edukacji,
Kultury, Sportu i Promocji została po-
dzielona na komisje edukacji i sportu
oraz kultury i komunikacji społecznej.
Komisję Rewizyjną oddano opozycyj-
nym radnym NU i PiS. Opozycja będzie
miała swoich przewodniczących także
w komisjach bezpieczeństwa oraz ds.
Zielonego Ursynowa, jak również wice-
przewodniczących w pięciu z dziewię-
ciu komisjach rady. 

Na koniec pewna refleksja. Mam wła-
sne zdanie o Jurczyńskiej-Owczarek.
W mojej opinii była to fatalna kandyda-
tura na tak prestiżową funkcję, jaką jest
przewodniczenie radzie wielkiej dziel-
nicy, ale jest jak jest, arytmetyka to sę-
dzia bezlitosny i nie może być tak, że z
powodu wzajemnych animozji ucierpi
interes mieszkańców Ursynowa. To
uwaga pod adresem radnych NU i PiS.
A do radnych PO apel, aby mając kru-
chą przewagę ledwie jednego głosu,
nie zachowywali się niczym absolutny
suweren i dominator. Bo łaska wybor-
ców na pstrym koniu jeździ, co pokaza-
ły wybory samorządowe na Ursynowie
pięć lat temu. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Teresa Jurczyńska-Owczarek przewodniczącą Rady Dzielnicy

Sesja na Ursynowie w atmosferze magla
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PPAASSSSAA:: MMiieesszzcczząąccee ssiięę uu zzbbiieegguu WWaałł-
bbrrzzyysskkiieejj ii ssłłuużżeewwsskkiieeggoo pprrzzeeddłłuużżeenniiaa
uurrssyynnoowwsskkiieejj aalleeii KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaa-
rrooddoowweejj CCeennttrruumm MMeeddyycczznnee KKrraajjmmeedd
mmaa zzaa ssoobbąą jjuużż ddwwaaddzziieeśścciiaa llaatt ddzziiaałłaall-
nnoośśccii.. JJaakk nnaajjkkrróócceejj mmoożżnnaa pprrzzeeddssttaa-
wwiićć kkiieerroowwaannąą pprrzzeezz ppaannaa ffiirrmmęę??

DDRR MMAARREEKK KKRRAAJJEEWWSSKKII:: Jesteśmy
przede wszystkim ośrodkiem nowocze-
snej laryngologii, ale nasza przychodnia
i szpital świadczą również usługi z za-
kresu chirurgii plastycznej nosa i twa-
rzy. W naszym Centrum przyjmuje po-
nad 40 lekarzy różnych specjalizacji.
Posiadamy Pracownię Tomografii Kom-
puterowej oraz Poradnie: Usg, Oste-
oporozy, Bólu a także Leczenia Zabu-
rzeń Węchu. Co roku odwiedza nas kil-
kadziesiąt tysięcy pacjentów. Znaczna
ich część wywodzi się z kręgów kultu-
ry, polityki, sportu. Bywają u nas na-
wet ambasadorzy dużych państw. Leczą
się też arabscy szejkowie, a wyjątkowo
egzotycznym pacjentem był malarz z
Etiopii, który na pamiątkę zostawił na-
malowany przez siebie obraz. 

JJeesstt ppaann zzaałłoożżyycciieelleemm KKrraajjmmeedduu,,
ppllaaccóówwkkii,, uuzznnaawwaanneejj zzaa pprreessttiiżżoowwąą,,
nniiee ttyyllkkoo ww sskkaallii kkrraajjuu.. CCzzyy mmoożżnnaa wwiiee-
ddzziieećć jjaakkaa bbyyłłaa ppaannaa ddrrooggaa zzaawwooddoo-
wweejj kkaarriieerryy??

Oczywiście. Ukończyłem studia w
Warszawskiej Akademii Medycznej.
Praktykowałem za granicą, będąc naj-
pierw stypendystą Instytutu Ucha w
Detroit, a później kierując Kliniką Oto-
rynolaryngologii Uniwersytetu Medycz-
nego w Pretorii, stolicy RPA. Tym spo-
sobem poznałem nowoczesne metody
leczenia laryngologicznego. Zagranicz-
ne doświadczenia stały się dobrym
punktem wyjścia do założenia w 1994
Centrum Medycznego Krajmed. Obec-
nie wykonujemy około tysiąca operacji
rocznie. Nasze podejście do pacjenta
ma charakter całościowy. Wykonujemy
wszystkie niezbędne badania, z tomo-
grafią komputerową zatok włącznie.
Mamy świetne USG, a podczas zabiegu

– niezależnie od znieczulenia – przy
pacjencie czuwa anestezjolog. Ze szcze-
gólną pieczołowitością staramy się pod-
chodzić do dzieci, żeby ich badanie, le-
czenie przebiegało całkowicie bezstre-
sowo. Na fotelu w gabinecie zabiego-
wym mały pacjent słucha muzyki lub
ogląda bajki i nawet nie czuje leciutkie-
go ukłucia igły. 

DDllaacczzeeggoo wwyybbrraałł ppaann aakkuurraatt ssppeeccjjaa-
lliizzaaccjjęę oottoorryynnoollaarryynnggoollooggiicczznnąą??

Wydała mi się po prostu szczególnie
ciekawa. Chodzi bowiem o rozpozna-
wanie i leczenie chorób ucha, nosa, za-
tok, krtani, gardła oraz innych narzą-
dów w obrębie głowy i szyi. To połą-
czenie chirurgii miękkiej i kostnej. Za-
czynałem jako chirurg ucha. W USA nie
stroniłem jednak również od chirurgii
zatok i nosa. Potem zainteresowały
mnie nowoczesne operacje endosko-
powe. Sam opracowałem endoskopową
technikę operacji trzeciego migdałka,
która całkowicie wyeliminowała wy-
stępowanie pierwotnych krwawień po-
operacyjnych. Obecnie migdałka nie
trzeba w całości usuwać. Likwidujemy
tylko zmienione chorobowo miejsca,
pozostawiając nadal barierę immuno-
logiczną. Zabieg odbywa się w znieczu-
leniu ogólnym. 

RRoozzuummiieemm zzaatteemm,, żżee ttoo ww ppaannaa kkaarriiee-
rrzzee wwaażżnnee oossiiąąggnniięęcciiee nnaauukkoowwee......

Bez wątpienia, za wynalezienie
wspomnianej metody otrzymałem tytuł
doktora nauk w Akademii Medycznej w
Warszawie. Tyle że dla mnie nie tytuł
naukowy się liczy, tylko pacjent, które-
go trzeba po prostu wyleczyć. To jest
najważniejszy cel. 

AAnnoo wwłłaaśśnniiee,, ppooddoobbnnoo ww sswwoojjeejj ppaa-
lleecciiee uussłłuugg ooffeerruujjeecciiee tteeżż ppllaassttyykkęę nnoossaa
ii ttwwaarrzzyy??

Jeśli nos źle funkcjonuje, to wymaga
zabiegu chirurgicznego, połączonego
niekiedy z zabiegiem estetycznym.  Je-
śli chodzi o plastykę twarzy, to są w Pol-

sce tylko trzy osoby, które w tym za-
kresie zdały amerykański egzamin chi-
rurgów plastyków twarzy i dwie z nich
pracują u nas. To doktorzy nauk me-
dycznych Michał Krawczyński i Anna
Tuszyńska. Ja sam jestem regionalnym
delegatem Europejskiej akademii Chi-
rurgów-Plastyków Twarzy. W naszej
ofercie znajdują się również operacyjne
zabiegi z zakresu medycyny estetycznej
oraz skuteczne metody usuwania blizn
pooparzeniowych. Do rewitalizacji na-
skórka doprowadza się metodą igieł-
kową Roll-Cit. Metoda ta jest znacznie
mniej ryzykowna niż lifting chirurgicz-
ny, a w niektórych przypadkach zastę-
puje nawet poważne zabiegi chirurgii
plastycznej. Jest również alternatywą
dla zabiegów z wykorzystaniem lasera,
szczególnie u pacjentów z cienką skórą,
u których te zabiegi nie są wskazane. 

PPooddoobbnnoo ww KKrraajjmmeeddzziiee mmoożżnnaa wwyyllee-
cczzyyćć ssiięę nnaawweett zz cchhrraappaanniiaa......

A tak, są na to sposoby. Szacuje się, że
w grupie 30 – latków chrapie 20 % męż-
czyzn i 5 % kobiet, ale powyżej 60 r.ż.
statystyka wzrasta do 60 % i 40%, co
związane jest m.in. z pogłębiającym się
z wiekiem zmniejszeniem elastyczności
tkanek miękkich gardła, otyłością czy
rozwojem chorób przyczyniających się
do obniżenia napięcia mięśniowego. U
nas zajmuje się tym dr Magdalena Ha-
mera. I trzeba przyznać, że jej terapia
jest niezwykle skuteczna. Naszym pa-
cjentom oferujemy pełną diagnostykę
zaburzeń snu oraz metody skutecznego
leczenia chrapania, m.in. niskotempe-
raturową termoterapię bipolarną, me-
tody chirurgiczne, w tym metodę Celon
i koblacji (noża plazmowego).

NNaa ccoo sszzcczzeeggóóllnniiee zzwwrraaccaa ssiięę uu wwaass
uuwwaaggęę??

Dbamy, by w naszej placówce pano-
wała rodzinna atmosfera. A dotyczy to
zarówno zespołu medycznego, w któ-
rym wszyscy są z szefem na „ty”, jak i
pacjentów, a zwłaszcza dzieci. Poza tym
nadzwyczaj dbamy o bezpieczeństwo
pacjentów. 

WWiieemm,, żżee nniiee oommiijjaajjąą wwaass nnaaggrrooddyy ii
wwyyrróóżżnniieenniiaa......

Owszem, w rankingu tygodnika
„Wprost” zostaliśmy uznani za najlep-
szą klinikę leczącą migdałki w Polsce.
Magazyn „European CEO Magazine”
z kolei sklasyfikował nas na pierw-
szym miejscu w Europie Środkowo-
Wschodniej. W zeszłym roku otrzy-
maliśmy Perłę Medycyny oraz nagro-
dę brytyjskiego portalu medycznego
„WhatClinic” za wzorową opiekę nad
pacjentem.

NNaa ppeewwnnoo wwaażżnnaa jjeesstt bbeezzbboolleessnnoośśćć
pprrzzeepprroowwaaddzzaannyycchh uu wwaass ooppeerraaccjjii.. CCzzyy
zzaawwsszzee wwiiąążżee ssiięę ttoo zz ddłłuuggoottrrwwaałłyymm ppoo-
bbyytteemm ww sszzppiittaalluu??

Ależ skąd! W większości wypadków
wszystko odbywa się w ciągu jednego
dnia, choć – jeśli zajdzie taka potrzeba,
pacjent może pozostawać u nas nawet
tydzień.  Dysponujemy bowiem 9-łóż-
kowym hotelem medycznym na pozio-
mie hotelu czterogwiazdkowego. 

WW wwaasszzeejj ppllaaccóówwccee ddoossttrrzzeeggłłeemm
zznnaajjoommąą ttwwaarrzz –– ddłłuuggoolleettnniieeggoo mmiieesszz-
kkaańńccaa UUrrssyynnoowwaa,, ddrr.. KKrrzzyysszzttooffaa UUrrbbaa-
nniiaakkaa......

Jest naszym nieocenionym dorad-
cą, nie tylko jako fachowy lekarz, lecz
także jako wybitny specjalista z dziedzi-
ny zarządzania placówkami medyczny-
mi. Wszak pięć lat był dyrektorem w
„Damianie”, a potem spędził 10 lat w
grupie LuxMed, dochodząc w zarzą-
dzie do stanowiska dyrektora regio-
nalnego. 

CCzzyy jjeesstteeśścciiee ppllaaccóówwkkąą cczzyynnnnąą oodd ppoo-
nniieeddzziiaałłkkuu ddoo ppiiąąttkkuu??

Nie, wychodzimy pacjentom naprze-
ciw i nasze Centrum przy Wałbrzyskiej
11 jest otwarte przez siedem dni w ty-
godniu.

W takim razie będę waszym pacjen-
tem w każdą niedzielę, potrzebując nie
tylko plastyki twarzy po treningu lub
meczu piłkarskim. 

