
Czyt. str. 8

Świąteczny Jarmark

Czyt. str. 6

Rozbiórka – pod choinkę?

Czyt. str. 4

Kto burmistrzem Ursynowa

IS
S

N
 1

6
4

0
–4

0
5

X
   

   
   

  
W

Y
C

H
O

D
Z

I O
D

 2
0

0
0

 R
O

K
U

18 grudnia 2014        czasopismo bezpłatne Nr 50 (739)

Ks. Paweł Gwiazda, proboszcz
parafii Opatrzności Bożej
przełamał się opłatkiem 
z wiernymi
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Co roku mamy to samo: festi-
wal współczesnych mędr-
ców, uświadamiających

nam kim był Jezus Chrystus i
uwiarygodniających datę jego na-
rodzin. W tym sensie wystawiają-
cy Jezusowi świadectwo urodze-
nia publicyści tygodników opinii
stają się swego rodzaju urzędnika-
mi stanu cywilnego. Jedni są zda-
nia,  że Syn Boży przyszedł fak-
tycznie na świat dwadzieścia kil-
ka lat później niż sądzimy, inni
upewniają nas, iż urodził się nie w
czasie naszej zimy, lecz na wio-
snę. Poprzez takie analizy syste-
matycznie rośnie liczba zarówno
świętych, jak i nieświętych pro-
roków. 

To już blisko dwa tysiące lat,
od kiedy chrześcijaństwo
zdominowało politycznie

nasz ludzki świat. Dokonało tego
może niekoniecznie poprzez natu-
ralny wzrost liczby wyznawców,
lecz raczej drogą czysto militar-
nych podbojów, głosząc Dobrą No-
winę przede wszystkim ogniem i
mieczem. Dziś - zgodnie z proroc-
twem sławnej włoskiej dziennikar-
ki Oriany Fallaci - będzie musiało
odeprzeć ostry atak islamu, prze-
jawiający się od pewnego czasu w
przerażających aktach terrory-
stycznych. Takich jak walnięcie w
2001 dwoma porwanymi samo-
lotami w nowojorski World Trade

Center, a trzecim w Pentagon, sie-
dzibę Departamentu Obrony w Ar-
lington (czwarty z porwanych sa-
molotów uległ katastrofie) albo
niedawne wzięcie zakładników w
kawiarni w Sydney. 

W gruncie rzeczy fanatycy
islamscy przeciwstawia-
ją się nie tyle samemu

chrześcijaństwu, ile szerzej pojmo-
wanej cywilizacji judeochrześci-
jańskiej, widząc kwatery główne
swoich wrogów w Rzymie, Tel Awi-
wie, Waszyngtonie i Nowym Jorku.
Stąd nieustanne utarczki palestyń-
sko-izraelskie i stąd wspomniany
atak na World Trade Center, jak
również zamach na papieża Jana
Pawła II, dokonany w 1981 roku
przez tureckiego desperata Meh-
meta Alego Agcę na placu św. Pio-
tra. Ten zasadniczy problem ini-
cjowanej przez fanatyków religijnej
konfrontacji jest w tej chwili przy-
słonięty konfliktem państw NATO
i Unii Europejskiej z Rosją, ale nie
przestaje być aktualny, zwłaszcza
od momentu powstania Państwa
Islamskiego, czyli samozwańcze-
go kalifatu na terenach Iraku i Sy-
rii. Jak to już wielokrotnie w dzie-
jach bywało, różnice wyznaniowe
wykorzystuje się jako dobry pre-
tekst do wszczynania wojen i do
walki o władzę. Mający żydowskie
korzenie niemiecki filozof Karl He-
inrich Marx uznał, że każda religia
to rodzaj opium, uśmierzającego
cierpienie żyjącego w nędzy ludu i
dającego perspektywę pozagrobo-
wej szczęśliwości. Wiadomo jed-
nak, że Marksa pamięta się przede
wszystkim jako socjologa, dzielące-
go społeczeństwo na burżuazję i
wyzyskiwany przez nią proletariat
oraz współautora Manifestu Ko-
munistycznego (1848), a więc pre-
kursora ruchu politycznego, który

wstrząsnął światem w XX wieku i
zamarł dopiero po upadku Związ-
ku Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich, dziś jakby krok po kro-
ku restytuowanego przez prezy-
denta Federacji Rosyjskiej Włady-
mira Putina, byłego funkcjonariu-
sza tajnych służb ZSRR. 

P utin prowadzi skompliko-
waną grę, udowodniwszy
już, że doskonale wie, gdzie

Rzym, a gdzie Krym. I stara się
nawet grać na emocjach Polaków,
sugerując, że tak samo jak Rosja-
nie mamy prawo odbierać Ukra-

ińcom niektóre ich terytoria. W
jego poczynaniach dyskretnie wy-
korzystywany jest także podtekst
religijny - w tym wstydliwy fakt z
dziejów II Rzeczypospolitej, któ-
ra była uprzejma dokonać seryj-
nego burzenia cerkwi na Chełmsz-
czyźnie i Podlasiu w ramach elimi-
nowania elementu prawosławne-
go na korzyść katolików. To tylko
jeden ze smutnych przykładów
mieszania religii z polityką, nie
przynoszący zaszczytu ani pań-
stwu polskiemu, ani polskiemu
Kościołowi. Niestety, powracanie

do tej wstydliwej tradycji można
zaobserwować w ostatnich latach,
a nawet w ostatnich dniach, cze-
go dowodem zaangażowanie aż
pięciu biskupów w zorganizowa-
ny przez Prawo i Sprawiedliwość
13 grudnia w Warszawie Marsz w
Obronie Demokracji i Wolności
Mediów. Bezpośrednią przyczyną
owej manifestacji były rzeczywi-
ście skandaliczne uchybienia,
związane z niedawnymi wybora-
mi samorządowymi, lecz mimo
to włączenie się hierarchów ko-
ścielnych w akcję polityczną jednej

partii było niedopuszczalnym błę-
dem, więc trudno się dziwić, iż
nuncjusz apostolski kazał całej
piątce wycofać już ogłoszony pa-
tronat. 

Kościół jest bowiem instytu-
cją od głoszenia Dobrej No-
winy, a nie od robienia wo-

kół złej krwi, o czym słusznie przy-
pomina papież Franciszek, po-
wściągający też tych hierarchów,
którzy są skłonni do otaczania się
zbytkiem i obyczajowego rozpasa-
nia, stanowiąc w praktyce całkowi-
te przeciwieństwo głoszonych przez
się nauk. Na szczęście na podsta-
wowym szczeblu - parafialnym -
działalność duszpasterzy ma w
większości właściwy, jednoczący
społeczność charakter, co widać
chociażby na Ursynowie albo w
Piasecznie. Kilka lat temu - emery-
towany już dzisiaj - proboszcz pa-
rafii Wniebowstąpienia Pańskie-
go ks. prałat Tadeusz Wojdat zor-
ganizował po sąsiedzku sympa-
tyczne spotkanie przedstawicieli
mediów lokalnych. Teraz, przed
świętami Bożego Narodzenia, ur-
synowscy radni spotykają się w pa-
rafialnym kościele dolnym i tam
zapewne - zamiast podzielić się
wątpliwościami co do umiejętności
politycznych konkurentów - po-
dzielą się po prostu opłatkiem, skła-
dając sobie jak najlepsze życzenia.
Mam nadzieję, że wzajemna życz-
liwość zapanuje również na linii
prezydent Warszawy - burmistrz
Ursynowa, ktokolwiek tę ostatnią
funkcję będzie sprawować, bo to
ostatnia niewiadoma najśwież-
szych wyborów. Czekając zatem
na nowego sternika dzielnicy, sam
życzę wszystkim Czytelnikom - Ra-
dosnych Świąt.

P A S S M I TA
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l
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Choć wiemy już, że po Le-
chu Królikowskim (Nasz
Ursynów) przewodnictwo
w radzie dzielnicy objęła
Katarzyna Polak (PiS),
nadal sprawą otwartą po-
zostaje kto będzie w nowej
kadencji burmistrzem.
Nadzwyczajna sesja, na
której burmistrz oraz jego
czterej zastępcy zostaną
wybrani, ma się odbyć al-
bo w piątek 19 grudnia,
albo w poniedziałek (22
grudnia). 

Z ponownego kandydowania
na stanowisko włodarza dzielni-
cy zrezygnował dotychczasowy
burmistrz Piotr Guział, który
wszedł do Rady Warszawy i nie
mógłby łączyć piastowania man-
datu radnego z burmistrzowa-
niem. W tej sytuacji w grę wcho-
dzą najrozmaitsze konfiguracje
przyszłego zarządu. Ukształto-
wana na pierwszej sesji nowa
koalicja składa się z radnych Na-
szego Ursynowa (7 mandatów),
Prawa i Sprawiedliwości (5)
oraz Michała Radziwiłła, który
zdobył jeden z dwu mandatów
Inicjatywy Mieszkańców Ursy-
nowa, lecz po wyborach posta-
nowił się z różnych względów
usamodzielnić. Czy będzie sam
proponować jakichś kandyda-
tów do zarządu, okaże się do-
piero w praktyce. Wiadomo na-
tomiast, że dysponujący w koali-
cji największą liczbą mandatów
Nasz Ursynów ma długą ławę
„zawodników” gotowych do
wejścia na boisko. Są to prze-
wodniczący klubu NS Piotr Sku-
biszewski, wspomniany Lech
Królikowski, dotychczasowy za-
stępca burmistrza Piotr Machaj
oraz Paweł Lenarczyk, który w
wyborach do rady zdobył na Ur-
synowie najwięcej głosów
(1575). PiS wystawia w wybo-
rach dwu pretendentów: do-
tychczasowych wiceburmi-
strzów Witolda Kołodziejskiego
i Lecha Skowrona, ale może
ewentualnie wysunąć więcej
kandydatur.

Najbardziej może w tym
wszystkim zaskoczyć Platfor-
ma Obywatelska, która – choć
ma najwięcej mandatów w ra-

dzie (11) – została znowu ze-
pchnięta do roli opozycji, co
nie znaczy, że koalicjanci nie
zechcą wpuścić jej reprezen-

tanta do zarządu. Zresztą, za-
wsze któryś z radnych może
przejść do innej drużyny, a ko-
alicja ma zaledwie jeden głos

przewagi... Trudno wobec tego
przewidzieć, w jakim kierun-
ku potoczą się finalne negocja-
cje. Czy szef klubu radnych PO

Tomasz Sieradz, który już był
na Ursynowie burmistrzem,
zdecydowałby się na porzuce-
nie posady dyrektora Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy, że-
by – zapewne za o wiele mniej-
sze pieniądze – zostać szefem
dzielnicy ponownie. Tymcza-
sem chodzą słuchy, że inny by-
ły burmistrz z Platformy, To-
masz Mencina, obejmie taką
funkcję na Bielanach, ustępu-
jąc mandatu radnego partyj-
nemu koledze, znanemu wcze-
śniej ze znakomitej pracy w sa-
morządzie Krystianowi Male-
sie, ale wszystko to jeszcze pal-
cem na wodzie pisane. Malesa
uzyskał w wyborach 1143 gło-
sy, byłby więc w pełni upraw-
nionym reprezentantem ursy-
nowskiej społeczności. 

Poza wszystkim trzeba brać
pod uwagę, iż kluby radnych
dwu partii ogólnopolskich, PO i
PiS, mogą otrzymać płynące z
góry dyspozycje personalne. 

Walka o miejsca w zarządzie
przy alei KEN 61 zapowiada się
więc bardzo ciekawie, a najbar-
dziej zastanawiające wydaje się
to, kto zostanie burmistrzem.
Nie jest bowiem wykluczone, że
nagle w tym wyścigu pojawi się
czarny koń. Od momentu, gdy
zmieniono status Ursynowa z
gminy na dzielnicę, burmistrza-
mi byli tylko reprezentanci PO
oraz reprezentujący Nasz
Ursynów Piotr Guział.

R a f a ł  K o s

DDoottyycchhcczzaassoowwii 
bbuurrmmiissttrrzzoowwiiee UUrrssyynnoowwaa

GGmmiinnaa UUrrssyynnóóww ((11999944-22000022))
Stanisław Faliński, 1994-2002

DDzziieellnniiccaa UUrrssyynnóóww 
((oodd 22000022 rrookkuu))
Tomasz Sieradz, 2002-2003
Andrzej Machowski, 
2003-2006
Tomasz Mencina, 2006-2009
Urszula Kierzkowska, 
2009-2010
Piotr Guział, 2010-2014

Pod koniec listopada 2014
r. Ratusz Wilanów został
udostępniony mieszkań-
com. Można śmiało powie-
dzieć, że jest to najnowo-
cześniejszy budynek urzę-
du dzielnicy w Warszawie,
dobrze przystosowany do
potrzeb mieszkańców. 

W nowej siedzibie Urzędu
Dzielnicy przy ul. F. Klimczaka 2
uwagę przykuwa atrium, wi-
doczne od strony plaży Wilanów.
Mieści się tu Wydział Obsługi
Mieszkańców. Dużym atutem te-

go miejsca jest sala widowiskowa
w której mogą się odbywać spo-
tkania czy prelekcje. Mieszkań-
com został udostępniony par-
king podziemny, na który moż-
na wjechać od strony ul. F. Klim-
czaka. Ratusz Wilanów składa
się z dwóch budynków: A i B. W
budynku B jest także miejsce na
Urząd Stanu Cywilnego wraz z
salą ślubów, siedzibę Oddziału
Straży Miejskiej i przychodnię
zdrowia dla dzieci. 

Budowę ratusza, która rozpo-
częła się jeszcze w 2001 r., od

lipca 2013 r. prowadziło Miej-
skie Przedsiębiorstwo Robót
Ogrodniczych Sp. z o.o. Budo-
wa została zakończona zgodnie
z harmonogramem. 

WWAAŻŻNNEE TTEELLEEFFOONNYY::
Wydział Obsługi Mieszkań-

ców 
IInnffoorrmmaaccjjaa:: 22 44 069
CCeennttrraallaa:: 22 44 35 000
Pełny wykaz telefonów do wy-

działów, zespołów i delegatur w
Urzędzie dostępny jest na stronie
www.wilanow.pl

y b y

W obliczu Świąt Bożego Narodzenia w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie me-
tropolita warszawski ks. kardynał Kazimierz Nycz i ks. proboszcz Paweł Gwiazda
przełamali się opłatkiem z przedstawicielami różnych środowisk zawodowych stolicy. 

Przy okazji kardynał Nycz podziękował wszystkim darczyńcom, wspomagającym wciąż trwającą
budowę Świątyni oraz, w tym siedmiuset wolontariuszom, informując jednocześnie, że znajdą się ko-
lejne fundusze (16 mln złotych) na dalsze
rozbudowywanie mieszczącego się tam
Muzeum Jana Pawła II i prymasa Stefa-
na Wyszyńskiego. W mijającym roku
Świątynia była miejscem szczególnej uro-
czystości związanej z kanonizacją jedyne-
go w historii papieża-Polaka.

W przesłaniu przedświątecznym ksiądz
kardynał powiada: – Ten rok przyniósł Ko-
ściołowi w Polsce nie tylko nowego świę-
tego – Jana Pawła II, ale także wiadomość
o zaawansowaniu procesu beatyfikacyjne-
go ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego i
rozpoczęciu procesu kanonicznego zwią-
zanego z domniemanym cudem za spra-
wą błogosławionego księdza Jerzego Po-
piełuszki. 

O szczegółach prac przy budowie
Świątyni dużo poinformował prezes in-
stytucji kulturalnej o nazwie Centrum
Opatrzności Bożej Piotr Gaweł. W roku
przyszłym będą przeprowadzone po-
ważne prace. Jednym z ciekawszych
elementów konstrukcyjnych jest kore-
spondujący z dachem podwieszany su-
fit miedziany o powierzchni 3000 me-
trów kwadratowych. Wokół kościelnej
rotundy położy się 6,5 tysiąc metrów
kw. granitu. 

Budowa zapewne ulegnie przyspie-
szeniu, ponieważ jest szansa, że za dwa
lata do Świątyni może zawitać sam pa-
pież Franciszek.                                            r k

Wciąż nie wiadomo, kto zostanie burmistrzem Ursynowa...

Wyboru dokonają przed świętami

TToommaasszz SSiieerraaddzz ((PPOO)) PPiioottrr SSkkuubbiisszzeewwsskkii ((NNUU))

WWiittoolldd KKoołłooddzziieejjsskkii ((PPiiSS))

Ratusz w Wilanowie otwarty dla mieszkańców

To była historyczna chwila
Kardynał Kazimierz Nycz dziękuje i błogosławi

Opłatek w Świątyni Opatrzności



5

29 listopada odbył się I
Kongres Przedsiębiorczo-
ści oraz Wielka Gala, wy-
darzenia związane z ob-
chodzoną w całym kraju
rocznicą 25-lecia Wolności
RP. Gminę Lesznowola
uhonorowano wieloma
nagrodami. 

