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75-lecie toru na Służewcu

Stop autostradzie!Unia Wojtka z Passą Święty Jan Paweł II

Czyt. str. 6 Czyt. str. 9 Czyt. str. 7 i 12

24 kwietnia 2014        czasopismo bezpłatne Nr 16 (705) Hańba na 
Drewnianej

Czyt. str. 10

FOTO LECH KOWALSKI

Czyt. str. 13



Gdy w roku 1978 kardynał
Karol Wojtyła przyćmił na-
wet największych wówczas

naszych mistrzów sportu: Irenę
Szewińską i siatkarzy pod wodzą
Huberta Wagnera, sięgając po bo-
daj najbardziej prestiżowy tytuł w
skali globalnej, cała Polska onie-
miała z zachwytu. I tylko niewiel-
ka grupa politruków posłuszna
Kremlowi (zwanemu dzisiaj
Krymlem) mogła być niezadowo-
lona. Na szczęście na to niezadowo-
lenie każdy mógł wtedy machnąć
ręką, wyjaśniając sobie uspokaja-
jąco: gdzie Rzym, gdzie Krym…

W artość prestiżowych ty-
tułów międzynarodo-
wych ocenia się między

innymi na podstawie takiego kry-
terium, jak liczba osób uprawiają-
cych określony sport. W wypadku
Karola Wojtyły – jeśli tak można
przenośnie powiedzieć – chodziło
z grubsza biorąc o co najmniej mi-
liard ziemian. A jeśliby dokonać
porównania z tenisem, owa wygra-
na w 1978 była odpowiednikiem
najwyżej cenionego zwycięstwa w
Wimbledonie. W rzeczywistości
wszakże miała o wiele większą war-
tość. Nieprzypadkowo bowiem, kie-
dy się poszukuje w sporcie określe-
nia wynoszącego kogoś pod niebio-
sy, nazywa go się „papieżem” re-
prezentowanej przezeń dyscypliny. 

M oże to kogoś urazi, że do
niezapomnianej dla nas
decyzji konklawe i do po-

staci śp. Jana Pawła II podchodzę
ze sportową miarą, ale w dzisiej-
szej dobie to chyba najbardziej
przemawia ludziom do wyobraź-
ni, zważywszy niesłychaną liczbę
telewizyjnych transmisji z najróż-
niejszych mistrzostw. I w prostym,
żeby nie powiedzieć prostackim
odbiorze, można mówić o wielkim
mistrzu boksu, wielkim mistrzu
sprintu, jak również o Wielkim
Mistrzu wiary. Tradycyjna hierar-
chia wartości została zresztą za-
chwiana między innymi poprzez
przesadne apoteozowanie sporto-
wych herosów, co widać szczegól-
nie wtedy, gdy byle partaczowi na
ringu bokserskim gra się hymn na-
rodowy przed walką. Z drugiej
strony jednak trzeba też brać pod
uwagę, że najbogatszy sportowiec
świata, amerykański miliarder
golfa Tiger Woods dysponuje o
wiele większym funduszem bieżą-
cym niż całe odrębne państwo, ja-
kim jest Watykan.

K arolowi Wojtyle nie zagra-
no w 1978 „Jeszcze Polska
nie zginęła”, bo to nie był

właściwy moment na taki party-
kularyzm, skoro chodziło o wybór
władcy dusz w skali międzynaro-
dowej. Nie ulega jednak wątpli-
wości, że niejednemu Polakowi łza
wtedy zakręciła się w oku. I usta-
nowienie naszego rodaka papie-
żem było dla całego narodu wiel-
kim moralnym wsparciem. Przy-
szło przecież w okresie, gdy po
krótkotrwałym skoku gospodar-
czym i cywilizacyjnym pojawił się
głęboki kryzys, trochę przypomi-
nający powojenną biedę, ponie-
waż braki w zaopatrzeniu rynku
były tak wielkie, że nawet cukier i
buty sprzedawano na kartki. I z
całą pewnością w tamtych warun-
kach będący skrajnym lewicow-
cem wspomniany trener siatków-
ki Hubert Wagner, nasz sąsiad z

Ursynowa, nie zmartwił się nomi-
nacją kardynała z Krakowa. Gdy-
by do dzisiaj żył, chyba by nie przy-
łączył się do grupy posłów SLD i
Twojego Ruchu, przeciwstawiają-
cych się uczczeniu nadchodzącej
kanonizacji Jana Pawła II specjal-
ną uchwałą sejmową. W owym
przeciwstawianiu się są poniekąd
racjonalne przesłanki z uwagi na
konstytucyjną świeckość państwa,
ale w tym wypadku celem jest
uczczenie obywatela, który – nie-
zależnie od tego, kto wierzący, a
kto niedowiarek – stał się dla
wszystkich, przynajmniej w pew-
nym okresie, moralnym wzorem.
Jaskrawie odróżniającym się od

zgrai zakłamanych i zawsze inte-
resownych polityków. 

Oczywiście, był JP2 tradycjo-
nalistą i jego niektóre po-
glądy musiały wzbudzać

nie tylko sprzeciw, ale nawet wzbu-
rzenie. Bo dlaczego w obrządku
katolickim kobiety nie mogą uzy-
skać święceń kapłańskich, a w ży-
ciu codziennym ma obowiązywać
całkowity zakaz stosowania pre-
zerwatyw, co – jak wiadomo – w
dobie rozprzestrzeniania się AIDS
wydaje się czymś paradoksalnym?
Ów częściowy konserwatyzm Jana
Pawła II nie musiał tak bardzo
martwić, bo w końcu mało kto się
oglądał na nauki papieskie zakła-

dając prezerwatywę. Tym bardziej,
że jako najbardziej prominentny
przedstawiciel chrześcijaństwa nie
próbował odgradzać tej wiary od
innych wyznań, lecz wprost prze-
ciwnie – jeździł po świecie i wycią-
gał rękę do zgody wobec wszyst-
kich innowierców. 

M ożna tylko żałować, że
moralny i polityczny do-
robek JP2 rozmienia się

w Polsce na drobne, tworząc wo-
kół niego przesadny kult jednostki
na taką skalę, na jaką kiedyś przy-
musowo rozwijano kult Józefa Wis-
sarionowicza Stalina. Współcześni
politrucy tak zatracili się w czczeniu
pamięci Jana Pawła II, że chcieliby

uczynić go patronem każdego rogu
ulicy i stawiać mu pomniki co sto
metrów. Chyba to szatan ich na-
kłania, by powielali sowieckie, chiń-
skie i koreańskie wzory. 

Szatan też pewnie podpowie-
dział uruchomienie taśmo-
wej produkcji świętych i

przypisywanie im domniemanych
cudów, niejednokrotnie ośmiesza-
jących wyznawców katolickiej
wiary. Mnie jednak bardziej mar-
twi to, że na świętych próbują na-
gminnie kreować się politycy, któ-
rym prędzej czy później spada
znad głowy aureola, jak to ostat-
nio się stało z wiceprezydentem
Warszawy Jarosławem Dąbrow-
skim. Pani prezydent Hanna
Gronkiewicz-Waltz, która go po-
wołała w ramach partyjnej no-
menklatury PO na swego zastęp-
cę niespełna rok temu, była zmu-
szona pokazać mu drzwi, bo po-
dobno traktował stołeczny samo-
rząd jak własny folwark.

W łasny…? Akurat co do
rozlicznych tytułów wła-
sności w Warszawie

można mieć poważne zastrzeże-
nia. Dziwnym trafem nie doczeka-
liśmy się wyjaśnienia ze strony pa-
ni prezydent, której mąż został po-
noć współwłaścicielem kamienicy
przy ul. Noakowskiego w drodze
zagmatwania prawnego, którego
początkiem było ciężkie przestęp-
stwo. Komentator „Gazety Wybor-
czej” Jacek Żakowski kwestionuje
z kolei prawa rodziny Branickich
do rewindykowania pałacu w Wi-
lanowie, żądając, by Braniccy roz-
liczyli się z korzyści, jakie przynio-
sła im praca niewolnicza chłopów
w postaci pańszczyzny. Aż strach
pomyśleć, gdy ktoś zacznie rozli-
czać tych, co zwykli nabywać wła-
sność za tradycyjne „Bóg zapłać”. 
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Unikatowy program sportowy dla przedszkolaków

Na Ursynowie realizowany jest jedyny w skali Warszawy projekt „Sportowe Przedszkole” mają-
cy ma na celu podniesienie sprawności fizycznej przedszkolaków – grupy, która ma najmniejsze szan-
se na korzystanie z dobrodziejstw profesjonalnie prowadzonych zajęć z wychowania fizycznego. Z
uwagi na wiek i odpowiedni rozwój psychofizyczny dzieci, zajęcia prowadzone są w formie gier i
zabaw ruchowych. Uczestnictwo w szeroko pojętej kulturze fizycznej jest nie mniej ważne niż na-
uka matematyki czy języka polskiego. Ponieważ podstawową częścią programu są rozgrywki rekre-
acyjno-sportowe, dzieci uczą się współzawodnictwa, podstawowych zasad fair play, poznają smak
zwycięstwa, a czasem porażki. W naturalny sposób przekłada się to na kształtowanie uniwersalnych
postaw, które przydadzą się dzieciom zarówno w szkole, jak i życiu. Dodatkowe zajęcia sportowe
prowadzone są przez absolwentów wyższych szkół wychowania fizycznego (z uprawnieniami pe-
dagogicznymi) lub nauczycieli przedszkolnych z ukończonymi podyplomowymi studiami związa-
nymi z wychowaniem fizycznym, a odbywają się raz w tygodniu. Podczas zajęć wyłaniana jest 16-
osobowa reprezentacja, która później bierze udział w rozgrywkach międzyprzedszkolnych.

8 medali dla kickboxerów
W połowie kwietnia odbył się jeden z największych cyklicznych turniejów Kickboxingu w Euro-

pie. Do austriackiego Insbruka przyjechało ponad 1700 zawodników z 26 państw. Nie zabrakło tam
również ekipy KS X Fight z Piaseczna, która co roku gości na tym turnieju. – Tym razem zdobyli-
śmy medale w 5 formułach kickboxingu. Świetnie spisały się dziewczęta zdobywając 5 medali –
relacjonuje trener. Swoją wysoką formę potwierdziła Emilia Szabłowska stając na 2 miejscu podium
w formule poinfighting. Świetnie spisała się też Dorota Godzina po raz kolejny zdobywając Puchar
Świata – tym razem w formule light-contact. W K-1 rules i w Kick Light srebro wywalczyła Pauli-
na Frankowska. Brąz zawisł na szyi Agnieszki Wiśniewskiej, która rywalizowała w full-contakcie.

Męska część ekipy również nie oddała pola przeciwnikom i wywalczyła 3 medale w tym 2 naj-
cenniejsze. W kat. do 79 kg w formule light-contact najlepszy był Łukasz Wichowski, który w dro-
dze do złota stoczył 5 pojedynków. W kick light Marcin Nasiadko nie miał sobie równych w swo-
jej kategorii wagowej a formule light-contact zdobył brązowy medal.

Ursynów najlepszy w KRWIObiegu!
Rozstrzygnięto konkursy organizowane podczas tegorocznego Orlen Warsaw Marathon. W kon-

kursie brały udział cztery dzielnice przez które prowadziła trasa maratonu. Mieszkańcy Ursyno-
wa okazali się najlepsi w konkursie „KRWIObieg” oddając łącznie 7200 ml krwi. W pozostałych
konkursach, w których nie zabrakło naszych przedstawicieli, zostaliśmy wyróżnieni za oryginal-
ną palmę ekologiczną, którą wykonała uczennica Szkoły Podstawowej nr 96 oraz za wynik
101,412 km w konkurencji Outdoor Spinning.

Piłkarskie emocje
Aż 16 fascynujących spotkań, ponad 320 minut piłkarskich emocji oraz 73 zdobyte gole. Na boisku

Orlik 2012 przy ul. Chełmskiej 23 odbył się IV. Memoriał im. o. Józefa Jońca SP. W tegorocznym turnie-
ju wzięło udział blisko 130 zawodników, którzy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły
podstawowe oraz gimnazja. Młodzi piłkarze grali bardzo ambitnie, ale zgodnie z przepisami. Żadnego
nie ukarano żółtą, ani czerwoną kartką. Najwięcej bramek wśród szkół podstawowych strzeliła druży-
na Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 Sióstr Niepokalanek – 14. Natomiast w gronie gimnazjalistów
najskuteczniejsza była reprezentacja Publicznego Gimnazjum Kolegium Zakonu Pijarów – 11 trafień.

Odzyskaj przedmioty
Ursynowscy policjanci po-

szukują właścicieli przedmio-
tów, które mogą pochodzić z
przestępstw. W komisariacie,
przy ulicy Janowskiego 7 trwa
wystawa zabezpieczonej bi-
żuterii, zegarków, numizma-
tów i innych wartościowych
rzeczy. Wszystkie osoby, któ-
re w wyniku włamania lub
kradzieży mieszkaniowej
utraciły takie przedmioty, pro-
szone są o kontakt z funkcjo-
nariuszami.

Policjanci z ursynowskiego
wydziału wywiadowczo-patro-
lowego 8 kwietnia zatrzymali
trzech mężczyzn podejrzewa-
nych o włamania do mieszkań
na terenie Warszawy i okolic.
Funkcjonariusze w trakcie
przeszukania mieszkania jed-
nego z nich zabezpieczyli biżu-
terię, zegarki, numizmaty i in-
ne wartościowe przedmioty,
które mogą pochodzić z prze-
stępstw.

Policjanci apelują do osób,
które w wyniku włamania lub
kradzieży mieszkaniowej
utraciły takie rzeczy, a rozpo-
znają je na dołączonych zdję-
ciach o kontakt pod numera-

mi tel. (22)603-34-36 lub
(22)603-34-34. W ursynow-
skim komisariacie, przy ulicy
Janowskiego 7 odbędzie się
także wystawa tych przedmio-
tów i  można je oglądać od
dnia 22 kwietnia, w godzi-
nach od 8.00 do 16.00. W ce-
lu uzgodnienia innej godziny,
zainteresowane osoby proszę
są o kontakt telefoniczny z
funkcjonariuszami pod ww.
numerami.

Ukrył się w szafie
Dzielnicowi z mokotowskiej

komendy zatrzymali mężczy-
znę poszukiwanego listem goń-
czym. Dariusz W. ukrywał się
od jakiegoś czasu w mieszkaniu
na terenie dzielnicy, a kiedy
mundurowi pojawili się tam,
schował się do szafy. 56-latek
trafił już do aresztu śledczego,
gdzie odbędzie karę za prze-
stępstwo narkotykowe, które
ma na swoim koncie.

Policjanci ustalili, że poszuki-
wany listem gończym 56-latek
może ukrywać się w mieszka-
niu u swojej krewnej. Funkcjo-
nariusze przez jakiś czas obser-
wowali lokal, w którym miał
przebywać mężczyzna. Gdy
dzielnicowi zapukali do drzwi,
otworzyła im właścicielka. Po-
czątkowo nic nie wskazywało
na to, że w mieszkaniu przeby-
wają inne osoby, a z relacji ko-
biety wynikało, że mieszka sa-
ma. Jednak policjanci nie dali
się zwieść tym zapewnieniom i
kiedy sprawdzili dokładnie
wszystkie pomieszczenia, oka-
zało się, że poszukiwany scho-
wał się do szafy.

Dariusz W. był poszukiwany
przez policjantów z Łowicza.
Lubelski sąd wydał za nim list

gończy w celu doprowadzenia
do najbliższego aresztu śled-
czego, gdzie miał odbyć dalszą
cześć kary 5 lat pozbawienia
wolności. 56-latek ma na swo-
im konie przestępstwo narkoty-
kowe.

Nie zapłacili za zakupy
Do policyjnego aresztu trafi-

ło dwóch mężczyzn, którzy w
jednym ze sklepów na terenie
Ursynowa ukradli artykuły spo-
żywcze. Paweł K. oraz Jarosław
T. próbując wyjść ze sklepu z
niezapłaconym towarem, za-
atakowali interweniującego
pracownika ochrony. 35-latek
oraz 39-latek już usłyszeli za-
rzuty. Za kradzież rozbójniczą
grozi kara do 10 lat więzienia.