R o z m a w i a ł  M A C I E J  P E T R U C Z E N K O

Rozmawiamy z założycielem Centrum Medycznego Krajmed, doktorem Markiem Krajewskim

Jak się wyleczyć i upiększyć na Wałbrzyskiej

MMAARREEKK KKRRAAJJEEWWSSKKII,, doktor nauk medycznych, absolwent Akademii Me-
dycznej w Warszawie, wybitny specjalista otorynolaryngologii i plastyki twa-
rzy. Założyciel i właściciel Centrum Medycznego „Krajmed”. Mieszka na Ka-
batach, skąd codziennie dojeżdża do pracy rowerem, przemierzając w sumie
26 ulic. Zimą uprawia snowboard, latem – kitesurfing. Lubi wystartować w bie-
gach ulicznych (Run Warsaw, Biegnij Warszawo). Po przebiegnięciu półma-
ratonu chce teraz ukończyć maraton. 

Na pytanie, gdzie zwykł najchętniej przebywać, odpowiada: albo w gabine-
cie z pacjentem, albo na sali operacyjnej. 
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O sprawach dotyczących spół-
dzielni mieszkaniowej nie powin-
ny decydować osoby, które nie
mają w niej lokalu - zawyroko-
wali ostatnio sędziowie Trybuna-
łu Konstytucyjnego. W ten sposób
związano ręce prezesom spół-
dzielń manipulującym zebrania-
mi walnymi dzięki tzw. członkom
oczekującym.

Dotychczas członkiem spół-
dzielni mógł być praktycznie
każdy, ponieważ art. 3 ust. 1

i 3 ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych daje zarządom w tej sprawie
całkowitą swobodę. Niektórzy prezesi
wykorzystują zapis w sposób cyniczny,
przyjmując na członków na przykład
podlegających im służbowo pracowni-
ków. W ten sposób osoby nie posiada-
jące w danej spółdzielni mieszkania
mogą uczestniczyć w walnym zgroma-
dzeniu, podczas którego zapadają klu-
czowe decyzje. Sędziowie TK zadecydo-
wali, że członkami spółdzielni „nie mo-

gą być osoby, które nie posiadają prawa
do lokalu lub ekspektatywy w danej
spółdzielni”. Wyrok Trybunału, uchyla-
jący niekonstytucyjny przepis wejdzie w
życie z dniem ogłoszenia go w Dzienni-
ku Ustaw, co w praktyce nie trwa dłu-
żej niż dwa tygodnie.

K omentatorzy prasowi pomijają
jednak ważny fakt, że wniosek
poddany pod rozstrzygniecie

Trybunału Konstytucyjnego był jednym
z 9 wniosków o zbadanie zgodności
wskazanych przepisów ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz.
1222) i Prawa spółdzielczego z dnia 16
września 1982 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.
1443) i jedynie cztery z nich sędziowie
TK uznali za niezgodne z normami ran-
gi konstytucyjnej. Zdaniem komenta-
torów zmiana ta spowoduje, iż zakończy
się praktykowany w niektórych spół-
dzielniach proceder przyjmowania na
członków pracowników spółdzielni. Po-
mija się jednak to, że spółdzielnie śred-

nio liczą kilka tysięcy członków, a pra-
cowników od kilkunastu do kilkudzie-
sięciu. Reasumując, głosy owych pra-
cowników przyjmowanych w poczet
członków stanowią w małych spółdziel-
niach mieszkaniowych ledwie kilka pro-
cent, zaś w średnich czy dużych jedynie
promil głosów oddawanych na walnych
zebraniach. 

W świetle tego, stwierdzenia,
iż po wydaniu komentowa-
nego wyroku Trybunału

Konstytucyjnego „nie będą już oni (pre-
zesi spółdzielni mieszkaniowych) mo-
gli liczyć na głosy swojej drużyny, czy-
li m.in. bojących się o utratę pracy pod-
władnych lub występujących w charak-
terze tzw. członków oczekujących krew-
nych i przedstawicieli zaprzyjaźnionych
firm”, wydają się być zbyt daleko idące
i nie znajdują potwierdzenia w prakty-
ce, zwłaszcza że opisywany przez auto-
rów kilku tematycznych publikacji pro-
ceder stanowi promil w skali całego
kraju. 

P o wtóre, za niezgodny z Kon-
stytucją został uznany art. 26 §
2 ustawy Prawo spółdzielcze w

zakresie, w jakim nie przewiduje prawa
byłego członka spółdzielni mieszkanio-
wej, któremu przysługuje odrębna wła-
sność lokalu, do odpowiedniej części
funduszu remontowego. Na wstępie na-
leży zaznaczyć, iż praktyka wyodręb-
niania się wspólnot mieszkaniowych ze
spółdzielni jest niezwykle rzadka, czy
wręcz marginalna. Podyktowane jest to
miedzy innymi faktem, iż spółdzielnie
niemal zawsze dokładają do działalno-
ści remontowej środki zgromadzone w
innych obszarach swojej działalności,
na przykład z najmu lokali użytkowych,
dzierżawy terenów, czy realizowanych
inwestycji. Natomiast nowo powstająca
wspólnota musi: po pierwsze, liczyć się
z faktem, iż samodzielnie nie będzie
mogła sfinansować niezbędnych remon-
tów lub modernizacji, po drugie zaś,
nie będzie mogła już korzystać z działal-
ności kulturalnej, oświatowej i społecz-
nej prowadzonej przez spółdzielnię. Co
więcej, prasowi komentatorzy nie zda-
ją sobie sprawy z faktu, że owo, tak en-
tuzjastycznie przez nich opisywane roz-
wiązanie będzie działać w dwie strony,
a więc również i wspólnota będzie zmu-
szona oddać spółdzielni wszelkie nad-
wyżki, jakie ta ostatnia poniosła na re-
monty budynków nowo powstałego
podmiotu. 

N a marginesie warto dodać, iż
60-osobowa grupa posłów,
zgłaszająca wniosek do Try-

bunału Konstytucyjnego, winna skupić
swoją uwagę na stworzeniu projektu
nowej ustawy o spółdzielniach mie-
szankowych czy prawa spółdzielczego,
a nie zajmować się kwestiami mający-
mi de facto w praktyce znaczenie mar-
ginalne. Przypomnieć należy również,
iż posłanka Lidia Staroń, która była jed-
nym ze współautorów wniosku przed-
stawionego pod obrady Trybunału Kon-
stytucyjnego, wcześniej brała czynny
udział w tworzeniu krytykowanego
obecnie przez nią prawa. Posłanka Sta-
roń głosowała w 2007 r. za zmianami w
ustawie o spółdzielniach mieszkanio-
wych, które obecnie uważa za niekon-
stytucyjne, czy wręcz wadliwe! Wszak
nic nie stało na przeszkodzie, aby przez
8 lat partia rządząca krajem, z posłan-
ką Staroń na czele, zmieniła przepisy
ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych. A może chodzi jedynie o to, żeby
gonić króliczka?

W iele mówi się również o gi-
gantycznych wynagrodze-
niach prezesów spółdzielń

mieszkaniowych zarabiających 10.000 zł
miesięcznie i więcej, ale nikt nie próbu-
je dowiedzieć się, ile zarabiają zarządcy
wspólnot mieszkaniowych. Z naszych
informacji wynika, ze prezesi spółdziel-
ni zarządzający kilkudziesięcioma bu-
dynkami mieszkalnymi o łącznej po-
wierzchni użytkowej lokali około
200.000 mkw. zarabiają średnio po kil-
kanaście tysięcy zł miesięcznie brutto.
Na rękę dostają często poniżej 10.000
zł. A jakie są zarobki zarządców nieru-
chomości zarządzających nieruchomo-
ściami wspólnot mieszkaniowych o po-
równywalnej powierzchni? Z naszych
źródeł wynika, że mogą to być kwoty
nawet do 100.000 zł miesięcznie. Moż-
na to wyliczyć, stosując nieskompliko-
wane działanie matematyczne. 

M ianowicie średnia stawka za
zarządzanie 1 metrem
kwadratowym  powierzchni

użytkowej lokali wynosi 80 groszy za
miesiąc, a zatem 80 gr x 200.000 m kw.
(średniej wielkości osiedle mieszkanio-
we) = 160.000 zł/miesiąc. Koszty, ja-
kie musi ponieść zarządca na opłacenie
kilku administratorów, biura, obsługi
księgowo-czynszowej oraz pracownika
technicznego, to rząd 60.000 zł mie-
sięcznie, a zatem pozostała kwota, czy-
li 100.000 zł, to miesięczne wynagro-
dzenie zarządcy. Co więcej, owa obsłu-
ga zarządcy nie przewiduje oferowa-
nych przez spółdzielnie mieszkaniowe
działań, takich jak działalność oświato-
wa, kulturalna czy społeczno-wycho-

wawcza. Jest również nieporównywa-
nie uboższa w zakresie obsługi technicz-
nej i prawnej. Za obsługę prawną czy
nadzory techniczne wspólnoty miesz-
kaniowe muszą ponosić dodatkowe
koszty. 

P assa jest gazetą lokalną, więc jej
zadaniem jest m. in. monitoro-
wanie działalności spółdzielni

mieszkaniowych funkcjonujących na te-
renie Warszawy Południowej. Jak to w
życiu bywa są spółdzielnie lepsze i gorsze,
ale generalnie życie spółdzielcze toczy
się tu bez specjalnych wzlotów i upad-
ków. Zdarzają się sytuacje kryzysowe,
jak na przykład swego czasu w ursynow-
skiej SM Przy Metrze, jednak większość
spółdzielń z tego terenu radzi sobie bar-
dzo dobrze. Jako przykłady solidnej spół-
dzielczej roboty można przywołać ursy-
nowskie SMB Imielin i SMB Osiedle Ka-
baty, imponujące stabilnością SMB Sto-
kłosy i SM Wyżyny, czy mokotowską SM
Służew nad Dolinką. 

S wego czasu pisaliśmy o zarob-
kach prezesa ze Spółdzielni
Mieszkaniowej Służew nad Do-

linką, który jako jeden z nielicznych nie
ukrywa przed członkami swojego wy-
nagrodzenia. Jego podstawowa pensja
brutto (przed opodatkowaniem i “ozu-
sowaniem”) wynosi 10.000 zł, do tego
Rada Nadzorcza raz na kwartał przy-
znaje prezesowi (bądź nie przyznaje)
premię, która może sięgać maksymal-
nie do 50 proc. płacy zasadniczej. Zda-
rza się dodatkowa premia wypłacana
od prowadzonych inwestycji, które
przynoszą spółdzielni wielomilionowe
zyski i przeznaczane są na remonty ist-
niejących budynków. Problemów z
ujawnianiem zarobków nie ma także
Mirosław Dąbrowski, prezes SM Nad-
odrze w Głogowie. To 3,5 razy średnia
krajowa bez dodatków i premii. 

J ednak często panie i panowie pre-
zesi nie chcą ujawniać swoich wy-
nagrodzeń bezprawnie przywołu-

jąc ustawę o ochronie danych osobo-
wych. Tymczasem jest na odwrót - usta-
wa przychodzi w sukurs spółdzielcy, mó-
wiąc, że dane osobowe (a więc i zarobki)
mają być ujawnione, gdy jest to niezbęd-
ne do realizacji uprawnienia, na przy-
kład członkowskiego. Poza tym rzecz nie
dotyczy osoby prywatnej, a pełniącej kon-
kretną funkcję finansowaną z majątku
wszystkich spółdzielców. Ustawodawca
wyposażył więc spółdzielcę w bardzo bo-
gaty repertuar uprawnień, trzeba je tyl-
ko dobrze poznać. 

Co do solidnej spółdzielczej robo-
ty dobrym przykładem może
być wspomniana wyżej SM Słu-

żew nad Dolinką, która od kilkunastu lat
notuje okres prosperity. Do roku 2002
spółdzielnia ta prowadziła jedynie dzia-
łalność eksploatacyjną. W jej ramach
we wszystkich budynkach osiedla prze-
prowadzono remonty główne i moder-
nizacje oraz wprowadzono innowacyj-
ne rozwiązania w zakresie poprawy bez-
pieczeństwa. Zamontowano system mo-
nitorowania spółdzielczych terenów wy-
sokiej jakości kamerami obrotowymi, z
podglądem przez dyżurnego osiedla
oraz policję. Wszystkie te działania
wprowadzone zostały w ramach pro-
gramu „Bezpieczny Służew” i stały się
wzorem dla innych osiedli.

