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Wolny rynek jest w zasadzie
absolutnie bezwzględny i
kto nie wytrzymuje ko-

mercyjnego współzawodnictw, ten
musi upaść. U progu roku akade-
mickiego warto uświadomić tę
prawdę armii studentów, niezależ-
nie od tego, który rok nauki mają
za sobą albo przed sobą. Bo przecież
wyższe uczelnie to takie same spół-
ki jak na przykład kopalnie węgla
kamiennego. I jeśli nagle kończy
się płynność finansowa, to święty
Boże nie pomoże – jak powiadają
pobożni Polacy. 

Wbrew tym okrutnym re-
gułom wolnorynkowym
jednak rząd czyni cza-

sem wyjątki i dofinansowuje pod-
upadające firmy państwowe, o co
coraz częściej ma pretensje nowa
matka nasza – Unia Europejska.
No i na takie właśnie dofinansowa-
nie – drogą nieco okrężną – zdecy-
dowała się pełniąca od niedawna
funkcję premiera Ewa Kopacz, któ-
ra wzruszyła się krzywdą, jaka się
stanie żonom i dzieciom górników
sosnowieckiej kopalni Kazimierz-
-Juliusz, gdy zabraknie pieniędzy
na pensje, a na dodatek górnicze
rodziny zostaną wyrzucone z pra-
cowniczych mieszkań. Sto milio-
nów złotych, wyasygnowanych na
potrzeby Spółki Restrukturyzacji
Kopalń, która przejmie Kazimie-
rza-Juliusza, ma załatwić sprawę

i sprawić, że w nierentownej ko-
palni będzie można jeszcze trochę
pofedrować, a w perspektywie ży-
ciowej owych rodzin zniknie już
groźba, że pójdą na bruk.

Od strony czysto ludzkiej pa-
ni premier postąpiła szla-
chetnie. Z gospodarczego i

obywatelskiego punktu widzenia –
niekoniecznie, co zaraz wytknęli jej
włodarze wielu rejonów kraju, gdzie
ani nad bankrutującymi zakładami
przemysłowymi, ani nad ich pra-
cownikami nikt się nie zlitował.
Pewnie dlatego, że nie ma innej gru-
py pracowniczej, która w razie cze-
go byłaby w stanie zagrozić taką
zadymą w Warszawie jak górnicy,
nadal posiadający nadane jeszcze w
okresie PRL uprawnienia socjalne,
czyniące z nich – w porównaniu z
innymi obywatelami – kastę uprzy-
wilejowanych, zwłaszcza w kwe-
stiach emerytalnych. Oczywiście,
kopalnie śląskie to problem, które-
go kolejne rządy nie potrafiły sen-
sownie rozwiązać, a jeśli ktoś są-
dził, że Ewa Kopacz upodobni się
do brytyjskiej Żelaznej Lady, pre-
mier Margaret Thatcher, weźmie
rozbuchanych górników za mordę
i wreszcie zracjonalizuje skądinąd
ważną dla nas gałąź gospodarki, to
się chyba srogo pomylił.

Aswoją drogą, w nowej Polsce
na górnictwie dorobili się
głównie spryciarze, latami

zasiadający w zarządach przeróż-
nych „holdingów”. Polityka pań-
stwowa była zaś o tyle dziwna, że li-
kwidowano kopalnie, gdy akurat
ceny węgla na świecie szły w górę, a
podtrzymywano kopalnianą egzy-
stencję, kiedy nie opłacało się wy-
dobywać nawet jednej tony. Wszyst-
ko to nijak ma się do wyższych
uczelni, których w minionym 25-le-
ciu namnożyło się u nas niczym

grzybów po deszczu, bo obok trady-
cyjnych potęg – jak Uniwersytet Ja-
gielloński, Uniwersytet Warszaw-
ski, Politechnika Warszawska i
SGGW – powstało mnóstwo szkół
wyższych prywatnych i „niepublicz-
nych”. Państwo pozwoliło się rozhu-
lać skłaniającym już na wstępie do
śmiechu prowincjonalnym „uni-
wersytetom”, których najistotniej-
szym zadaniem było wydojenie na-
iwnej młodzieży z czesnego, zanim
ogłosiły upadłość. Niektóre jednak
wciąż istnieją, mając dosyć zaska-
kujący program nauczania.Na „fo-
rumakad.pl” można sobie na przy-
kład poczytać o poczynaniach
„Cambridge w Rykach”, o którym
Izabella Wlazłowska pisze nie bez

ironii, że zostało założone zgodnie
z hasłami „W każdej wsi WSI” al-
bo „W każdym powiecie po uni-
wersytecie”. Nie wiem, czy Lubelska
Szkoła Wyższa w tej miejscowości
to kontynuatorka owego „Cam-
bridge”, założonego jeszcze pod ko-
niec ubiegłego wieku, ale ogłoszo-
ne przez nią kierunki kształcenia
są po prostu powalające: pomoc
społeczno-wychowawcza rodzinie,
pedagogika opiekuńczo-wycho-
wawcza z gerontologią, pedagogi-
ka obronna i bezpieczeństwo pu-
bliczne...

Podobno do 2015 roku ma w
Polsce upaść około dwustu
wyższych uczelni i tak naciąć

studiującą na nich młodzież, jak

właśnie naciął krakowski Dietl, któ-
ry – ni stąd ni zowąd – zamknął
kierunek IT i grafiki komputero-
wej, proponując ponoć kończącym
naukę studentom przestawienie się
na... kosmetologię i fizjoterapię.
Dodać wypada, że uczelniane plaj-
ty to nie tylko prowincjonalna spe-
cjalność, bo przecież rekordowa
liczba domorosłych Oxfordów upa-
da w Warszawie. W ostatnim cza-
sie główną tego przyczyną jest niż
demograficzny, ale są i inne powo-
dy. Pamiętam, że gdy fala takich
niepublicznych placówek osiągnę-
ła apogeum, rektor szacownego
Uniwersytetu Warszawskiego mógł
skonstatować, że w gronie człon-
ków uczelnianego Senatu zasiada

aż 18 profesorów, będących rekto-
rami tych szkół-widm. Nawet naj-
lepszym naukowcom bardziej opła-
cało się wykładać na owych szem-
ranych uniwersytetach niż w macie-
rzystej placówce, proponującej sto-
sunkowo skromne uposażenia.
Tym sposobem wykształceni za pie-
niądze państwowe wykładowcy
rozmieniali się na drobne, zanie-
dbując i pracę naukową, i dydak-
tyczną na własnym podwórku. 

N ie ulega wątpliwości, że w
warszawskim krajobrazie
nowo powołanych szkół

wyższych bardzo dobrze wypada
inteligencka dzielnica Ursynów,
gdzie obok renomowanej SGGW
powstała w Parku Natolińskim fi-
lia słynnego Kolegium Europejskie-
go z Brugii, a potem Wyższa szko-
ła Ekonomiczno-Informatyczna
na Stokłosach, obecnie nosząca na-
zwę Akademia Finansów i Biznesu
Vistula. Obie placówki wypuszcza-
ją tysiące absolwentów z umiejęt-
nościami realnie przydatnymi na
krajowym i międzynarodowym
rynku pracy. Do tej pierwszej za-
glądał swego czasu nawet His Mi-
crosoft Greatness Bill Gates, a w
tej drugiej z tajnikami biznesu i
poruszania się w wielkim świecie
zapoznaje studentów tak wytraw-
ny praktyk jak były minister finan-
sów, a potem minister spraw za-
granicznych, nasz sąsiad z Wilano-
wa – Andrzej Olechowski. Jeśli jed-
nak tutejsza młodzież chce sobie
zapewnić na polskim gruncie przy-
wileje pracownicze oraz wczesne i
wysokie emerytury, niech raczej
rusza na Śląsk i fedruje do upa-
dłego. Bo państwo polskie wyraźnie
wskazuje, że nawet dzisiaj kilof lub
oskard to lepsze narzędzia pracy od
komputera. P A S S M I TA
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Policja ostrzega!
Komenda Stołeczna Policji uruchomiła specjalną linię telefo-

niczną dla tych osób, które podejrzewają, że mógł do nich zate-
lefonować oszust podający się za „wnuczka”, „krewnego” lub „po-
licjanta – funkcjonariusza CBŚ”. Nie dajmy przestępcom szansy!
Nie pozwólmy, aby zabrali oszczędności życia! Na Państwa sy-
gnały policjanci czekają przez całą dobę. Telefonować można pod
nr 22 60-33-222 (czynny całą dobę)

Przestrzegamy mieszkańców Warszawy i okolic przed oszu-
stami wyłudzającymi od starszych osób pieniądze metodą na tzw.
„policjanta”. W większości sprawcy tego typu oszustw są za-
trzymywani dzięki pomocy osób, które mają świadomość tego,
że mogą zostać oszukane. Niestety wciąż są osoby, które stają się
ofiarami tego typu przestępców. Kiedy odbierają telefon od rze-
komego „policjanta” z prośbą o pomoc w zatrzymaniu oszu-
stów działających metodą na tzw. „wnuczka”, przekazują często
oszczędności całego życia. Policjanci radzą, aby nigdy nie prze-
kazywać pieniędzy nieznanym osobom. Jeżeli coś nas zaniepo-
koi należy zatelefonować pod specjalny numer Policji.

W jaki sposób działają oszuści?
Podając się za funkcjonariuszy policji przekonują starsze oso-

by, że rozpracowują zorganizowaną grupę przestępczą i pro-
szą, aby im w tym pomóc. Ta pomoc ma polegać na przekaza-
niu gotówki. Dzięki temu będą mogli zatrzymać prawdziwych
przestępców oszukujących starsze osoby na tzw. “wnuczka”. W
rzeczywistości są przestępcami, nie mającymi nic wspólnego z
policją. Jedynym ich celem jest wzbogacenie się kosztem ludz-
kiej krzywdy. Sposób działania oszustów jest bardzo charakte-
rystyczny i w każdym przypadku podobny. Sprawcy nawiązują
telefonicznie kontakt z wytypowanymi osobami. Zwracają się z
pilną prośbą o pożyczenie pieniędzy. Powodów, jakie podają
żądając nagłej „pomocy” finansowej jest wiele. Zazwyczaj, po
chwili dzwoni kolejny przestępca podający się za „policjanta” lub
„oficera CBŚ”. Tu pada informacja, że wcześniej dzwonił oszust
i prosi starszą osobę o pomoc w schwytaniu sprawców. W tym
celu należy spełnić żądania oszustów i przekazać im pieniądze
osobiście lub poprzez wpłatę na konto. Po wpłaceniu umówio-
nej kwoty, wszelki kontakt z przestępcami się urywa. Z reguły
wówczas pokrzywdzony orientuje się, że padł ofiarą oszusta.

Ostatnio w ten sposób została oszukana 76-letnia mieszkan-
ka Ursynowa, od której przestępcy wyłudzili 20 tys. złotych.

Pamiętaj! Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy żad-
nej obcej osobie! Policja nigdy nie informuje telefonicznie o pro-
wadzonych przez siebie działaniach! Nie pozwól się oszukać!

Jeżeli podejrzewasz, że padłeś ofiarą oszusta podającego się
za „wnuczka”, „krewnego” lub „policjanta – funkcjonariusza
CBŚ” możesz również skontaktować się z mokotowskimi policjan-
tami pod numerami telefonów, czynnych całą dobę: 22 603 11
55 lub 22 603 92 52

Komisariat Policji Warszawa Ursynów tel. 22 601 69 78, 
Komisariat Policji Warszawa Wilanów tel. 22 603 25 03

Od 1 sierpnia na Krakow-
skim Przedmieściu przed
kościołem Wizytek, stoi
symboliczna „Barykada
Pamięci”. 

Jest to projekt interaktywny,
którego ideą jest stworzenie
miejsca pamięci, gdzie oprócz
ekspozycji cyklu grafik inspiro-
wanych tragedią powstania,
mieszkańcy Warszawy mogą
uczcić pamięć swoich bliskich
którzy walczyli w Powstaniu. 

Autorem barykady jest Bogu-
sław Lustyk – artysta malarz,
grafik, rysownik, warszawiak
mieszkający obecnie na Ursyno-
wie. Powstanie przeżył jako czte-
roletni chłopiec. Te tragiczne dni
zapadły mu w pamięci na całe
życie. Postanowił podzielić się
swoimi wspomnieniami przy
okazji 70 rocznicy Powstania.
Już jako dojrzały artysta zapa-
miętane obrazy przelał na pa-
pier. Rysunki i grafiki umieścił
na zaaranżowanej przez siebie
Barykadzie. Barykada stała się
miejscem pamięci i refleksji dla
setek i tysięcy przechodniów.

Apel o umieszczanie zdjęć
powstańców na Barykadzie spo-
tkał się z tak dużym odzewem,
że konstrukcja musiała być trzy-
krotnie powiększana. Warsza-
wiacy umieszczali na niej kwia-
ty i znicze. 

- „Barykadę” oglądają co-
dziennie setki osób. Jest to trwa-
jąca dwa miesiące lekcja historii
i patriotyzmu, o czym świadczą
bardzo emocjonalne emaile, ja-
kie otrzymuję – wyznaje Bogu-
sław Lustyk. 

Barykada w przejmujący spo-
sób oddaje tragedię tamtych dni.
Wyrastającą przed oczami prze-
chodniów konstrukcja z rysun-
kami, fragmentami poezji i pie-
śni powstańczych oraz pisemne
rozkazy niemieckie  robią wraże-
nie. Barykada jest formą gdzie
zaczyna toczyć się dialog mię-
dzy autorem i mieszkańcami, a
także dialog z nierozliczoną, bo-
lesną, przeszłością. Barykada to
nie tylko sterta desek, z docze-
pionymi rysunkami, grafikami i
zdjęciami. To trwająca wciąż ży-
wa lekcja historii i patriotyzmu.

To doświadczenie uniwersalne,
ogólnoludzkie. Każdy z nas mo-
że stanąć wobec wyborów i prób,
jakim poddani byli powstańcy i
ludność cywilna. 

Czy się to komuś podoba, czy
nie,  Powstanie Warszawskie jest
faktem. Jest częścią naszej histo-
rii. Historii Warszawy i jej miesz-
kańców. Niezależnie od różnych
opinii i toczących się dyskusji na
jego temat, pojawiających się
zwłaszcza przy okazji kolejnych
rocznic, etos Powstania trwa w
świadomości wielu Polaków.
Świadczą o tym reakcje prze-
chodniów oglądających baryka-
dę na Krakowskim Przedmie-
ściu, a także listy i emaile kiero-
wane do Bogdana Lustyka. 

Wzruszające i prawdziwe są
reakcje przechodniów na widok
Barykady.