I Kongres Polskiej Przedsię-
biorczości zorganizowany przez
Mazowieckie Zrzeszenie Han-
dlu, Przemysłu i Usług pod ha-
słem “25 lat Wolności RP - i co
dalej?”, to bardzo ciekawe wyda-
rzenie dedykowane podmiotom
gospodarczym, organizacjom
zrzeszającym biznes oraz oso-
bom związanym z badaniem i
otoczeniem biznesu. Poświęcone
jest zmianom zachodzącym w
polskiej gospodarce na przestrze-
ni ostatnich 25 lat. Uczestnicy
mieli okazję wysłuchać m.in. wy-
kładów na temat sektora Małych
i Średnich Przedsiębiorstw w
kontekście konkurencyjności na
rynku UE i w porównaniu z du-
żymi korporacjami, jak również
tworzenia sprzyjających warun-
ków na rynku pracy i ich zna-
czenia dla przyszłych pokoleń. 

Jednym z zaproszonych prele-
gentów była wójt Maria Jolanta
Batycka-Wąsik, która na przy-
kładzie gminy Lesznowola przy-
bliżyła rolę samorządu w kon-
tekście tworzenia atrakcyjności
regionu jako gwarancji rozwoju
przedsiębiorczości. Po zakończe-
niu konferencji jej uczestnicy
spotkali się na drugiej części uro-
czystości - Wielkiej Gali 25 lat
Wolności dla Polskiej Przedsię-
biorczości. 

Gmina Lesznowola została
uhonorowana jubileuszową  sta-
tuetką “25-lecia Wolności RP”,
natomiast wójt Maria Jolanta
Batycka- Wąsik otrzymała na-
grodę specjalną - statuetkę “Po-
lityk samorządowy 25-lecia Wol-
ności RP” w uznaniu z a tworze-
nie warunków służących rozwo-
jowi inwestycji w regionie oraz
szczególne wsparcie dla przed-
siębiorców. Podczas Gali Gmina
Lesznowola została obsypana
kolejnymi wyróżnieniami: 

- Pierwszą nagrodą w konkur-
sie “Mazowiecka Gmina Roku”, 

- Pierwszą nagrodą w konkur-
sie “Samorząd Przyjazny przed-
siębiorczości”,

- Tytułem “Najlepszy Wójt Ro-
ku” dla Marii Jolanty Batyckiej-
-Wąsik.

Swoje nagrody odebrali rów-
nież przedsiębiorcy z różnych
branż oraz instytucje i firmy me-
dyczne. Prawdziwym ukorono-
waniem wieczoru było wręcza-
nie nagród jubileuszowych z oka-
zji 25-lecia Wolności RP. Wyróż-
nienia: “Firma 25-lecia”, “Przed-
siębiorca 25-lecia”, “Gmina 25-le-
cia” (które otrzymała także Lesz-
nowola) , “Polityk 25-lecia”, “Po-
lityk Samorządowy 25-lecia”
oraz “Osobowości 25-lecia” zo-
stały przyznane podmiotom, któ-
re na przestrzeni ostatnich 25 lat
stały się symbolem przemian.
Statuetki odebrały m.in. takie
osobistości jak Jerzy Buzek, Lech
Wałęsa, czy Wojewoda Mazo-
wiecki Jacek Kozłowski.  

A g n i e s z k a  A n n a  A d a m u s  
I n s p e k t o r  d s .  p r o m o c j i  g m i n y

WWóójjtt MMaarriiaa JJoollaannttaa BBaattyycckkaa-WWąąssiikk ((ww śśrrooddkkuu)) ooddbbiieerraa jjeeddnnąą 
zz nnaaggrróódd pprrzzyyzznnaannyycchh ggmmiinniiee 

Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola
25 lat Wolności RP - odznaczenia dla Wójt i Gminy

Lesznowola symbolem przemian
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Chociaż pogoda za oknami wca-
le na to nie wskazuje, już za kil-
ka dni obchodzić będziemy świę-
ta Bożego Narodzenia, czyli jed-
ne z najbardziej uroczystych i
magicznych dni w roku. Już w
czwartek, ubrani w odświętne
stroje będziemy wypatrywać na
niebie pierwszej gwiazdki,
oznajmiającej, że czas zasiąść
do wieczerzy wigilijnej.

Zanim to jednak nastąpi, przed
nami jeszcze kilka dni wzmo-
żonej pracy, biegania po skle-

pach, sprzątania, strojenia domów i
mieszkań, ale również czas duchowego
przygotowania i radosnego oczekiwa-
nia na Boże Narodzenie.

Dwudziesty czwarty grudnia,
mimo że nie wlicza się do
kanonu oficjalnych dni

świątecznych, przez wielu uważany
jest za ważny, jeśli nie najważniejszy
dzień w roku. Wszystko to za sprawą
wieczornej kolacji Wigilijnej, która
przepełniona jest rodzinnymi
wspomnieniami i tradycjami, przy-
pominającymi nam o naszych przod-
kach i korzeniach. Ponieważ żaden z
Ewangelistów nie określił dokładnej
daty narodzin Chrystusa, od momen-
tu soboru Kościelnego z IV wieku
przyjmuje się, że Jezus narodził się
właśnie w nocy 25 grudnia. Nic więc
dziwnego, że dzisiaj ta data kojarzy
się już wyłącznie ze świętami Bożego
Narodzenia.

Dla każdego z nas Boże Na-
rodzenie, to czas szczegól-
ny. To nie tylko wspomnie-

nie tak istotnego wydarzenia religij-
nego, ale także – a może nawet
przede wszystkim – czas spotkań z
najbliższą rodziną, której często nie
widzieliśmy nawet przez cały rok. Co-
raz częściej święta stają się też dla
nas ucieczką od codziennych zajęć,

czasem wyciszenia, zadumy, refleksji
i modlitwy... 

P odczas Wigilii gromadzimy
się całymi rodzinami,
czekając na pierwszą gwiazd-

kę, która jest symbolicznym nawiąza-
niem do Gwiazdy Betlejemskiej, ozna-
czającej narodziny Jezusa. Później
dzielimy się opłatkiem i zasiadamy do
stołu, aby wspólnie spożywać świą-
teczne potrawy. 

Wzależności od regionu i tra-
dycji rodzinnych zestaw wi-
gilijnych potraw jest różny,

ale zwyczajowo na wigilijnym stole po-
winny znaleźć się wszystkie płody ziemi,
a potraw powinno być dwanaście. Do
najbardziej typowych należą: barszcz z

uszkami, ryby przyrządzane na różne
sposoby, z najbardziej tradycyjnym kar-
piem smażonym i w galarecie na czele,
kapusta z grochem, pierogi z kapustą
oraz kompot z suszonych owoców.
Zgodnie z polskim zwyczajem potrawy
wigilijne powinny być bezmięsne.

Zaraz po kolacji przychodzi czas
na to, na co zawsze najbardziej
czekają wszystkie dzieci – czas

żeby zabrać się za świąteczne prezenty,
skryte pod piękną, pachnącą choinką.
Choinka nie jest jednak jedynie sym-
bolem świąt. Drzewo w wielu kultu-
rach uważane jest za symbol życia i od-
radzania się, a także trwania i płodno-
ści. Tradycja samych choinek wywodzi
się z Alzacji, to tam zaczęto ubierać

drzewa ozdobami z papieru oraz jabł-
kami nawiązując do rajskiego drzewa.
Wielkim zwolennikiem nowego zwy-
czaju był Marcin Luter, dlatego też cho-
inki bardzo szybko stały się popularne
w protestanckich Niemczech. Do Polski
choinka dotarła na przełomie XVIII i
XIX wieku, w okresie zaborów przenie-
śli ją na polskie tereny niemieccy prote-
stanci. Pierwszymi ozdobami choinko-
wymi były ciastka, pierniki, orzechy
oraz własnoręcznie wykonane ozdoby
z bibuły, papierów czy piór.

Prezenty pod choinkę przynosi
wedle tradycji sam Święty Mi-
kołaj, który jak mówią różne le-

gendy i bajki w okresie świąt Bożego
Narodzenia rozwozi dzieciom prezenty

saniami ciągniętymi przez zaprzęg reni-
ferów. Według różnych wersji zamiesz-
kuje wraz z grupą elfów Laponię lub
Biegun Północny. Co ciekawe, obecny
wizerunek Mikołaja – czerwony płaszcz
i czapka – został opracowany stosunko-
wo niedawno, bo w 1930 roku na zlece-
nie koncernu Coca-Cola przez amery-
kańskiego artystę, Freda Mizena.

Po kolacji i rozpakowaniu
wszystkich prezentów, w wielu
domach przychodzi czas na

wspólne odśpiewanie kolęd. Pierwotnie
były to radosne pieśni noworoczne, któ-
re współcześnie przyjęły powszechnie
formę pieśni nawiązującej do świąt Bo-
żego Narodzenia. Utrzymywane naj-
częściej w konwencji religijnej, począt-
kowo wywodzące się z tradycji ludo-
wej, w późniejszym okresie będące rów-
nież dziełem wielu wybitnych kompo-
zytorów. Najsłynniejszą kolędą na świe-
cie jest „Cicha noc”, którą przetłumaczo-
no na ponad 300 języków. 

Późnym wieczorem wierni licz-
nie udają się do kościołów,
gdzie punktualnie o północy

celebrowana jest uroczysta msza świę-
ta zwana Pasterką. Udział w tej szcze-
gólnej Eucharystii całych rodzin jest
najważniejszym elementem świętowa-
nia dnia przyjścia Jezusa na świat. Pa-
sterka upamiętnia oczekiwanie i mo-
dlitwę pasterzy zmierzających do Betle-
jem. W każdym kościele ubiera się w
tym czasie szopkę bożonarodzeniową,
najczęściej pod postacią makiety przed-
stawiającej wnętrze stajni betlejemskiej
w noc, podczas której narodził się Jezus
Chrystus.

Wszystkim Czytelnikom w
imieniu całego zespołu ży-
czę spokojnych, rodzin-

nych, zdrowych i beztroskich świąt Bo-
żego Narodzenia. Do przeczytania już
w nowym, 2015 roku.

L u K

O choince, prezentach, kolędach, opłatku i Mikołaju

Pomimo braku śniegu Święta coraz bliżej...

UUrroocczzyyssttee zzaappaalleenniiee śśwwiiaatteełłeekk nnaa cchhooiinnccee zzaaiinnaauugguurroowwaałłoo tteeggoorroocczznnyy JJaarrmmaarrkk ŚŚwwiiąątteecczznnyy nnaa UUrrssyynnoowwiiee.. NNaa mmiieesszzkkaańńccóóww cczzeekkaa ookk.. 6600 wwyyssttaawwccóóww zzee śśwwiiąątteecczznnyymm aassoorrttyymmeenntteemm:: wwyyrroobbaammii rreeggiioonnaallnnyymmii,,
oozzddoobbaammii śśwwiiąątteecczznnyymmii ii pprreezzeennttaammii.. JJaarrmmaarrkk ppoottrrwwaa ddoo 2211 ggrruuddnniiaa ii jjeesstt oottwwaarrttyy ccooddzziieennnniiee oodd 1111 ddoo 1199.. PPoonnaaddoośśmmiioommeettrroowwaa cchhooiinnkkaa,, kkttóórraa rroozzbbłłyyssłłaa ttyyssiiąącceemm śśwwiiaatteełłeekk,, ww ttyymm rrookkuu sspprraawwiiaa wwyyjjąąttkkoowwee
wwrraażżeenniiee.. ZZ ookkaazzjjii zzbblliiżżaajjąąccyycchh ssiięę ŚŚwwiiaatt BBoożżeeggoo NNaarrooddzzeenniiaa zzoossttaałłaa ppooddaarroowwaannaa mmiieesszzkkaańńccoomm UUrrssyynnoowwaa pprrzzeezz ssąąssiiaaddaa ddzziieellnniiccyy –– LLoottnniisskkoo iimm.. FFrryyddeerryykkaa CChhooppiinnaa.. CChhooiinnkkęę bbęęddzziiee mmoożżnnaa oogglląąddaaćć ddoo 1100
ssttyycczznniiaa.. JJaarrmmaarrkk ŚŚwwiiąątteecczznnyy nnaa UUrrssyynnoowwiiee ttrraaddyyccyyjjnniiee ooddbbyywwaa ssiięę nnaa ppllaaccuu pprrzzeedd KKoośścciioołłeemm WWnniieebboowwssttąąppiieenniiaa PPaańńsskkiieeggoo ww PPaarrkkuu iimm.. JJaannaa PPaawwłłaa IIII ((mmiieeddzzyy ssttaaccjjaammii mmeettrraa UUrrssyynnóóww ii SSttookkłłoossyy)).. 

Coroczny Jarmark Świąteczny na Ursynowie
FOTO LECH KOWALSKI
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W 2003 ”Passa” opisywała
sprawę dwóch apartamen-
towców przy ul. Leszczyny
4 i 10, które urzędy zakwa-
lifikowały jako budowlane
samowole. W 2008 r. legal-
ność budowy domu przy
ul. Leszczyny 10 została
potwierdzona prawomoc-
nymi i korzystnymi dla lo-
katorów wyrokami dwóch
sądów. 6 lat później PINB
niespodziewanie wydał
nakaz rozbiórki obu apar-
tamentowców. 

Park Pod Skocznią na
Mokotowie to jedna z
najlepszych lokalizacji

w stolicy - spokój, cisza, blisko
do centrum. Inwestor - Śród-
miejska Spółdzielnia Mieszka-
niowa zaczęła w tym miejscu
budować w czasie, kiedy obo-
wiązywał tam jeszcze Plan Ogól-
ny Zagospodarowania Prze-
strzennego m. st. Warszawy z
1992 r. Inwestycje powstawały
w strefie urbanistycznej MU-27
(mieszkaniowo-usługowej),
praktycznie na granicy z chro-
nionym prawem obszarem zie-
leni miejskiej (O-64). Przeciwko
budowie ostro protestowali są-
siedzi, później także organiza-
cje pozarządowe, m. in. Trans-
parency International Polska
kwestionująca legalność budo-
wy domu przy ul. Leszczyny 10
i nawołująca do jego rozbiórki.
Urzędy i kolejne instancje sądo-
we odrzucały protesty. 

W2008 r. wydawało
się, że ŚSM i miesz-
kańcy budynku przy

ul. Leszczyny 10 odnieśli zwycię-
stwo. W wydanym przez spół-
dzielnię komunikacie czytamy
m.in.: “Pragniemy przekazać
wszystkim zainteresowanym, że
po kilku latach bezpodstawnego
i bezprecedensowego ataku
grupki kilku osób sprawa zosta-
ła zakończona ostatecznymi,
prawomocnymi i korzystnymi
dla nas wyrokami dwóch sądów.
Skarga wniesiona do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyj-
nego przez Transparency Inter-
national Polska na postanowie-
nie Mazowieckiego Wojewódz-
kiego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego w przedmiocie od-
mowy wszczęcia postępowania
w sprawie wydania nakazu roz-
biórki budynku przy ul. Lesz-
czyny 10 została oddalona wyro-
kiem z dnia 7 kwietnia 2008 r.
W uzasadnieniu sąd zwraca
uwagę, iż postanowienie Mazo-
wieckiego Wojewódzkiego In-

spektora Nadzoru Budowlanego
odmawiające rozbiórki było
zgodne z prawem, z czego wyni-
ka jednoznacznie, że budynek
przy ul. Leszczyny 10 został wy-
budowany legalnie. 

Wdrugim, równolegle
toczącym się postę-
powaniu, Naczelny

Sąd Administracyjny wydał po-
stanowienie ze skargi kasacyj-
nej Śródmiejskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej od wyroku Woje-
wódzkiego Sądu Administracyj-
nego w sprawie skargi Prokura-
tora Okręgowego w Warszawie
na decyzję Powiatowego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego w
przedmiocie niewniesienia
sprzeciwu na zawiadomienia o
zakończeniu budowy. W swym
postanowieniu NSA uchyla za-
skarżony i niekorzystny dla spół-
dzielni wyrok WSA i odrzuca
skargę prokuratury. Sąd swą de-
cyzję uzasadnił faktem, iż PINB
nie wnosząc sprzeciwu na użyt-
kowanie budynku przy ul. Lesz-
czyny 10 w ustawowym terminie
potwierdził stan faktyczno -
prawny inwestycji, to jest jej le-
galność. W związku z powyż-

szym WSA winien był orzec o
odrzuceniu skargi jako niedo-
puszczalnej z mocy prawa. Tym
samym skarga prokuratury była
bezprzedmiotowa jako  niepod-
legająca jej jurysdykcji”.