Policjanci z ursynowskiego
komisariatu zostali wezwani na
interwencję do sklepu, w któ-
rym miało dojść do kradzieży.
Jak ustalili mundurowi, pracow-
nik ochrony poza linią kas ujął
klienta, który nie zapłacił za to-
war. Wtedy wywiązała się mie-
dzy nimi szarpanina i na pomoc
ruszył mu towarzyszący męż-
czyzna, który zamachnął się sta-
lowym przedmiotem, próbując
uderzyć nim ochroniarza. Na
pomoc ruszył mu pracownik, a
w międzyczasie w sklepie poja-
wili się mundurowi, którzy za-
trzymali mężczyzn.

Paweł K. oraz Jarosław T. zo-
stali przewiezieni do komisa-
riatu. 35-latek był już wielo-
krotnie zatrzymywany za wła-
mania i kradzieże. Tym razem
mężczyzna i jego 39-letni zna-
jomy usłyszeli zarzuty za kra-
dzież rozbójniczą jako przypa-
dek mniejszej wagi. Może im
grozić kara do 5 lat więzienia.
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PPAASSSSAA::
NNaa oossttaattnniieejj
sseessjjii RRaaddyy
DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww
ooppiinniioowwaalliiśścciiee PPaańńssttwwoo
uucchhwwaałłyy ddoottyycczząąccee zzwwiięękksszzeenniiaa
ddoocchhooddóóww bbuuddżżeettuu ddzziieellnniiccyy UUrr-
ssyynnóóww oo ppoonnaadd 2200 mmllnn zzłł.. SSkkąądd
ttaakkiiee śśrrooddkkii ffiinnaannssoowwee??

PPIIOOTTRR SSKKUUBBIISSZZEEWWSSKKII:: W
kwietniu został sfinalizowany
proces przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w pra-
wo własności dla spółki
PERGRANSO, jeśli chodzi o
działkę, na której zlokalizowany
jest obiekt usługowo-handlowy
Leclerc – KEN Center przy skrzy-
żowaniu Al. Komisji Edukacji
Narodowej i ul. Ciszewskiego.
Z tego tytułu do budżetu m. st.
Warszawa wpłynęło ponad 23,4
mln złotych. W związku z tym,
że cała procedura została prze-
prowadzona w naszej dzielnicy,
środki te powinny trafić na Ursy-
nów. Dlatego też na ostatniej se-
sji Rady Dzielnicy radni Nasze-
go Ursynowa i Prawa i Sprawie-
dliwości pozytywnie zaopinio-
wali zmiany w dzielnicowym za-
łączniku budżetowym. Popraw-
ki nie poparli radni Platformy
Obywatelskiej, wstrzymując się
od głosu, mimo że szef Klubu

PO Tomasz
Sieradz zgo-

dził się, iż te pie-
niądze powinny tra-

fić do dzielnicy. Jeżeli
zmiany zostaną zatwierdzone
przez prezydenta Warszawy i
radę miasta, Ursynów będzie
miał dodatkowo do wydania w
tym roku ponad 23,4 mln zł. 

JJaakkiiee zzaaddaanniiaa zzoossttaałłyy zzaapprroo-
ppoonnoowwaannee nnaa sseessjjii pprrzzeezz zzaarrzząądd
ddoo zzrreeaalliizzoowwaanniiaa?? 

- Można je podzielić na nastę-
pujące grupy: edukacja, kultura,
sport i promocja oraz wydatki
majątkowe. Edukacja stanowi
priorytet dla działań podejmo-
wanych przez rządzącą Ursyno-
wem koalicję. Prawie każde wol-
ne środki staramy się przezna-
czyć na finansowanie tej sfery. W
zeszłym roku wyremontowali-
śmy aż 5 boisk przyszkolnych. W
tym roku również chcielibyśmy
przeznaczyć środki na ten cel,
konkretnie 5,9 mln zł na moder-
nizację boisk przy SP 322, 303 i
Gimnazjum 92, a także na inne
remonty w szkołach i przedszko-
lach. Prawie 4 mln zł zamierzamy
przeznaczyć na pokrycie niedo-
borów w planie wynagrodzeń dla
pracowników publicznych placó-
wek oświatowych, w tym na pod-

wyżki dla personelu pomocnicze-
go. Niestety, załącznik budżetowy
dla naszej dzielnicy jest tak skal-
kulowany przez skarbnika mia-
sta, że już od początku roku było
jasne jest, że zabraknie środków
na wynagrodzenia. Te środki na
szczęście zawsze znajdowane są
w ciągu roku – z oszczędności,
dodatkowych dochodów. Prze-
widziane zostało również zwięk-
szenie wydatków na finansowa-
nie  przedsięwzięć kulturalnych
oraz imprez sportowo-rekreacyj-
nych w naszej dzielnicy. Przypo-
minam, że kwota na te wydatki
została zmniejszona w zeszłym
roku o ponad 2 mln zł w wyniku
szkodliwej poprawki budżetowej
radnego (z rady miasta – przyp.
red.) PO Macieja Wyszyńskiego.

AA ccoo zz iinnwweessttyyccjjaammii??
Na ten cel, czyli tzw. wydatki

majątkowe, zarząd dzielnicy Ur-
synów zaproponował zwiększe-

nie dochodów o 6 mln zł. Jeżeli
dzielnica otrzyma te środki, to
możliwe będzie sfinansowanie
m. in. całkowitej przebudowy cią-
gu pieszo-jezdnego do obiektów
oświatowych przy ul. Hirszfelda,
budowy sygnalizacji świetlnej
przy ul. Zaruby, zdroju w parku
przy Bażantarni oraz oświetlenia
dla skateparku, budowy boiska
w parku Lasek Brzozowy, placu
zabaw przy ul. Gandhi i przy ul.
Akustycznej. Część środków była-
by przeznaczona na moderniza-
cję obiektów oświatowych, m. in.
SP 100, przedszkola nr 55, 126
oraz Gimnazjum nr 92. Dodat-
kowo chcielibyśmy przeznaczyć
250 tys. zł na sfinansowanie re-
montu placu zabaw przy Lasku
Brzozowym - niestety ta inwesty-
cja została źle przeprowadzona
przez naszych poprzedników i
trzeba to teraz naprawić - oraz
350 tys. zł na remont boiska do

koszykówki i siatkówki Orlik. To
boisko, podobnie jak plac zabaw,
zostało źle wykonane, a efektem
tego jest nawierzchnia nie nada-
jąca się do użytku. 

CCzzyy uuwwaażżaa PPaann,, żżee wwłłaaddzzee
WWaarrsszzaawwyy zzggooddzząą ssiięę nnaa pprrzzyy-
zznnaanniiee ttyycchh ddooddaattkkoowwyycchh śśrroodd-
kkóóww ddllaa ddzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww?? NNiiee
mmaa PPaann oobbaawwyy,, żżee ttaakk jjaakk ppoodd
kkoonniieecc zzeesszzłłeeggoo rrookkuu,, zzoossttaannąą
oonnee zzaabbllookkoowwaannee ddllaa ddzziieellnniiccyy??

Zarząd dzielnicy w podziale
tych środków kierował się dwo-
ma zasadami. Po pierwsze, trze-
ba było wybrać zadania, które są
możliwe do zrealizowania w tym
roku. O realizację większości z
nich postulowaliśmy wielokrot-
nie, a więc te propozycje nie po-
winny stanowić zaskoczenia dla
władz Warszawy. Po drugie, część
środków należało przeznaczyć na
niedobory w oświacie, w tym na
wypłatę należnych wynagrodzeń

dla pracowników. Biorąc powyż-
sze pod uwagę, trudno sobie wy-
obrazić, że urzędnicy miejscy nie
zgodzą się na przyznanie nam
tych środków. Jeżeli tak by się
stało, to przecież nie będzie to
„kara” dotykająca burmistrza Gu-
ziała i nas radnych, ale poważny
cios wymierzony w mieszkańców
Ursynowa. Warto zauważyć, że
my nie prosimy o dodatkowe
środki, tylko one już są, zostały
wygenerowane przez dzielnicę i
dlatego tu powinny być rozdy-
sponowane. W czasach kryzysu
jest to poważny zastrzyk wzmac-
niający finanse miasta, a mam
nadzieje, że również dzielnicy.
Dlatego mam wielką nadzieję, że
prezydent Warszawy zatwierdzi
przekazanie nam tych środków i
nie będzie robić w związku z tym
żadnych problemów. Bardzo na
to liczymy.

R o z m a w i a ł  R A F A Ł  K O S

Piotr Skubiszewski o 23,4 mln złotych, które może zyskać Ursynów

Łatwiej zarobić niż zainkasować

PPIIOOTTRR SSKKUUBBIISSZZEEWWSSKKII
pprrzzeewwooddnniicczząąccyy KKlluubbuu RRaaddnnyycchh

„„NNaasszz UUrrssyynnóóww””

FOTO LECH KOWALSKI

GŁOSUJ NA PTASI PATROL!
Wciąż niewiele osób wie, że podczas letnich remontów i

ociepleń budynków giną nasze miejskie ptaki. Jest to śmierć
okrutna – ptaki zamurowywane są żywcem w szczelinach bu-
dynku, kratuje się stropodachy i odcina rodzicom dostęp do pi-
skląt w gnieździe. Co roku przeprowadzamy masową ptasioek-
smisję, a tej tragedii naprawdę można łatwo uniknąć.

Od 2009 roku w Warszawie działa Ptasi Patrol Interwencyj-
ny pod przewodnictwem Renaty Markowskiej. Ratowaniu ży-
cia skrzydlatym sąsiadom Renata oddała swoje serce i cały
wolny czas. Jeździ na interwencje, obserwacje,  negocjuje, me-
diuje, upomina, dba o kompensacje, czyli by powieszono bud-
ki zastępcze jeśli ptasi lokal został nieodwracalnie zniszczony.
Radzi też telefonicznie i mailowo osobom z całej Polski! Ptasi
Patrol ma obecnie kilku wolontariuszy i ta garstka osób stara
się pomóc przy każdej zgłoszonej interwencji.  

Nasze ptasie interwencje, Poradnik Interwencyjny, Ulotkę In-
terwencyjną oraz omówienia tematu i ilustrujące go zdjęcia
można obejrzeć na stronie: www.nogawlape.org

W 2012 i 2013 roku działalność Patrolu finansowana była
przez Miasto Stołeczne Warszawa. Obecnie zostaliśmy nomi-
nowani do Najlepszej Warszawskiej Inicjatywy Pozarządowej
2013 roku w ramach konkursu S3KTOR! To ogromne wyróż-
nienie dla nas i też szansa dla ptaków, by o ich losie dowiedzia-
ło się więcej osób.

Biuro Ochrony Środowiska wraz z działającymi przy nim
Komisjami Dialogu Społecznego: ds. Środowiska Przyrodnicze-
go i ds. Ochrony Zwierząt wskazując naszą inicjatywę uznało
ją za “unikatową w skali Miasta, organizowaną kolejny rok i
zmieniającą świadomość ekologiczną warszawiaków”.

Do 28 kwietnia internauci mogą głosować na projekt, który
zdobędzie Nagrodę Mieszkańców.

Bardzo prosimy głosujcie na Ptasi Patrol!
Głosujemy na projekt „Na ratunek skrzydlatym sąsiadom –

Ptasi Patrol Interwencyjny zaprasza do współpracy warsza-
wiaków”:  http://www.konkursy.um.warszawa.pl/no-
de/add/konkurs-s3ktor

b o b .
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Jednym z priorytetowych
zadań w terapii logope-
dycznej jest tzw. gimnasty-
ka buzi i języka, czyli ćwi-
czenia i zabawy uspraw-
niające motorykę narzą-
dów mowy u dzieci.  

Poprawna i dokładna artyku-
lacja zależy w dużym stopniu
właśnie od sprawności mięśni
narządów artykulacyjnych. Wy-
mawianie każdej polskiej głoski
wymaga bowiem innego ułoże-
nia narządów mowy i pracy in-
nych mięśni. Narządy mowy
trzeba tak ćwiczyć, aby wypraco-
wać zręczne i celowe ruchy języ-
ka, warg, żuchwy, policzków i
podniebienia miękkiego. 

Każdy z nas wie, że codzienne,
żmudne powtarzanie tych sa-
mych czynności wprowadza do
naszego życia mało atrakcyjny
element zwany nudą i rutyną.
Tylko  wachlarz różnorodnych
zabaw i  atrakcyjność wykony-
wanych przez dziecko  czynności
może zagwarantować obopólny
sukces, może wywołać oczeki-
wany szczery uśmiech na twarzy
malucha.      Pamiętając o tym,
postanowiłam wzbogacić moje
zajęcia logopedyczne o nietypo-
wy element. Zachęciłam  dzieci
do wzięcia udziału w konkursie
plastycznym „Moja ulubiona

minka logopedyczna”. Chcia-
łam, aby dzieci  samodzielnie
wybrały  jedno  ćwiczenie arty-
kulacyjne, następnie zilustrowa-
ły tę najciekawszą, najzabaw-
niejszą,  najśmieszniejszą min-
kę.   Do udziału zgłosiło się 14
uczniów, zarówno sześcio- i sied-
miolatki. Dzieci z ogromnym za-
pałem i zaangażowaniem ryso-
wały logopedyczne buźki, a po-
tem je wielokrotnie powtarzały
przed lustrem. Wykonane dzie-
cięcą rączką kolorowe prace są

wspaniałą wizualizacją podsta-
wowych ćwiczeń z zakresu prak-
sji oralnej. Dodatkowo stanowią
nietypowy i wielce przydatny
materiał do zabawy w terapii lo-
gopedycznej. Od dziś to nasz nie-
typowy i jedyny w swoim rodza-
ju album ćwiczeń buzi i języka.
Wszystkim uczestnikom gorąco
dziękuję i już dziś zachęcam do
udziału w kolejnych twórczych
przedsięwzięciach.

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 ,  

To będzie donośny głos w sprawie Ukrainy! 25 kwietnia o godz. 18 na scenę
na Plaży Wilanów w Warszawie wyjdą artyści z Polski i Ukrainy, którzy
wspólnie zagrają na rzecz rodzin ofiar z Majdanu. Koncert poprowadzi Szy-
mon Majewski.

- To był odruch serca - mówi o pomyśle zorganizowania koncertu Artur Buczyński, wiceburmistrz
Dzielnicy Wilanów. Pamiętamy ile kosztowała nasza wolność i rozumiemy determinację Ukraiń-
ców, którzy w obronie swojej wolności wyszli manifestować na Majdan, a w tragicznych dniach
stycznia i lutego nie zawahali się podjąć nierównej walki. Musimy pomóc, bo to WSPÓLNA SPRA-
WA! - dodaje Artur Buczyński.

Koncert organizowany jest dokładnie na miesiąc przed terminem wyborów prezydenckich na
Ukrainie. Zapraszamy wszystkich, którym nie jest obca idea pomagania innym, a przy okazji chcą
posłuchać dobrej i różnorodnej muzyki. 

KTO ZAGRA?
W znamienitym gronie artystów, obok kultowych nazwisk i zespołów, odnajdziemy młode pro-

jekty muzyczne. Swój udział w koncercie potwierdzili: Maleo Reggae Rockers, Skadyktator i Je-
go Kosmiczne Combo featuring Robert Brylewski, DGZZ, Anna, Natu, Paulina Przybysz, Karoli-
na Cicha, R.U.T.A., Moskwa, Vienio, Tomek Lipiński, Mateusz Mijal, Taraka - zespół muzyków z
Polski, Białorusi i Ukrainyi  Kozak System, zespół ukraiński, który powstał w lutym 2012 r. Mu-
zykę zespołu określa się jako folk-rock, słychać w niej wpływy reggae, rocka i tradycyjnej muzy-
ki ukraińskiej oraz bałkańskiej. Kozak System utworzyli byli członkowie zespołu Haydam. 

