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P ewien bank, którego nazwy
przez galanterię nie wspo-
mnę, zawarł ze mną umo-

wę na trzy karty kredytowe, obie-
cując ich dostarczenie w ciągu
dwóch tygodni. Dwie z nich,
owszem, dotarły do mnie pocztą,
ale dopiero po trzech miesiącach,
trzeciej zaś mogę zapewne wypa-
trywać do końca życia, bowiem
nigdy nie została mi dostarczo-
na. Mimo to bank zaczął naliczać
stosowne za nią opłaty od mo-
mentu podpisania umowy. Da-
remne były moje wyjaśnienia i
prośby o natychmiastowe za-
mknięcie kontraktu, związanego

z tą kartą. Bank uporczywie – że-
by nie powiedzieć upierdliwie –
żądał narastających odsetek, aż w
końcu postawił mi ultimatum, że
jeśli natychmiast nie spłacę wy-
maganych kwot, naślą na mnie
komornika. 

T ego już mi było za wiele,
napisałem więc utrzyma-
ne w bardzo ostrym i rów-

nie ultymatywnym tonie precy-
zyjne wyjaśnienie, zobowiązując
bezczelnego zdziercę do udziele-
nia natychmiastowej odpowiedzi
na piśmie. Jako koronny argu-
ment na moją korzyść przytoczy-
łem to, że bank nie może być w
posiadaniu podpisanego przeze
mnie dokumentu, zaświadczają-
cego o odbiorze karty, ponieważ
niczego takiego nie podpisywa-
łem. Uprzejmie też zwróciłem
uwagę, że jeśli urzędnicy banko-
wi chcą wyłudzać ode mnie abso-
lutnie nienależną kasę, niech
pierwej przedstawią potwierdze-
nie z moim autentycznym pod-
pisem, jak to czyni na przykład
sąd, mający w ręku dowód dorę-
czenia wezwania na rozprawę.
O ile wiem, bank takich potwier-
dzeń w ogóle nie zbiera, co jest
ogromnie zastanawiające, bo-
wiem karta kredytowa to nie jest
byle świstek i trzeba się z nią ob-
chodzić ostrożnie jak z jajkiem.
Dlaczego jej doręczanie powierza
się instytucji tak zawodnej jak
Poczta Polska, kompletnie nie ro-
zumiem. Czy na przykład nowo

wyrobiony paszport odpowiedni
urząd wręcza przez listonosza?
A skąd, trzeba stawić się osobiście
i odebrać w majestacie prawa. 

N a wszelki wypadek za-
groziłem bankowi, że je-
śli się będzie nadal upie-

rał, zrobię medialne piekło i do-
datkowo skieruję sprawę na dro-
gę sądową. Ku memu wielkiemu
zdumieniu, po trzech tygo-
dniach bank odpowiedział na
moje ultimatum, kajając się za
swoje przewiny i przepraszając.
Na dodatek zaś zwrócił mi
wszystkie wpłaty, jakie na wszel-
ki wypadek kilkakrotnie wnio-
słem z tytułu „używania” kar-
ty, pozostającej dla mnie czystą
iluzją. Udało mi się zatem wy-
brnąć szczęśliwie z niezręcznej
sytuacji i uniknąć ewentualnej
bójki z komornikiem, a także
wpisania na czarną listę nie
spłacających należności dłużni-
ków. Stąd wiem, jak czują się ci,
którym posługujący się fałszy-
wym tytułem egzekucyjnym ko-
mornik wejdzie na konto. 

„Gazeta Wyborcza” nagłośniła
ostatnio tego rodzaju przypadek,
w którym warszawski komornik
zgarnął -prawem kaduka 28 ty-
sięcy złotych z konta leczącej się
z choroby nowotworowej eme-
rytki z Sochaczewa. Dłużniczką
była w rzeczywistości zupełnie
inna osoba, lecz panu komorni-
kowi – jak widać – w niczym to
nie przeszkadzało. Pomylenie
osoby, od której należało ścią-
gnąć pieniądze, tłumaczył tym,
że wierzyciel wskazał mu pesel
owej Bogu ducha winnej socha-
czewianki. Równie dobrze mógł-
by tłumaczyć się chirurg po am-
putowaniu nogi w pełni zdrowe-
mu człowiekowi zamiast komuś,
komu należało uciąć kończynę z
powodu zgorzeli. Tylko lekarz –
za taki numer – poszedłby sie-
dzieć, a komornikowi, jak do-
tychczas nawet włos z głowy nie
spadł. Chłop tłumaczył się, że we-
dług prawa nie ma obowiązku
sprawdzać, z kogo tak naprawdę
ściąga dług i – co gorsza – iden-
tyczne wytłumaczenie błędu
ogłosiła prokuratura, umarza-
jąc postępowanie w sprawie so-
chaczewskiego incydentu. 

N ajdziwniejsze w tym
wszystkim było to, że
przyłapany na ewident-

nym błędzie w sztuce komornik
nie zwrócił obrabowanej przez
siebie emerytce owych 28 tysięcy,
wstrzymując tylko dalsze postę-
powanie wobec niej i odsyłając

kobiecinę do wierzyciela, które-
mu ponoć już przekazał te pie-
niądze. Trzeba było dopiero me-
dialnego zgiełku oraz interwen-
cji ministra sprawiedliwości Ja-
rosława Gowina, żeby ukradzio-
ną kwotę oddała prawowitej
właścicielce Krajowa Rada Ko-
mornicza. 

N o cóż, z punktu widzenia
emerytki komornik, któ-
ry wszedł na jej konto to

po prostu złodziej, zagarniający
bezprawnie cudzy majątek. Ja-
kim cudem prokuratura mogła
umorzyć postępowanie wobec
ewidentnego faktu złodziejstwa,
trudno zrozumieć. Co gorsza,
okazuje się, że rabunek dokonany
w Sochaczewie nie jest bynajm-
niej zdarzeniem odosobnionym,
bo w wielu innych wypadkach ko-
mornicy przez pomyłkę (a może z
rozmysłem) ściągali imaginowa-
ne długi z osób niemających z ni-
mi nic wspólnego i skazywali
ograbionych na dochodzenie
sprawiedliwości latami. Panie
premierze, panie prezydencie, pa-

ni marszałek Sejmu – do chole-
ry! – dlaczego nie wypowiadacie
się na ten temat, skoro wam prze-
cież przychodzi firmować tak wła-
śnie działające „państwo prawa”? 

P rokuratora, który umo-
rzył postępowanie prze-
ciwko komornikowi-fał-

szerzowi, wypadałoby w trybie
natychmiastowym postawić pod
pręgierzem opinii publicznej.
Może szanowni profesorowie
prawa zabraliby głos? Różne bo-
wiem znano do tej pory formy
złodziejstwa, ale okradanie czy-
stych jak łza obywateli przez ko-
morników sądowych to już swo-
isty rekord świata. 

Gdybym był na miejscu po-
szkodowanej emerytki,
która jak najsłuszniej nie

rezygnuje z walki o naprawienie
swoich krzywd, zastosowałbym
wobec przyłapanego na gorącym
uczynku komornika-złodzieja wa-
riant obrony koniecznej. A to ozna-
czałoby nawet fizyczne obezwład-
nienie takiego włamywacza i we-
zwanie policji oraz kamer telewi-
zyjnych. 

S koro taki nygus może w
majestacie prawa obez-
władniać materialnie

współobywateli, skazując ich czę-
sto na całkowitą niewypłacal-
ność, to współobywatele muszą
się skutecznie sami bronić. Pań-
stwo, niestety, w takich sytu-
acjach zawodzi.

P A S S M I TA

RYS. PETRO/AUGUST
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W siedzibie Spółdzielni Spo-
żywców Mokpol odbyło się
spotkanie z Markiem Goli-
szewskim, prezesem Busi-
ness Centre Club. Wzięli w
nim udział członkowie za-
rządu spółdzielni, Rada
Nadzorcza oraz kierownicy
największych sklepów. 

Spółdzielnia „Mokpol” zarzą-
dza dwudziestoma sklepami na
terenie Warszawy, dwoma w
Piastowie i jednym w Ursusie.
Wiodącymi placówkami są ur-
synowski Megasam oraz super-
market przy ul. Wałbrzyskiej, ale
sklepy w Piastowie oraz Ursusie
są powierzchniowo niewiele
mniejsze. Wizytówką firmy jest
stosunkowo niedawno wybudo-
wany market przy ul. Konstan-
cińskiej na Sadybie, który nawią-
zuje do cieszących się przez stu-
lecia dużym uznaniem klientów
tak zwanych sklepów kolonial-

nych, gdzie można kupić towar
najwyższej jakości wyproduko-
wany w różnych miejscach na
kuli ziemskiej. Przy Konstanciń-
skiej mieści się również siedzi-
ba spółdzielni „Mokpol”. 

Początki firmy sięgają lat 30.
XX w., kiedy funkcjonowała ona
pod nazwą Spółdzielnia Spożyw-
ców „Mokotowianka”. Były to
czasy poznawania branży i rozwi-
jania skrzydeł. Zmiana nazwy na
dłuższy okres przyszła sama z sie-
bie na WSS „Mokotów”. W 1990
roku została przyjęta powszech-
nie znana dziś i rozpoznawana
nazwa „Mokpol”. Największą
wartość spółdzielni „Mokpol” sta-
nowią ludzie.  Wielu pracowni-
ków związanych jest z firmą na-
wet od kilkudziesięciu lat. „Mok-
pol” doskonale radzi sobie z bar-
dzo ekspansywną konkurencją z
Zachodu notując bardzo dobre
wyniki sprzedaży i sukcesywnie

zwiększając liczbę sklepów. Spół-
dzielnia aplikowała również do
członkostwa w Business Centre
Club i została przyjęta.

Istniejący od 1991 r. Business
Centre Club jest prestiżowym
klubem przedsiębiorców i naj-
większą w kraju organizacją in-
dywidualnych pracodawców. Do
BCC należy 2500 członków
(osób i firm). Członkowie BCC,
reprezentujący blisko 250 miast,
skupiają się w 24 lożach regio-
nalnych na terenie całej Polski.
Do BCC należą przedstawiciele
wszystkich branż, międzynaro-
dowe korporacje, instytucje fi-
nansowe i ubezpieczeniowe, fir-
my telekomunikacyjne, najwięk-
si polscy producenci, uczelnie
wyższe, koncerny wydawnicze
oraz znane kancelarie prawne.
Eksperci BCC współtworzą i opi-
niują ustawy gospodarcze,
uczestniczą w pracach komisji

parlamentarnych, przekonują do
swoich rozwiązań ministrów i
posłów. Prace rządu na bieżąco
ocenia grupa wybitnych fachow-
ców tworzących Monitorujący
Komitet BCC. 

Od 2002 roku BCC reprezentu-
je interesy pracodawców w Trój-
stronnej Komisji ds. społeczno-
-gospodarczych i jako związek
pracodawców bierze udział w
pracach nad projektem ustawy
budżetowej, negocjuje z przed-
stawicielami związków zawodo-
wych ponadzakładowe układy
zbiorowe pracy, opiniuje akty
prawne i ich projekty, występuje
do Trybunału Konstytucyjnego z
wnioskami w sprawie zgodności
z Konstytucją ustaw i innych prze-
pisów, podejmuje działania wo-
bec administracji publicznej, sa-
morządów, Sejmu i Senatu na
rzecz ochrony interesów gospo-
darczych swoich członków, wy-
stępuje z powództwami, wnio-

skami o ściganie, oskarżeniami
prywatnymi, jak również przy-
stępuje do toczących się postępo-
wań w interesie członków BCC. 

Wizyta prezesa BCC Marka Go-
liszewskiego w siedzibie spół-
dzielni „Mokpol” była okazją do
dyskusji o największych bolącz-
kach dotykających polskich
przedsiębiorców. - Zatrudniają-
ca ponad 600 osób spółdzielnia
„Mokpol” to poważny partner, z
którym trzeba się mocno liczyć -
powiedział prezes BCC. - Dlatego
cenimy sobie członkostwo tej
prężnie funkcjonującej spółdziel-
ni w naszym klubie. Prezes Goli-
szewski wypowiadał się w gorz-
kich słowach o kiepskich relacjach
rządu z rodzimą spółdzielczością,
której wielkie możliwości nie są w
pełni wykorzystywane na rzecz
rozwoju gospodarki. - Spółdziel-
cza forma gospodarowania po-
zwala na bardzo efektywną go-
spodarkę - mówił Marek Goli-

szewski - a jednocześnie na dobre
służenie konsumentowi. Spół-
dzielczość wymaga jednak więk-
szej promocji, BCC będzie bacznie
wsłuchiwał się w postulaty zgła-
szane przez ruch spółdzielczy i
przekaże je politykom.

Prezes BCC bardzo wysoko
ocenił działalność spółdzielni
„Mokpol” i gratulował prezesowi
Sylwestrowi Cerańskiemu dyna-
micznego rozwoju firmy oraz
sukcesów handlowych. W spo-
tkaniu poza członkami zarządu,
Rady Nadzorczej i kierownikami
największych sklepów uczestni-
czyli także przedstawiciele me-
diów, którzy zadali prezesowi
Goliszewskiemu wiele pytań na
temat przyszłości naszej gospo-
darki, wejścia Polski do strefy eu-
ro oraz ochrony rodzimego ryn-
ku przed ekspansją potężnych
sieci handlowych z Zachodu. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t o  L e c h  K o w a l s k i

Prezes BCC goszczony w Mokpolu
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Tak zwana ustawa śmieciowa to
kolejny bubel legislacyjny wy-
produkowany przez polski par-
lament, choć jej założenia są
słuszne. Potwierdzeniem wadli-
wości ustawy jest fakt, że zosta-
ła ona znowelizowana jeszcze
przed wejściem w życie.  

Wgrudniu ub.r. Senat RP prze-
słał do Sejmu projekt nowe-
lizacji ustawy o utrzymaniu

porządku i czystości w gminach, który
ma dać władzom lokalnym więcej swo-
body w kwestii gospodarowania odpada-
mi. 25 stycznia br. ustawa została znowe-
lizowana. Nakłada ona na gminy obo-
wiązek całkowitego przejęcia odpowie-
dzialności za gospodarkę odpadami ko-
munalnymi. Samorządy dostały 18-mie-
sięczny okres przejściowy. Od 1 lipca br.
gminy przejmą obowiązki związane z
odbiorem, transportem, odzyskiem oraz
unieszkodliwianiem wszystkich odpa-
dów komunalnych. Samorządy będą tak-
że zobligowane do odbioru i zagospoda-
rowania odpadów zielonych, odpadów

niebezpiecznych i wielkogabaryto-
wych, a także usuwania odpadów z
nielegalnych wysypisk. Do końca
2020 r. gminy mają doprowadzić
stopień recyklingu i przygotowania
odpadów do ponownego użycia do
co najmniej 50 proc. w stosunku do
masy tych odpadów wytworzonych
w 1995 r. Do lipca 2020 r. odpady
ulegające biodegradacji składane
na składowiskach mają nie prze-
kraczać 35 proc. całkowitej masy
tych odpadów.

