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Umarł 
Bohdan Tomaszewski,
pozostał 
Tomaszewski Cup
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Aco ja z tyloma piniędzami
bede robić? – takim pyta-
niem retorycznym zasko-

czyła mnie kiedyś właścicielka
gruntu, który chciałem kupić w
podwarszawskim Złotokłosie za
całkiem godziwą cenę. No i po-
dobny problem mają mieszkańcy
poszczególnych dzielnic Warsza-
wy, którym zaproponowano wy-
korzystanie pewnej części miej-
skiej kasy wedle własnego pomy-
ślunku. Nazywa się to dosyć nie-
zręcznie „budżetem partycypacyj-
nym”i oznacza, że drobną częścią
wspólnych pieniędzy warszawia-
cy mogą się porządzić jak chcą,
zamiast liczyć, że dużo lepiej po-
kombinują z kasą radni i stołecz-
na administracja. 

T rochę mi to przypomina
prawny wymysł sprytnych
politruków z czasów PRL,

gdy dla zamydlenia oczu „ludowi
pracującemu” wprowadzono w du-
żych przedsiębiorstwach państwo-
wych dziwaczny szczebel konsul-
tacyjny zwany „konferencją samo-
rządu robotniczego”. Że niby pro-
letariat miał być bezpośrednio do-
puszczony do zarządzania firmą.
Mimo wszystko powodowało to o
wiele mniejszy paraliż niż na przy-
kład dzisiejsza działalność 80
związków zawodowych w jednej
kopalni, przyciśnięcie ministra rol-
nictwa do muru traktorami albo
adresowane do posłów i senatorów
pogróżki ze strony świętych mę-

żów, którzy żyjąc skądinąd w celi-
bacie, dziwnym trafem stali się eks-
pertami w dziedzinie seksu i roz-
rodczości, udzielając w dodatku
nauk przedmałżeńskich, tak jak
nauczają szermierki na pięści bok-
serzy, mający za sobą ringową
praktykę w postaci 200-300 walk.
W sferze intymnej stanowczo wo-
lę tych duszpasterzy, którym typ
wyznania pozwala na prowadze-
nie normalnego życia rodzinnego
i którzy dokładnie wiedzą, o czym
mówią. 

N o ale żarty żartami, a bu-
dżet partycypacyjny wcale
nie jest li tylko namiastką

demokracji lokalnej, bo w końcu
choć w pewnym stopniu wyzwala
się inicjatywy mieszkańców, na co
dzień przekonanych, że władza
wszystko za nich załatwi. Z uwagi
na redakcyjne siedlisko może na-
pawać nas dumą, że wśród wszyst-
kich dzielnic stolicy – zaraz po
Śródmieściu (6 mln 200 tysięcy
złotych) największym budżetem
na rok 2016 został obdarzony Ur-
synów (6 mln 100 tysięcy).Tym
sposobem wszyscy ursynowianie
zostali – chcąc nie chcąc – milione-
rami, jakkolwiek nie wszystkim się
chciało zgłosić we właściwym ter-
minie (do 17 lutego) jakieś cieka-
we projekty wykorzystania przy-
znanych funduszy. 

W skali całej Warszawy
złożono 2326 projek-
tów, o 90 więcej niż w

pierwszym roku obywatelskiej
partycypacji. Podobno najbar-
dziej pomysłowy okazał się Moko-
tów (323 projekty). Nie może dzi-
wić, że najstarszy projektodaw-
ca ma 86 lat, za to najmłodszy
okazał się niespodziewanie zale-
dwie pięciolatkiem. To akurat
sympatyczny przykład przyucza-
nia najmłodszego pokolenia do
aktywności obywatelskiej. W mo-

jej wsi Zalesie Górne akurat wy-
kazujemy się taką aktywnością
od lat, niekoniecznie oglądając
się na gminną kasę. Ostatnio zna-
komici szachiści, z mistrzynią Pol-
ski Moniką Soćko na czele, dali
pokaz gry błyskawicznej podczas
sesji rady gminy Piaseczno, prze-
konując przy tej okazji, że – tak
jak to uczyniono niedawno w
Hiszpanii – warto wprowadzić
szachy do standardowego pro-
gramu nauki w szkole. Wcześniej-
szą inicjatywą zalesiańską było
innowacyjne rozwiązanie, umoż-
liwiające spowolnienie ruchu w
bocznych uliczkach nie za pomo-
cą „leżących policjantów”, lecz

poprzez ustawienie zmuszających
do przyhamowania i ominięcia
zygzakiem kwietników. 

W arszawa to jednak tro-
chę większa wieś niż Za-
lesie, więc dobre pomy-

sły tym bardziej się przydają. Pod
kątem budżetu partycypacyjne-
go rodzą się one na ogół w zakre-
sie potrzeb edukacyjnych, sensow-
nego zagospodarowania terenu
albo przedsięwzięć kulturalnych.
Na Ursynowie odczuwa się szcze-
gólnie brak komunalnego domu
kultury, którego budowa wciąż
się odwleka z powodu niedostatku
środków finansowych. A swoją
drogą, ciekaw jestem, czy w której-

kolwiek dzielnicy zaproponowano
zbudowanie ogólnie dostępnych
pełnowymiarowych boisk piłkar-
skich, jakie kiedyś na błoniach
Stadionu Dziesięciolecia służyły
nad wyraz pożytecznym turnie-
jom „dzikich” drużyn. I czy ko-
muś przyszło do głowy, żeby wy-
korzystać dosyć skromne środki
budżetu partycypacyjnego do sfi-
nansowania małych remontów
jezdni, których nawierzchnie
nadal wołają w Warszawie o po-
mstę do nieba. Przykłady? Prze-
jazd przez skrzyżowanie Racła-
wickiej i Wołoskiej, a także deli-
katny wiraż Puławskiej naprze-
ciwko bramy Wyścigów Konnych.

Na tym wirażu doszło kiedyś do
tragicznego wypadku, gdy znany
dziennikarz motoryzacyjny tak
brawurowo prowadził Ferrari, że
spowodował śmierć siedzącego
obok kolegi po fachu. Dopiero wte-
dy zdecydowano się na wyrówna-
nie powstałego tam głębokiego
wyboju. Niestety jednak, resztki
fuszerki pozostały i do tej pory na-
wierzchnia nie jest tam równa. A
już skandal nad skandalami to
powodujący trzęsiawkę nawet
najlepiej resorowanych aut asfalt
na Przyczółkowej, ważnej trasie
łączącej Wilanów z Konstanci-
nem. Gdyby jakiś gość z Kalifornii
dowiedział się, że jadąc z Wilano-
wa do Konstancina, zmierza do
polskiego odpowiednika Beverly
Hills, szeroko by rozdziawił gębę
ze zdziwienia. Tym bardziej, że tą
drogą jeżdżą na co dzień najwięk-
si nasi miliarderzy...

B o tak naprawdę, to obok
rzeczywistych barier finan-
sowych rozwiązywanie ar-

cyważnych problemów bardzo
często ślimaczy się w Warszawie
na skutek lenistwa urzędników
albo zaskakująco  aspołecznej po-
stawy prokuratorów i sędziów.
Czasem idących na łatwiznę, a
czasem koniunkturalnie sprzyja-
jących ekipie aktualnie sprawu-
jącej władzę. Dlatego między inny-
mi powstał model reprywatyza-
cji po warszawsku, umożliwiają-
cy zwyczajne grabienie mienia ko-
munalnego pod pozorem legalne-
go spadkobrania. I jakoś się nikt z
likwidacją tej plagi nie spieszy, a
z  budżetu miasta wypłaca się –
nie zawsze uzasadnione – odszko-
dowania, których suma rocznie
zdecydowanie przewyższa wspo-
mnianą wyżej obywatelską party-
cypację. Jak długo jeszcze?
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Budowa Przedszkola przy ul. Tanecznej
W dniu 06.08.2013 r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

nr 41/CP/2013. Zaplanowano budowę 7 oddziałowego przedszkola wraz z jadalnią i salą ruchową.
17.06.2014 r. ówczesny Zarząd Dzielnicy podpisał umowę z wybranym oferentem z terminem

wykonania prac do 20.12.2015 r. Również 17.06.2014 r. Rada Dzielnicy Ursynów Uchwałą nr 229
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki.
Przyjęcie projektu planu zagospodarowania przestrzennego bez zastrzeżeń uwzględniających
plany budowy przedszkola oznaczało, że jego wybudowanie w zakładanym kształcie stało się
niemożliwe, a podpisanie umowy z oferentem bezcelowe. 

28.08.2014 r. został uchwalony przez Radę m.st. Warszawy miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki, 20.10.2014 r. stał się on
obowiązujący i na tej podstawie 05.12.2014 r. została wydana decyzja nr 164/2014 wygaszająca
decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 41/CP/2013 z dnia 06.08.2013 r..

Mpzp dopuszcza budowę obiektów o długości elewacji do 20 m, a ponadto nakłada obowiązek
zapewnienia 15 miejsc postojowych na własnej działce na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej
budynku. W związku z rozbieżnościami zapisów planu miejscowego i decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego Dzielnica w dniu 05.12.2014 r. zawiesiła prace projektowe.

W dniu 26.02.2015r. Zarząd Dzielnicy Ursynów podjął Uchwałę nr 99 w sprawie wniesienia pod
obrady Rady Dzielnicy Ursynów projektu stanowiska w sprawie inicjatywy uchwałodawczej
dotyczącej podjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
mzpz  Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Poleczki. Ponieważ działania takie trwają ok.
1,5 roku należy zakładać, iż przekazanie do użytkowania obiektu wybudowanego według
pierwotnych założeń może zostać zakończone we wrześniu 2017 roku.

Sześciolatku witaj w szkole i Giełda Gimnazjów
Prezentacja ursynowskich szkół podstawowych – „Sześciolatku witaj w szkole” - odbędzie się 7

marca 2015 r. w godz. 10.00-13.00 w SP nr 303 im. Fryderyka Chopina przy Koncertowej 8. 
Rok szkolny 2015/2016 będzie rokiem, w którym obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie (z

drugiej połowy rocznika 2008) oraz wszystkie dzieci 6-letnie (z rocznika 2009).
Prezentacja ursynowskich szkół podstawowych pod hasłem „Sześciolatku witaj w szkole” odbę-

dzie się 7 marca 2015 roku w godz. 10.00 – 13.00 w Szkole Podstawowej nr 303 im. Fryderyka Cho-
pina przy ul. Koncertowej 8. 

Rok szkolny 2015/2016 będzie rokiem, w którym obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie (z
drugiej połowy rocznika 2008) oraz wszystkie dzieci 6-letnie (z rocznika 2009). 

Ponadto w marcu bieżącego roku w ursynowskich szkołach podstawowych odbędą się zebrania
informacyjne. 

Władze Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy dołożyły wszelkich starań, aby zapewnić każdemu
sześciolatkowi bezpieczne i przyjazne warunki, dostosowane do potrzeb najmłodszych uczniów.

Giełda Gimnazjów, czyli prezentacja ursynowskich gimnazjów - 7 marca 2015 r. w godzinach
10.00-13.00, w Gimnazjum nr 94 przy ul. Na Uboczu 9. 

Ursynowskie placówki publiczne i niepubliczne przedstawią swoje oferty edukacyjne. Zainte-
resowani uczniowie i ich rodzice będą mieli okazję do zapoznania się ze specyfiką wybranej szko-
ły, w bezpośredniej rozmowie z jej przedstawicielami. 

Każda szkoła będzie reprezentowana przez jej dyrektora, nauczycieli i uczniów oraz będzie
możliwość rozmowy z doradcami zawodowymi.

Giełda stworzy możliwości uzyskania rzetelnych informacji na temat funkcjonowania gimnazjów
oraz zasad rekrutacji do nich. Pomoże to zapewne uczniom, jak i ich rodzicom w podjęciu decyzji
o przyszłej szkole swoich pociech.
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Trener NBA - na spotkaniu
dla mężczyzn

Mężczyźni działający w Stowarzyszeniu „Odpowiedzialni”
oraz w ursynowskiej Wspólnocie „Chefsiba” (www.chefsi-
ba.pl/aktualnosci) serdecznie zapraszają 7 marca 2015 roku na
spotkanie dla mężczyzn. Spotkanie odbędzie się w Domu Pa-
rafialnym Betania, przy kościele św. Tomasza Apostoła. 

Będziemy wdzięczni za zamieszczenie tej informacji tak,
aby jak najwięcej mężczyzn mogło skorzystać z tego „budują-
cego” spotkania.

Dick Helm, który pracował m.in. z Michaelem Jordanem
przyjedzie do mężczyzn z Polsce!  Spotkanie już 7 marca o
godz. 16 w sali koncertowej na I piętrze, w Domu Parafialnym
BETANII, przy kościele św. Tomasza Apostoła. Helm opowie o
sukcesach i porażkach – na boisku i w życiu oraz o tym, jak z każ-
dej sytuacji, w której jesteśmy wyciągać wnioski.

Dick Helm był drugim trenerem w drużynach Cleveland Ca-
valiers, Atlanta Hawks, New York Knicks. Jako wieloletni asy-
stent jednego z najwybitniejszych trenerów NBA w historii – Len-
ny’ego Wilkensa, Helm dostąpił zaszczytu prowadzenia drużyn
Wschodu podczas weekendu All-Star Game, gdzie miał moż-
liwość pracować z takimi zawodnikami jak Michael Jordan,
Scottie Pippen czy Shaquill O’Neal. Kilka lat temu został uho-
norowany miejscem w trenerskim „Holu Sław” stanu Illinois.

Spotkanie organizują mężczyźni ze wspólnoty CHEFSIBA i
Stowarzyszenia ODPOWIEDZIALNI.

Wstęp darmowy, zapewniamy poczęstunek. Zapraszamy
mężczyzn z Ursynowa!

Kontakt: mezczyzni@odpowiedzialni.com
http://chefsiba.pl/trener-nba-na-spotkaniu-dla-mezczyzn/

W dniu 27 lutego, tuż po
wkroczeniu w 94. rok ży-
cia, zmarł Bohdan Toma-
szewski, komentator spor-
towy radia i telewizji, pu-
blicysta, pisarz, autor sce-
nariuszy filmowych, żoł-
nierz ZWZ AK, uczestnik
Powstania Warszawskie-
go, a także przedwojenny
tenisista. Opłakuje go nie
tylko sportowa Polska.

Znany był głównie z bo-
gatej kariery dzienni-
karskiej, komentował

najważniejsze imprezy sporto-
we, w tym igrzyska olimpijskie
w latach 1956-1980 oraz mecze
ukochanego tenisa. Do historii
przeszły jego słynne przywita-
nie ‘’Halo, tu Wimbledon’’, ko-
mentarze do biegu Bronisława
Malinowskiego po złoto olim-
pijskie, pamiętnego wyczynu
tyczkarza Władysława Kozakie-
wicza w Moskwie, czy skoku
Wojciecha Fortuny w Sapporo
oraz relacje z wyścigów kolar-
skich z udziałem Ryszarda Szur-
kowskiego i wiele innych nieza-
pomnianych wydarzeń z jego
przekraczającej 60 lat kariery
sprawozdawcy sportowego.
Zwieńczeniem wspaniałej pracy
były liczne nagrody i wyróżnie-
nia. Tomaszewski uhonorowany
został Złotym Piórem Klubu
Dziennikarzy Sportowych, Zło-
tym i Diamentowym Mikrofo-
nem, był laureatem konkursu
Mistrza Mowy Polskiej, oraz
odebrał Laur Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich jako nie-
dościgniony wzór dziennikar-
skiego profesjonalizmu. W 2005
roku otrzymał Krzyż Komandor-
ski Orderu Odrodzenia Polski,
a w 2009 prestiżową nagrodę
Kalos Kagathos. Ponadto z rąk
kierownika Urzędu do spraw
Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych wręczony został mu
medal Pro Memoria. Przez lata
związany był głównie z Polskim
Radiem, ale swoją karierę roz-
poczynał w Kurierze Szczeciń-
skim i Expressie Wieczornym.
Pisał też do Kultury i współpra-
cował z Telewizją Polską. Od
1968 roku, co roku odbywa się
‘’Tomaszewski Cup’’ - turniej dla
młodych tenisistów którego był
fundatorem. 