- Przeczytałem na Barykadzie
„Dziś idę walczyć mamo” i za-
stanowiłem się ilu z dzisiejszych
nastolatków byłoby skłonnych
do takich poświęceń?

- Stanąłem naprzeciwko na-
pisu i popłakałem się...

- Co ja bym zrobił dla Polski?
Czy byłbym w stanie stanąć w
Jej obronie?. 

- Ten projekt to hołd dla nich!
To ocalenie od zapomnienia.

- Jestem bardzo wdzięczna za
zamieszczenie zdjęcia mojej ciot-
ki na Barykadzie. 

Grafiki, teksty, zdjęcia, kon-
certy i spotkania członków Ro-
dzin Powstańców przy Baryka-
dzie mówią więcej prawdy o wy-
darzeniach sprzed 70 lat i moc-
niej przemawiają do wyobraźni
niż liczby. Chociaż te, są drama-
tyczne. Po 63 dniach samotnej
walki z przeważającymi siłami
niemieckimi, 3 października
1944 r. Warszawa skapitulowała.
W wyniku dwumiesięcznych
walk nasze straty wyniosły ok.
16 tys. zabitych i zaginionych,
20 tys. rannych i 15 tys. wzię-
tych do niewoli. W wyniku nalo-
tów, ostrzałów, mordów doko-
nywanych przez oddziały nie-
mieckie i innych przyczyn zginę-
ło od 150 tys. do 200 tys. cywil-
nych mieszkańców stolicy. Na
skutek walk i wyburzania pro-
wadzonego przez Niemców le-
wobrzeżna Warszawa została
zrównana z ziemią, w tym bez-
powrotnie zniszczone zostały
obiekty zabytkowe mające
ogromną wartość materialną i
kulturową.

Dramat Powstania jest tym
większy, że ginęli ludzie młodzi
w pełni sił, mogący w twórczy
sposób przyczynić się do rozwo-
ju Polski. Wielu z nich stworzy-
łoby późniejsze elity. Ich brak
jest wciąż widoczny.

Warto byłoby pomyśleć o Ba-
rykadzie jako o formie, która
umożliwiałaby w „atrakcyjny”
sposób przekazywanie wiedzy
o Powstaniu w szkołach. 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Dziś idę walczyć, Mamo – „Barykady Pamięci”
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„SPÓŁDZIELNIE BU-
DUJĄ LEPSZY ŚWIAT”
(‘COOPERATIVE EN-
TERPISES BUILD A
BETTER WORLD’). Pod
takim hasłem obcho-
dzono dwa lata temu
Międzynarodowy Rok
Spółdzielczości, ogło-
szony przez Organiza-
cję Narodów Zjedno-
czonych. 

Inicjatywa ONZ pod-
kreślała walory i zna-
czenie spółdzielczo-

ści w światowej gospodar-
ce, a przyświecające jej ha-
sło nie było przypadkowe.
Spółdzielczy model przed-
siębiorczości, obok rozwo-
ju gospodarczego, dużą
wagę przywiązuje także do
aspektu społecznego dzia-
łań. Kapitał ludzki jest naj-
ważniejszy w działaniach
spółdzielni, które przyczy-
niają się nie tylko do roz-

woju ekonomicznego, ale
przede wszystkim integru-
ją społeczność i realizują
szereg przedsięwzięć na
rzecz rozwoju tych spo-
łeczności. 

Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Służew
Nad Dolinką” dzia-

ła od ponad 20 lat na ryn-
ku administrowania i za-
rządzania nieruchomościa-
mi. Od ponad 10 lat pro-
wadzi działalność inwesty-
cyjną, polegającą na budo-
wie nowoczesnych budyn-
ków mieszkalnych z funk-
cjami usługowymi, które
harmonijnie komponują się
z dotychczasową architek-
turą oraz infrastrukturę
malowniczego oraz pięk-
nie usytuowanego Osiedla.
Służew nad Dolinką to
przyjazne mieszkańcom
miejsce, wtopione w buj-
ną, okazałą zieleń, z dosko-
nałą komunikacją i infra-
strukturą. 

Wroku 2014
Spółdzielnia
rozpoczęła re-

alizację kolejnego projektu
mieszkaniowego „MO-
ZARTA - Dom nad Dolin-
ką”. W ramach nowej in-
westycji zostanie wybudo-
wany nowoczesny budy-
nek mieszkalny z po-

wierzchniami biurowymi i
usługowymi oraz garażem,
który będzie się charakte-
ryzował elegancką formą
architektoniczną. Wycho-
dząc naprzeciw założeniu,
iż harmonia tkwi w detalu,
nowy budynek zostanie
otoczony piękną, starannie
dobraną roślinnością. Fu-
turystyczna pergola, pod-
świetlana fontanna, ławki
oraz oświetlenie typu par-
kowego tworzyć będą nie-
powtarzalny urok.

Realizując nowy pro-
jekt, Spółdzielnia
uwzględniła także

potrzeby dotychczasowych
mieszkańców Osiedla. W ra-
mach nowej inwestycji zo-
stanie wybudowany parking
wielopoziomowy, z którego
będą mogli korzystać człon-
kowie oraz właściciele
mieszkań, znajdujących się
w zasobach Spółdzielni
Mieszkaniowej „Służew nad
Dolinką”. Po zakończeniu
budowy, teren sąsiadujący

z inwestycją, ulegnie grun-
townej renowacji, zostaną
dokonane nowe nasadzenia
zieleni, a w bliskim sąsiedz-
twie (ok. 200 m od realizo-
wanej inwestycji) powsta-
nie nowoczesny, plenerowy
kompleks rekreacyjno-wy-
poczynkowy, składający się
między innymi z zespołu
fontann, boiska do gry w
siatkówkę, bogato wyposa-
żonej siłowni plenerowej
oraz linarium dla dzieci. Bę-
dzie to już kolejne miejsce

na terenie Osiedla, na któ-
rym można aktywnie spę-
dzać czas w gronie rodziny,
przyjaciół i sąsiadów. 

Inwestycja „MOZARTA
– Dom nad Dolinką”
to doskonała okazja

do stania się częścią unikal-
nego na mapie Warszawy
miejsca, jakim jest Służew
nad Dolinką. Życie to sztu-
ka dokonywania dobrych
wyborów. Służew nad Do-
linką do takich należy. 

Spółdzielnie budują lepszy świat

WWiizzuuaalliizzaaccjjaa ppllaannoowwaanneeggoo tteerreennuu rreekkrreeaaccyyjjnneeggoo
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W czwartek, 2 października
rozpoczyna się w Warszawie XI
Ogólnopolski Festiwal Piosenki
Retro im. Mieczysława Fogga
pod Honorowym Patronatem
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Małgorzaty Omila-
nowskiej, Prezydenta Warszawy
Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz
Rodziny Foggów, Muzeum Pol-
skiej Piosenki w Opolu i Bibliote-
ki Polskiej Piosenki w Krakowie. 

Festiwal jest przeglądem naj-
ciekawszych wydarzeń populary-
zujących twórczość i dorobek dwu-
dziestolecia międzywojennego,
które miały miejsce w ubiegłym
roku na terenie całego kraju. 

Z tej okazji Nagrodą Specjalną
Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego zostaną uhonorowani:
Tadeusz Woźniakowski, piosen-
karz, aktor i śpiewak operetkowy,
muzyk, kompozytor i aranżer oraz

Ryszard Marek Groński, pisarz,
dziennikarz i dramaturg, autor
opracowań historycznych o przed-
wojennych kabaretach.

Dyplomem Honorowym Mi-
nistra Kultury za działalność pro-
pagującą okres 20-lecia między-
wojennego poza granicami Pol-
ski zostaną wyróżnieni: Apolo-
nia Skakowska, przewodnicząca
Związku Polaków na Litwie, pre-
zes Centrum Kultury Polskiej im.
Stanisława Moniuszki w Wilnie,
Alfred Schreyer, muzyk i śpie-
wak mieszkający w Drohobyczu
na Ukrainie, ostatni z żyjących
uczniów Brunona Schulza, nazy-
wany strażnikiem jego pamięci,
oraz Kaya Mirecka-Ploss, była
aktorka Teatru Dramatycznego
2 Korpusu we Włoszech i Teatru
Polskiego w Londynie, współza-
łożycielka, prezes i dyrektor wy-
konawczy Amerykańskiego Cen-

trum Kultury Polskiej w Wa-
szyngtonie. 

Tytuły Zasłużonych dla War-
szawy, przyznane przez Radę m.
st. Warszawa otrzymają: Woj-
ciech Malajkat, aktor, reżyser,
profesor sztuki teatralnej, dyrek-
tor Teatru Syrena oraz Wojciech
Kościelniak, aktor, reżyser, pe-

dagog, twórca widowisk mu-
zycznych.

Tegorocznymi laureatami Zło-
tych Liści Retro za działalność ar-
tystyczną popularyzującą twór-
czość dwudziestolecia między-
wojennego zostali: Teatr im. Ada-
ma Mickiewicza w Częstochowie
za program kabaretowy Hemar

w chmurach (reżyseria: Piotr Ma-
chalica), Teatr im. Aleksandra
Sewruka w Elblągu za spektakl
muzyczny Tuwim bez cenzury
(reżyseria: Andrzej Ozga), Teatr
Zagłębia w Sosnowcu za spek-
takl muzyczny E. Bodo – czy
mnie ktoś woła? (reżyseria: Ra-
fał Sisicki), Teatr Pijana Sypialnia
z Warszawy za Wodewil War-
szawski (reżyseria: Stanisław
Dembski), Teatr Żydowski im.
Estery Rachel i Idy Kamińskiej z
Warszawy za spektakl Dla mnie
bomba (reżyseria: Gołda Ten-
cer), Bogna Forkiewicz z Gdyni
za cykl recitali piosenek retro,
Studio Piosenki Farafka z Krako-
wa (opieka art. Rafał Kępiński),
Studio Piosenki Domu Literatury
w Łodzi za spektakl muzyczny
Co nam zostało z tych lat czyli
ostatnia dziewica (opieka art. Te-
resa Stokowska-Gajda), I SLO w

Warszawie za spektakl muzycz-
ny Piękne lata 20. (opieka art.
Dominika Siedlecka), Bogdan
Hołownia i Wojciech Pulcyn za
płytę Wars Songbook, Olga Ga-
ertner za książkę Aleksander
Żabczyński, pierwszy amant II
RP (wydawnictwo Skarpa), Igor
Strojecki z Warszawy za cykl spo-
tkań upamiętniających 100-lecie
urodzin Elżbiety Barszczewskiej,
Bogna Romańska i Michał
Mroczka za makietę centrum
przedwojennej Warszawy w Te-
atrze Kamienica, pianista Robert
Kulas z Warszawy oraz Miasto
Częstochowa za zorganizowanie
I Festiwalu Retro.

Festiwal potrwa do końca paź-
dziernika. Imprezy odbędą się
w Warszawie, Krakowie, Łodzi,
Chorzowie, Sosnowcu, Elblągu,
Gdyni, Podkowie Leśnej, Ujeź-
dzie i w Starachowicach.

IIMMPPRREEZZYY WW WWAARRSSZZAAWWIIEE

Dyrektor artystyczny XI
OFPR, Wojciech Dąbrowski za-
prasza:

SSppeekkttaakkllee tteeaattrraallnnee
TTeeaattrr KKaammiieenniiccaa 
– Wiera Gran, biograficzne wi-

dowisko muzyczne (w roli Wie-
ry Gran Justyna Sieńczyłło, Zło-
ty Liść Retro’2013), czwartki, 2 i
23 października, godz. 20

– Tango Notturno (w roli Poli
Negri Justyna Sieńczyłło, Złoty
Liść Retro’2012), piątek, 31 paź-
dziernika, godz. 20

TTeeaattrr BBuuffffoo 
– Polita, musical 3D (w roli

Poli Negri Natasza Urbańska,
Złoty Liść Retro’2012), od piątku
do niedzieli 3-5 października,
godz. 19

TTeeaattrr SSyyrreennaa 
– Kariera Nikodema Dyzmy

(premiera), musical (Złoty Liść
Retro’2014), od piątku do nie-
dzieli 3-5 października, piątek-

-sobota 10-11 i środa 15 paź-
dziernika, godz. 19 

– Hallo, Szpicbródka, musical
(Złoty Liść Retro’2013), czwar-
tek-piątek, 16-17 października,
godz. 19 

TTeeaattrr RRaammppaa
– Perły kabaretu Mariana He-

mara, kabaret muzyczno-rewio-
wy (Złoty Liść Retro’2008),
czwartek, 16 października, godz.
19.30 

TTeeaattrr AAtteenneeuumm
– Sceny niemalże małżeńskie,

kabaret literacki z piosenkami
Jerzego Jurandota (Złoty Liść
Retro’2011),

czwartek-piątek, 16-17 paź-
dziernika, godz. 19.30 

TTeeaattrr ŻŻyyddoowwsskkii iimm.. EEsstteerryy RRaa-
cchheell ii IIddyy KKaammiińńsskkiieejj

– Dla mnie bomba, widowi-
sko kabaretowo-muzyczne (Zło-
ty Liść Retro’2014), od piątku do
niedzieli 17-19 października,
godz. 19

TTeeaattrr PPiijjaannaa SSyyppiiaallnniiaa
– Wodewil warszawski (Złoty

Liść Retro’2014), skwer Hoove-

ra, Krakowskie Przedmieście,
niedziela, 26 października,
godz. 18

KKoonncceerrtt ggaalloowwyy
Muzyczne Studio Polskiego Ra-

dia im. Agnieszki Osieckiej w ra-
mach cyklu Słodkie Radio Retro 

– koncert z udziałem laure-
atów Złotych Liści poprzednich
Festiwali (Anna Maria Adamiak,
Joanna Hort, Dawid Ludkiewicz,
Maciej Klociński), finał konkur-
su wokalnego. Gość specjalny:
Tadeusz Woźniakowski, sobota,
18 października, godz. 17

PPrroojjeekkccjjee ffiillmmoowwee
Dom Sztuki, Ursynów, ul.