Zgodnie z ustawą gminy
mają możliwość wyboru
jednej z czterech metod

rozliczania się mieszkańców za od-
biór śmieci. Stawka może być zależ-
na od gospodarstwa domowego,
liczby osób zamieszkujących go-
spodarstwo, od powierzchni miesz-
kalnej oraz od wielkości zużycia
wody w danej nieruchomości. Jako
pierwsi zbuntowali się spółdzielcy.
Związek Rewizyjny Spółdzielni
Mieszkaniowych RP zapowiedział

zaskarżenie ustawy śmieciowej
do Trybunału Konstytucyjnego.
Spółdzielcy uznali, że opłata za
wywóz śmieci ma cechy podat-
ku, jest powszechnie obowiązują-
ca, a w stosunku do zarządców
spółdzielni stosuje się ustawę kar-
no-skarbową. Dlatego ustawo-
dawca powinien ustalić górną jej
granicę. Według ZRSM ustawa
błędnie nakłada na spółdzielnie
mieszkaniowe, a konkretnie na
ich zarządy, obowiązek zbiera-
nia od członków tej spółdzielni
deklaracji co do liczby osób za-
mieszkujących w danym lokalu,
jak i przyjmowania opłat za wy-
wóz śmieci. 

R zeczywiście, ustawa nie
daje spółdzielniom żad-
nych mechanizmów

pozwalających na weryfikację de-
klaracji złożonych przez miesz-
kańców, jak idzie o liczbę osób
mieszkających w lokalu. W prak-
tyce spółdzielcze służby nie mają
możliwości sprawdzenia czy
mieszkaniec zadeklarował praw-
dę wpisując, że w lokalu mieszka-
ją dwie lub pięć osób. Kolejny za-
rzut to to, że ustawa niewłaści-
wie określa zarząd spółdzielni ja-
ko właściciela nieruchomości,
który będzie składać deklarację
o wysokości opłaty za swoich lo-
katorów. Według obowiązujące-
go prawa spółdzielnia mieszka-
niowa nie może pełnić roli właści-
ciela nieruchomości i składać de-
klaracji za mieszkańców. - Bez
względu na to, czy chodzi o

mieszkanie lokatorskie, własnościowe
lub lokal, w stosunku do którego ustano-
wiono odrębną własność, w żadnym z
tych przypadków spółdzielnia nie spra-
wuje zarządu nieruchomością wspólną
w rozumieniu ustawy o własności loka-
li - twierdzi prezes ZRSM Jerzy Jankow-
ski. - W ustawie śmieciowej spółdzielnia
mieszkaniowa ponosi ryzyko ekono-
miczne niepłacenia opłat przez ludzi,
którzy mają odrębną własność. Według
przepisów to samorząd stał się właścicie-
lem śmieci i to z nim powinni rozliczać
się mieszkańcy – dodaje Jankowski. 

W ładze Warszawy przesłały
do rady miasta projekty
dwóch uchwał w kwestii na-

liczania opłat za wywóz śmieci. Pierwsza
przewiduje naliczanie opłat w zależno-
ści od powierzchni mieszkania, druga
zryczałtowaną opłatę od gospodarstwa
domowego. W przypadku gospodarstwa
domowego opłata miałaby wynieść 45 zł
za miesiąc. W przypadku opłaty od po-
wierzchni lokalu mieszkalnego 0,8 zł za
m kw. Cena ta będzie mogła być regulo-
wana w zależności od wielkości lokalu.
Powyższe propozycje opłat dotyczą od-
padów posegregowanych. W przypadku
nieposegregowanych opłata byłaby wyż-
sza o 40 proc. Na razie stołeczni radni nie
podjęli ostatecznej decyzji, ale  „Dziennik
Gazeta Prawna” dotarł do dokumentu,
który dowodzi, że wojewoda mazowiec-
ki prowadzi postępowanie nadzorcze w
sprawie zgodności z prawem przyjętego
w styczniu przez Radę m.st. Warszawy
regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie miasta. Według gaze-
ty, jeśli warszawscy radni nie dopełnili
postanowień prawa (a zdaniem dzienni-

karzy DGP są wskazujące na to przesłan-
ki) stolicę Polski może czekać los Neapo-
lu. Wojewoda unieważni bowiem regu-
lamin i miasto utonie w śmieciach, któ-
rych produkuje 800 tys. ton rocznie, po-
nieważ nie będzie można ruszyć z prze-
targiem na wyłonienie firm mających
od 1 lipca 2013 r.  wywozić ze stolicy od-
pady komunalne. 

T o, że Sejm zdecydował się ure-
gulować sprawy związane z
wywozem odpadów było kro-

kiem słusznym i uzasadnionym, bowiem
około 30 proc. Polaków uchyla się od
płacenia za wyprodukowane w domo-
stwach odpady, kombinując na różne
sposoby i podrzucając wory ze śmiecia-
mi w różne miejsca. Jest wiele wspólnot
mieszkaniowych, które w ogóle nie po-
siadają własnych pojemników i korzy-
stają z cudzych, bezczelnie odmawiając
partycypowania w kosztach. Ustawa
zniesie cwaniactwo i pasożytowanie na
sąsiadach. Przepisy wykonawcze muszą
być jednak skonstruowane w sposób ja-
sny, aby nie wprowadzały zamętu i nie
krzywdziły żadnej grupy mieszkańców.
Niestety, jak dowodzi praktyka stworze-
nie takich przepisów jest dla naszych
radnych zadaniem często przekraczają-
cym ich możliwości. Tak czy owak, nasu-
wa się ważne pytanie: system zostaje
uszczelniony, wszyscy zaczynają płacić
za wywóz śmieci, a cena tej usługi za-
miast spadać, co byłoby logiczne, zaczy-
na wchodzić na orbitę okołoziemską.
Cóż, w Polsce coraz trudniej dopatrzyć
się logiki w postępowaniu osób decydu-
jących o losach kraju.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t o .  L e c h  K o w a l s k i

Od 1978 roku mieszkamy w jednorodzinnym domu, w tej chwili o powierzchni 150 m. kw.
Dawniej mieszkaliśmy we czwórkę – dwaj synowie i my. Od dekady mieszkamy tylko w dwójkę –
żona i ja

W 2003 r. za wywóz śmieci /co 2 tyg,– 120 l/ zapłaciliśmy 218,28 zł za cały rok - brutto
W 2004 r. za wywóz śmieci /co 2 tyg.– 120 l/ zapłaciliśmy 181,90 zł za cały rok - brutto
W 2005 r. za wywóz śmieci /co 2 tyg,– 120 l/ zapłaciliśmy 288,90 zł za cały rok - brutto
W 2006 r. za wywóz śmieci /co 2 tyg.– 120 l/ zapłaciliśmy 245,50 zł za cały rok - brutto
W 2007 r. za wywóz śmieci /co 2 tyg.– 120 l/ zapłaciliśmy 245,03 zł za cały rok - brutto
W 2008 r. za wywóz śmieci /co 2 tyg.– 120 l/ zapłaciliśmy 343,47 zł za cały rok - brutto
W 2009 r. za wywóz śmieci /co 2 tyg.– 120 l/ zapłaciliśmy 481,50 zł za cały rok - brutto
W 2010 r. za wywóz śmieci /co 2 tyg.– 120 l/ zapłaciliśmy 481,50 zł za cały rok - brutto
W 2011 r. za wywóz śmieci /co 2 tyg.– 120 l/ zapłaciliśmy 531,36 zł za cały rok - brutto
W 2012 r. za wywóz śmieci /co 2 tyg.– 120 l/ zapłaciliśmy 438,48 zł za cały rok - brutto

Za wodę – odpowiednio 
2003 – 298,40 za cały rok – brutto
2004 – 288,26 za cały rok – brutto
2005 – 288,60 za cały rok – brutto

2006 – 321,22 za cały rok – brutto
2007 – 199,52 za cały rok – brutto
2008 – 370,78 za cały rok – brutto
2009 – 410,24 za cały rok – brutto
2010 – 288,69 za cały rok – brutto
2011 – 360,78 za cały rok – brutto
2012 – 373,80 za cały rok – brutto

Wedle obecnych wyliczeń Ratusza, czyli Pani HGW /czyt. PO/, od 1 lipca 2013 r. za wywóz
śmieci mamy zapłacić 1495.20 zł za cały rok brutto – [89 x 12 = 1068 + 40% = 1495.20 zł] czyli
ponad 1000 zł rocznie więcej!!! – t.j. ponad 200% podwyżki !!! przy założeniu, że nie powiększymy
pomieszczenia na śmietnik, czyli nie zrujnujemy części ogrodzenia, by wstawić trzy pojemniki na
różnego rodzaju śmieci /to znaczy nie wydamy iluś tysięcy zł/ na plany i wykonanie przebudowy
ogrodzenia.

Jak to było, jak to jest – już nie tylko w niepamiętnym PRL, lecz także i w III, potem IV a teraz znowu
w III Rzeczpospolitej Polskiej, że firmie, która od nas odbierała co dwa tygodnie śmieci w jednym
kuble to się opłacało – zaś ratuszowi, czyli Pani HGW /czyt. PO/, to już teraz trzeba płacić trzy razy
tyle co zwykłemu kapitaliście...

Z  p o w a ż a n i e m  ( d a n e  a u t o r a  z n a n e  r e d a k c j i )

List � List � List � List � List � List � ListList � List � List � List � List � List � ListList � List � List � List � List � List � List

Po wejściu w życie ustawy koszt wywozu śmieci może wzrosnąć nawet kilkakrotnie 

Czy Warszawę spotka los Neapolu?
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Zarówno ocena rządów pa-
ni prezydent jak i jej wynik w
sondażu wyborczym na pre-
zydenta Warszawy jest deli-
katnie mówiąc mało optymi-
styczny.

Liczne doniesienia medial-
ne ilustrujące kolejne, ude-
rzające po kieszeni mieszkań-
ców decyzje władz miasta, tu-
dzież brak decyzji, wtedy, gdy
są konieczne, ale także roz-
mowy z mieszkańcami i listy
do redakcji skłoniły nas do
zmówienia profesjonalnego
badania opinii publicznej, a
w nim do zapytania, czy aby
obecne władze Warszawy nie
wyczerpały już limitu spo-

łecznej akceptacji dla swoich
rządów. Badanie opinii pu-
blicznej zamówione przez In-
formator dla Warszawskiej
Wspólnoty Samorządowej
udzieliło nam bardzo intere-
sujących odpowiedzi na nur-
tujące nas pytania.

Będzie druga tura?
Hanna Gronkiewicz-Waltz

uzyskała w naszym badaniu
otrzymała 37% i jest to jeden
ze słabszych wyników, jakie
do tej pory osiągnęła. Ozna-
cza to, że jakby wybory na
prezydenta Warszawy odbyły
się dzisiaj to musiałaby zmie-
rzyć się z kontrkandydatem

w drugiej turze wyborów.
Wybraliśmy kilku potencjal-
nych kandydatów pojawiają-
cych się w publikacjach pra-
sowych. I tak: Ryszard Kalisz
uzyskałby 20% głosów; Cze-
sław Bielecki 15%; Jacek Sa-
sin 10%; Piotr Guział 8%; An-
drzej Rozenek 5%; Paweł
Poncyliusz 4%; Arkadiusz
Mularczyk 2%. Na uwagę za-
sługuje nie tylko słaby wynik
urzędującej pani prezydent,
ale wysoki wynik, jaki osią-
gnął burmistrz Ursynowa i li-
der samorządowego porozu-
mienia Warszawska Wspól-
nota Samorządowa. Postula-
ty odpartyjnienia samorządu

spotykają się z coraz szer-
szym poparciem mieszkań-
ców Warszawy. 

Mieszkańcy tracą cierpli-
wość do pani prezydent
Połowa respondentów nie

jest zadowolona z działalno-
ści obecnego prezydenta War-
szawy natomiast 40% jest za-
dowolonych. Najwyższy odse-
tek niezadowolonych odnoto-
wano w dzielnicach Ochota,
Śródmieście, Wola. Jeżeli w
najbliższą niedzielę odbyłoby
się referendum w sprawie od-
wołania obecnego prezydenta
Warszawy, niemal 60% bada-
nych, oddałoby głos „za odwo-
łaniem” a ponad 1/3 byłaby
przeciwna odwołaniu Hanny
Gronkiewicz-Waltz. Jedynie
pośród mieszkańców dzielnic
Ursynów i Wilanów równie
często mieszkańcy zagłosowa-
liby za odrzuceniem jak i za
zachowaniem stanowiska
obecnego prezydenta.

Pozostawiamy politykom,
ale i mieszkańcom wyciągnię-
cie wniosków z tego badania,
które zostało przeprowadzo-
ne na próbie 511 mieszkań-
ców dobranych proporcjonal-
nie pod względem liczby gło-
sujących wyborców w każdej
dzielnicy. Badanie zleciliśmy
Agencji Badania Rynku SE-
STA, która działa od 16 lat i
jest w wybranych segmentach
według Organizacji Firm Ba-
dania Opinii i Rynku w czo-
łówce polskich agencji ba-
dawczych. 

G r z e g o r z  W y s o c k i
h t t p : / / w s . w a r s z a w a . p l

Pani prezydent słabnie Dobiegły końca IX Jazzo-
we Spotkania Filmowe
2012-2013, które odbywa-
ją się w Kinie Kadr przy
ul. Gotarda 16. Projekt
skierowany jest do osób
zainteresowanych X Muzą
i muzyką jazzową. Jego
autorami są: Iwona i
Krzysztof Wojciechowscy
działający jako Agencja
Ika Art.

Pod koniec lutego publiczność
mogła posłuchać na żywo znako-
mitego koncertu w wykonaniu:
„Wojciech Gogolewski Trio” w
składzie: Wojciech Gogolewski –
piano, Paweł Pańta – kontrabas,
Adam Lewandowski – perkusja, a
następnie obejrzeć rzadko poka-
zywany film „Życie raz jeszcze”
Janusza Morgensterna. Słowo
wstępne o filmie wygłosił gość
specjalny Andrzej Bukowiecki.

W poprzednich edycjach pre-
zentowane były najważniejsze
obrazy Polskiej Szkoły Filmowej:
Wojciecha Jerzego Hasa, Jerze-
go Kawalerowicza, Tadeusza
Konwickiego, Kazimierza Kut-
za, Janusza Morgensterna, An-
drzeja Munka, Stanisława Róże-
wicza, Andrzeja Wajdy. 

Gośćmi cyklu byli twórcy, wy-
bitni reżyserzy m.in.: Jerzy Ka-
walerowicz, Janusz Morgenstern,
Tadeusz Konwicki, Kazimierz
Kutz, artyści: Lucyna Winnicka,
Andrzej Kurylewicz, Wanda War-
ska, Wojciech Siemion, Włodzi-
mierz Nahorny, Andrzej Jago-
dziński, Janusz Muniak, Janusz
Strobel, Bogdan Hołownia, Mary-
sia Sadowska, Krzysztof Sadow-
ski, Marek Bałata, Krzesimir Dęb-

ski, Anna Jurksztowicz, Milo Kur-
tis, Filip Wojciechowski, Włodek
Pawlik, Gary Guthman, dzienni-
karze i krytycy filmowi: Marek
Karewicz, Tomasz Tłuczkiewicz,
Andrzej Bukowiecki, Jerzy Pła-
żewski, Janusz Wróblewski.