Szczególną cechą wyróż-
niającą Tomaszewskie-
go była umiejętność

czarowania słowem. Potrafił
wytwornie, ale z lekkością opo-
wiadać o sporcie, wynosząc go
ponad przyziemną rzeczywi-
stość. Zwracał uwagę przede
wszystkim na to, czego my wi-
dzowie, słuchacze i kibice często
nie potrafimy dostrzec - na du-
cha sportu. Do samego końca
dżentelmen, symbol dystynkcji
i etykiety II Rzeczpospolitej, od-
dany sportowemu życiu. Ko-
mentował mecze tenisa w tele-
wizji Polsat, w której pracował
przez ostatnie lata. Jego spokój
i elegancja, walory tak rzadko
spotykane w dzisiejszych me-
diach, budziły zachwyt wśród
młodszych dziennikarzy i słu-
chaczy. Nie interesowały go su-
che fakty, liczby i tabele. Sku-
piał się na człowieku, na warto-
ściach, które kształtowały sport
od czasów starożytnych i o któ-
rych dziś w zmaterializowanym
świecie rządzonym przez pie-
niądz, z łatwością potrafimy za-
pomnieć. Podczas jego relacji
mieliśmy okazję poznać sport
na nowo, odkryć uroki rywali-
zacji, w której nie tylko liczy się
zwycięstwo, ale także godne po-
godzenie się z porażką. Daniel
Olbrychski – we wspomnie-
niach o Tomaszewskim – pod-
kreślał, że kształtował on moral-
ność i światopogląd swoich od-
biorców, a jego szlachetny pa-

triotyzm polegał nie tylko na
szacunku do własnych barw na-
rodowych, ale także darzeniu
respektem flagi przeciwnika.
‘’Porażka może być zatuszowa-
na jeśli człowiek zdobędzie się
na rehabilitacje wobec własne-
go sumienia’’ uczył Tomaszew-
ski. Sam jako tenisista, dawny
wicemistrz Polski juniorów, do-
skonale zdawał sobie sprawę
czym jest walka nie tylko z prze-
ciwnikiem, ale przede wszyst-
kim z własnymi słabościami.
Dlatego właśnie sportowcy go
kochali, a on odwzajemniał im
swoje uczucia pisząc i barwnie
o nich opowiadając. 

Był mistrzem słowa. Je-
go relacje z meczów te-
nisa przypominały czę-

sto kartki z tomików poezji, a
każde sprawozdanie sportowe

było jak rozdział książki. Toma-
szewski uwydatniał piękno języ-
ka polskiego, skupiał się na bo-
gatej polszczyźnie dzięki cze-
mu wydawało się jakby malo-
wał słowem. Sprawiał wraże-
nie, że sport urasta do rangi
sztuki. Było to zresztą nie-
odzowną częścią jego osobowo-
ści, bowiem sam pozostał tra-
dycjonalistą, spadkobiercą
przedwojennego stylu, którego
nigdy nie porzucił na rzecz sty-
listki obecnej we współczesnym
dziennikarstwie. Krytykował
dzisiejszy sposób prowadzenia
relacji ze sportowych aren.
Zwracał uwagę na brak spoko-
ju, bałagan w przekazywaniu

informacji i przede wszystkim
zapominanie o ciszy, która po-
zwala dotknąć sportowej sfery
sacrum. Jego zdaniem uprawia-
nie tzw. paplaniny dziennikar-
skiej odbywa się kosztem real-
nej wartości tego, o czym spra-
wozdawcy chcą opowiadać.
Ważne jest, żeby mówić mą-
drze, delektować się obrazem i
syntetycznie opisać go słucha-
czom. 

Oprócz bezgranicznego
zaangażowania w
sport należy pamiętać

o miłości Tomaszewskiego do
ojczyzny. Jako młodzieniec,
wraz ze swoimi przyjaciółmi z
klubu tenisowego, postanowił
walczyć z okupantem już w paź-
dzierniku 1939 i później w cza-
sie Powstania Warszawskiego
(ps. konspiracyjny ‘’Mały’’). Jesz-

cze przed wojną poznał Janu-
sza Kusocińskiego i Halinę Ko-
nopacką, których bohaterskość
stawiał za wzór patriotycznego
zachowania. Sam po wojnie
przyznał, że nie czuł się dobrze
w nowym otoczeniu, w realiach
komunistycznego PRL-u. Był ob-
cy dla tego systemu i nie godził
się na tę rzekomą wolność.
Sport okazał się wtedy nie tylko
życiową pasją, ale gwarantował
także ucieczkę od otaczającej go
sytuacji politycznej. Jego rela-
cje sportowe dawały wtedy na-
dzieję na odzyskanie upragnio-
nej wolnej Polski, której godło
na strojach jej reprezentantów
pozbawione zostało korony. Tę

nadzieję wlewał w serca spor-
towców i kibiców.

Zokazji 90-lecia swoich
urodzin, podczas roz-
mowy z Włodzimie-

rzem Szaranowiczem, mówił o
nieuchronnym przemijaniu. ‘’To
jest coś ze sportu. Przemijanie
to ogromny przeciwnik. Co zro-
bić, żeby przegrać nieupokorzo-
nym, żeby trzymać fason?’’ – za-
pytywał. Już za życia zapewnił
sobie wieczną pamięć, stał się
legendą, ikoną dziennikarstwa
sportowego i – jak napisał Prze-
gląd Sportowy – zyskał miano
największego barda sportu pol-
skiego. Tomaszewski na zawsze
zostanie w naszej pamięci jako
autorytet i inspiracja nie tylko
dla wielu pokoleń dziennikarzy
sportowych, ale także całego
dziennikarstwa w ogóle. Od-

szedł jako zwycięzca, mentor i
wzór dla nas, sportowców,
dziennikarzy i miłośników spor-
tu. Pozostaną nam po nim książ-
ki, nagrania wspaniałych trans-
misji w Polskim Radiu i pozosta-
nie jego organizacyjne dzieło na
niwie tenisa młodzieżowego –
doroczny turniej „Tomaszewski
Cup”, zainicjowany w 1968 roku
i rozgrywany jeszcze do niedaw-
na na mokotowskich kortach
Warszawianki (ostatnio zaś na
Legii).

Pogrzeb Bohdana Toma-
szewskiego odbędzie się
w piątek 6 marca 2015

na Starych Powązkach (10.30). 
M a c i e j  To p o l e w s k i

Wspomnienie o Bohdanie Tomaszewskim

Arcymistrz relacjonowania sportu

FOTO LECH KOWALSKI
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Europejski Tydzień Świa-
domości Dysleksji i Logo-
pedii – to szansa przybli-
żenia problematyki dys-
leksji i spraw związanych
z rozwojem mowy całej
społeczności uczniowskiej,
a także pracownikom
szkoły i najbliższemu śro-
dowisku lokalnemu. 

Z tej okazji w Szkole Podsta-
wowej nr 313 im. Polskich Od-
krywców, mieszczącej się przy
ulicy Cybisa 1, już po raz kolejny
aktywnie obchodzony był Ty-
dzień Świadomości Dysleksji i
Logopedii. 

Motywami przewodnimi dla
całego tygodnia były dwa ważne
hasła: „Nie dam się dysleksji”
oraz „Będę mówić poprawnie”.
Nadrzędnym celem wszystkich
przedsięwzięć było upowszech-
nienie wiedzy na temat dysleksji
i logopedii, pokazanie różnych
form pracy z dziećmi oraz zwięk-
szenie świadomości wszystkich
zainteresowanych podejmowa-
ną problematyką. 

Organizatorki TŚDiL, już po
raz kolejny, przygotowały boga-
tą ofertę i szereg różnorodnych
działań przybliżających problem
specyficznych trudności w na-
uce i w mowie dziecka. Zostały
one skierowane do trzech grup

adresatów: uczniów, chętnych
nauczycieli i rodziców. 

Jedną z wielu akcji TŚDiL by-
ło szkolne czytanie pod hasłem
„Czytaj z radością, słuchaj z przy-
jemnością.” Podczas codziennych
spotkań z książką dyrekcja, na-
uczyciele prezentowali uczniom
klas O-VI różne fragmenty prozy
i poezji, po to , aby zachęcić mło-
dego człowieka do systematycz-
nego obcowania z pięknym i nie-
zastąpionym słowem pisanym.

Dużym zainteresowaniem
wśród uczniów cieszyły się licz-
ne konkursy sprawdzające wie-
dzę i różne szkolne umiejętności.
„Ortografia nie jest taka trudna,
czyli łamigłówki, rebusy i zagad-
ki tylko dla odważnych uczniów
skupiła wielu śmiałków z klas V
i VI. Młodsi uczniowie z klas III i
IV prezentowani swoje zdolności
pięknego i kształtnego pisma w
konkursie kaligrafii „Żeby kur-
ka nie bazgrała”. Najmłodsi
uczniowie mogli wykazać się
plastycznymi uzdolnieniami w
konkursie plastycznym, tworząc
jedyną i niepowtarzalną ilustra-
cję do wybranej baśni H. Ch. An-
dersena – sławnego dyslektyka. 

Podczas spotkania sześciolat-
ków z logopedą można było uj-
rzeć piękny, szczery dziecięcy
entuzjazm. Dzieci miały okazję

poćwiczyć w izolacji prawidłową
artykulację i właściwe brzmie-
nie licznych głosek języka pol-
skiego, mogły usprawnić oddech
i fazę wydechową podczas za-
bawy z kolorowymi bańkami czy
piórkami oraz rozszyfrować nie-
łatwe zagadki słuchowe. 

Ważnym etapem TŚDiL były
konsultacje specjalistów szkol-
nych z zainteresowanymi rodzi-
cami dzieci z dysleksją lub wada-
mi wymowy. Podczas indywidu-
alnych rozmów mogli oni zdobyć
cenną wiedzę na temat przyczyn
i mechanizmów dysleksji rozwo-
jowej, poznać najważniejsze za-
sady racjonalnej i efektywnej
pracy dziecka dyslektycznego w
szkole i domu, zapoznać się z ty-
tułami wiodących publikacji z
zakresu terapii pedagogicznej.
Niektórzy rodzice szukali u lo-
gopedy odpowiedzi na pytania:
jak pracować w domu, aby wy-
eliminować seplenienie?, 

Istotnym uzupełnieniem wie-
dzy na temat zagadnień związa-
nych z dysleksją i logopedią były
gazetki przygotowane przez or-
ganizatorki. Każdy uczeń, zainte-
resowany rodzic, nauczyciel czy
pracownik szkoły mógł zapoznać
się z najistotniejszymi informacja-
mi tych dwóch dziedzin, poznać
portrety sławnych dyslektyków,
a także sprawdzić swoje możli-
wości artykulacyjne podczas zma-
gania się z tzw. łamańcami języko-
wymi, czyli słownymi pułapkami,
zakrętami i trudnościami naszego
języka ojczystego. 

Tydzień Dysleksji i Logopedii
w SP 313 zapewne już na stałe
wpisze się w kalendarz szkol-
nych wydarzeń. Wszystkich za-
interesowanych zapraszamy już
za rok! 

M a ł g o r z a t a  
H r y n i e w i c z - C z a r n e c k a

I n i c j a t o r k a  i  w s p ó ł o r g a n i z a -
t o r k a  T D i L

Dysleksja wyspą trudności na oceanie możliwości Sztuka LAND-ARTU w Galerii Działań...
LAND ART (czyli „sztuka
ziemi”) taki tytuł ma ak-
tualna wystawa w Galerii
Działań SMB „Imielin”.

Jej autorem jest profesor, kie-
rownik Katedry Sztuki Krajobra-
zu na Wydziale Ogrodnictwa i
Architektury Krajobrazu SGGW,
artysta-malarz i performer, my-
śliciel i filozof o wielostronnych
zainteresowaniach, niezwykle
pracowity naukowiec i artysta z
bogatym dorobkiem twórczym. 

By się o tym przekonać wy-
starczy otworzyć stronę w Inter-
necie z jego biogramem. Dlatego
wartości poznawczej tej ekspozy-
cji nie trzeba rekomendować. 

Według informacji encyklo-
pedycznej pierwsze prace LAND
ART zostały pokazane u schył-
ku lat 60-tych ubiegłego stule-
cia w Nowym Jorku, zaś naj-
większy rozkwit i popularność
tej sztuki przypadła dekadę póź-
niej. 

Sztuka ziemi, jak wskazuje na-
zwa, charakteryzuje się tym, że
wszystkie działania artystyczne
są związane z ziemią jako two-
rzywem i środowiskiem natural-
nym. Naturalna sytuacja zastana
w krajobrazie, okolicy czy miej-
scu staje się dla artysty „ziemio-
twórcy” inspiracją do ingerencji
w ten fragment natury i jego
przekształcenia lub uzupełnie-
nia według własnej wyobraźni i
zamysłu lub powstaje na tej kan-
wie np. jakieś dzieło z zachowa-
niem pierwotnej materii Tak
ogólnie można opisać ten rodzaj
sztuki. 

Wystawa profesora Rylke, jak
sam ją określił, jest „dokumenta-
cją dokumentacji”. Niemal od
razu można się zorientować, że
to jest retrospektywne przedsta-
wienie pewnego okresu jego
drogi twórczej w ilustracji serii
fotogramów począwszy od 1973
roku. Fotograficzne czarno-bia-

łe obrazy same w sobie są praca-
mi artystycznymi, które się oglą-
da z przyjemnością i zaintereso-
waniem, jednakże naprawdę fa-
scynującymi stają się po zapo-
znaniu z wręczaną każdemu
zwiedzającemu książką Profe-
sora pt. „LAND ART i sztuki po-
krewne 1973 – 1991”. Autor opi-
sał w niej genezę sztuki ziemi i
historię innych zbliżonych do
niej kierunków. Jej znaczną
część stanowi pamiętnik twór-
czości artysty, którą podzielił na
chronologiczne okresy z opisem
zdarzeń widocznych na planszo-

wych zdjęciach. Zatem, jest to
jednocześnie przewodnik po eks-
pozycji wiele tłumaczący i obja-
śniający. Świetnie się go czyta,
gdyż jest napisany pięknym, pro-
stym i zrozumiałym językiem (z
tego Profesor też jest znany) i z
zaciekawieniem bo zawiera
mnóstwo informacji o ludziach,
krajobrazie, profesorskich eska-
padach i okolicznościach po-
wstawania poszczególnych prac. 

Niektóre fotogramy są „trój-
wymiarowe” – mają „wmonto-

wane” w obraz drobne, orygi-
nalne elementy pochodzące z
miejsc na nich uwidocznionych
np., kamyk, muszelka, kawałek
drewna czy rośliny. 

Obiektem centralnym zwra-
cającym od razu uwagę zwie-
dzających jest postać „ogrodnicz-
ki” jak nazwał ją Profesor. W cza-
sie wernisażu ten manekin ko-
biety stal się obiektem jego dzia-
łania artystycznego. Osobiście
zrobił jej „makijaż”, wykonał ma-
lunki nawiązujące do jego cyklu
prac pt. Tatuaże” z 1973 roku i
ubrał w sukienkę. Dlaczego

„ogrodniczka”? Szuka ogrodu i
sztuka krajobrazu doskonale
wpisują się w LAND ART.

Wystawa jest jak najbardziej
godna polecenia wszystkim inte-
resującym się sztuką współcze-
sną. 

Będzie czynna do 16-go mar-
ca br. od poniedziałku do piątku
w godz. 14.00- 20.30, w Galerii
Działań, ul. Marco Polo 1, tel. 22
643-05-37, www.galeriadzia-
lan.hg.pl 

Te k s t  i  f o t . :  J e r z y  R .  B o j a r s k i  
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Ursynowska SMB Imielin rozpo-
częła realizację kolejnego zada-
nia, budowę wielorodzinnego
budynku przy ul. Dereniowej.
Tradycyjnie inwestycja została
oprotestowana przez część oko-
licznych mieszkańców. 

Mieszkańcy stawiają zarządo-
wi spółdzielni zarzut nisz-
czenia przez sprzęt budow-

lany korzeni drzew, część stoi na sta-
nowisku, że budowa jest nielegalna.
Spór dotyczy kwestii proceduralnych.
SMB Imielin otrzymała decyzję o po-
zwoleniu na budowę w dniu 30 paź-
dziernika ub.r. i zdaniem mieszkańców
decyzja nie uprawomocniła się, ponie-
waż w terminie, czyli 14 listopada, zo-
stało złożone u wojewody mazowieckie-
go stosowne odwołanie. Tymczasem
miejscy urzędnicy dzień później opa-
trzyli dokument pieczęcią „Decyzja
ostateczna z dniem 15.11.2014 r.”. 

Jeden z ursynowskich portali spo-
łecznościowych podnosi fakt, że
decyzję ostateczną wydała Re-

nata Kunert, naczelniczka wydziału w
stołecznym Biurze Architektury i Pla-
nowania Przestrzennego. Dziennikarz
portalu w sposób subtelny przypomina,
że Kunert pracowała swego czasu w
urzędzie dzielnicy Ursynów i „miała już
raz na głowie prokuratora”. W 2011 r.
wydała bowiem, rzekomo w ekspreso-

wym tempie, pozwolenie na budowę
inwestycji pod nazwą Zakątek Cybisa.
Sprawę umorzono nie dopatrując się
znamion przekroczenia prawa, ale
dziennikarz portalu przekazuje między
wierszami, że Kunert może być osobni-
kiem mocno podejrzanym, tym bar-
dziej że „podobnie jak w przypadku Za-
kątka Cybisa decyzja o uprawomocnie-
niu pozwoleniu na budowę przy Dere-
niowej Zadania nr V zapadła błyska-
wicznie”.