Biletem wstępu na koncert będzie cegiełka o wartości 20 zł, która będzie sprzedawana w ka-
sach przed wejściem na Plażę Wilanów. W trakcie koncertu odbędzie się także aukcja przedmio-
tów podarowanych przez artystów i partnerów, którzy zdecydowali się wesprzeć tą szczytną
ideę. Do zdobycia są m.in. gitara w barwach flagi ukraińskiej z autografami artystów występują-
cych na Majdanie i płyta od zespołu Daga Dana, absolutny unikat z piękną dedykacją i autogra-
fami wszystkich muzyków. 

Całkowity dochód z aukcji i ze sprzedaży biletów-cegiełek zostanie przekazany rodzinom ofiar
z Majdanu. Partnerem wydarzenia jest Fundacja Otwarty Dialog.

Informacje o koncercie dostępne są także na facebooku (zapraszamy na funpage Wilanów Maj-
dan Wspólna Sprawa) i na stronie Urzędu Dzielnicy Wilanów: www.wilanow.pl

y b y

Wilanów - Majdan. Wspólna Sprawa

Koncert na rzecz rodzin ofiar
Logopedia nie musi być nudna! 
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Tegoroczny spacer z wielkanocną święconką był dla mnie również wyjątkowym
przeżyciem motoryzacyjnym. Nieopodal jednej z ursynowskich parafii, stał zapar-
kowany, bardzo rzadki dziś już w Polsce, Fiat 1100. To absolutnie wyjątkowe „zja-
wisko”, wyglądało na jeżdżące, a z pewnością zarejestrowane, na nowych, bia-
łych, ursynowskich numerach!

Tak chyba właśnie miało być. Naturalnie refleksyjny nastrój Świąt Wielkanocnych, zbiegł się z do-
cierającymi do mnie ostatnio w redakcji głosami, o potrzebie napisania tekstu „historycznego”. Nie
mogło, więc złożyć się lepiej. Na mojej drodze, przed kilkoma dniami, pojawił się wspaniały „pre-
tekst” do napisania kilku słów, sięgających nieco bardziej do historii motoryzacji, niż ostatnie felie-
tony wybiegające w przyszłość. Niemal zawsze mam przy sobie aparat, więc zrobiłem kilka zdjęć,
które przez ostatnie parę dni, nie dawały mi spokoju.

W dzisiejszym felietonie słów kilka o Fiacie 1100 w jednej ze swoich ostatnich, z rozlicznych wer-
sji - R, bo taki właśnie najprawdopodobniej model, udało mi się spotkać. Piszę najprawdopodobniej,
gdyż nie jestem specem od starych włoskich samochodów, a ten spotkany przeze mnie, nie posiadał
żadnych oznaczeń. Dotarłem do informacji, z których wynika, że w ostatnim okresie produkcji mo-
delu 1100, był on oferowany w dwóch wersjach wyposażeniowych: normalnej i zubożonej. Tę dru-
gą, oprócz różnic w wyposażeniu, charakteryzował właśnie m.in. brak jakichkolwiek oznaczeń na
nadwoziu. Trochę pracy porównawczej i analiza dostępnych źródeł, pozwoliły zebrać kilka, jak my-
ślę, ciekawych informacji na temat tego rzadko spotykanego na naszych drogach samochodu.

Fiat 1100 należał do przedstawicieli klasy niższej średniej w ówczesnej gamie koncernu. W wie-
lu różnych wersjach, produkowany był od roku 1939, aż do roku 1969. Pierwsze wcielenie mode-
lu 1100, które ukazało się na rynku w roku wybuchu wojny, było następcą modelu 508 i pierwot-
nie nosiło nazwę 508C. Szybko jednak przyjęło się „praktyczne” określenie „1100”, które w prostej
linii pochodziło od pojemności, zastosowanego w modelu, silnika. Od początku produkcji, samo-
chód oferowany był w wielu różnych wersjach, w tym m.in.: dostawczej, taksówki, karetki, a nawet
mobilnego biura. Sprzedawany był głównie jako czterodrzwiowy sedan, ale również, jako kombi i
pick-up. W początkach swojego długiego życia, w okresie II Wojny Światowej, na bazie pierwszych
wersji modelu 1100, opracowywano również rozliczne wersje militarne.

W ostatnim okresie produkcji, Fiat 1100, w niemal niezmienionej wersji, był też przez wiele lat
wytwarzany i z powodzeniem oferowany, w Argentynie oraz w Pakistanie, gdzie ustanowił abso-
lutny rekord długości życia jednego modelu. Przez ponad trzydzieści lat powstało ponad milion eg-
zemplarzy.

Smutny incydent przytrafił się bohaterowi dzisiejszego felietonu pod koniec produkcji, na począt-
ku roku 1966. W przeddzień inauguracji nowego modelu – 124, aby uniknąć wewnętrznej konku-
rencji pomiędzy tymi pojazdami, 1100 „przesunięto” w dół gamy i ponownie rozpoczęto jego sprze-
daż z mniejszym i słabszym silnikiem o mocy 48 KM. Jednocześnie ponownie przeprojektowano nad-
wozie oraz uproszczono oprzyrządowanie wnętrza.

Na przełomie lat 60. I 70. XX. w., paleta Fiata obejmowała kilkanaście modeli i budziła zazdrość
wśród konkurencji. Począwszy od małego i taniego 500, a kończąc na dużym i luksusowym 130, wszyst-
kie ówczesne modele, zajmowały czołowe miejsca w europejskich rankingach sprzedaży w swoich

segmentach! Okres ten, był ostatnim z wielkich, w długiej historii włoskiego koncernu. Choć w la-
tach 70. Fiaty wciąż dobrze się sprzedawały, we Włoszech wybuchały coraz częstsze protesty pracow-
ników, dokonywano też nawet mordów na członkach rodzin przemysłowców. Lokalne problemy w
fabrykach, zbiegły się nieszczęśliwie z drastycznym spadkiem jakości samochodów marki Fiat, lat 70.
i 80. Powodem załamania się jakości turyńskich pojazdów, były m.in. sprowadzane do ich produk-
cji z ZSRR blachy, którymi kraj ten płacił za posiadane licencje na produkcje samochodów. 

Następcą bohatera dzisiejszego felietonu, stał się w roku 1969, dobrze znany w Polsce model 128,
pierwszy samochód w historii marki Fiat, z przednim, umieszczonym poprzecznie, układem napę-
dowym. O nim i może szerzej o historii marki Fiat, napiszę więcej przy innych okazjach. W swoich
zbiorach posiadam zdjęcie pięknego egzemplarza modelu 128... M O T O W O J

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

MMAACCIIEEJJ PPEETTRRUUCCZZEENNKKOO::
SSkkąądd uu cciieebbiiee ppaassjjaa ddoo ssaattyyrryycczz-
nneeggoo kkoommeennttoowwaanniiaa rrzzeecczzyywwii-
ssttoośśccii??

WWOOJJCCIIEECCHH DDĄĄBBRROOWWSSKKII:: To
rzeczywistość zmusza mnie do
tego! Nie moja wina, że politycy
sami się podkładają. Ja napraw-
dę niczego nie wymyślam. Ży-
cie dawno przerosło kabaret i
codziennie dostarcza tyle tema-
tów, że nie nadążam z pisaniem.
Tematy leżą wprost na ulicy, naj-
częściej na Wiejskiej. A głupoty
po prostu nie toleruję.

ZZ tteeggoo wwyynniikkaa,, żżee mmaasszz dduużżee
ppoocczzuucciiee hhuummoorruu..

Zdecydowanie tak, chociaż
nie jestem duszą towarzystwa i
typem kawalarza, nie umiem i
nie lubię opowiadać dowcipów,
nie bawią mnie pospolite gagi,
żenują żarty prymitywne i wul-
garne. Nie znoszę kabaretów, w
których dowcip jest zbyt dosłow-
ny, a występujący chcą, żeby pu-
bliczność rżała ze śmiechu, więc
strugają z siebie idiotów, udają
ograniczonych wieśniaków i ro-
boli. Bawią mnie za to abstrak-
cyjne skojarzenia, słowna żon-
glerka, inteligentna pointa, sar-
kazm i ironia. Preferuję kabaret
literacki, żart subtelny i wyrafi-
nowany. 

PPeewwnniiee ddllaatteeggoo ttwwooiimm wwzzoo-
rreemm jjeesstt TTaaddeeuusszz BBooyy ŻŻeelleeńńsskkii,,
ppooeettaa ii ssaattyyrryykk,, aa zzaassaaddnniicczzoo llee-
kkaarrzz??

Tak, tak! Wychowałem się w
Krakowie na najlepszych wzo-
rach: Kabaret Jamy Michalika,
nawiązujący do tradycji Zielo-
nego Balonika, Piwnica pod Ba-
ranami Piotra Skrzyneckiego,
krakowski Teatr Satyryków z Ka-
rolem Szpalskim i Marianem Za-
łuckim. I wreszcie Przekrój z
Konstantym Ildefonsem Gał-
czyńskim, Sławomirem Mroż-
kiem i Ludwikiem Jerzym Ker-
nem, którego miałem przyjem-
ność znać osobiście i bezpośred-
nio wpłynął na moją twórczość.
Listę moich niedościgłych mi-
strzów otwiera oczywiście Ka-

baret Starszych Panów Jeremie-
go Przybory i Jerzego Wasow-
skiego, Kabaret Dudek z Dzie-
wońskim, Kobuszewskim, Goła-
sem i Michnikowskim, wymie-
nię także wczesnego Pietrzaka
(bo teraz jest dla mnie nie do
przyjęcia), a współcześnie mo-
imi mistrzami pozostają: Jacek
Fedorowicz, Krzysztof Dauksze-
wicz, Kabaret Otto, Filharmonia
Dowcipu, rysownicy Andrzej
Mleczko, Henryk Sawka, Marek
Raczkowski. Sadzę, że ten ze-
staw jednoznacznie charaktery-
zuje jaki typ humoru jest mi naj-
bliższy.

CCzzyy pprrzzyyppaaddkkiieemm nniiee cciieerrppiisszz
nnaa rroozzddwwoojjeenniiee jjaaźźnnii,, bbęęddąącc zz
jjeeddnneejj ssttrroonnyy uummyyssłłeemm śścciissłłyymm,,
zz ddrruuggiieejj zzaaśś ppaarr eexxcceelllleennccee hhuu-
mmaanniissttąą,, cchhęęttnniiee cchhwwyyttaajjąąccyymm
zzaa ppiióórroo ii wwyyrraażżaajjąąccyymm mmyyśśllii ppoo-
eezzjjąą ii pprroozząą??

Wręcz przeciwnie! To się wza-
jemnie uzupełnia. Dzięki
wszechstronnym zainteresowa-
niom mam życie barwniejsze i
urozmaicone.

WW ddzziissiieejjsszzeejj ddoobbiiee nnaawweett zz
uusstt nnaajjzznnaakkoommiittsszzyycchh pprrooffeessoorr-
sskkiicchh aauuttoorryytteettóóww ssłłyysszzyymmyy kkuu-
llaawwąą ppoollsszzcczzyyzznnęę.. CCoo sspprraawwiiłłoo,,
żżee ttoobbiiee,, mmaatteemmaattyykkoowwii,, ppoo-
pprraawwnnee wwyyrraażżaanniiee ssiięę ppoo ppooll-
sskkuu nniiee sspprraawwiiaa ttrruuddnnoośśccii ii zz
wwiieellkkąą łłaattwwoośścciiąą ooppaannoowwuujjeesszz
wwsszzeellkkiiee jjęęzzyykkoowwee nnoowwiinnkkii,,
wwppllaattaajjąącc jjee ww sswwoojjee wwyyppoowwiiee-
ddzzii,, cczzęęssttookkrrooćć zz pprrzzyymmrruużżee-
nniieemm ookkaa??

Oczytanie, oczytanie! Od
wczesnego dzieciństwa pochła-
niałem mnóstwo książek, czyta-
łem Przekrój, sam wcześnie za-
cząłem pisać. Wychowywałem
się w teatrze, wśród dziennika-
rzy, artystów i ludzi kultury, a
mama, aktorka i wykładowca
dykcji w krakowskiej PWST
dbała o moją wymowę, bogac-
two języka, styl i poprawność
formy. Brałem udział w kon-
kursach recytatorskich, anga-
żowano mnie do wszelkich
szkolnych uroczystości. MKWD

nie jest pierwszą formą mojej
satyrycznej aktywności. W li-
ceum prowadziłem teatr szkol-
ny i własny kabaret, już jako
dziecko wydawałem własne
czasopismo Obłoczek i byłem
redaktorem szkolnych gazetek,
w których zawsze znajdowały
się kąciki humoru i satyryczne
utwory z życia szkoły. Potem
był Kabaret Jednego Nauczy-
ciela. Moi pierwsi uczniowie do
dziś przechowują pocztówki
dźwiękowe z nagranymi pro-
gramami satyrycznymi, który-
mi ich żegnałem. 

MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąą-
bbrroowwsskkiieeggoo ppoojjaawwiiłł ssiięę ww
pprrzzeeddeeddnniiuu wwssttąąppiieenniiaa PPoollsskkii ddoo
UUnniiii EEuurrooppeejjsskkiieejj.. DDllaacczzeeggoo wwłłaa-
śśnniiee wwtteeddyy??

Napisałem wówczas: Niech się
święci Pierwszy Maja. Polska w
Unii. Będą jaja! Przewidywałem,
że będzie śmiesznie. I nie pomy-
liłem się.

JJaakkąą rroollęę ooddggrryywwaa ttwwooiimm zzddaa-
nniieemm MMKKWWDD??

Śmiech to zdrowie. Komento-
wanie bieżących wydarzeń z
przymrużeniem oka, pozwala
rozładowywać napięcia, frustra-
cję, odreagować stres. Czytelni-
cy moich wierszy i widzowie pro-
gramów satyrycznych, w któ-
rych występuję, odnajdują w
nich potwierdzenie swoich wła-
snych poglądów, często utożsa-
miają się z nimi, albo zostają po-
budzeni do samodzielnego my-
ślenia i polemiki. Moje teksty nie
mają na celu wywołania hura-
ganowego śmiechu, chcę wywo-
łać śmiech gorzki i zmusić do re-
fleksji.

NNiiee wwsszzyyssttkkiimm ssiięę ttoo ppoo-
ddoobbaa……

Muszę przyznać, że czasem
spotykam się ze skrajnie prze-
ciwnymi ocenami tego samego
utworu. Część czytelników i wi-
dzów o odmiennej orientacji
politycznej potrafi mnie odsą-
dzać od czci i wiary, zwłaszcza
wtedy, kiedy zbyt mocno na-
depnąłem komuś na odcisk, al-

bo obnażam ewidentną głupo-
tę. Gwałtowna reakcja pojawia
się zawsze zgodnie z regułą:
uderz w stół…

NNiieettrruuddnnoo zzaauuwwaażżyyćć,, żżee JJaarroo-
ssłłaaww KKaacczzyyńńsskkii jjeesstt ttwwoojjąą uulluu-
bbiioonnąą ppoossttaacciiąą,, jjeeśśllii cchhooddzzii oo ppoo-
lliittyycczznnąą ssaattyyrręę.. DDllaacczzeeggoo?? PPrrzzee-
cciieeżż oonn wwsszzyyssttkkoo mmóówwii ii rroobbii ccaałł-
kkiieemm sseerriioo??

Właśnie dlatego. W swojej po-
wadze staje się  mimowolnie
śmieszny. Otacza się przy tym
wyjątkowymi indywiduami.

KKiibbiiccuujjeesszz PPoollssccee jjaakkoo cczzłłoonn-
kkoowwii UUnniiii EEuurrooppeejjsskkiieejj oodd ppoo-
cczząąttkkuu.. ZZ ttwwooiicchh ssaattyyrryycczznnyycchh
tteekkssttóóww wwyyzziieerraa iinntteelliiggeenncckkii rraa-
ccjjoonnaalliizzmm ii zzaaffaassccyynnoowwaanniiee nnoo-
wwoocczzeessnnąą EEuurrooppąą.. CCzzyyżżbbyyśś nniiee
ssłłuucchhaałł nnaawwoołłyywwaańń eeuurroosscceeppttyy-
kkóóww ii kkoośścciieellnnyycchh kkaazzaańń,, nniiee ssppoo-
wwiiaaddaałł ssiięę ii nniiee ddoossttrrzzeeggaałł ppoo-
ttrrzzeebbyy ppooddddaawwaanniiaa ssiięę eeggzzoorrccyy-
zzmmoomm??