Jazzowe Spotkania Filmowe
odbywają się już od 9 lat. Kon-
certy jazzowe z tematami filmo-
wymi w wykonaniu gwiazd pol-
skiej sceny jazzowej, pokazy fil-
mów, prezentacja „polskiej szko-
ły filmowej” i „polskiej szkoły jaz-
zu” oraz specjalni goście to atrak-
cje muzyczno-filmowego cyklu,
które sprawiają, że z każdym ro-
kiem przybywa entuzjastów
chcących uczestniczyć w tym
wyjątkowym wydarzeniu. 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Jazz i Film w Kadrze
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PPaannii EEwwoo,, cczzyy ppoosskkrroommiiłłaa PPaa-
nnii zzłłoośśnniiccęę??

Właściwie poskromiłam, ale
to była bardzo trudna sytuacja.
Wszystko zaczęło się od naszego
znajomego aktora Grzegorza
Emanuela, który zaprosił kilka
zespołów na Festiwal Szekspi-
rowski na zamku w Czersku, a
między innymi „Łups”. Było bar-
dzo fajnie. Pracowaliśmy tam z
panią Barbarą Wrzesińską, mie-
liśmy okazję nocować w pobliżu
zamku. Była to niezapomniana
przygoda, ale premiera odbyła
się wcześniej i gdzie indziej – na
zamku w Szydłowcu. „Złośnica”
powstawała bardzo szybko. W
sumie od pomysłu do realizacji
minęły 3 miesiące! Ostatnią du-
żą scenę zbiorową robiliśmy wła-
śnie na zamku w Szydłowcu,
pracowaliśmy do trzeciej w nocy,
a następnego dnia odbyła się
premiera. Zdobyliśmy pierwszą
nagrodę („Zamkowe Spotkania
Teatralne”). Spektakl był szyko-
wany na festiwal szekspirowski,
a tu, jeszcze przed nim, otrzy-
mał pierwszą nagrodę. Na zam-
ku w Czersku też nam się do-
brze powiodło, dostaliśmy
Grand Prix i szereg nagród aktor-
skich. Pamiętam, że nagrodę
specjalną Barbary Wrzesińskiej
dostała Kasia Wyczesany za rolę
służącej. Kasia przeżywała, że
nie może zagrać roli tytułowej. Z
pewnych powodów wybraliśmy
do tej roli Małgosię. Małgosia na
tym festiwalu nagrody nie do-
stała, natomiast Kasia tak. Tak
to się czasem dziwnie składa.
„Poskromienie złośnicy” gramy
już czwarty rok...

ii ssppeekkttaakkll wwcciiąążż cciieesszzyy ssiięę
ooggrroommnnąą ppooppuullaarrnnoośścciiąą!!

Tak, ludzie ciągle chcą go
oglądać, bo jest zrobiony, wyda-
je mi się, w sposób przemawiają-
cy do widza w każdym wieku.
Każdy tam znajduje coś dla sie-
bie. Lubimy grać tę sztukę jesz-
cze z jednego powodu: jest ła-
twa do transportu. Powstawała
jako spektakl festiwalowy, jest
tak pomyślana, że scenografii i
kostiumów jest niewiele, pakuje-
my się w jeden niewielki samo-
chodzik. Z wyjątkiem drabiny.
Z drabiną, która jest także huś-
tawką, bywa niekiedy kłopocik,
ale jakoś nam się udaje na razie
ją przewozić. Tylko raz musieli-
śmy pożyczyć, na festiwalu w
Piotrkowie, nie mogliśmy jej tam
dowieźć, bo jechaliśmy pocią-
giem. Na szczęście znalazła się
jakaś na miejscu, nawet więk-
sza, bardziej okazała, huśtawkę
mieliśmy ze sobą, więc nie było
problemu. 

CCzzyy „„PPoosskkrroommiieenniiee zzłłoośśnniiccyy””
zznnaajjdduujjee ooddzzwwiieerrcciieeddlleenniiee ww żżyy-
cciiuu ccooddzziieennnnyymm??

Zdaniem aktorów „Poskro-
mienie złośnicy” traktuje o stra-
chu przed miłością, przed zawo-
dem miłosnym, odrzuceniem, o
chowaniu się za murem złośli-
wości i cynizmu w obawie przed
zranieniem, niejako „na zapas”,
o wpływie, jaki na ludzki cha-
rakter ma rodzina i otoczenie –
bywa, że „łatka” przypięta ko-
muś staje się jej drugą skórą, i
choć jest niewygodna, bywa też,
że nosi się ją bardzo długo. Te
problemy są ponadczasowe.

Z drugiej strony w dzisiejszych
czasach wydaje mi się, że trudno
jest identyfikować się z tym co
Kasia mówi w swoim końcowym
monologu, bo jesteśmy w tej
chwili tak wyemancypowane i
tak walczymy o swoje prawa, że
to co Kasia mówi na końcu: „mąż
to twój król, twoje słońce”, cza-
sem spotyka się ze zdziwieniem
kobiet, że można w ogóle coś ta-
kiego powiedzieć. Modna jest
wolność, wolne związki itd. Zło-
śnica nie jest jednak przestarza-
ła. Szekspir sprytnie zauważył
po prostu, że podział ról, który
był kiedyś, i przeciwko któremu
kobiety się później buntowały,
był słuszny. Tyle tylko, że bar-
dzo wiele zależy od podejścia
mężczyzn. 

KKoobbiieettyy mmaajjąą wwłłaaddzzęę??!!
Oczywiście, że tak. Istnieje ta-

kie powiedzenie, że „mężczyzna
jest głową, a kobieta szyją, a szy-
ja wedle chęci głową kręci”. Na-
sze prababki były osobami bar-
dzo mądrymi, bo wiedziały jak
to robić. Nam się nie podobało,
że jesteśmy zależne, że nasz ca-
ły byt materialny zależy od męż-
czyzn. Błąd tkwił w tym, że męż-
czyźni tę władzę wykorzystywa-
li. Gdyby traktowali swoje żony
jak własne ciała – jak napisane
jest w Biblii – mężczyzna nie wy-
korzystywałby kobiety.

CCzzyy mmoożżeemmyy ssiięę ssppooddzziieewwaaćć
ww nnaajjbblliiżżsszzyymm cczzaassiiee pprreemmiieerr nnaa
UUrrssyynnoowwiiee,, MMookkoottoowwiiee??

Na Ursynowie pracuję w Do-
mu Sztuki, i jak co roku powsta-
je tam jeden spektakl z każdą
grupą, w tej chwili prowadzę ich
trzy, no więc będą trzy premiery
na wiosnę. Do niedawna odby-
wał się Festiwal Natoliński, nie-
stety już go nie ma. W Centrum
Kultury Łowicka 24 marca bę-
dziemy grać poetycki spektakl
złożony z wierszy Władysława
Sebyły pod tytułem „Panopti-
cum”. W tej chwili najważniejszy
jest dla nas jubileusz, bo „Łups”
obchodzi swoje 15-lecie i w
Okęckiej Sali Widowiskowej 6
kwietnia będzie premiera nasze-
go przedstawienia osnutego wo-
kół prawdziwej historii, która
zdarzyła się w Piasecznie, w
XVIII wieku. Przedstawienie no-

si tytuł „Czarownica z Piasecz-
na”, kanwą do niego była po-
wieść zmarłej niedawno Marii
Ziółkowskiej. Jubileusz także bę-
dzie w Warszawie, bo Piasecz-
no nie dysponuje tak dużą salą,
by pomieścić naszych gości. 15
lat to jednak sporo. Przez ten
czas, jak policzyłam, przewinęło
się przez nasz teatr blisko 1000
osób.

CCoo wwyyjjąąttkkoowweeggoo jjeesstt ww tteeaattrrzzee
„„ŁŁuuppss””??

Trzeba by spytać „uczestni-
ków” teatru, ale dochodzą mnie
słuchy, że panuje w nim wyjątko-
wa atmosfera, tworzona przez
ludzi, którzy tam przychodzą.
Oni spotykają się nie tylko na
próbach, przyjaźnią się też poza
teatrem, a te przyjaźnie zawiązu-
ją się na lata. Wiem też, wraca-
jąc do „Czarownicy z Piaseczna”,
że w pierwszej obsadzie była
dziewczyna i chłopak, którzy się
w teatrze poznali, pokochali, a
potem pobrali, czyli tam można
znaleźć przyjaciół na całe życie –
a czasem żonę, czy męża
(śmiech). Myślę, że ten teatr to
taki azyl, gdzie można się zacho-
wywać się swobodnie, gdzie
człowiek nie czuje się na cenzu-
rowanym. I to w tym jest jego si-
ła. Mimo że praca polega na cią-
głym korygowaniu i reżyser, na-
wet tak przyjazny jak ja, musi
cały czas mówić, co jest nie tak,
co trzeba poprawić, co zagrać
jeszcze raz i jeszcze raz. I mimo
tych uciążliwości ludzie chcą to
robić, to ich odstresowuje, za-
biera ich z otaczającego świata,
tak na dobrą sprawę świata
strasznego, bo otacza nas masa
zła. Przechodzimy do świata,

gdzie możemy się czuć bezpiecz-
nie, przynajmniej tak moje
wszystkie „dzieci” teatralne wy-
chowuję. Nie ma gwiazdorstwa,
uszczypliwych uwag czy nietole-
rancji. Myślę, że to właśnie skła-
nia ludzi do przyjścia tam. Przed
piętnastoma laty „Łups” zaczy-
nał jako grupa, w której było
osiem dziewcząt, teraz są cztery
zespoły, razem liczą sobie już po-
nad 100 osób. W Domu Sztuki
mam jeszcze trzy grupy, a zaczy-
nałam od jednej. Tak się jakoś
rozmnażają – przez „pączkowa-
nie”. Jest nas coraz więcej i to
jest fantastyczne, że ludziom w
ogóle chce się coś robić. W świe-
cie, gdzie wszystko jest nasta-
wione na zarabianie pieniędzy,
na robienie kariery, na osiąga-
nie sukcesów. W zespole „Łups”,
o którym mówimy, są studenci,
maturzyści, wszyscy muszą go-
dzić naukę z próbami. Próby są
dwa razy w tygodniu – solidne,
po trzy godziny, więc to nie jest
mało. Wśród nas jest chłopak
studiujący na dwóch fakultetach,
a do tego czasami musi praco-
wać. Jakoś sobie to układa, po-
dziwiam go.

AA PPaannii jjaakk ttoo ssoobbiiee uukkłłaaddaa??
JJaakk jjaa wwiiddzzęę,, ttuu pprreemmiieerraa,, ttaamm
pprreemmiieerraa,, ppoo ddrrooddzzee mmnnóóssttwwoo
pprróóbb zz jjeeddnnąą ggrruuppąą,, ddrruuggąą,, ttaamm
jjeesszzcczzee iinnnnee zzaajjęęcciiaa,, ttyyllee llaatt PPaa-
nnii ttoo rroobbii ii cciiąąggllee zz uuśśmmiieecchheemm ii
cciieerrpplliiwwoośścciiąą ddoo nnaass!!

(śmiech) Czasami mam wra-
żenie, że tej cierpliwości mi tro-
chę brakuje, ale to wtedy, gdy
spotykam się ze szczególną głu-
potą. Jednak tak na co dzień, to
przecież jest moja pasja, zawsze
chciałam to robić. Być może ten

natłok spektakli, które robię, tro-
szeczkę ten mój zapał gasi. Czło-
wiek nie jest w stanie czasami
wszystkiego ogarnąć, ale z dru-
giej strony wiem, że muszę.
„Dzieciaki” mają chęć coś zrobić,
przychodzić, bawić się na zaję-
ciach, robić te premiery i to mi
daje siłę. Zrezygnowałam już z
wielu rzeczy, bo jeszcze dwa la-
ta temu miałam dziesięć grup,
ale to było szaleństwo, to było
coś nie do ogarnięcia i źle mi z
tym było. Trochę mi ubyło, bo te-
raz mam grup siedem, ale szcze-
rze mówiąc nie czuję tego ubyt-
ku. Miałam nadzieję, że odpocz-
nę, ale wciąż pojawiają się nowe
przedsięwzięcia. Niedawno mia-
łam premierę sztuki, którą sama
napisałam. Nosi tytuł „ADAMM”,
jest dla dorosłych, grana przez
dojrzałych aktorów. Ją też zrobi-
liśmy w ciągu 3 miesięcy, ogrom-
ny wysiłek, bo to pełnowymia-
rowy spektakl, komediodramat
małżeński. Za chwilę będziemy
pracować nad czymś innym, jest
w planach spektakl „Fredrow-
ski”, jubileusz, który wymaga
ogromnego zaangażowania. Sta-
ram się właściwie nie robić ni-
czego na zapas, tylko to co mu-
szę, czyli mówię sobie często:
„Ewka, tylko to co jest na dziś”,
(śmiech) bo jeżeli zacznę myśleć
o tym, co jest na jutro, to nie zro-
bię tego co jest na dziś. Ale czasa-
mi człowiek musi planować, bo
jeśli dziś czegoś nie zrobi, to nie
zrobi już nigdy, no bo czegoś mu
zwyczajnie zabraknie. Podam
przykład. W sobotę miałam spek-
takl „ADAMM”, a w niedzielę
graliśmy „Poskromienie złośni-
cy”. Już w sobotę zapakowałam
do samochodu rekwizyty nie-
dzielnego spektaklu. Musiałam
je wziąć ze sobą. Gdybym tego
nie zrobiła, to w niedzielę nie
mielibyśmy scenografii do „Po-
skromienia złośnicy! 

CCoo nnaajjbbaarrddzziieejj sszzaalloonneeggoo ssppoo-
ttkkaałłoo PPaanniiąą ww tteeaattrrzzee??