Rejon ulicy Dereniowej nie jest
objęty planem miejscowym za-
gospodarowania przestrzen-

nego, którego projekt, z wniesionymi
uwagami, czeka na uchwalenie przez
Radę m.st. Warszawy. Dlatego też miesz-
kańcom trudno będzie zrealizować swój
główny postulat, czyli zablokować re-
alizację inwestycji. Wydana SMB Imie-
lin decyzja opiera się bowiem na wcze-
śniejszej decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, która okre-
śla funkcję przedmiotowego terenu jako
MU (mieszkaniowo - usługowa). Z na-
szych ustaleń poczynionych w BAiPP
wynika, że decyzja o pozwoleniu na bu-
dowę jest ostateczna. To zaś oznacza, że
zablokowanie realizacji spółdzielczej in-
westycji jest w praktyce niemożliwe. 

Zinformacji uzyskanych w SMB
Imielin wynika natomiast, że
inwestor spełnił wszystkie, bez

wyjątku, zalecenia zawarte w pozwo-
leniu na budowę, jak również w decy-
zji o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu. Ponadto budowa
domu wielorodzinnego ze 140 lokala-
mi właśnie w tym miejscu nie jest żad-
nym widzimisię zarządu spółdzielni,
lecz wykonaniem uchwały walnego
zgromadzenia imielińskich spółdziel-
ców z 2011 r. Uchwała jest realizowa-
na dopiero teraz, ponieważ zaraz po
jej podjęciu została zaskarżona przez
kilkoro członków SMB Imielin. Skarżą-
cy przegrali jednak tak w pierwszej,
jak i w drugiej instancji, którą był sąd
apelacyjny. W tej sytuacji zarząd SMB
Imielin stoi na stanowisku, że był wręcz
zobowiązany do niezwłocznej realiza-
cji decyzji walnego zgromadzenia, któ-
re to gremium jest najwyższą władzą w
każdej spółdzielni. 

Do planowanej wycinki na
miejscu budowy kilkudzie-
sięciu drzew zarząd SMB

Imielin podchodzi pragmatycznie. We
wniosku do wydziału ochrony środo-
wiska widnieje liczba 46, ale nie tylko
drzew, lecz łącznie - drzew i krzewów.
Są to w większości topole i osiki, zda-
niem zarządu spółdzielni chore, tak
przynajmniej wynika z zamówionej
przez SMB Imielin opinii dendrolo-
gów. Natomiast drzewa, które nie ko-
lidują z inwestycją, mają zostać zacho-

wane. Licząca 16 m wysokości topola
Simona i brzoza brodawkowa zostały
wyłączone do odrębnego postępowa-
nia, choć władze spółdzielni przypomi-
nają, że w sierpniu ub.r. urwana z to-
poli Simona gałąź zraniła przechodzą-
cą kobietę. SMB Imielin poinformo-
wała nas również, że inwestycja zajmie
tylko część skwerku, zaś ewentualnie
wycięte drzewa zostaną zastąpione w
ramach kompensaty taką samą liczbą
drzew zdrowych, najpóźniej do maja
2017 r. Na  terenie przylegającym do
pobliskiego kościoła inwestor planuje
budowę nowego skwerku z oczkiem
wodnym. 

Od niepamiętnych czasów każ-
da nowa inwestycja realizo-
wana w stolicy naszego pań-

stwa zostaje oprotestowana przez
mieszkańców. Ursynów nie jest wyjąt-
kiem, a wręcz przeciwnie. Przez ostat-
nie 15 lat Passa była świadkiem wielu
awantur o lokalizację inwestycji mają-
cych przecież cel społeczny. Podstawo-
wym zadaniem spółdzielni mieszka-
niowych, wynikającym z zapisów usta-
wy Prawo spółdzielcze oraz ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych, jest
bowiem zaspokajanie potrzeb miesz-
kaniowych członków oraz ich rodzin,
poprzez dostarczanie członkom samo-
dzielnych lokali mieszkalnych lub do-
mów jednorodzinnych, a także lokali o
innym przeznaczeniu. Niestety nie
wszyscy to rozumieją i nie wszyscy go-
dzą się z takim stanem rzeczy. 

Wwiększości protestującym
chodzi o utrzymanie w ich
sąsiedztwie status quo

(skwer, plac, lasek z samosiejkami, wi-
dok z okna, przestrzeń, etc.). Ludzie ci
zupełnie nie biorą pod uwagę tego, iż
żyją w wielkiej metropolii, a życie w
wielkiej metropolii to potrzeba osiąga-
nia ciągłego kompromisu, ponieważ
metropolie mają to do siebie, że syste-
matycznie się rozwijają. Coś za coś -
jest tam więcej pracy i wyższy stan-
dard życia, ale są też uciążliwości zwią-
zane z funkcjonowanie wielkiego mia-
sta, jak np. intensywna zabudowa spo-
wodowana dużą wartością gruntu, od
którego płaci się coraz to wyższe podat-
ki, nocne życie, czy wzmożony ruch
samochodowy na ulicach. Protestujący
nie biorą także pod uwagę ważnego
aspektu ekonomicznego związanego
z nowymi inwestycjami, mianowicie
tego, że w przypadku inwestycji przy
ul. Dereniowej w rocznych opłatach za
wieczyste użytkowania tego terenu za-
cznie partycypować kolejnych 140
osób, właścicieli wybudowanych miesz-
kań, co pomniejszy obowiązującą obec-
nie stawkę per capita.

Passa dystansuje się od tego ty-
pu protestów, chyba że nowa
inwestycja jest nielegalna lub

legitymuje się decyzjami administra-
cyjnymi obarczonymi prawnymi wada-
mi. Uznajemy bowiem potrzebę po-
większania wyjątkowo skąpej bazy
mieszkaniowej jaką posiada stolica na-
szego państwa. Szczególnie młode po-
kolenie Polaków spragnione jest wła-
snego kąta, a inwestycje spółdzielcze
są dla tej grupy wiekowej szczególnie
pożądane, ponieważ opierają się na
solidnych podstawach, a nie na nie-
sprawdzonym deweloperze, który w
każdym momencie może zbankruto-
wać. Dodatkowym plusem jest to, że
według Sądu Najwyższego w działal-
ności gospodarczej spółdzielni miesz-
kaniowej w ogóle nie występują poję-
cia „zysku”, ani „nadwyżki bilanso-
wej”. Art. 6, ust 1 ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych stanowi, że róż-
nica między kosztami a przychodami
gospodarki zasobami mieszkaniowymi
spółdzielni zwiększa odpowiednio
koszty lub przychody tej gospodarki
w roku następnym. Przepis ten wyra-
ża zasadę tzw. bezwynikowej działal-
ności gospodarczej spółdzielni miesz-
kaniowej, która prowadzi działalność
niezarobkową. 

Wżadnej stolicy państwa
zrzeszonego w UE nie wy-
stępuje tego typu problem.

Tam uchwalone przez władzę admi-
nistracyjną lokalne prawo w postaci
planu zagospodarowania przestrzen-
nego, to bulla papieska i nikt nie
ośmieli się protestować przeciwko le-
galnie powstającej inwestycji, chyba
że jest to elektrownia atomowa lub
składowisko promieniotwórczych od-
padów. W Polsce, kraju cierpiącym od
lat na lokalowy deficyt, budowanie
wielorodzinnego domu, nie mówiąc
o obiektach usługowo - handlowych, to
dla inwestora koszmar i udręka. Czas
najwyższy europeizować się, szczegól-
nie jeśli mieszka się w stolicy dużego
państwa nierozerwalnie związanego
cywilizacyjnie z Zachodem, a nie
Wschodem. 

Nie będziemy popierać prote-
stów przeciwko obiektom
mieszkalnym, jak również

służącym publicznej użyteczności, bu-
dowanym na podstawie legalnych i
ważnych decyzji administracyjnych,
choć zdajemy sobie sprawę, że będzie-
my za taką postawę mocno atakowa-
ni. Na szczęście większość społeczeń-
stwa podziela nasz pogląd. W sprawie
inwestycji SMB Imielin przy ul. Derenio-
wej zachowamy neutralność.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Wyjaśnianie kontrowersyjnych zarzutów wobec spółdzielni

Kolejne zadania SMB Imielin

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa
miejscowego określający przeznaczenie, warunki zagospodaro-
wania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenia inwestycji celu
publicznego. Ustalenia planu wpływają na kształtowanie otoczenia
oraz na sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. 

Procedura przygotowywania planów miejscowych zakłada w
znacznym stopniu udział społeczeństwa w ich uchwalaniu. Miesz-
kańcy mogą interferować w tę procedurę w uproszczeniu w dwóch
etapach: składając wnioski do projektu planu, wtedy kiedy jeszcze
planu nie ma i na etapie dyskusji publicznej nad projektem oraz
składaniem do niego uwag. 

W trakcie procedury uchwalania, przed wyłożeniem projektu da-
nego planu miejscowego do wglądu, Prezydent m.st. Warszawy in-
formuje o terminie dyskusji publicznej na jego temat i możliwości
składania uwag do projektu. Niestety taka konsultacja odbywa się
już nie w dzielnicy, ale w ratuszu miejskim, a dokładnie w tym przy-
padku na ul. Marszałkowskiej 77/79. 

Wynika to głównie z modelu zarządzania miastem. Zamiast
decentralizować, wiele rzeczy jest nadmiernie scentralizowanych.
Wiodącą komórką miejską, która odpowiada za przygotowanie i
prowadzenie procedury planistycznej jest miejskie Biuro Architek-
tury i Planowania Przestrzennego, natomiast do dzielnicowych wy-
działów architektury należy zaledwie m.in.: przygotowywanie i wy-
dawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym to Biu-
ro Architektury odpowiada za przeprowadzenie dyskusji publicz-
nej. Mimo tego, zdaniem „Naszego Ursynowa”, nic nie stoi to
przeszkodzie, aby przedmiotowe dyskusje odbywały się w dziel-
nicy, a nie w miejskim ratuszu. W tej sprawie w czerwcu 2013 r. zło-

żyłem interpelację, aby przekonać Biuro Architektury do wdroże-
nia naszego pomysłu. Odpowiedź po kilku miesiącach była taka,
że Biuro uznało wniosek za wart rozważenia. W związku z tym,

że do dziś nic w tej kwestii się nie zmieniło, poprosiłem przewod-
niczącego klubu radnych „Nasz Ursynów” Pawła Lenarczyka o
ponowne wystąpienie z interpelacją w tej sprawie. 

Obecne rozwiązanie, stanowi naszym zdaniem niepotrzebne
utrudnienia dla wszystkich chcących wziąć udział w dyskusji pu-
blicznej na temat projektu planu. Przecież chodzi o plan danej
dzielnicy, konkretnego terenu, w związku z czym dużo bardziej roz-
sądne i sensowne byłoby organizowanie tego typu dyskusji wła-
śnie w dzielnicy. Konsultacje społeczne mają ogromne znaczenie
i dobrze, że są organizowane (tak zresztą zdecydował ustawodaw-
ca), bowiem mieszkańcy powinni mieć prawo zabierania głosu i
współdecydowania w tak ważnych dla nich sprawach jak decydo-
wanie o zagospodarowaniu przestrzennym ich otoczenia. Nie-
mniej jednak, aby zapewnić jak największą partycypację społecz-
ną, należałoby im to ułatwić, czyli organizować publiczne dysku-
sje w dzielnicowych ratuszach. To zdecydowanie ułatwiłoby udział
w dyskusji, a mieszkańcy byliby usatysfakcjonowani, nie musząc
przemierzać połowy miasta, by wziąć udział w debacie dotyczą-
cej Ursynowa oraz skutkowałoby zapewne większą ilością zgłasza-
nych uwag do projektów miejscowych. 

Miasto powinno wychodzić naprzeciw interesom i potrzebom
mieszkańców, zwłaszcza w kwestii projektów miejscowych planów,
których uchwalanie niejednokrotnie budzi ogromne kontrowersje
i prowadzi do sporów. Aby ludzie chcieli się bardziej angażować i
wypowiadać się w kwestiach planów miejscowych i aby te konsul-
tacje miały większy sens, powinni mieć oni możliwość czynnego
uczestnictwa w tego typu działaniach, i to w jak najbardziej kom-
fortowej dla nich formie – na „ich terenie”, tj. w dzielnicy.

P i o t r  S k u b i s z e w s k i  
„ N a s z  U r s y n ó w ”

R a d n y  D z i e l n i c y  w  l a t a c h  2 0 0 2 - 2 0 1 4
w w w . s k u b i s z e w s k i . w a w . p l

Dyskusje publiczne nad planami miejscowymi w dzielnicy?
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Nasz stały dostawca liry-
ki i satyry, długoletni na-
uczyciel matematyki Woj-
ciech Dąbrowski – ursy-
nowianin rodem z Krako-
wa – wesoło świętował
swoje 70-lecie w Domu
Sztuki.

„Panie profesorze, ja matmy
nie kumam, bo jestem humani-
stą”. To jedna z najczęstszych
uczniowskich wymówek, jakie
słyszał Wojciech Dąbrowski, kie-
dy był nauczycielem matematy-
ki i dyrektorem w warszawskich,
w tym również ursynowskich,
szkołach. Pan od matematyki
miał na to gotową odpowiedź:
„A to się dobrze składa, bo ja też
jestem humanistą”.

Istotnie, niecodzienny matema-
tyk z tego Wojtka: wychowany od
najmłodszych lat na legendarnych
wydaniach „Przekroju” pod re-
dakcją Mariana Eilego. Pisze ład-
ne wiersze liryczne i zabawne – sa-
tyryczne (publikuje je także w
„PASSIE”). A do tego śpiewa i po-
pularyzuje polską muzykę roz-
rywkową, organizując od 2004
roku Festiwal Piosenki Retro. Od-
dał też duże zasługi harcerstwu.

Wojciech Dąbrowski już po raz
drugi obchodził swoje okrągłe

urodziny w Domu Sztuki SMB
„Jary”. Dziesięć lat temu uczcił
szósty krzyżyk w nastroju kaba-
retowym. Dla odmiany wieczór
pod nazwą „Szast! Prast! I… sie-
demdziesiątka”, na który zapro-
sił w minioną sobotę (publicz-
ność dopisała), miał charakter
refleksyjnej podróży przez życie
jubilata. Znalazło się w niej miej-
sce m. in. na śpiewane lub recy-
towane wspomnienia z dzieciń-
stwa, krakowskich lat 

z „Przekrojem”, harcerstwa,
czy czasów pracy w szkolnictwie
(słuchacze gorąco przyjęli pio-
senkę „Dlaczego chciałem być
nauczycielem”, samemu Wojt-
kowi łza się w oku zakręciła).

Siedemdziesiątkę wciąż peł-
nego energii Wojciecha Dąbrow-
skiego uświetniła pieśniarka An-
na Maria Adamek. On sam po
koncercie pisał dedykacje w swo-
jej książce „Szast! Prast! I… sie-
demdziesiątka”, która właśnie
ukazała się nakładem Oficyny
Wydawniczej ASPRA-JR, zaś
przez Dom Sztuki został obdaro-
wany koszem kwiatów i listem
gratulacyjnym z życzeniami, aby
jego następna impreza urodzi-
nowa odbyła się pod hasłem
„Szast! Prast! 

I… setka. Czego i „PASSA” Ci
Wojtku życzy.

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

OOdd rreeddaakkccjjii

Otrzymaliśmy od Wojtka Dą-
browskiego oświadczenie, któ-
re pozwolimy sobie opublikować
w całości, na przekór modom
obrzucania wszystkich dookoła
błotem, bo nawet, jak niepraw-
da, to i tak się coś tam przylepi.

„DZIĘKUJĘ…
Wszystkim, którzy towarzy-

szyli mi w jubileuszowych im-
prezach. Dziękuję za ciepłe sło-
wa, niezliczone dowody szacun-
ku i sympatii oraz wyrazy uzna-
nia skierowane z okazji moich
urodzin.

Dziękuję także Mieszkance z
Jarów, która na portalu Halo
Ursynów wyraziła szczerze od-
mienną opinię i komentując
moją imprezę w Domu Sztuki,
podsumowała mnie takimi sło-
wami:

„Stary, niemądry i bardzo
zadufany w sobie belfer o ko-
munistycznej przeszłości. Je-
go teksty są żenujące, a to, że
idą na to publiczne pieniądze,
to kpina”.

Że stary, muszę się zgodzić,
choć siedemdziesiątki nie trak-
tuję wcale jako kresu swej aktyw-
ności. Co do tekstów? Nie wszyst-
kim muszą się podobać. Ma Pani
prawo do własnej oceny mojej
twórczości i postawy. Komuni-
styczny rodowód i przeszłość?
No, cóż… Mój dziadek zginął w
Katyniu, ojciec walczył w Powsta-
niu Warszawskim i dostał się do
niewoli niemieckiej, mama była
aktorką, ja przez 50 lat byłem na-
uczycielem, harcerzem, społecz-
nikiem i popularyzatorem pio-
senki. Trzeba przyznać, że to rze-
czywiście typowy komunistyczny
życiorys. A co do jubileuszowych
imprez, to sfinansowałem je sam
przy wsparciu przyjaciół, którzy
chcieli się ze mną spotkać z oka-
zji jubileuszu i posłuchać moich
piosenek i wierszy, dobrowolnie
kupując bilety. Proszę zatem
przynajmniej nie kłamać, że po-
szły na to publiczne pieniądze.
Rozumiem, że sprawia Pani przy-
jemność, iż można anonimowo i
bezinteresownie bliźniemu
przyp…ić. To takie typowe dla
prawdziwej Polki i katoliczki. Ser-
decznie pozdrawiam. 