Wiolinowa 14
– XLV Spotkanie w Starym Ki-

nie ze Stanisławem Janickim,
projekcja filmu Książątko
(1937), niedziela, 26 październi-
ka, godz. 18

SSppoottkkaanniiee aauuttoorrsskkiiee
KKlluubb KKssiięęggaarrzzaa,, RRyynneekk SSttaarree-

ggoo MMiiaassttaa 2222//2244
– Spotkanie z Olgą Gaertner,

autorką książki Aleksander Żab-
czyński, pierwszy amant II RP i

prezentacja książki Kayi Mirec-
kiej-Ploss Jan Karski – człowiek,
któremu powiedziałam prawdę,
wprowadzenie: Anna Mieszkow-
ska, środa, 15 października,
godz. 18 

IImmpprreezzyy pplleenneerroowwee
OOggrróódd SSaasskkii
– Czar piosenki retro, koncert w

ramach obchodów Międzynaro-
dowego Dnia Osób Starszych, nie-
dziela, 5 października, godz. 13

– Spacer z przewodnikiem po
Starej Warszawie, niedziela, 5
października, godz. 11, zbiórka
na rogu ul. Puławskiej/Odyńca

IImmpprreezzyy ww DDoommaacchh KKuullttuurryy,,
iimmpprreezzyy kklluubboowwee

SSttaarroommiieejjsskkii DDoomm KKuullttuurryy,, RRyy-
nneekk SSttaarreeggoo MMiiaassttaa

– Elżbieta Barszczewska - ak-
torka wierna Warszawie, prezen-
tacja audiowizualna w ramach
obchodów 100. rocznicy urodzin,
prowadzenie: Igor Strojecki (Zło-
ty Liść Retro’2014), czwartek, 9
października, godz. 11

KKlluubbootteekkaa DDoojjrrzzaałłeeggoo CCzzłłoo-
wwiieekkaa,, UUrrssyynnóóww,, uull.. LLaanncciieeggoo 1133

– W starych nutach babuni,
wspólne śpiewanie piosenek,
prowadzenie: Wojciech Dąbrow-
ski, czwartek, 9 października,
godz. 18

WWyyppiieekkii KKuullttuurryy,, PPrraaggaa,, uull..
SSttoollaarrsskkaa 22//44

– Retro party z udziałem ze-
społu Makabunda z Często-
chowy (Złoty Liść Re-
tro’2013), prowadzenie: Mi-
chał Fogg, piątek, 10 paździer-
nika, godz. 20

KKaawwiiaarrnniiaa RReettrroossppeekkccjjaa,, uull..
BBeeddnnaarrsskkaa 2288//3300

– Retrowtorek przy gramofo-
nie czyli spotkanie z piosenką
retro, prowadzenie: Wojciech
Dąbrowski, z udziałem Macieja
Klocińskiego (Złoty Liść Re-
tro’2013) i Moniki Bajer (Wło-
chy), wtorek, 14 października,
godz. 17

DDoomm KKuullttuurryy ŚŚrróóddmmiieeśścciiee,, uull..
SSmmoollnnaa 99

– Spotkanie z rodziną Barsz-
czewskich w ramach obchodów
100. rocznicy urodzin Elżbiety
Barszczewskiej, prowadzenie:

Igor Strojecki (Złoty Liść Re-
tro’2014), wernisaż wystawy,
niedziela, 19 października, godz.
17

DDoomm KKuullttuurryy ZZaacciisszzee,, TTaarrggóó-
wweekk,, uull.. BBllookkoowwaa 11

– Piękne lata 20. – widowisko
muzyczne w wykonaniu mło-
dzieży I SLO w Warszawie (Zło-
ty Liść Retro’2014), środa, 22
października, godz. 18

PPuubb BBoolleekk,, PPoollee MMookkoottoowwsskkiiee
– A ja sobie gram na gramofo-

nie czyli prywatka w stylu retro,
prowadzenie DJ Wika (Złoty Liść
Retro’2012), środa, 29 paździer-
nika, godz. 16-20

Polskie Radio (program I) za-
prasza na nocne audycje mu-
zyczne Słodkie radio retro, pro-
wadzenie: Jan Zagozda i Danu-
ta Żelechowska (Złote Liście Re-
tro’2004) w każdy poniedziałek
o godz. 3.10

Fotoplastikon warszawski, al.
Jerozolimskie 51 (Złoty Liść Re-
tro’2008) zaprasza codziennie
(z wyjątkiem poniedziałków) w
godz. 10-18

Na skraju Chojnowskiego Parku
Krajobrazowego przy końcu uli-
cy Od Lasu stanął piękny obe-
lisk upamiętniający legendarne-
go prezentera TVP, wielkiego
propagatora biegania.

Obelisk, położony na począt-
ku istniejącej tam od lat ścież-
ki biegowej, został 27 wrze-

śnia odsłonięty przez burmistrza Ka-
zimierza Jańczuka i wdowę po zmar-
łym w 1982 Tomaszu Hopferze – Zofię
Hopfer, która przyjechała do Konstan-
cina wraz z córkę Moniką oraz bratem
Tomasza, profesorem nauk technicz-
nych Andrzejem Hopferem. Gośćmi
honorowymi uroczystości byli dwaj
sławni przed laty sportowcy: rekordzi-
sta Europy w biegu na 100 metrów Ma-

rian Woronin i rekordzista Polski na
800 metrów – 83-letni Zbigniew Mako-
maski (na zdjęciu przymierza koszulkę
z podobizną Hophera), zwany w cza-
sach kariery sportowej „Mahometem”.
W latach pięćdziesiątych ubiegłego
wieku Makomaskiego i Hopfera znano
jako dwu przyjaciół z bieżni, uprawia-
jących lekkoatletykę w warszawskiej
Spójni. Ten pierwszy zapadł w pamię-
ci kibiców, gdy w 1958 podczas meczu
Polska – USA na Stadionie Dziesięcio-
lecia wygrał 800 metrów na oczach
100 tysięcy widzów, pokonując mistrza
olimpijskiego Toma Courtneya. Dziś
mieszka na Kabatach, utrzymując nie-
zmiennie szczupłą, sportową sylwet-
kę. Co ciekawe, i Hopferowie, i Mako-
mascy to były rodziny ziemiańskie, któ-
rym po drugiej wojnie światowej wła-
dza ludowa zabrała posiadłości. Cał-
kiem spory kawałek ziemi, jaki jednak
udało się odziedziczyć Zbigniewowi
Makomaskiemu w rodzinnych stro-
nach, ten niegdysiejszy mistrz bieżni
oddał darmo pod budowę Orlika. 

T omasz Hopfer (ur. 1935) miał
w sporcie wyczynowym nie-
co mniejsze sukcesy niż jego

serdeczny przyjaciel, niemniej dwa
razy został mistrzem Polski w sztafe-
cie 4 x 400 metrów. W życiu zawodo-
wym poświęcił się dziennikarstwu
sportowemu, a jedną z jego pierw-
szych publikacji był reportaż na te-
mat nowo powstałego LZS Obory, klu-
bu na obrzeżach Konstancina, gdzie
mieszkał wraz z rodziną. Przez kilka
lat pisywał w czasopiśmie „Sport dla
wszystkich”, nim przeszedł do redak-
cji sportowej Telewizji Polskiej, gdzie
najpierw był sprawozdawcą lekkoatle-
tycznym, a potem niezrównanym pre-
zenterem, dzielącym się emocjami w
studiu z całą Polską. W drugiej poło-
wie lat siedemdziesiątych ubiegłego

wieku stał się najpopularniejszym i
najbardziej lubianym dziennikarzem
w kraju. Niezależnie od obowiązków,
jakie nań nakładano w redakcji spor-
towej, spisywał się znakomicie w
utworzonym przez Mariusza Waltera
rozrywkowym Studiu 2, będąc jed-
nym z współprowadzących – obok
Edwarda Mikołajczyka, Tadeusza
Sznuka i Bożeny Walter. 

Wmomentach największych
sukcesów sportu polskiego
– zwycięstw piłkarzy na mi-

strzostwach świata 1974 w Niemczech,
siatkarzy na MŚ 1974 w Meksyku i na
igrzyskach olimpijskich w Montrealu,
lekkoatletycznych triumfów Ireny Sze-
wińskiej, Bronisława Malinowskiego,
Jacka Wszoły – Tomasz Hopfer cieszył
się w studiu jak dziecko, a jego radość
udzielała się telewidzom. Gdy ze Sta-
nów Zjednoczonych nadeszła moda na
bieganie i rozpowszechnił się jogging,
Hopferowi udało się uruchomić w TVP
niezwykle popularną audycję – „Bieg
po zdrowie”. W 1979, razem z trenerem
Zbigniewem Zarembą i znanym twórcą
programów telewizyjnych Józefem Wę-
grzynem, zorganizował w Warszawie
Maraton Pokoju, premierę dzisiejsze-
go Maratonu Warszawskiego – z metą
na Stadionie Dziesięciolecia. Mało kto
już pamięta, że w kraju panowała wte-
dy taka bieda, że wielu uczestników tej
imprezy nie miało możliwości zaopa-
trzenia w jakiekolwiek pantofle sporto-
we i musiało biec w zwykłych, ciężkich
butach, nawet wojskowych, co upamięt-
nił swoimi zdjęciami Leszek Fidusie-
wicz. Mimo braku „adidasów” ponad
2000 osób zdecydowało się wziąć
udział w tym pierwszym maratonie, a
ponad 1800 ukończyło bieg.

Gdy nastał stan wojenny, Hopfer
odmówił władzom, które chcia-
ły, żeby się pokazywał telewi-

dzom w mundurze wojskowym. Dostaw-
szy wilczy bilet, popadł w stres, który go
szybko zaprowadził do grobu. Nad trum-
ną Tomasza powiedział o tym otwarcie
żegnający go na Powązkach jeszcze jeden
kolega ze Spójni – kiedyś tyczkarz, a po-
tem dziennikarz Maciej Wierzyński. 

Wgronie dawnych przyjaciół
Tomek pozostaje postacią
niezapomnianą. Pomaga-

jący mu w 1979 w zorganizowaniu Ma-
ratonu Pokoju ówczesny dziennikarz
Kuriera Polskiego (potem Polskiej Agen-
cji Prasowej) Janusz Kalinowski zaini-
cjował już w 1983 Bieg im. Tomasza
Hopfera pod Kopą Cwila na Ursyno-
wie. Podobnych biegów urządza się kil-
ka w skali kraju. 

Zokazji odsłonięcia obelisku w
Konstancinie odbył się na
dawnej ścieżce zdrowia bieg

na 5 kilometrów. Wśród kobiet naj-
szybsza okazała się mieszkanka Kon-
stancina, reprezentantka Polski w
korfballu Tamara Siemieniuk, a ry-
walizację mężczyzn wygrał 28-letni
Fabian Florek z Józefosławia, który
ma za sobą wyczynową karierę ko-
larską. 

Oficjalnemu uruchomieniu
Ścieżki Biegowej im. Toma-
sza Hopfera towarzyszyła

okolicznościowa wystawa. Na zakoń-
czenie imprezy w znajdującej się obok
restauracji „Zalewajka” wyświetlono
wzruszający film Janusza Horodnicze-
go pod tytułem „Tomek”, a niezastą-
piony kucharz sportu polskiego Mie-
czysław Jachacy wydał z tej okazji ide-
alny w warunkach leśnych – skromny
żołnierski poczęstunek.

M a c i e j  P e t r u c z e n k o

Ścieżka im. Tomasza Hopfera w Konstancinie-Jeziornie otwarta pod okiem... Mahometa

Twórca „Biegu po zdrowie˝ uhonorowany
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Zaproszenie 
na debatę publiczną pt. Rola bazarków w społeczności lokal-

nej na przykładzie ursynowskiego „Bazarku na Dołku”

Szanowni Państwo!

Zapraszamy Państwa do udziału w debacie publicznej pt. Ro-
la bazarków w społeczności lokalnej na przykładzie ursynowskie-
go „Bazarku na Dołku”, która odbędzie się w dniu 9 październi-
ka 2014 r. o godzinie 18.00 w sali 136 na I piętrze Urzędu Dziel-
nicy Ursynów.

Do udziału w debacie zaprosiliśmy Panią Aleksandrę Wasil-
kowską, architektkę, wiceprezeskę Oddziału Warszawskiego
Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, od wielu lat prowa-
dzącą projekty związane z handlem ulicznym i bazarami „Baza-
ristan”. Zaprosiliśmy także Burmistrza Ursynowa Pana Piotra Gu-
ziała.

Od wielu miesięcy trwa ożywiona dyskusja społeczna na te-
mat „Bazarku na Dołku”, ścierają się różne poglądy, ale najistot-
niejszym pozostaje miejsce, funkcja i wygląd bazarku po zakoń-
czeniu budowy drogi ekspresowej S2 przez Ursynów. Przyszłość
tego targowiska w dużej mierze, oprócz decyzji administracyj-
nych, zależy od zdania mieszkańców, dlatego też, chcąc poznać
opinie mieszkańców i osób mających wpływ na decyzje, które bę-
dą podejmowane w przyszłości,serdecznie zapraszamy do udzia-
łu w spotkaniu.

Te r e s a  J u r c z y ń s k a - O w c z a r e k  
P r z e w o d n i c z ą c a  K o m i s j i  E d u k a c j i ,  K u l t u r y
S p o r t u  i  P r o m o c j i  R a d y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w  

P i o t r  S k u b i s z e w s k i  
P r z e w o d n i c z ą c y  K o m i s j i  A r c h i t e k t u r y ,  

B u d o w n i c t w a ,  S t r a t e g i i  R o z w o j u  i  E k o l o g i i  R a d y  
D z i e l n i c y  U r s y n ó w

Dzień Patrona Warszawy - Błogosławionego Władysława z Gielniowa

Uroczyście Przy Bażantarni
Inauguracja w SGGW

NNoowwyy rrookk aakkaaddeemmiicckkii rroozzppoocczzęęłłoo ww SSGGGGWW 2288 ttyyssiięęccyy ssttuuddeennttóóww,, ww
ttyymm 88000000 ppiieerrwwsszzoorroocczznniiaakkóóww.. JJaakk ppoowwiieeddzziiaałł ww pprrzzeemmóówwiieenniiuu iinn-
aauugguurraaccyyjjnnyymm rreekkttoorr uucczzeellnnii,, pprrooff.. AAlloojjzzyy SSzzyymmaańńsskkii,, ww mmiinniioonnyymm
rrookkuu zzrreeaalliizzoowwaannoo ppoonnaadd 7700 mmiięęddzzyynnaarrooddoowwyycchh pprroojjeekkttóóww 
bbaaddaawwcczzyycchh
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Malownicza górka usytu-
owana przy zbiegu ulic
Jana Rosoła i Indiry Gan-
dhi jest znana chyba
wszystkim mieszkańcom
Ursynowa, a na pewno
wszystkim miłośnikom
czworonogów. 