Szalona była próba do spekta-
klu plenerowego w parku miej-
skim i musieliśmy ją mieć o pół-
nocy, bo wcześniej było zbyt wid-
no, a musieliśmy sprawdzić świa-
tła. W spektaklu były wiedźmy,
dziwadła, dym i jakieś efekty
świetlne, no i ten park po półno-
cy. To było dosyć niesamowite

przeżycie. W tym parku byli lu-
dzie, którzy sobie siedzieli i popi-
jali piwo. Spodobały im się nasze
rekwizyty i jeden z nich – czasz-
kę – nam po prostu skradli! Kie-
dy się zorientowałam, że tej
czaszki nie ma, a miałam mikro-
fon bezprzewodowy do prowa-
dzenia próby, to patrzę, aha, Ci
ludzie odchodzą, ja w środku no-
cy krzyczę za nimi przez mikro-
fon, a głośniki w parku grzmią:
„Halo, proszę stać! Oddać czasz-
kę!” (śmiech). Oni zaczęli ucie-
kać, ale nie wiedzieli, że mają za
przeciwnika mojego męża, który
wytropił ich w pobliskich ru-
inach, dopadł i odebrał im nasz
rekwizyt. Druga szalona historia
zdarzyła się na zamku w Szy-
dłowcu, graliśmy dla trzytysięcz-
nej widowni, oddzielonej od nas
fosą. Między nami fosa, woda, a
my na zamku, na specjalnie wy-
budowanych podestach. To było
niesamowite, te olbrzymie cie-
nie kładące się na murach zam-
ku. Ogromne przedsięwzięcie,
próby były też dosyć szalone, a to
przez pogodę. Patrzymy – jaskół-
ki nisko nad fosą – oho, będzie la-
ło. Wszystko biegiem zwijamy i
chowamy się w wykuszu. Popa-
dało, popadało i przestało. No to
wracamy, a tu znowu jaskółki,
my znowu szybko do kryjówki.
Jaskółki ochraniały nas i sprzęt
przed zmoczeniem. Takich szalo-
nych momentów było napraw-
dę sporo: nocna próba „Poskro-
mienia złośnicy”, powrót o 3 nad
ranem do kwatery przez wylud-
nione miasto, powietrze ciepłe, to
był maj, długie rozmowy. Nasze
wspomnienia często wiążą się z
szydłowieckim zamkiem, tam
jest niepowtarzalna atmosfera,
jeździmy tam od jedenastu lat,
nocujemy na zamku w sali
balowej, to nas jeszcze bardziej ze
sobą łączy, są tam czasami też
moje grupy młodsze, więc bywa,
że na takiej sali nocuje 50 osób i
jest fajnie – starsi opiekują się
młodszymi i wszyscy są taką jed-
ną wielką teatralną rodziną! A w
lecie wyjeżdżamy na mój obóz
artystyczny, gdzie robimy wielkie
widowisko, ja reżyseruję, a udział
biorą wszyscy uczestnicy – 80
osób, od 7 do 18 lat. I to dopiero
jest szalone!

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

Artystka o niewyczerpanej energii i wielkiej pomysłowości przygotowuje kolejne premiery

Nieposkromione szaleństwo Ewy Kłujszo

EEwwaa KKłłuujjsszzoo
Na swoim koncie ma wiele spektakli, festiwali oraz nagród

m.in. odznaczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
„Zasłużona dla kultury polskiej”. Jej przedstawienia można zo-
baczyć w Warszawie np. w Domu Sztuki na Ursynowie, w Cen-
trum Kultury Piaseczno. Utalentowana reżyserka z Piaseczna nie
zwalnia tempa, w ubiegłym miesiącu widzowie Okęckiej Sali Wi-
dowiskowej podziwiali spektakl „Poskromienie złośnicy”.

EEwwaa KKłłuujjsszzoo zz tteeaattrreemm WWiioolliinnkkii
((22001111))
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„Hospicjum to moje nowe
życie, po tym, jak zupełnie
się zgubiłam. W tym
wszystkim czułam się na-
prawdę sama...” 

Mąż miał od dawna wiele cho-
rób. W ostatnim okresie jeździli-
śmy ze szpitala do szpitala, nikt
nie umiał postawić diagnozy. Ale
najtrudniej było, kiedy siedem
miesięcy temu dowiedzieliśmy
się, że mąż ma nowotwór nerki.
Lekarze powiedzieli, że na opera-
cję jest za późno, a radioterapia
będzie dla niego zbyt obciążająca.
Byliśmy oboje przerażeni. Do te-
go mąż często jest rozdrażniony.
Choruje na Alzheimera, i kiedy
nie może sobie czegoś przypo-
mnieć, bardzo się denerwuje. No
ii mmoojjaa bbeezzrraaddnnoośśćć:: jak wyciszać te
jego złości. Czym go karmić, bo
jego organizm nie przyjmował
żadnych posiłków. NNiiee uummiiaałłaamm
ssiięę ww ttyymm wwsszzyyssttkkiimm ooddnnaalleeźźćć..
Wszyscy byli bardzo zmęczeni sy-
tuacją, poczuciem, że jest coraz
gorzej i znikąd nadziei…. już na-
wet nasze dzieci, które nam po-
magają, miały dość. Wydawało
mi się, że nie dam rady, że to mnie
trzeba będzie leczyć... 

….Jesteśmy małżeństwem już
64 lata. 

Wyszłam za mąż, kiedy mia-
łam 18 lat. Ja pochodzę w Wilna.
Uciekliśmy z rodzicami do Olsz-
tyna w 45 roku, ojciec był poszu-
kiwany przez NKWD. Moi rodzi-
ce nie należeli do ludzi zarad-
nych. Zamieszkaliśmy z rodzica-
mi i bratem w suterynie, choć w
Olsztynie było jeszcze mnóstwo
mieszkań do zajęcia. Znalazłam
szybko gimnazjum, byłam tak
szczęśliwa, że już się nie muszę
ukrywać. Brat znalazł pracę w
miejskim radiowęźle. Było nędz-
nie, ale byłam pełna radości. Kie-
dyś z koleżankami poszłyśmy do
klubu. Dostałyśmy we trzy od ma-
my na ciastko i oranżadę. Obok
przy stoliku czterech panów, ma-
ją pełen stół: szynka, sałatki…
Koleżanki wypchnęły mnie: Da-
nusiu ty idź, bo jesteś najładniej-
sza. Przysiadłyśmy się do tych pa-
nów. Najadłyśmy się, dostałyśmy
jeszcze po dwa ciastka, po oran-
żadzie. Po trzech miesiącach ja

wybiegam ze szkoły, a tu czeka na
mnie mężczyzna na motocyklu.
Następnego dnia przyjeżdża na
koniu. Więc go zaprosiłam do na-
szej sutereny. A on- do rodziców,
że pomoże im zmienić mieszka-
nie. Byłam zachwycona: Szczu-
pły, w mundurze, na koniu… i
jeszcze to mieszkanie. Moi rodzi-
ce go zaakceptowali… Niecały
rok po ślubie urodził się nasz syn.
Miałam 19 lat, mąż ciągle był w
delegacjach, ja sama z dzieckiem.
Moja mama przyjechała do mnie,
żebym mogła szkołę skończyć…
Teraz mąż mi wypomina, że mo-
ja mama ciągle u nas była, że nie
byliśmy sami…. Ale bardzo cenił
sobie pomoc mojej mamy, kiedy
chorował. A to było często. Obie
bardzo nim się w takich chwilach
opiekowałyśmy….

Miesiąc po rozpoznaniu no-
wotworu, kiedy byłam tak bar-
dzo pogubiona, co za niespo-
dzianka, dowiedzieliśmy się, że

mąż został pacjentem hospicjum
domowego w Fundacji Hospi-
cjum Onkologiczne św. Krzyszto-
fa! Pierwsza pojawiła się pani
Elżbieta, pielęgniarka. Od po-
czątku wwnniioossłłaa dduużżoo cciieeppłłaa ii nnaa-
ddzziieeii.. Siadła naprzeciw męża,
wzięła go za rękę, zmierzyła ci-
śnienie, sprawdziła, czy wystar-
czającą ilość płynów wypił, czy
nogi nie są spuchnięte. II ccaałłyy cczzaass
zz nniimm rroozzmmaawwiiaałłaa,, ww ttaakkii sseerr-
ddeecczznnyy ssppoossóóbb.. OOdd ttaammtteejj ppoorryy
ccoośś zzaacczzęęłłoo ssiięę zzmmiieenniiaaćć.. Pani
Ela przychodzi dwa razy w ty-
godniu. Kolejna - to Pani Emilka,
fizjoterapeutka, która jest co ty-
dzień i ćwiczy z mężem. Masuje
mu nogi, pomaga stanąć, pocho-
dzić. Czasem widzę, jak mąż się
boi, ze strachu aż wytrzeszcza
oczy. Ale potem jest zadowolony.
DDzziięękkii tteemmuu nnaabbiieerraa ppeewwnnoośśccii
ssiieebbiiee,, że wciąż jest sprawny.

Pani doktor, Monika, już od
progu pyta ”jak się dzisiaj czuje-

my panie Adku?” Mąż zawsze
mówi- „teraz nic mnie nie boli,
ale nie wiem co będzie kiedy Pa-
ni wyjdzie...”. A Monika zbada,
osłucha i mówi ”Panie Adku,
wszystko jest dobrze, oby tak da-
lej” i umawiają się na następne
wizyty. Kiedy Pani doktor się z
nami żegna, to jeszcze się cofa, o
coś dopyta, do męża zajrzy, w
końcu odprowadzam ją do win-
dy. ZZoossttaawwiiaa nnaamm ttyyllee cciieeppłłaa ii
rraaddoośśccii,, żżee mmyy nnaapprraawwddęę żżyyjjee-
mmyy ddoo nnaassttęęppnneeggoo ttyyggooddnniiaa.. II
jjeesszzcczzee ttoo ppoocczzuucciiee bbeezzppiieecczzeeńń-
ssttwwaa.. W razie czego mam do niej
telefon i wiem, że można za-
dzwonić. Nie skorzystałam z te-
go dotąd, ale znając zaangażo-
wanie pani doktor, wiem, że gdy-
by coś się stało- zawsze mogę za-
dzwonić. Byłaby za pół godziny. 

Pani Kasia, psycholog- po-
święca dużo czasu mężowi, ale
także mnie, bo ona też mmoojjąą dduu-
sszzęę lleecczzyy.. Nigdy wcześniej nie

byłam u psychologa. NNiiee wwiiee-
ddzziiaałłaamm,, żżee ttoo,, ccoo ssiięę zzee mmnnąą
ddzziieejjee,, ttoo eemmooccjjee.. Ale też nie wie-
działam jak pomagać choremu
na nowotwór i z chorobą Alzhe-
imera. Kasia nauczyła mnie, jak
opanowywać u męża ataki
wzburzenia i bezradności. Że
trzeba go zrozumieć i tłumaczyć
mu świat. Kiedy się złości o mo-
ją mamę, która przed laty z na-
mi była, to mu tłumaczę, że mu-
siała z nami być, bo bez niej, ja
nie mogłabym skończyć szkoły i
dzieci nie miałyby opieki. Ale
przede wszystkim pani Kasia
mnie samej pomogła inaczej
spojrzeć na całą sytuację. II nnaaggllee
ppoocczzuułłaamm ssiięę zznnaacczznniiee ssiillnniieejjsszzaa..

Teraz już wiem, co gotować,
żeby mąż mógł to jeść i przyswa-
jać. Stopniowo jest coraz lepiej.
Odżywiamy się zdrowo, dzięki
temu mamy więcej siły. NNiiee wwyy-
oobbrraażżaałłaamm ssoobbiiee,, żżee ddzziięękkii hhoossppii-
ccjjuumm,, żżyycciiee mmooggłłoo ssiięę aażż ttaakk zzmmiiee-
nniićć.. JJeesstteemm ppooggooddnniieejjsszzaa,, mąż się
wyciszył i nasze dzieci też są o
nas spokojniejsze… HHoossppiiccjjuumm
ttoo mmoojjee nnoowwee żżyycciiee,, ppoo ttyymm,, jjaakk
zzuuppeełłnniiee ssiięę zzgguubbiiłłaamm.. W tym
wszystkim czułam się naprawdę
sama. Teraz czekamy na ponie-
działek, środę, czwartek i piątek

i tym żyjemy. Czasem rano, led-
wie mam siłę, żeby wstać. Ale kie-
dy sobie przypomnę, że któraś z
pań przyjdzie, to momentalnie
wstępuje we mnie energia. I zno-
wu czuję sens życia.

Fundacja Hospicjum Onkolo-
giczne św. Krzysztofa (FHO)
mieszcząca się na ul. Pileckiego
105 w Warszawie opiekuje się
pacjentami w hospicjum domo-
wym oraz hospicjum stacjonar-
nym. FHO w dużym stopniu (w
40%) utrzymuje się dzięki otrzy-
manym darowiznom. To dzięki
ludziom dobrego serca, którzy
regularnie wspierają Fundację
darowiznami i 11%% mmoożżee ttrrwwaaćć ii
ppoommaaggaaćć cciięężżkkoo cchhoorryymm ppaaccjjeenn-
ttoomm ii iicchh rrooddzziinnoomm.. 

Prosimy, wesprzyjcie Państwo
Fundację Hospicjum Onkolo-
giczne św. Krzysztofa pprrzzeekkaazzuu-
jjąącc 11%%.. To nic nie kosztuje, a ttaakk
bbaarrddzzoo mmoożżee ppoommóócc,, ttaakk wwiieellee
zzmmiieenniićć…… Wystarczy w formu-
larz PIT wpisać numer 
KKRRSS:: 00000000112288003399.. 

DDzziięękkuujjeemmyy zz ggóórryy zzaa ppaammiięęćć ii
wwssppaarrcciiee!! Zachęcamy do kontak-
tu poprzez e-mail: fho@fho.org.pl
zapraszamy również na naszą
stronę www.fho.org.pl 

Hospicjum to moje nowe życie

EEllżżbbiieettaa PPiióórrkkoowwsskkaa,, kkoooorrddyynnaattoorr ooppiieekkii ddoommoowweejj ww FFHHOO
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MOTO-PASSA � MOTO-PASSA � MOTO-PASSA � MOTO-PASSA � MOTO-PASSA 

W tym odcinku felietonu,
poświęconego historii
motoryzacji, powrócę do
początku XX wieku. Przy-
pomnę kolejne fakty z
dziejów wyjątkowej, ro-
dzinnej firmy z Francji –
historii marki Peugeot
ciąg dalszy.

Przed I Wojną Światową
Peugeot wytwarzał ok. 50%
francuskiej produkcji samocho-
dów i zajmował ok. 20% rynku
pojazdów we Francji. W okre-
sie obu wojen światowych
wszystkie fabryki marki zaan-
gażowane były w produkcję
militarną. Powstają wówczas
rowery, motocykle oraz samo-
chody osobowe i ciężarowe dla
potrzeb wojska. Ponadto wy-
twarzane są silniki do czołgów,
silniki lotnicze, bomby i pociski.
Jest to dla Peugeota również
czas upowszechniania cywil-
nych modeli samochodów. W
roku 1920 pojawia się na ryn-
ku pierwszy pojazd z silnikiem
sześciocylindrowym i pierwszy
pojazd z nowej fabryki w So-
chaux. W tym okresie wszyst-
kie pojazdy marki wyposaża-
ne są już w hamulce na cztery
koła seryjnie lub w opcji. Stu
tysięczny pojazd marki opusz-
cza fabrykę w roku 1925. W ro-
ku 1926 następuję podział na
dwie firmy: jedną, zajmującą
się produkcją samochodów i
drugą – rowerów.

W roku 1929 następuje roz-
poczęcie produkcji modelu 201,
pierwszego wykorzystującego

numerację trzycyfrową ze środ-
kowym zerem, która do dnia
dzisiejszego jest znakiem roz-
poznawczym modeli Peugeot.

