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Nie ma to jak przejść na z gó-
ry upatrzone pozycje. Dla-
tego wcale się nie dziwię, że

w ostatnim czasie ze stanu zwykłe-
go w stan błogosławiony przeszła
najlepsza tancerka wśród tyczkarek
i najlepsza tyczkarka wśród tance-
rek – Monika Pyrek; z Izby Lordów
do Izby Szejków przeszedł piłkarski
arbiter elegantiarum David Bec-
kham; na przejście w stan spoczyn-
ku twórczego zdecydowała się – po
okresie taśmowego produkowania

scenariuszy seriali tv – nasza są-
siadka Ilona Łepkowska, zaś sta-
nowisko Pierwszego Obywatela
Państwa-Miasta Watykan posta-
nowił porzucić bawarski poliglota
Joseph Ratzinger, który będzie miał
wkrótce dużo więcej czasu, by gry-
wać Mozarta i Beethovena na for-
tepianie pod własnym nazwiskiem,
a nie jako Benedykt XVI. 

T łukącej kasę Łepkowskiej
zawistni wciąż się złośliwie
czepiali. Wedle Jerzego

Gruzy, w jej serialach główny wą-
tek to wyłącznie rozmowy przy
zmywaku. Kuba Wojewódzki
stwierdził natomiast w

swojej ogólnopolskiej
opinii, iż owe produkcje spro-
wadzają się do wchodzenia i wy-
chodzenia z pokoju, nie dodając
przez zwykłą u niego galanterię, że
chodzi o pokój, w którym do sprzą-
tania najmuje się Ukrainki.

P ani Ilona rzeczywiście na-
pracowała się setnie, wyka-
zując taką płodność pisar-

ską, iż nawet znany król grafoma-
nów Józef Ignacy Kraszewski mógł-
by jej co najwyżej buty czyścić. Rów-
nie płodny w piśmie jak ona nigdy
nie był też Joseph Ratzinger.  Zo-
stawszy na Stolicy Piotrowej na-
stępcą Jana Pawła II, opublikował

o wiele mniej od niego dokumentów
teologicznych, promujących praw-
dy wiary. Potwierdził za to jedną
bezdyskusyjną prawdę – o pladze
pedofilii wśród księży, przyznając,
że nie jest to sprawa marginalna.  

K rytycy odchodzącego Bene-
dykta XVI zarzucają mu
zbytni konserwatyzm reli-

gijny i przeciwstawianie się prze-
słaniom II Soboru Watykańskiego.
Nie wiadomo dlaczego akurat teraz
tylu ludziom przyszła ochota, iżby
wystąpić pod wspólnym hasłem:
huzia na Józia, jakby pianista Jo-
seph R. cokolwiek fałszował. Dla
mnie akurat rażącym fałszem był
niedawny artykuł w czasopiśmie
„Do rzeczy”, bo autor artykułu po-
traktował najbardziej prominent-
nego apostatę XXI wieku, księdza
profesora Tomasza  Węcławskiego
jak prowincjonalnego wikariusza,
chociaż Węcławski był bodaj naj-
wybitniejszym teologiem naszych

czasów. I nagle on, podpora Kongre-
gacji Nauki Wiary, zaprzeczył bo-
skości Chrystusa i na dodatek prze-
stał wierzyć w pobożne intencje Jo-
sepha Ratzingera, który nie pomógł
mu w ujarzmieniu wyskoków, ja-
kich dopuszczał się arcybiskup Ju-
liusz Paetz, wyautowany nawet w
Episkopacie Polski z uwagi na na-
prawdę przesadny, żeby nie powie-
dzieć namiętny... klerykalizm. 

T rudno zaprzeczyć, że B-16
– jak zwykła określać od-
chodzącego papieża mło-

dzież – abdykuje w momencie nie-

słychanego zakłamania w sferach
kościelnych. Owo zakłamanie mo-
że w najbardziej rażącym stopniu
dotyczy Polski, której pieniędzmi
dosyć bezwstydnie tuczy się pań-
stwo Watykan, nie bacząc, że  Pol-
skę dotknęły najpierw dwie woj-
ny światowe, a potem komuni-
styczne zniewolenie. 

C zy jednak któregokolwiek
Ojca Świętego obchodzi los
wielu obywateli polskich,

wyrzucanych z domostw przez bez-
względne zakonnice i zakonników,
którzy ponad zwykłe ludzkie miło-

sierdzie przekładają swój biznes-
plan? Czy Watykan przeprosił za
skandaliczne wyłudzenia, jakich
w naszym kraju dopuściła się tak
zwana Komisja Majątkowa, a tak-
że salezjańska mafia w Legnicy?

D latego współczuję na przy-
kład głęboko wierzącym i
działającym w dobrych in-

tencjach uczestnikom konwersa-
torium w ursynowskiej Szkole
Wyższej Przymierza Rodzin. Bo w
tekstach Konwersatorium cytuje
się między innymi słowa Benedyk-
ta XVI:„Z ufnością przyzywajmy
Matki Miłosierdzia. Dziewica Ma-
ryja, przez udział w misji swego
Syna, otrzymała przywilej, że mo-
że przychodzić nam z pomocą za-
wsze i wszędzie”. Dlaczego przed-
stawiając takie szlachetne ogólni-
ki, ani słowem nie wspomni się o
wcale niemiłosiernych siostrach
norbertankach, zamierzających
posłać na bruk mieszkańców całej

ulicy w Nowej Hucie. To konkret,
zaświadczający o dwulicowości
osób duchownych. 

K ościół – pod rządami ko-
lejnych papieży, w tym Be-
nedykta XVI – zachował

anachroniczną strukturę feudal-
ną, nie pasującą do dzisiejszej de-
mokracji, wymagającej chociażby
konsultacji społecznych w waż-
nych sprawach. Kilkanaście lat te-
mu doszło do awantury na Ursy-
nowie, ponieważ Archidiecezja
Warszawska chciała zabetonować
zielony teren pod Kopą Cwila, nie
pytając o opinię mieszkańców.

Tak samo ich nie pytała

GDDKiA, pla-
nując  ursynowski od-

cinek autostrady, która jest bez
wątpienia potrzebna, tylko dla-
czego wcześniej ktoś dał zgodę na
wzniesienie na linii tego ważne-
go szlaku wielopiętrowych domów
mieszkalnych?

W dobie błyskawicznego
obiegu informacji coraz
trudniej pozwalać sobie

na rozbieżność między słowami i
czynami. Zwłaszcza wtedy, gdy
słowa te wypowiadają ludzie kreu-
jący się na osoby świętsze od papie-
ża. Może Benedykt XVI już nie chce
dłużej firmować obłudy?

P A S S M I TA

RYS. PETRO/AUGUST

„Kilkanaście lat
temu doszło do awan-

tury na Ursynowie, ponieważ 
Archidiecezja Warszawska

chciała zabetonować zielony
teren pod Kopą Cwila, nie 

pytając o opinię 
mieszkańców”
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P
ani Elżbieta z Warszawy,
klientka Funduszu Hipo-
tecznego Familia opowia-

da jak zmieniło się jej życie
dzięki rencie dożywotniej. W
wywiadzie zdradzi nam co skło-
niło ją do skorzystania z tej
oferty, na co wydaje comiesięcz-
ne, dodatkowe pieniądze i jak
zachęciłaby innych seniorów do
skorzystania z możliwości, któ-
re daje odwrócona hipoteka. 

CCoo zzmmiieenniiłłoo ssiięę ww PPaannii żżyycciiuu ppoo
ppooddppiissaanniiuu uummoowwyy zz ffuunndduusszzeemm hhiippoo-
tteecczznnyymm??

Na co dzień jest mi teraz zdecydowa-
nie łatwiej. Nie muszę rezygnować z
kupna wielu przydatnych rzeczy. Star-
cza mi m.in. na wizyty u lekarza czy le-
ki. Dzięki temu czuję się znacznie spo-
kojniej, gdyż nie muszę martwić się tak
bardzo o swoją przyszłość. 

NNaa jjaakkiiee iinnnnee cceellee pprrzzeezznnaacczzaa PPaannii
jjeesszzcczzee sswwoojjąą ccoommiieessiięęcczznnąą rreennttęę ddoożżyy-
wwoottnniiąą??

Rentę przeznaczam przede wszyst-
kim na wydatki bieżące. Oprócz wspo-
mnianych leków i  lekarza również na
opiekę nad moim małym zwierzęciem.
Czasem pozwalam sobie również na
przyjemności takie jak wyjście do te-
atru. Mogę także skorzystać z pomocy
osoby, która sprząta moje mieszkanie.
Jest to dla mnie bardzo ważne. Mój
stan zdrowia nie pozwala mi na samo-
dzielne porządki. Dzięki rencie doży-
wotniej stać mnie także na drobne in-
westycje.