Egzorcyzmy w moim przy-
padku nie skutkują. Nie spowia-
dam się, bo nie grzeszę. Żyję
znacznie przykładniej od niejed-
nego świętoszka, a w dalszej per-
spektywie wybieram piekło, ze
względu na towarzystwo. Nie
znoszę ponuraków i ludzi prze-
wrażliwionych na punkcie rzeko-
mego obrażania ich uczuć. Brak
poczucia humoru i dystansu do
siebie uważam za ułomność.

CCzzyy zzaapprrootteessttuujjeesszz,, jjeeśśllii rree-
ddaakkttoorrzzyy PPaassssyy ssttwwiieerrddzząą,, żżee
wwssppóółłpprraaccaa zz WWoojjttkkiieemm DDąąbbrrooww-
sskkiimm ookkaazzaałłaa ssiięę ssttrrzzaałłeemm ww ddzziiee-
ssiiąąttkkęę??

Zarumieniłem się z zażeno-
wania. Ale jeśli naprawdę tak
uważacie, nie ukrywam swojej
radości, że moja pisanina komuś
się podoba i na coś się przydaje.
R o z m a w i a ł  M a c i e j  P e t r u c z e n k o

WWiieecczzóórr aauuttoorrsskkii WWoojjttkkaa DDąą-
bbrroowwsskkiieeggoo,, ppoołłąącczzoonnyy zz pprroommooccjjąą
zzbbiioorruu ssaattyyrr 1100 llaatt ww UUnniiii –– ddoobbrraa
PPAASSSSAA,, ooddbbęęddzziiee ssiięę ww nnaajjbblliiżżsszzyy
ppiiąątteekk 2255 kkwwiieettnniiaa oo ggooddzz.. 1199 ww
DDoommuu KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy pprrzzyy uull..
LLaacchhmmaannaa 55..

10 lat MKWD w Unii Europejskiej i w „Passie”

Krakowskim targiem dookoła Wojtek

Dokładnie 10 lat temu, równocześnie z przyjęciem Polski
do Unii Europejskiej, powstał Muzyczny Kabaret Wojtka Dą-
browskiego. Pierwszy tekst MKWD został wydrukowany w ty-
godniku PASSA 15 kwietnia 2004 roku, a program MKWD z
cyklu Całoroczna Szopka Polska zatytułowany Poniżej PAS-
SA po raz pierwszy pojawił się na estradzie podczas Wojcie-
chówki w Domu Kultury Stokłosy na Ursynowie 23 kwietnia
2004 roku (tydzień przed wstąpieniem do UE). 

Od tego czasu satyryczne komentarze Wojtka Dąbrowskie-
go goszczą na łamach Passy regularnie. W ciągu 10 lat (2004-
2014) ukazało się ponad 300 wierszy. Ponad 80 razy MKWD
wystąpił na Giełdach Satyry Politycznej Marka Majewskiego,
w kabarecie ZAKR i w innych programach rozrywkowych.

Z okazji 10-lecia MKWD, z autorem i twórcą kabaretu, na-
szym redakcyjnym kolegą Wojtkiem Dąbrowskim rozmawia
Maciej Petruczenko.

MOTO-PASSA � MOTO-PASSA � MOTO-PASSA � MOTO-PASSA � MOTO-PASSA 

Gwiazdy naszych parkingów – Fiat 1100
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Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola

We wtorek 22 kwietnia w
Lesznowoli podpisano do-
kument umożliwiający bu-
dowę węzła na skrzyżowa-
niu krajowej “7” z drogą
wojewódzką nr 721. Nowa
droga będzie drugim, al-
ternatywnym wobec Al.
Krakowskiej, wyjazdem ze
stolicy w kierunku Kato-
wic i Krakowa. 

K oszt inwestycji to po-
nad pół miliarda zł.
Kierowcy mają poje-

chać nowym 14-kilometrowym
odcinkiem już w 2016 r. Gmina
Lesznowola odpowiedzialnie
tworzyła dokumenty strategicz-
ne, w których ustalono lokaliza-
cję trasy S7 i konsekwentnie
chroniono teren pod przyszłą
arterię drogową przed zabudo-
waniem. Gmina wzięła na sie-
bie też milionowe koszty zwią-
zane z odszkodowaniami za
grunty, które w miejscowych

planach zagospodarowania
przestrzennego zarezerwowa-
no pod drogę szybkiego ruchu.
Trasa S7 Warszawa – Kraków
znajduje się na wysokiej czwar-
tej pozycji na liście inwestycji
priorytetowych w zakresie dróg.
Trasa ta jest ważna z punktu wi-
dzenia rozwoju południowych
przedmieść aglomeracji war-
szawskiej. Do jednej z najbar-
dziej dynamicznie rozwijają-
cych się gmin w Polsce należy
położona wzdłuż trasy gmina
Lesznowola. 

Od wielu lat samorząd
Lesznowoli zabiega o
budowę południowe-

go odcinka trasy N-S w ciągu S7.
Droga ta warunkuje bowiem dal-
szy rozwój gminy. Pozostałe gmi-
ny, których tereny przetnie dro-
ga S7, zamierzają rozpocząć bu-
dowę lokalnych układów komu-
nikacyjnych, co powiąże ich ob-
szary z węzłami drogowymi “Za-

mienie” i “Lesznowola”. Aby mo-
gło to nastąpić musi się wpierw
rozpocząć budowa trasy S7.

Południowy odcinek dro-
gi S7 od węzła „Lotni-
sko” na Południowej Ob-

wodnicy Warszawy do obwodni-
cy Grójca będzie wynosił ok. 29
km. Przez gminę Lesznowola za-
planowano przebieg trasy o dłu-
gości ponad 7 km (dokładnie 7
km 370 m), wraz z dwoma wę-
złami komunikacyjnymi – „Za-
mienie” oraz „Lesznowola”. Lo-
kalizacja obu węzłów na terenie
gminy Lesznowola będzie miała
kluczowe znaczenie dla jej dal-
szego rozwoju, umożliwiając nie
tylko szybkie i wygodne połą-
czenia drogowe z Warszawą,
Międzynarodowym Portem Lot-
niczym Okęcie, czy z autostra-
dą A2, ale przede wszystkim w
sposób znaczący podnosząc
atrakcyjność terenów inwesty-
cyjnych i wartość wszystkich nie-
ruchomości na terenie gminy. 

Węzeł „Zamienie”
umożliwi dobre
skomunikowanie

całego północnego obszaru

gminy - w tym nawet tereny in-
westycyjne zlokalizowane w
Mysiadle w rejonie ul. Puław-
skiej. Węzeł „Lesznowola” jest
kluczowy dla uruchomienia re-
alizacji obwodnicy Lesznowoli –
nowej trasy 721 na odcinku od
Piaseczna do węzła „Sękocin”
z budowaną właśnie trasą S7/8
Salomea-Janki. Także węzły
drogowe „Antoninów” i „Złoto-
kłos”, choć zlokalizowane na te-
renie gminy Piaseczno, będą
miały ogromne znaczenie dla
rozwoju południowo-zachod-
niego obszaru gminy w szcze-
gólności miejscowości Łazy, Ste-
fanowo i Warszawianka, po-
przez bezpośrednie połączenia
z lokalnym układem drogowym
tych miejscowości.

Wtorkową umowę
podpisano w obec-
ności wojewody ma-

zowieckiego Jacka Kozłowskie-
go i marszałka województwa
mazowieckiego Adama Struzi-
ka. Gminę Lesznowola reprezen-
towała wójt Maria Jolanta Ba-
tycka - Wąsik. 

P e t e

Szybciej do Katowic i Krakowa przez Lesznowolę

Dąbrowski ustąpił ze
stanowiska

Wiceprezydent Warszawy Jarosław Dąbrowski ustąpił 21
kwietnia ze stanowiska. Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz
przyjęła dymisję przekazując obowiązki Dąbrowskiego pozo-
stałym swoim zastępcom. Władze mazowieckiej Platformy Oby-
watelskiej, której członkiem jest były wiceprezydent, nie ko-
mentują sprawy.

Według niepotwierdzonej oficjalnie informacji Jarosław Dą-
browski zdecydował się na taki krok po “trudnej rozmowie z pre-
zydent Gronkiewicz-Waltz”. Rozmowa miała miejsce po przepro-
wadzeniu przez ratusz wstępnej kontroli zarządzonej w dzielni-
cy Bemowo z powodu oskarżeń wysuwanych pod adresem Dą-
browskiego przez byłego wiceburmistrza Pawła Bujskiego. W
dniu 9 kwietnia Bujski stracił stanowisko i wydał oświadczenie,
w którym na pięciu stronach stawia Dąbrowskiemu (do czerw-
ca 2013 r. burmistrzowi Bemowa) oraz jego następcy Albertowi
Stomie poważne zarzuty, m. in. nepotyzmu. Zdaniem byłego wi-
ceburmistrza, Bemowskie Centrum Kultury zawierało liczne
niepotrzebne umowy-zlecenia i umowy o dzieło, a także miało
przekazywać zakupiony za publiczne pieniądze sprzęt elektro-
niczny dużej wartości osobom trzecim, które rzekomo wskazy-
wał Dąbrowski.

Kolejny zarzut dotyczy Barbary L., którą Bujski nazywa narze-
czoną Dąbrowskiego, a która pracuje w podległym do niedaw-
na Bujskiemu Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicz-
nej. Były wiceburmistrz twierdzi, że “L. nie stawia się do pracy
i podpisuje jedynie listę obecności zarabiając przy tym 5 tys. zł
netto”. W 2010 r. media informowały, że matka pani L. otrzyma-
ła poza kolejnością atrakcyjne mieszkanie komunalne na Be-
mowie. Burmistrzem dzielnicy był wówczas Dąbrowski.  Wydał
on oświadczenie, w którym stwierdza, że godnie wypełniał obo-
wiązki wynikające z piastowania stanowiska wiceprezydenta
Warszawy i jest zadowolony m.in. z wdrożenia w stolicy nowej
ustawy śmieciowej. – Nie chcę być obciążeniem dla Hanny Gron-
kiewicz-Waltz. To jest powód mojej dymisji – powiedział dzien-
nikarzom.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

Panie Premierze!
Dokładnie jedenaście lat te-

mu wybuchła afera starachowic-
ka. Początkowo dotyczyła lokal-
nych działaczy SLD, ale zaanga-
żowanie liderów partyjnych w
ich obronę stało się głównym po-
wodem upadku rządu Leszka
Millera oraz wyborczego zwy-
cięstwa Prawa i Sprawiedliwości.

Dziś historia się powtarza.
Konflikt wśród lokalnych działa-
czy Platformy Obywatelskiej spo-

wodował ujawnienie afery, zwa-
nej przez opinię publiczną “Fol-
warkiem Bemowo”. Skala nepo-
tyzmu występującego w dziel-
nicy Bemowo, rozdawnictwa po-
sad i użytkowania własności pu-
blicznej do celów prywatnych,
nie jest jeszcze do końca znana.
O tym, że coś złego dzieje się w
bemowskim ratuszu, opinia pu-
bliczna wie co najmniej od cza-
su ujawnienia w 2011 r. afery
mieszkaniowej na Bemowie.

Symbolicznym bohaterem tam-
tej, tak jak i dzisiejszej afery jest
lokalny działacz PO Jarosław Dą-
browski, burmistrz dzielnicy Be-
mowo od 2006 r., dofinansowy-
wany dodatkowo przez Hannę
Gronkiewicz-Waltz członko-
stwem w radzie nadzorczej miej-
skiej spółki MPWiK, od 2013 r.
zastępca prezydenta miasta.

Jarosław Dąbrowski dziś, 22
kwietnia 2014 r., podał się do
dymisji. Oskarżenia o nepotyzm

i nadużywanie stanowiska nie
dotyczą jednak tylko tej jednej
osoby. Afera nie może być za-
mieciona pod ratuszowy dy-
wan. W karygodnych prakty-
kach musiało uczestniczyć wie-
le osób z kręgu władzy na Be-
mowie, począwszy od członków
zarządu dzielnicy z burmi-
strzem dzielnicy Albertem Sto-
mą na czele, w czasach Dąbrow-
skiego jego najbliższym współ-
pracownikiem w randze zastęp-
cy burmistrza. Zamieszani w
aferę są również politycy PO
szczebla krajowego.

Dymisja jednego urzędnika
nie może zakończyć tej afery.
Warszawska Wspólnota Samo-
rządowa domaga się od Pana
Premiera - przewodniczącego
Platformy Obywatelskiej osobi-
stego zajęciem się “Folwarkiem
Bemowo”, tak jak osobiście zaj-
mował się Pan obroną prezydent
Warszawy w referendum. Opi-
nia publiczna ma prawo do po-
znania wyników kontroli Bemo-
wa oraz konsekwencji, jakie zo-
staną wyciągnięte wobec win-
nych. Warszawa nie może stać
się drugimi Starachowicami.

P i o t r  G u z i a ł ,   
G r z e g o r z  W y s o c k i ,

P a w e ł  D ą b r o w s k i

Apel Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej

Bemowo jak Starachowice?
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Rząd zdecydował, że pil-
niejsza od dokończenia
Puławskiej-bis jest budo-
wa trasy ekspresowej, a
faktycznie autostrady
wiodącej od Ursynowa do
Traktu Lubelskiego i da-
lej. Czego się można po
tym lokalnie spodziewać?

Inwestycja na odcinku od
Puławskiej do łączącej Wi-
lanów z Konstancinem

Przyczółkowej ma być zakończo-
na w roku 2019. Newralgiczny
odcinek ursynowski będzie po
większej części przebiegać w tu-
nelu pod ulicą Filipiny Płasko-
wickiej, żeby nie stwarzać w sa-
mym środku dwustutysięcznej
aglomeracji miejskiej  klimatu
lotniskowego pasa startowego.
Wyskakująca wszakże ze Skarpy
Ursynowskiej droga S2 zostanie
poprowadzona ku Przyczółko-
wej i dalej w kierunku na Wa-
wer, przechodząc nasypem w
niewielkiej odległości (80-180
m) od Miasteczka Wilanów, bo-
daj 600 metrów od górującej nad
nim Świątyni Opatrzności Bo-
żej. Temu zacisznemu jak do-
tychczas, zielonemu zakątkowi
miasta zarówno hałas, jak i wy-
ziewy spalin na pewno nie doda-
dzą uroku. W tym miejscu było
całkiem inaczej przed wojną, a
nieco dalej, w Powsinie, istniało
nawet jedyne w Warszawie pole
golfowe, w czasach PRL zastą-
pione przez Park Kultury i Wypo-
czynku. 

Gdziekolwiek wyznacza
się trasę szybkiego ru-
chu, miejscowa lud-

ność protestuje, czemu trudno
się dziwić, bo nikt nie chce, żeby
mu TIR-ry jeździły pod oknem,
smrodziły i zakłócały sen. Nic
dziwnego, że przez pewien czas
rozważano inne warianty popro-
wadzenia szlaku S2 (a właściwi
A2), biorąc pod uwagę północną
część Warszawy albo dużo dal-
szą okolicę w rejonie Góry Kal-
warii, miasteczka, przez które
od lat przetacza się ciężki trans-
port samochodowy, kierujący się
ku wschodniej granicy państwa.
Góra Kalwaria sama się prosiła o
autostradę, ale jej nie dostała,
Ursynów zaś od początku ostro
protestował przeciwko sprowa-
dzaniu tego nieszczęścia na swój
teren, lecz ostatecznie nic nie
wskórał. 