Całkowita produkcja róż-
nych modeli marki w roku
1938 wynosi 50 tys. egzempla-
rzy, co stanowi 1/4 ogółu pro-
dukcji samochodów we Fran-
cji. W okresie II Wojny Świato-
wej część produkcji z głównych
zakładów marki zostaje prze-
niesiona w inne miejsca, a
część fabryk przejęta przez
Niemców. W czasie wojny
większość fabryk jest zbom-
bardowana i ponowne ich uru-
chomienie okazuję się ogrom-
nym wyzwaniem.

Okres powojenny to czas dy-
namicznego rozwoju produkcji
pojazdów. W roku 1948 rozpo-
częta zostaje sprzedaż modelu
203 z szeregiem innowacyjnych
rozwiązań technicznych. Pro-
dukcja tego modelu ma miejsce
do roku 1960. W tym okresie
wyprodukowano i sprzedano
ponad 700 tys. egzemplarzy
Peugeota 203. W tym też czasie
wybudowane zostają pierwsze
tory do jazd testowych w pobli-
żu fabryki w Sochaux.

W tych latach zawiązuje się
też ścisła, trwająca do dnia dzi-
siejszego, współpraca Marki
Peugeot ze słynną włoską pra-
cownią stylistyczną – Pininfari-
ną. W roku 1966 następuje na-
wiązanie współpracy z koncer-
nem Renault. Celem jest wspól-
ne projektowanie i produkcja
silników dla obu marek.

W roku 1969 Peugeot mode-
lem 504, po raz pierwszy w
swojej historii, uzyskuje tytuł
Samochodu Roku w Europie.
Później uda się to marce jesz-
cze kilkukrotnie. W roku 1970

roczna produkcja marki prze-
kracza 500 tys. egzemplarzy. W
tym okresie Peugeot jest we
Francji drugim producentem sa-
mochodów pod względem licz-
by wyprodukowanych aut. W
następnych latach, pomimo
trwającego w Europie trudnego
okresu dla motoryzacji spowo-
dowanego kryzysem naftowym,

udaje się marce Peugeot wchło-
nąć kolejne firmy z branży sa-
mochodowej, m.in. Citroena.
Polityka ta pozwala na zwięk-
szenie liczby produkowanych
modeli i wzmocnienie pozycji

marki na rynku. W tym też cza-
sie Peugeot pojawiasię na rynku
chińskim, co ugruntowuje po-
zycję firmy, jako producenta
globalnego. Wiosną 1976 roku
zostaje wyprodukowany dzie-
sięciomilionowy samochodów
koncernu. W roku 1983 nastę-
puje prezentacja modelu 205,
który okazuje się hitem i utrzy-

muję markę na czołowym miej-
scu branży motoryzacyjnej w
trudnych latach kryzysu. W la-
tach świetności tego modelu,
Peugeot odnosi również wiele
sukcesów w sporcie samocho-

dowym. W roku 1988, kolejny
model marki – 405 – zostaje sa-
mochodem roku. W tym też ro-
ku wyprodukowany został dwu-
dziestomilionowy samochód z
symbolem lwa na masce. Czer-
wiec roku 1988 jest też datą
otwarcia „Muzeum Przygody
Peugeot” w rodzinnym mieście
Peugeot’a - Sochaux.

Rok 1990 jest szczególną da-
ta w historii marki. W tym roku
mija 100 lat od rozpoczęcia pro-
dukcji samochodów przez Peu-
geota. W tym okresie coraz
większe znaczenie zaczynają
odgrywać względy ekologiczne
i powstają pierwsze pojazdy
elektryczne marki. W roku 1996
Peugeot rozpoczyna produkcje
swoich samochodów w nowej
fabryce w Brazylii. Kolejne lata
są okresem powstania wielu in-
nowacyjnych modeli produk-
cyjnych oraz wielu ciekawych i
rewolucyjnych modeli koncep-
cyjnych.

Po roku 2000 następuje pod-
jęcie współpracy marki Peugeot
z innymi wielkimi światowymi
producentami samochodów:
Fordem, Toyotą, BMW i Mitsubi-
shi. W roku 2002 ma miejsce
wprowadzenie nowej koncepcji
salonów i serwisów – Peugeot
Blue Box. Jest to nowatorska
koncepcja stylistyczna i wypo-
sażeniowa salonów sprzedaży i
serwisów. W roku 2008 powsta-
je 50 000 000 pojazd marki Peu-
geot. Obecnie firma działa na te-
renie 160 państw, gdzie posiada
ok. 10 tys. punktów sprzedaży.

M O T O W O J
M a t e r i a ł y :  P e u g e o t

DDrrooggii CCzzyytteellnniikkuu,, jjeeśśllii cchhcciiaałł-
bbyyśś,, aabbyy zzaapprrooppoonnoowwaannyy pprrzzeezz
CCiieebbiiee tteemmaatt zzwwiiąązzaannyy zz mmoottoo-
rryyzzaaccjjąą zzoossttaałł ppoorruusszzoonnyy ww jjeedd-
nnyymm zz kkoolleejjnnyycchh wwyyddaańń ffeelliieettoo-
nnuu ww nniinniieejjsszzeejj rruubbrryyccee,, wwyyśślliijj
pprroosszzęę sswwoojjaa pprrooppoozzyyccjjęę ppoodd aadd-
rreess:: mmoottoo@@ppaassssaa..wwaaww..ppll

Historia motoryzacji – Peugeot (2)

Naziemna telewizja cyfrowa 
czy kablówka?

19 marca w Warszawie wyłączony zostanie sygnał analogowej telewizji naziemnej. Czego mogą
spodziewać się abonenci kablówek? Multimedia Polska, ogólnopolski operator kablowy, którego
usługi dostępne są w m.in. na Mokotowie i Ursynowie, informuje swoich klientów, że nie muszą
obawiać się wyłączenia sygnału analogowego. W ofercie telewizji kablowych nic się nie zmieni. 

Brak skoordynowanej i przemyślanej akcji informacyjnej prowadzonej przez publiczne media
spowodował, że wprowadzenie naziemnej telewizji cyfrowej zrodziło wiele wątpliwości,
zwłaszcza wśród abonentów kablówek. Start naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) to koniec
nadawania telewizji naziemnej w systemie analogowym. W Warszawie stanie się to 19 marca
2013 roku. Czy więc po tym terminie także posiadacze telewizji kablowej utracą możliwość
odbierania kanałów analogowych? Odpowiedź brzmi NIE. Abonenci kablówek, np. Multimedia
Polska będą mogli korzystać z usługi analogowej telewizji kablowej także po 19 marca 2013 r.,
bez obawy o utratę sygnału.  

Kolejna kwestia to oferta programowa naziemnej telewizji cyfrowej. W telewizji naziemnej
będzie można obejrzeć kilka nowych kanałów. Czy znajdą się one również w ofercie kablówek,
w tym Multimedia Polska? Tak, abonenci mogą oglądać te i wiele innych, także cyfrowych
programów. Co najważniejsze, możliwość kształtowania wspomnianej oferty przez telewizje
kablowe jest praktycznie nieograniczona, czego nie można powiedzieć o DVB-T. Abonenci
kablówek mają dostęp do dużo szerszej oferty kanałów cyfrowych, w tym HD, a także do usług
dodanych, jak wideo na żądanie (VoD), czy funkcje interaktywne np. zakupy na ekranie
telewizora.

I ostatnia kwestia – finansowa. Wprowadzenie naziemnej telewizji cyfrowej to dla potencjalnego
odbiorcy spory wydatek. Zakup nowego telewizora lub dekodera z MPEG-4, anteny odbiorczej
i wzmacniacza wiąże się z uszczupleniem domowego budżetu o od kilkuset do nawet kilku tysięcy
złotych. Żadne ze wskazanych kosztów nie dotyczą natomiast abonentów telewizji kablowych,
którzy bez zmian będą korzystać z posiadanego sprzętu. 

Podsumowując: abonenci kablówki, np. Multimedia Polska, nie muszą nic zmieniać, aby
dalej korzystać z telewizji analogowej. Ponadto mogą skorzystać z oferty telewizji cyfrowej, w
której znajdą więcej kanałów, pakiety tematyczne oraz usługi dodane, jak wideo na żądanie,
których nie oferuje DVB-T. 
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Przeszło sto lat temu ko-
biety na całym świecie wy-
konały historyczny krok,
na jak się później okazało
długiej drodze do równo-
uprawnienia. Ustanowio-
no pierwszy w historii
Międzynarodowy Dzień
Kobiet, aby zwrócić uwagę
na nieakceptowalne wa-
runki pracy, z którymi sty-
kało się tak wiele kobiet
na całym świecie.

Mimo, że wówczas z tej okazji
świętowano jedynie w kilku kra-
jach, ponad milion kobiet wy-
szło na ulice, żądając nie tylko
lepszych warunków pracy, ale
również praw wyborczych, spra-
wowania urzędów i bycia rów-
nym partnerem dla mężczyzn.

Dziś dla większości Europej-
czyków ustanowiony w 1910 ro-
ku przez Drugą Międzynaro-
dówkę Dzień Kobiet, to koloro-
we święto, coś pośredniego mię-
dzy Walentynkami, a Dniem
Matki. Doskonała okazja, aby
wręczyć kwiaty lub drobne upo-
minki ukochanym kobietom –
żonom, matkom czy babciom.
Mimo upływu lat Dzień Kobiet
cały czas jest w Polsce bardzo
popularnym świętem. Na prze-
strzeni ostatnich kilku lat moż-
na wręcz zauważyć nasilenie się
tego zjawiska. W galeriach han-
dlowych rzucają się w oczy pro-
mocje kwiatów, perfum, czeko-
ladek, damskiej odzieży, zabie-
gów kosmetycznych, a nawet
przeznaczonych specjalnie dla
kobiet i ważnych tylko tego dnia
usług bankowych czy ubezpie-
czeniowych.

Dzień Kobiet zainicjowali w
1909 roku amerykańscy socjali-
ści, rok później święto uchwali-
ła Druga Międzynarodówka na
zjeździe w Kopenhadze. W mar-
cu 1911 roku doszło do tragicz-
nego w skutkach pożaru w
szwalni firmy Triangle Shirtwa-
ist Factory w Nowym Jorku, zgi-
nęło wówczas 146 osób, głów-
nie kobiet. Właśnie to wydarze-
nie zapoczątkowało obchody
Dnia Kobiet w marcu.

Początkowo święto to było w
krajach zachodnich okazją do
politycznej dyskusji o prawach
wyborczych kobiet, oraz o rów-
nouprawnieniu na rynku pracy.

W Rosji, która uznała Dzień
Kobiet za oficjalne święto pań-

stwowe, chodziło o uczczenie
wkładu radzieckich kobiet w bu-
dowanie komunizmu, a także
ich bezinteresowne poświęcenie
dla rewolucji. W 1965 roku wła-
dze ZSRR ustanowiły święto ko-
biet dniem wolnym od pracy.

Sto lat temu praktycznie nig-
dzie kobiety nie miały prawa do
głosowania. Dzisiaj to prawo ist-
nieje praktycznie wszędzie, a
kobiety były wybierane na naj-
wyższe krajowe stanowiska.
Jeszcze całkiem niedawno po-
licja, sądy czy zwykli sąsiedzi
uważali, że przemoc domowa
to całkowicie normalna i pry-
watna sprawa każdego małżeń-
stwa. Dzisiaj w większości cy-
wilizowanych krajów obowią-
zują już specjalne ustawy karzą-
ce przemoc domową.

Mimo ogromnego postępu ja-
ki dokonał się w ubiegłym wie-
ku, nadzieje równouprawnienia
wyrażone podczas pierwszego
Międzynarodowego Dnia Kobiet
są jeszcze dalekie od realizacji.
Blisko dwie trzecie niepiśmien-
nych osób dorosłych na świecie
to kobiety. W wielu krajach
dziewczęta wciąż rzadziej cho-

dzą do szkoły niż chłopcy i w dal-
szym ciągu są dyskryminowane.

Jednak czy w obecnej formie
Dzień Kobiet jest w stanie zmie-
nić ich sytuację na świecie? Czy
w ogóle jest nadal potrzebny? –
Dzień Kobiet zdecydowanie
nadal powinien być celebrowany
– mówi Joanna, studentka
UKSW. – Nie wiem jak wygląda
ten dzień w innych krajach, jed-
nak u nas to nadal bardzo sym-
patyczne święto, które dowar-
tościowuje kobiety.

– Zgadza się – wtóruje po-
przedniczce Martyna, również
studentka SGGW. – Przecież
obchody Dnia Kobiet absolut-
nie nikomu nie szkodzą, a za-
wsze przyjemnie jest dostać
kwiatek czy czekoladkę od
mężczyzn, którzy często zapo-
minają o tym, że ich kobiety lu-
bią drobne podarki.

I trudno się w sumie z pania-
mi nie zgodzić. Warto jednak
przypomnieć, że 30 września
obchodzone jest w Polsce inne
święto – Dzień Chłopaka – o któ-
rym nasze panie nie pamiętają
już jednak tak ochoczo.

L u K

Biurowce, hotele, restau-
racje, sale konferencyjne,
kluby fitness oraz park z
alejkami spacerowymi i
oczkami wodnymi.
Wszystko to powstanie

przy Lotnisku Chopina w
pierwszym w kraju mia-
steczku biznesowym.

W dniach 12-15 marca Porty
Lotnicze po raz drugi zaprezen-

tują projekt swojego miastecz-
ka biznesowego Chopin Airport
City na targach MIPIM Inter-
national Real Estate Trade
Show w Cannes. Budowa kom-
pleksu Chopin Airport City za-

inicjowana została przez
P.P„Porty Lotnicze”, operatora
Lotniska Chopina. Składać się
będzie z siedemnastu biurow-
ców klasy A i powstanie w naj-
bliższych latach na obszarze
22,5 ha zlokalizowanym w bez-
pośrednim sąsiedztwie termi-
nala pasażerskiego.

Porty Lotnicze przedstawią
koncepcję miasteczka szerokie-
mu gronu potencjalnych part-
nerów biznesowych, dewelope-
rom i przedstawicielom nieru-
chomościowych funduszy inwe-
stycyjnych. Ich kompetencje ja-
ko specjalistów branżowych
związane ze znajomością re-
aliów rynku nieruchomości biu-
rowych i potencjał kapitałowy
umożliwią aktywne zaangażo-
wanie się w zarządzanie projek-
tem, jego kształtowanie, rozwój
i realizację.

Przed końcem 2013 r. Porty
Lotnicze planują utworzyć spół-
kę holdingową Chopin Airport
City S.A. która przejmie realiza-
cję projektu. 

– Działanie w ramach spółki
umożliwi nam realizowanie
przedsięwzięć inwestycyjnych
we własnym zakresie lub
wspólnie z partnerami bizne-

sowymi – wyjaśnia Michał Ma-
rzec, naczelny dyrektor Portów
Lotniczych. Opracowujemy
również szczegółowy plan za-
gospodarowania terenu, a tak-
że optymalny harmonogram
realizacji projektu. Precyzyjna
koncepcja przybliży go naszym
przyszłym inwestorom i ułatwi
rozmowy z nimi.