Od dwóch lat Klub Rad-
nych Naszego Ursyno-
wa promuje idee bu-

dowy parku na tym terenie. Park
Polskich Wynalazców – bo taka
była propozycja nazwy, którą re-
komendowała Rada Dzielnicy
Ursynów dla tego terenu ma pro-
mować polską myśl wynalazczą.
Ten teren o unikatowym charak-
terze i bardzo dużym potencjale
dla przeprowadzenia aranżacji
parkowej, jest też jednym z nie-
licznych na Ursynowie, którego
otwarta przestrzeń umożliwia
swobodny wybieg z psem. Z gór-
ki oprócz „psiarzy” korzystają
również inni, rozmaici użytkow-
nicy. Młodzież, ludzie w wieku
średnim, którzy korzystają ze
słońca, grillują, opalają się czy
tez piją piwo pod chmurką. W
okresie zimowym górka stanowi
za tor saneczkowy dla dzieci. Te-
ren natomiast nie jest zbyt do-
brze dostępny dla ludzi starszych
lub niepełnosprawnych. 

Rodzi się pytanie czy nie
należałoby tego piękne-
go, naturalistycznego

krajobrazu przekształcić w park z
prawdziwego zdarzenia? Co na
to mieszkańcy okolicznych bu-
dynków, którzy najczęściej korzy-
stają z tego terenu? Jakie jest zda-
nie pozostałych użytkowników?

„Większość użytkowników
dba o to, aby nie zaśmiecać tej
przestrzeni, ale nie wszyscy tak
robią” – podkreślają dwie Panie,
które na górce odpoczywają sie-
dząc na leżakach. „Brakuje kilku
ławek, nie ma gdzie usiąść” – do-
dają. „W zagajniku (ulokowa-
nym w bezpośrednim sąsiedz-
twie górki) gromadzi się niepo-
prawna młodzież oraz żule, piją
tam alkohol, rozbijane są szkla-
ne butelki, to staje się niezno-
śne. Straż Miejska nic z tym nie
robi, przy tylu zgłoszeniach oni
powinni regularnie patrolować
ten teren, a ich ze świecą szu-
kać” – opowiada Pan Andrzej.

„Spaceruje po tej górce kilka ra-
zy dziennie, nic bym nie zmie-
niał, tylko tych żuli należy wy-
prowadzić” – kolejna opinia od
Pani, która mieszka w budynku
nieopodal. „Chciałbym mieć w
tym miejscu ujęcie wody, abym
mógł wykąpać psa, ale i fajnie
było by w ogóle mieć tutaj wodę,
jakby się ktoś chciał napić. Mia-
sto ostatnio promuje picie wody
z kranu, niech zainstalują tutaj
kran” – powiada Pan Piotr. „Wi-
dzi Pan to ustrojstwo, o tam (si-
łownia plenerowa), a plac za-
baw to gdzie? W tych krzakach
mają się dzieci bawić?” – wypo-
wiada się zbulwersowana Pani
Anita.

Opinii jest mnie więcej
tyle, ilu użytkowni-
ków, ale wszyscy są

zgodni, co do jednej kwestii –
należy ten teren uchronić przed
zabudową. Natomiast czy da się
pogodzić te wszystkie potrzeby,
najlepiej w taki sposób, aby gór-
ka nie straciła swojego charakte-
ru? Z punktu widzenia architek-
ta krajobrazu jest to jak najbar-
dziej możliwe do wykonania.
Wszystkie zebrane opinie są bar-
dzo dobrym punktem wyjścia,
aby opracować wspólnie z
mieszkańcami projekt zagospo-
darowania tego terenu. W zasa-
dzie w większości opinii dominu-
je postulat, aby górka utrzyma-
ła swoja dotychczasowa funkcję
wybiegu dla psów. Następnie ry-
suje się potrzeba wyposażenia
terenu w plac zabaw z prawdzi-
wego zdarzenia. Kolejną potrze-
bą dostrzeganą przez użytkow-
ników jest ulokowanie w obrębie
górki kilku ławek. Dodatkowo
pojawiają się uwagi: o bezpie-
czeństwie, oświetleniu, utwar-
dzonej nawierzchni i infrastruk-
turze sanitarnej. Z wszystkich
tych uwag powstaje szkic kon-
cepcji zagospodarowania tego
terenu. Wygląda na to, ze sama
górka powinna pozostać w nie-
zmienionej formie, ponieważ
jest to unikatowa, malownicza
forma krajobrazowa. Rzeczywi-
ście, całe piękno górki uwidacz-
nia się po skoszeniu traw. Łagod-
ne wzniesienie z pojedynczymi
nasadzeniami drzew owoco-
wych tworzy naturalny, swoisty,
kameralny amfiteatr. 

Usytuowanie ławek
gdziekolwiek na stoku
górki wydaje się być do-

brym pomysłem z tym, że warto
zadbać o to, aby nie były to sier-
miężne ławki z betonu i stali. Za
ławkę może służyć też pień drze-
wa, co wydaje się być pomysłem
adekwatnym do charakterystyki
krajobrazu, w którym miałaby się
owa ławka znajdować. Jest też
pomysłem ekonomicznym. 

Zagajnik ulokowany na
„tyłach” górki, od strony
południowo-zachod-

niej, jest idealnym miejscem do
adaptacji na wnętrze parkowe.
Zwłaszcza, gdy wykorzystamy
do ekspozycji dość strome na-
chylenie stoku. Piękny staro-
drzew porastający ten skwer
charakteryzuje się ogromnym
potencjałem i w zasadzie stano-
wi gotową aranżację. Sama loka-
lizacja wyznacza klarowne wnę-
trze krajobrazowe. Jest to wnę-
trze bardzo odpowiednie dla
różnych form małej architektury,
które mogłyby upamiętniać
wkład polskich wynalazców w
rozwój światowej myśli technicz-
nej. Ściana memorialna lub rzeź-
ba w takim otoczeniu wygląda-
łaby bardzo „naturalnie”, nieja-

ko klasycystycznie. Gdybyśmy
wyposażyli ten teren w infra-
strukturę typowo parkową jak:
ławki, kosze na śmieci, latarnie,
utwardzoną nawierzchnię, czy-
li w wyposażenie najbardziej
podstawowe. Jestem pewien, ze
mieszkańcy są zgodni, co do te-
go, że ten teren może tylko zy-
skać na takiej inwestycji. Zadba-
ny, oświetlony teren obligował-
by Straż Miejska do częstszego
doglądania takiego obiektu. 

Plac zabaw jest rzeczą
konieczną w tej części
naszej dzielnicy, ponie-

waż centralny Ursynów nie do-
czekał się jeszcze placu zabaw z
prawdziwego zdarzenia. Plac
zabaw można usytuować u pod-
nóża górki od strony ulicy Indi-
ri Gandhi, najlepiej nieopodal
siłowni plenerowej, gdzie teren
jest odpowiednio nasłonecznio-
ny i oddalony do osiedli na tyle,
aby nikomu nie przeszkadzał

hałas bawiących się dzieci.
Oczywiście lokowanie takiej in-
westycji wymaga bardzo skru-
pulatnych konsultacji z miesz-
kańcami, ponieważ wiadomo,
ze plac zabaw nie tylko generu-
je hałas, co i wymaga szczegól-
nego uwzględnienia bezpie-
czeństwa bawiących się tam
dzieci. W tym miejscu warto
podkreślić, że koncepcja Parku
Polskich Wynalazców nie zro-
dziła się z nikąd, ponieważ dru-
gą najpilniejszą potrzebą opo-
wiadająca się za utworzeniem
parku jest pilna potrzeba uloko-
wania placu zabaw w tej części
dzielnicy. Trudno będzie pogo-
dzić istnienie takiego placu w
sąsiedztwie wolno biegających
psów. Bardzo prawdopodobne,
że będzie to plac odgrodzony,

ale o jego ostatecznym kształ-
cie zdecyduje mieszkańcy.

Wszystkie wymienio-
ne przez mieszkań-
ców postulaty wpi-

sują się idealnie w koncepcję Par-
ku Polskich Wynalazców, który
pomieściwszy je w swoim pro-
gramie funkcjonalnym, byłby
parkiem o wielo warstwowej
funkcji oraz interaktywnym
miejscem pamięci. W dzielnicy
gdzie budowane jest jedno z naj-
nowocześniejszych laboratoriów
pracujących nad rozwojem na-
notechnologii, mamy kilka
ośrodków akademickich oraz
bardzo wysoki poziom szkolnic-
twa wydaje się naturalnym, aby
uhonorować osiągnięcia pol-
skich wynalazców, których tak
mało znamy, a dzięki, którym
tak wiele zawdzięczamy. Jest to
też temat bardzo wdzięczny do
upamiętnienia w krajobrazie
parkowym, gdzie stosując odpo-

wiednie formy architektoniczne
można zaprosić użytkownika do
interakcji. Postarać się o to, aby
upamiętniana treść nie była tyl-
ko „suchą” formą pamięci, a
wręcz przeciwnie, aby po przez
zabawę nauczała, na przykład
najmłodszych użytkowników
parku. Nasi wynalazcy, oprócz
tego, że tworzyli podwaliny pol-
skiego przemysłu naftowego
(Łukasiewicz), byli też prekur-
sorami prądu trójfazowego (Mi-
chał Doliwo-Dobrowolski), czy
chociażby niebieskiego lasera.
Wymienione przykłady osią-
gnięć polskich naukowców moż-
na wyrazić bardzo ciekawie w
formie architektonicznej kom-
pozycji lub instalacji świetlnej.
W przyszłości na terenie tak za-
projektowanego parku można

by organizować pikniki dla ursy-
nowskiej młodzieży. Pomysłów
jest mnóstwo, natomiast jak je
zrealizować?

Teren wybrany jako loka-
lizacja dla Parku Pol-
skich Wynalazców w

Miejscowym Planie Zagospoda-
rowania Przestrzennego (MPZP)
jest przeznaczony jako tereny zie-
leni parkowej publicznej (ZPP).
Jednakże, aby park zaspokoił
wszystkie trzy najpopularniejsze
postulaty mieszkańców trzeba
by rozszerzyć teren opracowa-
nia o działkę przylegającą do tej
przeznaczonej pod publiczną zie-
leń parkową. Mianowicie chodzi
o teren oznaczony na planie jako
ZPU, czyli tereny zieleni parkowej
z funkcją towarzyszącą. Tutaj
również należy postawić pytanie
czy obszar ten jest wystarczająco
duży, aby pomieścić odpowiedni
program funkcjonalny. Możliwo-
ści są nieco ograniczone. W czę-

ści tej działki ZPU ulokowana jest
siłownia plenerowa a pozostała
część w postaci potężnego ma-
sywu ziemnego narzuca pewną
interpretację ekonomiczną. Ro-
boty ziemne to dość duże obcią-
żenie w kosztorysie. 

Biorąc pod uwagę rzeczy-
wiste potrzeby użytkow-
ników, argumenty eko-

nomiczne, wartości krajobrazo-
we i estetyczne oraz obszar tej
działki, w mojej opinii, działka
oznaczona na planie jako ZPU
również nie jest w stanie sprostać
zapotrzebowaniom. Adekwatny
do potrzeb plac zabaw to obszar
o powierzchni min. 1500 m2. W
granicach działek ZPP i ZPU nie
bardzo jest miejsce na taka inwe-
stycję, ponieważ lokowanie ta-
kiego placu na zboczu góry wy-
magałoby podwojonych kosztów.
Dlatego warto zwrócić uwagę na
działkę ZPUZ ulokowaną najbar-
dziej na północ, przeznaczoną w
planie jako tereny zieleni przy
usługach zdrowia. Biorąc pod
uwagę lokalizację, ukształtowa-
nie terenu oraz walory krajobra-
zowe w postaci gotowego drze-
wostanu, to właśnie ten teren ide-
alnie nadaję się na plac zabaw.
Ustalenia MPZP dla terenów zie-
leni przy usługach zdrowia do-
puszczają realizacje obiektów ma-
łej architektury związanej z funk-
cją parkową, a więc realizacja pla-
cu zabaw w tym miejscu jest moż-
liwa. Niestety widnieje też zapis,
że ten teren jest przeznaczony
pod zieleń parkową, ale w ra-
mach działki zespołu szpitalne-
go. Ten zapis jest nieprecyzyjny,
ponieważ nie definiuje czy teren
ma pozostać ogólnodostępny.
Niepokojem napełnia też fakt, że
działka przeznaczona pod tere-
ny zieleni przy usługach zdrowia
jest na chwilę obecną własnością
prywatnego podmiotu.

Gdyby dla koncepcji Par-
ku Polskich Wynalaz-
ców przyjąć takie da-

lekosiężne założenia z wykorzy-
staniem wszystkich dostępnych
działek zapisanych w dokumen-
cie Miejscowego Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego jako
tereny zieleni to cały projekt
można by realizować etapowo, a
taka sytuacja stwarza bardzo
rzeczowy argument ekonomicz-
ny. Jest to też rozwiązanie zgod-
ne z warsztatem architektonicz-
nym, ponieważ trzy najważniej-
sze postulaty mieszkańców defi-
niują trzy odmienne typy użytko-
wania terenów zieleni miejskiej.
Zatem rozsądne było by roz-
członkowanie ich na tyle, aby
nie stwarzały sytuacji kolizyj-
nych miedzy sobą. 

J a n  M i e c z y s ł a w  Ł a w r y n o w i c z
F o t o  L e c h  K o w a l s k i

Projekt koncepcyjny Parku Polskich Wynalazców

Pierwsza edycja Pikniku Młodych Wynalazców odbyła się 24 września, w Parku
Polskich Wynalazców, dzięki współpracy Urzędu Dzielnicy z Gimnazjum nr 93 im.
Księżnej Izabeli Czartoryskiej, Szkołą Przymierza Rodzin oraz Szkoły Podstawowej
nr 318 im. J. Ch. Andersena. Miałem niewątpliwą przyjemność być pomysłodawcą
tego przedsięwzięcia.

Projekt dedykowany jest przede wszystkim uczniom ursynowskich szkół, a jego celem jest
popularyzacja nauki wśród dzieci i młodzieży, naukowych pasji oraz krzewienie wiedzy o polskiej myśli
wynalazczej.

Podczas pierwszego pikniku uczniowie mogli poznać sylwetki największych polskich wynalazców,
młodsi byli obserwatorami ciekawych doświadczeń z dziedziny chemii, fizyki, biologii, geografii, które
pod okiem nauczycieli, prezentowali dla nich ich starsi koledzy z gimnazjów. Każdy mógł osobiście wziąć
udział w eksperymentach, rozwiązywać różnorodne zadania i ćwiczenia, zdobywając punkty dla swojej
drużyny. Na Pikniku zaprezentowała się Fundacja Zaawansowanych Technologii, która zaprosiła
młodego naukowca, który opowiadał młodzieży o swoich pierwszych pracach badawczych i wynalazczych.