W roku 2003 SM Służew nad
Dolinką przystąpiła do dzia-
łalności inwestycyjnej. Na

terenie osiedla został wybudowany 5-
kondygnacyjny nowoczesny budynek z
58 lokalami mieszkalnymi, jednym lo-
kalem użytkowym i miejscami postojo-
wymi w garażu podziemnym. W 2007 r.
rozpoczęta została realizacja kolejnych
prestiżowych budynków przy ul. Puław-
skiej 255 i 255A. Budynek Puławska
255 posiada 128 lokali mieszkalnych, a
budynek Puławska 255A siedemnaście.
W 2010 r. rozpoczęto czwartą z kolei
inwestycję przy ul. Elsnera 9. Dom po-
łożony jest nad malowniczą Doliną Słu-
żewską z widokiem na oczka wodne i
potok, w sąsiedztwie terenów rekreacyj-
nych. W najbliższych latach spółdzielnia
planuje wybudowanie kolejnych budyn-
ków mieszkalnych z widokiem na Park

Dolina Służewska. Obok działalności
eksploatacyjnej i inwestycyjnej prowa-
dzona jest także aktywna działalność
społeczno-kulturalna oraz sportowa.
Spółdzielnia sponsoruje Osiedlowy Klub
Sportowy “Służew” oraz Klub Seniora,
jest również współorganizatorem wielu
imprez kulturalnych i sportowych dla
dzieci i młodzieży. W 2007 r. na terenie
osiedla został wybudowany stadion
sportowy. Ten nowoczesny obiekt za-
wiera boisko do piłki nożnej z na-
wierzchnią tartanową oraz dwa boiska
do siatkówki z nawierzchnią trawiastą
i piaskową.

S półdzielczość mieszkaniowa ma
w Polsce bogatą tradycję. 1
sierpnia 1919 r. Sejm Rzeczypo-

spolitej wydał ustawę o Państwowym
Funduszu Budowlanym, a 29 paździer-
nika 1920 r. uchwalił ustawę o spółdziel-
niach, wprowadzając tym samym akty
normatywne regulujące m. in. zasady
budownictwa spółdzielczego. Od tej po-
ry każda ze spółdzielń, po dokonaniu
stosownej rejestracji, mogła liczyć na kre-
dyt ze specjalnych funduszy państwo-
wych. Początkowo kredyt sięgał nawet 95
proc. kosztów budowy, a spłaty rozkłada-
no na 20 lat oprocentowując je symbo-
licznie od jednego do czterech procent.
Po kilku latach kredyt zmalał dla spół-
dzielń lokatorskich do 90 proc., a dla bu-
dowlano-mieszkaniowych do 80 proc.
Utrzymał się jednak 20-letni okres spła-
ty przy 3-procentowym narzucie. 

Umożliwiło to założenie wielu
mieszkaniowych spółek loka-
torskich dla osób skromnie za-

rabiających. Między rokiem 1924 a 1937
w oparciu o kredyty zbudowano blisko
96 tysięcy mieszkań z 259 tysiącami izb.
Milion mieszkańców miast ówczesnej
Polski żyło w warunkach powyżej 5 osób
na izbę, a 38 tysięcy aż po 9 osób. Z 476
tysięcy mieszkań jednoizbowych w 30
tysiącach mieszkały po dwie rodziny, a w
5 tysiącach po trzy rodziny i więcej.

Według danych statystycz-
nych z roku 1931 w mia-
stach Rzeczypospolitej by-

ło 1.930.000 mieszkań liczących łącznie
4.227.000 izb zamieszkałych przez
8.524.000 lokatorów. Na jedno miesz-
kanie przypadały więc 2,2 izby i 4,4
osoby. Średnio w Polsce tylko jedną
izbę lub pokój z kuchnią miało aż dwie
trzecie mieszkań. Powyższe statystyki
pokazują dobitnie, jak wielki trud mu-
siała brać na swoje barki rodząca się
po I wojnie spółdzielczość mieszkanio-
wa.Wojna i okres okupacji niemieckiej
przyniosły zagładę spółdzielczości
mieszkaniowej. Z danych na rok 1945
wynika, że liczba spółdzielń uległa
zmniejszeniu o 61 proc. Ze 192 prze-
trwały tylko 73, a 75 proc. zasobu
mieszkaniowego przestało istnieć. Od-
budowujący się po wojnie przemysł wy-
magał rąk do pracy, toteż wzmógł się
napływ ludności wiejskiej do miast,
głównie tych większych. Nie szły za
tym jednak wystarczające inwestycje
budowlane, co powodowało, że w krót-
kim czasie zagęszczenie wzrosło z 1,57
do 1,71 osoby na izbę. Problem niedo-
boru mieszkań usiłowano załatwić za-
rządzeniami i po roku 1948 ograniczo-
no działalność spółdzielni mieszkanio-
wych do roli administratora posiada-
nych zasobów, aby w roku 1951 przejąć
zasoby i pozbawić spółdzielnie praw
do dysponowania mieszkaniami będą-
cymi do tego momentu własnością
wspólną członków.

Spółdzielcze budynki zostały ob-
jęte publiczną gospodarką lo-
kalami, co dawało administra-

cji państwowej prawo wprowadzania
do lokali, na mocy nakazów kwaterun-
kowych, nowych lokatorów. W dodatku
wyznaczano im mocno zaniżone czyn-
sze. Poczynania te nie unicestwiły jed-
nak spółdzielczości mieszkaniowej, choć
dokonały w niej potężnych szkód. Jed-
nak próba jej “zamordowania”  i rygory-
stycznego podporządkowania  państwu,
między innymi poprzez grabież domów
spółdzielczych i objęcie ich publiczną
gospodarką lokalami, nie powiodła się.
Działacze spółdzielczy podejmowali sta-

rania, aby powstrzymać procesy likwi-
dacyjne i w roku 1952 budownictwo
spółdzielcze ponownie włączono do na-
rodowego planu gospodarczego. Nie
przyznano mu jednak żadnej pomocy
kredytowej. 

R ok 1962 przyniósł zarządzenie
prezesa Rady Ministrów wpro-
wadzające tzw. budownictwo

oszczędne. Tak pojawiła się na rynku
mieszkaniowym zmora w postaci miesz-
kanek - dziupli, zwanych do dziś “go-
mułkowskimi”. Mimo to liczba członków
spółdzielni nieustannie powiększała się.
W końcówce roku 1956 spółdzielnie gro-
madziły 35,2 tysiąca osób, w roku 1965
było ich 332 tysiące, a w 1970 r. już mi-
lion. Zmienił się też podział ilościowy,
zależnie od typu spółdzielni. Po począt-
kowym wzroście liczby członków w spół-
dzielniach budowlano-mieszkaniowych
i administracyjno-mieszkaniowych, w
roku 1970 już 95 procent wszystkich cze-
kających na własne lokum to osoby zwią-
zane ze spółdzielczością lokatorską i wła-
snościową. Rok 1987 zamknął się nato-
miast liczbą 3,3 mln oczekujących. W la-
tach 1970—1989 oddawano do użytku
średniorocznie około 95 tysięcy miesz-
kań, zaś napływ członków sięgał 120 ty-
sięcy. W roku 1986 niedobór mieszkań
oceniano na około 1 do 1,2 mln, z czego
około trzy czwarte przypadało na miasta.
Przez cały ten czas wśród oczekujących
przeważały młode małżeństwa do 35 ro-
ku życia. 

P olacy są mistrzami świata w na-
rzekaniu, ale pilnowanie wła-
snych interesów idzie im kiep-

sko. Frekwencja wyborcza w Polsce jest
jedną z najniższych w Europie. Na wal-
nych zebraniach w spółdzielniach
mieszkaniowych, które rozstrzygają o
kluczowych dla spółdzielców kwestiach,
sale obrad świecą pustkami. Jest bzdu-
rą powielane często powiedzenie, że “i
tak zrobią co chcą, a mój głos niewiele
znaczy”. Spółdzielcy mają do dyspozy-
cji wiele instrumentów kontrolnych, tyl-
ko rzadko z nich korzystają. Skąd więc
biorą się tak dramatyczne sytuacje, jak
ostatnio w warszawskiej Śródmiejskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej? Z lenistwa
i braku odpowiedzialności jej członków,
którzy obudzili się dopiero wtedy, kiedy
do drzwi spółdzielni zapukał komornik
i zablokował jej konta. Wcześniej na
walne zebranie przychodziło nie wię-
cej niż 10 proc. członków, którzy w więk-
szości byli ludźmi zarządu i rady nadzor-
czej. Reszta członków albo nie miała
czasu, albo też miała coś ważniejszego
do roboty. A prawda jest taka, że jeśli
członkowie dbają o swoje interesy i są
zintegrowani, to oni rządzą spółdzielnią,
a prezes grzecznie wykonuje ich wolę,
bo jak nie, to z dnia na dzień może szu-
kać nowej posady. Warunek jest jeden -
wysoka frekwencja na walnym i gru-
pach członkowskich. 

Trudno uwierzyć jak łatwo nie-
liczna i zorganizowana grupa
kombinatorów potrafiła zamie-

nić jedną z największych i najbogatszych
spółdzielń mieszkaniowych w Warsza-
wie w finansowego bankruta. ŚSM li-
czy około dwóch tysięcy członków, po-
siada grunty w centrum miasta, budyn-
ki w sercu Warszawy na osiedlu Za Że-
lazną Bramą, domy w rejonie ulic Ptasiej
i Zimnej, czy na atrakcyjnym podskarpiu
przy ul. Leszczyny na Mokotowie. Po-
przedni zarząd z Krystyną Rubik na cze-
le zostawił po sobie kilkanaście milio-
nów złotych długów i budynki wieloro-
dzinne przy ul. Leszczyny wybudowane
z rażącym naruszeniem prawa. Spół-
dzielnia ma już pięć postępowań egzeku-
cyjnych na prawie 8 mln zł. Od miesię-
cy nie płaci faktur za energię elektrycz-
ną, wodę, centralne ogrzewanie, ochro-
nę i sprzątanie. Zaległości to w sumie
ponad 6 mln zł. Finansową bombą, któ-
ra lada moment wybuchnie i pogrąży
spółdzielców, jest nieudolnie prowadzo-
na i przerwana inwestycja przy Grzy-
bowskiej 6/10. Do końca 2014 roku spół-
dzielnia miała wypłacić wkład budowla-
ny osobom, które wpłaciły zaliczki na
mieszkania. Tymczasem spółdzielcza
kasa świeci pustkami. 

Z bliżające się wielkimi kroka-
mi bankructwo bogatej ŚSM
to memento dla wszystkich

stołecznych spółdzielców. - Wina nie
leży w gwiazdach, Brutusie - zwykł
mawiać Juliusz Cezar. Wina leży wy-
łącznie w nas. Kryzys w ŚSM i innych
spółdzielniach nie spowodowały fatal-
ne zapisy ustawy, źli i nieudolni preze-
si oraz ich protegowani. Powodem za-
wsze jest człowiek, w przypadku jak
wyżej jego obojętność, bezczynność i
po prostu lenistwo. Podobnego zdania
jest prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykow-
ski, cywilista specjalizujący się w pra-
wie spółdzielczym, sędzia Sądu Naj-
wyższego, członek Komisji Kodyfika-
cyjnej Prawa Cywilnego. Profesor wy-
soko ceni instytucję, jaką jest spółdziel-

czość mieszkaniowa, i wierzy w jej dal-
szy rozwój. Widzi jednak konieczność
znowelizowania ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych i prawa spół-
dzielczego. 