Rozpoczęcie budowy mia-
steczka Chopin Airport City
planowane jest na rok 2014 .
Jednak już teraz trwają prace
przygotowawcze. Od czerwca
2012 r. funkcjonuje połączenie
kolejowe centrum Warszawy z
Lotniskiem Chopina, dzięki
któremu pasażerowie oraz
klienci przyszłego kompleksu
biznesowego mogą wygodnie
dotrzeć tu w zaledwie 25 mi-

nut. W ramach projektu roz-
wijana jest również baza hote-
lowa. Pod koniec 2013 roku
planowane jest otwarcie
dwóch nowych hoteli: pięcio-
gwiazdkowego hotelu Renais-
sance, należącego do sieci Mar-
riott i dwugwiazdkowego hote-
lu klasy ekonomicznej Hamp-
ton by Hilton. Wzbogacą one
ofertę noclegową i konferen-
cyjną istniejącego cztero-
gwiazdkowego hotelu Courty-
ard by Marriott, zajmującego
czołowe miejsce w europejskim
rankingu hoteli tej sieci. Łącz-
nie, jeszcze w bieżącym roku
Chopin Airport City będzie mo-
gło zaoferować swoim gościom
ponad 500 pokojów oraz po-
nad 20 sal konferencyjnych.
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Jednostronność i płytkość polskiej polityki źle służy rozwojowi. Efektem już
nawet nie brak wyważonej polityki społecznej, ale nawet debaty w kilku
najważniejszych dla ludzi tematach. 

Praca. Kto reprezentuje środowiska ludzi zwyczajnej własnej pracy? Zachłyśnię-
ci neoliberalną ideologią zapomnieli, że konflikt kapitału i pracy to immanentna cecha kapitalizmu.
Zamiast regulować, Platforma postawiła się w roli rzeczniczki kapitału. Który zarządzający nie wy-
korzysta swobody decyzji w sprawie czasu pracy? Po co mu się wspinać na wyżyny kunsztu plano-
wania pracy, skoro ustawodawca daje placet na dowolność? Co za to mają pracownicy? Powie pierw-
szy aktor Rzeczypospolitej – pracę!? 

Wolność. Wolność wypisana jest na sztandarach liberałów. Nie kwapi się jednak Platforma, tym bar-
dziej PiS (to akurat naturalne, od partii antywolnościowej trudno oczekiwać wolności) do ratyfikacji
tego europejskiego instrumentu egzekwowania podstawowych praw człowieka. Europejska Karta Praw
Podstawowych mogłaby, jeśli tylko PO opowiedziałoby się za jej ratyfikacją, zostać przyjęta n każdym
posiedzeniu Sejmu. PO wcale nie chce się w kwestii praw podstawowych różnić od PiS. 

Szanse młodych. Zero polityki równych możliwości dobrego kształcenia. Przy równym niemieckiemu
i brytyjskiemu wskaźniku zróżnicowania dochodów, wiele wyższemu niż duński a przede wszystkim szwedz-
ki i w warunkach obowiązującego w Polsce systemu finansowania szkolnictwa wyższego niezamożne ro-

dziny będą powielać niezamożność. Bogaci staną się jeszcze bar-
dziej bogaci. Ci pierwsi wciąż płacić będą spore pieniądze za marniej-
sze studia. Drudzy dostaną od państwa za darmo lepsze możliwości.
Czy syta klasa panujących ma jakiś interes , by to zmienić? Pan poseł
Kurski z SP z perspektywy swego dużego BMW? Hoffman z jeszcze
większego VOLVO? Ich dzieci nie mają tego bólu głowy.

Mieszkania. Jak wyżej. I żadnego najmniejszego nawet wysił-
ku dla powiększenia liczby młodych rodzin osiągających zdolność kredytową. Bo to wymagałoby
pracy. Odsunięcia dalej interesów deweloperów. Nowego ustawodawstwa. Wysiłku organizacyjne-
go. Przejęcia zysków z renty gruntowej przez gminy z rąk prywatnych inwestorów dziwnym trafem
poinformowanych na ogół o możliwych odrolnieniach.

Służba Cywilna. A kysz! Tego żadna mainstreamowa partia nie zniesie. Po co cokolwiek zmieniać?
Jest dobrze. Partyjne młodsze i starsze kadry musza przecież mieć zapłatę za wierna partiom służbę.

To i wiele innych spraw, które czynią Polskę państwem nieprzyjaznym swym obywatelom to też,
przynajmniej po części wynik jednostronności polskiej polityki. Braku rzeczywistej, czyli prawdzi-
wej alternatywy. 

Nie przeceniam Janusza Palikota w jego politycznym współczesnym wcieleniu. Choć doceniam wi-
gor, kolorowość i to przed wszystkim, że postawił przed wyborcami kilka naprawdę ważnych spraw
w całym ich piekielnym blasku. Najpierw abdykację państwa z prowadzenia jakiejkolwiek polityki wo-
bec Kościoła katolickiego. Polityka zgody na każdą uzurpację nie jest polityką suwerennego państwa.
Także istotna (bezpośrednio dla circa 1 miliona + Polek i Polaków, pośrednio dla o wiele większej licz-
by obywateli) sprawa równości praw wobec różnych życiowych sytuacji bez względu na orientację sek-
sualną, czy rodzaj związku. Tym istotniejsza tu zasługa Palikota, że partia odwołująca się do idei wol-
ności jest w gruncie rzeczy dość skrajną, jak na Europę konserwą. Nie przeceniam Palikota, myślę ra-
czej, że to ariergarda złej partyjności a nie awangarda zmiany, ale jednak odwalił teraz fuszerkę po-
niżej wszelkiego poziomu. Zawłaszczył w medialnej przestrzeni miejsce reformatorów. Nie po to, by
zjednoczyć, ale by podzielić w efekcie. Błysk stał się ważniejszy od rzeczy, którą miał oświetlić. To już
przebrzmiała inicjatywa. Na fałszywej wartości nie da się zbudować prawdziwego dobra. Polska po-
zostanie na kolejne lata przechylonym w śmiesznie anachroniczny sposób na prawo krajem. 

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

Kilka słów o przebrzmiałej inicjatywie

„PO nie chce się 
w kwestii praw 
podstawowych 
różnić od PiS”

CChhooppiinn AAiirrppoorrtt CCiittyy ww lliicczzbbaacchh::
Obszar całkowity inwestycji – 22,5 ha
Powierzchnia pod zabudowę – 13,27 ha
Liczba budynków biurowych z funkcjami uzupełniającymi – 17
Powierzchnia użytkowa budynków – ponad170 000 mkw. 
Wysokość budynków – 25-40 m (do 8 kondygnacji)
Powierzchnia piętra – 1800-2000 mkw.
Liczba miejsc parkingowych 3258 – (1 miejsce parkingowe na

50 mkw. wynajętej powierzchni)

Miasteczko Chopin Airport City na targach w Cannes

Dzień Kobiet ma już ponad 100 lat...

Zawsze miło dostać kwiatek

CCiieekkaawwaa iinniiccjjaattyyww nnaa OOddyyńńccaa
Kryzys, drożyzna, coraz wyższe czynsze, przepisy utrudniające prowadzenie firmy, olbrzymia

konkurencja. Te wszystko popchnęło właściciela sklepu przy ul. Odyńca Macieja Stachurskiego do
utworzenia strony naodynca.pl. Jak sam mówi: „Pomysł chodził mi po głowie już od jakiegoś cza-
su, jednak dopiero przykład Radomia i kupców z ulicy Focha, którzy stworzyli stronę nafocha.pl,
sprawił, że wyszedłem ze swojego sklepu i udałem się do innych właścicieli z tą ideą. Początek był
trudny. Każdy patrzył na mnie jak na wariata, ale zgodziło się kilka osób. Udało się. Strona ruszy-
ła. Niedługo potem dołączyli inni i wciąż dołączają nowe firmy.

W tej chwili na stronie jest 11 firm, 3 kolejne są w przygotowaniu. W tym tygodniu rusza nasz pierw-
szy facebookowy konkurs. Chcielibyśmy ożywić naszą ulicę, przywrócić jej dawny blask. Stworzyć
wspaniałe miejsce gdzie nie tylko będzie można zrobić zakupy, ale także spotkać się ze znajomymi,
pójść na spacer, spędzić miło czas. Już teraz podpowiadamy co można u nas znaleźć na Dzień Ko-
biet, mamy promocje łączone, tzn. za zakupy w jednym punkcie otrzymujemy zniżkę w innym, a o
wszystkim informujemy na naszej stronie. Tak na prawdę mamy na siebie 1000 pomysłów”.
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J est taki wspaniały dowcip, najlepiej wykonywany przez Piotra Bał-
troczyka, o myszy z plecakiem, wychodzącej w nocy z kuchni. Nie-
bywale obciążona produktami spożywczymi: jakieś kabanosy, sery,

browar, do tego jakieś puszki w plecaku. Przechodzi na paluszkach przez sy-
pialnię gospodarzy, najciszej, jak może zbliża się do norki i nagle zauważa
pułapkę z nadzianym starawym, pleśniejącym, cieniutkim plasterkiem serka. Spogląda kry-
tycznie na pułapkę, potem na łóżko gospodarzy i zdegustowana mówi: „Jak dzieci, kurwa,
jak dzieci”.

Podobnie postrzegam naszych polityków, którzy w dążeniu do fraternizowania się ze społe-
czeństwem, szczególnie z młodszymi wyborcami, usiłują pokazać, jacy to oni są nowocześni i,
co najważniejsze, jak nadążają za najnowszymi trendami Information Technology. W tym mo-
mencie tworzy się sytuacja jak w dowcipie o myszce. Ci politycy to gospodarze zastawiający pu-
łapkę, a myszka to ich wyborcy. Przynętę stanowi zaś kiełbasa wyborcza – czyli obietnice, któ-
rych w większości nawet nie zamierzają dotrzymać. Wydawałoby się dorośli ludzie, a zachowu-
ją się jak dzieci. Im chyba naprawdę się wydaje, że można bezkarnie pleść androny i że naród
głupi to kupi. Część kupuje – świadczą o tym wybory, ale już tę część internetową nie tak łatwo

wywieść w pole.
Podnosiłem już kilkakrotnie temat tak zwanych portali

społecznościowych i aktywnego w nich uczestnictwa polity-
ków. Czytelnicy zapewne już nie pamiętają słynnego młode-
go posła Mularczyka i jego YouTube – wymowa za posłem [j
o u t u b e, czy też j o t u b]. Niektórzy mogą z sentymentem,
a inni ze zgrozą wspominać choćby uśmiercenie Michaliny
Wisłockiej (zamiast informacji o śmierci Szymborskiej), któ-
rego dokonała Wanda Nowicka na Twitterze. Może dlatego,

że tam trzeba szybko i krótko ćwierkać, a nasi „wybrańcy” słyną przecież z tego, że najpierw mó-
wią, potem myślą. Najczęściej zresztą zabierają głos w dyskusjach, o których tematyce nie mają
zielonego pojęcia, ale mają wytyczne partyjne. A mimo tego i tak się mylą. Mylić się jest rzeczą
ludzką, tyle  że jak ja się pomylę, to mówię rozmówcy, że miał rację i używam przy tym słowa „prze-
praszam”. Pan premier Tusk też użył w kontekście ACTA słowa „przepraszam”, po czym szybko
pchnął telegram do Japonii o treści: „Podpisujcie”. Po czem znowu był łaskaw przeprosić i obie-
cać, że nie będzie dążył do ratyfikacji tej haniebnej utajnianej przed społeczeństwem umowy.

Pisujący na Twitterze polscy politycy mnie nie interesują, bo już znam wszystkie ich kłamstew-
ka i oszustwa, ich relatywizm i dyspozycyjność, serwilizm i oportunizm. Dopóki robią to pod swo-
im nazwiskiem lub jako członkowie swojej partii, to mam to gdzieś. Kto chce, niech czyta, kto nie
chce, niech nie czyta. Chcą dyskutować, to niech dyskutują, niech się nawet wzajemnie obrzucają
błotem, fekaliami, wulgaryzmami. Najwyżej sprawa znajdzie swój dalszy bieg w sądzie. Dopóki czy-
nią to jako osoby prywatne.

Nie życzę sobie natomiast, aby minister polskiego rządu, a tym bardziej premier występował ja-
ko przedstawiciel swego urzędu na jakimś gównianym Ćwirku, Facebooku, czy nawet na portalach
LinkedIn i jemu podobnych, jeszcze nie poznanych przez naszych zinformatyzowanych, interneto-
wo zaawansowanych inaczej „wybrańców”. Mój protest ma dwa źródła. 

Po pierwsze, instytucje państwowe mają wręcz obowiązek prowadzenia, umieszczania i udostęp-
niania informacji na swoich oficjalnych stronach internetowych. Te strony mają służyć informacji,
a nie Ćwirek, którym zarządza jakiś amerykański admin, mogący w każdej chwili zrobić z tak zwa-
nym oficjalnym profilem Kancelarii Premiera, co mu do łba strzeli. 

Po drugie, jak ładnie stwierdził Donald Tusk w trakcie uroczystego otwierania targów CEBIT –
największych w Europie i jednych z największych na świecie forów wymiany myśli informatyczno-
-technologicznej – kształcimy świetnych informatyków, z których możemy być dumni. Dodałbym
też, że nie musimy się za nich wstydzić, jako że pracują dla największych światowych potentatów
informatycznych. A dlaczego nie dla polskich firm? Czyżby premier wątpił, że ci ponadprzeciętnie
zdolni, odnoszący światowe sukcesy na niwie programowania młodzi ludzie są w stanie zaopieko-
wać się stroną WWW Kancelarii Premiera? Jeśliby dali radę, to czemu szanowny pan premier ska-
zuje ich na wygnanie do Microsoftu, Google, IBM, Cisco?

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Jak dzieci, k..., jak dzieci

„Czemu premier
skazuje ich na
wygnanie do Mi-
crosoftu, Google,
IBM, Cisco?”

Wostatni wtorek zmarł Hugo Chavez, socjalista, przywódca ruchu re-
wolucyjnego zwanego Rewolucją Boliwariańską, prezydent Wenezu-
eli od 1999 r. To on na przełomie wieków zapoczątkował dobrą pas-

sę lewicy w Ameryce Płd. To za sprawą m.in. Chaveza ten wielki kontynent nie-
postrzeżenie stał się prawie w całości lewicowy. 

Tamtejsi mieszkańcy jako pierwsi odrzucili doktrynę Miltona Friedmana, guru światowego libe-
ralizmu, który w książce „Kapitalizm i Wolność” proponował minimalizację roli rządu w gospodar-
ce wolnorynkowej. I jak na razie nieźle na tym wyszli. Dwa kontynenty, Afryka i Ameryka
Południowa, były przez całe wieki łupione przez kolonizatorów w sposób wyjątkowo okrutny. Go-
spodarka podporządkowana obcemu kapitałowi, eksploatacja na jego rzecz bogactw naturalnych,
straszliwy wyzysk, niewolniczo pracujące dzieci, prostytuujące się kobiety, inwestorzy traktujący swo-
je zakłady jako miejsce dorabiania się za wszelką cenę, wysoka przestępczość i narastające nieza-
dowolenie społeczne. Musiało ono w końcu znaleźć ujście w postaci buntu i wyboru na stanowiska
prezydentów ludzi deklarujących lewicowe poglądy. 