W realizację przedsięwzięcia szczególne zaangażowani byli nauczyciele, którzy przygotowali
niezwykle ciekawy program oraz oprawę imprezy. Pierwszą edycje Pikniku należy udać za bardzo
udaną, do czego przyczyniła się różnorodność zaprezentowanych eksperymentów naukowych, duże
zaangażowanie nauczycieli i dzieci oraz piękna pogoda. Już dziś mogę obiecać, że impreza powinna
być kontynuowana w kolejnych latach i na stałe wpisze się kalendarz imprez organizowanych przez
Urząd Dzielnicy Ursynów.

Wierzę, że kolejne edycje Pikniku Młodych Wynalazców zostaną wzbogacone o nowe propozycję
programowe oraz zostanie nawiązana współpraca z warszawskimi ośrodkami naukowymi.

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

w w w . l e n a r c z y k . p l

Piknik Młodych Wynalazców na Ursynowie DDnnii KKaarriieerryy zz OOPPSS
Rozpoczęła się czwarta edy-

cja Dni Kariery organizowa-
nych przez ursynowski Ośro-
dek Pomocy Społecznej. W
urzędzie dzielnicy będzie moż-
na było spotkać się z praco-
dawcami, doradcami zawodo-
wymi, psychologami i pracow-
nikami socjalnymi. Poprzed-
nia impreza odbyła się w
czerwcu. Pojawiły się oferty
pracy, a potencjalni pracowni-
cy nie zawiedli. Podczas „Dni
Kariery” odwiedzający mieli
szansę otrzymać oferty pracy
i porozmawiać bezpośrednio z
pracodawcami, skonsultować
się z doradcą zawodowym i
psychologiem oraz skorzystać
z indywidualnych spotkań z
pracownikami socjalnymi zaj-
mującymi się problematyką
bezrobocia. Dni Kariery orga-
nizowane są przez OPS w
urzędzie Dzielnicy Ursynów
przy al. KEN 61.

TTeerreenn uu zzbbiieeggoo RRoossoołłaa ii GGaannddhhii,, ggddzziiee
mmoożżee ppoowwssttaaćć PPaarrkk WWyynnaallaazzccóóww
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Nawiązując do pięknej tegorocznej aury, która wciąż zaskakuje
nas kolejnymi ładnymi dniami, postanowiłem pozostać w zeszło-
tygodniowym klimacie – piękna w motoryzacji. Dziś rozwinę te-
mat w nieco bardziej praktycznym ujęciu, ale też przypomnę
kompletne przeciwieństwa motoryzacyjnego piękna. Serdecznie
zachęcam do lektury dzisiejszego felietonu.

Trwająca do 19 października w Warszawie, unikatowa w skali światowej, pre-
zentacja wyjątkowo kolorowych modeli BMW, zrobiła na mnie bardzo pozy-

tywne wrażenie. Zachęciła również do dokładniejszego poszukania, modeli, wersji, oraz szcze-
gółów wyposażenie współczesnych samochodów, które, oprócz przeważnie żadnych funkcji
praktycznych, mają właścicielowi i ew. innym „widzom”, dostarczać estetycznych, nie mniej
dla wielu ważnych, pozytywnych doznań. Pierwsze, co przyszło mi do głowy, to finezyjne, ory-
ginalne kształty i kolory nadwozi oraz materiały używane do wykonania wnętrz. Postanowi-
łem jednak iść dalej. Przypomniały mi się po chwili, nietuzinkowe i często ładne, ale wiem, że
to bardzo subiektywne, projekty karoserii kilku współczesnych modeli. Nie będę ich w tym miej-
scu wymieniał, gdyż zdaję sobie sprawę, że ilu kierowców, tyle gustów. Analizowałem dalej,
zagłębiając się w mniejsze szczegóły, ale o tym może za chwilę.

Corocznie na świecie odbywają się najróżniejsze konkursy i wystawy, na których wybiera się
najróżniejsze „naj-„. Najładniejszy samochód, wnętrze itp. Dla przykładu w amerykańskim ze-
stawieniu „Ward’s 10”, wybieranych jest dziesięć pojazdów z najlepiej zaprojektowanym i wy-
konanym wnętrzem. Pod uwagę brane są m.in. takie elementy jak: wybór materiałów i kolo-
rystyka, komfort, jakość wykończenia oraz właśnie doznania estetyczne. Tegorocznym wybo-
rom przyświecał cel wzięcia pod uwagę również „pojazdów dla mas”, a nie wyłącznie tych dla
bogaczy, jak to miewało miejsce wcześniej. Wśród zwycięzców znaleźli się m.in. obok egzotycz-
nych dla nas modeli, również znane z polskich salonów: Jeep Cherokee, Kia Soul, Mazda3, Mer-
cedes-Benz klasy S oraz najnowszy Volkswagen Golf GTI.

Niby właśnie dokładnie to, o czym miałem pisać, ale nie do końca. Szukałem smaczków da-
lej. Natrafiłam na kilka modeli, które w sposób szczególny i dyskretny starają się „dopieścić”
swoich właścicieli i zwrócić na siebie uwagę wszystkich pozostałych. Przykładem marki, któ-
ra w ten właśnie szczególny sposób podchodzi do takich detali może być np. Jeep. W mode-
lach Wrangler, znaleźć możemy, dla przykładu, kontur charakterystycznego siedmiootworo-
wego grilla, znajdujący się na szybie nad lusterkiem wewnętrznym. Ten niezapomniany kształt
znalazł również swoje upamiętnienie na przesłonie żarówek w przednich lampach najnowsze-
go Compasa. Innymi wysmakowanymi detalami Wranglera, są np. kontury legendarnego
Willisa umieszczane na niektórych wzorach felg montowanych w tym modelu. Ten niezapo-
mniany kształt odnaleźć możemy również wewnątrz kloszy przednich lamp modelu Grand Che-
rokee i na przedniej szybie najnowszego Cherokee.

Podobne smaczki znaleźć możemy również w modelach innych producentów. Dla przykła-
du, kupując najnowszego Evoque’a, podchodząc do niego po zmroku, zobaczymy charaktery-
styczną sylwetkę wyświetlaną na podłożu przez lampki umieszczone w bocznych lusterkach.
Wydając zaś kilkaset tysięcy złotych na najnowszego Range Rover’a, będziemy mogli chwalić
się jego wspaniałymi przednimi lampami, w których soczewki do złudzenia przypominają obiek-
tywy profesjonalnych aparatów fotograficznych. Prawda, że warto? W najnowszym Jaguarze
F-Type, o którym wspominałem w jednym z ostatnich felietonów, nakrętki wentyli kół przyozdo-
bione są motywem brytyjskiej flagi...

Muszę jednak się przyznać, że największe wrażenie zrobiły na mnie rekiny we wnętrzu
Opla Adama. Tak dokładnie – rekiny! Ale o co chodzi? Od 2006 roku, we wnętrzach modeli tej
niemieckiej marki, dyskretnie zamieszczane są motywy rekinów. Mają one jedyny cel, rozwe-
selać tych, którzy je znajdą. Bywają dyskretnie umieszczane w różnych miejscach, np. w
schowkach. Obecnie w Adamie “grasują” dwa rekiny. Jednego można dość łatwo znaleźć.
Drugiemu towarzyszą natomiast dwie niewinne rybki... Zachęcam do poszukiwań!

Na koniec tych kilku zdań o smaczkach dzisiejszej motoryzacji, przypomnę kilka historycz-
nych modeli sprzed lat, które z pewnością, dla zdecydowanej większości z nas, nie miały nic z
pięknem wspólnego. Pamiętacie Państwo jeszcze takie „wspaniałe” przykłady kunsztu projek-
tantów jak np.: Ssangyong Rodius, Citroen Ami, Fiat Multipla, czy wiele innych, bardziej eg-
zotycznych piękności? O tych i innych ciekawych konstrukcjach być może napiszę w następ-
nych felietonach. Jak zwykle serdecznie polecam!

M O T O W O J
m o t o @ p a s s a . w a w . p l

MOTO-PASSA � MOTO-PASSA
Motoryzacja i sztuka...

Piękno, czy brzydota? Jan Krzysztof Bielecki miał swój moment. To był Ursus, wiosna 1991. Zapro-
sili go tam związkowcy, oczekujący, że jako nominat Wałęsy powie, co chcie-
li usłyszeć. Właśnie obkładali marmurem swoją siedzibę. A on poprosił o księ-

gi. Potrafił je czytać. Był fachowcem. Po półgodzinie wiedział o co idzie. Szło o roz-
bój. O uwłaszczenie związkowców. Na majątku Ursusa oczywiście, który z dnia na
dzień przestawał być konkurencyjny. Faktury wystawiane miały być na ministra finansów. Prosta idea
- rozliczamy się ze światem zewnętrznym po naszych kosztach. Płacą nam tyle, ile napiszemy w fak-
turze. A koszty jak koszty. Są takie, jakie są. Dokładnie tak, jak w PRL było. Nieważne jak i za co się
produkuje. Rynek w gospodarce powszechnego deficytu brał wszystko. W moim rodzinnym Wyszo-
grodzie prywatny budowniczy brał robotę od gminy, a gmina płaciła wedle przedstawionego ra-
chunku. Koszty, takie jakie tam wstawił do rachunku, plus marża. Naczelnik nie z własnej kieszeni pła-
cił. Żyć, nie umierać. To wciąż, tu i ówdzie, mimo upadku tamtej gospodarki i zmiany ustroju w wie-
lu ludzkich głowach mocno siedzi. Żerować na państwie. Najlepiej pod biało-czerwoną flagą. Z nie-
dzielną mszą w tle. Patriotycznie. Tylko ilu z tego w Polsce wyżyje? Pięćset tysięcy tysięcy, milion, dwa
miliony? Rynek rynkiem, ale nam się przecież należy. Węgiel jest czy go nie ma a jeśli jest, ale droż-
szy - zakazać importu, połączyć kopalnie z energetyką, klient za prąd przecież zapłaci. 

Rolnicy i KRUS. Jakieś 15% rolników, inwestuje i konsumuje na europejskim poziomie. I dobrze.
Na zdrowie. Ale podatków faktycznie nie płacą. Ich emerytury i zabezpieczenie zdrowotne opłaca
kasjerka w hipermarkecie, nauczycielka w szkole, doradca klienta w okienku bankowym. 

Agent Tomek. 35 lat i emerytura. Nie on zapracował na nią. Na nią pracował właściciel straga-
nu na bazarku, kierowca autobusu, taksówkarz. 

Pani i pan mianowani przez państwo na wysokie stanowisko. W telewizji publicznej, która sta-
ła się spółką, w naftowym ORLENIE, w finansach PZU, PKO, w PKP. Gdziekolwiek gdzie państwo,

czyli minister, posady rozdaje. Kontrak-
cik. Odchodzi gość, dama - wypłata w set-
kach albo i milionach złotych, które mogą
wystarczyć do końca życia. 

Europejskie inwestycje. Chwała za nie.
Poprawiają standardy życia. Ale dlaczego
autostrady droższe u nas niż we Włoszech,
najbardziej dotąd skorumpowanym pań-
stwie lepszej Europy? Bo panuje zasada

jak najwyższego wskaźnika wykorzystania środków. A mimo to, podwykonawcy bankrutują. 
We wtorkowy wieczór w TVN-owskich Faktach po Faktach Jan Krzysztof Bielecki brylował jak

zwykle. Brylował kiedy prowadzący, redaktor Kajdanowicz, grzecznie pytał o środowe exposé Pa-
ni Premier. Był skromny jak dziewica orleańska. Superklasa. I nagle balon zmurszał, powietrze uszło,
oczy blask utraciły. Kajdanowicz zapytał mianowicie o etat pana Ostachowicza (dwa miliony rocz-
nie) i odprawę z PKP pani Wasiak (pół miliona). Bielecki miał, od tej chwili, przypuszczam, w pa-
mięci już tylko swoją siedmiomilionową odprawę z PKO SA...

Gdzie ci polscy patrioci? Gdzie pamięć o co chodziło, kiedy walczyliśmy, nie dla własnych pie-
niędzy przecież, o dobre zmiany ćwierć - pół wieku temu? J

Ale główną przyczynę tego, że zamiast społeczeństwa, które byłoby wspólnotą, budujemy pań-
stwo ulegle sile wielkich korporacji (niekoniecznie tylko biznesowych), widzę w oderwaniu się od
rzeczywistości nowej klasy próżniaczej. O której tak zgrabnie opowiadał (nie tak dawno by tego nie
pamiętać) Donald Tusk. Bez wątpienia sam uczciwy, niemający w przeciwieństwie do swoich licz-
nych partyjnych kolegów wyobraźni gdzie by tu jakiś kranik do publicznej kasy otworzyć. Co z te-
go, że on osobiście uczciwy, jeśli z tych mnogich strumyczków coraz bardziej rwąca rzeka pienię-
dzy płynie. Nie zasila ona publicznych inwestycji. Żywi i wzmacnia klasę próżniaczą. A ta, nie ma-
jąc siły moralnej, ustępuje przed każdym wystarczająco okazale na ulicy sformułowanym roszcze-
niem. Ze sprawiedliwością nie ma to wiele wspólnego.

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

Społecznie oderwani

„Jakieś 1 5% rolników, inwe-
stuje i konsumuje na euro-
pejskim poziomie. I  dobrze.
Na zdrowie. Ale podatków
faktycznie nie płacą”

Holding, czyli krążenie
W lotniskowej hali przylotów, szczególnie kiedy w wejściu pojawia-
ją się pasażerowie opóźnionego lotu, czasem można usłyszeć zre-
zygnowane głosy -”wszystko dlatego, że samolot przez godzinę ko-
łował nad lotniskiem”. 

Z dużą dozą prawdopodobieństwa zgadza się czas, o jakim mówią podróżni,
natomiast druga część zdania to chyba najczęściej spotykany błąd związany z ter-
minologią lotniczą. Jego popularność może równać się w wymowie ze zwrotem
“po najmniejszej linii oporu”, lub w pisowni “a nóż widelec”. 

Skoro nie jest to kołowanie (dla wytrwałych wyjaśnienie tego pojęcia na końcu tekstu), z czym
zatem mamy do czynienia? To, co pasażerowie nazywają błędnie kołowaniem nad lotniskiem, no-
si nazwę holdingu lub lotu w wyznaczonej strefie oczekiwania. Polega na wykonywaniu lotu we-
dług ustalonego algorytmu, względem określonego przez kontrolę lotów (ATC) punktu, w ocze-
kiwaniu na kolejne zezwolenia lub inne instrukcje dotyczące lotu.

Dla lotów VFR (według zewnętrznych punktów odniesienia) punkty oczekiwania są charaktery-
styczne, możliwe do rozpoznania przez pilota wzrokowo, np. ROMEO (Centrum Handlowe w pod-
warszawskich Jankach). W przypadku lotów IFR (Instrumental Flight Rules), wykonywanych według
wskazań przyrządów, punkty oczekiwania są wyznaczone przez urządzenia radionawigacyjne, np.
KARNICE 51°56’46,46”N 20°26’40,62”E. Załoga statku powietrznego nie ma możliwości ich zauwa-
żenia i zidentyfikowania, dlatego są one bardziej “wirtualne” i stanowią tylko punkt na mapie.