J ego zdaniem w pierwszej kolej-
ności należy uwłaszczyć spół-
dzielnie i przyznać im prawa

do gruntów. - W projekcie ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych z koń-
ca lat 90. zaproponowałem mechani-
zmy, które z mocy ustawy przyznawa-
ły spółdzielniom użytkowanie wieczy-
ste gruntów - dowodzi prof. Pietrzy-
kowski. - Państwo musi bowiem po-
nieść konsekwencje zaniedbań z lat
70. i 80. To byłby jedyny skuteczny me-
chanizm. Wszystko to, co przewidują
przepisy ustawy o spółdzielniach

mieszkaniowych, nie zmusza ich do
załatwienia spraw gruntowych. Zarząd
spółdzielni ma obowiązek wystąpie-
nia do sądu z wnioskiem o zasiedzenie
gruntu dopiero wtedy, gdy z żądaniem
przeniesienia własności lokalu zgłosi
się pierwszy uprawniony członek. Ma
na to trzy miesiące, jednak ustawa nie
przewiduje sankcji za niedotrzymanie
terminu.

Nowelizacja ustawy staje się pa-
lącą koniecznością. Jednak nie-
wiele to da, jeśli członkowie

spółdzielń mieszkaniowych nadal będą
tkwić w marazmie i szerokim łukiem
omijać doroczne walne zebrania, na któ-
rych ważą się ich losy.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
Ź r ó d ł o  h i s t o r y c z n e  I n t e r n e t  

Trybunał Konstytucyjny ruszył na pomoc spółdzielczości mieszkaniowej, ale jego werdykty nie rozwiązują wszystkich problemów. Poradzić sobie muszą przede wszystkim sami spółdzielcy...

Jak to wszystko wygląda naprawdę, gdy się zajrzy od kuchni

SSMM „„SSłłuużżeeww nnaadd DDoolliinnkkąą”” –– IInnwweessttyyccjjaa EEllssnneerraa

SSMMBB „„IImmiieelliinn”” –– IInnwweessttyyccjjaa DDeerreenniioowwaa

SSMM „„NNaa SSkkrraajjuu”” –– CCyynnaammoonnoowwyy DDoomm

FOTO LECH KOWALSKI

FOTO LECH KOWALSKI

FOTO WOJCIECH GODZIMIRSKI



1 0

Andrzej Wierciński, Łukasz Krupiński i Krzysztof
Książek wystartują w 17. Międzynarodowym
Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina,
który rozpocznie się 1 października w Warszawie. 

Zwyciężając w Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im.
Fryderyka Chopina, który właśnie zakończył się w Warszawie
zagwarantowali sobie awans do wielkiego konkursu z pominięciem
etapu eliminacji. Jury przyznało dwie nagrody ex aequo Łukaszowi
Krupińskiemu oraz Krzysztofowi Książkowi. Zwycięzcą konkursu
został 20-letni Andrzej Wierciński, student pierwszego roku studiów
magisterskich Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w
Katowicach, w klasie prof. Wojciecha Świtały. 

Na dalszych miejscach uplasowali się: Łukasz Mikołajczyk (III
nagroda), Karolina Nadolska (IV nagroda), Michał Szymanowski
(V nagroda), Piotr Nowak i Rafał Błaszczyk (wyróżnienia). 

W konkursie wzięło udział 36 polskich pianistów urodzonych w
latach 1985-1999. Rywalizacja przebiegała w trzech etapach. W
finale wystąpiło 8 pianistów wykonując jeden z dwóch koncertów
fortepianowych Fryderyka Chopina (Koncert e-moll op.11 zabrzmiał
pięć razy, zaś f-moll op.21 trzy razy). Finalistom w ich zmaganiach
towarzyszyła Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod
dyrekcją Maestro Jacka Kaspszyka. 

Uczestników oceniało jury pod przewodnictwem Piotra
Palecznego w składzie: Andrzej Jasiński, Janusz Olejniczak, Ewa
Pobłocka, Katarzyna Popowa-Zydroń, Wojciech Świtała i Stefan
Wojtas. Większość z wymienionych jurorów będzie oceniać także
uczestników 17. Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego
w październiku.

Przesłuchania odbywały się w dniach 31 stycznia-8 lutego w
Sali Kameralnej (I i II etap) oraz Koncertowej (finał) Filharmonii
Narodowej w Warszawie. M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

W Domu Sztuki SMB „Jary” odbył się kolejny wieczór
kabaretowy z cyklu „Marek Majewski i jego goście”.
Gospodarz programu powiedział na wstępie, że kiedy
ogląda w telewizji popisy niektórych młodych polskich
artystów kabaretowych, to nie rozumie, z czego
widzowie się śmieją. 

Dodał, że nie dotyczy to poznańskiego kabaretu „Czesuaf”, gdyż
występy tej grupy stoją na wysokim poziomie, choć ją też tworzą
ludzie młodzi.

Półtorej godziny spędzone w Domu Sztuki w towarzystwie
„Czesuafa” potwierdziły słowa Marka Majewskiego w całej
rozciągłości. Ze sceny nie padło ani jedno wulgarne słowo, a skecze
skrzyły się inteligentnym dowcipem, sięgających najlepszych
polskich tradycji kabaretowych. Pewnie dlatego starsi widzowie,
którzy przeważali na wypełnionej publicznością sali (choć były
także młode twarze) bawili się znakomicie. Zwłaszcza podczas
takich „numerów”, jak sprawozdanie komentatora sportowego z…
wywiadówki w szkole, do której chodzi jego syn, parodia dyskusji
radiowej przedstawiciela partii „tej” z przedstawicielem partii
„przeciwnej”, rozpisana na głosy opowieść o Schronisku
Bezpańskich Mężów, czy rewelacyjna, utrzymana w konwencji
komedii pomyłek rozmowa ojca matki nowonarodzonego dziecka
z lekarzem przekonanym, że rozmawia z ojcem tegoż maleństwa,
siłą rzeczy znacznie starszym niż matka.

Gorąco oklaskiwani poznańscy goście Marka Majewskiego (który,
nie trzeba dodawać, stworzył im znakomity suport) dwukrotnie
bisowali zabawnymi improwizacjami.

Nie była to jedyna udana impreza w Domu Sztuki w ostatnich
dniach. Duże wrażenie wywarła mądra bajka teatralna dla dzieci „O
przebiśniegu, co spał w kominie”. Na pokaz obsypanej nagrodami i
nominacjami (w tym do Oscarów) „Idy” Pawła Pawlikowskiego,
zorganizowany przez Dyskusyjny Klub Filmowy „Dom Sztuki”, przyszły
– podobnie jak w styczniu na projekcję jej głównego konkurenta do
Oscara: rosyjskiego „Lewiatana” Andrieja Zwiagincewa – tłumy.

Wszystkie opisane tu wydarzenia zostały sfinansowane ze
środków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, dzięki czemu wstęp
na nie był bezpłatny. B A D

Trzech zwycięzców
Konkursu Pianistycznego 

im. Fryderyka Chopina
Młodzi, zdolni, kulturalni...

Gloria Artis!
Ursynowska Galeria Działań została odznaczona przez Kapitułę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odznaka ho-

norowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” trafiła do rąk, a w zasadzie na klatkę piersiową, czterech postaci związanych z wyżej wy-
mienioną galerią i prowadzących wybitna działalność edukacyjną i artystyczną. 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego reprezentowała Małgorzata Szeląg, która podczas spotkania podsumowujące-
go roczną działalność w Galerii Działań, dnia 16 stycznia tego roku wręczyła odznaki następującym osobom: Jerzy Bojarski, Grze-
gorz Borkowski, Jerzy Derkacz, Irena Moraczewska. 

Galeria Działań SMB „Imielin” zlokalizowana przy ulicy Marco Polo 1 łączyła i nadał łączy wysoki poziom prezentacji artystycznych
z działalnością edukacyjną kierowana szczególnie do młodzieży. Galeria przybliża też trudne zagadnienia sztuki współczesnej, kształ-
tując świadomych odbiorców kultury. Prezentowane w Galerii dzieła mobilizują do intelektualnej refleksji. Działania artystyczne typu
performance czy happening, stwarzając możliwość uczestnictwa w akcie twórczym rozbudzają wrażliwość na niecodzienne aspekty na-
szych zwyczajnych spraw i staje się impulsem do rozwoju samoświadomości. Jako samodzielny ośrodek kulturotwórczy Galeria ogar-
nia swymi działaniami rozległy obszar zjawisk kulturowych, nie ograniczając się wyłącznie do prezentacji sztuki. Osadzenie Galerii w
lokalnej społeczności, jest istotnym czynnikiem pobudzającym życie kulturalne na Ursynowie. Galeria prezentując twórczość również ar-
tystów zagranicznych jednocześnie promuje sztukę polską zagranicą, pozostając w szerokim kontakcie z artystami z całego świata. Jest
to placówka znana w świecie i ciesząca się zasłużoną renomą, co jest niewątpliwym powodem do dumy dla mieszkańców Ursynowa. 

Więcej informacji na temat Galerii znajdą państwo na jej stronie internetowej. Zachęcam do zapoznania się z dorobkiem Galerii
Działań, jak również do odwiedzin tego szczególnego miejsca. J a n  M i e c z y s ł a w  Ł a w r y n o w i c z
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Szanowny Panie Redaktorze,

W okresie ostatnich kilku tygodni na łamach „Passy” (m.in. w
numerze z 5 lutego 2015, s. 7) Autor, skądinąd interesujących
tekstów, odwoływał się kilkakrotnie do tzw. planu Pabsta. Do tego
zbrodniczego planu – z punktu widzenia narodu polskiego –
porównywał budowę autostradowej obwodnicy przez Ursynów.
Według Autora tych tekstów, skutki budowy południowej
obwodnicy, będą analogiczne do przedsięwzięć zaproponowanych
dla naszego miasta przez niemieckich architektów: Huberta Grossa
i Otto Nurnbergera, pracujących pod kierunkiem Friedricha Pabsta. 

* * *
Wśród polityków bardzo modne są tzw. bonmoty, czyli zgrabne,

trafne, zabawne lub dowcipne powiedzenia i porównania, które
niekiedy wchodzą do języka potocznego. Odnoszę wrażenie, że
Autor zapragnął zaistnieć właśnie tym „błyskotliwym”
porównaniem. Według mojej wiedzy o Warszawie i warszawskiej
urbanistyce, to porównanie jest bez sensu. 

* * *
Zaproponowany w 1940 r. przez zespół Pabsta plan przewidywał

stworzenie na lewym brzegu Wisły luksusowego miasta dla ok. 40
tys. Niemców oraz miasta dla polskiej służby na prawym brzegu.
Miasto miało być nowoczesne i germańskie w swoim wyrazie,
albowiem miały w nim zamieszkać niemieckie elity, zarządzające
terytoriami podbitymi na wschodzie. To nowe niemieckie miasto
(Die neue Deutsche Stadt Warschau) miało być rzeczywiście bardzo
dobrze skomunikowane, toteż przez jego centrum przewidywano
poprowadzenie dwóch krzyżujących się magistrali drogowych. Na
rysunku planu zaznaczone są one liniami przerywanymi, co może
oznaczać, że miały przejść pod miastem w tunelu [?]. „Niemiecka
Warszawa” miała rozciągać się od obecnego Mostu Gdańskiego
do obecnego Mostu Poniatowskiego z niewielkimi enklawami na
południe od Alei Jerozolimskich. Na zachodzie miasto miało sięgać
do Towarowej. Miasto dla setek tysięcy polskich niewolników
zaplanowane zostało na Pradze, a konkretnie na wschód od ciągu
ulicy Targowej. „Niemiecka Warszawa” miała rzeczywiście być
wielkim węzłem komunikacyjnym, ale trzeba pamiętać, że węzeł
ten budowany jest od czasów Stanisława Staszica, pod którego
kierownictwem powstała m.in. większość obecnych, tzw. tras
wlotowych do naszego miasta. Gdyby – moim zdaniem –
projektowane tranzytowe ciągi komunikacyjne stanowiły zagrożenie
dla życia i zdrowia mieszkańców „niemieckiej Warszawy”, nie
sądzę, aby Pabst i jego koledzy odważyliby się na taki projekt.

Istotą planu Pabsta było więc wyburzenie większości istniejącej
wówczas zabudowy, którą autorzy planu uznali za substandardową,
a także przesiedlenie Polaków na drugi brzeg Wisły. Ten bandycki
plan realizowany był stopniowo, poczynając od urzeczywistnionego
przez Niemców zrównania terenów Getta z ziemią, po powstaniu,
które miało tam miejsce na wiosnę 1943 r. Długofalowym zamiarem
Niemców było stworzenie nad Wisłą komfortowych warunków dla
„rasy panów”. W tym świetle, stwierdzenie Autora, że
zaprojektowane przez Niemców arterie komunikacyjne miały służyć
zniszczeniu Warszawy, jest nielogiczne. One miały służyć
podniesieniu standardu niemieckiego miasta, a nie na odwrót.
Trzeba też pamiętać, że Friedrich Pabst już od jesieni 1939 r.
piastował godność naczelnego architekta Warszawy, w której sam
mieszkał, a rozwiązania które projektował miały służyć nie Polakom,
ale Tysiącletniej Rzeszy.