DDllaacczzeeggoo PPaannii zzddeeccyyddoowwaałłaa ssiięę nnaa
sskkoorrzzyyssttaanniiee zz ooffeerrttyy FFuunndduusszzuu HHiippoo-
tteecczznneeggoo FFaammiilliiaa?? 

Jestem osobą, która nie ma bliskich
spadkobierców. Osobiście nie jestem
też przekonana do polegania na opie-

ce przyjaciół czy znajomych w zamian
za przekazanie im prawa do mieszka-
nia. Wiem, że obietnice, niezależnie
od dobrej woli, często są bez pokry-
cia. Dlatego zdecydowałam się na
wsparcie gwarantowane przez wyspe-
cjalizowaną firmę. Takie rozwiązanie
jest dla mnie znacznie bardziej komfor-
towe. Być może moje podejście nie jest
powszechne, ale w moim odczuciu
jest realistyczne i jak najbardziej odpo-
wiednie.

JJaakk wwyygglląąddaałłaa pprroocceedduurraa zzaawwaarrcciiaa
uummoowwyy zz FFHH FFaammiilliiaa??

Zadzwoniłam na nr 801 801 841,
umówiłam się na spotkanie. Podczas
pierwszego spotkania z przedstawicie-
lem firmy miałam wiele pytań zwią-
zanych z rentą dożywotnią. Opiekun
klienta przedstawił mi wszystkie pod-
stawy prawne świadczenia renty doży-
wotniej. Miałam możliwość na spokoj-
nie wszystko przeanalizować i wiedzia-
łam czego dotyczą zapisy w umowie z
Funduszem Hipotecznym Familia. Za-
warcie umowy przebiegło komforto-
wo. Obecnie, po podpisaniu dokumen-
tu mam stały kontakt z moim opieku-
nem, który odpowiada na wszystkie
moje pytania.

CCzzyy ppooddppiissaanniiee uummoowwyy wwppłłyynnęęłłoo ww
jjaakkiiśś ssppoossóóbb nnaa mmoożżlliiwwoośśccii kkoorrzzyyssttaanniiaa
zz mmiieesszzkkaanniiaa??

Absolutnie nie. Korzystam z miesz-
kania w taki sam sposób, jak przed
podpisaniem umowy z Funduszem.
Ponadto mogę remontować mieszka-
nie, przemalować ściany czy zmienić
meble. Nikt mi niczego nie zabrania.
Zawarcie umowy z funduszem hipo-
tecznym tylko formalnie wpłynęło na
moje prawa do nieruchomości. W prak-
tyce wszystko pozostało bez zmian.

CCoo sskkłłoonniiłłoo PPaanniiąą ddoo wwyybbrraanniiaa kkoonn-
kkrreettnneeggoo ffuunndduusszzuu hhiippootteecczznneeggoo??

Wybierałam spośród dwóch głów-
nych funduszy hipotecznych, które
działają na polskim rynku. Odrzuci-
łam natomiast możliwość skorzysta-
nia z odwróconego kredytu hipotecz-
nego, gdyż jest to rozwiązanie wciąż
niedostępne, a poza tym ma zapew-
niać opiekę na określony czas,  a nie do-
żywotnio. Wybrałam konkretną ofertę
na podstawie wywiadu porównawcze-
go, który zrobiłam oraz opinii pojawia-
jących się w mediach. Po analizie
wszystkich danych oraz informacji, któ-
re otrzymałam od funduszy hipotecz-
nych wybrałam po prostu korzystniej-
szą propozycję.

CCzzyy ppoolleecciiłłaabbyy PPaannii sskkoorrzzyyssttaanniiee zz
rreennttyy ddoożżyywwoottnniieejj iinnnnyymm??

Moi rówieśnicy powinni wiedzieć,
że na Zachodzie instytucja renty do-
żywotniej pojawiła się dużo wcześniej
i stosunek do własności jest inny niż
Polsce. Osoba posiadająca nierucho-
mość jest jej jedynym właścicielem, jest
tylko jego. Moi sąsiedzi, znajomi dziwią
się, że nie mam komu zostawić swoje-
go lokum. W naszym kraju istnieje psy-
chiczne poczucie współwłasności. Jest
to ewidentnie bariera wśród osób star-
szych, które interesują się rentą doży-
wotnią. Sytuacja jest chyba zupełnie
inna wśród osób młodszych, którzy
częściej zmieniają miejsce zamieszka-
nia. Inaczej podchodzą do kwestii wła-
sności i z pewnością chętniej będą ko-
rzystały z renty dożywotniej. 

D z i ę k u j ę  z a  r o z m o w ę .
R o z m a w i a ł a  A g n i e s z k a  Z a j ą c

ZZaaddzzwwoońń 880011 880011 884411 
ii sspprraawwddźź jjaakk nnaa lleeppsszzee

mmoożżee ssiięę zzmmiieenniićć 
TTwwoojjee żżyycciiee

Wywiad z klientką Funduszu Hipotecznego Familia

Renta dożywotnia sposobem na lepszą emeryturę
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Internetowe interwencje drogowe popularne wśród mieszkańców Ursynowa

Widzisz dziurę na drodze – zgłoś to!
Dziury w drogach głębokie
na 20-30 centymetrów,
szerokie nawet na półtora
metra. Zniszczone koła i
zderzaki, pobocza usiane
oderwanymi kołpakami.
Taki obraz drogowej Pol-
ski odsłoniła odwilż.

To, że zima odbiła się mocno
na kieszeni drogowców, jest
pewne i wcale nie chodzi o kry-
zys. Wydatki związane z posy-
pywaniem i odśnieżaniem dróg
są gigantyczne, podobnie jak
zniszczenia na drogach, nie-
współmierne do poprzednich
sezonów. Każdego roku po zi-
mie Generalna dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad przezna-
cza ok. 200 milionów złotych
na pokrycie szkód, w tym roku
ta kwota może okazać się nie-
wystarczająca.

Jak co roku zima dobija drogi
w miastach. Wiele ulic dosłow-
nie rozlatuje się w oczach, a dziu-
ra w asfalcie goni dziurę. Kie-
rowcy za zniszczone koła i za-
wieszenie coraz częściej zasypu-
ją urzędy wnioskami o odszko-
dowania. Urzędy jednak starają
się wyjść naprzeciw kierowcom
i wprowadzają nowe usługi.

Na stronie Internetowej Urzę-
du Dzielnicy Ursynów została
uruchomiona nowa aplikacja
pod nazwą „Internetowe inter-
wencje drogowe”. Za jej pośred-
nictwem mieszkańcy dzielnicy
mogą zgłaszać problemy związa-
ne ze stanem ursynowskich dróg
takie jak ubytki w nawierzchni,

utrudnienia drogowe czy nie-
bezpieczne miejsca.

Wydaje się, że nowa aplika-
cja zdecydowanie ułatwi kon-
takt mieszkańców Ursynowa z
urzędem oraz pozwoli na szyb-
sze reagowanie na zgłaszane
problemy. Wiele osób skorzysta-

ło z formularza i już zgłosiło róż-
nego rodzaju usterki drogowe,
które jak twierdzą władze dziel-
nicy, już zostały przekazane od-
powiednim organom.

Zgłaszanie interwencji drogo-
wych przez Internet stało się po-
pularne wśród mieszkańców Ur-

synowa. Od początku roku do
Urzędu Dzielnicy Ursynów za
pośrednictwem zakładki „Inter-
wencje drogowe” wpłynęło aż
67 zgłoszeń. Dotyczą one spraw
związanych ze stanem na-
wierzchni jezdni, chodników, or-
ganizacji ruchu, sygnalizacji

świetlnych, zimowego utrzyma-
nia ulic oraz reklam usytuowa-
nych w pasie drogowym ulic
gminnych i powiatowych.

19 internetowych interwencji
drogowych dotyczyło dróg będą-
cych w zarządzie Zarządu Dróg
Miejskich, a dotyczyły one w

znacznej większości, bo aż w 12
przypadkach stanu nawierzchni
dróg. Reszta odnosiła się do sta-
nu nawierzchni chodników, sy-
gnalizacji świetlnej czy organiza-
cji ruchu. Wszystkie interwencje
zostały przesłane do ZDM i ZOM
celem załatwienia sprawy zgod-
nie z kompetencjami.

44 Internetowe interwencje
dotyczyły dróg będących w za-
rządzie Dzielnicy Ursynów, a do-
tyczyły one: stanu nawierzchni
dróg (8 sztuk), nawierzchni
chodników (3), zmian w organi-
zacji ruchu (8), oznakowania
pionowego (3), reklam (1), zi-
mowego utrzymania (18), wy-
równanie dróg gruntowych (3).

Na bieżąco zlecane są napra-
wy nawierzchni jezdni oraz
oznakowania pionowego. Zimo-
we utrzymanie ulic i chodników
bezpośrednio przekazywane jest
do Wydziału Ochrony Środowi-
ska w celu podjęcia stosownych
działań. Sprawy dotyczące
zmian w istniejącej organizacji
ruchu są rozpatrywane na bieżą-
co i w terenie pod względem za-
sadności. Remonty cząstkowe
chodników jak również wyrów-
nanie nawierzchni dróg grunto-
wych będzie wykonane przy
sprzyjających warunkach atmos-
ferycznych, czyli przy dodatniej
temperaturze powierza oraz od-
powiedniej wilgotności gruntu.