Początek dał w 1959 roku kubański rewolucjonista Fidel Castro, ale za ustanowienie pierwsze-
go w tym regionie państwa, znajdującego się poza kontrolą i wpływami USA, Kuba zapłaciła wie-
loletnią blokadą handlową oraz amerykańską inwazją w Zatoce Świń. Kuba to z jednej strony bied-
ny, wyśmiewany przez liberałów socjalistyczny skansen, z drugiej jednak, jedyny w Ameryce Łaciń-
skiej kraj bez slumsów i wszechobecnej mafii, z nadprodukcją lekarzy i powszechnym dostępem oby-
wateli do oświaty oraz służby zdrowia. W ostatnim raporcie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
społeczeństwo kubańskie zostało uznane za najzdrowsze na świecie. 

Dobrą passę wyborczą lewicy latynoamerykańskiej w XXI wieku podtrzymało zwycięstwo komu-
nisty Inacio da Silvy, zwanego Lulą, w wyborach na prezydenta Brazylii w 2002 roku. Rządził on kra-
jem do 2011 r. - tak długo, jak zezwalały na to zapisy brazylijskiej konstytucji. Pod nieobecność Luli ostat-
nie wybory wygrała namaszczona przez niego Dilma Rousseff. Komunista Inacio da Silva Lula rozpo-

czął ważne reformy, dzięki którym Brazylia
stała się na przestrzeni jednej dekady świa-
towym mocarstwem. I to takim, gdzie roz-
wojowi gospodarczemu towarzyszą rozwój
społeczny oraz walka z ubóstwem i wyklu-
czeniem. Bezrobocie w kraju spadło do naj-
niższego poziomu w historii (5,8 proc.), a

liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosi tylko 1,4 mln. Dla porównania w 1999 r. liczba bezro-
botnych w tym 160-milionowym kraju wynosiła 7,7 mln. Przed objęciem rządów przez Lulę Brazylia
była na drugim miejscu pod względem wysokości bezrobocia wśród 20 największych gospodarek świa-
ta. Obecnie, jeśli chodzi o powszechność zatrudnienia, brazylijskiego tygrysa gospodarczego wy-
przedzają tylko dwa kraje - Korea Południowa (tylko 3,8 proc. bezrobocia) i Japonia (4,6 proc.). 

Hugo Chavez od początku urzędowania na fotelu prezydenta Wenezueli systematycznie zwięk-
szał rolę państwa na rynku i ograniczał wpływy prywatnych korporacji, co wcale nie zaszkodziło
wenezuelskiej gospodarce. Znacjonalizował przemysł naftowy i zyski ze sprzedaży ropy naftowej
przeznaczał na programy socjalne. Od początku rządów Chaveza wyraźnie spadł poziom biedy w
Wenezueli. W 1998 r. poniżej progu ubóstwa żyło 55 proc. Wenezuelczyków, obecnie jest ich już
tylko 34 proc. Chavez skrócił także czas pracy do 6 godzin. W 2004 r. wzrost gospodarczy w We-
nezueli wyniósł aż 17 proc. i przez kilka lat utrzymywał się na poziomie 10 proc. Zdaniem komen-
tatorów o liberalnych poglądach, Chavez doprowadził kraj na krawędź ruiny, jego działania na rzecz
wspierania obywateli nazywano zaś czystym populizmem. Jednak większość Wenezuelczyków wy-
raża o zmarłym prezydencie zupełnie odmienną opinię. 

Podobnie dobre notowania ma wśród swoich ziomków Evo Morales, Indianin z ludu Ajmarów,
szef Ruchu na Rzecz Socjalizmu (MAS) i wieloletni prezydent Boliwii. Ludzie są za nim być może
dlatego, że za rządów Moralesa państwo przejęło kontrolę nad złożami ropy naftowej i gazu ziem-
nego, głównego bogactwa naturalnego Boliwii, co doprowadziło do trzykrotnego zwiększenia
wpływów do budżetu. Rafael Correa, polityk i ekonomista o lewicowych poglądach, rządzi Ekwa-
dorem od 15 stycznia 2007 r. Correa, ignorujący  zalecenia Międzynarodowego Funduszu Walu-
towego, wyrzucił z kraju ambasadora USA i przeprowadził reformę przemysłu naftowego, mającą
zapewnić większe dochody skarbowi państwa. Verónica Bachelet, członkini partii socjalistycznej i
córka generała zamordowanego przez juntę Pinocheta, rządziła w Chile od 2006 do 2010 r. Mimo
wysokiego poparcia społecznego (ponad 80 proc.) nie mogła starać się o reelekcję w kolejnych wy-
borach ze względu na fakt, iż chilijska konstytucja nie dopuszcza możliwości pełnienia funkcji pre-
zydenta przez dwie kadencje z rzędu. 

Cristina Fernandez de Kirchner, od 2007 r. prezydent Argentyny, to peronistka o odchyleniu le-
wicowym. Na wskroś lewicowy Daniel Ortega rządzi w Nikaragui od 2007 r. Poglądy lewicowe pre-
zentują także Donald Rabindranauth Ramotar, prezydent Gujany z ramienia Ludowej Partii Postę-
powej oraz Laura Chinchilla z Partii Wyzwolenia Narodowego, prezydent zamożnej Kostaryki. Jo-
se Mujica, były członek lewicowej organizacji Tupamaros, jest prezydentem Urugwaju i kontynu-
atorem polityki lewicowego rządu byłego prezydenta Tabare Vazqueza, który doprowadził do
zmniejszenia bezrobocia w kraju o połowę oraz poszerzył prawa mniejszości. Czyżby wyświechta-
ne slogany o wyższości kapitalizmu na innymi ustrojami oraz o niewidzialnej ręce rynku autorstwa
Adama Smitha powoli kończyły swój żywot? 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Wyświechtane hasła kończą żywot

„Correa, ignorujący zalece-
nia MFW, wyrzucił ambasa-
dora USA i przeprowadził
reformę przemysłu naftowego”

Piórem Derkacza
RRyysszzaarrdd KKoołłooddzziieejjcczzaakk
ppoossiiaaddaacczz ssaammoocchhoodduu

W kosmosie istnieją tak
zwane „czarne dziury” . Są
one tak duże, że nawet nasza
ludzka wielka wyobraźnia,
nie może ich określić . Na pla-
necie Ziemia są natomiast
dziury w jezdni, którą każdy
kierowca może nie tylko zo-
baczyć ale i odczuć. Kraków
wyszedł z ciekawą propozycją
dla kierowców. Otóż, każdy
może zostać właścicielem
dziury w jezdni. Taka dziura
nie jest już wtedy anonimo-
wa, tylko ma swojego dobro-
czyńcę. Zauważono, że wielu
ludziom nie wystarcza bycie
posiadaczem jednej dziury.
Chcą mieć kilka dziur. Jedno
jest pewne, na wiosnę dziur w
jezdni starczy dla wszystkich
chętnych. Ci co trafią swoim
samochodem w niezapchaną
dziurę, mogę mieć w kieszeni
dziurę budżetową. Zawsze to
jednak jakaś dziura!

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

Świetnym aktorem jest Opania.
Sprawdził się w Brelu i Hemarze.
Lecz PiS jest dziś innego zdania,

Że… kiepskim jest kabareciarzem.

Dlaczego podpadł? Cóż, miał pecha.
Nie brak talentu jest przyczyną.

Nie chciał się wcielić w postać Lecha,
Więc stał się… marnym aktorzyną.

Gdyby się zgodził, byłby wielki!
Na pewno zrobiłby furorę

I splendor czekałby go wszelki,
A tak… podrzędnym jest aktorem.

Lecz patrząc na to z drugiej strony,
Na pewno mi przyznacie rację:
To, że przez PiS jest odrzucony,

Stanowi dziś… nobilitację.

Niejeden podpadł. Mały, duży,
Twórca, bohater czy noblista,

Nieważne, że się czymś zasłużył.
Spostponowanych długa lista.

Nikt już nie został na świeczniku
Z tych, których cenię, których lubię.
Więc pointę zawrę w tym okrzyku:

Panie Marianie, witaj w Klubie!

MMaarriiaann OOppaanniiaa wwyyssttąąppii ppoonnoowwnniiee nnaa UUrrssyynnoowwiiee zz WWiikkttoorreemm ZZbboorroowwsskkiimm ww pprrooggrraammiiee SSuuppeerr
DDuuoo ((sszzcczzeeggóóllnniiee ddllaa PPaańń zz ookkaazzjjii DDnniiaa KKoobbiieett!!)) ww IImmiieelliińńsskkiimm DDoommuu KKuullttuurryy ((uull.. DDeerreenniioowwaa 66))

ww ppiiąątteekk,, 88 mmaarrccaa oo ggooddzz.. 1188 

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo)) 
wwwwww..ssppoottkkaanniiaazzppiioosseennkkaa..oorrgg TTeerraazz ttaakkżżee nnaa ffaacceebbooookkuu..

Opania raz jeszcze

W o j t e k  D ą b r o w s k i
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Na początku marca odby-
ły się najważniejsze tego-
roczne zawody sportowe
rozgrywane na terenie Ur-
synowa – Puchar Europy.
Arena przy Pileckiego go-
ściła medalistów mi-
strzostw olimpijskich i
świata w judo.

Otwarty Puchar Europy roz-
grywany w Warszawie jest nie-
jako kontynuacją dawnego, re-
nomowanego Turnieju War-
szawskiego. Jego zwycięzcą był
między innymi mistrz olimpij-
ski z Atlanty i dwukrotny mistrz
świata w wadze 95 kg – Paweł
Nastula.

Podczas imprezy wystąpiło
301 judoków z 37 krajów świata.
W sobotę walczyli zawodnicy z
niskich i średniej kategorii wago-
wej, w niedzielą najciężsi.

Ursynów reprezentowali Łukasz
Kiełbasiński w kat. –60 kg, obecny
mistrz Polski i Tomasz Adamiec,
kat. –73 kg, nasz dwukrotny olim-

pijczyk oraz triumfator Turnieju
Warszawskiego z 2005 roku.

Łukasz Kiełbasiński i Tomasz
Adamiec znani są ursynowianom
z choćby z naszych publikacji do-
tyczących Uczniowskiego Klubu
Judo „Ryś”, utworzonego przy
Gimnazjum 94 przy ul. Na Uboczu
9, gdzie działa niezmordowany

wychowawca dzieci i młodzieży i
wieloletni trener Cezary Borzęcki. 

Polacy nie odnieśli znaczących
sukcesów. Wyniki można obej-
rzeć na stronie http://www.ju-
do-world.net/eju/europe-
an_open/2013_warsaw/.

Mimo niejakich kłopotów or-
ganizacyjnych, turniej należy

uznać za udany, a zainteresowa-
nie kibiców było bardzo duże,
bo praktycznie przez dwa dni
hala była pełna, co świadczy o
popularności tej dyscypliny spor-
tu i jej niewątpliwej widowisko-
wości, co można zaobserwować
na zamieszczonych zdjęciach.

e R K a

Można znowu gratulować Pracow-
ni Sztuki Dziecka – Galeria Działań za
sukces, jaki odnieśli w XII Ogólnopol-
skim Konkursie Plastycznym „Ilustra-
cje do wierszy Józefa Czechowicza i
Anny Kamieńskiej”. Spośród wielu
prac nadesłanych na ten konkurs, ju-
ry nagrodziło pracę Elżbiety Gniewek
lat 10 i wyróżniło pracę Aleksandry
Potępy lat 12. Ponadto do wystawy
zakwalifikowano prace Zuzanny Jam-
rozik lat 7i Juli Remer-Młynarskiej lat
14. Gratulacje należą się również ar-
tystom plastykom prowadzącym za-
jęcia w tej pracowni: Katarzynie Der-
kacz-Gajewskiej i Irenie Moraczew-
skiej. Warto również dodać, że ursy-
nowska Pracownia Sztuki Dziecka zo-
stała jako jedyna wyróżniona z War-
szawy. Gratulujemy!

Te k s t  i  f o t o  J . D .

NNaa rreepprroodduukkccjjii pprraaccaa EEllżżbbiieettyy GGnniiee-
wweekk ddoo wwiieerrsszzaa JJóózzeeffaa CCzzeecchhoowwiicczzaa
„„KKlliinniikkaa llaalleekk””..

Andrzej Seweryn wystąpił nie-
dawno w Teatrze Za Dalekim w
Domu Sztuki SMB „Jary”.

W wyreżyserowanym przez
siebie „spektaklu jednego akto-
ra” czytał fragmenty „Dzienni-
ków” Witolda Gombrowicza, do-
wodząc, że głośne czytanie mo-
że być wielką sztuką. 

Trafnym wyborem zapisków
autora „Ferdydurke” i mistrzow-
ską interpretacją tego materiału
przez półtorej godziny skupiał na
sobie uwagę widzów. Ale i na sło-
wie, gdyż słowo – czytane przez
Seweryna z doskonałą dykcją i
intonacją, obrazowe, pobudza-
jące wyobraźnię słuchacza, wy-
suwało się tu na pierwszy plan. 

Inscenizacja oparta głównie
na dyskretnej gry świateł współ-
tworzyła intymny klimat sfinan-
sowanego ze środków Dzielnicy
Ursynów m.st. Warszawy przed-
stawienia. B U A

Trzeba mieć nie lada po-
czucie humoru, polot i lek-
kie pióro, żeby sparafra-
zować popularny francu-
ski evergreen Bettiego
C’est ci bon i na jego kan-
wie stworzyć przepyszny
pastisz piosenki Sexy boy. 

Trzeba mieć w dodatku kaba-
retowe zacięcie i zdobyć się na
odrobinę autoironii (rzadka ce-
cha!), żeby zaśpiewać go niby o
sobie, puszczając oko do rozba-
wionej publiczności. Tę piosenkę
wykonał na bis po swoim recita-
lu Jan Jakub Należyty, kolejny
gość cieszącego się ogromnym
powodzeniem cyklicznego pro-
gramu Marka Majewskiego w
Domu Sztuki, podbijając bez
reszty ursynowską publiczność.

Ale JJN to potrafi. Jego spe-
cjalność to artystyczna prowoka-
cja, umiejętność łączenia liryki i
inteligentnego żartu. Potrafi być
wzruszający (pieśń Quasimodo
do Esmeraldy, własna wersja Mo-
dlitwy Okudżawy, dedykowana
przyjaciołom, którzy odchodzą
zbyt wcześnie), refleksyjny (aria
Don Kichota z musicalu z Czło-
wiek z La Manchy, autorska wer-
sja My way z repertuaru Franka

Sinatry), potrafi śmiać się z sa-
mego siebie, prowokuje, zadaje
pytania. Od lat śpiewa piosenki z
repertuaru Brela (Nie opuszczaj
mnie, Piosenka starych kochan-
ków), Brassensa, Aznavoura, wła-
sną wersję Martwych Liści Ko-
smy, piosenki autorskie.