* * *
Jest takie powiedzenie: „droga, to życie”. W czasach Edwarda

Gierka zaczęto budować w Polsce obwodnice niektórych miast.
Jeną z pierwszych była obwodnica Tarczyna na trasie krakowskiej.
Po jej wybudowaniu miasteczko prawie zamarło, a co bardziej
przedsiębiorczy mieszkańcy wybudowali swoje domy w pobliżu
obwodnicy. Tak jest także w wielu innych miejscowościach, gdzie
ruch z centrum wyprowadzono na obwodnice. Prawdą jest, że
ruch – szczególnie tranzytowy - bywa uciążliwy (vide Augustów),
szkodliwy dla zdrowia i destrukcyjny dla zabudowy, ale bez niego
miasta umierają. Sztuką nie jest wyprowadzenie trasy kilkadziesiąt
kilometrów za miasto (np. z Warszawy do Góry Kalwarii), ale takie
jej zaprojektowanie, aby jak najmniej szkodziła. To wielka
umiejętność i nie wszyscy ją posiadają, ale porównywanie
południowej obwodnicy Warszawy, przechodzącej tunelem pod
Ursynowem, do planu Pabsta jest - moim zdaniem - intelektualnym
nadużyciem.

Z  w y r a z a m i  s z a c u n k u
W o j c i e c h  C z y ż o w s k i

Do polskiej polityki moż-
na dostać się na wiele spo-
sobów np. ze świata me-
diów, kultury lub sportu.
W ostatnich wyborach do
polskiego i unijnego par-
lamentu twarzami kam-
panii często byli ludzie
wcześniej niezwiązani z
polityką, których obec-
ność na listach wybor-
czych może budzić
zastrzeżenia.

Wybory do parlamentu euro-
pejskiego - w przeciwieństwie
do wyborów krajowych - wyka-
zały, że większość z tych osób
nie zasłużyła na głosy tylko dla-
tego, że są to byli piłkarze czy
nawet medaliści olimpijscy. O
mandat europosła bez powodze-
nia starali się m. in. bokser To-
masz Adamek oraz lekkoatletka
Anna Jesień, a o głosy do sejmu
nieskutecznie walczyły takie
sław jak: gimnastyk Leszek Bla-
nik, siatkarka Małgorzata Niem-
czyk i judoka Paweł Nastula. Dziś
jednak w naszych ławach sejmo-
wych zasiada wiele osób, którzy
ostatnimi wyborami dopiero za-
debiutowali w polityce. Do nich
należy np. Jan Tomaszewski, o
którym znowu zrobiło się gło-
śno po tym jak ogłosił transfer z
Prawa i Sprawiedliwości do Plat-
formy Obywatelskiej. Braku za-
angażowania w życie politycz-
ne, byłemu piłkarzowi zarzucić
nie można, bowiem jest on ak-
tywny na wielu płaszczyznach
(głównie jako komentator spraw
bieżących), ale zmiana barw
partyjnych nie zasługuje na po-
chwałę, szczególnie, że na na-
szej scenie politycznej, owe ugru-
powania są dla siebie (podob-
no) największymi wrogami. Te-
go typu zachowanie świadczyć
może, że ludzie o doświadczeniu
politycznym pokroju Tomaszew-
skiego trafili do sejmu przez
przypadek i mimo ich dobrych
chęci, poruszają się w naszej po-

litycznej rzeczywistości trochę
niezdarnie. 

Swoje pierwsze kroki w po-
ważnej polityce planuje zrobić
Paweł Kukiz, który 9 lutego ogło-
sił chęć wystartowania w wybo-
rach prezydenckich. Jego dekla-
racja wydaje się być bardziej wy-
razista niż te, o których przed
wyborami zeszłego roku, w jed-

nej z programów telewizyjnych
mówili były piłkarz Maciej Żó-
rawski, czy pływaczka Otylia Ję-
drzejczak, kiedy to skompromi-
towali się swoim brakiem fun-
damentalnej wiedzy na temat
Unii Europejskiej. Sam Kukiz od
lat rysuje swój światopogląd w
tekstach piosenek, a w ostatnich
latach jako publicysta i działacz
społeczny. O jego czynnym
udziale w życiu społecznym
świadczyć może podpisanie ape-
lu o odwołanie marszałka sejmu
Stanisława Niesiołowskiego w
2009 roku, czy rok później po-
parcie inicjatywy „Cała Polska
chroni dzieci” protestującej prze-
ciwko organizacji parady mniej-
szości seksualnych w Warsza-
wie. W latach 2011 i 2012 był
też członkiem komitetu poparcia
Marszu Niepodległości, a jego
największym osiągnięciem jak

do tej pory zdaje się być zainicjo-
wanie akcji na rzecz wprowa-
dzenia jednomandatowych
okręgów wyborczych wraz z Ru-
chem Obywatelskim w 2012 ro-
ku. W zeszłorocznych wyborach
samorządowych został wybra-
ny na radnego sejmiku woje-
wództwa dolnośląskiego z ko-
mitetu Bezpartyjni Samorzą-

dowcy. Jego dusza rockandrol-
lowca wpływa na retorykę jaką
się posługuje, która jest antysys-
temowa i czasem wydaje się bar-
dzo radykalna. O tym jakie jest
podejście muzyka do polskich
realiów politycznych przekonać
możemy się po przesłuchaniu je-
go ostatniej płyty, wydanej w

2014 roku o wymownym tytule
„Zakazane piosenki”, na której
obszernie komentuje wady na-
szego systemu i ludzi z nim zwią-
zanych. Utwory takie jak: „Dnia
czwartego czerwca”, „KGMO”,
„Lolo Brukselka”, „Samokryty-
ka (dla Michnika)”, „Rozmowy u
Sowy” czy „JOW!” mówią o Pol-
sce niewyleczonej z komunizmu,
w której nepotyzm i „partiokra-
cja” górują nad innymi warto-
ściami, z których nasz naród po-
winien być dumny. 

Jeśli Paweł Kukiz zbierze wy-
maganych 100 tys. podpisów
pod swoją deklaracją kandydata
na prezydenta kraju, będzie to
jasny znak, że nie musi podzielić
losu celebrytów marzących o ka-
rierach politycznych, którzy po
wyborach gubią się w „sejmo-
wym środowisku”. Nie wiado-
mo jednak jak potencjalni wy-
borcy potraktują kolejną osobę,
która w imię wyższych wartości
(jakimi według Kukiza są patrio-
tyzm i miłość do ojczyzny), nie
zrezygnuje z poprawności poli-
tycznej i dalej będzie dążyć do
przekonania rodaków posługu-
jąc się swoim ostrym przekazem.
Szansą na jakikolwiek sukces Ku-
kiza będzie jego merytoryczne
przygotowanie, którego brakuje
wielu osobom niedoświadczo-
nym, ale chcącym brać czynny
udział w życiu politycznym na-
szego kraju. 

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

Feeria barw, niezwykłe
spektakle świetlne, show
laserowe i taneczne – to
najmocniejsze, ale nie je-
dyne punkty bogatego
programu III KRÓLEW-
SKIEGO FESTIWALU ŚWIA-
TŁA W WILANOWIE. 

Tegoroczne wydarzenie bę-
dzie miało szczególną oprawę
ze względu na Święto Zakocha-
nych. Festiwal odbywa się w wa-
lentynkowy weekend 13-15 lu-
tego w godz. 18.00 – 22.00. Or-
ganizatorem III KRÓLEWSKIE-
GO FESTIWALU ŚWIATŁA W
WILANOWIE jest Dzielnica Wi-
lanów, Muzeum Pałacu Króla
Jana III, Centrum Kultury Wi-
lanów, partnerem technologicz-
nym firma Philips Lighting i

Multidekor, partnerem głów-
nym Lotto.

Główną rolę w trakcie Festi-
walu odegra światło, które oży-
wi przestrzeń miejską Wilano-
wa i nada jej wyjątkowego cha-
rakteru. Ziluminowana będzie
elewacja Pałacu i brama do nie-
go prowadząca. Ulice Cendrow-
skiego i Stanisława Kostki Potoc-
kiego zaskoczą natomiast wi-
dzów, stając się sceną projektu
„Uliczka Braci Philips”.

Jak co roku centrum wyda-
rzeń festiwalowych jest Muzeum
Pałac w Wilanowie. Podświetlo-
na zostanie elewacja pałacu, na
której wyświetlane będą cieszą-
ce się dużą popularnością wśród
widzów mappingi. Na przemian
z mappingami podziwiać będzie
można niezwykłe spektakle

światło-dźwięk w Ogrodach Wy-
obraźni, a także spacerować w
Labiryncie Światła przygotowa-
nym przez firmę Multidekor. Od-
wiedzających pałac przywita zło-
ty dziedziniec z królewska ka-
rocą. 

W czasie trwania Festiwalu
Światła bilety wstępu do pałacu
zostały obniżone o połowę. Na-
tomiast wszystkie pozostałe
atrakcje są bezpłatne.

KKOOMMUUNNIIKKAACCJJAA!!
W czasie Festiwalu, tzn. w

dniach 13-15 lutego w godzi-
nach 18.00-22.00 Zarząd
Transportu Miejskiego zwięk-
szył częstotliwość kursowania
linii przyspieszonej 519. Auto-
busy będą kursowały co 7,5 mi-
nuty na trasie Dworzec Cen-
tralny – Wilanów.

PPAARRKKIINNGGII!!
Na czas Festiwalu udostępnio-

ne zostaną publiczności bezpłat-
ne parkingi w następujących lo-
kalizacjach:

– Urząd Dzielnicy Wilanów
(wjazd od ul. Klimczaka),

– ul. St. Kostki Potockiego
(mniejsza część parkingu za
Pocztą Polską),

– była siedziba Urzędu Dziel-
nicy Wilanów (ul. St. Kostki Po-
tockiego 11).

– skrajne pasy ruchu w ul.
Przyczółkowej (w obu kierun-
kach) na odcinku ul. Klimczaka
– ul. Branickiego

Harmonogram Festiwalu do-
stępny będzie na stronie: 
wwwwww..wwiillaannooww..ppll
wwwwww..ffeessttiiwwaallsswwiiaattllaa..wwiillaannooww..ppll
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Walentynkowe warsztaty 
w Czarach

Pracownia Ceramiki Artystycznej „Czary” działa na Imielinie od
2000 roku i od tego czasu pokazuje jak się kreatywnie bawić, pra-
cować i relaksować tworząc najprzeróżniejsze kształty z gliny.
Powstają tu czary, czarki, patery, misy, miski kubki, kufle, kafle,
kafelki, które mogą być wykorzystywane w codziennym użytku,
ale też i rzeźby, biżuteria oraz okolicznościowe dekoracje.

Glina jest cudownym medium i daje nieskończone możliwo-
ści. Kontakt z nią odstresowuje, uczy cierpliwości i pozwala na-
wiązać pozytywną relację z samym sobą oraz z innymi fantastycz-
nymi ludźmi, którzy uczestniczą w zajęciach. Dzieci, młodzież
i dorośli uczą się tu od podstaw, jak pracować z gliną, żeby uzy-
skać zamierzone efekty, jak lepić, formować, suszyć, dekoro-
wać i szkliwić swoje prace. Są one później wypalane i stanowią
niezapomnianą pamiątkę.

Pracownia, oprócz codziennej działalności, organizuje cy-
kliczne warsztaty ceramiczne i rzeźbiarskie, plenery, a także
imprezy okolicznościowe: urodziny, wieczory panieńskie, spo-
tkania integracyjne. 

Zaprasza także na specjalne warsztaty walentynkowe, które
obędą się 14 lutego w godzinach 17-19.00 w Pracowni „Czary”
przy ul. Polinezyjskiej 1 kl. III. Będzie to okazja do niekonwen-
cjonalnego, kreatywnego spędzenia czasu we dwoje. 