Domyślnie załoga statku powietrznego wykonuje tak zwany holding standardowy: po minię-
ciu określonego punktu w przestrzeni wchodzi w prawy zakręt z przechyleniem 25 stopni lub zmia-
ną kierunku 3 stopnie na sekundę (w przybliżeniu zajmuje 1 minutę), w zależności co będzie po-
wodować mniejsze pochylenie. Następnie samolot wychodzi na prostą zwaną LEG i na jej końcu
powtarza zakręt, kontynuując lot drugim LEGiem do punktu oczekiwania. Z reguły jeden cykl hol-
dingu zajmuje około 4 minut. Działanie odwrotne (zakręty w lewo) jest możliwe tylko na wyraź-
ne polecenie kontrolera lotów.

Holding powinien być również wykonywany na odpowiednim poziomie lotu, przy odpowied-
niej prędkości, itd... Warunków jest kilka, jednak te szczegóły są na tyle techniczne, że nie są w
żaden sposób odczuwalne dla pasażerów, którzy i tak widzą morze chmur poniżej samolotu, lub
mają wrażenie, że lot ciągle odbywa się we “mgle”.

Skoro już wiemy czym jest holding, pora na słowo wyjaśnienia kiedy ma zastosowanie. Procedu-
ra holdingu pozwala między innymi regulować ruch na lotnisku. W przypadku gdy czynna jest tyl-
ko jedna droga startowa, poprzez umiejętne planowanie holdingu statków powietrznych, kontrola
ruchu lotniczego jest w stanie tak regulować separację pomiędzy lądującymi samolotami, że naprze-
miennie będą mogły odbywać się starty, dzięki czemu nie będzie tworzyć się kolejka do odlotów. Hol-
ding to procedura, z której korzyści widać również zimą, kiedy obfite opady wymuszają krótkotrwa-
łe przerwanie operacji na lotnisku. Kolumna pojazdów Służby Utrzymania Lotniska może wówczas
oczyścić pas startowy lub drogi kołowania. Jednak skierowanie statku powietrznego do lotu w stre-
fie oczekiwania najczęściej ma miejsce w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmos-
ferycznych, uniemożliwiających lądowanie. W przypadku pogorszenia warunków, kontroler ruchu
lotniczego może wstrzymać procedurę zniżania i nakazać holding w oczekiwaniu na ich poprawie-
nie. Zdając sobie sprawę z niedogodności i dyskomfortu jaki może to powodować u pasażerów, war-
to mieć świadomość, że jest to decyzja najmniej uciążliwa. Wszak lepiej spędzić w powietrzu dodat-
kowe 20-30 minut niż zostać przekierowanym na lotnisko zapasowe, co może wiązać się z koniecz-
nością dodatkowej, kilkugodzinnej podróży pociągiem lub autokarem. 

Na koniec obiecane wyjaśnienie: kołowanie to nic innego jak samodzielne przemieszczanie się
samolotu po polu manewrowym lub polu wzlotów przed rozpoczęciem rozbiegu albo zakończe-
niu dobiegu. P r z e m y s ł a w  P r z y b y l s k i
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Jak to zostało wcześniej powiedziane, media stworzyły na własny pożytek
własny oszukańczy świat. Wiele osób nie wierzy w tę teorię, choć same się
śmieją z komedii wyśmiewających kreowaną sztucznie rzeczywistość. Ma-

ło tego ludzie stają w obronie biednych dziennikarzy polityków, złodziei wszel-
kiego autoramentu i oszustów wszelkiej maści. Przecież taki mają zawód muszą
w polityce trochę oszukać, minąć się z prawdą, aby „dyplomatycznie” wybrnąć z niezręcznej sytu-
acji. Przecież reguły gry są jasne i pracownicy mediów, samorządów, władz państwowych w szcze-
gólności maja takie stanowiska i tak muszą.

Taka sama prawda, jak ta ks. Tischnera - gówno prawda. Nie muszą. Nikt nie rodzi się posłem,
ministrem, dyrektorem, dziennikarzem, czy reporterem. Nie ma takiej siły, która mogłaby miano-
wać z góry na określone stanowisko, czy zakwalifikować człowieka do jakiejkolwiek grupy zawo-
dowej. Dlatego też rozbrajają i jednocześnie irytują mnie wypowiedzi typu ”Tak musiałem zrobić,
bo mój zawód tego wymaga” lub, co gorsza „Taki mam zawód”. A kto Ci, mój tajemniczy ktosiu, na-
kazał być policjantem, lekarzem, prawnikiem, nauczycielem, czy ochroniarzem lub, nie daj Boże,
politykiem.

Chciwość ludzka i żądza zysku spowodowały jeszcze jeden znaczący problem dla współcze-
sności. Nasycenie naszego życia reklamami. Nie można się od nich opędzić, prześladują nas na
każdym kroku, w każdym momencie naszego życie od kolebki, aż po grób. Niektórzy sobie z ni-
mi radzą, większość nie. Ludzie oglądają bezmyślnie te potworki ograniczonej wyobraźni gra-
fików komputerowych. Nie zastanawiają się, bo im się wydaje, że nie mają czasu na zastanowie-
nie nad istnieniem, bytem. Wysiłek umysłowy jest pochłaniany przez wszechogarniającą tępo-
tę nakręcaną „postępem cywilizacyjnym” – niestety nie ucywilizowanym. Reklamy popychają

nas do czynienia wszystkiego szybciej,
bez względu na sens takiego postępo-
wania. Usiłują zmusić do określonych
zakupów, do nabycia towarów najszyb-
ciej, najwygodniej, najtaniej. Ta sama
agencja mediowa, która wczoraj rekla-
mowała najlepsze środki na cokolwiek,
teraz reklamuje inny, najlepszy środek
na to samo. 

Reklamy „podczepiają” się do nieurodzaju twórczości i działalności ludzkiej – od czystej agitki na
koncertach muzyki poważnej kończąc/ Ludzie, jak to wcześniej zaznaczyłem, nie potrafią się przed
tą lawina obronić i w nieświadomy sposób taki styl życia akceptują. A już uczniowie pierwszych klas
szkoły podstawowej powinni być uodporniani na sztuczność i fałsz serwowanych im informacji. Po-
winniśmy nauczyć się ignorować te wszystkie „naj”, nie dopuszczać ich do świadomości i nie kie-
rować się nimi w życiu, bo „im” o to właśnie chodzi. 

Jedyne akceptowalne ogłoszenie medialne jakie widziałem ostatnimi czasy propaguje piwo
Żubr. Jest to jedynie wyjątek w oceanie chłamu i taniego marketingu. Jeśli Czytelnik chciałby się
zapoznać z najgorszymi tegorocznymi reklamami to polecam „Chamlety” (www.chamlet.pl). Są to
doroczne nagrody przydzielane najgorszym reklamom na naszym rynku mediowym. Piszą o tym
nasze media drukowane i internetowe, ale już w telewizji śmigają tylko zajawki i ogólniejsze infor-
macje. Boją się pokazywać reklam, które zostały uznane za najgorsze, a które chwilę potem trzeba
puścić „na poważnie”. 

Wiele dobrych reklam można zobaczyć na Youtube’ie, a także na kilku specjalistycznych porta-
lach, zajmujących się „commercials” w ogólności. Proszę zajrzeć na stronę http://adsoftheworld.com
i porównać pokazywane tam zapowiedzi wydarzeń, reklamy i inne wytwory współczesnych mediów
z irytującymi głupotą reklamami outdoor lub anonsami prasowymi.

Polecam również – wystarczy „wygooglać” Top 10 Funny&Weird Commercials 2014, Top 10
Best Funny Commercials, Best Funny Commercial Videos i tym podobne. Sadzę, że tylko na takie
potraktowanie zasługuje twórczość rzemieślników obrazów, stworzycieli potworów, dziwnych
stworów i jeszcze dziwniejszych tworów ubogiej imaginacji. Poza tym śmiech to zdrowie – także psy-
chiczne. I dlatego trzymajmy się.

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Potworne medialne twory

„Chciwość ludzka i żądza
zysku spowodowały jeszcze
jeden znaczący problem dla
współczesności. Nasycenie
naszego życia reklamami”

Wstyczniu 2001 r. Sejm uchwalił ustawę o wyścigach konnych, która po-
wołała do życia Polski Klub Wyścigów Konnych. Miała to być organi-
zacja utworzona na modłę zachodnich jockey clubów. PKWK nadano

status PAŃSTWOWEJ (to ważne!) osoby prawnej i powierzono “wykonywanie nie-
zbywalnego prawa własności... nieruchomości oraz pozostałych składników ma-
jątkowych zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego Państwowe Tory Wyścigów Konnych”.
Organami PKWK są Rada oraz prezes klubu. Rada składa się z 15 do 25 członków powoływanych
i odwoływanych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi spośród kandydatów zgłaszanych przez or-
ganizatorów wyścigów konnych, organizacje hodowców, dzierżawców i właścicieli koni wyścigo-
wych, jak również stowarzyszenia zrzeszające trenerów koni wyścigowych oraz jeźdźców. Artyku-
ły 8 oraz 9 ustawy dają ministrowi rolnictwa prawo do arbitralnego decydowania, który ze zgłoszo-
nych kandydatów jest właściwy, a który nie. Minister może odwołać przed upływem kadencji
członka Rady, a na jego miejsce powołać innego. Szef resortu rolnictwa powołuje i odwołuje także
prezesa klubu. 

Niespójne - tradycyjnie już w naszym kraju - zapisy ustawy powołały do życia ustawowego ka-
rzełka, którego panem i władcą jest minister od spraw rolnictwa. Pisałem nie tak dawno w naszym
tygodniku: “Ustawowe zapisy czynią z PKWK organizację marionetkową, która w kwestiach per-
sonalnych może jedynie składać do ministra wnioski. Każda decyzja leży jednak wyłącznie w rękach
szefa resortu”. To, co stało się w dniu 29 września, w 100 proc. broni postawionej przeze mnie te-
zy. Okazało się bowiem, że ktoś z wysokiego ministerialnego szczebla uczynił sobie z PKWK jakby
własną prywatną firmę. 

W lipcu br. w związku z kończącą się kadencją niezatapialnego prezesa PKWK Feliksa Klimcza-
ka Rada PKWK przeprowadziła procedurę, w wyniku której dotychczasowego szefa jednak zatopio-

no i wybrano kandydaturę Agnieszki Mar-
czak, młodej, prężnej kobiety, znanej i szano-
wanej w wyścigowym środowisku. Na Klim-
czaka nie oddano nawet jednego głosu. W
wielu ludzi wstąpiła nadzieja, bowiem Fe-
liks Klimczak często określany był mianem
hamulcowego, jeśli chodzi o rozwój wyści-
gów konnych. Cytat z Wikipedii: “W latach
1991-1993 Feliks Klimczak sprawował man-

dat posła I kadencji z ramienia PSL-PL. W rządzie Jerzego Buzka pełnił funkcję podsekretarza sta-
nu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W wyborach parlamentarnych w 2007 r. bez powo-
dzenia kandydował do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości, którego jest członkiem”. 

Wielu ludzi na Służewcu wieszczyło, że Agnieszka Marczak - pomimo wyboru - nie ma szans
w starciu z pieszczochem PSL, które znane jest z dbałości o swoich ludzi. Inni twierdzili, że mi-
mo wszystko minister nie odważy się utrącić demokratycznie wybranej Marczak i podpisze jej no-
minację, ponieważ postawiłby Radę PKWK w trudnej sytuacji. Szybko okazało się, że peeselow-
ski resort to prywatny folwark. Oto treść pisma wystosowanego w dniu 29.09. do wiceprzewod-
niczącego Rady PKWK Tomasza Chalimoniuka: “W odpowiedzi na pismo... z dnia 3 lipca 2014
r. w sprawie powołania kandydata Rady na stanowisko Prezesa PKWK, uprzejmie informuję, że
nie zamierzam powołać Pani Agnieszki Marczak na stanowisko Prezesa PKWK. W związku z po-
wyższym proszę o przedstawienie innego kandydata na Prezesa PKWK, w terminie umożliwia-
jącym powołania kandydata w sposób niezakłócający pracy PKWK. Z poważaniem” - bohomaz,
czyli podpis nieczytelny.

Bez słowa uzasadnienia, bez przywołania jednej choćby merytorycznej lub prawnej przeszkody
uzasadniającej utrącenie Agnieszki Marczak. Absolutna pogarda dla demokracji i członków Rady
PKWK oraz gigantyczna urzędnicza samowola. Ten, kto podpisał ten, za przeproszeniem, urzędo-
wy dokument, doskonale manipuluje zapisami ustawy, ale w ogóle nie czuje jej ducha. Jak powin-
ni zareagować członkowie Rady na tak siarczysty policzek, wymierzony im przez anonima z mini-
sterstwa? Przede wszystkim powinni ustalić, czyj podpis widnieje pod pismem z 29 września. Je-
śli okaże się to niemożliwe, złożyć doniesienie do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu sfał-
szowania podpisu ministra. W międzyczasie wypełnić wolę władcy i pana i przedstawić mu żąda-
ną kandydaturę - oczywiście ponownie Agnieszki Marczak. 

Wówczas pan Sawicki zostanie postawiony pod ścianą. Jeśli bowiem w ustawowym terminie nie
powoła prezesa PKWK, a kadencja Klimczaka kończy się 3 października, złamie jeden z ustawowych
obowiązków ciążących na nim z tytułu piastowania funkcji konstytucyjnego ministra rządu. A za
to grozi Trybunał Stanu. Mając więc nadzieję, że Rada PKWK nie podda się dyktatowi ministerial-
nego samodzierżawcy, będę obserwował w jakiej roli wystąpi Feliks Klimczak podczas Gali “Wiel-
ka Warszawska”. Ciekawe, kto z ramienia PKWK będzie uczestniczył w dekoracji zwycięskiego ko-
nia. Być może prezes, który już przestał być prezesem? Wcale bym się nie zdziwił, bowiem stan czło-
wieka określany słowem zdziwienie mnie już od dawna nie dotyczy. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Sawicki – minister czy dyktator?