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i ,  
s ą s i a d  z  o s i e d l a  J a r y ”

Siedemdziesiąt lat minęło Wojciechowi jak z bicza strzelił

Wzruszający jubileusz w Domu Sztuki
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Papier – uznawany za najlepszy
gatunkowo w Królestwie Pol-
skim – wytwarzano w Jeziornie-
-Mirkowie pod Warszawą. Utwo-
rzona została w 1760 roku jako
Królewska Fabryka Papieru. 
Król Stanisław August Poniatowski
korzystał wyłącznie z jej papieru. Na
jej papierze powstały dokumenty Sej-
mu Czteroletniego i Konstytucja Trze-
ciego Maja. Korzystał z niego także
Tadeusz Kościuszko przy produkcji
pierwszych banknotów. Właścicielem
zakładu był Samuel Bruschke, potem
Józef Krzyczewski, a by w roku 1830
przejść w posiadanie Banku Polskie-
go. Cały kompleks papierniczy po-
wstał w 1778 r. Występował on po-
tem m.in. pod nazwą Akcyjne Towa-
rzystwo Mirkowskiej Fabryki Papieru.
Jakość papieru konstancińskiego był
doceniany nie tylko na Mazowszu –
drukowano na nim „Kurier Warszaw-
ski”, ale też w całej Polsce – słynne ze
swej trwałości były konstancińskie
karty do gry! 

W 1946 r. fabryka weszła w skład
Warszawskich Zakładów Papierniczych,
prosperując przez wiele następnych lat.
Teraz pozostała po nim tylko szkoła
/będąca początkowo technikum papier-
niczym/, która ma być zamknięta 1 IX
2015 r. 

Królewska Fabryka Papieru - jak na-
pisała Joanna-Grela w lokalnej gaze-

cie’ piaseczyńskiej, która wyproduko-
wała- m.in. papier, na; którym zapisa-
na została Konstytucja 3 Maja, po 1999
roku rozpoczęła produkcję papieru to-
aletowego. Niestety, nawet to jej nie po-
mogło i w 2012 r. właściciel papierni,
fińska firma Mesta-Tissue, zamknął ją
po 250 latach działalności. Mazowiec-
ki konserwator zabytków wpisał część
zabudowań papierni dolnej do rejestru
–zabytków /Przegląd Piaseczyński -
43/2014.

Wypada przypomnieć, że papiernia
w Jeziornie-Mirkowie odegrała istotną
rolę także w krzewieniu na dużym ob-
szarze Polski wycinkarstwa, czyli orygi-
nalnej polskiej sztuki ludowej, nie wy-
kreowanej przez żadną inną kulturę eu-
ropejską.

Dziełka tej sztuki w postaci koloro-
wych wycinanek z papieru spotyka
się w niektórych muzeach regional-
nych czy domach rolników kultywują-
cych tradycje lokalne. Ich rysunki.
znajdują się również w wydaniach
„Ludu” autorstwa Oskara Kolberga i
wspomagającego go graficznie Woj-
ciecha Gersona.

Wycinanki ludowe rozwinęły swoją
ekspansję od czwartego dziesięciolecia
XIX w. od wsi położonych w pobliżu
Wilanowa, Świdra i Otwocka, czyli od
północno-wschodniej części Łużyca.
Stąd szybko rozprzestrzeniły się na ca-
łe Mazowsze i tereny przyległe. A cien-

ki kolorowy papier, który posłużył za
podstawowy materiał do ich wytwa-
rzania, pochodził z wymienionej już fa-
bryki w Jeziornie. Tu bowiem w 1838 r.
zainstalowano dwie sprowadzone z
Londynu maszyny do wytwarzania ta-
kiego właśnie produktu. Wkrótce – do-
strzegłszy zapotrzebowanie na ten wy-
rób – wytwórnia przystąpiła do jego
barwienia w kilku kolorach, glansowa-
nia i rozprowadzania wśród wiejskich
nabywców Powiśla i innych regionów
Mazowsza.

Uzdolnionym samorodnym artyst-
kom ludowym, czerpiącym wzorce z
żywego otoczenia, do wytwarzania ich
arcydziełek wystarczyły: kolorowy pa-
pier, nożyce /te do strzyżenia owiec/ i
własne pracowite ręce. W ten sposób
powstawały artystyczne dziełka w po-
staci drzewek, kwiatów, lalek, kogut-
ków, gołąbków i innych ptaków,
gwiazd, występujących pojedynczo i w
zestawach kompozycyjnych /np. „Ło-
wicka Kodra Kwiatowa”, „Ptaszki San-
nickie”, „Wesele Łowickie”, „Klapki”,
„Gwiazda z Kogucikami”/. 

Wycinankarstwo rozwinęło się z bie-
giem czasu zwłaszcza na Powiślu Gar-
wolińskim, w okolicy Kołbieli, na Kur-
piach, w okolicach Ostrołęki, Sannik,
Płocka, Rawy Mazowieckiej, Łowicza,
w regionach opoczyńskim, piotrkow-
skim, radomskim. W latach pięćdziesią-
tych XIX w . kolorowe wycinanki zwró-

ciły uwagę wybitnych folklorystów pol-
skich Oskara Kolberga i Wojciecha Ger-
sona, rozpoczynających swoje ludo-
znawcze wędrówki od Wilanowa. W
1894 r. widniały już w katalogu po-
wszechnej wystawy krajowej we Lwo-
wie. A w 1901 r. wystawy wycinanek
zorganizowano w Krakowie i w War-
szawie. Krakowski malarz Leonard
Strojnowski, podczas ozdabiania ko-
ścioła w Złakowie koło Łowicza, spo-
strzegł, że w izbach tutejszych Księża-
ków znajdują się wielobarwne wyci-
nanki zawieszone na ścianach i u belek
sufitowych. To spostrzeżenie stało się
impulsem do zorganizowania wysta-
wy wycinanek ludowych w krakow-
skich Sukiennicach /przez Towarzy-
stwo Polska Sztuka Stosowana/. Od-
krycie Strojnowskiego i ekspozycja su-
kiennicka oraz wędrówki Kolberga
przyczyniły się do poszukiwań w in-
nych regionach. W wyniku tego w 1902
r. kolejną w stawę wycinanek zorgani-
zowano w warszawskiej Zachęcie. Zna-
lazły się na niej główne eksponaty z re-
gionów: podwarszawskiego, łowickie-
go, kurpiowskiego, lubelskiego.

Wystawa warszawska spotkała się z
dużym uznaniem, co znalazło wyraz w
ówczesnej prasie. Pisano, że „dziwna
to wystawa. Jeszcześmy tego nie wi-
dzieli. Lud..., lud... Nic tęsknot żałob-
nych, bólu, łez niemocnych – ani śladu
mgły. Jest samo zdrowie, ogromna moc

i tęgość życia przy ziemi, dużo wesela,
dużo słoneczności dusznej”. A także –
„Artyści, wszyscy bez wyjątku, zarów-
no zapaleni zwolennicy sztuki ludowej,
jak i zatwardziali sceptycy zapatrzeni w
wielkość sztuki klasycznej, uderzali czo-
łem przed tą potęgą twórczości nasze-
go ludu” /A. Śledziński, „Z Polski ro-
dem”, „Gospodarz”, 5/1997/.

Elementy tej twórczości odżyły w
czasie aktywności stworzonego i kiero-
wanego przez Tadeusza Sygietyńskie-
go Państwowego Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Mazowsze”. Wycinankowe ozdob-
niki pojawiły się także w niektórych
regionalnych publikacjach książko-
wych. Na przykład w ornamentyce
książek: J. Jaźwieca „Narodzona w
konspiracji. Opowieść o niezwykłej
szkole /Ludowa Spółdzielnia Wydaw-
nicza, Toruń 1974/, B. Wojewódzkie-
go „Mowa stron rodzinnych” /Oficyna
Wydawnicza Stan2, Kielce 1997/, M.
Czerwonkówny-Resler „Mazowsze i
ja” /Druk. Efekt. Warszawa 1994/, J.
Sroki „Nasze Brudzewice 1321-2000”
/Agencja Wydawnicza PAJ-Press, To-
maszów Mazowiecki 2002/. Remini-
scencje sztuki wycinankarskiej moż-
na ostatnio dostrzec w wirtualnym wy-
stroju przerywników „Wiadomości z
Mazowsza” programu TVP3.

Warte zauważenia jest również to,
że wycinanki stały się przewodnim mo-
tywem ubiegłorocznej, ósmej edycji Jar-
marku Jagiellońskiego, zorganizowa-
nego w dniach 15-17 VIII 2014 r. w Lu-
blinie pod patronatem prezydenta mia-
sta /dofinansowanie Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego/. Te
ażurowe dzieła sztuki – budzące zainte-
resowanie uczestników imprezy z Pol-
ski, Białorusi, Ukrainy, Słowacji, Litwy
– wypełniły wystawy:

„Papierowa Finezja, czyli o Wycinan-
ce Ludowej”;

„Wycinanka Ludowa ze zbiorów Sto-
warzyszenia Twórców Ludowych”. 

Powodzeniem cieszyła się także „Let-
nia Szkoła Wycinankarstwa”, podczas
której warsztaty twórcze prowadzili
przedstawiciele określonych regionów.
Podziwiano więc wycinanki lubelskie,
łowickie, rawskie, opoczyńskie, kurpiow-
skie, kobielsko-garwolińskie, w wykona-
ne, między innymi, przez Ignacego Do-
brzyńskiego, Marię Abramiuk, Bronisła-
wa Pietrzaka, Aleksandrę Niedziałek.

Wydaje się więc zasadnym, aby wy-
cinkarstwo – jako oryginalny wyraz
sztuki polskiej - znalazło stosowny wy-
raz także w innych imprezach i pla-
cówkach kultury na obszarze jego
maksymalnego zasięgu. A może celo-
wym byłoby również urządzenie pod
nazwą „Papiernia Mirków w kulturze
polskiej” muzeum zachowanych jesz-
cze po niej budynkach w Jeziornie,
wpisanych ostatnio do rejestru zabyt-
ków? W tymże muzeum można by
wśród eksponatów umieścić kopię
Konstytucji 3 Maja z zaznaczeniem,
że jej oryginał zapisany został na wy-
tworzonym tu papierze.

d r  S t a n i s ł a w  A b r a m c z y k

Oryginalna polska sztuka ludowa z okolic Wilanowa i Konstancina

Wycinanki na papierze z Jeziorny-Mirkowa
SSttaarraa PPaappiieerrnniiaa ww oobbeeccnnyymm kksszzttaałłcciiee
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Od pewnego czasu panuje
w stolicy przedziwna mo-
da w nazewnictwie. Otóż –
wbrew wieloletniej trady-
cji – przystanki komuni-
kacji miejskiej zaczęto
określać nie nazwami naj-
bliższych przecznic, ale in-
stytucji ulokowanych w
pobliżu. 

Jadąc więc tramwajem od
Ronda Waszyngtona w kierun-
ku centrum, dojeżdżamy nie do
Nowego Światu, ale do Mu-
zeum Narodowego, którego
wspaniała siedziba znajduje się
dobre kilkaset metrów przed
przystankiem przy Nowym
Świecie. Jadąc aleją Solidarno-
ści nie dojeżdżamy do przystan-
ku przy al. Jana Pawła II, ale do
przystanku o nazwie „Kino Fe-
mina”. Kino właśnie zlikwido-
wano, toteż jestem ciekawy, czy
spece od nazewnictwa wpro-
wadzą w to miejsce: „Super-
market Biedronka”. 

Przystanek metra przy No-
wym Świecie - po ciężkich bo-
jach - nosi nazwę tej ulicy, ale z
dodatkiem odległego o kilkaset
metrów Uniwersytetu. Stacja
metra położona przy Wybrze-
żu Kościuszkowskim i Wisło-
stradzie nie nosi nazwy żadnej
z tych arterii, ale nazywa się:
Centrum Nauki Kopernik. Ład-
nie, ale nazwa ta nie określa po-
łożenia w mieście, a jedynie re-
klamuje interesujący obiekt tu-
rystyczny. 

Przykłady można mnożyć, al-
bowiem odejście od owej prostej
zasady, aby przystanki określać
nazwą najbliższej przecznicy (o
ile przecznica istnieje), zaowoco-
wało nadzwyczajnym urodza-
jem pomysłów. Warto sobie
przypomnieć chociażby boje o
nazwę stacji drugiej linii metra
przy ul. Marszałkowskiej. Za-
miast przyjąć nazwę tej ulicy, ja-
ko nazwę stacji, długo dyskuto-
wano nad pomysłem, aby stacja
nazywała się Pasta-Świętokrzy-
ska. Ktoś dowcipnie zapropono-
wał w prasie, aby rozważyć na-
zwę: Majonez-Kielecki. To
wreszcie uspokoiło nastroje w
Komisji Nazewnictwa Rady m.st.
Warszawy, która jest władcą i
wyrocznią w zakresie miejskiego
nazewnictwa. Stanęło więc tylko
na Świętokrzyskiej. Trzeba jed-
nak pamiętać, iż na Świętokrzy-
skiej są trzy stacje drugiej linii
podziemnej kolei: Nowy Świat-
Uniwersytet, Świętokrzyska oraz
Rondo ONZ. Tak więc nazwanie
stacji nazwą wielokilometrowej
ulicy nad linią metra jest nad-
zwyczaj nieprecyzyjne i mylące.
Czy o to chodzi Komisji Nazew-
nictwa? Warto też może przy-
pomnieć sobie perypetie z na-
zwaniem stacji pierwszej linii
metra przy Placu Bankowym.
Oczywiście nie nazwano stacji
nazwą placu lub przecznicy, czy-
li alei Solidarności. Stacja otrzy-
mała nazwę „Ratusz”, chociaż
budynek przy Placu Bankowym
w 85 procentach mieści Mazo-
wiecki Urząd Wojewódzki i jest
własnością Skarbu Państwa, a
tylko w 15 procentach należy do
samorządu stolicy. Tym nie-
mniej, przez nazwanie stacji „Ra-
tusz”, władze samorządowe za-
akcentowały swoje pretensje do
zespołu corazziańskich budyn-
ków, które od chwili powstania
zawsze należały do administra-
cji rządowej (a nie miejskiej).

Ten spór nie zakończył jednak
sprawy nazwania stacji przy Pla-
cu Bankowym, albowiem do ak-
cji włączyły się środowiska kom-
batanckie. Powołały się one na
akcję przeprowadzoną 26 lutego
1943 r. w pobliżu Arsenału, w
której Grupy Szturmowe Sza-
rych Szeregów uwolniły z nie-
mieckiego transportu harcmi-
strza Jana Bytnara PS. „Rudy”
oraz 20 innych więźniów prze-
wożonych na Pawiak. Akcja, któ-
ra głośnym echem odbiła się w
Warszawie, miała jednak bez po-
równania mniejszy ciężar poli-
tyczny, wojskowy i historyczny
niż słynna „Noc Listopadowa
pod Arsenałem” (29/30 listopa-
da 1830 r.), kiedy tam ważyły
się losy nie tylko powstania li-
stopadowego, ale Polski na kilka-
dziesiąt lat. Kombatanci nie na-
wiązali do wydarzeń sprzed pra-
wie dwustu lat, ale postanowili
harcerską akcję upamiętnić w
nazwie stacji metra, która odtąd
nazywa się: Ratusz-Arsenał.

Innym problemem w nazew-
nictwie ulic jest włączanie do
stolicy okolicznych osad i mia-
steczek, w których od dawna
funkcjonowały określone nazwy
ulic. Tym sposobem imię niezwy-
kle zasłużonego dla Polski dzia-
łacza politycznego i społecznego,
wielkiego artysty i kompozytora
Ignacego Jana Paderewskiego
nosi drugorzędna ulica w Rem-
bertowie, a nie reprezentacyjna
arteria w centrum miasta. Po
włączeniu dawnej gminy Weso-
ła do Warszawy w 2002 r. na-
stąpiło zdublowanie bardzo wie-
lu nazw, np.: ul. Niemcewicza,
Mickiewicza, Słowackiego, Bro-
niewskiego, Staszica itd.

W Warszawie po 1990 r. poja-
wiło się bardzo dużo osiedli
ogrodzonych i strzeżonych z ca-
łym systemem ulic wewnętrz-
nych, mających nazwy własne,
np. ul. Sztormowa w osiedlu Ma-

rina na Mokotowie. Jaki jest sta-
tus tych ulic, których nazwy wid-
nieją w spisie ulic Warszawy, ale
dostęp do nich jest limitowany
przez ochronę? Kto decyduje o
nazwach tych ulic? Itd.