Pracownia Ceramiki Artystycznej „Czary”
www.ceramikaczary.pl. 
www.facebook.com/ceramikaczary
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Walentynkowy weekend

Pierwsze kroki w poważnej polityce planuje zrobić Paweł Kukiz

Jak zostać politykiem...

FOTO KWW BEZPARTYJNI SAMORZADOWCY

POSZUKUJEMY ŚWIADKÓW
WYPADKU!

Dnia 25 listopada 2014 r. ok. godz. 16 na chodniku przy Cu-
kierni Antolak została potrącona kobieta przez samochód 
osobowy. 

Świadków zdarzenia uprzejmie proszę o kontakt. 
Tel.: 694 266 306
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Moda z definicji jest zjawiskiem przemijającym. Moda językowa naj-
częściej polega na nadużywaniu nazw obcych w ojczystej mowie. By-
ła już moda na łacinę, a raczej przymus używania latina vulgata przy-

najmniej w piśmie, moda na włoszczyznę przyjechała z królową Boną (nie mam
na myśli warzyw), potem wszystko, co francuskie, łącznie z miłością stanowiło naj-
większą wartość. Dzisiaj mamy modę na angielszczyznę, która stała się lingua franca (nie chodzi
o chorobę) współczesności. 

Wyrazy transfer, transformacja pochodzą co prawda z łaciny, ale nasze rozumienie coraz bardziej
przypomina ich współczesne anglo-saskie znaczenie. Transferujemy sportowców (już nie sprzeda-
jemy i nie kupujemy), technologie, idee... Politycy natomiast sami się transformują i transferują, bo
są niezależni, he, he, od nacisków politycznych, samorządni, bo sami chcą rządzić wszystkimi in-
nymi i solidarni – nepotyzm. W takim znaczeniu należy używać i stosować współcześnie wyrazy
„transfer” i „transformacja”

Transformuje się prąd elektryczny, ale też poglądy, ideały, czyli przy pozostawieniu tej samej tre-
ści, zmienia się formę. Ludzie potrafią udawać, że nie zmieniają poglądów, nadając im inny kształt.
Ponoć George Bernard Shaw powiedział: „Tylko krowa nie zmienia poglądów”, ale widziałem też
rozszerzenie tej wypowiedzi: „Reszta bydła owszem i to nawet często”.

Tutaj przykładem nie do podrobienia, naśladowania, czy zastąpienia jest mój podwójny imien-
nik, porażka polskiej logopedii – Ryszard Henryk Czarnecki. Szczęśliwie, jestem nieco starszy,
więc mam niejakie prawo na niego napsioczyć. Tylko po co? Wymienię tylko ugrupowania, w któ-
rych aktywnie działał Richard Henry: NZS (Niezależne Zrzeszenie Studentów), RPR (Ruch Polity-
ki Realnej) przekształcony w UPR (Unię Polityki Realnej), ZchN (Zjednoczenie Chrześcijańsko-Na-
rodowe). Następnie poseł na sejm z listy Wyborczej Akcji Katolickiej, potem kandydował do Sejmu
z listy Katolickiego Komitetu Wyborczego „Ojczyzna”. 

W 1997 roku zdobył mandat poselski z listy AWS (Akcji Wyborczej Solidarność), następnie był
na liście AWS Prawica. Na prezydenta Wrocławia kandydował z ramienia Komitetu Wyborczego Wy-

borców Nasz Wrocław, członkostwo w
ZChN nie przeszkodziło mu w objęciu
funkcji doradcy Andrzeja Leppera
(Samoobrona Rzeczypospolitej Pol-
skiej). W 2004 roku został członkiem
Samoobrony i europarlamentarzystą.
Wykluczony przez Leppera w 2008
roku wstąpił do PiS (Prawo i Spra-
wiedliwość) i został ponownie euro-

parlamentarzystą. Teraz po raz trzeci reprezentuje nasz kraj jako członek Parlamentu Europejskie-
go. To tak pokrótce. 

Transfery odbywają się „przed” i „po” – wyborach. „Przed”, aby zostać wybranym do danego gre-
mium, „po” by osiągnąć jakieś korzyści, niekoniecznie finansowe. Typowe przykłady „przed” ma-
my i przed tegorocznymi wyborami parlamentarnymi. Wytransferował się nasz czarnoskóry (nie
można napisać „Murzyn”!) poseł na Sejm John Godson – z Platformy Obywtelskiej, najpierw do Go-
wina, a teraz do Polskiego Stronnictwa Ludowego, gdyż okazało się, że już od kilku lat jest człon-
kiem Ochotniczej Straży Pożarnej, że skończył w Nigerii uczelnię rolniczą i tak naprawdę jest ob-
szarnikiem-sadownikiem, bo ma sad.

Kolejny tegoroczny transferowicz to była gwiazda polskiej piłki nożnej, swego czasu bramkarz na-
szej reprezentacji, do niedawna poseł bezwarunkowo oddany Jarosławowi Kaczyńskiemu – Jan To-
maszewski. Trochę mu się odmieniło i przystąpił do PO, na którą często wyklinał. Poseł Tomaszew-
ski twierdzi, że jego przejście do Platformy nie ma nic wspólnego z wyborami parlamentarnymi, a
jest wyrazem ogromnego zaufania do premier Ewy Kopacz.

W przeszłości mieliśmy, także do czynienia ze zmianą barw przed wyborami, na co można przy-
toczyć całe mnóstwo przykładów transferów i transformacji poglądów polskich polityków.

Aby ursynowianie nie czuli się, jakby wypadli sroce spod ogona,  mamy nasz, ursynowski przykład
transferu „po”, czy też PO. Obecna przewodnicząca Rady Dzielnicy Ursynów Teresa Jurczyńska-Ow-
czarek startowała z 2. miejsca listy Stowarzyszenia „Nasz Ursynów” i zdobyła mandat radnej. Już w
tym roku głosowała zgodnie z członkami PO, będącej dotychczas w opozycji, za co została wykluczo-
na z klubu radnych NU. Jej głos przesądził, że  u władzy na Ursynowie jest Platforma Obywatelska w
koalicji z jednoosobową częścią Inicjatywy Mieszkańców Ursynowa (Kamil Orzeł) i Teresą Jurczyń-
ską-Owczarek. W opozycji jest Nu z PiS-em i drugą jednoosobową częścią IMU (Michał Radziwiłł).

I ci od „przed” i ci od „po” deklarują niezmienność poglądów, a jak widać transfery i transforma-
cje się zdarzają.

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Transformacja transferu poglądów

„Transfery odbywają się
„przed” i  „po” – wyborach.
„Przed”, aby zostać wybranym
do danego gremium, „po” by
osiągnąć jakieś korzyści”

Prof. Lech Królikowski, pierwszy po transformacji ustrojowej burmistrz Mo-
kotowa, wieloletni radny i przewodniczący rady dzielnicy Ursynów, wy-
bitny varsavianista i autor wielu książek historycznych o naszym mieście,

złożył na ręce Rzecznika Praw Obywatelskich swoje zastrzeżenia związane z po-
stępującą w stolicy monopolizacją władzy, co zdaniem profesora stoi w sprzecz-
ności z interesami i prawami mieszkańców, jak też z prawami zapisanymi w Konstytucji Rzeczypo-
spolitej oraz w Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego.

Obecnie obowiązująca ustawa warszawska sprowadza dzielnice, z których kilka liczbą ludności
dorównuje miastom wojewódzkim (Mokotów 230 tys., Ursynów 150 tys. mieszkańców), do rangi
sołectw bezwzględnie podległych suwerenom jakimi są prezydent miasta i Rada m. st. Warszawy.
Poza wyborem burmistrza, którego osoba często jest kwestionowana przez prezydent Hannę Gron-
kiewicz-Waltz (poprzednio Piotr Guział z Ursynowa, dzisiaj Krzysztof Zygrzak z Bemowa i Paweł
Lisiecki z Pragi Płn.), zarządu oraz przewodniczącego rady i zastępców, parlamenty dzielnic o ni-
czym nie stanowią. 

Wybory burmistrzów i ich zastępców przez radę danej dzielnicy mają ostatnio stały mechanizm.
Jeżeli w dzielnicy większość ma PO, której wiceprzewodniczącą jest obecna prezydent Warszawy,
to burmistrza wskazuje partia, a jej radni-członkowie głosują zgodnie z partyjnym poleceniem. W
razie sprzeciwu, jak miało to miejsce na Żoliborzu i Bemowie, nieposłuszni radni są wyrzucani z par-
tii, a jej lokalne struktury rozwiązywane. Problem w tym, że mieszkańcy Warszawy biorą stosun-
kowo liczny udział w wyborach samorządowych zupełnie nie zdając sobie sprawy z faktu, iż wybra-
ni przez nich reprezentanci do rad dzielnic nie mają w rzeczywistości żadnych uprawnień. Jest to
ewidentne nadużycie, ponieważ władze miasta organizując i przeprowadzając wybory do rad
dzielnic nie informują społeczeństwa, że w okresie od pierwszych wyborów samorządowych (27
maja 1990 r.) uprawnienia rad dzielnic zredukowane zostały prawie do zera. W tej sytuacji rady dziel-
nic pod rządami obecnej ustawy oraz uzupełniających ją statutów są zbędne i stanowią jedynie kosz-
towną dekorację samorządu.

Prof. Królikowski stawia w piśmie do RPO zarzut, że taki stan rzeczy jest sprzeczny przede wszyst-
kim z art. 15 ust. 1 Konstytucji RP, który stanowi, że „ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej
zapewnia decentralizację władzy publicznej”. Tymczasem w okresie od wejścia w życie obecnej

konstytucji nastąpiła totalna centralizacja ustroju
terytorialnego stolicy Rzeczypospolitej. Zło tkwi w
statutach uchwalanych przez Radę m.st. Warsza-
wy w okresie pełnej dominacji jednej tylko partii
politycznej, zarówno w skali państwa, jak też w
Warszawie. Być może z tego względu żaden z

uprawnionych podmiotów nie zakwestionował rozwiązań szczegółowych zawartych w wymie-
nionych statutach. W statutach dzielnic ani razu nie użyto słowa „stanowi” na określenie wład-
czych uprawnień rady dzielnicy. Wątpliwa jest także funkcja kontrolna rady dzielnicy, ponieważ
rada nie udziela absolutorium zarządowi, a uchwałą rady miasta z 16 października 2014 r. wy-
kreślono ze statutu dzielnic nawet uprawnienie do opiniowania(!) sprawozdania zarządu z wy-
konania budżetu.

Pozbawienie rad dzielnic uprawnień do stanowienia jest zdaniem prof. Królikowskiego sprzecz-
ne także z treścią preambuły Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego” (EKST), ratyfikowa-
nej i obowiązującej w Polsce. Statuty warszawskie stoją w sprzeczności z innym zapisem EKST (art.
4, ust. 3): „Generalnie, odpowiedzialność za sprawy publiczne powinny ponosić przede wszystkim
te organy władzy, które znajdują się najbliżej obywateli. Powierzając te funkcje innemu organowi
władzy należy uwzględnić zakres i charakter zadania oraz wymogi efektywności i gospodarności”. 

Mamy jednak w Warszawie statutową “perełkę”. Jest to stosowana przez władze Warszawy in-
terpretacja przepisu art. 18a oraz art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym. Przepisy te stanowią, iż rada (Warszawy) kontroluje działalność m.in. „jednostek pomoc-
niczych gminy”, którymi w Warszawie są dzielnice, a zakres i formy kontroli określa statut. Na
tej podstawie do statutu m.st. Warszawy wpisano § 47, ust. 1 o treści: „Działalność organów dziel-
nic podlega nadzorowi organów miasta na zasadach określonych w statutach dzielnic”. W sta-
tutach dzielnic przepis ten został uszczegółowiony w § 62, gdzie napisano: „Działalność dzielni-
cy podlega nadzorowi na podstawie kryteriów ZGODNOŚCI Z PRAWEM, celowości, rzetelności
i gospodarności”. Art. 171, ust. 1 i 2 Konstytucji RP powiada, że prawo do stwierdzania legalno-
ści - jako szczególne uprawnienie - zostało jednoznacznie wyłączone z ogólnego przepisu o spra-
wowaniu nadzoru. 