Interwencje można zgłaszać
pod adresem wwwwww..uurrssyy-
nnooww..ppll//iinntteerrwweennccjjeeddrrooggoowwee..

L u K

FOTO LECH KOWALSKI

Dziecięcym balem karnawałowym zakończyła się w niedzielę
akcja „Zima w mieście” w ursynowskim Domu Sztuki SMB „Jary”.
W ładnie przystrojonej balonami i efektownie podświetlonej sali
tanecznej zaroiło się od maluchów i ich rodziców. Wszyscy przez
dwie godziny dobrze (sądząc z opinii wyrażanych po balu) bawili
się przy muzyce, piosenkach, popisach klauna cyrkowego i skeczach
kabaretu „Korniki”. Całość prowadziła z nerwem Paulina
Malinowska. Pamiątkowych zdjęć i filmików pewnie nikt nie zliczy.

Przypomnijmy, że podczas ferii w Domu Sztuki odbywały się
warsztaty plastyczne, bębniarskie i taneczne. Udział w warsztatach
i wstęp na bal były bezpłatne, gdyż akcję „Zima w mieście”
sfinansowała z własnych środków Dzielnica Ursynów m.st.
Warszawy.

Wracając do ocen balu: mam jednego z jego uczestników
powiedziała: „Byłam z dzieckiem na płatnym balu w innej dzielnicy
Warszawy, nie umywał się do tego w Domu Sztuki!”. D S

Teatr Żydowski po raz ko-
lejny wrócił do klasyki
musicali – „Skrzypka na
dachu”. Mimo, że spek-
takl swoją światową pre-
mierę miał już w 1964 ro-
ku, każda jego kolejna od-
słona nadal zachwyca. 

Temat nie należy do najła-
twiejszych, to raczej jeden z
tych, do którego zrozumienia
trzeba dojrzeć. Nie jest to tylko
opowieść o biednym mleczarzu
Tewiem, o jego rodzinie. Nie jest
to nawet opowieść o (jakże moc-
no zaakcentowanej) żydowskiej
tradycji. Adaptacja w wykona-
niu aktorów Teatru Żydowskie-
go ukazała mi zupełnie nowy
aspekt tej historii – jedność Na-
rodu Wybranego. Owa jedność
uderza i niemalże powala wi-
dza na kolana. Pozwala zrozu-
mieć, czym tak naprawdę jest
nierozumiana często po dziś
dzień wiara starszych braci. Po-
dobne wrażenie wywierają roz-
mowy głównego bohatera z Bo-
giem, prowadzone jakby z naj-

bliższym przyjacielem. Prośby,
przekonywanie, przekomarza-
nie się, a nawet żartowanie sobie
w rozmowie z Nim ukazują za-

żyłość oraz głębię praktyczne-
go judaizmu.

Trzeba pamiętać, że „Skrzy-
pek na dachu” to nie tylko dia-

logi, ale również, a może
przede wszystkim, muzyka,
piosenki, które bardzo szybko
stały się wielkimi przebojami –
wizytówkami przyciągającymi
stale to nowych widzów. Spo-
śród świetnej obsady aktorów
na szczególną uwagę zasługu-
je M. Szydło (Tewie), P. Sie-
recki (krawiec), ale również
wspaniała, osiemdziesięciolet-
nia mieszkanka Anatewki gra-
na przez Helenę Wildę. Nie
można także zapomnieć o ty-
tułowym skrzypku granym
przez J. Michałowicza, które-
mu zawdzięczamy m.in.
wszystkim dobrze znany „Gdy-
bym był bogaty” i wiele innych
utworów granych – uwaga - na
żywo.

Ten spektakl koniecznie trze-
ba zobaczyć, najbliższa okazja
będzie 21, 22, 23 i 24 marca o
godz. 18.00. Zapraszam więc
na jeden z najlepszych musica-
li świata!

M i c h a ł  O s i t e k

Biblioteka Publiczna im. Julia-
na Ursyna Niemcewicza w War-
szawie zaprasza na spotkanie po-
etyckie poświęcone pamięci
zmarłego w sierpniu ub. roku ur-
synowskiego poety Jarosława
Zielińskiego. 

Spotkanie odbędzie się w pią-
tek 22 lutego o godz. 19, w loka-
lu wypożyczalni nr 139 przy al.
KEN 21 (Kabaty). Słowo o poecie
wygłosi Stanisław Nyczaj. Spo-
tkanie poprowadzi Wojciech Dą-
browski.

Balowy finał feriiMusical stulecia zachwyca do dziś
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Lotnisko Chopina

Bezpłatny bezprzewodowy Internet dla pasażerów
Lotnisko Chopina dołączy-
ło do grona portów lotni-
czych udostępniających
podróżnym bezprzewodo-
wy dostęp do Internetu. 

Od połowy stycznia cały ter-
minal dworca lotniczego objęty
jest sygnałem sieci wi-fi, który
umożliwia bezpłatne sprawdza-
nie poczty elektronicznej, od-
wiedzanie witryn z wiadomo-
ściami, czy też elektroniczne za-
kupy.

Sieć obejmującą swoim zasię-
giem Terminal A (całą strefę za-
strzeżoną, salony Executive Lo-
unge i VIP oraz część ogólnodo-
stępną) oraz Terminal General
Aviation zbudowała dla Portów
Lotniczych firma NextiraOne.
Sygnał wi-fi emitowany jest
przez 54 punkty dostępowe pra-
cujące w standardach 802.11
a/b/g/n. Umożliwia to jedno-
czesne korzystanie z sieci przez
około 1 tys. osób. 

Każdy użytkownik otrzyma
bezpłatny dostęp do Internetu
na okres 30 minut z maksymal-
ną przepustowością 1024 kb/s,
bez możliwości ponownego za-
logowania się po upłynięciu tego
czasu (wyjątkiem są Salony VIP
i ExL w których można korzy-
stać z sieci przez cztery godzi-
ny). Korzystanie z usługi umoż-
liwia zestaw loginów i haseł, któ-
re można uzyskać w sześciu spe-
cjalnych Infokioskach rozloko-
wanych na terenie Terminala A
po zeskanowaniu kodu kresko-
wego 2D z karty pokładowej (pa-
pierowej lub z telefonu komórko-
wego) lub poprzez SMS, po
uprzednim wysłaniu takiego żą-
dania ze specjalnej strony www
(wifi.lotnisko-chopina.pl) po wy-

pełnieniu formularza i potwier-
dzeniu że jest się pasażerem
(wymóg prawny). Następnie ko-
nieczne jest (w obu powyższych
przypadkach) zalogowanie się
poprzez ten sam portal www za
pomocą otrzymanego loginu i
hasła. 

Koszty bezpłatnego dostępu
pasażerów do Internetu na Lot-
nisku Chopina początkowo po-
krywać będą z własnego budże-
tu Porty Lotnicze (m.in. koszt
sms-ów, łącz internetowych, ser-
wisu, materiałów eksploatacyj-
nych itp.), ale jak tłumaczy Rafał

Bielecki, z czasem ciężar finanso-
wania przerzucony zostanie na
firmy zewnętrzne.

– Chcemy udostępnić możli-
wość reklamowania się na stro-
nach startowych naszej sieci dla
pasażerów i w ten sposób pokry-
wać chociaż część kosztów jej

funkcjonowania. Z przeprowa-
dzonych przez nas badań wyni-
ka, że zainteresowanie taką usłu-
gą jest całkiem spore. 

Część przychodów PPL za-
mierza czerpać również z ko-
mercyjnego udostępniania swo-
jej sieci najemcom lokali han-

dlowych czy gastronomicznych,
a także liniom lotniczym i agen-
tom handlingowym poprzez
tworzenie wydzielonych logicz-
nie, dedykowanych sieci bez-
przewodowych na obecnie wy-
budowanej przez PPL infra-
strukturze.

Dotychczas bezprzewodowy
Internet w terminalu Lotniska
Chopina udostępniany był przez
PPL w Salonach VIP i ExL oraz
w pobliżu stanowisk reklamo-
wych firm ING i Play. W połowie
listopada Służba Informatyki i
Telekomunikacji uruchomiła
sieć wi-fi również na potrzeby
akcji firmy IBM, która promo-
wała swoją ideę Inteligentnego
Miasta. Z własnych bezprzewo-
dowych sieci korzystały rów-
nież niektóre firmy działające
na terenie lotniska (m.in. ka-
wiarnie, sklepy). Po uruchomie-
niu sieci Portów Lotniczych
wszystkie dotychczas wykorzy-
stywane punkty dostępu mają
zostać wyłączone.