Już mało kto pamięta, że
startujący w wyborach
na prezydenta Warsza-

wy śp. Lech Kaczyński prezento-
wał jako jedno ze swoich podsta-
wowych haseł przeciwstawie-
nie się ursynowskiemu warian-
towi autostrady, by po objęciu
tego stanowiska już nie tupać
nóżkami w proteście. Tak na-
prawdę, przeprowadzone do-
tychczas ekspertyzy nie przeko-
nały warszawiaków co do słusz-
ności wybranego już południo-
wego wariantu A2. Ewentualne
wybranie szlaku przez Górę Kal-
warię wiązałoby się na pewno z
koniecznością jak najszybszego
zbudowania drogi ekspresowej
do tego miasta, będącej prze-
dłużeniem docierającej aż do
Piaseczna ulicy Puławskiej. W
moim akurat przekonaniu by-
łoby to o wiele racjonalniejsze
rozwiązanie, bo jednocześnie
umożliwiłoby błyskawiczny i
bezkolizyjny dojazd do Warsza-
wy mieszkańcom całego powia-
tu piaseczyńskiego, dla których
Puławska na odcinku do Ursy-
nowa oznacza wieczne wysta-
wanie w korku. A światła sygna-
lizacyjne, ustawione już dosłow-
nie co sto metrów czynią z tej
przelotowej arterii karykaturę.
Ale co to obchodzi decydentów
centralnego szczebla?

Uczeni w piśmie powia-
dają, że o przebiegu
polskich autostrad

przesądzały na ogół prywatne
interesy cwaniaków, którzy ma-
jąc polityczne dojścia, odpowied-
nio wcześnie wykupowali okre-
ślone tereny, żeby je potem
sprzedać z zyskiem pod auto-
stradowe inwestycje albo same-
mu zainwestować w stacje pa-
liw, restauracje albo hotele w

tym rejonie. No cóż, nawet w ra-
zie wykrycia siatki takich inte-
resów nikt teraz nie będzie roz-
walał już wybudowanych auto-
strad, kierując się poczuciem
sprawiedliwości. 

Ursynowianie nie będą
mieli z autostrady peł-
nego pożytku, bowiem

projektanci przygotowują dla
nich tylko dwa wjazdy (z ul. Pła-
skowickiej) na tę superdrogę,
przy czym jeden pozwoli jechać
wyłącznie na wschód, drugi zaś
wyłącznie na zachód. Jako frag-
ment miejskiej obwodnicy nie
będzie to zatem dla mieszkań-
ców rozwiązanie w stu procen-
tach zadowalające. Na razie jed-
nak Ursynów męczy się z powo-
du wiecznego zakorkowania
dwóch najważniejszych arterii:
Puławskiej oraz Rzymowskie-
go/Sikorskiego, bo tym ostat-
nim szlakiem przewala się teraz
transport lokalny i tranzyt zmie-

rzające do zbawczego Mostu Sie-
kierkowskiego, bijącego - jeśli
tak można powiedzieć - Most Ła-
zienkowski na głowę. 

Najgorsze jednak, że
nikt nie wie, jak osta-
tecznie będzie wyglą-

dało tak bardzo potrzebne połą-
czenie Ursynowa z Wilanowem.
Chyba tylko szaleniec, liczyłby,
że ktoś z Wilanowa zechce wsko-
czyć na króciutki odcinek auto-

strady, żeby zawieźć dziecko do
ursynowskiego przedszkola. Dla
takiego ruchu lokalnego nie-
zbędne jest skromniejsze połą-
czenie drogowe, nie tak skrom-
ne wszakże, jak pełniąca obecnie
tę funkcję wąziutka uliczka Or-
szady, zamieniona od niedaw-
na w drogę jednokierunkową.
Tymczasem kierujący się intere-
sem partyjnym politrucy z Plat-
formy Obywatelskiej rzucają
burmistrzowi Ursynowa Piotro-
wi Guziałowi kłody pod nogi,
uniemożliwiając nawet zaplano-
wanie niezbędnych łączników.
Przykładem - wylot ulicy Ciszew-
skiego, która zamiast zyskać
przedłużenie do Wilanowa jest
po prostu zabudowywana. I ja-
koś pan Tomasz Mencina, nie-
dawny włodarz ursynowski z ra-
mienia PO, nie grzmi przeciw-
ko takim działaniom i nie inter-
weniuje u swej Wielkiej protek-
torki Hanny Gronkiewicz-Waltz. 

Większa część ursy-
nowskiego tunelu
autostradowego ma

być zbudowana metodą odkryw-
kową. Tylko pod linią metra (a
zatem i linią alei Komisji eduka-
cji Narodowej) autostrada pój-
dzie całkowicie pod ziemią. W
ciągu kilku lat budowy miesz-
kańcy będą wiec mieli poważne
utrudnienia przejazdów pomię-
dzy Kabatami i Natolinem a Ur-

synowem Północnym. Przewi-
duje sie między innymi wstrzy-
manie ruchu na Stryjeńskich i
Rosoła. Bardzo lubiany bazarek
“Na Dołku” zostanie przeniesio-
ny w inne miejsce a przy Nowo-
ursynowskiej zniknie zapewne
nie mniej lubiana, kameralna re-
stauracja “Stajnia”, w której jada
sam premier Leszek Miller. 

Nie jest wykluczone, że
skoro ursynowskie
wjazdy na autostradę

planuje się na ul. Płaskowickiej,
jej rola wzrośnie tak znacznie,
że trzeba będzie tę arterię zdecy-
dowanie poszerzyć. Tym sposo-
bem w dosyć spokojnej części
nowego Ursynowa zrobi się gło-
śno, no i wyraźnie wzrośnie na-
tężenie spalin. Mieszkańcy Wila-
nowa z kolei martwią się, co bę-
dzie z odprowadzaniem wody
na ich terenie po zbudowaniu
biegnącej wysokim na 3-4 metry
nasypem ośmiojezdniowej au-

tostrady (zwężonej tylko w obrę-
bie ursynowskim). Projektanci
zapewniają, że wody spływające
z potężnej trasy będą już od linii
ulicy Puławskiej odprowadzane
bezpośrednio rurami do Wisły,
która w takim razie na pewno
nie zyska na czystości.  Wilanow-
ska część południowej obwod-
nicy ma być w zasadzie wypo-
sażona w ekrany dźwiękochłon-
ne, ale jak to będzie w praktyce,

nikt jeszcze nie wie, ponieważ
przepisy prawne w tej materii
został niespodziewanie zlibera-
lizowane i pozwalają na poczy-
nienie ewentualnych oszczęd-
ności (kosztem uszu mieszkań-
ców). Specjaliści rynku nieru-
chomości zastanawiają się, czy
po przeprowadzeniu autostrady
tuż za płotem Miasteczka Wila-
nów ceny mieszkań w tym miej-
scu przypadkiem nie spadną. To
samo dotyczy wilanowskiego re-
jonu po drugiej stronie Przyczół-
kowej, gdzie mieszka inny były
premier. 

Kilka lat temu spece od
mamienia ludności tłu-
maczyli, że autostrada

będzie dla Ursynowa i Wilano-
wa zbawieniem, bo w niemal
90 procentach będzie się na niej
koncentrować ruch lokalny. Te-
raz zaczyna się jednak przebą-
kiwać, że ma być całkiem od-
wrotnie. 

Wzwiązku z tym poja-
wiają się na powrót
głosy protestu. Naj-

głośniej artykułuje swoją kryty-
kę ursynowianka Elżbieta Wi-
śniewska, kandydująca z ramie-
nia Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej do Parlamentu Europej-
skiego. Lista zarzutów, jakie for-
mułuje, jest bardzo długa. A oto
najważniejsze z nich:

11.. Nastąpi zatrucie środowi-
ska, które sprawi, że najlepsze
pod względem biologicznym te-
reny w Warszawie staną się na-
gle najgorsze.

22.. Dla ruchu lokalnego auto-
strada nie będzie żadnym
usprawnieniem.

33.. Już w okresie budowy tej
wielkiej arterii nastąpi wzrost
chorób o charakterze alergicz-
nym wśród okolicznych miesz-
kańców.

44.. Wciąż nie wiadomo, czy
pod tak szeroką drogę zarezer-
wowano (czytaj - wykupiono już
niezbędne grunty).

55.. Pojawią się spory, do kogo
należą tereny nad trasą.

66.. Podobnie jak na trasie AK,
wbrew obietnicom, więcej bę-
dzie ruchu tranzytowego niż lo-
kalnego. Z powodu przeprowa-
dzenia takiej trasy przez miasto
cierpią na przykład mieszkańcy
Wiednia, wdychający od piątej
rano wyziewy z TIR-ów.

77.. Czas budowy nie będzie
krótki i związane z nią niedo-
godności będą doskwierać
zwłaszcza mieszkańcom rozko-
panego na pół Ursynowa. 

88.. Zatwierdzona teraz trasa
autostradowa została przewi-
dziana jeszcze w latach pięć-
dziesiątych i sześćdziesiątych
ubiegłego wieku, a międzycza-
sie warunki się radykalnie zmie-
niły. I trzymanie się tamtych
wariantów to coś analogiczne-
go do rozstrzygania dziś stwo-
rzonych dekretem Bieruta pro-
blemów własnościowych w
Warszawie na drodze indywi-
dualnych procesów cywilno-
prawnych. 

Tak krytykuje ursynow-
ski wariant autostrady
Elżbieta Wiśniewska,

gotowa własnym ciałem zagro-
dzić drogę koparkom i spycha-
czom, mającym rozwalać Skar-
pę Ursynowską (patrz zdjęcie).
Są wszakże krytycy, wskazujący
na zagrożenia o charakterze...
politycznym. Bo w wypadku
konfliktu zbrojnego zbombar-
dowanie autostrady właśnie na
tym odcinku miałoby strategicz-
ne znaczenie dla potencjalnego
wroga. W tym aspekcie zwraca
się również uwagę na zbieżność
wybranego wariantu A2 (S2) ze
sporządzonym w latach 1939-
1942 niemieckim planem Frie-
dricha Pabsta (“Die neue deut-
sche Stadt Warschau”). Potem
zresztą - w związku z przymiar-
ką ZSRR do igrzysk olimpijskich
w Moskwie - właśnie ten szlak
zaplanowano na początku lat
siedemdziesiątych dla przebie-
gu autostrady z Berlina (naów-
czas stolicy NRD) do stolicy
Związku Radzieckiego. Teraz
prześmiewcy dworują sobie, że
dawna oś Honecker - Breżniew
staje się osią Merkel - Putin. A je-
śli już szukać rymu, to można
tu rzucić nader nośne hasło: Od
Berlina do Putina i zapytać: ko-
mu się dziś spieszy w tamtym
kierunku? 

Na szczęście żartowni-
sie o niczym nie decy-
dują i nikt nie myśli na

serio, że dzięki A2 prezydent Ro-
sji tym łatwiej napoi swoje czoł-
gi w Wiśle. 

R A F A Ł  K O S
F o t o  L e c h  K o w a l s k i

Jakie będą skutki przeprowadzenia autostrady przez Ursynów i Wilanów?

Migiem od Berlina do Putina?
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W pierwszej połowie lute-
go 2014 r. środki masowe-
go przekazu doniosły, iż
słynna szkoła przy Drew-
nianej na warszawskim
Powiślu straci znaczną
część swego boiska. Moż-
na powiedzieć, że w ostat-
nich miesiącach nie
pierwsza to tego typu in-
formacja i raczej nie
ostatnia. 

R zecz jednak w tym, iż
budynek szkolny przy
Drewnianej jest naj-

starszym – wybudowanym na
zlecenie i za pieniądze miejskie
-  budynkiem szkolnym  w War-
szawie. Kiedy budowano go na
początku XX w., stanowił szczy-
towe osiągnięcie w zakresie bu-
downictwa szkolnego. Wydaje
się, że warto przypomnieć sobie
niektóre fakty z historii oświaty
w Warszawie, a wiążące się ze
szkołą na Drewnianej. Otóż ów-

czesne szkolnictwo (tj. na prze-
łomie XIX i XX w.) dzieliło się na
elementarne, średnie i wyższe.
Szkoły elementarne (początko-
we) były jedno- lub dwuklaso-
we, przy czym kurs nauki w
szkole jednoklasowej trwał trzy
lata. Szkoły dwuklasowe były za-
zwyczaj 5-letnie. Były też szkoły
początkowe 3-klasowe, a nawet
4-klasowe, ale stanowiły one zni-
komy margines. W Warszawie
w 1908 r. było 117 męskich oraz
51 żeńskich szkół 1-klasowych.
Początkowo szkoły elementar-
ne wyróżniano wedle wyznania
uczniów,  a więc były to szkoły
katolickie, prawosławne, unic-
kie itd. W 1875 r. wyszło zarzą-
dzenie, na mocy którego, nazwa-
no je miejskimi, albo gminnymi
szkołami jedno- lub dwuklaso-
wymi. Wyjątek stanowiły kan-
toraty ewangelickie i szkoły izra-
elickie. W ówczesnym systemie
szkolnym do gimnazjów przyj-
mowano dzieci, które umiały pi-
sać i czytać po rosyjsku. Jeżeli
nie umiały – szły do klasy wstęp-
nej, albo nawet przedwstępnej.
Tak więc przyszli gimnazjaliści
nie musieli chodzić do szkół ele-
mentarnych.

Polityka władz zabor-
czych realizowana w
Warszawie – podobnie

jak w całym Królestwie Polskim
– na bardzo odległym miejscu
stawiała oświatę.  W sposób naj-
bardziej wymowny i wymierny
świadczą o tym miejskie na nią
nakłady, które - w porównaniu z
innymi wielkimi miastami - w
Warszawie (dane dla lat 1882-
92), było żenująco niskie.  W
przeliczeniu na franki, nakłady
– na statystycznego mieszkańca
– wynosiły:  w Waszyngtonie –
13,72, we Frankfurcie – 13,54,
w Dreźnie – 10,26, w Wiedniu –
9,79,  w Berlinie 9,05, Pradze –
8,40, w Paryżu – 7,97, w Sztok-
holmie – 5,24, natomiast  w
Warszawie – 0,51. W okresie
1893-1908 całkowite nakłady
miasta na oświatę wahały się od
3,5% w 1896 r. do 6,2% budże-
tu miasta w 1908 r. W tym miej-
scu można dodać, iż w budżecie
. Warszawy na 2013 r. edukacja
stanowiła 25,05% wszystkich
wydatków Miasta, a na 2014 r.
zaplanowano na ten cel 22,61%
budżetu.

Według ówczesnych
standardów dla
szkoły jednoklaso-

wej (ok. 50 dzieci) potrzebne by-
ły dwa pokoje i kuchnia, a dla
szkoły dwuklasowej – trzy po-
koje i kuchnia. W budżecie z

1913 r. ogółem  na cele oświato-
wo-kulturalne przeznaczono
579 624 ruble, co stanowiło oko-
ło 4%  rocznych wydatków mia-
sta i 49 kopiejek w przeliczeniu
na statystycznego mieszkańca.
W tym samym czasie na oświa-
tę Lwów przeznaczał 24% bu-
dżetu, Kraków 25%, Ryga
23,5%, Moskwa 29,8%, a Peters-
burg 31,2 %.

Na przełomie XIX i XX
wieku władze miejskie
sfinansowały dwa bu-

dynki specjalnie zaprojektowane
i wybudowane dla celów szkol-
nych. Koszt każdego  z nich sza-
cowano na ok. 300 tys. rubli.
Jednym  z inicjatorów ich budo-
wy  i współtwórcą programu
użytkowego budynków był dr
Józef Polak, pełniący wówczas
funkcję lekarza sanitarnego War-
szawy. Kwestia programu użyt-
kowego budynków szkolnych
była sprawą istotną, albowiem
w tym czasie nie istniały jeszcze
państwowe (rosyjskie) przepisy
dotyczące budownictwa szkol-
nego. Doktor Polak stwierdził w
swoim opracowaniu, że „w mia-
stach wielkich (…) wypada bu-
dować gmachy wielkie, na 1000

i więcej dzieci, ale za to nie tylko
odpowiadać one winny wymo-
gom hygjeny odnośnie samego
rozkładu i urządzenia klas, kory-
tarzy, szatni itp., ale nadto posia-
dać winny obszerne place do za-
baw (podkreślenie – LK), wielkie
sale gimnastyczne, natryski i sa-
le jadalne”. W dalszej części swe-
go wykładu wyjaśnił, że „do
głównych warunków zdrowot-
nych należą: aby kubiczność klas
wynosiła 4 – 5 metrów dla ma-
łych dzieci, a 6 – 7 dla starszych,
powierzchnia 1 m kw. i 1,5 m
kw, aby długość klas nie przeno-
siła 10 metrów, szerokość 7 m,
aby klasy nie zawierały więcej
nad 40 uczniów, aby powierzch-
nia okna wynosiła przynajmniej
1/5 powierzchni podłogi i okno
znajdowało się po lewej stronie
uczni, aby korytarze były szero-
kie,  a schody wygodne”.  Na
podstawie wytycznych władz
Warszawy, w tym doktora Pola-
ka, architekt Henryk Julian Gay
(1875 – 1936) – profesor archi-
tektury w Szkole Technicznej
Drogi Żelaznej Warszawsko-
-Wiedeńskiej – stworzył projek-
ty dwóch zrealizowanych, w la-
tach 1903-1907, miejskich szkół
elementarnych (ul. Drewniana  i
ul. Szeroka). 