Wspomniałem, że Ignacy Jan
Paderewski ma swoją ulicę na
peryferiach, toteż w świadomo-
ści warszawiaków istnieje prze-
konanie, iż ten wybitny człowiek
nie ma ulicy w stolicy. Jednocze-
śnie w świadomości mieszkań-
ców istnieje cała seria nazw, któ-
re nie budzą jakichkolwiek za-
strzeżeń, chociaż powinny. Przy-
kładem jest obiekt o nazwie Fort
Śliwickiego oraz pobliskie osiedle
Śliwice. Fort otrzymał swoją na-
zwę w 1832 r. na pamiątkę boha-
terskiego kapitana Śliwickiego,
który został ciężko ranny pod-
czas brawurowej akcji przeciwko

Polakom w czasie powstania li-
stopadowego. Car w dowód
wdzięczności nazwał jego nazwi-
skiem budowany wówczas pra-
wobrzeżny fort Cytadeli War-
szawskiej. Polacy po odzyskaniu
niepodległości fort nazwali imie-
niem Jakuba Jasińskiego, ale
mieszkańcy pobliskiego osiedla
nie chcą do dnia dzisiejszego
uznać tego faktu i z uporem trwa-
ją przy nazwie „Śliwice”. Podob-
nie jest z nazwą „Rembertów”,
która nadana została osiedlu przy
utworzonym wówczas rosyjskim
poligonie, na cześć namiestnika
Królestwa Polskiego Fiodora Fio-
dorowicza Berga (pogromcy po-
wstania styczniowego), który z
domu nazywał się: Fryderyk Wil-
helm Rembert von Berg (1793-
1874). Nazwa Rembertów we-
szła do narodowej tradycji i raczej

trudno sobie wyobrazić, że ule-
gnie zmianie. Warto jednak pa-
miętać o jej pochodzeniu. Warto
także zwracać uwagę na nazwy,
które upamiętniają ludzi „zasłu-
żonych” w walce z państwem
polskim. Przykładem, chociaż
bardzo już historycznym, jest
Aleksander Kostka-Napierski
(1620-1651), który dosyć po-
wszechnie uważany jest za zdraj-
cę i prowodyra wystąpień prze-
ciwko Rzeczypospolitej, tym nie-
mniej jego imię nosi ulica na te-
renie dzielnicy Wesoła. 

Jedyny wniosek, jaki można
wyciągnąć z przedstawionych
faktów, to więcej systematycz-
ności i więcej wiedzy, a mniej
emocji przy kreowaniu nazw w
naszym mieście.

D r  h a b .  L e c h  K r ó l i k o w s k i  
p r o f .  W S K F I T

W Teatrze Polskim odbyła
się pierwsza debata z cy-
klu ‘’Zderzenia’’, której te-
matem była wolność sło-
wa w kontekście religii.
Organizatorami wydarze-
nia są Towarzystwo Absol-
wentów Oxford i Cambrid-
ge oraz radio RDC, które
transmitowało spotkanie. 

‘’Zbrodnicze polowanie zachod-
nioeuropejskich zwolenników dżi-
hadu na satyryków wyśmiewają-
cych się z Mahometa i innych po-
staci religijnych ostro postawiło
pytanie: gdzie są granice wolności
słowa’’ – napisał w broszurze za-
powiadającej debatę Krzysztof Bo-
biński, polski dziennikarz i publi-
cysta. Dyskusja nad postawionym
problemem jest bowiem reakcją
na tragiczne wydarzenia z Paryża
i Kopenhagi, gdzie w odpowiedzi
na obraźliwe karykatury Maho-
meta, życie z rąk ekstremistów
straciło wiele osób. 

Po dwóch stronach sporu nad
tezą ‘’Nie wolno śmiać się z reli-
gii’’ stanęli zwolennicy: Imam
Ali Abi Issa, dr Justyna Melo-
nowska i red. Jarosław Włodar-
czyk oraz będący w opozycji
Marcin Celiński, red. Gabriele
Lesser (Niemcy) oraz red. Jerzy
Urban (tygodnik „Nie”). Rolę
prowadzącego pełnił dzienni-
karz i anglista Grzegorz Nawroc-
ki, a w skład loży, która ocenia-
ła debatę, weszli Przemysław Or-
cholski oraz Andre Spark. Deba-

ta została zorganizowana zosta-
ła w stylu klubów dyskusyjnych
Oxfordu i Cambridge, co znaczy,
że na początku przeprowadzone
zostało głosowanie, w którym
publiczność decydowała, czy
opowiada się za czy przeciw te-
zie. Głosowanie powtarzane jest
także na koniec debaty, aby zwe-
ryfikować, czy uczestnicy wy-
warli wpływ na opinię słucha-
czy. Stosunek opowiadających
się za postawioną tezą przed roz-
poczęciem dyskusji wynosił 40
głosów „za” do 70 „przeciw”.

Część główną stanowiły wy-
powiedzi zaproszonych gości,
których wystąpienia nie mogły
przekroczyć 6 minut. Jako pierw-
sza głos zabrała filozof dr Justy-
na Melonowska, która na wstępie
podkreśliła, że jej miejsce w tej
dyskusji zająłby na pewno prof.
Leszek Kołakowski – jeden z naj-
wybitniejszych polskich myślicie-
li. Melonowska zwróciła uwagę,
że miejsce śmiechu często zastę-
puje szyderstwo, a wolność słowa
oznacza wygłaszanie racjonal-
nych i odpowiedzialnych opinii.
Według niej ohydny język szy-
derstwa prowadzi jednak do mo-
wy nienawiści. Marcin Celiński,
znany publicysta, zastępca re-
daktora naczelnego kwartalnika
„Liberté” uważa, że religia w sfe-
rach publicznych narzuca inno-
wiercom lub niewierzącym do-
stosowanie się do wymogów, ja-
kie wymuszają hierarchowie ko-

ściołów, co znacznie ogranicza
swobodę wolności słowa. Jego
zdaniem, dorobek oświecenia,
dzięki któremu mamy do czynie-
nia z prywatyzacją wyznania, zo-
stał zaniedbany. Na ten argument
zareplikował doktor nauk huma-
nistycznych w zakresie religio-
znawstwa Imam Ali Abi Issa, któ-
ry twierdzi, że racjonaliści i
oświeceniowcy swoim brutal-
nym językiem tworzą klasy nad-

ludzi, a ich hasła oznaczają znie-
wolenie dla wyznających jakie-
kolwiek religie. Podkreślił też, że
bezgraniczna wolność likwiduje
szlachetność wyznania. Wystą-
pienie red. Gabriele Lesser, dzien-
nikarki i historyk, wyróżniało się
poczuciem humoru, czym zyska-
ła niewątpliwe sympatię publicz-
ności. Zwłaszcza po finalizują-
cym jej wypowiedź dowcipie.
Otóż mężczyźni wyznania chrze-

ścijańskiego orzekli że to dobrze,
iż mieszkankom Afganistanu nie
wolno prowadzić samochodów,
ponieważ z uwagi na kwef one
przecież prawie nic nie widzą. 

Redaktor Jarosław Włodar-
czyk zarzucił jej jednak brak ar-
gumentów i skrytykował igno-
rancję opozycji wobec podsta-
wowych wartości, jakimi są em-
patia i szacunek dla innych. To,
jego zdaniem, jest sednem pro-

blemu, a wolność musi mieć gra-
nicę w wolności drugiego czło-
wieka. Zauważył też, że ‘’Charlie
Hebdo’’ nie atakowało swoją sa-
tyrą terrorystów, a właśnie sa-
mą religię. Nie dało się ukryć, że
największe zainteresowanie
przybyłych wzbudził Jerzy
Urban, który jak zwykle doko-
nał błyskotliwej analizy tematu
spotkania. Według niego, Ko-
ściół naraża się na ataki, ponie-
waż posługuje się instrumenta-
mi państwa, a fałsz, jakim jest
religia, powinien ograniczać się
do sfery prywatnej. 

Ostatecznie debata zakończy-
ła się zwycięstwem przeciwni-
ków tezy, których poparło
63.3% publiczności. Jak to jed-
nak bywa w naszym dyskursie
publicznym, niedługo potem
prowadzący i goście musieli
przypominać sobie, co tak na-
prawdę jest tematem spotkania.
Wspierając się opinią publicz-
ności, doszli jednak do wniosku,
że pytanie wokół którego istnie-
je spór, brzmi: ‘’Czy wolno obra-
żać religie?’’. Większość uczest-
ników uznała, że wolno, ale są-
dząc po wystąpieniach widow-
ni (którą również dopuszczona
została do głosu), w pewnych
tylko warunkach. Po raz kolejny
wnioskiem ostatecznym okaza-
ła się więc nieśmiertelna sen-
tencja Sokratesa: ‘’Wiem, że nic
nie wiem’’.

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

Czy wolno śmiać się z religii? – debata w Teatrze Polskim

Brak konsekwencji w nadawaniu nazw ulic prowadzi do chaosu informacyjnego

Wniosek końcowy: i tak, i nie...

Radosna twórczość ratuszowych mądrali
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Z dnia na dzień zaostrza
się sytuacja na wrocław-
skim torze wyścigów kon-
nych Partynice. Wręcz mó-
wi się już o buncie części
trenerów przeciwko auto-
kratycznym rządom dy-
rektora toru Jerzego Saw-
ki i kilku osób z jego naj-
bliższego otoczenia. 

Protestujący zarzucają
decydentom z Partynic
nepotyzm, kumoter-

stwo i niesprawiedliwy rozdział
środków (dotacji) przekazywa-
nych Partynicom z kasy urzędu
miejskiego we Wrocławiu.
Tamtejsze media niewiele pi-
szą o konflikcie na torze, dlate-
go mamy podejrzenia graniczą-
ce z pewnością, że o zaostrzają-
cej się sytuacji nie wiedzą wła-
dze miasta Wrocław - prezy-
dent Rafał Dutkiewicz oraz
miejscy radni. Może już czas,
żeby do porządku obrad naj-
bliższej sesji wrocławskiej rady
miasta wprowadzić punkt
“Omówienie sytuacji na Wro-
cławskim Torze Wyścigów Kon-
nych - Partynice”?

Do naszej redakcji, jak
również do wyścigo-
wych serwisów inter-

netowych, napływa z Wrocławia
coraz więcej listów. Jeden z nich
jest szczególnie dramatyczny,
dlatego zdecydowaliśmy się opu-
blikować go z niewielkimi tylko
skrótami.        

Szanowni Państwo,
Jako ludzie bezpośrednio zwią-

zani z wyścigami nie chcemy szko-
dzić tej branży, to zrozumiałe dla
nas wszystkich. Jednak po ostat-
nich artykułach na oficjalnej stro-
nie WTWK wychwalających po-
czynania koni trenera Roberta
Świątka, które rzekomo wspania-
le galopowały w Szwajcarii i do-
biegły w super formie do mety, nie
wytrzymałem i doszedłem do
wniosku, że muszę w końcu napi-
sać prawdę. Tej fałszywej propa-
gandy sukcesu jest już bowiem
zbyt wiele. Nikt z profesjonalnego
środowiska trenerów wyścigowych
nie pisał pozytywów typu “Super!
Bardzo dobrze!”, klaka dla Świąt-
ka pochodziła od osób, które w
środowisku wyścigowym nie są w
ogóle znane. 

W styczniu 2014 r. trener Świą-
tek wręczył mi umowę, w której
oprócz opłat za boksy, prąd, wodę,
itp. zawarte było żądanie wpła-
cenia około 26 tys. zł podatku
gruntowego. Kiedy zapytałem co
to jest odpowiedział mi, że jeżeli
chcę robić biznesy na Partynicach
muszę płacić. Już wtedy chciałem
zrezygnować i poinformowałem
dyrektora Sawkę, że kończę z Par-
tynicami, że mam dosyć, i że nie
damy rady na takich warunkach.
Trenowanie koni wyścigowych nie
jest bowiem w Polsce żadnym lu-
kratywnym biznesem, jak wyda-
je się panu Świątkowi. Jest wy-

łącznie codzienną ciężką pracą i
ciągłą troska o konie powierzane
trenerom przez prywatnych wła-
ścicieli, a co za tym idzie również
troską o poszanowanie pieniędzy,
które właściciele wydają na tre-
ning koni. Dyrektor Sawka stwier-
dził, że za rok prywatyzacja i bę-
dziemy mieli takie same warunki
jak inni trenerzy na Partynicach.
Zmienił mi umowę na taką jak w

Warszawie na Służewcu, wzięli-
śmy kredyt w banku i jakoś po-
ciągnęliśmy przez następny rok. 

Przez cały rok funkcjonowania
na torze byliśmy bez przerwy ata-
kowani przez szefostwo Partynic.
Donosy, nagany, bezustanne ka-
blowanie na nas, nagrywanie
przy zrzutach siana, nasyłanie na
nas kontrolerów BHP, grożenie
wyrzuceniem z toru i nie podpisa-
niem nowej umowy dzierżawy.
Kiedy powiedziałem dyrektorowi
Sawce, że w żadnym kraju nie za-
znałem tego, co tutaj, usłyszałem,
że nikt mnie tu nie trzyma, a jeże-
li mi się nie podoba to mam
spier...ć tam, skąd przyszedłem.
Były momenty, kiedy chciałem tak
zrobić, ale zaufanie jakim obda-
rzyli nas właściciele koni nie po-
zwalało na to. 

W 2015 r. przyszła oczekiwana
prywatyzacja. Myśleliśmy, że bę-
dzie to światełko w tunelu, nie-
stety ta forma prywatyzacji jest
bardzo korzystna, ale wyłącznie
dla wąskiej grupy partynickich
trenerów. Dostają oni bowiem do-
płaty z miasta w wysokości 700 zł
(+ podatek VAT) do każdego ko-
nia. Okres przystosowania się tre-

nerów do warunków rynkowych
ma trwać długie 5 lat, w którym
to czasie trenerzy są de facto fi-
nansowani przez miasto Wro-
cław. Co jest to uczciwa prywaty-
zacja? Moim zdaniem ani trochę.
Jest to kontynuacja rabowania
państwa, tylko w innym wyda-
niu. To nie jest pomoc dla środo-
wiska wyścigów konnych na Dol-
nym Śląsku, tylko GWÓŹDŹ DO

TRUMNY dla wszystkich działają-
cych już prywatnie trenerów. Za
5 lat, kiedy skończą się miejskie
dotacje, 80 proc. właścicieli za-
bierze swoje rumaki na Służe-
wiec, a stajnie znów jak kiedyś
zostaną puste. A może panowie
załatwią kolejne dotacje na utrzy-
manie swoich posad?

Każdy wie, że gdy na Partyni-
ce przyjadą trenerzy z Warsza-
wy, nawet ze słabymi końmi, zbie-
rają wszystkie nagrody, a kiedy
trenerzy wrocławscy pojadą z
końmi do Warszawy większość z
nich wraca do domu bez sukcesu.
Na obecną chwilę dobre miejsce w
wyścigu IV grupy na Służewcu
jest cenniejsze, niż wygranie goni-
twy I grupy na Partynicach. Pro-
pagandowe filmiki na stronie
WTWK lub na facebooku fałszu-
ją rzeczywistość pokazując rewe-
lacyjnie wyniki (drugie miejsca)
rumaków trenowanych przez tre-
nera Świątka... na prowincjonal-
nym torze pod Krakowem. I to
jest ten sztucznie nadmuchiwa-
ny sukces. 

Myślę, że trenerzy przy nor-
malnej i w sposób transparent-
ny przeprowadzonej prywatyza-

cji daliby sobie radę. Nie mieliby
prawdopodobnie po 40 koni w
stajni, a tylko 25, ale na pewno
nie mieliby problemu z ludźmi
do pracy. Ludzi i tak jest mało, bo
co to za praca: 40 koni, a 3 ludzi
do jazdy. Jak w taki sposób moż-
na dobrze wytrenować konia?
Dwa lata temu, gdy moja Ella
wygrała wyścig IV grupy na 2000
m w znakomitym czasie 2.02`0

sek. podszedłem do Świątka i Za-
lewskiego i powiedziałem im, że
to jest niemożliwe, bo prawie po-
biliśmy rekord Służewca na tym
dystansie. Powiedziałem im, że
chyba coś jest nie tak albo z to-
rem, albo ze stoperem. Odpowie-
dzieli mi, że to jest specyficzny i
bardzo szybki tor. Poszedłem więc
do Adama Suchorzewskiego, ten
odpowiedział to samo, że tor jest
bardzo nośny i szybki. W maju
2014 r. debiutowały partynickie
trzylatki i osiągnęły na 1600 m
czas 1.38`0 sek. Ponownie zwró-
ciłem uwagę, że coś jest nie tak,
ale znów odesłano mnie z kwit-
kiem, a na facebooku pojawiły
się filmiki ze Świątkiem w roli
głównej, który chwalił się jak to
nasze konie osiągają znakomite
czasy. 

Kiedyś do Wrocławia zawitał
trener Adam Wyrzyk z folblutem
Zucchero, który nie jest jakimś
wielkim orłem. Na ręcznym ha-
mulcu Zucchero rozgonił towa-
rzystwo partynickich trzylatków.
Innym razem klacz Wyrzyka Ja-
giellonia wygrała na 1700 m w
1.41`0 sek. i dopiero wtedy coś w
końcu oświeciło nasze szefostwo

i dokonali dokładnego pomiaru
toru. Różnica - 80 m! Światowy
poziom. 