Dzięki sieci bezprzewodowej
możliwe stanie się w przyszłości
uzyskanie informacji o tym, któ-
re sklepy są najczęściej odwie-
dzane, wskazanie lokalizacji pa-
sażera i jego bagażu, komunika-
cja z przemieszczającym się pa-
sażerem, czy wskazanie naj-
krótszej drogi do wyjścia. W
miarę rozwoju nowych aplikacji
na urządzeniach przenośnych
możliwe stanie się uruchomie-
nie nowych usług znacząco uła-
twiających bezpieczne i szyb-
kie podróżowanie, a bezpłatna
sieć wi-fi stanie się alternatywą
dla sieci operatorów komórko-
wych.

y b y

Hotel Courtyard by Mar-
riott zlokalizowany na
Lotnisku Chopina jest naj-
lepszym hotelem tej sieci
w Europie – cenę wysta-
wiają goście korzystający
z jego usług.

Warszawski Coutyard by Mar-
riott przewodzi w rankingu 45
wszystkich hoteli tej marki w Eu-
ropie nieprzerwanie od lipca
2012. Ranking publikowany jest
co miesiąc na podstawie wyni-
ków  ankiet dobrowolnie wypeł-
nianych przez gości hotelu.

– W ankiecie zawartych jest
szereg szczegółowych pytań
dotyczących opinii na temat
każdego punktu i usługi hotelu,

np. ocena czystości pokoju, ob-
sługi w poszczególnych punk-
tach gastronomicznych, wypo-
sażenia pokoju, obsługi służby
pięter, obsługi podczas zamel-
dowania/wymeldowania itp.
Każde pytanie jest oceniane
przez gościa punktami. Te poje-
dyncze oceny dają finalną oce-
nę „overall satisfaction” – tłu-
maczy Lidia Dmowska, PR ma-
nager hotelu.

Courtyard by Marriott na Lot-
nisku Chopina zdobywa najwyż-
sze oceny w kategorii ogólnej,
ale klienci cenią go także za po-
ziom obsługi w recepcji i udo-
godnienia dla podróżujących
służbowo.

– Ten wspaniały wynik osią-
gnięty został ogromnym zaan-
gażowaniem naszej kadry. Nasi
pracownicy lubią swoją pracę i
stale podnoszą kwalifikacje za-
wodowe. Goście  to czują i doce-
niają – wyjaśnia Aneta Stępkow-
ska, dyrektor hotelu.

Warszawski Courtyard by
Marriott osiąga także doskonałe
wyniki finansowe. W 2012 r. był
najlepszy pod tym względem
spośród wszystkich hoteli przy-
lotniskowych  w Warszawie.

W bieżącym roku hotel  ob-
chodzi 10-lecie swojego istnie-
nia. Pierwszych gości przyjął w
październiku 2003 r.

y b y

Program „Senior w Sieci”
prowadzony jest przez Mi-
chała Mielniczuka od
2008 roku.

Adresatami programu są oso-
by w wieku powyżej 50 lat,
mieszkające na terenie Ursyno-
wa. Celem szkoleń jest nabycie
przez uczestników umiejętności
posługiwania się komputerem i
poruszania się po Internecie, roz-
szerzenie możliwości zdobywa-
nia przez nich wiedzy oraz
wzrost aktywności społecznej.

Program jest realizowany w
formie szkoleń informatycznych.
Obejmuje kilkadziesiąt godzin
szkoleniowych. Do tej pory prze-
prowadzono około 12 seme-

strów zajęć, w których wzięło
udział ponad 320 osób.

Szkolenia były prowadzone
na terenie Dzielnicy Ursynów
przy ścisłej współpracy i wspar-
ciu Urzędu Dzielnicy Ursynów ,
Wydziału Spraw Społecznych i
Biblioteki Publicznej im. J. U.
Niemcewicza na Ursynowie.

Oczekiwanym rezultatem tych
działań jest przeciwdziałanie wy-
kluczeniu informacyjnemu i cy-
frowemu. Prezentowane podczas
zajęć programy: Google, Google
Dokumenty, Google Kalendarze,
Google Dyski , edytory tekstu,
Youtube; Komunikatory: Skype,
Facebook, elektroniczna banko-
wość, Allegro, Gumtree.

Informacji należy szukać w Bi-
bliotekach Ursynowskich, oraz
www.facebook.com/Ecentrum-
Seniora, sport.ursynow.waw.pl

M M

ZZaajjęęcciiaa kkoommppuutteerroowwee ddllaa ssee-
nniioorróóww 5500++ nnaa ppoozziioommiiee ppooddssttaa-
wwoowwyymm ii zzaaaawwaannssoowwaannyymm - ddllaa
226600 mmiieesszzkkaańńccóóww UUrrssyynnoowwaa ppoo-
wwyyżżeejj 5500 rrookkuu żżyycciiaa.. DDwwaa sseemmee-
ssttrryy.. CCzzaass ii mmiieejjssccee rreeaalliizzaaccjjii lluuttyy
- ggrruuddzziieeńń 22001133 rr..

uull.. PPaacchhnnąąccaa 9955,,
uull.. KKoońńsskkii JJaarr 1100
uull.. FFaannffaarroowwaa 99

RReekkrruuttaaccjjaa ddoo zzaajjęęćć ttrrwwaa ddoo
kkoońńccaa lluutteeggoo 22001133 rr..

Szkolenia informatyczne dla ursynowian

Senior złapany w sieć WWW...Hotel najwyżej oceniany w Europie
Courtyard by Marriott Warsaw Airport
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IKEA wyprzedza rynek wnętrzarski
O ile chodzi o
aranżację
wnętrz to IKEA
w tej dziedzinie
uważnie obser-
wuje i poznaje
potrzeby swo-
ich konsumen-
tów.

Ostatnio prze-
prowadzane, on-li-
ne i w domach re-
spondentów bada-
nia wykazały, że
trzech na czterech
z nich chciałoby, by
okablowanie w po-
koju dziennym by-
ło mniej widoczne,
a połowa  szuka pomysłu na
funkcjonalne ukrycie urządzeń
technicznych.

Z myślą o wygodzie klientów
zrodziła się UPPLEVA, innowa-
cyjne rozwiązanie łączące me-
ble serii BESTA z telewizją i sys-
temem dźwiękowym. System
BESTA/UPPLEVA to idealny po-
mysł na  zagospodarowanie
wnętrza pokoju dziennego.
Każdy z nas dba nie tylko este-
tykę, ale i uporządkowanie oraz
bezpieczeństwo instalacji, a ta-
kie zapewnia zestaw BE-
STA/UPPLEVA.

Nowy produkt IKEA rozwią-
zuje problemy plączących się
kabli oraz dopa-
sowania urzą-
dzeń typu deko-
der, głośniki, od-
twarzacze do
ogólnego wy-
stroju wnętrza.

Seria UPPLE-
VA obejmuje
około 45 pro-
duktów, w tym
wysokiej jakości

telewizory LED Full HD w czte-
rech rozmiarach, system
dźwięku w dwóch rozmiarach
z bezprzewodowym głośni-
kiem (subwooferem), uchwy-
ty , osprzęt, ramy dekoracyjne
do telewizora oraz uzupełnia-
jące akcesoria elektroniczne.
Każdy telewizor posiada wbu-
dowany odtwarzacz
CD/DVD/Blu-ray. Dodatkowo
telewizory o przekątnej powy-
żej 24 cali (tzw. sprzęt smart
TV z dostępem do Internetu)
są przystosowane do korzysta-
nia z sieci Wi-Fi. W ramach jed-
nej sieci bezprzewodowej, po
zakupieniu adaptera można

połączyć tele-
wizor z kom-
puterem,
smartfonem i
innymi urzą-
dzeniami. Te-
lewizory UP-
PLEVA zuży-
wają o 40%
mniej energii-
-posiadają kla-
sę energetycz-
ną A. Czujnik
światła dosto-
wuje jasność
ekranu do wa-
runków panu-
jących w po-
mieszczeniu.

Wszystkie urządzenia systemu
UPPLEVA obsługiwane są za
pomocą jednego pilota. Arty-
kuły elektroniczne obejmuje
bezpłatna 5-letnia gwarancja.

UPPLEVA to system uniwer-
salny konweniujący m.in. z ofe-
rowanymi przez IKEA mebla-
mi kuchennymi co ma istotne
znaczenie przy aranżacji miesz-
kań łączących pokój dzienny z
aneksem kuchennym. 