Każdy ze wzniesionych
obiektów przeznaczo-
ny był dla 18 szkół jed-

noklasowych. Budynki były wie-
lokondygnacyjne, wyposażone
w centralne ogrzewanie (paro-
we). Szkoła na Powiślu (ul.
Drewniana 8) podłączona była
do miejskiej sieci wodociągowo-
-kanalizacyjnej. Budynek na Pra-
dze (ul. Szeroka) miał własny
system odprowadzania ścieków.
Budynki wyposażone były w na-
tryski, bufety, szatnie i sale gim-
nastyczne. Szkoła na Pradze
miała salę o powierzchni 250
m2, natomiast na Powiślu – 150
m2. Klasy, przy zachowaniu nor-
my  1 m2/ucznia, przeznaczo-
ne były dla 50 – 70 uczniów. Wy-
sokość sal lekcyjnych wynosiła
4 metry.  Początkowo  w budyn-
ku przy Drewnianej ulokowano
20 szkół jednoklasowych,  a od
1915 r. dwie szkoły siedmiokla-
sowe: męską nr 34   i żeńską nr
41.  Niezależnie od wymienio-
nych obiektów, w Warszawie
przełomu XIX i XX w. istniały
liczne szkoły wyznaniowe, w
tym, dwie żydowskie dwuklaso-
we szkoły męskie, jedna przy ul.
Leszno 100, druga przy ul. Fran-
ciszkańskiej 7. Szczególnie im-
ponujący jest,  zachowany do
dziś, kompleks zabudowań Do-

mu Wychowawczego Warszaw-
skiej Gminy Starozakonnych
oraz Szkoły Warszawskiego Za-
rządu Towarzystwa „Synagoga”
przy ulicy Jagiellońskiej 28.
Kompleks został wzniesiony w
latach 1913-14 wg proj. Henryka
Stifelmana i przeznaczony na
szkołę dla 800 dzieci, bursę,
przytułek i ochronkę. 

W1914 r. w Warszawie
było 285 szkół po-
czątkowych, w któ-

rych uczyło się  18 143 uczniów.
Wśród wymienionych szkół 223
było jednoklasowych (78,2%),
z czego prawie 40 mieściło się
w dwu miejskich budynkach
szkolnych (Drewniana i Szero-
ka).  W ostatnich latach pano-
wania Rosjan w naszym mieście
stan oświaty był fatalny. Według
spisu ludności z 1897 r., analfa-
beci w Warszawie stanowili
44,8% ludności. Powyżej mamy
informację, że w 1914 r. w szko-
łach elementarnych uczyło się
18 143 uczniów. Oznacza to, że
przy 884,6 tys. ludności,
uczniem szkół elementarnych
był średnio co pięćdziesiąty
mieszkaniec. Rosjanie wszelki-
mi sposobami starali się utrudnić
edukację, a jeżeli nawet godzili
się na jakąś jej formę, to  pod
warunkiem rusyfikacji dzieci i
młodzieży. Ten problem jest
przebadany i raczej znany opinii

publicznej. Mniej znane są na-
tomiast warunki, w jakich odby-
wała się nauka. Klasy, średnio
50-osobowe, w znakomitej więk-
szości  znajdowały się w przy-
padkowych domach prywatnych
i to raczej tych gorszych, których
nie można było wynająć lokato-
rom. Zdumiewa też informacja,
że do I wojny światowej w na-
szym mieście były zaledwie  dwa
budynki szkolne będące własno-
ścią miasta – zaprojektowane i
wybudowane specjalnie do ce-
lów edukacyjnych. Do naszych
dni ocalał tylko jeden z nich, ten
przy Drewnianej. Kiedy tworzo-
no program użytkowy dla bu-
dynku, założono, iż będzie on
wyposażony w salę gimnastycz-
ną i boisko (obszerny plac do za-
baw.). Po przeszło stu latach
funkcjonowania kompleksu
szkolnego przy Drewnianej – do-
wiadujemy się, że  znaczna część
boiska zostanie przekazana by-
łym właścicielom.  Mam pewne
wątpliwości, co do rzetelności
rozpatrywania roszczeń, albo-
wiem zwrócona ma być część
boiska, prawie przylegająca do
budynku. Nie bardzo wyobra-
żam sobie, iż ów obszerny plac

do zabaw, w jaki została wyposa-
żona szkoła w początkach XX w.
– nie przylegał do budynku.  Bar-
dziej zastanawia mnie jednak
fakt, iż – według informacji pra-
sowej – władze dzielnicy Śród-
mieście odmówiły wykupienia
spornego terenu i pozostawie-
nia go przy szkole.  W mojej oce-
nie, a potwierdza to odmowa
Śródmieścia  – stan budżetu
Warszawy jest w tak katastrofal-
nym stanie, iż  nawet stosunko-
wo niewielka kwota wydatko-
wana na  nieplanowany wcze-
śniej zakup działki oświatowej,
może mieć  poważne konse-
kwencje dla równowagi finan-
sowej Miasta.  

Biorąc pod uwagę wręcz
symboliczne znaczenie
szkoły przy Drewnianej,

zastanawiam się czy nie byłoby
rozsądnym rozwiązaniem ogło-
szenie publicznej zbiórki na wy-
kup tego terenu. Oczywiście, za-
grożonych zwrotami terenów
szkolnych  w Warszawie jest
znacznie więcej (ok. 100), ale
żaden z nich nie ma tak symbo-
licznego znaczenia. Zważywszy,
iż zwrot terenów oświatowych
stał się w stolicy normą – można
postawić tezę, że pod względem
rozwiązań funkcjonalnych bazy
oświatowej – w tym bazy służą-
cej rozwojowi kultury fizycznej –
powracamy do mrocznych cza-

sów zaboru rosyjskiego.  Żenują-
ca sytuacja. Niestety!

Wzwiązku z boiskiem
przy szkole na Drew-
nianej nasunęło mi się

kilka spostrzeżeń bardziej ogólnej
natury.  Pierwszą jest konstata-
cja, że skoro Platforma Obywa-
telska już drugą kadencję rządzi
w kraju i Warszawie, to – gdyby
taka była jej wola – nie ma żad-
nych przeszkód, aby Sejm przyjął
ustawę odnoszącą się do proble-
mów wynikających z dekretu Bie-
ruta o gruntach warszawskich.
Obecny stan jest najgorszym z
możliwych, albowiem nie ma
żadnych reguł dotyczących zwro-
tów. Decydują  o nich bowiem są-
dy, a te kierują się logiką znaną
tylko sobie. Skoro nie można by-
ło rozwiązać ustawowo sprawy
gruntów dekretowych, to nale-
żało przynajmniej uchwalić usta-
wę wyłączającą grunty oświato-
we ze zwrotów w naturze. Za ta-
kim rozwiązaniem ewidentnie
przemawia interes społeczny.
Ewentualne roszczenia w stosun-
ku do gruntów oświatowych  po-
winny być zaspokajane finanso-
wo.  Byłoby to z korzyścią dla na-
szych dzieci, a w rezultacie dla

społeczeństwa, a jednocześnie
bez strat dla byłych właścicieli.

Obecnie w Warszawie -
w przeciwieństwie do
okresu międzywojen-

nego – nie ma rezerwy nierucho-
mości (Fundusz Gruntów Miej-
skich), z której można by zaspo-
kajać roszczenia, przekazując
działkę zamienną.  Wszystko, co
po 1990 r. stało się własnością
Warszawy i jej gmin – zostało
zbyte i „przejedzone”.  Dzisiaj nie
tylko nie ma działek zamiennych
dla roszczeń w stosunku do tere-
nów oświatowych, ale np. nie ma
działki, na której można by wy-
budować Szpital Południowy na
Ursynowie. Było wprawdzie bar-
dzo wiele hektarów gruntów ko-
munalnych, ale wszystko sprze-
dano. W naszym mieście nikt nie
myśli o tym, co będzie jutro. Je-
żeli nieruchomość ma „uregulo-
wany stan prawny”, natychmiast
wystawiana jest na sprzedaż, al-
bowiem przychód z tego tytułu
jest ratunkiem dla budżetu mia-
sta, który od lat utrzymywany
jest w jako takim stanie dzięki
sprzedaży mienia (np. SPEC), ale
na jak długo go wystarczy?  Co
będzie później?

Skoro mowa o finansach,
to warto zauważyć, iż
proces zwrotu nierucho-

mości trwa w naszym mieście
średnio kilka  lat. Skoro tak, to

dlaczego pion oświaty Urzędu
m.st. Warszawy wydał w ubie-
głym roku 440 tys. złotych na
remont boiska przy Drewnianej,
skoro w innym biurze tego sa-
mego urzędu toczyło się postę-
powanie o zwrot nieruchomo-
ści? Czy takie postępowanie jest
gospodarne, a jeśli nie, to kto
odpowiada za brak koordynacji
w funkcjonowaniu miejskiej ad-
ministracji, która od 2002 r. jest
przecież totalnie scentralizowa-
na? W 2002 r. pozbawiono dziel-
nice prawie wszystkich upraw-
nień, właśnie po to, aby z ratusza
na placu Bankowym koordyno-
wać całą miejską gospodarkę. 

Cała historia, związana z
losami boiska szkolne-
go przy Drewnianej, jest

znakomitą ilustracją bylejakości
miejskiej administracji, a przede
wszystkim dominacji interesów
rządzącej partii politycznej nad
interesami mieszkańców stolicy.
Ta prawda jednak nie dotarła
jeszcze do  wszystkich!

L e c h  K r ó l i k o w s k i
Prof. Lech Królikowski jest prze-

wodniczącym Rady Dzielnicy Ur-
synów i członkiem stowarzysze-
nia Nasz Ursynów.

Hańba – dzisiejsze władze Warszawy gorsze niż carski zaborca

Niszczenie legendy przy ulicy Drewnianej
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Piórem Derkacza

Jan Paweł II – ŚWIĘTY
W 2009 roku stworzyłem cykl rysunków pastelami, poświęcony Janowi Pawłowi II.
Rysunki przedstawiały twarz Papieża w różnych latach jego pontyfikatu. Zmienność wieku nie

wpływała na sposób  emanowania twarzy. Powiem, że wraz z wiekiem twarz Jana Pawła II odzwier-
ciedlała coraz bardziej jego bogactwo wnętrza. Pamiętamy wszyscy jak Ojciec Święty, podczas ostat-
niej audiencji, próbował nam coś powiedzieć. Mimo że nie padło z jego ust żadne słowo, każdy sły-
szał jego głos. Słyszał słowa, które były skierowane do każdego z nas. Tak odchodził Jan Paweł II,
by powrócić jako ŚWIĘTY. 25 kwietnia 2014 roku  o godz. 16 30 w Galerii na Emporach /kościół
św. Tomasza Ap. ul. Dereniowa 12/ odbędzie się wernisaż wystawy ŚWIĘTY.  W wystawie uczest-
niczy 38 artystów plastyków. Różnorodność technik artystycznych, jak i osobiste spojrzenie na ŚWIĘ-
TOŚĆ Jana Pawła II, czyni wystawę godną polecenia i obejrzenia. Wstęp wolny.

J e r z y  D e r k a c z   / k u r a t o r  w y s t a w y /

Od niepamiętnych czasów sprzeciwiałem się karze śmierci. Uznawałem ją
za nieludzką i niegodną cywilizowanego człowieka. Taka postawa
ukształtowała się we mnie zapewne pod wpływem kilku mądrych filmów,

których wiodącym tematem były rozważania na temat zasadności stosowania kary
zasadniczej. W połowie lat 70. obejrzałem francusko - włoski film “Dwaj ludzie z
miasta” Jose Giovanniego z Alainem Delonem i wspaniałym Jeanem Gabinem. Film ten wstrząsnął mną
do głębi. Delon gra tam byłego gangstera w trakcie resocjalizacji, który przypadkowo zabija nękającego
go policjanta, za co ma iść pod gilotynę. Gabin jest jego więziennym wychowawcą obserwującym
postępującą przemianę bandyty. Potem były znakomite “Z zimną krwią” Brooksa, “Krótki film o
zabijaniu” Kieślowskiego i “Przed egzekucją” Tima Robbinsa, który opisuje z kolei przemianę skazanego
na śmierć za dwa brutalne zabójstwa Matthew Ponceleta, granego przez Seana Penna. W każdym z tych
obrazów jest scena egzekucji, każdy ze skazańców budził we mnie litość. Do czasu.

Na karę śmierci zacząłem patrzeć inaczej w marcu 2001 r., kiedy w Polsce dawno już nie
obowiązywała. Trzech zwyrodnialców dokonało wówczas brutalnej egzekucji na pracownikach
warszawskiego oddziału Kredyt Banku. Trzy młodziutkie kasjerki zostały zgładzone strzałami w
potylice. Metodycznie – jedna po drugiej. Sprawcy zastrzelili także pełniącego służbę ochroniarza.
Mord był tak brutalny i bezsensowny, popełniony na dodatek z pełną premedytacją, że zapragnąłem
krwi. Obserwując proces potworów i mając świadomość, że nie mieli oni żadnej litości dla swoich
ofiar, zadałem sobie pytanie: czy jest sprawiedliwe, aby takie jednostki miały prawo oddychać tym
samym powietrzem co uczciwi ludzie. Odpowiedź udzielona samemu sobie brzmiała – nie. 

Brutalni bezlitośni zabójcy powinni był usypiani niczym wściekłe psy, tak jak to jest w wielu stanach
USA. I nie przyjmuję już do wiadomości lamentów obrońców praw człowieka, którzy walczą o prawa
zimnokrwistych zabójców, zapominając o prawach ich ofiar. O tym, że tym razem to we mnie nastąpiła
przemiana, przekonałem się po obejrzeniu ostatnio filmu “Oszukana” Clinta Eastwooda z Angeliną
Jolie w roli głównej. Jest w nim także scena egzekucji łotra, który porywał małych chłopców i uśmiercał
ich za pomocą siekiery. Tym razem procedura wieszania skomlącego o litość skazańca, oczywiście też

nawróconego jak większość skazanych na śmierć,
w ogóle mnie nie obeszła. W moim mózgu utrwaliły
się krzyki rozpaczy zabijanych siekierą chłopców.

Uważam, że w naszym coraz brutalniejszym
świecie ponowne wprowadzenie najwyższej kary
dla najbardziej zdegenerowanych zabójców staje
się zasadne. Oni powinny doznać dokładnie tego

samego, co doznawały ich ofiary przed śmiercią - panicznego strachu. To powinno wyglądać mniej
więcej tak (fragmenty odtajnionej w 1989 r. instrukcji z 15 czerwca 1971 r. w sprawie wykonywania
kary śmierci w PRL): 

“Po stwierdzeniu przez prokuratora nadzorującego wykonanie kary śmierci braku przeszkód
umożliwiających wykonanie kary śmierci, naczelnik zakładu karnego wydaje polecenie sprowadzenia
skazanego pod ochroną do odpowiedniego pomieszczenia... Sprowadzenie skazanego z celi, w której
był osadzony, powinno nastąpić w sposób nie dający podstaw do przypuszczeń, że chodzi o
wykonanie kary śmierci. (art. 7). Po wprowadzeniu skazanego do pomieszczenia, o którym mowa
w art. 7, prokurator nadzorujący wykonanie kary śmierci dokonuje sprawdzenia danych osobowych
i tożsamości skazanego, a następnie odczytuje mu wyrok, w którym orzeczono karę śmierci oraz
decyzję Rady Państwa, że nie skorzystano z prawa łaski, czego wszyscy obecni wysłuchują stojąc. 