Wtym samym 2008 r.
Rada Warszawy
uchwaliła dla obsza-

ru Pod Skocznią plan miejscowy
zagospodarowania przestrzen-
nego, który rygorystycznie okre-
śla wysokość budynków do 11 m
i maksymalnie do trzech kon-
dygnacji. Plan nie zalegalizował
obiektów wybudowanych w
sprzeczności z zapisami planu
ogólnego obowiązującego do
2008 r. 

Budynek przy ul. Lesz-
czyny 10 ma pięć kon-
dygnacji nadziemnych,

zaś ten pod numerem 4 - cztery
kondygnacje. Oba zostały wy-
budowane w ramach tzw. do-
gęszczania. Mieści się w nich
łącznie 40 lokali mieszkalnych,
głównie o dużych powierzch-
niach. W latach 2001/2002 spół-
dzielnia sprzedawała je po oko-
ło 4,5 tys. zł za metr kwadrato-
wy. Dzisiaj ponadstumetrowy

apartament kosztuje od 1,5 do
1,7 mln zł. Osoby, którym udało
się wówczas nabyć lokale, zrobi-
ły więc znakomity interes. Być
może właśnie chęć zrobienia biz-
nesu przesłoniła inwestorom
oczy i nie zainteresowali się oni
w odpowiednim czasie, czy in-
westycja jest pod każdym wzglę-
dem zgodna z prawem.  

Przed kilkoma dniami
sprawa kontrowersyj-
nych inwestycji w Parku

Pod Skocznią niespodziewanie
odżyła. Andrzej Kłosowski, po-
wiatowy inspektor nadzoru bu-
dowlanego (PINB), podpisał na-
kazy rozbiórki obu budynków
przy ul. Leszczyny. - To była bar-
dzo trudna decyzja. Myślę o
mieszkańcach i sytuacji, w jakiej
się znajdą. Nie widziałem jednak
innej możliwości - powiedział
prasie. - Doszło do rażącego na-
ruszenia prawa. Jeśli chcemy, by
w przyszłości nikt nie kpił w ży-
we oczy z obowiązujących prze-
pisów, domy należy wyburzyć.
Czy żal mi ludzi? Wiedzieli, co
kupują – twierdzi Kłosowski, nie
zważając na to, że – jak informuje
Gazeta Wyborcza – na Leszczyny

mieszka sławny aktor Marek
Kondrat i wielu innych
prominentów.

Uzasadnienia decyzji
rozbiórkowych opie-
rają się głównie na za-

pisie w  mpzp zabraniającym
budowania na tym terenie tak
wysokich obiektów. W grę
wchodzi także wejście inwesto-
ra w obszar chronionej zieleni
publicznej (ZP). Od momentu
wyłożenia jesienią 2008 r. pro-
jektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego
obszaru Pod Skocznią do pu-
blicznego wglądu, trwał ostry
konflikt pomiędzy jego twórca-
mi a właścicielami działek na
tym terenie. Mokotowscy radni
z komisji planowania prze-
strzennego, opiniujący projekt
uchwały Rady m. st. Warszawy
w sprawie uchwalenia planu
miejscowego zagospodarowa-
nia przestrzennego obszaru Pod
Skocznią, zdecydowali o powia-
domieniu prokuratury oraz
CBA o podejrzeniu popełnienia
przestępstw w trakcie uwzględ-
niania przez autorów planu
uwag dotyczących wskaźnika

intensywności zabudowy na
działkach oznaczonych nume-
rami 11,12 i 13.

Autorami projektu pla-
nu były dwie pracow-
nie architektoniczne –

Dawos oraz Jems. W trakcie po-
siedzenia komisji potwierdziły
się zarzuty niektórych właści-
cieli działek, że poszczególne
parcele różnią się od siebie wy-
sokością tak zwanego współ-
czynnika intensywności zabu-
dowy. I tak nieruchomości, do
których uwagi zgłaszała pra-
cownia Jems Architekci, uzyska-
ły współczynnik 1,05, zaś po-
wierzchnię pod zabudowę okre-
ślono na 35 proc. Z niewiado-
mych powodów sąsiednie parce-
le otrzymały od projektantów
odpowiednio 0,75 i 25 proc. Dla
laika różnica 0,3 punktu wskaź-
nika intensywności zabudowy
nie robi żadnej różnicy. W rze-
czywistości, pozwala wygene-
rować inwestorowi dodatkowy
zysk w wysokości nawet kilku-
dziesięciu milionów złotych.

Śródmiejska Spółdzielnia
Mieszkaniowa odmawia
komentarza w sprawie

nakazu rozbiórki budynków bę-
dących w jej zasobach mieszka-
niowych. Wyburzenie dwóch
apartamentowców zlokalizowa-
nych praktycznie w centrum sto-
licy byłoby precedensem i nie la-
da sensacją, ale jednocześnie
nauczką dla innych, że inwesty-
cja niezgodna z prawem nie ma
w Warszawie racji bytu. Potwier-
dziłoby także nasze wielokrot-
ne apele, kierowane do osób ku-
pujących mieszkania - zanim po-
dejmiecie decyzję dokładnie
przewertujcie plany miejscowe,
dowiedzcie się w urzędzie czy
do działki budowlanej nie ma
roszczeń spadkobierców byłych
właścicieli i czy decyzja o pozwo-
leniu na budowę jest zgodna z
prawem. Unikniecie w ten spo-
sób przykrych niespodzianek,
jak np. mieszkańcy kabackiej uli-
cy Zaruby, którzy przed zaku-
pem w tym miejscu lokali nie
przeczytali w planie zagospoda-
rowania, że sąsiedni hipermar-
ket Tesco będzie się rozbudowy-
wał i niestety (dla nich) ma takie
prawo. Ich dzisiejsze protesty to
przysłowiowa musztarda po
obiedzie, choć przed ostatnimi
wyborami niektórzy lokalni dzia-
łacze obłudnie mamili protestu-
jących, że proces rozbudowy hi-
permarketu uda się zablokować.

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

Czy aktor Marek Kondrat straci dach nad głową po wyburzeniu dwu domów na Mokotowie?

Chyba nazbyt giętka Leszczyna...
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14. turniej piłkarski Ursynów Cup rocznika 2002 przeszedł do historii. Ale jakaż to
piękna historia! Od przynajmniej dwóch lat można ten turniej nazwać nieoficjalny-
mi otwartymi mistrzostwami polski, bo oprócz najlepszych drużyn z naszego kraju
gościliśmy dwa zespoły zagraniczne, ze słowackiej Żiliny i białoruskiego Mińska.

Oczywiście wynik jest w takich sytuacjach kwestią drugorzędną, bo w tej kategorii wiekowej naj-
ważniejsza jest jeszcze zabawa, i jak zawsze zrównoważony rozwój nie tylko umiejętności sportowych.
W ciągu dwóch dni rozegrano 38 wyrównanych meczów pełnych napięcia, zaangażowania i woli wal-
ki. Młodzi zawodnicy wykazali się chartem ducha i wiarą w swoje umiejętności. Ale co ważniejsze, z
roku na rok widać również postępy w utrzymaniu boiskowej dyscypliny, trzymanie się przedmeczo-
wych założeń taktycznych i konsekwencja. Nie ma już podpalania się, biegania od jednej do drugiej
bramki. To są zawody, którymi z powodzeniem można już zainteresować kibiców. Nie tylko rodziców,
którzy z natury rzeczy licznie uczestniczą w zawodach towarzysząc swoim bohaterom. W każdym ze-
spole obserwowaliśmy oczywiście wyróżniających się zawodników, prawdziwych liderów, którzy
bardzo dobrze rokują na przyszłość, i jeżeli rozwijali będą się bez przeszkód, polska piłka powinna z
nich mieć pożytek, i będzie o nich głośno nie tylko na polskich stadionach.

Cały turniej wygrali chłopcy warszawskiej Legii, którzy w finałowym meczu pokonali zawodników
KS Stadion Śląski z Chorzowa. Na kolejnych miejscach uplasowali się Lech Poznań, Lechia Gdańsk,
Widok Skierniewice, MSK Żilina, FC Mińsk, Korona Kielce, SEMP Warszawa, Znicz Pruszków, Mo-
tor Lublin i Stomil Olsztyn.

Dziękujemy drużynom, które zaszczyciły nas swoją obecnością i zachwyciły grą. To dzięki Wam im-
preza stała na tak wysokim poziomie sportowym. Wasze zaangażowanie, wyszkolenie techniczne i
dyscyplina pozwalało kibicom przeżywać niezapomniane chwile. Nie każdy mógł wygrać - takie są
prawa zawodów sportowych - ale każdy z Was mógł z podniesioną głową odbierać nagrody za wy-
niki i uczestnictwo. Mamy nadzieję, że i Wy wyjechaliście od nas z poczuciem dobrze wykonanej pra-
cy, i dobrze spędzonego weekendu. Na koniec gratulujemy zwycięskiej Legii Warszawa. Miejmy na-
dzieję, że za rok impreza odbędzie się z jeszcze większym rozmachem i na jeszcze wyższym pozio-
mie sportowym. Dziękujemy i zapraszamy za rok. M a c i e j  K a p e r a

K S  S E M P

XIV Ursynów Cup już za nami
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Największym zagrożeniem dla
ludzkości wcale nie jest uderze-
nie w naszą planetę meteorytu
czy komety, jak uważa więk-
szość ziemskiej populacji. Ucze-
ni prognozują, że największymi
zagrożeniami są dwa zjawiska -
wybuch superwulkanu oraz
zmutowany wirus, który przeno-
szony przez powietrze mógłby
zabić setki milionów ludzi na ca-
łym świecie. 

W ulkany to jedno z najbar-
dziej niebezpiecznych zja-
wisk na Ziemi. Superwul-

kan pod parkiem narodowym Yellow-
stone to tykająca bomba zegarowa, w
tym rejonie już zaczął topić się asfalt
na drogach. Wulkan Pektu-San w Ko-
rei Północnej jest na granicy erupcji.
Tysiąc lat temu pokrył Półwysep Kore-
ański ponad metrową warstwą popio-
łu. Wulkan Bardarbunga na Islandii
wyprodukował większe ilości lawy niż
jakikolwiek inny wulkan od końca
dziewiętnastego wieku. Ale w czasach

nowożytnych ludzkość została wytrze-
biona przez inny kataklizm - grypę
zwaną “hiszpanką”. Była to pandemia
wywołana przez wyjątkowo groźną
odmianę podtypu H1N1 wirusa A gry-
py. W latach 1918-1919 pochłonęła
ona od 50 do 100 mln ofiar. Liczba
ofiar „hiszpanki” znacznie przewyż-
szyła liczbę ofiar frontów I wojny świa-
towej. Była to jedna z największych
pandemii w historii ludzkości. Dzisiaj
pojawiło się podobne niebezpieczeń-
stwo.  

Epidemia eboli w Afryce Za-
chodniej jest największa od
1976 r. kiedy wykryto wirusa

powodującego tę straszną chorobę,
zwaną także gorączką krwotoczną. Mi-
mo wysiłków Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO) wciąż nie udało się
spowolnić jej rozwoju. Zdaniem eks-
pertów dzieje się tak z powodu braku re-
akcji rządów państw bogatych. Pierw-
sza pomoc finansowa nadeszła dopiero
wtedy, kiedy pierwsze przypadki eboli
dotarły do USA i Europy zachodniej.
Agenda ONZ od dawna apeluje, aby
podjąć zdecydowane kroki w sprawie
zahamowania rozprzestrzeniania się
eboli. Istnieje bowiem realne zagroże-
nie, że może dojść do zmutowania wi-
rusa, co spowoduje, że chorobą będzie
można zarazić się bezpośrednio przez
powietrze. Świat znalazłby się wtedy
na progu zagłady. Pławiąca się w dobro-
bycie Europa, jak również USA i inne
bogate kraje, zdają się lekceważyć nad-
ciągające niebezpieczeństwo. 

Do dzisiaj ebola zabiła ponad
7000 osób. Pisząc o śmiertel-
nych żniwach, które zbiera

zabójczy wirus, nie sposób nie poświę-

cić więcej miejsca znaczącemu udziało-
wi w walce z epidemią rządu Kuby. Pol-
skie media milczą na ten temat, może
dlatego, że Kuba od 1989 r. jest w Pol-
sce na cenzurowanym. Jeśli już cokol-
wiek znajdziemy w polskiej prasie na te-
mat Kuby, to wyłącznie negatywy - re-
żim, komunistyczny skansen, ucisk,
zniewolenie, nędza, itp. Tymczasem o
ile Waszyngton przeznaczył na walkę z
epidemią największe fundusze, a wie-
le innych krajów zaoferowało niewiel-
ką, jak na skalę potrzeb, pomoc finan-
sową, o tyle tylko Kuba zaoferowała to,
co w tej sytuacji jest najbardziej po-
trzebne - personel medyczny, który pra-
cuje na miejscu. Rząd kubański wysłał
do Sierra Leone, Liberii i Gwinei Cona-
kry 461 lekarzy, a ponad 15 tysięcy osób
personelu medycznego jest gotowych
dołączyć w każdej chwili do tego kon-
tyngentu. Instytut Medycyny Tropikal-
nej im. Pedro Kouri w Hawanie przepro-
wadza zaawansowane badania wirusa
eboli. Utworzono również specjalne
centrum, którego zadaniem jest moni-

torowanie na bieżąco sytuacji i przedsię-
branie środków służących do przeciw-
stawienia się na szczeblu globalnym tej
strasznej chorobie. 

Zasługi Kuby w walce z ebolą do-
strzegł wpływowy amerykań-
ski dziennik New York Times:

“Kuba, która jest biedna i leży z dala od
regionów Afryki dotkniętych epidemią,
wysyła tam największy kontyngent me-
dyczny spośród wszystkich krajów wal-
czących z epidemią. Kubańscy lekarze
znajdują się tam w pewnym sensie na li-
nii ognia, a niektórzy z nich zarazili się
gorączką krwotoczną. Kubański perso-
nel zasługuje na pomoc i opiekę amery-
kańskich oddziałów wojskowych dyslo-
kowanych do Afryki Zachodniej oraz
dostęp do centrum medycznego, które
Pentagon zbudował w Monrowii” - pisze
NYT w artykule redakcyjnym. W kolej-
nym artykule gazeta stawia zarzuty rzą-
dowi USA i apeluje do waszyngtońskiej
administracji o nawiązanie stosunków
dyplomatycznych z Kubą: “Źle się dzie-
je, że Waszyngton dając najwięcej pie-
niędzy na walkę z ebolą nie utrzymuje
kontaktów dyplomatycznych z Hawaną,
która oferuje największe wsparcie me-
dyczne. W tym wypadku rozłam ten
może być sprawą życia i śmierci, bo ku-
bańscy i amerykańscy urzędnicy nie są
w stanie koordynować swych posunięć
na wysokim szczeblu” - argumentuje
dziennikarz NYT.

Zaangażowanie kubańskiego
rządu chwali również WHO:
“Kuba znana jest na świecie z

kształcenia doskonałych lekarzy i pie-
lęgniarzy oraz ze szczodrej pomocy
krajom rozwijającym się” - stwierdzi-
ła dyrektor WHO dr Margaret Chan.

Jej kolega z WHO dr Bruce Aylward
jeszcze mocniej podkreślił wagę ku-
bańskiej pomocy: “Wiele krajów prze-
kazało pieniądze, ale żaden nie zaofe-
rował tak licznego personelu medycz-
nego”. Dr Chan, dziękując prezydento-
wi Kuby Raulowi Castro, określiła Ku-
bę jako wzór do naśladowania dla in-
nych krajów. 

Obecnie na świecie ponad 50
tysięcy kubańskich lekarzy i
pielęgniarzy zapewnia opie-

kę medyczną w 66 krajach. W 32 kra-
jach afrykańskich pracuje 2500 ku-
bańskich lekarzy. “Kubańscy lekarze
na Haiti zawstydzają świat”, pod takim
tytułem independent.co.uk przedsta-
wił 26 grudnia 2010 r. dane na temat
walki ze skutkami katastrofalnego
trzęsienia ziemi i epidemii cholery na
Haiti. Natomiast John Kirk, profesor
studiów południowoamerykańskich
na Uniwersytecie Dalhousie w Kana-
dzie, badający międzynarodowe ku-
bańskie zespoły medyczne, powie-
dział: “Pomoc Kuby na Haiti jest jak

największa tajemnica świata. Ledwie
się o niej wspomina, mimo że kubań-
ski personel medyczny wykonuje tam
gigantyczną pracę”. 