Dyrektor Sawka zawsze pod-
kreśla, że pracuje z najlepszymi.
Oto ci profesjonaliści. O ich profe-
sjonalizmie można by napisać
książkę. Nie chcę osądzać tych lu-
dzi, ale chcę żeby do tych sytuacji
odnieśli się inni, którzy obracają
się w wyścigowym świecie. Nie je-

steśmy ofiarami, nie siejemy fer-
mentu i nie blokujemy stajni, jak
napisał na forum haldir17. Płaci-
my za stajnie w każdym miesiącu
i nikt nie daje nam żadnych do-
płat. Myślę, że w końcu wyrzucą
nas, a boksy rozdzielą pomiędzy
swojaków. Wszak więcej koni w
stajniach, to więcej dopłat.

Dziękuję za wsparcie i zrozu-
mienie wszystkim z profesjonal-
nego środowiska trenerów, ho-
dowców oraz właścicieli koni.
Chcemy się ścigać i pracować w
atmosferze fair play i mieć jedna-
kowe szanse na rozwój naszej staj-
ni. Mam nadzieję, że ten list wyja-
śnia choć trochę panujące zasady
oraz zależności funkcjonujące na
partynickim torze.

Z  p o w a ż a n i e m
J o s e f  S e d l á č e k

Redakcja „Passy” ustali-
ła wysokość środków
przeznaczonych na

wynagrodzenia na Partynicach
w latach 2014 - 2015 (wraz z
pochodnymi). Jest to kwota
3.902.882 zł. Wzrostowi ulega-
ją wydatki na świadczenia dla
osób fizycznych. W 2013 r. było

to 335.000 zł, w 2014 -
1.310.500 zł, a w 2015 aż
2.995.340 zł. W 2015 r. na dzia-
łalność bieżącą tej jednostki bu-
dżetowej przeznaczono środki
w łącznej wysokości 8.700.000
zł, z tego na wynagrodzenia
wraz z pochodnymi 3.924.240
zł, na świadczenia na rzecz osób
fizycznych 2.995.340 zł oraz na
pozostałe wydatki bieżące zwią-
zane z realizacją statutowych
zadań jednostki 1.780.420 zł.
Dochody Wrocławskiego Toru
Wyścigów Konnych wyniosły w
ub.r. 1.520.000 zł. WTWK- Par-
tynice planuje uzyskać docho-
dy z następujących tytułów:
utrzymania koni wyścigowych
i sportowych, organizacji półko-
lonii oraz jazd rekreacyjnych.

Wzwiązku z zaostrze-
niem się konfliktu
na Partynicach zde-

cydowaliśmy się zadać rzeczni-
kowi prasowemu wrocławskiego
urzędu szereg pytań w trybie
ustawy Prawo prasowe:

11.. Na jakich zasadach miasto
Wrocław dofinansowuje Dolno-
śląskie Towarzystwo Wyścigów
Konnych - Partynice? 

22.. Na czyje konto bankowe
trafiają te środki? 

33.. Czy urząd miejski we Wro-
cławiu na bieżąco kontroluje rze-
telność gospodarowania publicz-
nymi środkami oraz zasadność
ich wydawania? 

44.. Do kogo trafił zakupiony na
Partynicach sprzęt jeździecki
(derki, kantary, wędzidła, etc.) i
kto personalnie dokonywał za-
kupów?

55.. Jakie były powody, że fir-
ma “El Doro” mimo wygrania
przetargu na dostawy paszy zo-
stała wykluczona? Czemu nie
został przeprowadzony kolejny
przetarg, a na tor trafiła najdroż-
sza pasza na rynku (Red Mills)
dystrybuowana przez właścicie-
la jednego z koni trenowanych
przez pana Roberta Świątka.

66.. Czy urzędnicy miejscy ba-
dali przebieg przetargu na orga-
nizację gonitw na partynickim
torze? 

77.. Kto jest twórcą wdrażane-
go w życie planu prywatyza-
cyjnego?

88.. Czy urząd miejski we Wro-
cławiu zlecił wykonanie eksper-
tyzy prawnej oceniającej zgod-
ność z prawem konstrukcję pla-
nu prywatyzacji, która naszym
zdaniem nosi znamiona niele-
galnego wykorzystywania pu-
blicznych środków do własnej
działalności gospodarczej?

99.. Czy prywatyzowanie wy-
łącznie pracowników (trenerów)
Partynic i przekazanie na ten cel
z budżetu miasta Wrocław 4,2
mln zł przez okres 5 lat jest zgod-
ne z prawem?

Treść otrzymanej odpo-
wiedzi opublikujemy na
łamach naszej gazety.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Badacze Przyrody 2015 to warsztaty przyrodnicze organizowane dla dzieci w wieku 8–12 lat.
Dzieci wraz z opiekunami będą mogły poznać fascynujący świat natury ogrodów wilanowskich pod
okiem wykwalifikowanych pracowników. Uczestnicy nie tylko dowiedzą się, jaki ptak śpiewa w ko-
ronach drzew, jakie kwiaty zakwitają wiosną najwcześniej, ale również będą mogli poznać czworo-
nożnych, sześcionożnych, a nawet ośmionożnych mieszkańców ogrodów.

Pierwsza część cyklu poświęcona będzie między innymi wiosennym kwiatom, ptakom, owadom
oraz mieszkańców Jeziora Wilanowskiego. W drugiej części (po wakacjach) młodzi przyrodnicy do-
wiedzą się, dlaczego zwierzęta migrują. Nauczą się również rozpoznawać drzewa występujące w par-
ku oraz tropy i ślady zwierząt.

Zapowiada się wyśmienitą zabawę na świeżym powietrzu. Trzeba tylko uzbroić się w lupy, lornet-
ki, siatki na motyle i można wyruszyć na poszukiwanie przygód w królewskich ogrodach.

Program skierowany jest do rodzin z dziećmi w wieku 8–12 lat. Aby wziąć udział w programie,
należy wypełnić odpowiedni formularz dostępny na stronie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wila-
nowie i przesłać go na adres przyroda@muzeum-wilanow.pl do dnia 1 kwietnia 2015 r. Ilość miejsc
jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W temacie wiadomości należy wpisać „Badacze
przyrody”.

Te k s t  i  f o t .  -  M i r o s ł a w  M i r o ń s k i  

Zanosi się na bunt przeciwko rządom dyrektora Jerzego Sawki na torze Partynice

Czy wiedzą o tym władze Wrocławia?

Badacze Przyrody w Wilanowie 

FOTO LECH KOWALSKI
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Piórem Derkacza

Daniel Olbrychski 
aakkttoorr oobbcchhooddzząąccyy „„ssiieeddeemmddzziieessiiąąttkkęę””

Jest bez wątpienia aktorem będącym dobrem narodowym. Wszystko, co w naszej literaturze
jest najpiękniejsze i co zostało przeniesione na srebrny ekran, stało się jego udziałem. 

Jako aktor jest tak sugestywny, że wielu z nas do dziś czuje ostry pal na który nadziano Azję
Tuhajbejowicza. Z tego powodu posiadacze hemoroidów jak ognia, a może bardziej jak pala uni-
kają lekarza. Przypalany pochodnią, cięty szablą przez głowę, z zawodu aktora nie zrezygnował.
Można więc z dumą powiedzieć – „Nie kończ Waść, bo wstydu nie ma i nie ma się co oszczędzać”. 

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

Niedawno Youtube – otwarty portal-katalog multimediów skończył dzie-
sięć lat. Do czasu jego powstania istniały różne zbiory multimediów, za-
zwyczaj dość ubogie, z różnymi uprawnieniami dostępu i rozproszko-

wane po całym Internecie.
Chad Hurley, Steve Chen, and Jawed Karim trzej pracownicy bardzo dobrze ro-

kującej instytucji zajmującej się płatnościami w sieci WWW – firmy PayPal, zrezygnowali z pracy
w niej i postanowili stworzyć coś na kształt społecznościowego wortalu, w którym każdy mógł umie-
ścić swoje multimedia, a w szczególności stosunkowo wielkie pliki wideo. Już po roku witryna od-
niosła ogromny sukces, na tyle duży, że zepchnęła w cień projekt, wtedy już potentata na rynku me-
diów wirtualnych – projekt Google wideo, istniejący do dziś w szczątkowym kształcie. Google za-
płacił za Toutuba ponad półtora miliarda dolarów pod koniec 2006 roku.

Witryna pozwala zarejestrowanym użytkownikom (rejestracja bezpłatna, choć trzeba podać nu-
mer kołnierzyka, ale wystarczy też konto Gmail) umieszczanie nieomal dowolnych materiałów wi-
deo. Umożliwia nawet niezarejestrowanym na oglądanie „wrzuconych” treści i współdzielenie ich
z innymi użytkownikami. Za przeglądarkę służy często aktualizowany program Adobe Flash Video
lub najnowsze technologia do odtwarzania filmów w przeglądarce – HTML5.

Z usług Youtuba korzystają nie tylko prywatni użytkownicy, lecz coraz częściej firmy i korpora-
cje, jak i inne organizacje państwowe i samorządowe. Możliwość tworzenia „kanałów” znacznie uła-
twia przeglądającym znajdowanie konkretnych treści. Oglądanie Youtuba ograniczone jest jedynie

dla niepełnoletnich, z czym
oni radzą sobie bez mru-
gnięcia okiem. Pierwsze wi-
deo umieszczone w witry-
nie nosiło tytuł „Meet me in
zoo” i przedstawiało Jawe-
da Karima z zoo w San Die-

go. Stało się to 23 kwietnia 2005 roku. I nadal możecie je obejrzeć.
Obecnie co minutę przybywa 300 nowych filmów wideo, trzy razy więcej niż rok temu, a trzy czwar-

te materiałów pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Strona odwiedzana jest przez 800 milionów uni-
kalnych użytkowników miesięcznie. Ponoć Youtube zajmuje tyle miejsca w światowej sieci, ile ca-
ły Internet zajmował w 2000 roku. Według Aleksy – wortal jest trzecim, najczęściej odwiedzaną stro-
ną w Internecie, po Google i Facebooku.

W marcu 2010 roku po raz pierwszy na świecie przeprowadzono przez Yuotube bezpłatną trans-
misję “na żywo “ z dużego wydarzenia sportowego (60 meczów krykieta ligi indyjskiej). W maju te-
goż roku obsługiwał ponad 2 miliardy plików wideo dziennie. Rok później miał ponad 3 miliardy wejść
dziennie, a w styczniu 2012 ilość przesyłanych programów na żywo wzrosła do 4 miliardów.

W lutym bieżącego roku wprowadzona została aplikacja YouTube Kids, przeznaczona dla dzie-
ci, czyli z blokadą rodzicielską. Przyczyną takiej decyzji była głównie łatwość dostępu do treści sek-
sualnej. Wcześnie wystarczały trzy kliknięcia, aby można było obejrzeć sobie „pornola”.

Od końca stycznia 2015 roku domyślnym sposobem przeglądania wideo został format HTML5,
zaimplementowany w Chrome, Safari i Internet Explorerze.

YouTube akceptuje wideo w większości formatów: .AVI, .MKV, .MOV, .MP4, DivX, .FLV oraz .ogg
i .ogv. Od 2008 roku akceptowany jest 720p HD i rózne proporcje ekranu.

Jest , oczywiście jeszcze całe mnóstwo problemów związanych z prawami autorskimi, ochroną
danych osobowych, blokowaniem dostępu do witryny w poszczególnych krajach, i tak dalej. Ale sko-
ro to urodziny to zostawmy etyczne, moralne i prawne oceny na boku.

10 najczęściej oglądanych w historii strony
1. „Gangnam Style” by Psy
2. „Baby” by Justin Bieber (feat. Ludacris)
3. „Party Rock Anthem” by LMFAO (feat. Lauren Bennett and GoonRock)
4. „Dark Horse” by Katy Perry (feat. Juicy J)
5. „Charlie bit my finger - again!” by Harry and Charlie Davies-Carr
6. „Love the Way You Lie” by Eminem (feat. Rihanna)
7. „On the Floor” by Jennifer Lopez (feat. Pitbull)
8. „Waka Waka (This Time for Africa)” by Shakira (feat. Freshlyground)
9. „Roar” by Katy Perry
10. „Gentlemen” by Psy
Oczywiście niekwestionowanym fenomenem jest „Gangnam Style” by Psy, ale dlaczego to nawet

wszechwiedzący dziesięciolatek nie wie.

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Dziesięciolatek zna wszystkie filmy

„Obecnie co minutę przybywa 300
nowych filmów wideo, trzy razy
więcej niż rok temu, a trzy czwarte
materiałów pochodzi z USA”

K ażdy początek roku to dla mieszkańców Warszawy nerwowe zagląda-
nie do skrzynek pocztowych i drżenie rąk podczas otwierania koperty z
urzędowym nadrukiem. Zawierać ona może bowiem pismo o przepro-

wadzonej przez urząd dzielnicy aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
gruntu i podwyżce opłat z tego tytułu na przykład o 1000 proc., a nawet więcej.
Kiepsko rządząca Warszawą ekipa, wspierana przez armię dobrze opłacanych urzędników, z roku
na rok staje się coraz bardziej podobna do karaibskiego potwora Soucouyanta, który według wie-
rzeń tamtejszych mieszkańców wdziera się przez dziurkę od klucza do ich mieszkań i wysysa im krew.
Notoryczne podwyżki opłat za wieczyste użytkowanie gruntu są pochodną założeń pani prezydent
Hanny Gronkiewicz - Waltz do budżetu m.st. Warszawy, a konkretnie jednego z zapisów w punk-
cie 2 owych założeń, który brzmi: ”Zwiększanie dochodów z podatków lokalnych w ramach usta-
wowych stawek MAKSYMALNYCH” (podkreślenie moje). Osobom mało kumatym podpowiem ko-
lokwialnie, że przekaz pani prezydent burmistrzowie dzielnic mają odczytać następująco: „Pruć ga-
cie stołecznej hołocie na maksa, bo miasto potrzebuje pieniędzy”. 

No i urzędnicy prują nas bez litości. Mnie mokotowscy urzędnicy skroili w okresie zaledwie 3 lat
na 250 proc., tyle bowiem ich zdaniem wzrosła w tym czasie wartość 320-metrowej działki zabu-
dowanej (po obrysie) pięciokondygnacyjnym budynkiem z 1954 r. z dwudziestoma lokalami miesz-
kalnymi. W tym samym czasie w budynku obok, zwracanym spadkobiercom byłego właściciela, ci
sami urzędnicy zaakceptowali bez mrugnięcia okiem operat szacunkowy wyznaczający cenę oko-
ło 4000 zł za metr kwadratowy mieszkania, czyli bajecznie tanio, bo ceny metra chałupy w tej czę-
ści Mokotowa zaczynają się od 9 tys. złotych wzwyż. Jak galopują podwyżki opłat z tytułu wieczy-
stego użytkowania gruntu, zbadałem na przykładzie przeciętnego lokalu na przeciętnym osiedlu.
Od 2005 r. opłaty wzrosły tam o 736 proc., a prognozy jeżą włosy na głowie, bowiem przy takim
tempie wzrostu będzie to w 2026 r. aż 3345 procent! Przy takiej tendencji wzrostowej w latach 2018-
2019 cena 1 metra kw. gruntu zrówna się z ceną 1 m kw. mieszkania, a w latach 2025-2026 prze-
kroczy ją dwa razy!

Jakby tego było mało, na Mokotowie coraz częściej przebąkuje się o dodatkowym podatku, tzw.
katastralnym. Jest to forma powszechnej taksacji nieruchomości, która ma na celu ustalenia war-
tości katastralnej nieruchomości. Będzie to urzędowy (gminny) spis i opis gruntów oraz budynków
zawierający między innymi dane o powierzchni gruntu, urodzajności gleby, jego dochodowości (ryn-
kowej) zrobiony w celu założenia tzw. ksiąg gruntowych. Kolejnym krokiem będzie nałożenie na
nas potężnego, jak na nasze zarobki, podatku katastralnego. Podatek ten będą płacić wszyscy, bez
wyjątku, posiadacze jakiejkolwiek nieruchomości w mieście lub na wsi. Podatek katastralny zastą-
pi dotychczasowy podatek od nieruchomości, z tym że będzie dużo wyższy.

Wysokość podatku katastralnego w gospodarkach zachodnich wynosi od 0,5 do 3 proc., przy
czym przy wycenie nieruchomości stosuje się zróżnicowane formy obliczania. W niektórych kra-
jach podstawą do obliczenia wartości dla podatku katastralnego jest 75 proc. wartości nierucho-
mości, w innych podatek liczony jest jako 0,5 proc. wartości gruntu. Model opodatkowania zale-

ży od zachłanności i aktualnych potrzeb pań-
stwa. W Hiszpanii i we Francji to 3 proc., ale po-
bierane jest tylko od osób prawnych, w Irlandii
i na Łotwie wynosi 1,5 proc. Polsce należy pro-
rokować raczej 3 procent, bo państwo jest w
dużej potrzebie, musi m. in. na gwałt kupować
nowoczesne armaty, rakiety, czołgi, a nawet ło-
dzie podwodne. Niektórzy straszą, że może on
wynieść od 8 do 10 proc. wartości nierucho-

mości rocznie, co moim zdaniem jest możliwe. Zbędna jest dodatkowa informacja, że podatek ka-
tastralny nie zostanie wprowadzony w tym roku, wszak w listopadzie są wybory, a politycy nie są
aż tak głupi, aby dobrowolnie kłaść łby pod topór. Ale spoko, już na początku przyszłego roku bę-
dziemy trzymać się za kieszenie. 