Pokój dzienny to jedno z
ważniejszych pomieszczeń w
domu. Tutaj odpoczywamy,
spędzamy czas z rodziną i
przyjaciółmi, oglądamy tele-
wizję, pracujemy. Często duży

pokój pełni funk-
cję jadalni, a na-
wet sypialni. Ce-
nimy sobie prak-
tyczne i estetycz-
ne rozwiązania
nadające na-
szym wnętrzom
wyjątkowego
klimatu.   

a . r.
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„Dla mnie hospicjum to siód-
me niebo…”

p a n i  Z o f i a ,  p a c j e n t k a  F H O

Słowa Pani Zosi uświadomiły mi moc
hospicjum, ludzką moc! Pomimo, że
pracuję w hospicjum od 10 lat i wiem,
że jesteśmy bardzo potrzebni rozmo-
wa z naszymi Pacjentami motywuje i
nadaje sens mojej pracy, która nie jest ła-
twa. Nie jestem lekarzem ani pielęgniar-
ką, więc może ktoś zapytać, co za cięż-
ką pracę Pani wykonuje? Ja tylko zbie-
ram pieniądze, aby pacjenci mogli mieć
bezpłatną opiekę. Ktoś powie „Nic wiel-
kiego!”. może nie, a może tak. 

Nie jest łatwo wśród ogólnego prze-
konania, że Fundacje i Stowarzyszenia
to przekręty, nie jest łatwo bo opiekuje-
my się osobami dorosłymi i śmiertel-
nie chorymi, które w hierarchii pomo-
cy są na szarym końcu! 

Codziennie zastanawiam się dlacze-
go tak jest? Przecież mmaammyy 33000000 ppaa-
ccjjeennttóóww rroocczznniiee,, cczzyy nniikktt nniiee wwiiddzzii sskkaa-
llii pprroobblleemmuu?? 

Rozmawiając z Pacjentami widzę w
nich swoją babcię, dziadka, mamę, ta-
tę, siostrę, bo właśnie tacy ludzie są u
nas! Ludzie, którzy żyją i chcą żyć, któ-
rych rodziny pracują i wiedzą, że im
pomożemy w opiece nad najbliższymi.
Zaufali nam, nie szczędzą pochwał i
podziękowań. Rodziny pacjentów dzie-
lą się z nami, najcenniejszymi dla nas
opiniami. Pani Marta dziękując mówi
„Nie wiedziałyśmy jak sprawna jest tu
opieka, jak przemyślane i dostosowane
do potrzeb i możliwości chorych są me-
ble, naczynia, posiłki. TToo nniiee pprrzzeeddmmiioo-
ttyy jjeeddnnaakk ooddggrryywwaajjąą ddeeccyydduujjąąccąą rroollęę,,
aallee lluuddzziiee,, którzy wybrali najtrudniejszą
chyba z prac – służbę ludziom umiera-
jącym (…).”

Pani Małgorzata, żona jednego z na-
szych pacjentów, dzieli się opinią o ho-
spicjum mówiąc, że „indywidualne po-
dejście do każdego pacjenta jest
nniieeoocceenniioonnyymm ddaarreemm ddllaa ttyycchh cciięężżkkoo
cchhoorryycchh lluuddzzii ((……))..””

Żona pana Witolda, pani Krystyna,
stwierdza: „Po dostaniu się do hospi-
cjum stacjonarnego, mojego męża i
mnie otoczyła profesjonalna opieka me-
dyczna oraz ciepło ludzi, którzy na co
dzień obcują ze śmiercią i cierpieniem,
nie zatracili życzliwości i wrażliwości
na drugiego człowieka (…).

„Dzięki pochwałom, podziękowaniom,
takiej postawie ludzi mam siłę i moty-
wację, aby prosić, prosić i prosić mimo, że
często na mojej drodze stoi mur, który
trudno jest zburzyć. Moim celem, ukry-
tym pragnieniem jest aabbyy kkaażżddyy uurrssyynnoo-
wwiiaanniinn wwiieeddzziiaałł,, kkiimm jjeesstteeśśmmyy ii ccoo rroobbii-
mmyy,, aabbyy bbyyłł dduummnnyy,, żżee nnaa UUrrssyynnoowwiiee jjeesstt
hhoossppiiccjjuumm,, które ma priorytet stać się
najlepszym na świecie! Aby zainteresował
się i pomógł nam w tym, gdyż bez Was
drodzy sąsiedzi jest bardzo trudno. Dla-
tego zwracam się w swoim imieniu o po-
moc, o 1%, mam nadzieję, że w tym ro-
ku dzięki Wam uda się i to będzie nasz
wspólny sukces – dążenie do doskonało-
ści opieki hospicyjnej. A teraz chcę przed-
stawić życie w hospicjum, podsumować
działania i osiągnięcia w roku 2012 dla
tych, którzy nam pomogli i dla tych, któ-
rzy zechcą pomóc. Również zapraszam
do kontaktu bezpośredniego 22 544-06-
71, email: paulina.kasperska@fho.org.pl,
czekam na Państwa sugestie, rady, po-
moc. Paulina Kasperska, pracująca w
Fundacji Hospicjum Onkologiczne św.
Krzysztofa (FHO) na stanowisku Fun-
draiser, dba o kontakty z darczyńcami,
pielęgnuje je, ale na czele wszystkich jej
działań zawsze stoi pacjent.

Fundacja oprócz 2244-ggooddzziinnnneejj ooppiiee-
kkii nnaadd ppaaccjjeennttaammii pprrzzeezz 77 ddnnii ww ttyyggoo-
ddnniiuu,, podejmuje się organizowania licz-
nych wydarzeń, akcji, celem których
jest ZAWSZE poprawa jakości opieki
nad pacjentami.

W listopadzie 2012 roku FHO zaini-
cjowała Akcję zbiórki na obrazy i telewi-
zory do sal pacjentów oraz samochody
dla potrzeb opieki domowej i hospi-
cjum stacjonarnego. Dzięki wsparciu
osób indywidualnych oraz firm udało
nam się w dużym stopniu osiągnąć wy-
tyczone cele. W ich realizacji bardzo
pomogła firma PPaannaassoonniicc PPoollsskkaa,, która
podarowała nam 21 telewizorów oraz
FFuunnddaaccjjaa TTVVNN NNiiee jjeesstteeśś SSaamm,, która
przekazała nowy samochód osobowy! 

Działania naszego hospicjum wspie-
ra kilku, stałych już partnerów – przy-
jaciół działających na Ursynowie i Mo-
kotowie. Są to przede wszystkim PPoollsskkoo
AAnnggiieellsskkiiee PPrrzzeeddsszzkkoollee NNiieeppuubblliicczznnee
„„WWeessoołłee KKrraassnnaallee””,, RReessttaauurraaccjjaa IInnddyyjj-
sskkaa GGaanneesshh,, RReessttaauurraaccjjaa KKaarrppiieellóówwkkaa,,
CCeennttrruumm AArrttyyssttyycczznnee SSzzttuukkaarrnniiaa oorraazz
ppoorrttaall PPooggooddyynnkkaa..ppll ii GGaawwrryysszzeewwsskkii
FFiinnaannssee.. Cały czas staramy się poszuki-
wać nowych firm, osób indywidual-
nych, które filantropijnie, bezintere-
sownie pomogą nam trwać. Pomoc ta
rozumiana jest bardzo szeroko, ponie-
waż nie zawsze celem jest pozyskanie
funduszy, choć te są jednymi z waż-
niejszych.

Oferowaną pomoc, opiekę nad pa-
cjentami doceniają rodziny naszych pa-
cjentów, ale również instytucje. FHO
otrzymało wiele nagród, z których jest
dumna. Zależy nam jednak, aby rów-
nież społeczeństwo, zarówno mieszkań-
cy Ursynowa, ale nie tylko, dostrzegali
i rozumieli, jak ważną misję pełnimy i z
jakim oddaniem staramy się pomagać.

NNaaggrrooddyy ddllaa FFHHOO:: 
11.. Certyfikat Organizacja Godna Za-

ufania, certyfikat nr 002 z grudnia 2011 r., 
22.. Kapituła i Organizatorzy Ogólno-

polskiego Konkursu Medycznego PER-
ŁY MEDYCYNY 2010 przyznają dyplom
uznania „za szczególną wrażliwość na
ludzkie potrzeby oraz nieocenioną po-
moc w ratowaniu życia”. Gala PERŁY
MEDYCYNY, Warszawa (2010 r.), 

33.. Dyplom imienia św. Kamila – Świa-
towy Dzień Chorego w kategorii: insty-
tucje, stowarzyszenia, organizacje będą-
ce wzorem opieki nad chorymi i ich ro-
dzinami dla FHO za miłość do bliźnie-
go, ofiarną służbę i godną naśladowa-
nia – szlachetną postawę osób pracują-
cych w hospicjum. Warszawa (2008 r.),

44.. Hospicjum 2005, Kopernik Medi-
cum, Expo Andre, Toruń 2005 r.,

55.. Światowy Dzień Chorego. Nagro-
da im. Św. Kamila – wyróżnienie,

66.. Dyplom. Komitet Organizacyjny
V Ogólnopolskiej Konferencji Medycy-

ny Paliatywnej Hospicjum 2005 r. III
Ogólnopolskiego Forum Onkologii i
Psychoonkologii składa serdeczne po-
dziękowania Panu dr n. med. Ryszardo-
wi Szaniawskiemu (Prezesowi FHO w
Warszawie) za wsparcie udzielone or-
ganizatorom podczas realizacji Konfe-
rencji i Forum,

77.. Nagroda im. św. Brata Alberta. Dy-
plom przyznania Nagrody im. Św. Bra-
ta Alberta – Adama Chmielowskiego
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie
kultury, sztuki sakralnej, działalności
charytatywnej, społecznej i ekumenicz-
nej za rok 2003,

88.. Kapituła Konkursu na najlepszą
Inicjatywę Obywatelską PRO PUBLICO
BONO dla dobra wspólnego Rzeczpo-
spolitej , podziękowanie za udział w V
edycji Konkursu oraz za wytrwałą pra-
cę na rzecz dobra wspólnego. (2003 r.),

99.. Dyplom w podziękowaniu za do-
tychczasową wspólną realizację zadań
w zakresie świadczenia usług medycz-
nych oraz w uznaniu dla wysokiego po-
ziomu zarządzania, profesjonalizm i fa-
chowość całego personelu. Dyrektor
Oddziału Branżowej Kasy Chorych dla
Służb Mundurowych w Warszawie
(2001 r.),

1100.. Redakcja Tygodnika „Połu-
dnie” Głos Mokotowa, Ursynowa i
Wilanowa.