Tradycja kubańskiej pomocy
medycznej ma już pół wieku.
Na początku lat 60. minione-

go stulecia grupa lekarzy została wy-
słana do dotkniętego potężnym trzęsie-
niem ziemi Chile. Wkrótce 50-osobo-
wy zespół pojechał do Algierii. Podró-
żujący po całym świecie kubańscy le-
karze zjednują swojej ojczyźnie sympa-
tię ludności wielu krajów. Jednym z
najbardziej znanych programów ku-
bańskiej służby zdrowia  jest Opera-
cja Cud. W jej ramach przeprowadzo-
no w krajach Ameryki Płd. miliony za-
biegów usunięcia katarakty i zaćmy.
Dzięki tej inicjatywie wzrok odzyska-
ło ponad milion osób, w tym Mario
Teran, boliwijski sierżant, który w 1967
r. osobiście zastrzelił pojmanego w wą-
wozie Yuro przez boliwijskie wojsko
Ernesto “Che” Guevarę.

Ozaangażowaniu kubańskiego
personelu medycznego w
walce ze śmiertelnym wiru-

sem trąbią najbardziej poczytne gazety
świata. Polskie media milczą jak zaklę-
te. Nie informuje się polskiego społe-
czeństwa o coraz częstszych przychyl-
nych Kubie słowach i gestach ze strony
najważniejszych polityków USA - ser-
deczny uścisk dłoni Raula Castro i Ba-
racka Obamy, wypowiedziane ostatnio
słowa Johna Kerry, który publicznie do-
ceniał zaangażowanie Kuby w walce z
ebolą, jak również apel Hillary Clinton,
która w maju br. wezwała Baracka Oba-
mę do złagodzenia sankcji gospodar-
czych wobec Kuby. 

Do tego chóru zaczyna dołą-
czać amerykańska prasa.
Ostatnio opublikowane arty-

kuły w Washington Post i New York Ti-
mes są tego najlepszym dowodem. NYT
opublikował cykl artykułów, w których
wezwał władze USA do zakończenia
embarga gospodarczego nałożonego
na Kubę 50 lat temu. W artykule re-
dakcyjnym czytamy, że “embargo oka-
zało się nieudolnym środkiem zapobie-
gawczym, a ewolucja systemu politycz-
no-gospodarczego na Kubie sprawia,
iż należy zlikwidować tę szkodliwą ba-
rierę gospodarczą”. Adres do publikacji
NYT na temat Kuby: (http://www.ny-
times.com/2014/10/12/opinion/sun-
day/end-the-us-embargo-on-cuba).

Także bogate kraje Europy dążą
do normalizacji stosunków z
Kubą. W październiku br. wy-

spę odwiedził brytyjski minister spraw
zagranicznych Hugon Swire, dając im-
puls do ocieplenia relacji dyplomatycz-
nych między oboma krajami. Jego trzy-
dniowa wizyta obejmowała spotkania

dotyczące stosunków dwustronnych, w
tym handlu i inwestycji. W kwietniu br.
weszła bowiem na Kubie w życie rewo-
lucyjna ustawa, która otworzyła krajowy
rynek dla zagranicznych inwestorów.
Nowa ustawa dopuszcza kapitał obcy
do wszystkich dziedzin kubańskiej go-
spodarki, z wyjątkiem służby zdrowia i
edukacji. Zwolnienia podatkowe od zy-
sku mogą trwać nawet przez 8 lat, a dzia-
łającym już na kubańskim rynku firmom
zagranicznym rząd obniżył podatki z 30
do 15 proc. Przedsiębiorcy z 36 krajów
wyrazili zainteresowanie wolnorynko-
wą strefą ekonomiczną w porcie Mariel.
Inwestorzy z Hiszpanii, Włoch, Wietna-
mu, Chin, Rosji, Francji, Brazylii, Meksy-
ku, Holandii i Kanady wysłali największą
liczbę zapytań dotyczących rozpoczęcia
działalności w strefie, która znajduje się
tylko 45 km od stolicy kraju Hawany.
Odcięci od rzetelnej informacji inwesto-
rzy z Polski mogą po fakcie obserwować
jak inni realizują na Kubie inwestycje
przynoszące milionowe zyski.  

Tendencji Zachodu do normali-
zacji stosunków z Kubą polity-
cy i dziennikarze w Polsce nie

zauważają, nie rozumieją i nie pojmu-
ją. Nadal tkwią w okowach antykomu-
nizmu i walki z czerwoną zarazą. Pro-
blem w tym, że czerwoni postrzegani są
u nas różnie, w zależności od kraju i je-
go zamożności. Rządzone przez komu-
nistów Chiny Ludowe, gdzie publicz-
nie strzela się skazańcom w tył głowy,
krwawo tłumi ruchy wolnościowe, a
wybory to fikcja, to dobrzy czerwoni.
Pewnie dlatego, że są bogaci. Natomiast
również rządzona przez komunistów
Kuba, to czerwoni źli, mimo że na świe-
cie czynią wiele dobrego. Pewnie dlate-

go są źli, że nie mają tyle pieniędzy co
ich towarzysze rządzący Państwem
Środka. Tak różny odbiór takiego sa-
mego systemu politycznego jest najlep-
szym dowodem na obłudę polskiego
dziennikarstwa i rodzimego high so-
ciety. Wymowa obłudnej polityki jest
ubierana w różne ozdobniki. Służą te-
mu m.in. niektóre media będące często
nie źródłem rzetelnej informacji, ale
propagandową tubą pewnych środo-
wisk wyznających określone idee.

Epidemia eboli jest zabójcza i
powoli wymyka się spod kon-
troli. Wirus rozprzestrzenia

się po wiejskich i miejskich obszarach
Afryki Zachodniej i nie reaguje na żad-
ne leki. Nie ma też przeciwko niemu
szczepionki. Można jedynie leczyć ob-
jawy choroby, takie jak gorączka i bie-
gunka. Jest to choroba wyjątkowo nie-
bezpieczna, ponieważ wirus łatwo ra-
dzi sobie z naszym układem odporno-
ściowym atakując i zabijając białe
krwinki. Naukowcy nie wiedzą, dla-
czego tak się dzieje. Wysoki Komisarz

Praw Człowieka ONZ, jordański dy-
plomata i książę Zeid Raad al-Hussei-
n uważa, że plaga eboli rosła po cichu,
niezauważona przez świat. Co prawda
świat wiedział, że istnieje, ale nie do-
cenił strasznego potencjału, zanim nie
eksplodowała w ostatnich miesiącach.
“Dopiero teraz zdajemy sobie sprawę,
jak wiele ludzkich istnień może po-
chłonąć ebola” - skonkludował jordań-
ski dyplomata. 

To paradoks, że walkę z wiru-
sem zagrażającym ludzkości
bierze w dużej części na swoje

barki uboga Kuba, zaś większość polity-
ków reprezentujących państwa bogate
ogranicza się do gadania, a w ostatecz-
ności do wyłożenia groszowego wspar-
cia finansowego. To znak naszych cza-
sów - dla elit rządzących światem naj-
ważniejszy  stał się zysk, a nie człowiek.
Dlatego ebola znajduje się na dalekim
planie - wszak powoduje tylko śmierć
afrykańskiej biedoty. Obyśmy nie docze-
kali powtórki z lat 1918-19, kiedy to za-
bójczy wirus zabił miliony. Dzisiaj mutant
miałby o wiele większe pole do popisu ze
względu na łatwość, powszechność i
szybkość podróżowania. Dlatego nie-
zbędna jest szeroka współpraca między-
narodowa, określone środki na prowa-
dzenie badań oraz wsparcie Kubańczy-
ków, także przez rząd USA, w dziele
urządzania ultranowoczesnego centrum,
którego zadaniem byłoby monitorowa-
nie na bieżąco sytuacji i przedsiębranie
środków służących do przeciwstawienia
się rozprzestrzenianiu wirusów niosą-
cych ludzkości śmierć i cierpienie. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
Ź r ó d ł o :  I n t e r n e t ,  

a r c h i w u m  N e w  Y o r k  T i m e s

Śmiertelny wirus zbiera obfite żniwa
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Blisko trzy godziny trwało spotkanie
burmistrza Dzielnicy Mokotów Bogdana
Olesińskiego z Mokotowską Grupą Rowe-
rową. Tematem spotkania była możli-
wość utworzenia przejścia dla pieszych i
przejazdu rowerowego pod ul. Puławską
przy Potoku Służewieckim. 

Zebranie odbyło się w czwartek 4 grudnia w
Służewskim Domu Kultury. Wzięli w nim udział
przedstawiciele pełnomocnika Prezydenta War-
szawy ds. komunikacji rowerowej, Zarządu Dróg
Miejskich, Wydziału Ochrony Środowiska dla
Dzielnicy Mokotów, projektanci oraz mieszkańcy
Mokotowa i Ursynowa. Wszyscy stwierdzili, że
takie przejście dla pieszych i rowerzystów jest bar-
dzo potrzebne. Burmistrz Mokotowa Bogdan Ole-
siński podkreślał, że zależy mu na wybudowaniu
przejścia bezpiecznego i legalnego, z którego bę-
dą mogli korzystać zarówno piesi, jak i osoby nie-
pełnosprawne, matki z dziećmi w wózkach oraz

rowerzyści. Jednak w obecnej sytuacji nie pozwa-
lają na to warunki techniczne, prawne i własno-
ściowe. Największą przeszkodą jest brak zgody
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych, który zarządza korytem potoku pod
ul. Puławską i nie zgadza się na budowę w tym
miejscu przejścia dla pieszych. Niestety na spotka-
niu zabrakło przedstawiciela WZMiUW. Dlatego
ustalono, że Urząd Dzielnicy Mokotów wystąpi
do WZMiUW o zgodę na wybudowanie przy ko-
rycie potoku ciągu technicznego, który mógłby
tymczasowo umożliwiać ruch rowerowy. Nato-
miast docelowo władze Mokotowa wspólnie z
mieszkańcami będą zabiegały o budowę przez
Zarząd Dróg Miejskich w pełni wymiarowego tu-
nelu pod ulicą Puławską, z którego będą mogli ko-
rzystać zarówno piesi, jak i rowerzyści.

Czy i kiedy takie przejście powstanie? Zoba-
czymy. M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Od wielu lat uczniowie na-
szej szkoły uczestniczą w
niezwykłych warsztatach
z cyklu „Obecność Galerii
Działań SMB Imielin w
szkołach”, których inicja-
torem jest Jacek (Fredo)
Ojda. 

Galeria prezentuje twórczość
artystów młodego pokolenia, or-
ganizuje warsztaty artystyczne
w warszawskich szkołach oraz
seminaria pod hasłem „Wycho-
wanie przez sztukę”.

Czy coś Wam mówią takie
pojęcia jak: modelowanie 3D,
rzeźba cyfrowa? Uczniowie
naszej szkoły dzięki warszta-
tom artystycznym i filmo-
wym, do uczestnictwa w któ-
rych zaprosił nas dr Grzegorz
Rogala, mieli możliwość za-
poznać się z nowoczesnymi
technikami związanymi z
multimediami, projektowa-
niem wirtualnego świata na
ekranie komputera w progra-
mach 2D i 3D.

Ten niezwykły artysta i wy-
kładowca od wielu lat zajmu-
je się produkcją filmową, a tak-
że fotografią i grafiką arty-

styczną. Jego prace można po-
dziwiać w zbiorach Muzeum
Narodowego w Warszawie,
Gdańsku oraz w kolekcjach
prywatnych. 

Podczas zajęć pozalekcyj-
nych „Mały Filmowiec”, nasz
gość zaprezentował dzieciom
nowatorskie rozwiązania mul-
timedialne, które na co dzień
stosuje w swojej pracy. Twórca
z wielkim talentem pedago-
gicznym (w formie dostępnej
dla uczniów klas IV – VI) omó-
wił skomplikowaną problema-
tykę sztuk graficznych z jej spe-
cyfiką warsztatową i technolo-
giczną, zaskakując zarówno
formą jak i niezwykłością swo-
ich prac. Oczywiście, w żadnej
mierze nie była ona trudna dla
naszych uczniów, którzy nie-
ustannie wpadali  w zachwyt,
zdumienie lub podziw, zadając
wiele pytań  w odniesieniu do
omawianych rozwiązań tech-
nicznych.

Podczas spotkania ucznio-
wie obejrzeć fascynujące foto-
grafie entikularne (podświe-
tlane „ruchome” zdjęcia), in-
stalacje audiowizualne, filmy

oraz fragmenty z prezentacji
interaktywnej instalacji prze-
strzennej “Przejście”, których
wiodąca tematyka to codzien-
ne sytuacje życiowe i zwyczaj-
ne miejsca, które wręcz zmu-
szały nas do przemyśleń i we-
ryfikacji oceny niektórych zda-
rzeń.

To wyjątkowo ciekawe i in-
spirujące spotkanie ze współ-
czesną sztuką multimedialną,
zapewniając uczniom znajo-
mość w temacie nowatorskich
rozwiązań multimedialnych,
rozwoju technologii oraz zmie-
niających się tendencji w grafi-
ce komputerowej, miało wybit-
ne znaczenie dla kształcenia i
rozwoju samodzielności myśle-
nia twórczego, kształtowania
postawy kreatywnej wobec
sztuki młodego pokolenia.
Dziękujemy Wydziałowi Kultu-
ry m.st. Warszawy dla  Dzielni-
cy Ursynów za wsparcie finan-
sowe, umożliwiające opisane
wyżej działania artystyczne w
szkołach na Ursynowie.

O p r a c o w a ł a  
B o ż e n n a  S z a k a c z - M a r k i e w i c z

Wielka atrakcja czeka na dzieci w Wilanowie. Jest nią Ogród Wyobraźni - instalacja
złożona z ponad 300 tys. kolorowych lampek. Instalacja ta o zmierzchu rozświetla
znajdujący się obok pałacu ogród. 

Światła ułożone są w barokowe wzory. Latem wykorzystane są do tego kwiaty, zimą zastępują je
tysiące diod. Ogród Wyobraźni przenosi najmłodszych w świat bajek i baśni dając im możliwość
przeżycia niezapomnianych wrażeń.

Światło w Ogrodzie Wyobraźni połączone jest z muzyką. Poszczególne części ekspozycji rozświetlają
się w rytm: „Kanonu” Johanna Pachelbela - niemieckiego kompozytora, organisty i nauczyciela
muzyki okresu baroku., „Walca numer 2” Dymitra Szostakowicza oraz „Muzyki królewskich ogni
sztucznych” Georga Friedricha Haendla.

M M

Ostatni tegoroczny pokaz
w Kinie Dokumentu w Do-
mu Sztuki SMB „Jary” był
bardzo urozmaicony.
Pierwszą część wypełniły
dwa filmy nagrodzone na
XX Festiwalu Form Doku-
mentalnych NURT 2014 w
Kielcach. 

Pierwszy z nich, „Punkt wyj-
ścia” Michała Szcześniaka zdo-
był Nagrodę Główną – „Złoty
Nurt – Wydarzenie Nurtu”. A
przedtem – „Złotą Żabę” dla Prze-
mysława Niczyporuka, za najlep-
sze zdjęcia, w Konkursie Krótko-
metrażowych Filmów Dokumen-
talnych na Międzynarodowym
Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć
Filmowych „Camerimage 2014”
w Bydgoszczy. Co więcej, na krót-
ko przed ursynowską premierą
w Domu Sztuki okazało się, że
„Punkt wyjścia” – produkcja Stu-
dia Munka przy Stowarzyszeniu
Filmowców Polskich (w ramach
programu „Pierwszy Doku-
ment”) i Studia Filmowego „N”
– będzie reprezentować kinema-
tografię polską na najsłynniej-
szym festiwalu kina niezależnego
– w Sundance w USA.

„Punkt wyjścia” to historia nie-
zwykłego spotkania dwóch ko-
biet – byłej prostytutki, odsiadu-
jącej wyrok za morderstwo i jej
mądrej podopiecznej z domu
spokojnej starości.

Po projekcji na pytania wi-
dzów odpowiadał młody reży-
ser filmu, Michał Szcześniak. Za-
czął od jednak od podziękowań
dla… Domu Sztuki, gdzie przed
laty, będąc na seansach filmo-
wych ze szkołą, połknął bakcyla
kina. Kolejny miły moment na-
stąpił po projekcji drugiego z fil-
mów z festiwalu NURT 2014. A
właściwie dwa. Bo najpierw za-
chwyt publiczności wzbudził
tenże film: „Mamela” Tadeusza
Woźniaka (scenariusz, reżyse-
ria, muzyka) i Magdy Bryll (ani-
macja). Twórca „Zegarmistrza
światła” w bezpretensjonalny,
ciepły sposób opowiedział obra-
zem i piosenką o swoim synu Fi-
lipie Aleksandrze, który przy-
szedł na świat z zespołem Do-
wna.