Powodem zwłoki we wprowadzeniu w Polsce podatku katastralnego było bardzo kosztowne
wdrożenie zintegrowanego systemu informacji o cenach nieruchomości. Jednak postęp
technologiczny spowodował, że stosowny system jest już opracowany. Jedna z firm oferuje ak-
tualizowaną na bieżąco bazę danych o transakcjach na polskim rynku nieruchomości. Pozysku-
je ona dane z wielu źródeł publicznych i komercyjnych, a następnie przekształca je do jednorod-
nej postaci, co umożliwia ich łatwe wyszukiwanie, filtrowanie i porównywanie.  Ustandaryzowa-
nie zgromadzonych informacji pozwala na opracowywanie zarówno regionalnych, jak i ogólno-
polskich analiz. Projekt jest dofinansowany kwotą 14 mln zł przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach funduszu Innowacyj-
na Gospodarka. 

Nie czujecie jeszcze państwo specyficznej rozżarzonej kuli w brzuchach? Bo ja tak, ponieważ zbli-
żam się do chudej emeryturki i jak mnie mocno trafią, mogę zatonąć. Myślę, że tak poważne nie-
bezpieczeństwo wymusza opracowanie systemów obronnych, które choć w części uchronią społe-
czeństwo przed pazernością polskiego fiskusa. Jest słaby punkt w katastrze, który może być wyło-
mem w murze. Podatkiem katastralnym powinien być z definicji obciążony wyłącznie właściciel da-
nej nieruchomości, a nie np. wieczysty użytkownik, który formalnie właścicielem tego gruntu nie
jest. Właścicielem takiego gruntu nadal jest gmina lub Skarb Państwa i z tego tytułu instytucje te
pobierają stosown, ciągle aktualizowane i rosnące opłaty. Podwójne opodatkowanie obywatela by-
łoby prawdopodobnie niezgodne z konstytucją. 

Na koniec niepokojąca wieść z urzędu dzielnicy Mokotów. Chodzi o nieruchomość przy ul. Na-
rbutta 60, która objęta jest roszczeniem. W wybudowanej w 1955 r. kamienicy miasto ma 10 lo-
kali komunalnych, pozostałe 4 zostały wykupione. Dzielnica Mokotów posiada więc w tamtej-
szej wspólnocie mieszkaniowej 72 proc. udziałów i praktycznie decyduje o wszystkim. W 2006
r. odbyła się pierwsza odsłona późniejszego skandalu. Działając na prawach suwerena (owe 72
proc. udziałów) ZGN Mokotów powołał zarząd wspólnoty mieszkaniowej Narbutta 60 złożony
z... trojga osób, które wystąpiły o zwrot tej nieruchomości! Mimo że osoby te w ogóle nie miesz-
kają w tym budynku! Mając legitymację od władz dzielnicy, spadkobiercy byłego właściciela bez
problemów, sami i w sposób arbitralny, zaczęli opracowywać i zatwierdzać plany remontów swo-
jej przyszłej własności i realizować je w dużej części (72 proc.) za publiczne pieniądze. Na dziś
dzielnica Mokotów pokryła koszty remontów w kwocie ponad 166 tys. zł. Ładowano w remon-
ty kamienicy publiczne środki dobrze wiedząc, że wkrótce może się ona stać własnością spad-
kobierców byłego właściciela. Jest to moim zdaniem klasyczna niegospodarność, czyli art. 296
kk, w którym czytamy m. in. “na skutek zachowania sprawcy dochodzi do wyrządzenia szko-
dy majątkowej pokrzywdzonemu”. Pokrzywdzony to w tym przypadku wspólnota mieszkańców
na Mokotowie. 

W maju 2014 r. stołeczne BGN faktycznie wydało decyzję o zwrocie (już wyremontowanej w du-
żej części z publicznych środków) nieruchomości przy ul. Narbutta 60. Jednak „Passa” zdołała za-
blokować wykonanie decyzji. Udało nam się również doprowadzić do wszczęcia śledztw, które sku-
piają się na dwóch połączonych ze sobą obszarach. To sama obarczona wadą prawną decyzja ad-
ministracyjna, dotycząca zwrotu nieruchomości oraz kwestia remontów kamienicy objętej roszcze-
niem. Wstrzymano wykonanie decyzji, wszczęto śledztwo, przesłuchiwani są pierwsi świadko-
wie, a mimo to władze dzielnicy Mokotów nie odwołały zarządu wspólnoty w osobach spadkobier-
ców byłego właściciela. Mało tego, w planach jest wydanie kolejnych około 40 tys. zł (tyle mniej wię-
cej wyniesie udział dzielnicy w kosztach planowanego przedsięwzięcia) na zainstalowanie w ka-
mienicy Narbutta 60 instalacji ciepłej wody i zlikwidowanie piecyków gazowych. Na ostatnim ze-
braniu tamtejszej wspólnoty usiłowano przeforsować realizację tej inwestycji i określono jej kosz-
ty na 80 zł od metra kwadratowego mieszkania. Miasto ma tam 10 mieszkań komunalnych o łącz-
nej powierzchni mniej więcej 500 mkw., więc w przypadku podjęcia uchwały dzielnica Mokotów
będzie musiała wyłożyć kolejne 40 tys. zł. W ten sposób całkowicie już uszczęśliwi spadkobierców
byłego właściciela.

Bierność władz Mokotowa może wynikać z kilku powodów. Jednak uporczywe tolerowanie kry-
minogennego status quo wręcz zachęca do postawienia tezy, że jest to spowodowane działaniem
osoby (osób) mającej ogromne wpływy w stołecznym ratuszu. Mimo śledztwa i wielu prasowych
enuncjacji mokotowski urząd udaje, że nic złego się nie dzieje. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Jak galopują podwyżki opłat

„No i urzędnicy prują nas
bez litości. Mnie moko-
towscy urzędnicy skroili
w okresie zaledwie 3 lat
na 250 procent”
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Szanowny Panie

Cotygodniowe felietony Pana oraz Panów prof. Królikowskiego, Porębskiego i Ko-
chana są tym, co wyróżnia PASSĘ i stanowi powód, dla którego w czwartki tak pla-
nuję powrót do domu, aby zdobyć egzemplarz.

W tym tygodniu poruszył Pan bardzo ważny temat polityki wschodniej. Nareszcie jakiś poważny i wy-
ważony głos w zalewie propagandowej papki i zwykłej głupoty. Zgadzam się z Panem, że nasze wielowie-
kowe uprzedzenia (zresztą wzajemne) powodują, że zamiast myśleć rozsądnie kierujemy się emocjami i
sami na złość odmrażamy sobie uszy. Nie wiem, z czego to płynie. Może z tego, że Moskwa niespodziewa-
nie (dla nas) wyrosła na największe państwo Rosji, choć w posagu dostaliśmy Kijów aż po Smoleńsk, Po-
łock i Czehryń i przez własna głupotę nie potrafiliśmy utrzymać Ukrainy w Rzeczpospolitej Trojga Naro-
dów. Czy jest to pokłosie jezuickiej krucjaty za Zygmunta Wazy (i później) przeciw prawosławiu i oddzia-
ływaniu propagandy z ambon i w szkołach prowadzonych przez zakony. W każdym razie, od co najmniej
400 lat polska polityka wschodnia jest nieracjonalna i niszcząca dla państwa i narodu.  Bezsensem było
powstanie listopadowe wywołane przez „byle” kapitana, któremu nie potrafili się przeciwstawić poważni
ludzie (n.b. Staszic w 1824 wprowadził  cenzurę prasy w obawie, że podburzona przez głupich żurnali-
stów młodzież zrobi jakieś głupstwo, ale umarł w 1826). A przecież unia celna z Rosją spowodowała taki
rozkwit gospodarczy ( Łódź, Zagłębie Dąbrowskie, Kamienna i in.), że Królestwo wytwarzało  ok. 20% PKB
Imperium, stanowiąc 4 % powierzchni i ok.8% ludności. A na czorta nam były ziemie zabrane, skoro ży-
wioł polski stanowił tam średnio kilkanaście procent ( np. w guberni podlaskiej 24% ale w mińskiej 8%).
Bo Potoccy i Czartoryscy  mieli tam majątki? To ich sprawa, a nie narodu. Przecież Aleksander I po koro-
nacji zwolnił te majątki z sekwestrów. Podobnie w 1863 r. A  my Polacy mieliśmy pozycję w aparacie wła-
dzy niewiele gorszą niż Niemcy kurlandzcy. To urzędnicy z Moskwy i Petersburga w kilka miesięcy 1919
roku stworzyli z niczego państwo, które wytrzymało wojnę bolszewicką. I na tej pozycji, utrzymując  pol-
skie firmy (np. Dnieprodzieżyńsk dawniej Kamienskoje, przeniesione tam przez” Lilpop i Rau” z ulicy Sta-
lowej w Warszawie, po wprowadzeniu wysokiego cła na produkty Polskie),  należało czekać na zmianę ko-
niunktury, która przyszła w 1917 tak samo jak w 1989, nie dzięki nam przecież, tylko w wyniku znacz-
nie większych procesów dziejowych w skali świata. 

Przechodząc do współczesności myślę że Putin oczekiwał, że wreszcie na zachodzie znajdzie się ktoś  mą-
dry i wrócimy do rozmowy o Europie od Atlantyku do Pacyfiku, tak jak to obiecywał  Bush Gorbaczowo-
wi  na Malcie. Wydaje mi się, że Putin jest skrajnie logiczny – zdaje sobie sprawę, że zarówno Europa, jak
i Rosja wyczerpały potencjał wzrostu według dotychczasowej formuły. Że Rosja ma PKB wielkości włoskie-
go (Rosja 1899 mld USD, Włochy 2198), a teren 50-krotnie większy i ludności 2-3 razy więcej. Że nie ist-
niała tam i nie udaje się samoistnie zbudować klasy średniej, która jest  drożdżami  gospodarki (rodzący
się kapitalizm za Jelcyna został zabity przez reketierów i siłowszczyków, zanim zdołał zakumulować ja-
kikolwiek kapitał) . Putin liczył, że rozszerzanie Unii na wschód będzie próbą skomponowania  konglome-
ratu, który Europie da szansę odbicia się gospodarczego przez zagospodarowanie Rosji, a Rosji szansę awan-
su  cywilizacyjnego i odrzucenia brzemienia, jakim jest system represyjno-autorytarnej polityki wewnętrz-
nej po Iwanie IV i Piotrze I. Oni sami tego balastu nie są w stanie z siebie zrzucić. Kilka razy ( Piotr I, Ka-
tarzyna II, Aleksander I, de Witt, Stołypin) próbowali iść do Europy i to się nie udawało. Putin wywiązał
się wobec rodziny Jelcyna, ale sam chyba nie ma komu bezpiecznie przekazać władzy i żyć jak np. byli pre-
zydenci USA.  Putin myślał,  że skoro Europa idzie na wschód, to przyjdzie i do Rosji. Wiadomo, że musi
to trwać np. 30 lat, ale Ukraina ma taki sam dystans do pokonania, jak nie większy. Ważne, żeby zaczęli
iść  –  bo jest to wielka szansa dla nich i dla nas. Zamiast tego zrobiła się krucjata przeciw takiej Rosji, jakiej
już dawno nie ma. Dziś nie Rosja jest głównym zagrożeniem dla naszego świata.  Wielcy przywódcy nie
zauważyli, że pewnego dnia głód i brak wody popchną islamskie ludy południa na Europę, a wtedy podob-
nie jak w 1941 r. Zachód będzie błagał, by Rosjanie walczyli, a m. in. my Polacy będziemy za to płacili, jak
to już parę razy było. A i tak istnieje wielkie ryzyko, że po tej awanturze okaże się, że wszystkie atuty ma-
ją w rękach Chińczycy. Może nie mam racji, ale jeśli ludzkość nie popełni zbiorowego samobójstwa, to za
50 lat będzie 6 do 10 superpaństw kontynentalnych. Bowiem globalizacja przejawia się w koncentracji nie
tylko kapitału i potencjału  militarnego. Myślę, że na większą skalę powtórzy się proces, jaki miał miejsce
w wiekach XIV – XVI , kiedy państwa prowincjonalne połączyły się w państwa narodowe (Prowansja +Na-
warra + Bretania itd. = Francja: Leon + Kastylia + Katalonia itd.= Hiszpania). Państwa, które wtedy
nie odrobiły lekcji (Włochy, Niemcy), nie mogły się pozbierać do końca XIX wieku.

I tu chciałbym nawiązać do felietonu sprzed 3 tygodni, chwalącego naszego Pana Prezydenta. Zgoda,
że lepszego nie widać na horyzoncie, niestety. Ale moim zdaniem nieodpowiedzialne wystąpienia Pana Ko-
morowskiego szkodzą naszej polityce wschodniej, a i tak nie przypodoba się elektoratowi Kaczyńskiego i
Rydzyka. O bezmyślnych wystąpieniach Pana Schetyny szkoda wspominać. Dobrze, że Pan Tusk się nie wy-
chyla. Mam nadzieję, że czeka aż zupa się ugotuje i tak jak 7 kwietnia 2010 roku udało mu się namówić
Putina na spotkanie w Katyniu, tak uda mu się namówić trzech najważniejszych Przywódców Europej-
skich do poważnej rozmowy z Panem Putinem, o przyszłości Europy wraz z Rosją. To nie będzie łatwe. Ale
dokonanie tego to byłby wyczyn, przy którym stanowisko Prezydenta Polski nie jest żadna atrakcją. Wiel-
ka wyprawa 100 najważniejszych do Katynia, miała „przykryć” ten sukces Tuska. I przykryła katastro-
falnie. Dlatego dziś nikt nie pamięta o 7 kwietnia 2010, a szkoda bo warto o tym przypominać.

Przepraszam za zbyt długi i chaotyczny list, ale jak wspomniałem na wstępie, temat Pańskiego felie-
tonu bardzo mnie poruszył.

Z  p o w a ż a n i e m
S t e f a n  S z p a l e r s k i

Moja odpowiedź na list
Szanowny Panie,
Chyba nieczęsto się zdarza, żeby na kolanie i w pośpiechu pisane felietony przyniosły, a właści-

wie jeden z nich, tak wysoką nagrodę.
Pański list to powinna być kartka z nieistniejącego podręcznika nieobecnego w programie naucza-

nia przedmiotu dla ponadpodstawowych szkół wszelkich rodzajów i stopni. Mógłby być to przed-
miot nazwany „myślenie historyczne”. Albo, prościej, „myślenie”.  

Ja uważam, że to, co się działo z Polakami gdzieś od połowy lat 70. XX wieku po mniej więcej 2005,
czyli przez trzydziestolecie – za jakiś cud. Hierarchowie KK wspierani mądrymi księżmi i fantastycz-
nym laikatem z TP, Znaku, Więzi  oraz warszawskiego i krakowskiego KiK. Partyjniacy budujący
wielkie budowle socjalizmu, ale też wydający POLITYKĘ, kierujący tym i owym nawet na dość wy-
sokich szczeblach. Demokratyczna opozycja zwalczająca tych partyjniaków. Ludzie uniwersytetu,
teatru, filmu, książki, piosenki, muzyki, sztuk plastycznych. Mnóstwo dobrych obywateli różnych
pokoleń. Pamiętających zwłaszcza to i owo, jak np. Powstanie Warszawskie, dziewiętnastowiecz-
ne insurekcje, ale i wysiłki księcia Druckiego-Lubeckiego, margrabiego Wielopolskiego. Pokolenie
wychowane w międzywojniu. Mam na myśli inteligencję. Dobrzy licealni profesorowie. 

Pół miliona, może milion ludzi. W coraz korzystniejszych okolicznościach zewnętrznych,  z bo-
żą pomocą – dokonali cudu zmiany paradygmatu polskiej walki o wolność i o godność. I o sens ży-
cia. Przeciw umieraniu, poniżeniu, pogardzie. Wspierani z zagranicy przez tak fantastycznych pa-
triotów, jak: Jan Nowak-Jeziorański, Jerzy Giedroyć, Jan Karski, Juliusz Mieroszewski, Gustaw Her-
ling-Grudziński, Józef Czapski.

Ludzie -– tak różni biografiami, a nawet światopoglądem i poglądem na sprawy istotne -– nigdy
wcześniej (ani dzisiaj) nie potrafili stworzyć takiej wspólnoty. 