Nagroda Południa w dziedzinie AK-
TYWNOŚĆ za niezłomną walkę o god-
ność ludzi nas potrzebujących. Warsza-
wa (2001 r.),

1111.. Rada Miasta Stołecznego War-
szawy z okazji Święta Warszawy przy-
znaje nagrodę Miasta Stołecznego War-
szawy za 2000 rok.

Fundacja Hospicjum Onkologiczne
św. Krzysztofa istnieje już od ponad 20
lat! Opiekujemy się pacjentami w hospi-
cjum domowym, hospicjum stacjonar-
nym oraz rodzinami pacjentów. FHO
jest największym hospicjum na terenie
Warszawy! 

Nasze hospicjum zlokalizowane jest
na ul. Pileckiego 105. Wiele osób pyta:
„to jest budynek hospicjum? Taki ładny?
Zadbany? I tyle zieleni!”. Nie spodzie-
wają się, że hospicjum może pozytyw-
nie zaskoczyć. Dbamy i pielęgnujemy
ogród otaczający hospicjum, aby pa-
cjenci mogli czuć ukojenie i zaznawać
intymności. 

By być jeszcze bardziej widoczni,
zwracać uwagę lokalnej społeczności,
postanowiliśmy na murze, przy wejściu
na teren hospicjum namalować kolo-
rowego ptaka. Jest to logo zainaugu-
rowanej przez FHO kampanii społecz-
nej „Daj chwilę”. 

KKttoo zz PPaańńssttwwaa bbyy ppoommyyśśllaałł,, żżee hhoo-
ssppiiccjjuumm mmoożżee bbyyćć „„ssiióóddmmyymm nniieebbeemm””??

KKttoo zz PPaańńssttwwaa nniiee bbooii ssiięę nnaass ddoo-
ssttrrzzeecc,, bbyy uuddzziieelliićć wwssppaarrcciiaa??

Liczymy na Państwa empatię, zrozu-
mienie, wrażliwość, przekażcie na rzecz
Fundacji Hospicjum Onkologiczne św.
Krzysztofa swój 1% podatku. 

W formularzu PIT wystarczy wpisać
tylko nasz numer KKRRSS 00000000112288003399..

SSttwwóórrzzmmyy rraazzeemm nnaa UUrrssyynnoowwiiee nnaajj-
lleeppsszzee hhoossppiiccjjuumm nnaa śśwwiieecciiee!! 

Ps. Zachęcamy do przeczytania na-
szego artykułu w Passie w dniu 7 marca. 

P a u l i n a  K a s p e r s k a
K a r o l i n a  C h o j k a - B a r t o s z k o

Dla mnie hospicjum to siódme niebo…
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Dom Sztuki gospodarzem wielkiego wydarzenia

Benedykt XVI ustępuje

W Galerii Domu Sztuki
SMB „Jary” dokonano
uroczystego otwarcie wy-
stawy „Współczesne ma-
larstwo chińskie Gongbi
czyli „malarstwo staran-
nego pędzla”. 

Wystawa została zorganizo-
wana przez Ambasadę Chińskiej
Republiki Ludowej w Polsce i
Dom Sztuki z okazji rozpoczy-
nającego się chińskiego Nowe-
go Roku. 

Na wernisażu Galeria Domu
Sztuki ledwie pomieściłał tłum
zaproszonych gości. Stronę chiń-
ską reprezentował Ambasador
Chińskiej Republiki Ludowej w
Polsce – Jian Xu wraz z towarzy-
szącymi mu osobami: Radcą Kul-
turalnym Ambasady – panią Gu-
ang Wu, Sekretarzem Wydziału
Kulturalnego Ambasady – panią
Yinan Li oraz pracownikiem Am-
basady, panem Jie Chengiem. 

Gospodarzy reprezentowali:
Burmistrz Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy – Piotr Guział,
Naczelnik Wydziału Kultury dla
Dzielnicy Ursynów w Urzędzie
m.st. Warszawy – Dariusz Sitter-
le oraz przedstawiciele Spół-
dzielni Mieszkaniowo-Budow-
lanej „Jary” (włodarza Domu
Sztuki) – Przewodniczący Rady
Nadzorczej Sławomir Nizielski,
Prezes Zarządu Ryszard Sołty-
siak i dyrektor Domu Sztuki An-
drzej Bukowiecki. Obecny był
również koordynator wystawy
ze strony Ambasady Henryk
Brandys.

Burmistrz Piotr Guział zachę-
cał Jego Ekscelencję Ambasa-
dora do zorganizowania kolej-
nej wystawy sztuki chińskiej w
ursynowskim Ratuszu. Wystąpił
też z inicjatywą zorganizowa-
nia, wspólnie z Ambasadą ChRL
w Polsce, „Dnia Chińskiego” na
Ursynowie. Obie propozycje zo-
stały przyjęte z zadowoleniem
przez ambasadora Xu Jiana,
który w swym wystąpieniu po-

dziękował ponadto gospoda-
rzom Dzielnicy i Domu Sztuki
za możliwość zaprezentowania
twórczości współczesnych ma-
larzy chińskich w galerii ursy-
nowskiej placówki kulturalnej.
Po zwiedzeniu wystawy wszy-
scy przybyli na wernisaż goście
udali się na orientalny poczę-
stunek.

Na wystawie zaprezentowa-
nych zostało pięćdziesiąt na-
prawdę godnych podziwu ob-
razów. Są wśród nich portrety,
krajobrazy, prace przedstawia-
jące motywy roślinne i zwierzę-
ce. Dzieła zostały namalowane
techniką „starannego pędzla”,
znaną już w trzecim wieku na-
szej ery, ale tu zderzoną z te-
matyką niekiedy bardzo współ-
czesną, co dało zaskakujące re-
zultaty.

W Galerii Domu Sztuki przy
Wiolinowej 14 można się o tym
przekonać do 8 marca. 

D S

Informacja o ustąpieniu
papieża Benedykta XVI po-
jawiła się w poniedziałek
11. lutego przed połu-
dniem, ale jeszcze długo
będzie przeżywana i ko-
mentowana na całym
świecie.

„Najdrożsi Bracia, zawezwa-
łem was na ten Konsystorz (...),
aby zakomunikować wam decy-
zję o wielkiej wadze dla życia
Kościoła. Rozważywszy po wie-
lokroć rzecz w sumieniu przed
Bogiem, zyskałem pewność, że z
powodu podeszłego wieku mo-
je siły nie są już wystarczające.
(...)W pełni świadom powagi te-
go aktu, z pełną wolnością,
oświadczam, że rezygnuję z po-
sługi Biskupa Rzymu, Następcy
Piotra, powierzonej mi przez
kardynałów 19 kwietnia 2005
roku, tak że od 28 lutego 2013
roku, od godziny 20.00, Rzym-
ska stolica, Stolica św. Piotra, bę-
dzie zwolniona.”

Jak w każdą niedzielę, 10 lu-
tego odbyła się w Watykanie
wspólna modlitwa z udziałem
papieża, nic nie zapowiadało de-
cyzji, której mieliśmy być świad-
kami już następnego dnia, de-
cyzji o ustąpieniu 265. papieża.

Benedykt XVI zasiada w Waty-
kanie od kwietnia 2005 r. Już
wtedy był jednym z najstarszych
papieży w historii obejmujących
ten urząd – miał 78 lat, teraz ma
86. Ks. Federico Lombardi –
rzecznik Stolicy Apostolskiej po-
twierdza, że była to decyzja do
ostatniej chwili znana jedynie
nielicznym. Na konferencji pra-
sowej dodał: „Papież powiedział:
swoje sumienie zostawiam do
zbadania Bogu.” Metropolita
warszawski kard. Kazimierz
Nycz o decyzji Ojca Świętego do-
wiedział się od dziennikarzy, nie
ukrywał, że jest to dla niego du-
że zaskoczenie.