Na pokazie była obecna cała
rodzina Woźniaków – również
producentka teledysku, żona
Tadeusza, mama Filipa, Jolan-

ta Majchrzak-Woźniak. Otoczo-
ny rodziną Tadeusz Woźniak
odebrał przyznaną „Mameli”
na festiwalu NURT 2014 Na-
grodę Radia Kielce. Dyrektor
Artystyczny NURTU, Krzysztof
Miklaszewski, wręczył swoją
nagrodę Filipowi. I… stał się
bohaterem drugiej części po-
kazu. Z okazji 70. urodzin i 33
rocznicy stanu wojennego wy-
świetlono praktycznie niezna-
ny dokument Miklaszewskiego
„Tu! Sześćdziesiątka!” – o le-
gendarnym, radiowym i estra-
dowym kabarecie „60 minut na
godzinę”.  Unikatowe zdjęcia
do filmu powstały między
Sierpniem 1980 roku a stanem
wojennym, ale zmontowane
zostały dopiero po Czerwcu
1989 roku. 

Jubilat też rozmawiał z pu-
blicznością, a prowadzącym
Kino Dokumentu Andrzejowi
Bukowieckiemu (Dom Sztuki)
i Piotrowi Śliwińskiemu (Stu-
dio Filmowe Kalejdoskop)
wręczył pamiątkowe serdusz-
ka za popularyzację filmu do-
kumentalnego.

B U

Filmy i inne atrakcje w Domu Sztuki W Galerii Działań SMB Imielin...

Bezpieczne przejście pod PuławskąOgród Wyobraźni w Wilanowie
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Problem wraca, mimo że
trwa już naście lat. Wielo-
krotne pisma, spotkania,
ustalenia, a nawet obiet-
nice usunięcia znaku za-
kazu zatrzymywania, w
celu umożliwienia parko-
wania, kończyły się fia-
skiem. 

Prawie 40 lat temu projekto-
wana ulica zakładała parkowanie
na jej skrajnych pasach specjalnie
poszerzonych w tym celu. 

Niebywały upór Głównego In-
żyniera Ruchu m. st. Warszawy,
ale przede wszystkim ciągłego
upodlania tych, którym powi-
nien on służyć z racji obowiąz-
ków urzędnika państwowego.
Odnoszę wrażenie, a nawet
mam tego dowody, że przede
wszystkim służy on stróżom pra-
wa, porządku i bezpieczeństwa,
to znaczy straży miejskiej, któ-
rej z kolei celem jest łupić kie-
rowców, i to coraz bardziej do-
tkliwie, bo do znaku zakazu, kil-

ka lat temu wystąpili o dosta-
wienie tabliczki o wywóz samo-
chodów (bo to ok. 570 zł, a nie
100 zł i do tego płatność natych-
miastowa). Dodam też, że na-
wet od kierowców, którzy mimo
tych znaków, nie popełnili żad-
nego wykroczenia. Wiele osób
twierdzi, że jest to po prostu dro-
gowy bandytyzm. Czy tak być
powinno? 

W swoich poprzednich wystą-
pieniach pisałem, że JAK NIE MA
KARY, TO NIE MA MIARY. Czy
tego organy kontroli, ścigania, a
nawet najwyższe głowy w tym
kraju, do których też się zwraca-
łem, nie widzą, czy też nie chcą
ani widzieć, ani słyszeć. 

Czy w końcu pomocy mam
szukać jeszcze wyżej? 

Przecież to, co zrobiono, to są
potężne koszty, a jednocześnie
zbędne utrudnienia, a nawet
szkody.

TAK DALEJ BYĆ NIE MOŻE!
W ł a d y s ł a w  M a r d a s

PPSS.. Chciałbym namówić
mieszkańców Ursynowa (i nie
tylko) – przyjedźcie (metro Na-
tolin – ulica Belgradzka), zo-
baczcie i osądźcie sami, kim i
jakim w Warszawie jest ten, kto
o tym decyduje. Dotyczy to
również słupków (cała Warsza-
wa jest nimi zastawiona we
wręcz nieprawdopodobnych
miejscach, w tym często na do-
tychczasowych miejscach po-
stojowych.) oraz ekranów aku-
stycznych. 

Między innymi na Trasie AK
na długości ok. pół kilometra
za ich cenę można byłoby wy-
budować nawet kilkaset ma-
łych mieszkań komunalnych.
Natomiast ekrany postawione
przy południowej obwodnicy
zamiast tłumić hałas, wzmac-
niają go. 

Oświadczam, iż na poparcie
moich uwag posiadam dziesiąt-
ki pism i artykułów prasowych
oraz setki zdjęć.

Zakazy na ul. Belgradzkiej cd.

W sobotę 20 grudnia Arena Ursy-
nów będzie gościć czołowych akro-
batów świata i Polski, w tym odręb-
na reprezentację Warszawy. Zoba-
czymy między innymi medalistów
mistrzostw Europy i finalistów mi-
strzostw świata.

Niecodzienny mecz Polska – Białoruś –
Ukraina – Warszawa jest wyjątkową okazją
do podziwiania sportowców, jakich się rzad-
ko ogląda. Szczególną uwagę warto zwrócić
na męską parę z Ukrainy – Władysława Bo-
bryszewa i Andreja Kobczyka, medalistów
mistrzostw Europy 2013 w Odivelas (Portu-
galia). Ukraińcy mają też w składzie piątą w
mistrzostwach świata czwórkę Kozynko, Ne-
lep, Lesyk, Jaremczuk. W ekipie Białorusi
trzeba zwrócić uwagę na zawodniczki od-
noszące sukcesy w zawodach młodzieżo-
wych: Katsiarynę Barysewicz, Weranikę Na-
bokinę, Karinę Sandowicz. 

W reprezentacji Polski warto bić brawo
męskiej dwójce Adam Wojtacki – Oskar Pio-
trowski z legendarnego DKS Targówek, klu-
bu, który wychował kilka pokoleń akrobatów
najwyższej klasy i przez wiele lat prezento-
wał swoje gwiazdy w przerwach ważnych
meczów piłkarskich na Stadionie Dziesię-
ciolecia i Stadionie Wojska Polskiego. Tak
samo godna uwagi będzie czwórka z innego
zasłużonego klubu: weteran Leszek Anto-
nowicz, Marek Wrześniak, Mateusz Bielecki,
Maciej Kroczak ze Złotoryjskiego Towarzy-
stwa Akrobatycznego Aurum. 

Sobotnia impreza będzie znakomitym
sportowym akcentem na zakończenie dzia-
łalności Polskiego Związku Akrobatyki Spor-
towej, który od 1 stycznia przekaże swoje
agendy pod skrzydła Polskiego Związku Gim-
nastycznego, kończąc okres dwuwładzy w tej
samej dyscyplinie sportu. 

Zawody w Arenie Ursynów rozpoczną się
20 grudnia o godz. 14.00. k o s

Polska – Białoruś – Ukraina – Warszawa na Ursynowie

Niecodzienny pokaz akrobacji

List � List � List � List � List � List � List� List � List� List � List
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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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Nie sposób nie poddać się w końcu atmosferze zbliżają-
cych się świąt. Nawet Ci z nas, najbardziej zabiegani i
zapracowani, siłą rzeczy, poczuli już zbliżający się ko-
niec roku i magię Świąt Bożego Narodzenia. I mnie
udzielił się ten klimat, pomimo braku śniegu i wciąż je-
siennych temperatur. Świąteczny nastój skłonił mnie do
pewnej konkluzji...

Zarówno materiały drukowane, jak i docierające do mnie ze-
wsząd informacje, utwierdzają mnie w przekonaniu, że w naszym kraju dzieje się ogól-
nie chyba coraz lepiej. Przybywa m.in. atrakcji dla osób, które nie myślą już wyłącz-
nie o „przeżyciu do pierwszego”. Doszedłem do wniosku, że prowadząc „normalne”
życie, mając rodzinę i dzieci, nie da się być obecnym na wszystkich ciekawych wyda-
rzeniach motoryzacyjnych, o innych nie wspomnę. Jest ich mnóstwo i to nie tylko w
dużych miastach. W Polsce, od dobrych już kilku lat, odbywają się regularnie najprze-
różniejsze wydarzenia dedykowane osobom, które przysłowiowy samochód kojarzą
z czymś więcej, niż tylko z alternatywą dla autobusu. W naszym kraju, oprócz imprez
bardzo egzotycznych i elitarnych, odbywają się też liczne spotkania miłośników naj-
różniejszych modeli samochodów, motocykli i innych pojazdów, często historycz-
nych i unikatowych. Coś dla siebie znajdzie też fan sportów motorowych oraz miło-
śnik muzyki, czy militariów na kołach. Miejsca i konwencje spotkań są najróżniejsze,
od tych kameralnych na parkingach centrów handlowych, po wydarzenia organizo-
wane ze światowym rozmachem, np. na Stadionie Narodowym. Po to wszystko nie mu-
simy już jeździć zagranicę, a polskie imprezy coraz częściej zachęcają do odwiedze-
nia naszego kraju zagranicznych gości.

Mam oczywiście świadomość, że nie wszyscy mogliby się pod powyższymi stwier-
dzeniami podpisać. Szczególnie w atmosferze niedawnych wyborów i wielu innych
zagrożeń dzisiejszego świata. Nie chcąc się jednak utożsamiać z grupą etatowych
malkontentów i sceptyków, tak właśnie pomyślałem. Może to jedynie wpływ zbliża-
jących się świąt...? Tak, czy inaczej, czas już najwyższy pomyśleć również o prezen-

tach. Oczywiście
większość z nas ma
to już z pewnością
za sobą, ale tak na-
prawdę, to wcale
nie jestem tego taki
pewien. Biorąc to
pod uwagę, pomy-
ślałem, że mógł-
bym, z nieznacz-
nym przymruże-
niem oka coś pod-
powiedzieć.

W dobie wszech-
obecnego Interne-
tu, który już dawno
wkroczył również
do motoryzacji, co-
raz większą liczbę
modeli samocho-
dów możemy zaku-
pić w firmowych
salonach działają-
cych w sieci. Ostat-
nio dotarła do mnie
informacja, że już
w nadchodzącym
roku do grona aut,
które mogą trafić

do naszego garażu wprost z wirtualnego salonu, dołączy marka Volvo. Coraz częściej
również, niestety jak dotychczas wyłącznie poza granicami naszego kraju, odwiedzić
możemy „tradycyjne” salony sprzedaży samochodów, w których samochodów już nie
ma. Zastąpiły je najróżniejsze techniki wizualizacji, nie rzadko w skali 1:1. Takie sa-
lony ma już np. Audi w Londynie i Pekinie, ale również i w „pobliskim” Berlinie. Pre-
zentowane są w nich kompletne palety cyfrowych modeli niemieckiej marki. Klient ma
możliwość dowolnej indywidualizacji wybranego samochodu i natychmiastowe obej-
rzenie go np. na ogromnym ekranie, ze wszystkich stron, również we wnętrzu. Taka
cyfrowa koncepcja sprzedaży, to z pewnością jeden z nadchodzących trendów, mam
nadzieję, również w Polsce.

Powróćmy do moto-prezentów. Wszystkim zainteresowanym pragnę przypomnieć
fakt, iż w naszym kraju zagościły już salony wielu ekskluzywnych marek. Wśród nich
m.in. Rolls-Royce’a, Lamborghini, Maserati i wielu innych takich... Z pewnością jest
jeszcze kilka niedostępnych na naszym rynku marek i modeli, ale zdesperowany po-
szukiwacz wyszukanych motoryzacyjnych prezentów, dysponujący odpowiednio gru-
bym portfelem, z pewnością i na to znajdzie sposób. Dla tych, którzy wezmą pod uwa-
gę moją sugestię, wiedząc, że jazda takim autem nie da się porównać z niczym innym
i zdecydują się zakupić takie używane, kilkusetkonne cacko, mam kilka podpowiedzi,
na co warto zwrócić uwagę.

Podstawowym problem dla klienta na używany supersamochód, jest możliwość zo-
baczenia go. Większość z oferowanych pojazdów, to wyłącznie ogłoszenia, a prezen-
towane w nich pojazdy stoją w innych krajach i często nie są jeszcze nawet własno-
ścią oferenta, takie „koty w worku”. Kolejny realny problem, to fakt, że takie super
szybkie samochody, bardzo rzadko mają za sobą bezwypadkową przeszłość. Poza tym,
cena. Praktycznie nie da się kupić niczego sensownego poniżej 100 tys. zł. Ale to nie
musi być problem, supersamochody mają być przecież drogie! Czy warto myśleć o
zakupie supersamochodu, jako o inwestycji. Wartość takich pojazdów, co do zasady,
maleje w podobnym tempie do zwykłych samochodów. Jednak dość szybko większość
z modeli przestaje tanieć, a ich ceny ponownie zaczynają rosnąć. Same pojazdy nie
rzadko stając się też poszukiwanymi obiektami kolekcjonerskimi. Najbardziej
pożądane modele drożeją w tempie kilkudziesięciu procent w ciągu kilku lat, a ce-
ny niektórych egzemplarzy sięgają milionów dolarów. Jednym z dobrych miejsc na
zakup bądź sprzedaż klasycznego supersamochodu, są wspominane przeze mnie w
jednym z ostatnich felietonów specjalistyczne targi Techno Classica w niemieckim Es-
sen. Serdecznie zachęcam wszystkich zainteresowanych do zakupów, do świąt po-
zostało jeszcze kilka dni!

Wszystkim Czytelnikom MOTO-PASSY, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Na-
rodzenia i Nowego Roku 2015, życzę zdrowia oraz spełnienia wszystkich motoryza-
cyjnych fantazji. Do zobaczenia już w Nowym Roku!

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
Nasza motoryzacja

Moto-święta Senat USA jednogłośnie uchwalił militarną pomoc dla Ukrainy i rozszerzenie sankcji
wobec rosyjskich firm przyczyniających się do destabilizacji Ukrainy lub dostarcza-
ją broń do krajów, których rządy sobie tego nie życzą. Pomoc militarna obejmować

miałaby radary, drony obserwacyjne i rakiety przeciwczołgowe, a więc broń wybitnie defen-
sywną. Prezydent nie pali się do wykonania tej ustawy. Wedle dość skomplikowanego, ale w
gruncie rzeczy przejrzystego prawa amerykańskiego opartego na filozofii równoważenia władzy wykonawczej
i ustawodawczej i pełnego jej rozdziału Obama może skutecznie wstrzymywać realizację ustawy przyjętej
przez Senat. Prezydent nie spieszy się z realizacją senackiej ustawy bo zależy mu na najdalej idącej wspólnej
polityce USA i Unii Europejskiej w kwestii agresji Rosji na Ukrainę. Można zrozumieć racje Obamy. Wojen do-
mowych nie wygasza się dostawami broni. 

Tyle że to, co dzieje się na wschodzie Ukrainy, nie jest w pełni wojną domową. Mamy tam do czynienia ze
splotem różnych okoliczności, z których najbardziej istotne to: przeważająca większość mieszkańców Wscho-
du była przed Majdanem 2013/2014 raczej przeciwna zbliżaniu Ukrainy do Unii Europejskiej i raczej prorosyj-
ska, Rosja dostawami broni a także ukrytą interwencją zbrojną złamała świętą dla współczesnej Europy zasa-
dę niezmieniania granic państwowych siłą, Kreml nie wypełnił swoich zobowiązań z umowy budapesztańskiej
z 1992 roku o wycofaniu broni atomowej z Ukrainy, zmiana prawowitej władzy w Kijowie w 2014 roku nosiła
znamiona zamachu stanu, elity polityczne Ukrainy zmarnowały dwadzieścia lat jej niepodległości czego kon-
sekwencją było olbrzymie rozwarstwienie poziomu życia Ukraińców i Rosjan na korzyść tych ostatnich, co sprzy-
jało wielkoruskiej polityce Kremla. Dzisiaj stronami konfliktu na Wschodzie są: z jednej strony tzw. separaty-
ści wyposażani w broń przez Rosję i mocno przez nią wspierani także kadrowo, z drugiej zaś Ukraińcy: regu-
larne wojsko i ochotnicy przyjezdni z innych regionów Ukrainy. Ludność początkowo wybitnie prorosyjska dzi-
siaj jest ofiarą wojny. Nie tylko wojny jako takiej, ale także demoralizacji uzbrojonych „separatystów” i konflik-
tów pomiędzy ich dowódcami zamieniającymi się w pospolitych bandytów. Co zresztą zazwyczaj towarzyszy
konfliktom, w których gromady młodych uzbrojonych mężczyzn wolne są w rzeczywistości od kontroli państwa.