Następnie naczelnik zapytuje skazanego o jego ostatnie życzenia i czy chce skorzystać z posługi
religijnej. Ostatnie życzenia skazanego powinny być w miarę możliwości uwzględnione, w
szczególności jeśli nie powoduje to wstrzymania wykonania kary śmierci na czas dłuższy niż
godzinę... Przed pomieszczeniem, gdzie ma być wykonana kara śmierci oczekujący tam wykonawcy
tej kary zawiązują skazanemu oczy, wprowadzają go do tego pomieszczenia i przez powieszenie
wykonują karę śmierci (art. 10). W czasie wykonywania obowiązków wykonawcy kary śmierci
powinni być ubrani w służbowe czarne, dwurzędowe garnitury, czarne trzewiki, skarpetki, białe
koszule z czarnymi krawatami oraz białe, skórzane rękawiczki. Mogą posiadać na twarzach
wykonane z czarnego materiału maski. Ich imiona i nazwiska powinny być zachowane w tajemnicy...
Ciało skazanego powinno być w pozycji wiszącej przez co najmniej 20 minut, po czym lekarz
stwierdza, czy zgon skazanego nastąpił. W pomieszczeniu, w którym wykonano karę śmierci, do
czasu stwierdzenia zgonu powinna panować cisza (art.12). Po stwierdzeniu przez lekarza zgonu
skazanego, zdjęciu ciała i włożeniu do trumny naczelnik wydaje zarządzenia o postępowaniu ze
zwłokami osób straconych na podstawie wyroku, którym orzeczono karę śmierci (art. 13)”. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Jestem za karą śmierci!

„Tym razem procedura
wieszania skomlącego 
o litość skazańca w
ogóle mnie nie obeszła”

Przynajmniej od 2004 roku – systematycznie, konsekwentnie,  do
znudzenia mówiłem w telewizjach i radiach, pisałem na swoich blo-
gach, że wspólne zakupy ropy i gazu Unii Europejskiej to najlepsza od-

powiedź na szantaż naftowy i gazowy jako instrument polityki Rosji. Chociaż należy pamię-
tać, że Rosja, poza sprawą dostaw ropy dla rafinerii w Możejkach na Litwie, nie zastosowa-
ła ostatecznie tego instrumentu wobec żadnego kraju Unii Europejskiej.  Ale groźba wisi w
powietrzu. Ponadto zróżnicowanie cen sprzedaży nie ma uzasadnienia innego niż politycz-
ne. Polska płaci więcej niż Niemcy i inne kraje „starej” Unii. Białoruś i, jak dotąd Ukraina, pła-
ciły znacząco mniej. 

Nie idzie wyłącznie o bezpieczeństwo zaopatrzenia, ale i o pozycję konkurencyjną. Idzie o
równe warunki konkurencji. Szczególnie w branżach, w których koszty energii są znaczną czę-
ścią kosztów produkcji.

Powtarzam od lat – my musimy kupować ropę i gaz. Najkorzystniej, z uwagi na istniejąca
infrastrukturę przesyłową i technologie, kupować od Rosji. Rosja musi gaz i naftę sprzedać.
Bardziej Rosja musi sprzedać niż my kupić. Zamiast lamentować o uzależnieniu i pleść trzy po
trzy (bo to nie jest realne, albo jest przynajmniej bardzo drogie) o geograficznej dywersyfika-
cji zakupów, należy sieć przesyłową gazu i ropy w skali Europy uczynić kompletną oraz wy-
pracować zasady wspólnej europejskiej, unijnej polityki zakupowej. Czyli należy odwrócić za-
leżność. W przypadku retorsji nam grozi wyłącznie podrożenie zaopatrzenia. Rosji – katastro-
fa. Nie ma ona, poza zbrojeniówką, innych znaczących źródeł dochodów z eksportu, jak tylko
dochody z ropy i gazu. 

Cieszę się więc z treści wezwania polskiego premiera do stworzenia wspólnej unijnej in-
stytucji dla zakupów rosyjskiej ropy i gazu. Nareszcie! To byłby w rzeczywistości po-
wrót do korzeni Unii Europejskiej, do wspólnoty węgla i stali. Od lat mówi się o tym.

Podobnie jak o pełnym usieciowieniu infrastruktury przesyłowej w Europie. Jest opór niektó-
rych krajów. Specjalnie tych, których głównym źródłem energii elektrycznej jest atom, a swo-
je rafinerie zaopatrują z innych niż rosyjskie źródła. Ale ukraińska gorączka i zbrojne zajęcie czę-
ści terytorium innego państwa (Krym) przez Rosję stwarza nowy silny impuls dla uwspólono-
towienia rynku źródeł energii w Unii Europejskiej. 

Pogrzebanie imperialnych zamierzeń Związku Radzieckiego w polityce światowej zawdzię-
czamy wielu czynnikom, ale najbardziej istotnym było rozpędzenie wyścigu zbrojeń przez Ro-
nalda Reagana w latach 80-tych, któremu ówczesny ZSRR nie mógł, ze względów gospodar-
czych, sprostać. Dzisiaj jest podobnie, tyle że źródła tej sytuacji są odmienne. 

Unia Energetyczna Unii Europejskiej to  dziś reakcja na politykę Rosji wobec Ukrainy. Ale
sprowadzenie tej polityki do kanonu imperialnego byłoby intelektualnym uproszczeniem i
politycznym błędem. Europie i Rosji potrzeba jakiegoś wymiaru we wzajemnej relacji. Potrze-
ba nam współpracy opartej na wspólnej perspektywie. Rosja została w minionych dwóch de-

kadach zepchnięta do czarnej dziury. Z jednej
strony fenomenalny gospodarczy rozwój poli-
tycznie wciąż stabilnych Chin, coraz wyraź-
niej powracających po dwustu latach inter-
mezzo ich wielkiej historii do pozycji państwa
środka, pozycji dominującej. Z drugiej strony
jednocząca się Europa. Pośrodku osamotnio-

na i słaba Rosja. Z gorącym podbrzuszem kulturowo jej obcego świata islamu i autorytary-
zmów środkowej. Rosja tymczasem chce być i jest w Europie. Czuje swoja odmienność, ale
jest to odmienność w ramach Europy, a nie w jakiejś próżni. Na pewno nie w ramach Azji. 

Putin, w umysłach i sercach Rosjan, to nie ten watażka, jakim my go widzimy, lecz odnowi-
ciel. To dla Rosjan przywódca przywracający dumę, potęgę i respekt. Bez dostrzeżenia tej per-
spektywy trudno zrozumieć cokolwiek z tego, co dzieje się współcześnie w Rosji.  

Zachodni alianci, Amerykanie i Brytyjczycy w 1945 roku  dobrze pamiętali lekcję międzywoj-
nia. Zwłaszcza dobrze pamiętali skutki upokorzenia Niemiec po I wojnie. Po ich denazyfikacji
i położeniu fundamentów pod ustrój demokratyczny niezwłocznie przystąpili więc, tym razem,
do ich gospodarczej i społecznej odbudowy. 

Nie wypycha się wielkiego narodu poza granice własnego lepszego świata. Nie upo-
karza się go. Zwłaszcza, jeśli jego państwowość jest elementem międzynarodowe-
go, światowego, a choćby nawet tylko regionalnego bezpieczeństwa. Szczególnie w

Polsce powinniśmy pamiętać, że Rosja jest trwałym i przewidywalnym czynnikiem polityki w
regionie. Pręży dzisiaj muskuły, lecz pręży je bardziej dla siebie, dla swoich wewnętrznych po-
trzeb niż przeciwko Europie. Jeśli nawet pręży je wobec nas, to przyznać należy, że nie zrobi-
liśmy wiele, by tak nie było. Zabieganie o pokój nie musi wywoływać duchów Monachium. Mo-
że być wypracowywaniem takich zasad, takiego ładu wymiany międzynarodowej, w której ety-
ka wspólna, etyka ludzkości zastąpiłaby polityczny darwinizm. Prawda, że wymaga to czasu,
cierpliwości i stanowczości. Ale dlaczego mielibyśmy przyjąć, iż Europę stać na to przeformu-
łowanie najgłębszych zasad współpracy międzynarodowej, a Rosję  nie? Rozumie to Angela
Merkel. Rozumieją Niemcy. Polityka osiągania realnych celów, krok po kroku, polityka oświe-
conego umiarkowania okazuje się bardziej skuteczna od mesjanizmu. Zwłaszcza gdy ów me-
sjanizm podszyty jest hipokryzją.  

Nie będzie podziału Ukrainy. Nie będzie w bliskiej przyszłości, z pewnością teraz, przed wy-
borami 25 maja otwartej inwazji i siłowej próby rozerwania terytorialnego tego państwa. To są
strachy na Lachy. Jest dramat państwa nie potrafiącego zorganizować własnego narodu. Są skut-
ki dwudziestu lat korupcji i budowania systemu oligarchicznego. 

Kiedy wypowiedziałem mocne słowa o Tymoszenko, to dlatego, że mając władzę, o jakiej
polscy premierzy mogli tylko pomarzyć, utrzymywała ta kobieta system spychający jej naród
ku krawędzi katastrofy. Mając w tym, na dodatek, swój osobisty interes. Ona jest jednym z
najbardziej w Europie skorumpowanych polityków. Aż do ostatnich chwil tragedii Majdanu
kierowała nią niewyobrażalna wprost w Polsce hucpa. Śladu wstydu. Zero poczucia odpo-
wiedzialności. Królowa!  Ona jest najpierw odpowiedzialna za Krym. Ona i jej liczni współ-
towarzysze. A także, oczywiście, przeciwnicy. Tymoszenko i Janukowycz po jednych są pie-
niądzach. I te pieniądze ich różnią.

Odbudowa Ukrainy musi kosztować. Akceptuję zaangażowanie Europy i Stanów Zjed-
noczonych w tę odbudowę. Ale nie akceptuję wiary, że zaangażowanie Europy i USA
przyniesie zdrowe owoce bez ofiary ze strony najbardziej zainteresowanych: ukraiń-

skich elit i samych Ukraińców. 
Nie wierzę też w trwałe rezultaty polityki wschodniej Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczo-

nych bez uczciwego poszukiwania miejsca Rosji, i z Rosją, w nowym kształtującym się porząd-
ku świata. Dziś Unia Energetyczna Unii Europejskiej. To właściwy krok. Jak wszystko co istot-
ne w polityce, ściśle jest związany z potrzebą czasu. Skuteczny doraźnie. Politycy Europy i Sta-
nów Zjednoczonych muszą pamiętać o przyczynach obecnego kryzysu. A jest pośród nich, po-
za tym, co działo się w samej Ukrainie, pewna schizofrenia Zachodu wobec Rosji. Od rozumem
niekontrolowanego zauroczenia po odrzucenie i izolowanie. Tymczasem tak, jak Europa wciąż
dyskutuje nad swoimi interesami i próbuje je ze sobą mozolnie ucierać, tak samo powinno się
stać w jej relacjach z Moskwą. To jest też jeden z istotnych argumentów przemawiających za więk-
szą spójnością Unii Europejskiej. Nie będzie unii energetycznej bez prawdziwie politycznie zin-
tegrowanej Unii Europejskiej.

A u t o r  j e s t  p r z e w o d n i c z ą c y m  P a r t i i  D e m o k r a t y c z n e j  –  D e m o k r a c i . p l
a n d r z e j @ i n t e l g r a f . c o m . p l

RESET Andrzej Celiński

Unia Energetyczna – dobry krok

„Nie wypycha się 
wielkiego narodu 
poza granice własnego
lepszego świata”
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Jubileuszowy sezon 2014
w Warszawie będzie liczył
54 dni wyścigowe, a łącz-
na pula nagród w goni-
twach wyniesie 8.152.900
zł. Pierwsza bomba pój-
dzie w górę w sobotę 26
kwietnia, a ostatnia w
niedzielę 23 listopada. 

Inne ważne daty dla miło-
śników wyścigów: Derby
– 6 lipca, Dzień Arabski –

24 sierpnia, a Wielka Warszaw-
ska – 5 października. Nowościa-
mi tegorocznego sezonu będą
Dzień Katarski (27 lipca) i Dzień
Wenus (10 sierpnia), który jest
ukłonem organizatora gonitw w
kierunku amazonek. W sezonie
2014 na Służewcu rozegranych
zostanie 487 gonitw - 273 dla
folblutów, 182 dla arabów,
28 dla kłusaków francu-
skich. Po 40 latach znów
na warszawskim torze
ścigać się będą konie
półkrwi, ale tylko w
czterech wyści-
gach (dwa 10 ma-
ja i po jednym 28
czerwca oraz 28
września). Do
sezonu zgłoszo-
no 1257 koni.
Dominują konie
pełnej krwi an-
gielskiej (749)
oraz czystej krwi
arabskiej (399).
Uzupełniają ją kłu-
saki francuskie (55)
i półkrewki (54).

Przerwa letnia
na Służewcu
(wtedy rozegra-

nych zostanie sześć dni wy-
ścigowych w Sopocie) będzie
trwać od poniedziałku 7 lipca
do soboty 26 lipca włącznie. W
niedzielę 27 lipca rozegrane zo-
staną Derby Arabskie. Ponadto
na Służewcu wyścigi nie odbędą
się w weekend 6 i 7 września,
kiedy to na wrocławskich Party-
nicach rozegrana zostanie
dwudniówka, której głównymi
punktami programu będą goni-
twa płotowa Wielka Partynicka
(w sobotę) i wysoko dotowana
międzynarodowa przeszkodo-
wa Wielka Wrocławska (w nie-
dzielę). Jest to rezultat prac nad
zintegrowaniem planów po-
szczególnych torów wyścigo-
wych w Polsce.

Wlistopadzie wyjątko-
wo odbędzie się
trzydniówka! Z

uwagi na święto przypadające
w sobotę 1 listopada, wyścigi zo-

stają przeniesione na poniedzia-
łek 10 listopada, konie na Słu-
żewcu będą ścigały się trzy dni z
rzędu w dniach 8-10.XI. Daty
rozgrywania pozostałych naj-
ważniejszych po Derby i Wiel-
kiej Warszawskiej gonitw dla fol-
blutów: Wiosenna (17 maja),
Rulera (18 maja), Soliny i Iwna
(obie jednego dnia, 7 czerwca),
Aschabada (15 czerwca, czyli
trzy, a nie jak dotychczas dwa
tygodnie przed Derby), Prezesa
Totalizatora Sportowe-

go (29 czerwca), Kozienic
(2 sierpnia), St. Leger (31 sierp-
nia), Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi (28 września), Nema-
na (23 listopada).

Pierwsza gonitwa dla
dwulatków zostanie ro-
zegrana 28 czerwca, a

pierwsza Nagroda Próbna (1000
m) 6 lipca. Pozostałe cztery na-
grody próbne odbędą się na dy-
stansie 1200 m. W pierwszych
trzech Próbnych będą mogły
brać udział tylko konie wpisane
do Polskiej Księgi Stadnej Koni
Pełnej Krwi Angielskiej (PSB),
dwie pozostałe są otwarte dla

koni zagranicznych. Najważniej-
sze obok Derby gonitwy arab-
skie to Janowa (5 lipca), Sheikh
Zayed Bin Sultan Al Nahyan –
Nagroda Europy (24 sierpnia) i
Porównawcza (9 listopada).

Wyścigi konne często
nazywane są „spor-
tem królów”, bo w

ich ojczyźnie Anglii królowie
mieli i mają nadal nie

tylko własne stajnie wyścigowe,
ale dawniej brali nawet udział
gonitwach dżentelmeńskich. Pa-
nująca już 62 lata Elżbieta II zro-
biła karierę również jako właści-
cielka koni pełnej krwi angiel-
skiej. Królowa jest zagorzałą mi-
łośniczką tego sportu. Jeśli nie
może przebywać na torze w dniu
ważnych gonitw, stara się je
oglądać w telewizji. Podczas kul-
towego w Anglii festiwalu wy-
ścigowego w Ascot, który po raz
pierwszy odbył się w 1711 r., mo-

narchini przenosi się ze swoim
dworem z Windsoru do Ascot. 