Z powodzeniem debiutował
jako 15-latek w Ogólnopolskim
Młodzieżowym Przeglądzie Pio-
senki (1980). Trzy lata później
podbijał Opole na XX OFPP
(1983) piosenką o klaunie. Zy-
skał przydomek polskiego Brela
za sprawą Jonasza Kofty, ongiś
najmłodszy w kabarecie Jana
Pietrzaka Pod Egidą, w którym
występował razem z Markiem
Majewskim. Panowie znają się
od dawna, i MM wie, zaprasza-
jąc go do programu, że to pew-
niak. Nie inaczej przyjęła go ur-
synowska publiczność.

Ostatnio JJN odnosi również
sukcesy jako dramaturg. Szcze-
rze mówiąc, w tej roli podoba mi
się mniej, ma wprawdzie sporo
świetnych pomysłów i posiadł ła-
twość pisania dowcipnych dialo-
gów, ale w całości czegoś mi bra-
kuje. Przyzwyczaiłem się do jego
finezyjnych tekstów i wolę go i

cenię bardziej jako mistrza ma-
łych form, piosenek i utworów
poetyckich z nieco wyższego pię-
tra, choć muszę przyznać, że za-
równo komedia „Andropauza,
czyli męska rzecz być z kobietą”
(w doborowej obsadzie z Mar-
kiem Siudymem, Jackiem Ka-
walcem i Maciejem Damięckim
na czele) czy komedia odchudza-
jąca „Dieta cud” z plejadą gwiazd
w rolach głównych (Ewa Kukliń-
ska, Adrianna Biedrzyńska, Gra-
żyna Barszczewska, Ewa Dał-
kowska, Ewa Ziętek) odniosły
komercyjny sukces (ponad 100
przedstawień każdej z nich) i
przyniosły autorowi tak wielką
popularność, że postanowił napi-
sać kolejną komedię małżeńską
„3 razy łóżko”, której premiera
odbędzie się w poniedziałek 18
marca w Teatrze Palladium (w
imieniu autora zapraszamy).

Program odbywał się tuż przed
Dniem Kobiet, toteż gospodarz
spotkania, Marek Majewski przy-
pomniał paniom kilka swoich zna-
komitych tekstów z cyklu Towa-
rzystwo Przyjaźni Męsko-Da-
mskiej (na świecie nie ma zim-
nych kobiet, piosenki o przedszko-
lakach i sarence), a dbając o pary-
tet, żeby i panowie też mieli oko na
kim zawiesić, zaprosił dwie uro-
dziwe panie: Dorotę Wasilewską,
która nie tylko akompaniowała
artystom, ale zaprezentowała
dwie własne udane kompozycje
(ze słowami Dariusza Wasilew-
skiego i Dagny Ślepowrońskiej)
oraz w charakterze tradycyjnej
niezapowiadanej niespodzianki
Annę Marię Adamiak, która ocza-
rowała publiczność piosenką Me-
mory z musicalu Koty i jedną z
najnowszych piosenek z muzyką
Andrzeja Zaryckiego, którą ostat-
nio nagrała na płytę.

Kolejne spotkanie z cyklu Ma-
rek Majewski i jego goście – w
kwietniu.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Otwarty Puchar Europy w judo w ursynowskiej Arenie

Sportowo nie najlepiej, ogólnie sukces

FOTO LECH KOWALSKI

FOTO LECH KOWALSKI

Sexy boy w domu sztuki „Klinika lalek” nagrodzona w Lublinie

Seweryn czytał Gombrowicza w Jarach
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LOMBARD - POŻYCZKI pod
zastaw, skup złota i srebra, 
al. KEN 97 lok.19, 
tel. 22 299-39-29, 531-501-301

AKTUALNIE, antyki wszelkie za
gotówkę, 504-017-418

KSIĄŻKI
dojazd, gotówka

608-885-800

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

srebro, 22 253-38-79, 
601-235-118

1-2 POKOJOWE kupię, 
509-800-510

3-4 POKOJOWE kupię, 
509-800-510

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

gotówka, 530-979-018

AUTO SKUP 
WARSZAWA
501-291-812

AA ANGIELSKI skutecznie, 
503-765-393

ANGIELSKI, MATEMATYKA,
607-100-070

FIZYKA/MECHANIKA,
elektrotechnika, 609-41-66-65

HISZPAŃSKI, 507-087-609
HISZPAŃSKI, 603-97-40-04
Język ROSYJSKI, nauka,

korepetycje, 602-86-74-13
AA MATEMATYKA, 

606-197-553
MATEMATYKA, 22 641-11-27
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA, 

22 649-40-27

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

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

MATEMATYKA, liceum, 
22 842-73-22

NIEMIECKI, pedagog, 
500-165-121

NIEMIECKI, Ursynów i okolice,
505-022-862

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

DZIAŁKA budowlana Dobiesz
k.Piaseczna 1360 m2 media,
atrakcyjna lokalizacja,
bezpośrednio, 661-885-525

GRUNT rolny - Prażmów, 
602-77-03-61

KWATERY, 728-899-673
MAGAZYN 100 m2 do

wynajęcia przy Wilanowie, 
500-36-40-30

SPRZEDAM działkę
pracowniczą na Mokotowie, 
609-442-354

DO PRODUKCJI reklam z
doswiadczeniem,
biuro2@atsreklama.pl

EMERYTA, rencistę parking
Ursynów, tel. po 19, 788-876-185

FIRMA w Tarczynie zatrudni
kierowców z kat.C oraz
operatorów wózków widłowych.
Kontakt od poniedziałku do piątku
w godz. 8-12, tel. 600-404-293

NIANIA zaopiekuje się małym
dzieckiem. Dyspozycyjna,
doświadczona, 604-634-385

POMOC kuchni, 3 dni w
tygodniu. Praca od 16-ej, 
506-040-519

POŚREDNIKA
NIERUCHOMOŚCI, rencistę,

emeryta, także bez
doświadczenia,

akacprzak@adampolski.pl,
602-77-81-44

PRODUCENT części
mechanicznych z Piaseczna
k.Warszawy poszukuje tokarzy
CNC, e.jaworska@sertapolska.pl,
22 756-70-92, 668-128-571

ZATRUDNIĘ kierowcę, mile
widziani emeryci z własnym
samochodem, 888-649-427, 
888-055-088

ZATRUDNIMY osobę ze
znajomością jęz. niemieckiego,
prawem jazdy kat.B oraz
wykształceniem technicznym,
biuro2@atsreklama.pl

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

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

ANTENY, 603-375-875

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

BIURO RACHUNKOWE, 
502-177-780

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

BUDOWA domów.
Kompleksowe usługi budowlane,
694-401-711

CleanLux 
pranie dywanów, wykładzin,

691-851-588

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

DACHY papą, 605-606-914
DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOCIEPLANIE budynków,

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

DOCIEPLANIE PODDASZY,
501-624-562

DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, tanio, 

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

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

FIRMA - SPRZĄTANIE,
KONSERWACJA - osiedli,

bloków, 603-970-269, 
608-465-277

GAZ, hydraulika, 513-965-304

GAZOWE kotły, piecyki, kuchnie
- serwis, montaż; hydraulika, 
600-709-630

GLAZURA, remonty - fachowe
porady, 505-543-594

GŁADŹ, tapeta, malowanie,
780-578-251

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

KREDYTY trudne, też prywatne,
668-308-435

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

MALOWANIE, gipsy, referencje,
722-920-650

MALOWANIE, gładź, tapeta,
698-431-913

MEBLE na wymiar, przeróbki,
produkcja, naprawa, 
22 773-15-13, 504-824-568

MYCIE OKIEN, 505-400-270
MYCIE okien, 663-657-583

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

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

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

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

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

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

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

PROFESJONALNE
czyszczenie i pranie

dywanów i wykładzin, 
501-053-855,

www.fstz.waw.pl

REMONTY od A-Z, firma
rodzinna, 692-885-279, 
22 42-43-207, www.inteltrend.pl

REMONTY,
ELEKTRYCZNE,

HYDRAULICZNE, itp. 
608-303-530

REMONTY, wykończenia, tynki
gipsowe agregatem, gładź
bezpyłowo, kompleksowo, 
885-397-821

ROLETY montaż, 501-132-233
STOLARKA, pełny zakres,

panele, 22 641-54-84, 
601-751-247

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

ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, ogrodzenia,
konserwacje, 601-36-22-82

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

TAPICERSTWO solidnie, 
22 668-68-40

TAPICER
Ursynów

22 649-88-45

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

USŁUGI remontowo-
wykończeniowe, 503-321-785

WIERCENIE, KARNISZE,
itp.608-303-530

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

ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY,
509-491-366

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

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
Informacja WOM 5 4 5  7 2  0 0
Cantrala 5 4 5  7 1  0 0
Urząd Skarbowy 5 4 8  6 8  0 0
Paszporty 8 5 8  1 0  0 6
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 5 4 4  1 2  0 0
Pogotowie 
Ratunkowe 5 2 5  1 3  0 7
Policja 6 0 1  6 9  7 8  

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

8 4 3  7 0  3 8

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

N i e z bN i e z b y t  ł a t wy t  ł a t w ee
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje BBaarrbbaarraa NNiieeddzziiaałłkkoowwsskkaa
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

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

NNiieeddzziieellaa,, 1100 mmaarrccaa,, 1166..0000:: Te-
atr Za Daleki zaprasza dzieci na
bajkę p.t. „Czerwony Kapturek”.
Bezpłatne karty wstępu wydaje
kasa Domu Sztuki od czwartku, 7
marca, od godz. 17.00.*

„Czerwony Kapturek” to kla-
syczna bajka, ale zainscenizo-
wana w nowy, widowiskowy
sposób, z udziałem aktorów scen
warszawskich. 

NNiieeddzziieellaa,, 1100 mmaarrccaa,, 1188..0000::
Dyskusyjny Klub Filmowy „Dom
Sztuki” zaprasza na pokaz dra-
matu psychologicznego p.t. „Mi-
łość” (reż. Michael Haneke, w ro-
lach głównych: Emmanuelle Riva,
Jean-Louis Trintignant, Isabelle
Huppert, Alexandre Tharaud,
prod. Austria/Francja/Niemcy
2012, Czas wyświetlania: 127 mi-
nut). Wstęp wolny.*

Opowieść o sędziwej parze
małżeńskiej, którą los wystawia
na ciężką próbę.

W Galerii Domu Sztuki jeszcze
tylko do piątku, 8 marca jest
czynna wystawa p.n. „Współcze-
sne malarstwo chińskie Gongbi
czyli malarstwo starannego
pędzla”. Wstęp wolny.

DDoo 1166..0066.. Dom Sztuki konty-
nuuje rozpoczęte we wrześniu

2012 r. bezpłatne warsztaty te-
atralne, plastyczne i bębniarskie
dla dzieci, młodzieży i dorosłych
(w tym seniorów). Bliższych in-
formacji udziela sekretariat Do-
mu Sztuki.*

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów. 

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 3355 1177
1100..0033.. ggooddzz.. 1177 – Wernisaż

wystawy malarstwa Katarzyny
Orthwein i grafiki Ludwika Orth-
wein. Wstęp wolny.  

1166..0033.. ggooddzz.. 1188 – Recital Mi-
rosława Czyżykiewicza. Wstęp
wolny po uprzedniej rezerwacji
telefonicznej.

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

tteell//ffaaxx 2222 664411 1199 1155
Warsztaty Rockowe iM Gra-

nie – 2 dni 15 i 16 marca (pią-
tek, sobota) od godz. 16:00 w
Domu Kultury Imielin (ul. De-
reniowa 6). Ćwiczenia, konsul-
tacje i granie z muzykami (w
grupach i razem) w zakresie:
gitara elektryczna, gitara baso-
wa, wokal i perkusja. Wstęp
wolny, więcej informacji: Mał-
gorzata Wiercińska +48 504
703 087.

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

1166..0033,, ssoobboottaa,, ggooddzz.. 1188..0000 kon-
cert z cyklu Dawnych wspomnień
czar CHODŹ NA PRAGIE - pio-
senki Grzesiuka, Stempowskiego,
Dymszy, Bodo i in. „Każden kto
chce posłuchać sobie przedwo-
jennych szlagierów, niech zajewa-
nia na koncert GT Warszawia-
ki…”. Obowiązują wejściówki (od
13.03 od godz. 18.00).

1177,, 1188..0033,, nniieeddzziieellaa,, ppoonniiee-
ddzziiaałłeekk,, ggooddzz.. 1199..0000 spektakl te-
atralny PREMIERA - Teatr Kon-
trapunkt - Wieczór kawalerski
(brytyjska farsa) . Rezerwacja. 

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200
77..0033 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie z

dr Kamilem Kopanią w cyklu
„Sztuka jako obraz życia co-
dziennego w dawnych wiekach”
– „Jak artyści poznawali tajniki
ciała ludzkiego – studia anato-
miczne mistrzów renesansu oraz
artystów późniejszych epok”.

1122..0033 –– wwttoorreekk – Krzysztof
Mrowcewicz w cyklu „Historia li-
teratury w obrazach” – „Nieskoń-
czone dzieło Kraszewskiego”.

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

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

Jutro wejdzie na ekrany kin
film „Dzień Kobiet”, będący de-
biutem reżyserskim znanej wo-
kalistki, mieszkanki Ursynowa,
Marii Sadowskiej. 

We wtorek 5 marca odbył się
przedpremierowy pokaz filmu
w kinie Atlantic. Publiczność
zgotowała twórcom filmu za-
służoną owację. I słusznie! Bo
jest to nareszcie dobre polskie
kino, osadzone w realiach
współczesnego świata, w któ-
rym twórcom naprawdę o coś
chodzi, a przy tym kawał świet-
nej fachowej roboty, poczynając
od scenariusza inspirowanego
autentycznymi wydarzeniami
(Katarzyna Terechowicz i Maria
Sadowska), poprzez reżyserię i
muzykę (Maria Sadowska),
kreacje aktorskie (Katarzyna
Kwiatkowska, Agata Kulesza i
Eryk Lubos), zdjęcia (Radosław

Ładczuk) i scenografię, na mon-
tażu kończąc.

Film zanim trafił do rozpo-
wszechniania na ekranach pol-
skich kin, już został obsypany
licznymi nagrodami, zdobywa-
jąc między innymi Grand Prix
na prestiżowym Festiwalu w
Cottbus (za przedstawienie sil-
nej kobiety w niesprawiedli-
wym i okrutnym świecie), Jan-
tar 2012 za najlepszy scenariusz
na 31. Festiwalu Młodzi i Film w
Koszalinie, był prezentowany
w Toronto, na 37. Festiwalu Fil-
mowym w Gdyni i 28. Warsaw
Film Festiwal. W Dzień Kobiet,
8 marca zostanie zaprezento-
wany w Sejmie.

Jednocześnie z premierą fil-
mu ukaże się album płytowy z
muzyką.

Ten film trzeba koniecznie
zobaczyć! 

Wywiad z reżyserką filmu,
ursynowianką Marysią Sadow-
ską zamieścimy w jednym z naj-
bliższych numerów.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Wielki sukces ursynowianki
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