Tymczasem Rosję ogarnia wielki kryzys. Monokultura gospodarcza, w której 70% dochodów budżetu zapew-
niała ropa i gaz, nie ma szans skutecznej obrony przed gwałtownym spadkiem cen na eksportowane nośniki
energii o 40%. Sankcje Zachodu, wywołane zbrojnym najściem na Krym i próbą głębokiej destabilizacji Ukra-

iny, nie przyniosłyby szybko efektów (je-
śliby w ogóle przyniosły takie, jakie są ich
celem), gdyby nie gwałtowny spadek
przychodów budżetu Rosji. 

Putin znalazł się w przedsionku piekła.
Jego władza jest oparta na gęstej i mocno
utkanej sieci jego lenników w samej Mo-

skwie, jak i na rosyjskiej prowincji, często powiązanych wspólną biografią oficerów tajnych służb i na wizerun-
ku wodza, który przywraca narodowi utraconą przed chwilą dumę, płaci emerytury, pensje i zapewnia względ-
ny dobrobyt traci właśnie legitymację. Tym bardziej to dla niego niebezpieczne, że właśnie przed momentem pła-
wił się w narodowej ekstazie po „odzyskaniu” Krymu. 

W tej sytuacji rośnie fala wezwań komentatorów i polityków, także w Polsce, by „przycisnąć” Putina. 
Skuteczność polityki Zachodu, w tym i Polski, w kwestii rosyjskiej zależeć będzie w najbliższym czasie, w 2015 ro-

ku, od trzech czynników. Od  utrzymania się (bo w dalszy zasadniczy spadek nie wierzę) cen ropy i gazu na świato-
wych rynkach. Od spójności polityki UE i USA. Od konsekwencji władz Ukrainy w reformowaniu kraju. Nie mam in-
strumentów dla rzetelnej analizy pierwszego z wymienionych czynników. A on decyduje. Ufam, iż rząd USA i Komi-
sja Europejska nie pomylą się w swoich prognozach. Mam nadzieję, że Putin ich czołowych polityków ponownie nie
uwiedzie. Wierzę, że postępować będą roztropnie. Bez fajerwerków i konsekwentnie. Spójność zależy i od nas. Dro-
gą do niej jest cierpliwość i zgoda na „ucieranie” poglądów, a nie ich forsowanie. Jeśli Amerykanie i Niemcy, a wraz
z  nimi Wielka Brytania, Francja, Włochy i Polska, a także Szwecja i Dania mówić będą jednym głosem  i działać w
ścisłym porozumieniu, można mieć nadzieję, że Rosja wreszcie zrozumie, że jej przyszłość jest w Europie. 

Rosja nie może być spychana do czarnej dziury gdzieś pomiędzy Białoruś Ukrainę, islamską barbarię i Chiny. Z go-
rączką Przedkaukazia i Gruzją miotającą się między swoją mityczną wyjątkowością a Europą. Mówi się: Rosja sama
się w tą dziurę pcha. Jest racja w tym gadaniu. Tak, sama się pcha. Entuzjazm, z jakim witała swoje wojska na Kry-
mie, potwierdza tę tezę. W naszym jednak interesie jest jednak, żeby się tam nie pchała. Mamy, jako Euroatlantyda,
mocne karty w ręku.  Kluczem do sukcesu jest cierpliwość i spójność. Wobec takiej perspektywy, wobec zagrożeń i
szans, jakie prezentuje nam współczesność, uważam prezydenturę Donalda Tuska w Radzie Europejskiej i Bronisła-
wa Komorowskiego w Polsce za okoliczność budzącą optymizm. W naszym interesie jest współpraca. Spójność i sta-
bilność wypracowanej wspólnie przez Europę i Amerykę polityki. I cierpliwość przywódców.

Poza pokojem, co oczywiste życzę Państwu, czytelnikom Passy i moim czytelnikom, by było Wam dobrze ze so-
bą samym. Nie tylko w Święta i w Nowym Roku. Z własną fizycznością i własną osobowością. Życzę pogody! Żeby
Wasi bliscy byli naprawdę bliscy. Żeby ludzie wokół byli przyjaźni i żebyście Wy byli ludziom przyjaźni. A w chwi-
lach trudniejszych, żeby nie brakowało Wam pamięci dni lepszych i nadziei związanej z przyszłością. Polsce życzę
odnajdywania tego, co ją scala, co łączy, co dobre i co słuszne. Rozumu i pogody. Uczciwości i odpowiedzialności. 

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

Cierpliwość...

„Uważam prezydenturę Tuska 
w Radzie Europejskiej i  Komorow-
skiego w Polsce za okoliczność 
budzącą optymizm”

Dziesięć milionów podziękowań
5 grudnia dokładnie o godz. 13:30 po raz drugi w historii Lotniska Chopina
obsłużyliśmy 10-milionowego pasażera. To wielkie wydarzenie w życiu lotni-
ska i powód do serdecznych podziękowań dla wszystkich osób, które skorzy-
stały w tym roku z naszego portu. 

O ile podobny wynik w zeszłym roku w dużej mierze zawdzięczaliśmy Ryanair’owi, któ-
ry przez dziewięć miesięcy operował na Lotnisku Chopina po zamknięciu Modlina, o tyle
10 milionów w 2014 r. jest wynikiem stałego i organicznego wzrostu ruchu wypracowane-
go przez innych przewoźników. 

Ryanair obsługiwał na Lotnisku Chopina ponad 10 proc. wszystkich pasażerów, ale był takim niespodzie-
wanym prezentem, który wpadł nam pod choinkę w 2012 r. a we wrześniu 2013 zniknął. Dziś go nie mamy,
a mimo to liczba obsłużonych pasażerów znów przekroczy magiczny poziom 10 milionów. 

O faktycznym wzroście na poziomie około 8 procent świadczą wyniki października i listopada - czyli miesię-
cy, które możemy porównywać bez Ryanaira. W obydwu przypadkach były to miesięczne rekordy w historii por-
tu: w październiku obsłużyliśmy 970 tys. pasażerów (+8,5proc.), a w listopadzie 746 tys. (+7,2 proc.). War-
to dodać, że te rekordowe liczby pasażerów obsłużone zostały przy zmniejszonym o około 30 procent zatrud-
nieniu personelu lotniskowego. Mimo tej znaczącej zmiany jakość obsługi pasażerów pozostała nadal na nie-
zmienionym, wysokim poziomie.

Z pewnością nie byłoby tych rekordów bez bardzo dobrej pracy i wyników innych linii lotniczych operujących
w Warszawie. O dobrej koniunkturze na rynku przewozów lotniczych świadczą nowootwierane połączenia. Z
początkiem sezonu zimowego uruchomionych zostało siedem zupełnie nowych tras, a kilka kolejnych czeka w
kolejce na otwarcie, choć zwykle zimą linie lotnicze kasują rejsy i trasy, bo pasażerów jest mniej niż latem. 

Powody do satysfakcji ma na pewno LOT, który mimo ograniczeń w otwieraniu nowych połączeń przewozi coraz
więcej pasażerów. Na zimę nasz narodowy przewoźnik zwiększył oferowanie na osiemnastu kierunkach europejskich
i uruchomił dziesięć dalekodystansowych kierunków czarterowych obsługiwanych Dreamlinerami. Bardzo dobrze
rozwija się Wizz Air - drugi największy przewoźnik w Warszawie. W styczniu uruchamia dwa nowe kierunki, a na
wiosnę chce powiększyć swoją bazę na Lotnisku Chopina o dodatkowy samolot i dalej rozwijać swoją siatkę połączeń.
Rosną w siłę także czartery: sezon letni 2014 r. był w tym segmencie o 18 procent lepszy od sezonu letniego 2013. Dwaj
najwięksi przewoźnicy czarterowi: Enter Air i Travel Service przewieźli łącznie ponad 600 tys. osób. 

Bardzo nas to wszystko cieszy, bo im lepsza oferta przewoźników, tym bardziej usatysfakcjonowani pasażerowie.
Jesteśmy przekonani, że z każdym kolejnym rokiem będzie ich coraz więcej. W przyszłym roku mamy ambicję ob-
służyć ponad 11 milionów pasażerów, a w kolejnych dwóch latach przewidujemy wzrost ruchu na poziomie 5-6 proc. 

Lepsza oferta i zwiększony ruch na lotnisku to również większe przychody dla przedsiębiorstwa zarządzającego
portem lotniczym. Porty Lotnicze przeszły w tym roku głęboką restrukturyzację, więc tegoroczny wynik przedsię-
biorstwa będzie ujemny. Ale już w kolejnych latach wyniki będą znacząco lepsze. Spodziewamy się, że wynik EBIT-
DA w 2015 r. sięgnie 300 ml zł, a zysk netto będzie bliski 100 mln.

Tak więc cieszymy się sukcesami roku 2014, ale z nadzieją i spokojem patrzymy również w przyszłość. Cze-
go życzę serdecznie także wszystkim czytelnikom Passy. P r z e m y s ł a w  P r z y b y l s k i
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PPAASSSSAA:: SSkkąądd ppoommyyssłł nnaa 
FFeessttiiwwaall?? 

AALLDDOONNAA MMIICCHHAALLAAKK –– ppzzee-
wwooddnniicczząąccaa LLiiggii KKoobbiieett PPooll-
sskkiicchh:: Serial o Annie German
emitowany przez Telewizję Pol-
ską wiosną 2013 roku, wcześniej
wyprodukowany i pokazany
przez Kanał Pierwszy Telewizji
Rosyjskiej, spowodował, że za-
równo w Polsce, jak i w Rosji
powróciło zainteresowanie
twórczością tej wielkiej artystki.
Piosenki Anny German łączą ro-
dziny, pokolenia i narody, o
czym świadczy sześcioipółmi-
lionowa polska widownia każ-
dego odcinka serialu telewizyj-
nego o tej wspaniałej artystce. W
Rosji każdy odcinek oglądały 23
miliony widzów, a na Ukrainie
22 miliony. Niezwykłość i unika-
towość  Anny German polega
również na tym, że była nie tyl-
ko piękną artystką, ale i piękną
kobietą, pięknym człowiekiem.
Nie da się pokazać jej dorobku
artystycznego, nie pokazując
dwóch stron – polskiej i rosyj-
skiej. Dlatego w kwietniu 2013
roku zaproponowałam Związ-
kowi Kobiet Rosji współorgani-
zację Festiwalu poświęconego
propagowaniu twórczości Anny
German wśród wykonawców
młodego pokolenia. W paździer-
niku 2013 roku delegacja kobiet
rosyjskich z Jekatieriną Łacho-
wą - przewodniczącą Związku
Kobiet Rosji na czele, wraz z
przedstawicielkami Ligi zosta-
ła zaproszone do pani prezyden-
towej Anny Komorowskiej, któ-
ra gorąco i życzliwie wspierała
nasze przedsięwzięcie. Kobiety
rosyjskie zrzeszone w Związku
Kobiet Rosji przyjęły zaprosze-
nie do tego projektu. W grud-
niu 2013 podpisałyśmy porozu-
mienie o współpracy, a już w
maju 2014 w Moskwie zakoń-
czyły się eliminacje wyłaniające
dziesiątkę młodych artystów. W
dniach 4-10 listopada w War-
szawie odbył się Finał „Między-
narodowego Festiwalu Piosenki
– Anna German”, podczas które-
go polscy i rosyjscy artyści wzię-
li udział we wspólnym zgrupo-
waniu finałowym, przygotowu-
jąc się do zmagań konkurso-
wych. Źródłem finansowania
naszego projektu były przede
wszystkim środki Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego.

FFeessttiiwwaall zzoossttaałł zzoorrggaanniizzoowwaa-
nnyy,, bbyy wweesspprrzzeećć mmłłooddyycchh uuzzddooll-
nniioonnyycchh aarrttyyssttóóww,, aallee jjeeddnnoocczzee-
śśnniiee,, bbyy pprrooppaaggoowwaaćć ttwwóórrcczzoośśćć
AAnnnnyy GGeerrmmaann.. CCzzyy ttoo oozznnaacczzaa,,
żżee ttaa ttwwóórrcczzoośśćć zzoossttaałłaa zzaappoo-
mmnniiaannaa ddzziissiiaajj??

AALLDDOONNAA MMIICCHHAALLAAKK:: Tak
możemy to ocenić – w polskich
mediach twórczość Anny Ger-
man jest nieobecna. Jednocze-
śnie, ze względu na wyjątkowość
warunków głosowych a także
wyjątkowość i trudność utwo-
rów - piosenki Anny German nig-
dy nie były powszechnie śpiewa-
ne przez  innych wykonawców,
chociaż są ponadczasowe i
wzbudzają ogromne, niezapo-
mniane emocje. Dzisiaj już tak
się nie śpiewa. Przytoczę tutaj
opinię pani prof. Ewy Iżykow-
skiej-Kłosiewicz, która mówi, że
teraz w śpiewie zamiast melodii
jest krzyk. Nasz Festiwal poka-
zał, że polska młodzież jest nie-
zwykle zdolna i naprawdę pięk-
nie śpiewa.

FFoorrmmuułłaa tteeggoo FFeessttiiwwaalluu bbyyłłaa
ddoośśćć sskkoommpplliikkoowwaannaa,, bbyyllii
uucczzeessttnniiccyy ii zz PPoollsskkii,, ii zz RRoossjjii,,
ddooddaattkkoowwoo bbyyłłoo kkiillkkaa eettaappóóww

ffeessttiiwwaalluu,, aa wwsszzyyssttkkoo ddzziiaałłoo ssiięę
rróówwnnoocczzeeśśnniiee.. DDllaacczzeeggoo??

AAGGNNIIEESSZZKKAA KKRRZZYYŻŻAAKK-KKAARR-
NNIIŁŁOO,, ddyyrreekkttoorr ddss.. rreekkrruuttaaccjjii::
Twórczość Anny German jest
wielokulturowa, niesamowity
wręcz życiorys artystki połączył
ją na stałe z dwoma narodami
polskim i rosyjskim I dlatego dziś
trudno mówić o jej twórczości
w jednym tylko aspekcie, dlate-
go do współpracy zaprosiłyśmy
kobiety rosyjskie, a same elimi-
nacje odbywały się równocze-
śnie w Polsce i Rosji. Formuła fe-
stiwalu opierała się na przesłu-
chaniach eliminacyjnych prze-
prowadzonych w pięciu mia-
stach, to zabieg techniczny. Raz,
że żadne jury nie dałoby rady
przesłuchać w ciągu jednego
dnia zbyt dużej liczby osób, a
dwa, że było to też wygodniejsze
dla uczestników, którzy mieli
możliwość wyboru miejscowo-
ści według własnych preferen-
cji. Przesłuchania eliminacyjne
wyłoniły 35 półfinalistów, któ-
rzy w dwudniowych zmaga-
niach ubiegali się o wejście do
ścisłej 10 osobowej grupy finali-
stów. W ten sam sposób zorgani-
zowały swoją część eliminacji
Rosjanki i 23 maja br. w Mo-
skwie na koncercie półfinało-
wym wyłoniły finalistów.

WW ffiinnaallee wwyyssttąąppiiłłoo 2200 uucczzeesstt-
nniikkóóww,, aa jjaakkiiee bbyyłłoo zzaaiinntteerreessoo-
wwaanniiee ffeessttiiwwaalleemm,, bboo kkoonnkkuurrss
aaddrreessoowwaannyy bbyyłł ddoo lluuddzzii mmłłoo-
ddyycchh,, kkttóórrzzyy AAnnnnyy GGeerrmmaann pprrzzee-
cciieeżż nniiee ppaammiięęttaajjąą..

AAGGNNIIEESSZZKKAA KKRRZZYYŻŻAAKK-KKAARR-
NNIIŁŁOO:: Zainteresowanie festiwa-
lem było ogromne, mimo iż fak-
tycznie skierowany był do osób
bardzo młodych, bo kryteria
wieku określone zostały na
18–28 lat. Młodzi ludzie, jak się
okazało, znają twórczość Anny
German bardzo dobrze, najczę-
ściej zetknęli się z nią w domu
rodzinnym, co potwierdza feno-
men Anny - artystki ponadpo-
koleniowej. Wszędzie gdzie od-
bywały się przesłuchania elimi-
nacyjne było kilkudziesięciu
uczestników. Zdarzało się, że
kontaktowały się z nami osoby
poniżej 18. roku życia i dopyty-
wały się o możliwość wzięcia
udziału w konkursie. Oczywi-
ście w Rosji skala zainteresowa-
nia była nieporównywalnie
większa, ale należy pamiętać,
że tam Anna German jest do
dziś uwielbiana a w Polsce w
ostatnim czasie była nieco za-
pomniana.