Moda na wyścigi kon-
ne przyszła do Polski
właśnie z Anglii w

końcu lat trzydziestych XIX wie-
ku. Pierwszy oficjalny dwudnio-
wy mityng odbył się w Warsza-
wie w 1841 r. dzięki przyzwole-
niu carskiego namiestnika Alek-

sandra Paskiewi-

cza, który miał w swej stajni w
Warszawie konie wyścigowe.
Pierwszy tor zbudowany i na-
stępnie zmieniający lokalizację,
ale w obrębie dzisiejszego Pola
Mokotowskiego, przyciągał w
ostatnich trzech dekadach XIX i
na początku XX wieku zarówno
wyższe sfery, śmietankę towa-
rzyską, jak i spragniony emocji
miejski plebs. Na wyścigach by-
wali i opisywali je w swych felie-
tonach m.in. Henryk Sienkie-
wicz i Bolesław Prus. Podobną

publiczność, jeśli chodzi o prze-
krój społeczny, miały wyścigi w
XX-leciu międzywojennym.
Swoje stajnie wyścigowe posia-
dali biznesmeni i wojskowi (naj-
bardziej znanym był gen. Włady-
sław Anders). Po odzyskaniu
niepodległości w 1918 r. goni-
twy nadal odbywały się na Polu
Mokotowskim (główna brama
wejściowa zlokalizowana był
przy ul Polnej). Ale już na po-

czątku lat 20. zaczęto roz-

ważać przeniesienie to-
ru w inne miejsce. 

W1926 r. Towarzystwo
Zachęty do Hodow-
li Koni w Polsce za-

kupiło około 150 ha ziemi na
Służewcu pod przyszłe obiekty
kompleksu wyścigowego. Wy-
dano na ten cel 590.000 złotych.
Od tej chwili niemal każdego
dnia prasa szeroko rozpisywała
się na temat tworzonego z wiel-
kim rozmachem projektu archi-
tektonicznego. Kompleks miał
wiele ciekawych i nowoczesnych
rozwiązań przygotowanych
przez głównego  projektanta ar-

chitekta Zygmunta Zyberk - Pla-
tera, jak na przykład tunel łączą-
cy teren stajen z padokiem. Nie
zapomniano także o możliwo-
ści sztucznego zraszania toru.
Jeśli do tego dodamy mieszkania
dla pracowników, magazyny (w
tym zbożowy na 550 ton ziar-
na), stajnie dla ponad 800 koni,
studnie, wielki parking, wieżę
ciśnień, to chyba nikogo nie zdzi-
wi fakt, że podczas prac nazwa-
no ten śmiały projekt  „miastecz-
kiem wyścigowym”. Na owe cza-
sy służewiecki tor był najwięk-
szym tego typu obiektem w Eu-
ropie.

Uroczyste otwarcie i
poświęcenie hipo-
dromu na Służew-

cu odbyło się 3 czerwca
1939 r. Warszawiacy

nacieszyli się nim nie-
stety tylko niecałe

trzy miesiące, bo
1 września 1939

r. sezon wyści-
gowy został
brutalnie
przerwany.
W czasie
wojny tor
przetrwał
bez więk-
szego
uszczerbku,
ponieważ
hitlerowcy

po wywiezie-
niu koni urzą-

dzili tam swoje
magazyny. Sta-

cjonowały tam też
ich wojska. Drugi se-

zon na Służewcu od-
był się w 1946 r. Roze-

grano wówczas 237 gonitw,
w których uczestniczyło po-

nad 160 koni. W roku 1950 staj-
nie na Służewcu zostały znacjo-
nalizowane. W czasach siermięż-
nego PRL wyścigi na Służewcu
cieszyły się ogromnym powo-
dzeniem, stały się bowiem dla
wielu warszawiaków swoistą oa-
zą wolności. W anonimowym
tłumie można było poczuć się
swobodnie jak nigdzie indziej.
Po 1989 r. służewieckie stajnie
zostały sprywatyzowane, a
przedsiębiorstwo wyścigowe sta-
ło się jednoosobową spółką Skar-
bu Państwa. Od 2008 r. organi-
zatorem wyścigów jest Totaliza-
tor Sportowy, który w wydzier-
żawił służewiecki tor od Polskie-
go Klubu Wyścigów Konnych na
30 lat.

P r z e m y s ł a w  S t a s z
F o t o  L e c h  K o w a l s k i

Już w najbliższą sobotę rusza sezon wyścigów konnych

75-lecie sportu królów na Służewcu
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KREDYTY trudne i prywatne,
668-308-435

SZYBKIE 
POŻYCZKI GOTÓWKOWE,

668-441-668

AKTUALNIE antyki wszelkie,
gotówka, 504-017-418

SKUP KSIĄŻEK, dojazd, 
22 826-03-83, 509-548-582

KUPIĘ mieszkanie: zadłużone, z
lokatorem, komunalne z
dowolnym problemem prawnym,
796-796-596

DO WYNAJĘCIA pawilon 
16 m2, bazarek na Mokotowie,
602-651-211

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, FIZYKA, 
22 649-40-27

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

NIEMIECKI, 698-012-966

ROSYJSKI, 602-86-74-13

DOM 120/686 m2 w Piasecznie,
798-175-963

DZIAŁKA budowlana 3000 m2 z
pozwoleniem na budowę, 150 tys.
okolice Prażmowa, 602-77-03-61

DZIAŁKI rekreacyjne, Prażmów,
602-77-03-61

GRUNT rolny, Prażmów, 
602-77-03-61

OPIEKA NAD GROBAMI,
tanio i solidnie
500-336-607

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

MAZURY 7 dni 
od 540 zł z wyżywieniem,
jezioro, las, kameralnie. 

Tel. 89 621-17-80
www.szczepankowo.pl

ANTENY, 603-375-875

Anteny 
tel509610850.com

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

BIURO RACHUNKOWE, 
502-177-780

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

CleanLux 
pranie dywanów, wykładzin,

691-851-588

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16

DEZYNSEKCJA, deratyzacja,
609-547-442

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

DOMOFONY, 603-375-875

ELEKTROAWARIA, tanio, 
507-153-734

ELEKTRYK - kuchnie, 
507-153-734

ELEKTRYK, tanio, 507-153-734

GLAZURA, gładzie, malowanie,
hydraulika, elektryka, 
604-404-254

GLAZURA, gładź, malowanie,
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

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

MALOWANIE, dobra cena, 
502-264-509

MALOWANIE, gładź, tanio,
505-73-58-27

MALOWANIE, szpachlowanie,
722-920-650

MYCIE okien, witryn,
przeszkleń, 505-495-131

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

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

NAPRAWA
lodówki, pralki, zmywarki 

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

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

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

22 641-80-74

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie, 
501-535-889

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

ROLETY, itp., Makaruk, 
501-132-233

ROLETY, PLISY, ŻALUZJE,
VERTICALE, MOSKITIERY,
MARKIZY, 602-380-218, 
22 641-18-85

STOLARSKIE, naprawy, 
606-126-099

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, ogrodzenia,
konserwacje, 601-36-22-82

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

TAPICER
Ursynów

22 649-88-45

UKŁADANIE kostki brukowej,
517-477-531

WIERCENIE
KARNISZE, itp.
608-303-530

WYKOŃCZENIA, remonty,
naprawy. Fachowo, duże
doświadczenie, 692-352-356

ŻALUZJE, rolety 602-380-218,
22 641-18-85

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

DOM OPIEKI, Piaseczno, 
22 757-20-19

HERBALIFE, gwarancja,
konsultant  Michał Łuczyński
22 644-79-28, 601-313-313

PROMOCJA BIOPTRON, 
tel. 508-194-041, 
www.zepter-bioptron.pl
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Co i kto
Ursynów

UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Informacja WOM 5 4 5  7 2  0 0
Cantrala 5 4 5  7 1  0 0
Urząd Skarbowy 5 4 8  6 8  0 0
Paszporty 8 5 8  1 0  0 6
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 5 4 4  1 2  0 0
Pogotowie 
Ratunkowe 5 2 5  1 3  0 7
Policja 6 0 1  6 9  7 8  

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

8 4 3  7 0  3 8

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

TTym rym r azaz em śrem śr ednieednie
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje WWaannddaa PPoowwaałłaa
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

DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB ““JJaarryy”” 
uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144 ((UUrrssyynnóóww)) 

0022-778855 WWaarrsszzaawwaa
TTeell..//ffaakkss:: 2222 664433 7799 3355
wwwwww..ddoommsszzttuukkii..aarrtt..ppll

SSoobboottaa,, 2266 kkwwiieettnniiaa,, 1188..0000::
Kino Dokumentu w Domu Sztu-
ki zaprasza na pokaz p.n. “Habe-
mus Papam - Santo Subito”. W
programie: filmy Pawła Wolana
“Droga” (1991) i “Habemus Pa-
pam” (2004). Po projekcji - spo-
tkanie z reżyserem. Pokaz zorga-
nizowany ze Studiem Filmowym
Kalejdoskop. Partner pokazu:
Stowarzyszenie Filmowców Pol-
skich.

Wstęp wolny.*
PPoonniieeddzziiaałłeekk,, 2288 kkwwiieettnniiaa,,

1199..0000:: koncert kabaretowy z cy-
klu “Marek Majewski i jego go-
ście”. Wystąpią: Tomasz Jachi-
mek, zespół Dixie Warsaw Jazz-
men, Marek Majewski.

Bezpłatne karty wstępu - w
kasie Domu Sztuki od czwart-
ku, 24 kwietnia, od godz. 17.00.*

WWttoorreekk,, 66 mmaajjaa,, 1188..0000:: Gale-
ria Domu Sztuki zaprasza na
otwarcie wystawy “Malarstwo
naszą pasją”. Na wystawie pre-
zentowane będą prace słucha-
czy Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku przy SGGW.

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów m.st. War-
szawy.

Dom Sztuki zaprasza do swo-
ich filii:

Klubu Seniora (ul. Pięciolinii
10, tel. 22 643 02 10)

Modelarni Lotniczej (ul. Służ-
by Polsce 1, tel. 643 12 82)

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 3355 1177
wwwwww..ssttookklloossyy..aarrtt..ppll

2255..0044,, gg.. 1199 - Wieczór autorski
Wojtka Dąbrowskiego “10 lat:
MKWD, w Unii, w Passie”. Wstęp
wolny po uprzedniej rezerwacji.

2277.. 0044 gg.. 1177 - Wernisaż wy-
stawy malarstwa Tadeusza
Chyły.

2277.. 0044 gg.. 1188 - Spektakl Teatru
Wolandejskiego “Zasoby nie-
ludzkie”. Rezerwacja biletów na
wolandejski.pl

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

tteell//ffaaxx 2222 664411 1199 1155
wwwwww..ddkkiimmiieelliinn..ppll

GGaalleerriiaa UUcczznniiaa
2277 kkwwiieettnniiaa 22001144 rr.. oo ggooddsszz..

1177..0000 w Galerii Ucznia DK SMB
Imielin przy ul.Dereniowej 6 od-
będzie się otwarcie wystawy ma-
larstwa WALDEMARA FLISA.
Wernisaż uswietni występ chóru
Bee Free Gospel Family pod kie-
runkiem Anny i Jacka Przyby-
szów. wstęp wolny zapraszamy.

GGaalleerriiaa DDzziiaałłaańń SSMMBB IImmiieelliinn
uull.. MMaarrccoo PPoolloo 11
tteell.. 2222 664433 6655 3377

wwwwww..ggaalleerriiaaddzziiaallaann..hhgg..ppll

AAkkttyywwnnaa cciisszzaa // AAccttiivvee 
SSiilleennccee

Międzynarodowa wystawa
sztuki współczesnej

Otwarcie wystawy:
17.04.2014 g. 18
Wystawa prac 80 artystów z

14 krajów, której tematem jest
wartość ciszy, jako umożliwia-
jącej autentyczną rozmowę i ak-
tywność, ciszy jako przestrzeni
uwolnionej od presji rutynowe-
go reagowania na okoliczności.
Ciszy, która nie jest ucieczką od
rzeczywistości, lecz szansą wyty-
czenia w niej drogi. 

Inspiracją dla wystawy jest
wypowiedź Jerzego Ludwiń-
skiego, wybitnego polskiego
teoretyka sztuki: “Bo w grun-
cie rzeczy te najprostsze zjawi-
ska w sztuce prowadzą nas
gdzieś w Strefę Ciszy. Ciszy, a
nie końca sztuki”. 

Kuratorzy: Fredo Ojda, Grze-
gorz Borkowski

Wystawę zrealizowano dzięki
wsparciu Wydziału Kultury m.st.
Warszawy dla dzielnicy Warsza-
wa-Ursynów

Wystawa czynna do
10.06.2014.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200
wwwwww..uurrssyynnootteekkaa..ppll

2244..0044 - cczzwwaarrtteekk - spotkanie z
dr Izabelą Winiarską w cyklu
“Historia języka i literatury” pt.:
“Ilustracje najstarszych książek
drukowanych”.

2299..0044 - wwttoorreekk - spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu “Klasyka niesłusz-
nie zapomniana” pt.: .Głuchota
Norwida”.

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

DDoomm KKuullttuurryy KKaaddrr
uull.. GGoottaarrddaa 1166

tteell.. 2222 884433 8888 8811
wwwwww..ddkkkkaaddrr..ccoomm..ppll

2255..0044..22001144 rr.. ((ppiiąątteekk)) ggooddzz..
1188..0000

Otwarcie zbiorowej  wystawy
“Piękne dzieci Pani Flory” - ma-
larskie i fotograficzne impresje
florystyczne. Wystawa czynna
do  14 maja 2014r.

Wstęp wolny
2255..0044..22001144 rr.. ((ppiiąątteekk)) ggooddzz..

1199..0000
Mini recital Marty Dobosz

oraz art-rockowego zespołu Vi-
NATi

Wstęp wolny
2266..0044..22001144rr.. ((ssoobboottaa)) 1111..0000 -

1133..0000
Rodzinny Dziedziniec Nad-

zwyczajności
Sobotnie, familijne warsztaty

artystyczne dla dzieci w wieku
2,5 - 6 lat oraz ich rodziców.

Zapisy e-mail: 
info@dkkadr.waw.pl 

lub tel. 22 843 88 81. 
Wstęp wolny
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Muzeum Historii Polskie-
go Ruchu Ludowego, al.
Wilanowska 204, prezen-
tuje wystawę „Władysław
Stanisław Reymont (1867-
1925) – 90. rocznica Na-
grody Nobla”. 

„Setek rąk pisarskich trzeba,
aby odtworzyć cały naród; po-

trzeba pracy może niejednego
pokolenia twórców, aby zbudo-
wać ten gmach syntezy naro-
dowej. Lwią część tej pracy
wziął na swoje barki Reymont i
namalował żywą ziemię, z któ-
rej się rodzi naród – dał nam
Chłopów” – tak Jan August Ki-
sielewski recenzował wielką
epopeję chłopską.

W 2014 r. przypada 90. rocz-
nica przyznania Władysławowi
Reymontowi Nagrody Nobla
za czterotomową powieść
„Chłopi”, napisaną w latach
1904-1909. Noblista zajmuje
szczególne miejsce w pante-
onie literatury polskiej przeło-
mu wieków XIX i XX. MHPRL
prezentuje w swojej siedzibie
dwie wystawy okolicznościo-
we, które są swoistym hołdem
złożonym temu wielkiemu Po-
lakowi.

Ekspozycja pt. „Władysław
Stanisław Reymont (1867-
1925) – 90. rocznica Nagrody
Nobla” przygotowana została
przez Muzeum Literatury im.
Adama Mickiewicza i Muzeum
Historii Polskiego Ruchu Ludo-
wego w Warszawie. Opowiada o
życiu i twórczości Reymonta. To
swoista biografia pisarza na tle
epoki, w której tworzył. Plansze
są bogato ilustrowane wizerun-
kami literata i osób z jego kręgu,
pejzażami miejsc, w których
przebywał oraz scenami ukazu-
jącymi wieś polską z przełomu
XIX i XX w. 

Zwiedzający mogą poznać
zbiory muzealne o tematyce
wiejskiej, uzupełnione obiektami
etnograficznymi, a dzięki temu
wejść do świata tradycji ludo-
wych.

M M

Reymont – piewca polskiej ziemi

90 rocznica noblisty
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