Tymczasem w wyniku zastosowania przepisu §62 statutów dzielnic Rada m. st. Warszawy, zło-
żona w większości z osób nie posiadających wykształcenia prawniczego, decyduje w głosowaniu
czy uchwała rady dzielnicy X jest zgodna z prawem!  Oznacza to, że o zgodności z prawem de-
cydują liderzy polityczni ugrupowań mających większość w radzie. Mówiąc krótko, w stolicy pań-
stwa zrzeszonego w UE mamy jednoinstancyjny „sąd”, dzięki któremu władze miasta mogą
unieważnić każdą uchwałę rad dzielnic, o ile polityczni liderzy uznają to za korzystne dla wła-
snego ugrupowania. 

Spotykamy się wobec tego z klasycznym przypadkiem ograniczania praw obywatelskich.  Z nie-
cierpliwością czekam więc na stanowisko RPO w tej skandalicznej sprawie.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Warszawa - bantustan Europy

„Centralne organy War-
szawy sprawują wręcz
dyktatorską władzę”

Piórem Derkacza

Michał Urbański lat 13
cciieerrppii nnaa aauuttyyzzmm

Jak co roku zwracam się do swoich czytelników z prośbą o przekazania 1% na konto chorego
Michała. Pomoc innym mamy wpisaną w treść naszego życia. Ta pomoc często jest jedyna, jaką
chory młody człowiek może otrzymać od bliźnich. Warto wspierać Michała choćby za to, jak pięk-
nie potrafi podziękować za dary serca jego Mama Anna. „Dzięki życzliwości i chęci pomocy ze stro-
ny naszych przyjaciół i nieznanych nam dobrych ludzi, poziom funkcjonowania Michała bardzo
się poprawia” . Proszę więc o pamięć o Michale przy rozliczaniu podatku za rok 2014.
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To nie żart i nie ironia,
Lecz jak twierdzą naukowcy,

W Chinach kończy się Rok Konia,
A zaczyna się Rok Owcy.

Nam właściwie wszystko jedno,
Koń czy Owca, bez różnicy,

Od lat wielu, w tym tkwi sedno:
Wciąż ci sami politycy.

A przed nami znów wybory.
Droga wprost czy na manowce?

Na te nasze ciągłe spory
Nie pomogą żadne Owce.

Znów w ruch pójdą czarne teczki.
Choć chwilowo ci na górze,

Są potulni jak owieczki,
Lecz to wilki w owczej skórze.

Znowu znajdą się fachowcy,
Jestem o tym przekonany,

Że szczególnie w roku Owcy
Uaktywnią się… barany.

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo))
TTeerraazz ttaakkżżee nnaa FFaacceebbooookkuu..

ROK OWCY

W o j t e k  D ą b r o w s k i



1 3

Amoże arcygłupia prezydentura? Choć hiperaktywna. Wolność i demo-
kracja. Ułomne, ale są. Pragnęliśmy jednej i drugiej. Nienawidziliśmy ich
braku. Dzisiaj i od ćwierćwiecza tworzą ramy naszej publicznej aktyw-

ności. Sarkamy na nie i na nasze państwo, lecz jeśli ktokolwiek chciałby coś
uszczknąć – gonimy precz. I dobrze, że gonimy. To zdrowy instynkt. Dobrze też
pamiętać o dobrych i o złych stronach. Plusach dodatnich i plusach ujemnych (Jeśli kocham Wałę-
sę, to też i za to). Coś za coś. Nic za darmo. Życie. W prywatnym o tym wiemy.

W polityce u nas w Polsce równość jak chyba nigdzie. Na pewno nie w matecznikach wolności i in-
kubatorach demokracji. Owszem, przykłady na tezę przeciwną znalazłyby się. Nie dominują jednak.
Francja, Niemcy, Szwecja, Dania, Stany Zjednoczone, Kanada. Więcej kwalifikacji, staranniejszy po-
dział kompetencji, głębsze zainteresowanie standardami, uważniejsze wybory. Ekstremiści głupoty i
szaleństwa pojawiają się wszędzie. Tam też. I pozostają, gdzie ich miejsce – na marginesach. Szero-
kość tych marginesów oryginalności to dobra miara dojrzałości w kategorii „społeczeństwo obywa-
telskie”. Czym szersze marginesy tym gorsza kondycja obywateli i państwa, które tworzą. Tym wię-
cej głupoty, populizmu i braku odpowiedzialności. Gdzie margines staje się dominantą, tam wolność
i demokracja przemieniają się w tyranię i samowolę. Tam katastrofa. Argentyna. Rosja Kiereńskiego.
Demokracja i wolność bez dyscypliny prawa i celu, to tak jak jajko bez soli. Dyscyplina jest funkcją ce-
lu. Prawo instrumentem. Jeśli polityka nie ma celu, albo cel jest bezsensowny, albo kiedy prawo
przypadkowe, to ani wolność ani demokracja wartości życia narodu, jego dobrobytu, bezpieczeństwa
i praworządności nie podnoszą. Kropeczka. I szlaczek. To banał. Taki, który należy zawsze mieć w ty-
le głowy. Przy każdej istotnej decyzji. Wybory prezydenta to ten moment.

Kwestia równości. Proszę bardzo. Mazowiecki i Tymiński. Kaczyński i Lepper. Geremek i Schetyna.
Te pary to przecież efekt demokracji. I wolności. Wszyst-
ko jest możliwe. Całkiem do rzeczy i całkiem od rzeczy.
Tymiński, ze swoim zezem, nowomową i teczuszką
czarną nigdy nie otwartą, za to istotnie ważącą w kam-
panii 1990 roku, wygrał pośród Polaków od roku wol-
nych i szczęśliwych w tej swojej wolności w prezydenc-
kich wyborach z Tadeuszem Mazowieckim. Mam przy-

pominać biogramy obu? Wola Narodu! Wolnego narodu. W warunkach demokracji i swobody kształ-
towania opinii. I napędził stracha Lechowi Wałęsie. Rok po jego tryumfie w Waszyngtonie. 

Zestawcie sobie, hipotetycznie, Tymińskiego i Wałęsę. I Kapitol, amerykański Kongres i odbiór
jednego i drugiego: Tymińskiego i Wałęsę. Śmieszne? 

A przecież my tu w Polsce, wolni do rdzenia kręgosłupów naszych, pozwoliliśmy sobie na to, by
Mazowieckiego przegonić. A z nim: Kuronia, Geremka, Michnika, Turowicza, Edelmana, Kuratow-
ską. Ktoś się zawstydził po tym akcie? Chyba ten tylko, kogo osobiście to nie dotyczyło. 

Rok po tamtych wyborach chodząc ulicami Płocka pytałem tego i owego o jego ówczesne, sprzed
tamtego roku, wybory. Na Tymińskiego nie głosował z nich nikt. Nawet gość, który był sekretarzem
jego komitetu wyborczego. W społeczności, w której co trzeci oddawał Polskę Tymińskiemu! Za-
iste wielka to była amnezja.

Kaczyński i Lepper. Świetne połączenie, prawda? Dwa modele patriotyzmu, powiedzieć można.
Równoprawne. Premier i wicepremier. W tym samym rządzie. Pozwolicie, że się nie rozwinę. Każ-
dy może być politykiem. Demokracja. Wolność.

Geremek i Schetyna. Oba historycy. Jeden z nich może bardziej. Ten, który bardziej – nie widział
potrzeby mylić dwóch ról: historyka i ministra spraw zagranicznych. A drugi? Najpierwszym narzę-
dziem ministra spraw zagranicznych jest rozmowa. To, aby ten, do którego dzwoni podniósł słuchaw-
kę. Po co Polsce ta wypowiedź jej ministra spraw zagranicznych o tych, którzy wyzwalali Auschwitz?
Do czego nam potrzebna? Przecież nie do to, by w razie potrzeby (zdaje się, że ta potrzeba wyraź-
na jak rzadko kiedy) móc zadzwonić do Frołowa. Jej funkcja całkiem jest inna. Kiedy w Platformie
będę mieli już Schetyny po wszystkie dziurki, ten odsłoni swe rany na piersiach zadane przez siepa-
czy moskiewskich mediów. Jak to mnie? Mnie chcecie pozbawić „jedynki” na liście? To też kondy-
cja Polski. Jej polityki. Przypadkowe cele. Przypadkowi ludzie. Choć medialnie sprawni. Jak Hoff-
man. I podobne jemu pokolenie kupczyków polityki. Nie mówię kupców. Bo kupiec to marka.

Otworzyłem Konstytucję. Rozdział V. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwszy w tym roz-
dziale, 126. artykuł Konstytucji stanowi, że prezydent jest najwyższym przedstawicielem RP, gwa-
rantem władzy państwowej, czuwa on nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenno-
ści i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jej terytorium. 

W kolejnym rozdziale VI, w artykule 146 Konstytucja mówi, że politykę wewnętrzną i zagranicz-
ną prowadzi Rada Ministrów.

PiS, TR, PSL przeciwstawiają ubiegającemu się o drugą kadencję prezydentowi Komorowskie-
mu swoich kandydatów. Główny argument: że Komorowski to miś, a oni to rysie. 

Więc Proszę Państwa. Dla Polek i dla Polaków miś lepszy niż ryś. Tam, gdzie idzie o bezpieczeń-
stwo liczą się: wartości, cel i odpowiedzialność. A nie inne rzeczy. Na przykład nie to, kto będzie za
chwilę rządził. Liczy się rozumienie Państwa. Ono ponad nami o tyle, ze kolejne generacje odcho-
dzą i kolejne przychodzą. A państwo trwa. Musi trwać. Będą w tym zmiany. Unia Europejska. Świat.
Ludzkość. Ale nie wszystko od razu. Państwo! Własne i mądrze rządzone. I ta konstytucja. Radzę, a
mam swoją biografię, przepraszam dość trudną dla siebie, dla własnego interesu, dość wiarygodną
bo opłaconą własnymi pieniędzmi (piszę bezczelnie, ale ze świadomością tego co piszę) – bez eks-
perymentów, bez pomieszania celów i funkcji. Komorowski. A potem ostrożność. Bo on gwarantu-
je to co najważniejsze. Dobre cele. Nie za bardzo partyjne, choć oparte dzisiaj o partię. Ale jednak
mniej niż inni. Mniej niż Duda. O Ogórek nawet nie piszę. O Palikocie też nie. Interesować się trum-
ną? Kiedyś każdy z nas tam będzie. Ale w polityce? Dla przyszłych? Ktoś się z czym niezręcznym tam,
jak idzie o głowę, pozamieniał.

Więc miś. Nie ryś.
Ryś niechaj poprawia samorząd. A miś stabilizuje państwowość. O.K.?

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

Misie i rysie

„Tam, gdzie idzie o
bezpieczeństwo liczą
się: wartości, cel i  
odpowiedzialność”

Ostatni weekend miałem zaplanowany już dość dawno temu. W
Warszawie odbywała się 7. Ogólnopolska Wystawa Motocykli i
Skuterów. Nie mogło mnie tam zabraknąć. Oprócz spodziewanych
nowości i atrakcji, zawsze przy tego typu okazjach udaje się spo-
tkać niezwykłych ludźmi i wyjątkowe, często bardzo rzadko spoty-
kane „okazy”. Tak też było i tym razem...

Na wystawę udałem się wraz ze swoim przyjacielem Jerzym, tym od pięknej
Vespy z sypialni. Zapewne stali Czytelnicy MOTO-PASSY, pamiętają jeden z po-

przednich felietonów i to wyjątkowe zdjęcie. Na taką imprezę warto wybrać się z osobą o podob-
nych zamiłowaniach i temperamencie. Jerzy ma wiele pasji motoryzacyjnych, takich na dwóch i
czterech kołach, jest wśród nich też i Vespa!

Od zawsze miałem świadomość tych wyjątkowych skuterów, wiedziałem o ich długiej i niezwy-
kle barwnej historii, ale jakoś sam dotąd nie zakochałem się ani w tych kształtach, nigdy też nie
były one przedmiotem mojego pożądania. Ta wystawa nie zmieniła tego, ale zasiała w mojej gło-
wie, jak to się zwykło mawiać, ziarnko niepewności, a może raczej refleksji i zastanowienia. Od
razu przypomniałem sobie wiele sytuacji z Vespami w rolach głównych, te z własnego życia, a na
reklamach telewizyjnych kończąc. Chyba żaden inny skuter na świecie nie zagrał w tylu różnych
produkcjach filmowych!