PPooddkkrreeśśllaacciiee PPaanniiee,, żżee ffeessttii-
wwaall ttoo nniiee ttyyllkkoo kkoonnkkuurrss nnaa zznnaa-
lleezziieenniiee ppiięękknnyycchh ggłłoossóóww,, aallee
ttaakkżżee ppeewwnnaa iiddeeaa,, mmiissjjaa nnaa zzbbllii-
żżeenniiee mmiięęddzzyy PPoollaakkaammii ii RRoossjjaa-
nnaammii.. CCzzyy ww oobbeeccnneejj ssyyttuuaaccjjii ppoo-
lliittyycczznneejj kkuullttuurraa mmoożżee jjeesszzcczzee
sskkuutteecczznniiee łłąącczzyyćć??

SSYYLLWWIIAA RRÓÓŻŻYYCCKKAA-JJAARROOŚŚ,,
wwiicceepprrzzeewwooddnniicczząąccaa LLiiggii KKoobbiieett
PPoollsskkiicchh:: Kultura powinna być
ponad podziałami. Kontakt z
kulturą pozwala nam przetrwać
trudne chwile, wzmacnia nas,
pozwala nam się poznać i lepiej
zrozumieć, kultura nas inspiru-
je. Kultura jest również miarą
rozwoju społeczeństw. Mamy
nadzieję, że nasza inicjatywa po-
kazuje, że porozumienie pomię-
dzy zwykłymi ludźmi zawsze jest
i będzie możliwe, bez względu
na stanowisko i działania władz.

FFeessttiiwwaall,, ccoo nniieejjeeddnnookkrroottnniiee
bbyyłłoo jjuużż ppoowwiieeddzziiaannee nniiee bbyyłł
pprrzzeeddssiięęwwzziięęcciieemm kkoommeerrccyyjj-
nnyymm,, nniiee pprrzzyynniióóssłł żżaaddnneeggoo ddoo-
cchhoodduu oorrggaanniizzaattoorroomm,, cczzyy łłaattwwoo
bbyyłłoo wwoobbeecc tteeggoo zznnaalleeźźćć oossoobbyy,,

kkttóórree ppoośśwwiięęcciiłłyybbyy  sswwóójj cczzaass ii
pprraaccęę pprroo ppuubblliiccoo bboonnoo??

MMaaggddaalleennaa NNiieeddzziiuułłkkaa –– ddyy-
rreekkttoorr ffiinnaannssoowwyy:: W dzisiejszym
bardzo materialnym świecie za-
wsze trudno jest wypromować
ideę pracy pro publico bono, po
prostu praca charytatywna nie
jest w „modzie”. Jednak nam
udało się stworzyć wspaniały
zespół ludzi dobrej woli, pełnych
zaangażowania, poświęcenia i
zapału. Wiele z tych osób znało
osobiście i współpracowało z
Anną German. Inni zafascyno-
wani samym pomysłem na fe-
stiwal oferowali swoje wsparcie
w różnych aspektach. Wiele fan-
tastycznych, ciepłych i życzli-
wych nam osób zaangażowało
swój czas by pomóc nam w two-
rzeniu tego niezwykłego przed-
sięwzięcia. Sądzę, że w tym
przypadku po raz kolejny za-
działał fenomen osobowości An-
ny German, a dodatkowo osoby
nam pomagające są pasjonata-
mi jej twórczości.

WWssppoommnniiaałłyy PPaanniiee oo ttyymm,, żżee
kkiillkkuuoossoobboowwyy zzeessppóółł wwyykkoonnaałł
mmnnóóssttwwoo pprraaccyy,, ddzziiaałłaańń.. AA ccoo
ttrrzzeebbaa zzrroobbiićć,, bbyy ttaakkiiee pprrzzeeddssiięę-
wwzziięęcciiee jjaakk ffeessttiiwwaall ww ooggóóllee zzaa-
iissttnniiaałłoo ww nnaasszzyycchh bbaarrddzzoo sskkoo-
mmeerrccjjaalliizzoowwaannyycchh rreeaalliiaacchh..

SSYYLLWWIIAA RRÓÓŻŻYYCCKKAA-JJAARROOŚŚ::
Przede wszystkim trzeba mieć
pomysł, ideę takiego przedsię-
wzięcia na tyle dobrą i nośną w
obecnych czasach by inni do-
strzegli w niej potencjał. Nam
się to udało. Wymyśliłyśmy festi-
wal w formule dotychczas nie-
praktykowanej i wykorzystały-
śmy możliwość zdobycia dofi-
nansowania z Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowe-
go. Założyłyśmy, że nasze przed-
sięwzięcie artystyczne to nie tyl-
ko poszukiwanie talentów, ale
także zbliżanie narodów na tej
bardzo codziennej płaszczyźnie.
Zresztą nasz pomysł okazał się
strzałem w dziesiątkę. Młodzi
ludzie, którzy uczestniczyli w
zgrupowaniu finałowym
ogromnie się ze sobą zaprzyjaź-
nili, rywalizacja konkursowa ze-
szła na drugi plan w obliczu
wspaniałej przygody, jaką było
poznawanie wzajemne swoich
kultur, języka. Do tego nawiąza-
łyśmy współpracę z wieloma in-

stytucjami kulturalnymi. Posta-
wiłyśmy też na promocję w elek-
tronicznych środkach przekazu
jak strona internetowa czy pro-
fil na Facebooku, bo tam dzisiaj
przede wszystkim skupia się
młodzież. Otrzymałyśmy rów-
nież wsparcie od wielu znanych
osób. 

W  Komitecie honorowym za-
siadali m. in. Janusz Piechociń-
ski – wicepremier Rządu RP,
małżonki ambasadorów Rosji,
Białorusi, Uzbekistanu i Kazach-
stanu, marszałek województwa
mazowieckiego, prezydenci ta-
kich miast jak Warszawa, Łódź,
Rzeszów, Gdańsk, Białystok.

OOrrggaanniizzaaccjjaa ffeessttiiwwaalluu ttoo
ooggrroommnnee kkoosszzttyy.. FFeessttiiwwaall mmiiaałł
wwiieelluu ppaarrttnneerróóww,, ssppoonnssoorróóww..
CCzzyy łłaattwwoo ddzziiśś ppoozzyysskkaaćć ssppoonn-
ssoorraa ddllaa ttaakk nniieettyyppoowweejj iinniiccjjaattyy-
wwyy kkuullttuurraallnneejj?? BBoo ww kkoońńccuu nniiee
jjeesstt ttoo tteelleewwiizzyyjjnnee sshhooww łłoowwccóóww
ttaalleennttóóww.. CCzzyy ssppoonnssoorrzzyy cchhęętt-
nniiee wwssppoommaaggaajjąą ttaakkąą kkuullttuurręę??

MMAAGGDDAALLEENNAA NNIIEEDDZZIIÓÓŁŁKKAA,,
ddyyrreekkttoorr ffiinnaannssoowwyy:: Tak, to
prawda, festiwal to ogromne
przedsięwzięcie logistyczne, or-
ganizacyjne, ale przede wszyst-
kim finansowe. Zespół organiza-
cyjny, jak już wspomniałam, wy-
konywał swoją pracę charyta-
tywnie, podobnie jak jury, czy
wiele innych osób, ale są też
koszty, których nie da się unik-

nąć, jak zakwaterowanie, czy
wyżywienie finalistów. Są typo-
we koszty eksploatacyjne biura
czy chociażby koszty związane z
zakupem domeny czy serwera.
To wszystko znacznie przekra-
czało możliwości finansowania
naszej organizacji, która utrzy-
muje się jedynie ze składek
członkowskich i darowizn, dla-
tego tak ważne było pozyskanie
partnerów i sponsorów. Czy by-
ło łatwo? Oczywiście, że nie, bo
dzisiaj w ogóle nie jest łatwo po-
zyskać sponsora, a zwłaszcza w
obszarze kulturowym, bo kul-
tura jest niepopularna, to nie
mecz piłkarski, gdzie na stadio-
nie zasiada kilkanaście tysięcy
widzów i reklama sponsora ma
zupełnie inny wskaźnik zainte-
resowania. Dziś wszystko mie-
rzy się wskaźnikami oglądalno-
ści, przelicza się na potencjalne
zainteresowanie klienta zaku-
pem usługi bądź produktu.
Wielkie spektakularne show
kulturalne szybciej znajdą spon-
sorów, mniejsze, a zwłaszcza te
niekomercyjne, mają bardzo
utrudnione zadanie. Mimo trud-
ności udało się nam jednak po-
zyskać spore grono darczyńców.
Z jednakową wdzięcznością
przyjmowałyśmy każdą formę
pomocy, czy to transportowej,
czy produktowej, czy w końcu
ufundowanych upominków i

nagród. I za całą tę pomoc bar-
dzo dziękujemy.

Z  c z ł o n k i n i a m i  L i g i  K o b i e t  
P o l s k i c h  r o z m a w i a ł  R a f a ł  K o s

Pierwsza edycja Festiwalu Pio-
senki - Anna German już za nami.
Było to niecodzienne wydarzenie,
po pierwsze dlatego, że okazało
się, że młodzi ludzie nadal chętnie
sięgają po klasyczny już dziś re-
pertuar Anny German, a nie jest to
repertuar łatwy wokalnie. Jury w
koncercie finałowym podkreślało
wysoki poziom artystyczny wszyst-
kich uczestników, ich zaangażo-
wanie i kreatywność oraz ogrom-
ny zapał i entuzjazm. Festiwal oka-
zał się wspaniałą okazją na zbliże-
nie środowisk artystycznych i spo-
łeczeństw obu krajów na bazie wy-
miany kulturowej, czy językowej,
co doskonale widać było na zgru-
powaniu finałowym, gdy uczestni-
cy często nie znali języka, a mimo
wszystko doskonale się rozumie-
li. Dla organizatorów nadszedł te-
raz czas podsumowań, ale także
przygotowania do ciężkiej pracy,
bo już wkrótce rozpoczną się przy-
gotowania do kolejnej edycji festi-
walu. W 2015 roku finał konkur-
su odbędzie się w Moskwie, Polski
etap zakończy się na koncercie pół-
finałowym. Życzymy zatem Pa-
niom samych sukcesów w realiza-
cji tak pięknej idei.

r e d .

Eurydyki tańczące i śpiewające wciąż wzruszają
Międzynarodowy Festiwal Piosenki Anny German pokazał serdeczne relacje zwykłych Polaków i Rosjan

Odeszła u szczytu sławy, uwielbiana przez miliony Rosjan i Polaków, a jej życie to gotowy scenariusz filmowy prawie jak z Hollywood – Anna German, bo o niej mowa, 
za sprawą serialu wyemitowanego w ubiegłym roku przez TVP przeżywa renesans popularności. W listopadzie w teatrze Warszawskiej Opery Kameralnej 

odbył się koncert finałowy I Międzynarodowego Festiwalu Piosenki – Anna German, w którym udział wzięło 20 finalistów z Polski i Rosji. 
Festiwal to pomysł Ligi Kobiet Polskich, która zaprosiła do współorganizacji Związek Kobiet Rosji. 
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Jeżeli przyjmiemy, że demokratyczny wybór posła lub radnego polega na
tym, aby zebrać więcej głosów niż inni, to znaczy, ni mniej ni więcej, że w
demokracji panuje dyktatura większości - ten kto ma większość, ten rzą-

dzi. I wszystko jest w porządku, nie ma ponoć sprzeczności w określeniu demo-
kracja, to dyktatura większościowa. Przynajmniej nie widzą takich apologeci te-
go systemu. Sytuacja znana od czasów starożytnych, czego przykładem (w jedności, w większo-
ści siła) powiedzenie “nec Hercules contra plures”, co przekłada się dość żartobliwie i dosadnie “i
Herkules dupa, kiedy wrogów kupa” - i ta kupa wprowadza własne rządy.

Aż tu nagle, znienacka jakimś osłom i oślicom przychodzi do głowy obrona feministek, ho-
moseksualistów, lesbijek, transwestytów i innych mniejszości - rasowych, religijnych, bo oka-
zuje się, że są one traktowane przez większość nie tak, jak same by chciały. Być może, czasa-
mi się to zdarza. Ale te mniejszości wprowadzają swój dyktat i zamierzają narzucić swoje
mniejszościowe widzenie świata demokratycznej przecież dyktaturze większości. I część tej więk-
szości też krzyczy i podnosi swoje problemy, jakby były one istotniejsze od gospodarki, kultu-
ry, nauki i innych dziedzin życia państwowego i społecznego.

Aby móc realizować swoje cele, wprowadza się najskuteczniejszy sposób ich osiągnięcia - na-
ginanie lub zmiana semantyki. Na naszym podwórku wygląda to tak, że na przykład słowo “mał-
żeństwo”, którym przez stulecia określano związek kobiety z mężczyzną, usiłuje się przedefi-

niować na “związek 2 ludzi” (liczeb-
nik celowo piszę cyfrą). W języku pol-
skim jest to o tyle trudne, że związek
“dwojga” oznaczałby nadal różne płcie,
związek “dwóch” kojarzy się jedno-
znacznie feministkom z dwiema mę-
skimi, szowinistycznymi świniami

(słownictwo nie moje). Ale od czego radosna językowa twórczość - związek dwóch osób, i
wszystko jasne.

W języku angielskim, nawet w najbardziej cenionych pracach normatywnych, wydawnictwach
poprawnościowych wprowadzenie takiej poprawki nie stanowiło problemu. W zaistniałej sytu-
acji wszelkie  koligacje rodzinne tracą sens i należałoby je od nowa zdefiniować. Mnie dręczy
pytanie. Kim będzie dla mnie (mężczyzny) córka mojego męża z poprzedniego małżeństwa z
moją córką z nim?

Piszę o tej wesołej twórczości dyskryminowanych grup społecznych w ramach panującej demo-
kracji. Semantyka i jej zmiany polegają też na takim zdefiniowaniu słów, aby nikogo nie urazić, by
nie poczuł się inny. Przytoczę historyjkę Aleksandra Nikonowa, autora książki “Koniec feminizmu.
Czym kobieta różni się od człowieka”.

Będąc na Alasce, stał się on świadkiem następującej scenki. W barze siedzi kilkoro Rosjan i je-
den Amerykanin. Dziewczyna, mimo skończonego 26 roku życia, wygląda dość młodo. Alkohol
w USA można podawać ludziom dorosłym po 21 roku życia (do współżycia płciowego dorosłym
się jest już po 16. roku życia - przyp. R.K.). Barman dla jasności sprawy prosi ją o dokument po-
twierdzający wiek. Jak dotychczas sytuacja normalna i logiczna. Od tego jednak momentu roz-
poczyna się amerykański teatr absurdu. Aby uwaga pozostałych nie skupiała się wyłącznie na
dziewczynie, co mogłoby ją onieśmielać lub urazić, barman prosi pozostałe osoby o okazanie do-
kumentów, w tym siwego Amerykanina, który 21 lat skończył zapewne przed II wojną świato-
wą. To też jest tam normalną praktyką. Im dalej w las, tym więcej grzybów. Rosjanie, mający we
krwi życie w państwie policyjnym, mają oczywiście dokumenty przy sobie. Siwy Amerykanin oka-
zuje się być bez dokumentów. W tej sytuacji wszyscy Rosjanie dostają piwo, a staruszek, od któ-
rego nawet w metrze rosyjskim nie zażądano by legitymacji rencisty, piwa nie dostaje. Mało te-
go, wszyscy obecni udają, że nic się nie stało. Praworządność i polityczna poprawność, a gdzie
się podział rozum, zdrowy rozsądek?

Nie pozwólmy zatem na nazywanie zbliżających się świąt przerwą świąteczną, czy jakkolwiek
by tam sobie polscy i światowi semantycy od siedmiu boleści wymyślili.

Życzę wszystkim Czytelnikom zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia.

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Absurdalna poprawność

„Związek “dwóch” kojarzy
się jednoznacznie feminist-
kom z dwiema męskimi,
szowinistycznymi świniami”

Wwigilię 24 grudnia minie równo pół wieku od dnia, kiedy po raz
pierwszy w życiu zostałem aresztowany. Kilkugodzinny pobyt w ko-
mendzie milicji przy ul. Malczewskiego związany był z przestęp-

stwem, które popełniłem wraz z pięcioma wspólnikami. Wydarzenie to powin-
no zostać zapisane w milicyjnych annałach jako jedno z najdziwniejszych w ca-
łej historii stołecznej milicji - policji. 