O stanie zdrowia papieża nie
wiedzieliśmy nic, ale trudno by-
ło nie zauważyć, że od jakiegoś
czasu był bardzo zmęczony – tak
zwyczajnie, po ludzku. Abdyka-
cja głowy Kościoła katolickiego
to sytuacja niezwykła, ale dla
wielu jest przejawem troski i od-
powiedzialności za sprawowa-
ny urząd.

Poniedziałek, jedenastego lu-
tego – to bez wątpienia niezwy-
kły dzień zarówno w historii Ko-
ścioła jak i świata, bo we współ-
czesnej historii takiego dnia nie
pamiętamy. Nie śpieszmy się
jednak z zastanawianiem kto
będzie jego następcą. Przez ko-
lejne dni media światowe oraz
te polskie z pewnością zdążą
powiedzieć o tym setki razy.

Najpierw warto zrozumieć tego
człowieka, bo człowiek uważa-
ny do tej pory za najbardziej
konserwatywnego w Kościele,
za najbardziej przywiązanego
do tradycji Kościoła katolickie-
go, robi coś precedensowego.
Mimo że wcześniej odradzał -
pytającemu o opinię Janowi
Pawłowi II - abdykowanie, dziś
w pełni świadomy konsekwen-
cji swojej decyzji, korzysta z tej
furtki. Nie da się ukryć, że Bene-
dykt XVI jest zupełnie inną niż
Jan Paweł II, głową Kościoła ka-
tolickiego, ale w 2005 roku kar-
dynałowie uznali, że właśnie ta-
ki człowiek Kościołowi jest po-
trzebny. Teraz On sam mówi:
odchodzę. Być może, jego zda-
niem Kościół potrzebuje kogoś
całkowicie innego. Joseph Rat-
zinger jako kardynał, później
jako papież, napisał setki waż-
nych tekstów, ale za pewne jed-
ną z najważniejszych rzeczy – o
byciu papieżem oraz o Kościele
– ma nam do powiedzenia wła-
śnie teraz.

W historii Kościoła katolickie-
go taka sytuacja miała miejsce
ostatnio prawie sześćset lat te-
mu, wówczas abdykował papież
Grzegorz XII. W ten sposób
chciał on zakończyć podział w
Kościele, tzw. schizmę zachodnią
(poza papieżem Grzegorzem XII,

który rezygnował w Rzymie, by-
ło jeszcze dwóch antypapieży:
Benedykt XIII oraz Jan XXIII –
Baldassare Cossa żyjący w
XIV/XV wieku). 

28 lutego o godz. 20 rozpocz-
nie się okres sede vacante, czyli
nieobsadzonego tronu, który
trwa do momentu wyboru no-
wego papieża. Po rezygnacji Be-
nedykta XVI władze w Kościele
tymczasowo przejmie Kolegium
Kardynalskie, któremu przewod-
niczy kardynał Angelo Sodano.
Watykanem będzie administro-
wał kardynał kamerling Tarcisio
Bertone. Nazwisko nowego na-
stępcy św. Piotra poznamy naj-
prawdopodobniej jeszcze w mar-
cu. Po rezygnacji Benedykt XVI
uda się najpierw do rezydencji
Castel Gandolfo, potem do klasz-
toru sióstr klauzurowych miesz-
czącego się w ogrodach waty-
kańskich.. Jaką będzie pełnił
funkcję? Nie wiadomo. Pojawiły
się pewne sugestie, że jako Bi-
skup Rzymu Senior, będzie
pierwszą po nowym papieżu
osobą w hierarchii kościelnej.

„(...) Najdrożsi Bracia, dzię-
kuję wam ze szczerego serca za
całą miłość i pracę, przez którą
nieśliście ze mną ciężar mojej
posługi, i proszę o wybaczenie
wszelkich moich niedoskonało-
ści(...).” M i c h a ł  O s i t e k

Wystawa i goście z Chin
Pierwsze opinie po ogłoszeniu papieskiej abdykacji

Archipelag Pokoleń to pro-
pozycja zajęć i twórczych
aktywności skierowana
do warszawiaków po 50.
roku życia, którzy chcą się
rozwijać, szukają dla sie-
bie nowej formuły eduka-
cji, inspirujących pomy-
słów na swoją własną ak-
tywność i rozwój. 

Chcemy zbudować ciekawy
program dla osób zainteresowa-
nych zmianami, jakie zachodzą
we współczesnym świecie, ale
też takich, które chciałyby bliżej
poznać i aktywnie zaangażować
się w działalność społeczną i kul-
turalną.

Szczególnie zapraszamy tych,
którzy są ciekawi spotkań, roz-
mów z młodymi ludźmi, którzy
lubią dyskutować i dzielić się
swoimi doświadczeniami.

Kurs jest realizowany przez
Towarzystwo Inicjatyw Twór-
czych „ę” oraz Instytut Stoso-
wanych Nauk Społecznych Uni-
wersytetu Warszawskiego przy
wsparciu finansowym Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecz-
nej w ramach Rządowego Pro-
gramu Aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata 2012-
2013.

Uczestnicy kursu wezmą
udział w różnorodnych działa-
niach edukacyjnych: wykładach,
warsztatach, wizytach w orga-
nizacjach pozarządowych i in-
stytucjach kultury oraz dysku-
sjach. Mają one umożliwić oso-
bom 50+ dalszy rozwój, reali-
zację swoich pasji, zachęcić do
aktywności społecznej oraz po-
móc w skuteczniejszym budo-
waniu dialogu międzypokole-
niowego.

Zajęcia będą odbywały się cy-
klicznie, dwa razy w tygodniu
w godzinach przyjaznych dla
osób dojrzałych.

Kurs trwa od 27 lutego do 15
czerwca 2013

Opłata za kurs wynosi 250
złotych.

O przyjęciu na kurs decyduje
kolejność zgłoszeń.

Organizator: Towarzystwo
Inicjatyw Twórczych ‘ę’

Partner: Instytut Stosowanych
Nauk Społecznych UW

Projekt współfinansowany jest
ze środków Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej w ramach
Rządowego Programu Aktyw-
ności Społecznej Osób Starszych
na lata 2012-2013

Kontakt: archipelag@e.org.pl
tel. (22) 396-55-16

http://archipelagpokolen.pl/
P P  

Archipelag Pokoleń – kulturalne kursy edukacyjne
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MOTO-PASSA � MOTO-PASSA � MOTO-PASSA � MOTO-PASSA � MOTO-PASSA 

Mamy połowę lutego. Co
słychać w naszej motory-
zacji? Okres „czyszczenia”
samochodowych magazy-
nów w pełni. Zarówno
tych w fabrykach, jak i
bardziej interesujących
klientelę – w salonach sa-
mochodowych wszystkich
marek. 

N o, może poza paroma
wyjątkami, marek ni-
szowych i tych produ-

kujących samochody wyłącznie
na indywidualne zamówienia.
W tym felietonie skupię się na
tych bliższych przeciętnemu
klientowi. Początek roku 2013
niby podobny do poprzednich,
ale mamy też kilka wyprzedażo-
wych promocji - nowości. Ale o
tym później. Każdy, kto myśli o
zakupie lub wymianie samo-
chodu na nowy, powinien choć
zastanowić się czy nie warto
zrobić tego właśnie teraz. Po-
czątek każdego roku, a od kilku
lat nawet czas ostatniego kwar-
tału roku poprzedzającego, aż
„do wyczerpania zapasów”, to
najkorzystniejszy okres na po-
dejmowanie takich decyzji.
Czas dla tych, dla których cena
nowych czterech kółek jest
czynnikiem decydującym o wy-
borze. A pewnie takich wśród
nas jest wielu, stąd też pomysł,
aby napisać kilka słów właśnie
na ten temat teraz. 

Wstyczniu możemy
przebierać niemal
wyłącznie w samo-

chodach pochodzących z po-
przedniego roku produkcji.
Zdarzają się też „perełki” z
2012, a nawet lat wcześniej-
szych. To zwykle są ogromne
cenowe „okazje” i jeżeli komuś
nie przeszkadza fakt, że w do-
wodzie rejestracyjnym nasze
nowe auto będzie od początku
w wieku dwu- lub nawet trzy-
latka, to jak najbardziej pole-
cam zastanowić się na takim
wyborem. Oprócz aspektu ce-
nowego należy dokładnie do-
pilnować w takim przypadku
kwestie związane z gwarancją
na samochód (okres, warunki)
i na ewentualne różnice w wy-
posażeniu. Gwarancja powin-
na rozpocząć się w dniu odbio-
ru samochodu, zawsze, gdy ku-
pujemy faktycznie samochód
nowy. 