Na wystawie, moją szczególną uwagę zwróciło właśnie stoisko Vespy. Duże, kolorowe, z bar-
dzo liczną reprezentacją modeli. Na pierwszy rzut oka większość z nich wyglądała podobnie, ale
po chwili wiedziałem już, że każdy z nich jest inny. Nie miałem pojęcia, że gama skuterów Vespy
jest tak ogromna! Kojarzyłem ją może z dwiema, trzema wersjami. Miałem też świadomość róż-
nych pojemności silników, ale to, o czym dowiedziałem się na wystawie, przerosło moje wyobra-
żenia. Wisienką na torcie okazała się bodaj najbardziej widowiskowa wśród nowych modeli – Ve-
spa 946 Bellissima. To absolutnie wyjątkowy skuter pod każdym względem i nietypowe oznacze-
nie. Jakby Porsche na dwóch kołach. Tak też ponoć jest!

Z czym kojarzy nam się Vespa? Hasła z firmowego katalogu mówią o wolności, designie, wło-
skiej elegancji, rzymskich wakacjach, filmie i tych dosłownych oraz w końcu z prędkością i bez-
troskim życiem. Z pewnością rozmowy na temat
skuterów Vespa przywołują wiele obrazów i emo-
cji. Żaden inny skuter na świecie, nie jest tak rozpo-
znawalny i jednoznacznie postrzegany, jako ikona od
wielu pokoleń.

Vespa jako marka, powstała we Włoszech, zaraz po
wojnie, w roku 1946. Od samego początku, małe
skutery była dla tego rozwijającego się kraju synoni-
mem ruchu i nieodłącznym elementem cudu gospo-
darczego. Już w pierwszych latach produkcji włoskie
skutery stały się też rozpoznawalne w wielu innych
krajach, a dla ich nowych właścicieli były wręcz sty-
lem życia. Moda na Vespę, przyczyniła się do posze-
rzenia gamy modeli, charakteryzujących się wspól-
ną, jednoznacznie rozpoznawalną stylistyką, za-
awansowaną technologią, dbałością o detale, a w
końcu też, żywą i modną kolorystyką. Vespa była
też pierwszym pojazdem, który przyczyniů sić do powstania i popularyzacji kategorii pojazdów
o nazwie skuter. Modele produkowane w poczŕtkowym okresie, posiadaůy prosty w obsůudze dwu-
suwowy silnik o pojemnoúci niespeůna 100 cmł. Swŕ popularnoúă i rozwój Vespa zawdzićcza rów-
nieý dostćpnoúci cenowej pierwszych modeli, co nie zawsze jest faktem w obecnej ofercie. Dziś
to jednak ikona stylu, a nie tylko mały, prosty „skuter dla każdego”. Na przestrzeni ostatnich bli-
sko siedemdziesięciu lat „status społeczny” Vespy znaczenie się zmienił. Obecnie to pojazdy za-
awansowane technicznie, przy produkcji których stosuje się materiały najwyższej jakości.

Są jednak i inne okoliczności, które w historii marki trwają niezmiennie i wyróżniają włoskie
skutery spośród wielu innych, dostępnych obecnie na rynku. W ciągu swojego długiego życia, Ve-
spa stała na czele wielu społecznych i kulturowych rewolucji, nowych trendów w muzyce, filmie,
sztuce oraz w stylu życia. Z pewnością jej stylistyka oparła się licznym kaprysom mody, będąc do
dziś bardzo podobnym skuterem do tych pierwszych z lat powojennych. Włosi szczycą się faktem,
iż Vespa, jako marka globalna w dziedzinie mobilności, jak żadna inna, łączy pokolenia. Jest obec-
na wśród wszelkich grup wiekowych i społecznych, tworząc wiele zjawisk kulturotwórczych. Wśród
wielu osób, posiadanie Vespy stało się cechą wyróżniającą. Wokół marki, jak i samych skuterów
organizuje się wiele prestiżowych wydarzeń publicznych, jak choćby coroczne Światowe Dni Ve-
spy. Z pewnością włoskie skutery marki Vespa są jednymi z najlepiej sprzedających się włoskich
produktów o największej rozpoznawalności na świecie.

W obecnej gamie dostępne są skutery w kilku seriach. Wszystkie w szerokiej palecie kolorystycz-
nej z bogatą ofertą silników i mocy. Od najmniejszych „Sprint” i „Primavera” poprzez sportowe
GTS i GTV, po wspomnianą wcześniej, wyjątkową „946 Bellissima”. Dla miłośników Vespy w sty-
lu retro, dostępna w gamie jest wciąż wersja „PX”, która pod tradycyjną stylistyką, do złudzenia
przypominającą historyczne skutery Vespy, kryje nowoczesną technikę, niczym nie odbiegającą
od pozostałych modeli.

Ja też mam już swojego faworyta w gamie Vespy, może już na najbliższą wiosnę, ale o tym mo-
że przy innej okazji... 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...

Vespa - wiosna na dwóch kołach?

Wszechnica Żywieniowa
WWyyddzziiaałł NNaauukk oo ŻŻyywwiieenniiuu CCzzłłoowwiieekkaa 

ii KKoonnssuummppccjjii SSGGGGWW

zzaapprraasszzaa nnaa pprreelleekkccjjee::

„„CCoo pprrzzyysszzłłaa mmaammaa jjeeśśćć ppoowwiinnnnaa??””

WWyykkłłaadd wwyyggłłoosszząą:: dr inż. Anna Harton, dr inż. Joanna Mysz-
kowska-Ryciak (Katedra Dietetyki SGGW).

SSppoottkkaanniiee ooddbbęęddzziiee ssiięę 1188 lluutteeggoo 22001155 rr.. ((śśrrooddaa)),, oo ggooddzz..
1177..3300 w SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 159c, na Wydzia-
le Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

(zielony budynek, nr 32), w Auli II.
Wstęp wolny!!

Dojazd autobusami: 148, 166, 185, 193, 503.
Kontakt: 22-59-37-004
hanna_wysocka@sggw.pl
wszechnica_zywieniowa.sggw.pl
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ATRAKCYJNA POŻYCZKA
od 200 zł do 25 tys. zł 

Tel. 883-306-204

DOJAZD do klienta !
Pożyczka do 25.000 zł ! 

Tel. 668-681-916

EKSPRES gotówkowy !
Pozyczymy do 25.000 zł ! 

Tel. 668-681-916

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

SPRZEDAM zakład fryzjerski,
516-144-424

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

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

KIEROWCA kat. C + E, kraj,
515-211-155

POMOC kuchenna do pracowni
garmażeryjnej Mysiadło, 
603-68-65-61

SIEĆ OBUWNICZA KANGUR
zatrudni Panie w Galerii Ursynów i
Galerii Renova. CV proszę przesłać
na adres: babiejdominika@wp.pl

STOLARZY, lakierników - mail:
biuro@atsreklama.pl lub osobiście
Piaseczno, ul. Nadarzyńska 53

ANTENY, 603-375-875

BALKONÓW ZABUDOWY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, meble na
zamówienie, 

602-27-17-18, 
wt. i czw. promocje

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

CYKLINOWANIE, 504-525-724
DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DEZYNSEKCJA,

DERATYZACJA, 606-652-601
DOCIEPLANIE budynków,

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

DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, tanio, 

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734
ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
ELEKTRYK, uprawnienia, 

501-236-987
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 mieszkań, 
504-525-724

MALOWANIE, szpachlowanie,
722-920-650

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

NAPRAWA, awaryjne
otwieranie okien i drzwi, 
602-181-707

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

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

RĘBAK do gałęzi, 503-954-603
ROLETY - itp. Robert, 

501-132-233

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

ROZLICZANIE PIT-ów
rocznych, Biuro Rachunkowe,
Wilanów, Sadyba, Mokotów, 
502-212-808

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

LEKARZ seksuolog, 
22 825-19-51
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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

TTym rym r azaz em nieco łatwieem nieco łatwie j...j...
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje JJUUJJEEKK
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

SSoobboottaa,, 1144 lluutteeggoo,, 1177..3300:: kon-
cert „Jazzowe Walentynki”. Wy-
stąpi „Big-Band Ursynów” pod
kierunkiem Mariana Piwowar-
czyka. Wstęp wolny.

NNiieeddzziieellaa,, 1155 lluutteeggoo,, 1188..0000:: se-
ans filmowy z cyklu „W Starym
Kinie ze Stanisławem Janickim”.
Pokaz zrekonstruowanej cyfro-
wo pełnej wersji komedii „Jadzia”
(Polska 1936, reżyseria: Mieczy-
sław Krawicz, w roli tytułowej:
Jadwiga Smosarska, 90 minut). 

Słowo wstępne wygłosi red.
Stanisław Janicki. Wstęp wolny.*

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 m.st. War-
szawy.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 3355 1177

OOdd 1144 lluutteeggoo w Galerii “U” bę-
dzie można podziwiać wystawę
twórczości szczególnego mał-
żeństwa: Ireneusza Jankowskie-
go i Barbary Jankowskiej- Zie-
lińskiej. Dzieła tej pary będą mo-
gli Państwo oglądać do 12 mar-
ca. Wystawa sfinansowana ze
środków dzielnicy Ursynów m.st.
Warszawy.

1155 lluutteeggoo oo ggooddzziinniiee 1199..0000 od-
będzie się koncert Wojtka Gęsic-
kiego z udziałem znakomitego
akordeonisty Rafała Grząki pt.
“Walentynki, walentynki –
śmiesznie i lirycznie”. Serdecznie
zapraszamy na wyjątkowy lirycz-
ny i satyryczny za razem wieczór
w towarzystwie znakomitych ar-
tystów. Koncert sfinansowany ze
środków dzielnicy Ursynów m.st.
Warszawy. Wstęp wolny po
uprzedniej rezerwacji. Odbiór za-
proszeń od 5 lutego w placówce.

Dom Kultury Stokłosy ser-
decznie zaprasza dzieci w wieku
od lat pięciu na zajęcia baletowe
odbywające się w każdy czwar-
tek. Przyjmujemy zapisy do grup
rozpoczynających zajęcia w na-
stępujących godzinach: 16:00,
17:00, 18:00. Zainteresowanych
prosimy o zapisy drogą telefo-
niczną: Tel. 22 8553517 lub ma-
ilową pod adresem: dom.kultu-
ry@stoklosy.com.pl.

Język Niemiecki dla młodzie-
ży i dorosłych - poniedziałki i
czwartki od godziny 17.00. Dwie
godziny, grupy 6 osobowe, go-
dzina lekcyjna 15 zł, prowadzą-
ca Iwona Jędrych – Szynka. Za-
pisy w placówce, tel. 855 35 17.
Zajęcia od 9 lutego.

Język Angielski – przygotowa-
nia do sprawdzianu 6-klasisty. 14
godzinne repetytorium wraz omó-
wieniem 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.

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

tteell//..ffaaxx 2222 664411 1199 1155

1155 lluutteeggoo ((nniieeddzziieellaa)) ggooddzz..
1177,,0000 – KARNAWAŁOWY KON-
CERT zespołów: DEREŃ, TAP
DANCE, HAND TO HAND.. W
programie: arie musicalowe i
operetkowe oraz piosenki w ryt-
mach karnawałowych.

Reżyseria i przygotowanie so-
listów - Krystyna Wysocka - Ko-
chan. Opracowanie muzyczne i
akompaniament - Franciszek Ja-
sionowski.

Zaproszenia do odbioru w DK
Imielin

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1122..0022 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie z
prof. Andrzejem Karpińskim w
cyklu „Wczesnonowożytne impe-
ria kolonialne: powstanie, roz-
kwit, upadek” pt.: „Kolonie fran-
cuskie i odkrycia francuskie w
Ameryce Północnej w XVI-XVIII
wieku”.

1177..0022 –– wwttoorreekk – spotkanie z
p. Anną Reichert w cyklu „Dwu-
dziestolecie międzywojenne w
Warszawie – kultura, sztuka,
rozrywka” pt.: „Początek opo-
wieści o wybranych słynnych ar-
tystkach kabaretowych, teatral-
nych, filmowych”.

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