W ostatnim dniu przed bożonarodzeniową przerwą w nauce w roku szkolnym 1964/65 pięciu
spiskowców z klasy VIII e Liceum Ogólnokształcącego nr 34 im. gen. Karola Świerczewskiego
“Waltera” (dzisiaj popularny “Cervantes”) omawiało w kącie szkolnego korytarza szczegóły wła-
mania w wigilijną noc do tamtejszej sali gimnastycznej. Nie chodziło bynajmniej o ogołocenie
szkolnego magazynu ze sprzętu sportowego, czy też - co dzisiaj jest działaniem powszechnym i po-
pularnym wśród młodzieży - zdewastowanie szkolnego pomieszczenia. Spiskowcy byli młodymi fa-
natykami koszykówki, założyli szkolną ligę i chcieli potrenować przed styczniowymi rozgrywkami,
które miały przybrać formułę pucharową. Pomysł oficjalnego wypożyczenia sali gimnastycznej w
święta Bożego Narodzenia został jednogłośnie odrzucony jako nierealny. W liceum panowała bo-
wiem wyjątkowo ostra dyscyplina, zaprowadzona przez ówczesnego dyrektora Bolesława Redlicha
oraz jego zastępcę Wacława Sobolewskiego ksywa “Kajtek”. 

Grupka sportowców - spiskowców, której prowodyrami byli Pietrzak Józek i Marschall Mariusz (oby
szybko powrócił do zdrowia), szczegółowo opracowała plan akcji. Niewidzialna ręka zostawiła nie do-
mknięte okno w sali gimnastycznej, wyznaczono miejsce wejścia na teren szkoły i miejsce odwrotu.
Ustalono też, kto co ma ze sobą przynieść na wigilijny trening - ten świąteczne ciasto, tamten picie, in-
ny piłkę do koszykówki. Wszystko poszło zgodnie z planem, ale sześcioosobowemu teamowi nie by-
ło dane przećwiczenie wszystkich założonych wariantów. Trening przerwało gwałtowne łomotania
do drzwi i okrzyki: “Milicja, natychmiast otwierać!!!”. Drużyna została związana, przewieziona do mo-
kotowskiej komendy i poddana surowym przesłuchaniom. Na Malczewskiego przybyła zawiadomio-
na przez gliniarzy wicedyrektorka szkoły pani Wolak. Nikt nie chciał uwierzyć, że szóstka młodych lu-
dzi urwała się w ten szczególny wieczór od wigilijnych stołów tylko po to, aby pograć w koszykówkę.
Sugerowano włamanie w niecnych celach, ale milicjanci w żaden sposób nie mogli uczniom udowod-
nić chęci zaboru jakiegokolwiek mienia publicznego, bo nic nie zginęło. Zaczęło im powoli świtać w
głowach, że faktycznie mają do czynienia z fanatykami koszykówki, a nie z włamywaczami. 

Odstąpiono więc od postawienia zarzutów, zawodników zwolniono do domów i oddano pod osąd
dyrekcji liceum. Znającym dyrektora Redlicha dyscyplinarne wydalenie całej szóstki z liceum wy-
dawało się oczywistą oczywistością. Znacznie później dowiedzieliśmy się, że uratował nas szano-
wany przez wszystkich uczniów z 34 LO nauczyciel wychowania fizycznego Jacek Zglinicki (Panie
świeć nad jego duszą), późniejszy trener kadry narodowej Polski i Meksyku w piłce ręcznej. To on
zdołał przekonać nauczycieli na specjalnie zwołanej radzie pedagogicznej, że sprawcy nie działali
z niskich pobudek, a jedynym powodem ich głupoty było zaślepienie sportem. Jak zdołał dokonać
tej sztuki, pozostanie na zawsze tajemnicą tego wspaniałego człowieka i pedagoga.

Pół wieku od tego wydarzenia skłania do refleksji. Przez głowę, niczym w kalejdoskopie, przewija-
ją się kolejne obrazy, a wówczas dociera do świadomości sygnał jak bardzo przez ten, w sumie niezbyt
długi okres  zmienił się świat i w jak niebywale ciekawych czasach przyszło mi żyć. Widzę ciemną po-
krytą powojennym gruzem ulicę Nowoparkową na dolnym Mokotowie, przemianowaną później na
Gagarina. Widzę piekarnię  Woźniaka na Sieleckiej oraz legendarną knajpę “Sielanka” u zbiegu Ga-
garina i Czerniakowskiej, zakład kat. II z dancingiem. Nader często biesiadnicy po wyjściu z tego lo-
kalu mieli problemy z utrzymaniem pionu. Dzisiaj ludzie biesiadujący w murach tej restauracji, opa-
trzonej obecnie szyldem “Sowa i Przyjaciele”, miewają znacznie poważniejsze problemy.

Widzę cuchnącą z lekka uryną i ludzkim potem salę kina “Czerniaków” przy skrzyżowaniu z ul. Bar-
tycką i znacznie lepiej prezentującą się salkę kina “Czajka” na narożniku Chełmskiej i Czerniakowskiej.
Słyszę zniekształcone (kiepski odbiór)  pierwsze przeboje Beatlesów i Stonesów serwowane fanom w
radiu Luksemburg. W radiu polskim można było wtedy słuchać Chóru Czejanda i Kapeli Feliksa Dzier-
żanowskiego. W połowie XX w. młode pokolenie miało dosyć obaw o wybuch kolejnej światowej woj-
ny, surowych obyczajów i materializmu rodziców. Pustkę szybko wypełniła popkultura. To było coś zu-
pełnie nowego. Zaraz pojawił się pierwszy człowiek na Księżycu, a w Polsce coca-cola, Marlboro, fran-
cuskie Gauloises i zachodnie luksusowe produkty w sklepach Pewex. Pełne knajpy i bawiący się lud w
epoce Gierka wnet zastąpiły siermiężne i ponure obrazy z okresu stanu wojennego. I nagle wolność, wy-
zwolona ludzka kreatywność wyrażająca się tysiącami tzw. szczęk i rozstawionych na chodnikach łó-
żek polowych z różnymi towarami. W efekcie z dawna oczekiwany dobrobyt, często iluzoryczny.

Ludzkość zaczyna się w momencie, w którym człowiek zaprzestał łażenia po drzewach, zszedł
na ziemię i wydał z siebie pierwszy wyraz. Przez dziesiątki tysięcy lat świat szedł naprzód, ale ta-
kiego cywilizowanego kopa, jakiego dostał począwszy od lat sześćdziesiątych,  nie notowano w hi-
storii naszego globu. Od liczydeł do komputerów, od prymitywnego aparatu telefonicznego z krę-
coną tarczą do komórek, smartfonów i innych cudów techniki. Jeśli doda się do tego rewolucję oby-
czajową i seksualną, postęp w tej epoce jest niebywały. Ale postęp niesie ze sobą także negatywne
skutki - terroryzm, narkotyki, zbydlęcenie oraz radykalne rozluźnienie rodzinnych więzi. Jeszcze
niedawno para młodych kochanków, nie mając akceptacji rodziców szła “na swoje”, a w ostatecz-
ności rzucała się z mostu, czy jak w Warszawie z Pałacu Kultury i Nauki. Dzisiaj narzeczeni biorą
noże i szlachtują wtrącających się w ich życie rodziców, jak to zrobili ostatnio pod Białą Podlaską
zadbany Kamilek i wychuchana Zuzia. 

Ogólnie rzecz ujmując, zupełnie nie podoba mi się kierunek w jakim obecnie zmierza świat. Zbyt
dużo w naszym życiu agresji, a zbyt mało empatii. Ludźmi zawładnął złoty cielec w postaci pienią-
dza. Najważniejsze dzisiaj terminy to zysk i  efektywność. Gdzieś ginie ludzka solidarność, pleni się
lichwa i oszustwo, wywołuje się sztuczne konflikty, aby zapewnić zbyt i krociowe zyski producen-
tom różnorakiej broni. Na szarym końcu jest zwykły człowiek - zagoniony, wystraszony, stłamszo-
ny przez wiszące nad nim bankowe kredyty. Mimo wszystko, Wesołych Świąt i oby nadchodzący
rok był lepszy od minioego! 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

A w Sielance wciąż zabawa...Piórem Derkacza

Brigitte Bardot
była aktorka

obrończyni praw zwierząt
Okres świąteczny to czas w którym słowo „skubanie” ma swoje szerokie zastosowanie. Handlow-

cy skubią klienta. A klient sam siebie. Jakby tego było  mało, to doszedł jeszcze jeden problem,  do-
tyczący skubania  puchu z gęsi w Polsce. Dostrzegła to BB obrończyni zwierząt . Nie wiem, czy pol-
skie oskubane gęsi z tego się wytłumaczą. Paradowanie z gołymi kuprami, może nie podobać się
dzisiejszej Brigitte Bardot. Mnie to również się nie podoba i powiem krótko BeBe!.

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

Tych, co czują się jeszcze nieoskubani i nie mają pomysłu na prezent, zapraszam na kiermasz
do Galerii Parafialnej Betania przy ulicy Dereniowej 12. „Obrazy i grafiki do domu” czekają na
nabywców.
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Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

PPiiąątteekk,, 1199 ggrruuddnniiaa,, 1199..0000::
Kino Domu Sztuki zaprasza na
specjalny pokaz filmów studen-
tów Akademii Filmu i Telewizji
w Warszawie. Wstęp wolny.
Obejrzymy filmy: „Poli” Łuka-
sza Kamińskiego (historia troj-
ga młodych ludzi żyjących ra-
zem w skomplikowanym
związku) i „G-Roy” Tomasza
Jana Brzyszko (opowieść o
chłopaku ze wsi, który próbuje
żyć i zrobić karierę w Warsza-
wie). Na pokazie obecni będą
reżyserzy i współrealizatorzy
filmów.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 3355 1177

ZZaappiissyy nnaa zzaajjęęcciiaa ww rraammaacchh aakk-
ccjjii ““ZZiimmaa ww mmiieeśścciiee””  ww ddnniiaacchh
1199..0011 –– 3311..0011.. Grupa I w godzi-
nach 10.00 – 11.30, grupa II
12.00 – 13.30. W ramch akcji w
naszej placówce realizowane bę-
dą zajęcie plastyczne “Zimowe
Stokłosy z folklorem” i warszaty
teratralne “Teratr od  podszewki”.
Zapisy i informację od 7 stycznia
2015 w placówce tel. 855 35 17.
Zajęcia współfinansowane przez
urząd dzielnicy Ursynów.

Trwają zapisy na zajęcia cyklicz-
ne z technik tańca współczesne-
go oraz metod teatralno-rucho-

wych w grupie Teatr Tańca dla
osób powyżej 15 roku życia. Zaję-
cia będą odbywać się piątki w go-
dzinach 19-21. Miesięczny koszt
zajęć 150 zł. Spotkania prowadzo-
ne przez choreografki Katarzynę
Warowną i Sarę Bocheńską. 

Język Niemiecki dla począt-
kujących. Dwie godziny, grupy 6
osobowe, godzina lekcyjna 15
zł, prowadząca Iwona Jędrych
– Szynka. Zapisy w placówce,
tel. 855 35 17. Zajęcia od 15
stycznia 2015. 

Bezpłatne konwersacje z języka
angielskiego w Domu Kultury Sto-
kłosy, pn i śr 18.30 – 20.30. Zapi-
sy Susan Carson tel. 501 195 313. 

Język angielski dla dzieci we
wtorki i środy. Wtorki 15-18, śro-

dy 16-19. Prowadzenie i zapisy
Beata Kałuska tel. 604 99 02 68.  

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

1188 ggrruuddnniiaa ((cczzwwaarrtteekk)) oo ggoo-
ddzziinniiee 1188..0000 odbędzie się otwar-
cie międzynarodowej wystawy
sztuki współczesnej pt. GEOME-
TRIA RELACYJNA. Swoje prace
zaprezentują artyści: Waldemar
Bachmajer, Nikola Dimitrov,
Gerhard Hotter  (Niemcy); Rita
Ernst (Szwajcaria); Josef Lin-
schinger (Austria); Jean-Pierre
Viot (Francja); Joanna Zak, Wie-
sław Łuczaj, Maciej Zdanowicz
(Polska). Wstęp wolny.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1188..1122 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
w cyklu Wieczorów Czwartko-
wych z drem Piotrem Laskiem
pt.: „O królu neoficie, złym bi-
skupie i rycerzu rabusiu”. Po
spotkaniu podzielimy się opłat-
kiem i złożymy sobie życzenia
świąteczne.

88..0011 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie z
prof. Andrzejem Karpińskim w
cyklu „Wczesnonowożytne im-
peria kolonialne: powstanie,
rozkwit, upadek” pt.: „Budowa
azjatyckiego imperium Holan-
dii w XVII wieku – jego rozkwit
i upadek”.

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

DDoomm KKuullttuurryy KKaaddrr
uull.. GGoottaarrddaa 1166

tteell.. 2222 884433 8888 8811

2211 ssoobboottaa ggooddzz.. 1177..0000.. Razem
z nami siądź – kolędnikiem bądź
- wieczór kolęd i bożonarodze-
niowej refleksji w wykonaniu ka-
bareciku „Duszowisko”. Scena-
riusz i reżyseria: Janusz Kotarski.
Oprawa muzyczna i akompania-
ment: Beata Nowicka – forte-
pian, Andrzej Bohdanowicz -
skrzypce. Wstęp wolny, rezer-
wacja miejsc online na www,
tel.22 843 88 81, lub e-mail: re-
zerwacja@dkkadr.waw.pl.

Nagrodę za rozwiązania otrzymuje WWiieessłłaawwaa SSyyllwwaannoowwiicczz..
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 

w poniedziałek (5 stycznia!!!) między godz.  12.00 a 12.30 .
R y s z a r d  K o c h a n

NN a  śa  ś w i ą tw i ą t e c z n e  w i e c ze c z n e  w i e c z o ro r yy
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ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
601-336-063

KUPIĘ narzynkę - M3 x 0,8 mm.
Tel. 22 649-04-04

KUPIĘ płyty 
winylowe i CD 

dojazd
609-155-327

KUPIĘ 1-,2-pokojowe, 
724-09-09-58

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

AUTO SKUP 
WARSZAWA
501-291-812

AA ANGIELSKI skutecznie, 
503-765-393

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

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

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

CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

MATEMATYKA, nauczycielka,
604-399-221

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

DO OCHRONY, wiek do 55 lat,
system 24/48, stawka 5 zł, obiekt
przy metro Wilanowska, 
518-771-112

FIRMA zatrudni na 1/2 etatu
gospodarzy domów. 

Mile widziani sprawni
renciści i emeryci, 

605-613-451

ZATRUDNIĘ elektryka
(konserwatora osiedla), 
601-81-04-71

ZATRUDNIĘ panią z
doświadczeniem
pedagogicznym, 

jeżdżącą na nartach, 
na zimowisku 

od 19 do 29 stycznia 2015r.
Tel. 515-231-969

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, gładź, malowanie,
panele, inne, 502-029-391

HYDRAULIKA, remonty, 
602-651-211

KOMPUTERY pogotowie, 
ul. Na Uboczu 3, 

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

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644-26-05, 
601-737-777

KRATY, tel. 603-349-374

KRAWCOWA, 
ul. Kulczyńskiego 9, 

tel.: 692-101-784

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

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

NAPRAWA - lodówki, pralki,
502-562-444

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

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

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

NAPRAWA
TELEWIZORÓW

22 641-80-74

NAPRAWA TELEWIZORÓW,
502-288-514

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

PROFESJONALNE
czyszczenie i pranie

dywanów i wykładzin, 
501-053-855,

www.fstz.waw.pl

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie
501-535-889

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

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

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

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

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

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

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

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

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

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp.
608-303-530

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

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

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

DOM OPIEKI, Piaseczno, 
601-870-594

HERBALIFE, gwarancja,
konsultant  Michał Łuczyński

22 644-79-28, 
601-313-313

MASAŻE różne, 572-650-662
OŚRODEK opiekuńczy dla osób

starszych. 18 lat doświadczenia,
Piaseczno - Zalesie Dolne, lekarz,
tel.607-081-930

PSYCHIATRA, 22 299-11-22
PSYCHOLOG, 22 299-11-22
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Kochani czytelnicy 
PASSY!

Przyszła do nas wiewió-
reczka i powiedziała: Kocha-
ni czytelnicy PASSY, zbliżają
się Święta, to czas miłości i
bliskości. Otwórzcie serca na
innych – także na potrzebują-
ce zwierzęta. Oto Pomarańcz-
ka – pięknie ubarwiony szcze-
niak, suczka, która pilnie szu-
ka domu, choćby tymczaso-
wego. Wiek około cztery mie-
siące. Mieszka pod gołym nie-
bem w stadzie z kilkunastoma
dużymi psami, które zabiera-
ją jej jedzenie. W takich wa-
runkach nie przetrwa zimy.
Pomarańczka wyrośnie na
średniego pieska.

Do nowego domu piesek
może zostać przywieziony z
Wyszkowa oraz będzie przy-
gotowany (szczepienia, odro-
baczanie etc.). 

Dla zainteresowanych: Mo-
nika, tel. 606253978, e-mail:
skoma@skoma.pl.
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