„Wielu ludzi na Służewcu
wieszczyło, że Agnieszka
Marczak - pomimo wyboru
- nie ma szans w starciu z
pieszczochem PSL”

Piórem Derkacza

Ewa Kopacz
Premier 

Stara doktryna patriotyzmu mówiła ustami poety: „Kiedy przyjdą podpalić dom... bagnet
na broń! Trzeba krwi!” Dzisiaj, kiedy pojawi się człowiek, który macha ostrym narzędziem lub
co gorsza trzyma w ręku pistolet, należy zachować się zupełnie inaczej. Nowa doktryna
ostrożności nakazuje wpaść do domu, zamknąć drzwi i opiekować się własnymi dziećmi! Ma-
my w rządzie wprawdzie zdeterminowanych ministrów, ale są to kobiety i mężczyźni. W po-
lityce nieważna jest płeć, ważne są wyzwania!

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

Dziś krótki wierszyk dla dorosłych.
Bohaterami będą osły.

Para osiołków na wybiegu
Nie przestrzegając żadnych reguł

I nie pytając PiS o zgodę
Zaczęła starać się o młode.

Natychmiast radna PiS z Poznania
Woła: To skandal! Dość bzykania!

I w myśl zasady: PiS ma rację,
Napiętnowała prokreację.

Na ZOO składa doniesienie,
Że osły sieją w nim zgorszenie.

Nie może przecież z dzieckiem ona
Być na ten widok narażona.

Nie tolerujmy tego dłużej!
Seks jest, wiadomo, wbrew naturze!

A dziatwa dobrze wychowana,
Do końca wierzyć ma w bociana.

A ja podzielam stanowisko,
Że ktoś z nas robi pośmiewisko
I pytam radnych oraz posłów:

Skąd dookoła tyle osłów?

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo)) 
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Ballada o osłach

W o j t e k  D ą b r o w s k i
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Dziesięć koni pobiegnie w
101. już edycji gonitwy
Wielka Warszawska (2600
m), która zostanie roze-
grana w najbliższą nie-
dzielę o godz. 16.30 na ob-
chodzącym w tym roku ju-
bileusz 75-lecia Torze Wy-
ścigów Konnych Służe-
wiec. W rolach faworytów
wystąpią ogier Silvaner
oraz klacz Kundalini. 

Pula nagród wynosi
218.750 zł, aż 125.000
zł padnie łupem zwy-

cięzcy tej najważniejszej dla każ-
dego warszawiaka gonitwy. W
jednym z odcinków popularne-
go serialu TVP „Jan Serce” za-
gorzały bywalec wyścigów kon-
nych na Służewcu, zagrany
wspaniale przez Wiesława Mich-
nikowskiego, wygłosił bowiem
słynne credo, że dla prawdziwe-
go warszawiaka najważniejsze
daty to data ślubu, Powstania
Warszawskiego oraz Wielkiej
Warszawskiej. Ta wyjątkowa go-
nitwa rozgrywana jest pod pa-
tronatem prezydenta m. st. War-
szawy. Jednak w tym roku w
beczce miodu, jaką jest Wielka
Warszawska, znalazła się łyżka
dziegciu. Duża część środowi-
ska wyścigowego jest bowiem
nieco przytłoczona i zniesma-
czona niezrozumiałą, arbitral-
ną, mocno kontrowersyjną de-
cyzją ministra rolnictwa i roz-
woju wsi, który bez żadnego
uzasadnienia i bez podania przy-
czyn odmówił w dniu 29 wrze-
śnia powołania na funkcję preze-

ski Polskiego Klubu Wyścigów
Konnych Agnieszki Marczak,
wybranej na tę funkcję w lipcu
przez Radę Klubu. Miała ona for-
malnie objąć prezesurę w PKWK
w najbliższą sobotę, w przed-
dzień Wielkiej Warszawskiej
(więcej czytaj w felietonie Gad-
ka Tadka). 

Niedzielna gala rozpocz-
nie się o 12.30. Pro-
gram jest bardzo boga-

ty. Poza emocjonującymi wyści-
gami koni arabskich i pełnej krwi
Grupa Teatralna Warszawiaki

będzie odgrywała scenki rodza-
jowe i zapraszała do wspólnych
zabaw popularnych w przedwo-
jennej Warszawie. Wszyscy chęt-
ni, lubiący dawną stołeczną mo-
dę, będą mogli wziąć udział w
konkursie na najładniejszy strój
w stylu warszawskim, którego
organizatorem jest Stowarzysze-
nie Gwara Warszawska. Zgło-
szenia do konkursu przyjmowa-
ne będą w namiocie organiza-
tora w strefie B w godzinach
12.00– 1500. Następnie odbę-
dzie się weryfikacja zgłoszeń i

wyłonienie finałowej 10. Finał
konkursu nastąpi na padoku po
gonitwie szóstej. Będzie można
także podziwiać pokazy konne,
zorganizowane przez Stowarzy-
szenie Miłośników Kawalerii w
barwach 1 Pułku Ułanów Kre-
chowieckich. Organizatorzy ga-
li zorganizują również mnóstwo
atrakcji dla dzieci. 

Wielka Warszawska
ustanowiona zosta-
ła w 1895 r. przez

ówczesnego prezesa Towarzy-
stwa Wyścigów Konnych w Kró-

lestwie Polskim hrabiego Augu-
sta Potockiego. Tworzona była
na wzór francuskiego Grand Prix
de Paris, z czasem stała się mię-
dzynarodową gonitwą dla trzy-
letnich i starszych koni pełnej
krwi angielskiej, bardziej przypo-
minającą swoimi warunkami i
terminem rozgrywania (pierw-
sza niedziela października) Prix
de l’Arc de Triomphe, czyli Na-
grodę Łuku Triumfalnego w Pa-
ryżu. Obecnie WW jest najwy-
żej dotowaną i obok Derby naj-
ważniejszą gonitwą sezonu na
Służewcu. Reminiscencje tej kul-
towej gonitwy można znaleźć w
malarstwie, a także w książkach
tak znanych autorów jak Stani-
sław Grzesiuk, Joanna Chmie-
lewska i Zdzisław Umiński.
Zmarła w ubiegłym roku Joanna
Chmielewska poświęciła Wiel-
kiej Warszawskiej wiele stron w
swej powieści „Wyścigi” wyda-
nej w pierwszej połowie lat 90.
Jak mawiał jeden z jej bohate-
rów, na torze należy przede
wszystkim stawiać na pochodze-
nie: czyli tu pochodzić, tam po-
chodzić, bo tylko w ten sposób
można zdobyć potrzebne infor-
macje. 

Faworyci Wielkiej War-
szawskiej Silvaner i Kun-
dalini to absolutny top

listy folblutów ścigających się w
Polsce. Ogier startował z sukce-
sami na torach w rejonie Zatoki
Perskiej, klacz niezwykle rzad-
ko wypada poza podium, mimo
że ma do czynienia z najlepszy-
mi z najlepszych. Ciekawi wy-

stęp po prawie trzymiesięcznej
przerwie tegorocznej derbistki
Greek Sphere. Klacz legitymuje
się wybornym „papierem”, jest
córką wybitnego ogiera High
Chaparral, angielskiego i irlandz-
kiego derbisty. Pojedzie na niej
gościnnie młody włoski dżokej
Antonio Fresu (“druga ręka” u
słynnego trenera Marco Botti).
Tak długa przerwa w startach
mogła negatywnie odbić się na
formie tegorocznej derbistki.
Klacz Testarossa i ogier Szuma-
wa są klasycznymi długodystan-
sowcami, dla których 2600 m to
optimum. Testarossa jest wyjąt-
kowo utalentowana i może oka-
zać się “czarnym koniem” tego
prestiżowego wyścigu. Szuma-
wa natomiast to koński atleta,
niebywale silny ogier z bardzo
dobrym rodowodem, preferują-
cy gonitwy rozgrywane w moc-
nym tempie. Jego ojcem jest zna-
komity Dylan Thomas (Łuk
Triumfalny, Derby Irlandii, 3,3
mln funtów na koncie). Wice-
derbistka Dolomiti, Zielona Her-
batka oraz dysponujący „prze-
rzutką” na finiszu Temperament
to kandydaci do płatnych miejsc.
Wskazanie na Temperamenta.
Zadecyduje jednak forma dnia i
ułożenie się wyścigu. Madjani
wystartuje z mniejszymi szansa-
mi na zarobek, a wałachowi Sa-
lam przypadła rola zdecydowa-
nego autsajdera. Nasz typ: Kun-
dalini, Silvaner, Testarossa, Gre-
ek Sphere.

O p r a c o w a ł  Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Od 27 września br. każda sobota na tydzień przed Wiel-
ką Warszawską będzie stałą datą Dnia Stowarzyszenia
Turf Club Służewiec na stołecznym hipodromie. 

W tym dniu stowarzyszenie to będzie sponsorem wszystkich go-
nitw, z gonitwą główną nagrodą Rzeki Wisły włącznie. 

Nagrodą honorową dla triumfatorki gonitwy Rzeki Wisły będzie
8 tys. euro, które zostaną przeznaczone na zaźrebienie zwycięskiej
klaczy ciekawego pochodzenia zagranicznym ogierem po zakończe-
niu przez nią kariery na torze. Kwota ta będzie przelana na konto wła-
ściciela klaczy na zasadzie “Life foal”, czyli w miesiąc po wyźrebie-
niu się źrebięcia i wpisaniu go do Polskiej Księgi Stadnej. W tym ro-
ku 8 tys. euro padło łupem klaczy Kora trenowanej przez Andrzeja
Walickiego i dosiadanej przez dżokeja Wiaczesława Szymczuka.
Jej właścicielem jest SK Golejewko kierowana przez Mariana Dudzi-
ka. Nagrody w kolejnych sobotnich gonitwach sponsorowały firmy
Over Horse, Wetfarma, Equinox, Stadnina Koni Damis, Stadnina Ko-
ni Pegaz i Hator.

W godzinę po zakończeniu sobotniego mityngu środowisko wy-
ścigowe przeniosło się do namiotu VIP na uroczystości finalizujące
dzień Stowarzyszenia Turf Club na wyścigach oraz honorujące 75-
lecie Toru Wyścigów Konnych na Służewcu. Współorganizatorem im-
prezy był Totalizator Sportowy. Toast “200 lat” zaintonował komen-
tator wyścigowy Andrzej Szydlik na cześć legendarnego trenera
koni wyścigowych 93-letniego Stanisława Molendy, kiedy Dostojny
Jubilat odbierał nagrodę ministra gospodarki oraz Turf Clubu. 

Z okazji 75-lecia działalności Toru Wyścigów Konnych na Służew-
cu wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński nagrodził

jedenaście osób ze środowiska wyścigowego. Nagrody otrzymali: Te-
resa Ziemiańska, Krystyna Karaszewska, Michał Wojnarowski, An-
drzej Walicki, Mieczysław Mełnicki, Andrzej Szydlik, Stanisław Mo-
lenda oraz Wojciech Szpil – prezes zarządu Totalizatora Sportowe-
go, Grzegorz Sołtysiński – wiceprezes zarządu TS, Włodzimierz Bą-
kowski – dyrektor Oddziału TS Służewiec i Feliks Klimczak – prezes
PKWK. Ponadto wyróżniono prawie sto osób ze środowiska wyści-
gowego, m.in. trenerów, dżokei, hodowców, właścicieli koni, jak
również wręczono honorowe certyfikaty honorowych członków
Stowarzyszenia Turf Club Janowi Englertowi, Januszowi Piechociń-
skiemu, Wiesławowi Saniewskiemu, Michałowi Szczerbie, Andrze-
jowi Szydlikowi oraz Januszowi Zaorskiemu. 

Uroczystość otworzył znakomicie zrealizowany przez Barlett Pro-
duction film krótkometrażowy prezentujący historię Toru Wyścigów
Konnych Służewiec od dnia jego powstania do dnia dzisiejszego. W
imprezie wzięło udział prawie trzysta osób, galę poprowadził Jaro-
sław Idzi, a na scenie od godziny 20 bawił gości rewelacyjny zespół
“Taneczne Combo Warszawskie” Jaśka Młynarskiego, który brawu-
rowo wykonał kultową piosenkę środowiska wyścigowego “Bomba
w Górę”. O stronę kateringową zadbała serwująca znakomitą kuch-
nię niezawodna Alicja Siwonia, przy organizacji uroczystości natru-
dzili się pracownicy Totalizatora Sportowego Kinga Michałowska, Ur-
szula Zawadzka, Karolina Perzyna, Anna Piłat, Robert Sołkowicz
oraz Jan Żórawski.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  
F o t o  M i c h a ł  C e l m e r  

A r c h i w u m  Tu r f  C l u b .  

Siatkarska elita kraju spotkała się w Are-
nie Ursynów, by w IX Memoriale
Zdzisława Ambroziak  przejść ostatni
sprawdzian przed sezonem zasadniczym
PlusLigi. 

Wicemistrz Polski Asseco Resovia potwierdził swo-
ją bardzo dobrą formę, wygrywając w finale z gospo-
darzami turnieju – warszawską Politechniką. Trze-
cie miejsce zajęła ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Turniej
trwał przez trzy dni, od 26 do 28 września.

Skład finału dla niektórych mógłby wydawać
się nieco zaskakujący, ze względu na obecność w
nim młodego zespołu z Warszawy (średnia wieku
22,5 roku), który w półfinale wyeliminował preten-
denta do wygrania całego turnieju - ZAKSĘ Kę-
dzierzyn-Koźle. ZAKSA, po porażce w przedostat-
nim etapie rozgrywek, musiała zadowolić się trze-
cim miejscem, osiągniętym dzięki zwycięstwu w tie-
-breaku z BBTS Bielsko-Biała. W finale już jednak
nie doszło do niespodzianki. Mimo, że juniorzy
dzielnie stawiali czoła wicemistrzom Polski, nie
udało im się przejąć kontroli nad przebiegiem spo-

tkania i ostatecznie polegli 1:3. Tradycyjnie na za-
kończenie turnieju wybrani zostali najlepsi zawod-
nicy. W tym roku wyróżnieni to:

Najlepszy atakujący: Artur Szalpuk (AZS PW)
Najlepszy przyjmujący: Aleksander Śliwka 

(AZS PW)
Najlepszy rozgrywający: Lukas Tichacek 

(Resovia)
Najlepiej zagrywający: Nikołaj Penczew (Resovia)
Najlepszy blokujący: Brtłomiej Lemański 

(AZS PW)
Najlepszy libero: Michał Żurek (Resovia)
MVP: Dawid Dryja (Resovia)
Fantastyczna impreza. Jedyna taka w Warszawie,

na której można gościć najlepsze drużyny z kraju - mó-
wił Grzegorz Szewczyk, organizator Memoriału z ra-
mienia Fundacji im. Zdzisława Ambroziaka i zwraca
uwagę na obecność reaktywowanej Legii, która wzię-
ła udział w turnieju jako MKS MDK Legia Warszawa
- Za dwa 2-3 lata ta drużyna może grać w PlusLidze.
Teraz zdobywają doświadczenie na Memoriale. Baj-
ka! Oprócz emocji sportowych na uwagę zasługuje in-

ny aspekt wydarzenia. Memoriał im. Ambroziaka od
lat słynie nie tylko z promocji siatkówki, ale też pielę-
gnowania idei fair play, tak ważnej dla Ambroziaka -
mówi Ewa Maria Ambroziak, córka patrona. 