Dla dobrych, dla pozytywnych i osiągalnych celów. Nie dla mrzonki. 
To prawdziwy cud.
Ja tylko się obawiam, że Pan Bóg zorientuje się w końcu, że przesadził ze swoją ślepą miłością

(często nie odwzajemnioną) do Polaków. I powie: basta! Radźcie teraz już sobie sami. Dajcie mi do
jasnej cholery spokój z tymi waszymi wciąż nowymi roszczeniami. Z głupotą. Z zawiścią.

Dlatego postanowiłem namówić Pana na opublikowanie, właśnie w PASSIE, Pańskiego listu do
mnie. Wiem, że jego treść wyrasta ponad standardy bezpłatnego dzielnicowego pisma. Ale może
to właśnie byłoby wzorotwórcze? Może warto pokazać jakiś wyższy standard? Skoro najważniej-
sze stacje telewizyjne abdykowały z powagi i odpowiedzialności.

Dziękuję Panu za ten list.
Warto było te cztery lata co tydzień być w PASSIE obecnym, oczywiście honorowo, by taki list otrzymać.

P o z d r a w i a m  s e r d e c z n i e ,
A n d r z e j  C e l i ń s k i

RESET Andrzej Celiński

Czytelnik pisze do mnie...

Wiosenne temperatury z pewnością dały już do myślenia. Mam na
myśli pokusę zmiany opon na letnie. Takie pomysły słyszałem już
w mediach, podpytywali mnie też znajomi. Czy już czas? Po moje-
mu, zdecydowanie nie!

W tej kwestii mam swoją zasadę od wielu lat. Miałem okazję dzielić się nią na
łamach MOTO-PASSY już niejednokrotnie, ale czemu nie zrobić tego raz jeszcze,
skoro zasada się sprawdza. Są wyznawcy „7 stopni”, są też miłośnicy pierwszych
promieni słońca i pierwszego śniegu, niemal, jak „pierwszej gwiazdki”. Znam też

takich, którzy uznają czas zmiany opon na zimowe, zaraz potem, jak wpadną w pierwszy poślizg.
Ci zwykle nie trafiają już do wulkanizatora, a są odwożeni do blacharza. Moja zasada w tej kwe-
stii jest prosta. Nie patrzę na temperatury i ilość słońca za oknem. Na Wielkanoc wyjeżdżam już
na letnich, na Wszystkich Świętych, na zimowych. Ta prosta reguła umożliwia w polskim klima-
cie w miarę bezstresową jazdę cały rok i równomierne zużywanie obu kompletów opon.

Muszę jednak przyznać, że tzw. anomalie pogodowe ostatnich lat, dały mi trochę do myślenia.
Klimat w Polsce, szczególnie ostatnio, ma to do siebie, że często nie wiemy, czego się po nim spo-
dziewać. Przymrozki w maju czy wiosenne temperatury w listopadzie nie dziwią już chyba niko-
go. Każdy z nas pamięta też bałwany ze święconkami i bezśnieżne gwiazdki. Generalnie, już nie
zawsze w zimę jest zimno, a w lato ciepło. I co z tym zrobić?

W świadomym wyborze i zakupie opon pomaga nam od końca 2012 roku wprowadzony wy-
móg umieszczania na każdej nowej oponie unijnej etykiety informacyjnej. Naklejka, umieszcza-
na na oponach do samochodów osobowych, dostawczych oraz pojazdów ciężarowych, w przy-
stępnej formie graficznej i opisowej paramertyzuje oponę według trzech kryteriów: oporu tocze-
nia, przyczepności na mokrej nawierzchni oraz poziomu hałasu zewnętrznego. Badania firm opo-
niarskich pokazują, że w przypadku samochodów osobowych najważniejszym kryterium dla
nas klientów jest przyczepność opony na mokrej nawierzchni. Bezpieczeństwo na drodze w du-
żej mierze zależy właśnie od ogumienia. Powinniśmy pamiętać, że łączna powierzchnia styku opon
z nawierzchnią w samochodzie osobowym, to obszar zbliżony do wymiaru jednej kartki papie-
ru formatu A4 i że opona jest jedynym elementem, jaki łączy pojazd z drogą.

Generalnie jest tak, że zdecydowana większość kierowców w Polsce opony zmienia. Nie będę
zagłębiał się w zasady, terminy i okoliczności, w jakich ma to miejsce, jak i w stan techniczny uży-
wanych w naszym kraju opon. Dziś mówmy jedynie o samym fakcie wymiany. Zwykle tak to jest,
że „gorsze” zimówki są lepsze na śliskim od „lepszych” letnich”. Wciąż występujących przeciwni-
ków „zasady zmiany” i ich argumenty, pozostawię sobie na oddzielny felieton.

Wśród moich znajomych, w ostatnich latach, zwiększała się też grupa zwolenników opon ca-
łorocznych. Przybyło ich zwłaszcza wśród osób, które rzadko zimą opuszczają miasto. Pogodo-
we anomalie ostatnich lat, jak i coraz lepsze wyniki opon całorocznych w testach i moim zdaniem
uzasadniają takie rozumowanie. Już przed kilkoma laty pamiętam, że czytałem o udanych testach
opon całorocznych, również produkowanych w Polsce. Zwykle jednak dotychczas konstrukcja
wszystkich opon całorocznych była podobna. Bieżnik w swej środkowej części miał sporo nacięć
zapewniających jak najlepszą przyczepność na trudnych zimowych nawierzchniach, natomiast
na zewnątrz masywne klocki, odporne na zniekształcenia i szybkie ścieranie, stabilizowały tor jaz-
dy w lecie. Decydując się na zakup opon całorocznych musieliśmy pamiętać, że jakość przez nie
prezentowana, była uśrednioną wartością parametrów technicznych opony letniej i zimowej.

A tu nagle nowy „problem”! Kolejna możliwość, to zwykle okoliczność pozytywna, ale i nowy ból
głowy. W ostatnich dniach natrafiłem na informację, która być może istotnie zmodyfikuje moje po-
dejście do kwestii wymiany opon, jak i opon całorocznych. Francuzi z firmy Michelin kończą właśnie
badania opony letniej, która ma jednocześnie homologację opony zimowej. Nowa opona będzie mo-
gła być używana zimą również w krajach, gdzie zimówki są obowiązkowe. W przeciwieństwie do zna-
nych mi wcześniej opon całorocznych, tych „kompromisowych”, nowa francuska opona uzyskała naj-
wyższą klasę „A” przyczepności do mokrej nawierzchni zarówno według kryteriów oceny opon let-
nich, jak i zimowych! Michelin CrossClimate, bo o niej właśnie piszę, to ponoć połączenie technolo-
gii opon zimowych i letnich – do tej pory uważane za niemożliwe do zastosowania w jednej oponie.
Opona dostosowuje swoje właściwości do warunków pogodowych dzięki zastosowaniu nowatorskiej
konstrukcji bieżnika i wykorzystaniu inteligentnych elastomerów. Testy niezależnych organizacji
potwierdzają najwyższe osiągi zarówno letnie, jak i zimowe nowej opony oraz przewagę nad mode-
lami całorocznymi dostępnymi dotychczas na rynku. Czyż nie można było tak od początku?

Nie pozostaje nic innego, jak poczekać na cenę i podjąć decyzję...
M O T O W O J

m o t o @ p a s s a . w a w . p l
F o t :  M i c h e l i n

MOTO-PASSA � MOTO-PASSA
Z techniką za pan brat...

Czas myśleć o zmianach...
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ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
601-336-063

KUPIĘ każde elektronarzędzia
oraz każdy inny sprzęt budowlany.

Odbiór osobisty. 
Tel. 690-613-031

SKUP KSIĄŻEK, dojazd, 
509-548-582

SPRZEDAM zakład fryzjerski,
516-144-424

KUPIĘ 1-,2-pokojowe, 
724-09-09-58

PODNAJMĘ stanowisko
fryzjerskie, 900 zł Kabaty, 
660-665-730

AUTO SKUP
Warszawa

501-291-812

AA ANGIELSKI skutecznie, 
503-765-393

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

HISZPAŃSKI, 507-087-609
MATEMATYKA, 22 641-82-83
MATEMATYKA, 503-472-944 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

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

CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

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

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

FRYZJERKĘ/ RA, dogodne
warunki, dużo klientów, Ursynów,
500-785-209

FRYZJERKĘ zatrudnię, Kabaty,
660-665-730

KUCHARKA/pomoc kuchenna
do pracowni garmażeryjnej,
Mysiadło, 603-68-65-61

PARKING strzeżony poszukuje
do pracy rencisty lub emeryta,
691-47-37-78

PIEKARZA i cukiernika do
piekarni cukierni w Piasecznie.
piekarniawzorowa@gmail.com,
tel.22 756-71-76

PRZYJMĘ do pracy mechanika,
pomocnika mechanika i ślusarza-
spawacza do warsztatu
samochodów ciężarowych, Łazy k.
Magdalenki, 604-626-444

MAZURY 7 dni od 540 zł 
z wyżywieniem, 

jezioro, las, kameralnie. 
Tel. 89 621-17-80

www.szczepankowo.pl

ANTENY, 603-375-875

BALKONÓW ZABUDOWY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, meble na
zamówienie, 602-27-17-18,

wt. i czw. promocje

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOCIEPLANIE poddaszy -

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

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734
ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
GLAZURA, gładź, malowanie,

panele, inne, 502-029-391
HYDRAULIKA, remonty, 

602-651-211

KOMPUTERY
pogotowie, ul. Na Uboczu 3, 

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

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, FLYCOM, 

Pasaż Ursynowski 9, 
tel. 22 644-26-05, 

601-737-777

KRATY, tel. 603-349-374

KRAWCOWA
ul. Kulczyńskiego 9
tel.: 692-101-784

MALOWANIE, gładź, tanio,
505-73-58-27

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

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

NAPRAWA - lodówki, pralki,
502-562-444

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

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

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

NAPRAWA RTV, 502-288-514

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

22 641-80-74

PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie
drzew i krzewów, 604-401-161

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

PROFESJONALNE
czyszczenie i pranie

dywanów i wykładzin, 
501-053-855,

www.fstz.waw.pl

REMONTY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608-303-530

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

501-132-233
ROLETY, plisy, żaluzje,

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

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

SPRZĄTANIE, mycie okien,
prasowanie. Posiadam referencje,
886-711-028

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

STOLARKA, pełny zakres,
naprawy, 22 641-54-84, 
601-751-247

STOLARSKIE, meblowe, 
505-935-627

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

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

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

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

WIERCENIE
KARNISZE, itp.
608-303-530

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

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

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

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

ŁatwŁatw o nie będzieo nie będzie
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje GGrraażżyynnaa LLeemmiieecchhoowwiicczz
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w
poniedziałek między godz. 12.00 a 12.30 . R y s z a r d  K o c h a n

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

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

NNiieeddzziieellaa,, 88 mmaarrccaa,, 1188..0000::
Dyskusyjny Klub Filmowy „Dom
Sztuki” zaprasza na pokaz ko-
medii „Mężczyzna, który kochał
kobiety”.

PPoonniieeddzziiaałłeekk,, 99 mmaarrccaa,, 1199..0000::
koncert z cyklu „Marek Majew-
ski i jego goście”. Obok Marka
Majewskiego wystąpi Lubelska
Federacja Bardów. Bezpłatne
karty wstępu wydaje kasa Do-
mu Sztuki od czwartku, 5 marca,
od godz. 17.00.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 3355 1177

88 mmaarrccaa odbędzie się recital
Kuby Sienkiewicza, lidera i woka-
listy zespołu Elektryczne Gitary.
Koncert będzie znakomitą okazją
uczczenia Dnia Kobiet. Wstęp po
uprzedniej rezerwacji. 

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

tteell//..ffaaxx 2222 664411 1199 1155

1155 mmaarrccaa ((nniieeddzziieellaa)) ggooddzz..
1188..0000 – koncert zespołu AD REM
„Uśmiechnij się - idzie wiosna”.
Zaproszenia do odbioru w Do-
mu Kultury.

Galeria Ucznia DK Imielin –
wystawa zbiorowa „Świątynie
Prawosławne” – 10.00-20.00.

GGaalleerriiaa WWiieeżżaa
aall.. KKEENN 110011

Otwarcie wystawy malarstwa
p.t: Przestrzenie Ulotne Joanny
Łukawskiej-Krajewskiej do Gale-
rii Wieża, al. KEN 101 w dniu
14 marca 2015 r. na godz. 17.
Wystawa Joanny Krajewskiej-
-Łukawskiej zainauguruje sezon
wystawienniczy 2015 w Gale-
rii.

KKlluubbootteekkaa DDoojjrrzzaałłeeggoo CCzzłłoowwiieekkaa
uull.. LLaanncciieeggoo 1133 llookk UU99,,

tteell.. 2222 337700 2299 2299

55..0033..22001155 cczzwwaarrtteekk ggooddzz..
1188::0000 – Wernisaż fotografii arty-
stycznej Edwarda Warownego
pt. “Portrety w starym stylu”.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

55..0033 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie z
drem Kamilem Kopanią –  w
cyklu „Rewolucje scenograficzne
w teatrze w XIX i XX wieku” pt.:
„W kręgu dadaizmu i
futuryzmu”.

1100..0033 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewiczem
– w cyklu „Świat jest teatrem. Sce-
ny z historii dramatu i teatru” pt.:
„Teatr oświeceniowy w Polsce –
250 lat sceny narodowej”.

Początek spotkań zawsze o
godzinie 19:00. 

Wstęp wolny!!!

CCeennttrruumm ŁŁoowwiicckkaa
uull.. ŁŁoowwiicckkaa 2211

tteell.. 2222-884455-5500-6622

55 mmaarrccaa ((cczzwwaarrtteekk)),, ggooddzz..
1188..0000 – „PIOSENKA, TO TAKA
INNA ROZMOWA” –projekt re-
alizowany w ramach Semestru
Szkoły Piosenki Elżbiety Zapen-
dowskiej i Andrzeja Głowackie-
go, działającej w Akademii Roz-
woju Talentów.

Koncert w wykonaniu mło-
dych artystów – to okazja do spo-
tkania w „tekstach” takich auto-
rów i poetów, jak Osiecka, Ko-
fta, Młynarski, Przybora, Wołek
oraz z muzyką Strobla, Satanow-
skiego Wasowskiego czy Ko-
niecznego.

Wstęp wolny
66 mmaarrccaa ((ppiiąątteekk)),, ggooddzz.. 1199..3300
Koncert zespołu „DRAKE RA-

MORAY BAND” – Grają, bo mu-
szą. Żaden nie ma formalnego
muzycznego wykształcenia -
może to i dobrze, bo szkoły nie
zabiły w nich pasji do grania, ale
każdy z nich z czasem stał się
profesjonalnym muzykiem. Się-
gają do mniej znanych utworów
bardzo znanych klasyków: Jo-
ego Zawinula, Chicka Corei, De-
ana Browna, Johna Coltrane’a,
Milesa Davisa, Jerzego Wasow-
skiego, Steps Ahead.

Zespół w składzie: Marcin Ko-
bus - trąbka, Neil Fornalik - gita-
ra, Jerzy Szczerbakow - gitara
basowa, Piotr Błaszczyk - perku-
sja.

GGrraasszz ww bbrryyddżżaa –– ddłłuużżeejj żżyyjjeesszz bbeezz AAllzzhheeiimmeerraa
Aktualne  terminy zajęć teoretycznych i praktycznych dla obu grup w II etapie „Brydż 60+”: 
A) Grupa zaawansowana:
1. Zajęcia teoretyczne w pierwszy i trzeci piątek miesiąca o godz. 12.00 na ul. Polinezyjskiej 10

w dniach: 6 i 20 marca, 6 i 20 kwietnia oraz 8 i 22 maja.
2. Zajęcia praktyczne w drugi i czwarty czwartek miesiąca o godz. 12.00 na ul Polinezyjska 10

w dniach: 12 i 19 lutego; 12 i 26 marca; 9 i 23 kwietnia oraz 14 i 28 maja.
Dnia 28.05 na uroczystym zakończeniu realizacji Programu, gościć będziemy  prof. dr nauk med.

Tadeusza Parnowskiego z Instytutu i Centrum Terapii Dialog na Ursynowie!!! Zajęcia prowadzą: Jan
Chodorowski i Arkadiusz Ciechomski. Opiekunem grupy będzie Grażyna Górka z Sekcji Brydża NOK.

B) Grupa początkująca: 
Zajęcia teoretyczne, z praktycznym rozwiązywaniem problemów, odbywać się będą w Sekcji Bry-

dża NOK przy ul. Na Uboczu 3 we wszystkie piątki miesiąca o godz. 15.00. Inauguracja – 6 marca
wykładem dr. nauk med. Magdaleny Gugały-Iwaniuk z Centrum Terapii Dialog, Udział zapowiedział
Koordynator Krajowy programu „Brydż 60+” Marek Małysa, arcymistrz międzynarodowy Janusz
Połeć i inni. Uczestnicy obu grup otrzymają ,wydany przez Marka Małysę, stosowny podręcznik.

Zajęcia prowadzić będzie Jan Chodorowski wspierany specjalistami z różnych dziedzin. Opie-
kun grupy – Grażyna Górka z Sekcji Brydża NOK.

Kierownik Sekcji Brydża NOK Stanisław Wzorek (509578284).
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