Warto również zwrócić uwagę na liczny udział kibi-
ców, którzy będąc jeszcze zapewne w euforii po złotym
dla naszej reprezentacji mundialu, wypełnili ursynow-
ską halę po brzegi i z całych sił kibicowali zawodnikom.,
a przede wszystkim trochę już zmęczonym niedawnym
zdobywcom tytułu mistrza świata. Była to bowiem
okazja do zobaczenia na żywo tych, za sprawą których
ze złotego medalu cieszył się cały kraj. W finale bowiem
można było obserwować m. in. popisy ,,zastępcy Wla-
złego’’ – Dawida Konarskiego, a w drużynie ZAKSY
swoją obecność na turnieju zaznaczył rozgrywający ka-
dry Antigi – Paweł Zagumny. 

Turniej zorganizowany został przez Ursynowskie
Centrum Sportu i Rekreacji oraz Fundację im. Zdzi-
sława Ambroziaka, przy wsparciu Urzędu Dzielni-
cy Ursynów oraz Miasta Stołecznego Warszawy.
Patronem honorowym była prezydent, Hanna Gron-
kiewicz-Waltz. M a c i e j  To p o l e w s k i  

Wielka Warszawska: to już 119 lat tradycji

Dzień Stowarzyszenia Turf Club na Służewcu

Memoriał Ambroziaka: mistrzowie już zmęczeni
PPrreezzeess SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa TTuurrff CClluubb SSłłuużżeewwiieecc JJeerrzzyy EEnnggeell ii aakkttoorr JJaann
EEnngglleerrtt..
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KREDYTY, trudne i prywatne,
22 620-50-48

SZYBKIE I TANIE pożyczki 
na Mokotowie i Ursynowie,

664-525-666

ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
601-336-063

KUPIĘ płyty winylowe i CD,
dojazd, 

609-155-327

AUTO SKUP 
WARSZAWA
501-291-812

AA ANGIELSKI skutecznie, 
503-765-393

ANGIELSKI, efektywnie, 
502-371-607

ANGIELSKI, początkujący, sp.,
gimnazjum, tanio, doświadczona,
502-583-141

ANGIELSKI, SKUTECZNIE,
604-442-209

CHEMIA, FIZYKA, 505-203-153
FIZYKA, MATEMATYKA,

pedagog, 609-41-66-65
FRANCUSKI, 797-346-233, 

22 641-10-29
FRANCUSKI, 880-321-787
HISZPAŃSKI, 507-087-609
HISZPAŃSKI, 603-97-40-04
KOMPUTER od podstaw, 

698-166-368
MATEMATYKA, 22 641-82-83
MATEMATYKA, FIZYKA, 

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

CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

MATEMATYKA , FIZYKA, 
tel. 791-40-99-88

MATEMATYKA, nauczycielka,
604-399-221

MATEMATYKA - tanio,
szk.podstawowa, gimnazjum.
liceum, matury, 504-125-044

NIEMIECKI, 607-204-097
NIEMIECKI, 698-012-966
NIEMIECKI, 698-809-528
POLSKI, matura, doświadczona,

22 641-66-59, 507-52-96-01

GRUNT rolny 0,5 ha i 2 ha
Prażmów, 602-77-03-61

WYCENA
nieruchomości
502-282-214

FRYZJERCE od zaraz,
Piaseczno, 601-623-410

FRYZJERKĘ pilnie zatrudnię,
2-3 dni w tygodniu, 
salon na Ursynowie, 

605-118-145

KRAWCOWA, samodzielna
rencistka potrzebna, 

692-101-784

OSOBY z Mokotowa 
i Ursynowa na stanowisko

doradcy klienta, 
664-525-666

SKLEP ogólnospożywczy
“Piątka Bis”, Piaseczno, zatrudni
ekspedientkę, 501-406-160

ZATRUDNIMY pomoc
kuchenną-kucharkę, Mysiadło,
603-68-65-61

ANTENY, 603-375-875
BEZPYŁOWE cyklinowanie,

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOCIEPLANIE poddaszy -

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

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734
ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
ELEWACJE, remonty, dachy,

602-238-620

GLAZURA, malowanie, 
880-543-646

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, szpachlowanie,
722-920-650

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

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

PROFESJONALNE
czyszczenie i pranie

dywanów i wykładzin, 
501-053-855,

www.fstz.waw.pl

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie, 
501-535-889

REMONTY, 503-046-852

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

RĘBAK do gałęzi, 503-954-603
ROLETY, PLISY, ŻALUZJE,

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

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

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

STOLARSKIE, meblowe, 
505-935-627

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

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

ŚLUSARSKIE, 505-639-443
ŚLUSARSTWO, kraty,

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

TAPICER
Ursynów

694-158-973

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

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp.
608-303-530

ZŁOTA RĄCZKA , 503-428-653
ŻALUZJE, rolety 602-380-218,

22 641-18-85

JASNOWIDZ-WRÓŻBITA, 
501-336-174,
www.jasnowidzrobert.pl

TAROT, 508-899-255
WRÓŻKA, 22 648-68-41, 

602-731-299

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

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

Ważne telefony

ZnoZno wu trwu tr udnieudnie jszjsz e...e...
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje AAlliiccjjaa WWłłooddaarrsskkaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w
poniedziałek między godz. 12.00 a 12.30 . R y s z a r d  K o c h a n

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

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

TTeell..//ffaakkss:: 2222 664433 7799 3355

NNiieeddzziieellaa,, 55 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,,
1188..0000:: Dyskusyjny Klub Filmowy
„Dom Sztuki” zaprasza na thril-
ler psychologiczny „Co się zda-
rzyło Baby Jane” (USA 1962, reż.
Robert Aldrich). Wstęp wolny.
Pokaz sfinansowany ze środków
Dzielnicy Ursynów m.st. War-
szawy.

Obejrzymy mrożącą krew w
żyłach opowieść o znęcaniu się
starzejącej się byłej gwiazdy wo-
dewilu dziecięcego nad niepeł-
nosprawną siostrą. Mistrzowska
reżyseria twórcy kultowej Par-
szywej dwunastki, koncertowa
gra Bette Davis w roli kata i Joan
Crawford jako ofiary. Oscar za
kostiumy, łącznie pięć nominacji
do Oscara, w tym za kreację ak-
torską Bette Davis.

Galeria Domu Sztuki zapra-
sza na wystawę fotograficzną
Andrzeja Żydaczewskiego,
mieszkańca Ursynowa, „Afry-
kańskie safari”. Wstęp wolny.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 3355 1177

44 ppaaźźddzziieerrnniikkaa ww DDoommuu KKuull-
ttuurryy SSttookkłłoossyy oo ggooddzziinniiee 1199..0000
wystąpi kabaret Sakreble – lau-
reaci tegorocznej edycji festiwa-
lu PAKA. Wstęp wolny po
uprzedniej telefonicznej rezer-
wacji zaproszeń. Do odbioru od
poniedziałku 29.09 w godzinach
13.00-18.00. 

Zapisy na zajęcia baletowe dla
dzieci w wieku 4 i 5 lat w piątki
o godzinie 16 i 6,7,8 lat o 17. A.
Dzieńkowska (tel.789 336 838) 

Zajęcia teatralne do nowo
tworzonej grupy w poniedziałki
o godzinie 16.00 zapraszamy
dzieci w wieku 7lat. Tel. 855 35
17. Zajęcia bezpłatne. 

Zajęcia wokalne i nauka śpie-
wu dla dzieci, młodzieży i doro-
słych w poniedziałki i środy. Za-
pisy Ewa Dani (tel.881 745 500). 

Zapisy na zajęcia cykliczne z
technik tańca współczesnego
oraz metod teatralno-ruchowych
w grupie Teatr Tańca dla osób
powyżej 15 roku życia. Zajęcia

będą odbywać się w śr i pt w go-
dzinach 19-20 lub 20-21. Mie-
sięczny koszt zajęć 150 zł. Spo-
tkania prowadzone przez cho-
reografki Katarzynę Warowną i
Sarę Bocheńską.

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

tteell//ffaaxx 2222 664411 1199 1155

33 ppaaźźddzziieerrnniikkaa ((ppiiąątteekk)) oo
ggooddzz.. 1188..0000.. W hołdzie tym
wszystkim, którzy 70 lat temu
heroicznie walczyli o naszą
Warszawę, „...bo takie dziedzic-
two wziął po dziadach
wnuk...”. Zespół AD REM z Do-
mu Kultury SMB Imielin przy-
gotował program o Warszawie.
Wstęp - zaproszenia można od-
bierać w DK „Imielin codzien-
nie godz. 10.00-20.00. Pro-
gram odbędzie się w sali wido-
wiskowej Domu Kultury SMB
„Imielin”.

Galeria Ucznia 
Można zwiedzać wystawę Ka-

roliny Kucharskiej i Bianki Ku-
charskiej „Portrety Portretów”.

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

77..1100..,, ((wwttoorreekk)),, gg.. 1155..0000 – Na-
tolińskie Centrum Seniora oraz
policja ursynowska zapraszają
na spotkanie „Senior w niebez-
pieczeństwie”, na którym zosta-
ną przedstawione, ku przestro-
dze, najnowsze metody oszustw
i wyłudzeń stosowanych wobec
osób starszych. Metoda „na
wnuczka” nadal funkcjonuje ale
pojawiają się nowe, nie mniej
bezczelne, których wczesne roz-
poznanie pozwoli się przed nimi
ustrzec. Zapraszamy do NOK,
wstęp wolny.

88..1100..,, ((śśrrooddaa)),, ggoo.. 1155..3300 – Na-
tolińskie Centrum Seniora za-
prasza na spotkanie z red. Pio-
trem Kasprzyckim pt. „Jak nas
oszukują” czyli manipulowania
informacją w przekazie telewi-
zyjnym i  w reklamach. Wstęp
wolny.

1100..1100..,, ((ppiiąątteekk)),, gg.. 1188-2211..0000
Wieczór indyjski przygotowany
przez szkołę tańca NATARAJA.

W programie m.in. pokaz tańca
indyjskiego; kuchnia indyjska;
sklep indyjski z chustami, kadzi-
dełkami i biżuterią; warsztaty
malowania henną dla dzieci;
przymierzanie strojów indyj-
skich męskich i damskich. Wstęp
wolny.

KKlluubbootteekkaa DDoojjrrzzaałłeeggoo 
CCzzłłoowwiieekkaa

uull.. LLaanncciieeggoo 1133 llookk.. 99
tteell..:: 888877 1133 1144 1144

22..1100 cczzwwaarrtteekk ggooddzz.. 1188::0000
wernisaż wystawy malarstwa
Janusza Maśnika pt. „MALO-
WANIE - MOJA PASJA” „Podziel
się pasją” w ramach projektu
„Na fali życia” współfinansowa-
nego przez Dzielnicę Ursynów i
Klubotekę.

66..1100,, ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  ggooddzz..
1188::0000 „Tworzone w Klubotece”
Otwarcie wystawy w holu
Urzędu  Dzielnicy – Ursynów
al. KEN 61.

99..1100,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188::0000
w ramach XI Ogólnopolskiego
Festiwalu Retro  im. M. Fogga
„W starych nutach babuni –
wspólne śpiewanie piosenek” –
prowadzenie: Wojciech Dąbrow-
ski. ZAPISY. Wstęp: 10 zł.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

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

22..1100 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie z
drem Kamilem Kopanią w cyklu
„Rewolucje scenograficzne w te-
atrze w XIX i XX wieku” pt.:
„Francuskie eksperymenty sce-
nograficzne: przełom XIX i XX
wieku”.

77..1100 –– wwttoorreekk – spotkanie z p.
Andrzejem Kochanowskim w cy-
klu „Warszawska rzeźba pomni-
kowa” pt.: „Wojskowi – Józef Po-
niatowski, Jan Kiliński, Tadeusz
Kościuszko…”

99..1100 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie z
prof. Andrzejem Karpińskim w
cyklu „Wczesnonowożytne im-
peria kolonialne: powstanie, roz-
kwit, upadek” pt.: „Estado da
Índia w XVI – XVII wieku”

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

Kino Dokumentu rozpoczęło
powakacyjne spotkania z pu-
blicznością Domu Sztuki SMB
„Jary” na Ursynowie od „Wie-
czoru Filmowego z Kingą Dęb-
ską”. Absolwentka Uniwersyte-
tu Warszawskiego (japonistyka,
kulturoznawstwo) oraz szkoły
filmowej FAMU w Pradze, czyli
tej samej uczelni, na której stu-
diowała Agnieszka Holland, reżyserka filmu fabularnego „Hel”,
pokazała cztery swoje dokumenty, w tym jeden fabularyzowany,
z lat 2004-2008. 

Pierwszy z nich, „Józek i jego dzieci”, śledzi przemiany, jakie w cią-
gu półrocza zaszły w mężczyźnie, który kiedyś zerwał pochopnie wię-
zy rodzinne. Ostatni, „Szeptem”, ze znakomitą rolą Jowity Budnik
(„Plac Zbawiciela”, „Papusza”), opowiada o powrocie w rodzinne,
prowincjonalne strony młodego pracownika jednej z warszawskich
firm (Jarosław Budnik), poszukującego w nich aktu swojego chrztu,
który jest mu niezbędny do zawarcia ślubu. Ten film urzekał także
celowo niespiesznym tempem, dającym czas kamerze i widzowi na
zapatrzenie się w urokliwe szczegóły domostw, krajobrazu… 

Jednak największe wrażenie wywarły dwa „środkowe” obrazy,
mogące uchodzić za wzór nowoczesnych filmów o sztuce. „Najbar-
dziej lubię grać” to tytuł filmu i zarazem „credo” ówcześnie (w
2008 roku) sześcioletniego chłopczyka, Igora Piaseckiego, fenome-
nalnie grającego na perkusji. Bohaterką efektownie zrealizowa-
nych „Sześciu oktaw” jest z kolei Olga Szwajgier, śpiewaczka obda-
rzona sopranem o olbrzymiej skali i ciekawą osobowością.

Spotkanie Kingi Dębskiej z widzami po projekcji filmów było
nie mniej sympatyczne, niż same filmy i ich autorka. Całość Dom
Sztuki zorganizował wspólnie ze Studiem Filmowym Kalejdoskop,
przy partnerskim wsparciu Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

B U A

Kinga i jej filmy
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