T rzeba być szczególnie
wyczulonym na samo-
chody, które są po-

wszechnie oferowane w salo-
nach, nie tylko w Polsce, jako
nowe, ale z różnych względów
zostały wcześniej zarejestrowane
na firmy je sprzedające. Takie
auto, choć niemające przebiegu
i wyglądające jak nowe, nieco, a
może znacznie różni się od po-
jazdu w 100% nowego. W jego
dowodzie rejestracyjnym, a ści-
ślej w karcie pojazdu, będziemy
widnieć, jako drugi, a nie pierw-
szy właściciel. Może to nie
mieć dla nas znacze-
nia w chwili za-
kupu, ale z
pewno-

ścią zwróci na
to uwagę klient,
któremu za parę lat bę-
dziemy taki samochód chcieli
sprzedać. Takie sytuacje, w
szczególności na początku roku,
ale nie tylko, są w naszym kraju
i wszystkich innych rynkach bar-
dzo częste. W ten sposób firmy
motoryzacyjne są w stanie
„wpływać” na wyniki sprzeda-
ży, gdy brakuje im klientów w
stosunku do założonych planów
sprzedaży. 

Drugim elementem, któ-
ry powinniśmy uważ-
nie przeanalizować,

jest wyposażenie samochodu. A
ściślej - różnice w wyposażeniu.
Zmienia się ono zwykle dwa ra-
zy w roku, czasem częściej, po
letniej przerwie wakacyjnej w
fabrykach i np. na wiosnę. Tak-
że proponowany obecnie pojazd,
pochodzący np. z produkcji z po-
czątku roku 2012, może znacz-
nie różnić się co do wyposażenia
i wyglądu od tak samo lub po-
dobnie nazywającego się mode-
lu pochodzącego z końca roku

2012, czy pierwszych miesięcy
roku 2013. Te wszystkie, ale też
inne czynniki, powodują różnice
w proponowanych cenach na
modele, wersje, ale i na konkret-
ne samochody.

Wybierając się na za-
kupy, szczególnie w
okresach wyprzeda-

ży, powinniśmy zdawać sobie
sprawę z tych kwestii i nigdy nie
podejmować decyzji pochopnie,
pod wpływem emocji, kolo-

ru, tapicerki, itp. Z drugiej jed-
nak strony, musimy pamiętać,
że przeważnie samochody ofero-
wane w autentycznie obniżo-
nych i atrakcyjnych cenach wy-
przedają się z reguły szybko,
więc presja czasu działa. Wielo-
krotnie w swoim życiu, czy to na
potrzeby własne, czy też znajo-
mych, udawałem się na takie za-
kupy do samochodowych salo-
nów. 

A by nie iść tam nieprzy-
gotowanym, warto już
przed wyjściem z do-

mu dokładnie zastanowić się,
czego szukamy. Bez odpowie-
dzenia sobie na to pytanie, ła-
two jest zginąć w gąszczu ofert –
promocji i ulec sugestiom do-
brze wyszkolonego handlowca
lub urokowi atrakcyjnej pani –
doradcy. Warto dokładnie zasta-
nowić się, jaki odpowiada nam

rodzaj (kształt) nadwozia, ile sa-
mochód powinien mieć drzwi,
jakie mamy preferencje co do sil-
nika, skrzyni biegów, a w końcu,
jakie poszukiwany przez nas po-
jazd powinien mieć wyposaże-
nie, a może nawet kolor i rodzaj
tapicerki. 

T o wszystko zebrane w
głowie, a może nawet
w tabelce, zdecydowa-

nie ułatwi nam porównywanie
ofert, jakie zostaną nam za-

proponowane w odwiedzanych
salonach. Spowoduje też ła-
twiejszą naszą argumentację w
rozmowach z dobrze zwykle
przygotowanymi handlowcami.
Same już takie wcześniejsze
rozważania spowodują, że
skonkretyzujemy swoje potrze-
by i będziemy bardziej odporni
na sugestie oferentów. W dzi-
siejszych czasach można też
wspomóc się w poszukiwaniach
szeregiem informacji, jakie mo-
żemy znaleźć w Internecie i pra-
sie branżowej. Tak wyposażeni
w wiedzę udajemy się do salo-
nów. Nasze poszukiwania nie
powinny trwać tygodniami,
gdyż w takim przypadku po-
równywalność ofert będzie żad-
na. Po prostu analizowane
przez nas „okazje” z połowy lu-
tego pewnie w marcu nie będą
już dawno aktualne. 

Polecam ze swojej strony
objazd kilku wybranych
do tego celu salonów w

ciągu jednego lub dwóch dni.
Jedni wybiorą w tym celu week-
end, gdyż mamy zwykle więcej
czasu i łatwiej się przemieszczać,
ale dni powszednie mają też swo-
je zalety. Zwykle w ciągu tygo-
dnia handlowcy łatwiej i szybciej
podejmują „niestandardowe” de-
cyzje, wymagające akceptacji ich
przełożonych w salonach. Tak-
że, jeżeli mamy w planie mocne
negocjacje, polecam np. piątek. A

teraz, na koniec już, kilka
słów o wynikach te-

gorocznych wy-
przedaży po-

szczegól-
nych marek i

nowościach w ofe-
rowanych nam klien-

tom promocjach. 

P róbując wyciągnąć
pierwsze wnioski z wy-
ników tegorocznych ak-

cji promocyjnych, poddałem ana-
lizie wyniki rejestracji nowych sa-
mochodów w styczniu i porówna-
łem je z wynikami poszczegól-
nych marek za cały miniony rok.
Oczywiście, wyprzedaże w po-
szczególnych markach zaczynają
się w różnych miesiącach, w nie-
których z nich nawet grubo przed
końcem roku, ale trudno jest w
tych miesiącach dokładnie
uchwycić, jaka część z rejestro-
wanych samochodów była skut-
kiem oddziaływania na klientów
wyprzedażowych promocji, a ja-
ka spowodowana była innymi po-
wodami zakupów. Na czele w
rankingu rejestracji nowych sa-
mochodów osobowych w stycz-
niu była Skoda, przed Volkswage-
nem, Toyotą, Kią i Oplem. Na dal-
szych miejscach uplasowały się:
Ford, Hyundai, Renault, Nissan,

a pierwszą dziesiątkę zamknął
Peugeot. To nieco inna kolejność
niż wyniki za cały rok 2012. W
tym zestawieniu pierwsze trzy
miejsca były takie same, ale już na
kolejnych mamy różnice. I tak na
czwartym miejscu rok zamknął
Opel, a za nim Ford, Hyundai,
Kia, Renault, Nissan i Fiat. Czy
zmiany na pozycjach mogą jed-
noznacznie sugerować nam
atrakcyjność zaproponowanych
przez te firmy promocji – wyprze-
daży? Pewnie odpowiedź nie jest
tak jednoznaczna, ale z pewno-
ścią jest bliska prawdy. 

Gdy odwiedziłem ostat-
nio różne salony sprze-
daży samochodów,

uwagę moją zwróciło kilka cieka-
wych ofert. Atrakcyjne wydają się
dziś kredyty, już nie tylko te w
wersji 50/50 procent, ale oferowa-
ne są również takie w wersji 3x30
lub nawet 4x25 procent. Czasem
warto zastanowić się nad takim
wariantem posiadając nawet całą
potrzebną na zakup samochodu
gotówkę. Warto też porównać
długość gwarancji w poszczegól-
nych markach i ich warunki. By-
wa, że oferowane warunki nie są
jednakowe w całym okresie jej
trwania. Ciekawe bywają propo-
zycje związane z odkupem samo-
chodu używanego czy atrakcyj-
nymi warunkami ubezpieczenio-
wymi. Ale tu warto zapytać ile lat
obowiązywać będą te atrakcyjne
warunki. Czasem mamy też moż-
liwość wynegocjowania dodatko-
wego wyposażenia „w cenie sa-
mochodu”. Z pewnością w niniej-
szym felietonie nie dokonałem
pełnej analizy „zasad korzystania”
z samochodowych promocji, ale
pewnie będą okazje, aby powra-
cać do tego tematu. 

Wszystkich zaintereso-
wanych zakupami
zachęcam do odwie-

dzenia salonów samochodowych
i do zobaczenia na drodze już w
nowych, rozważnie wybranych
cudach dzisiejszej motoryzacji!

M O T O W O J

DDrrooggii CCzzyytteellnniikkuu,, jjeeśśllii cchhcciiaałł-
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Koni mechanicznych pełne stajnie

Walentynki (z j. ang. Valentine’s Day) – to co-
roczne święto zakochanych,obchodzone 14 lutego.
Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspo-
mnienia liturgiczne w kościele katolickim obcho-
dzone są również tego dnia. 

Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów za-
wierających wyznania miłosne (często pisane wier-
szem). Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Bryta-
nii i USA czczono św. Walentego jako patrona zako-
chanych. Dzień 14 lutego stał się więc okazją do ob-
darowywania się drobnymi upominkami. 

Święto to należy do najprzyjemniejszych, bo co jak
co, ale wszyscy chcą kochać i być kochani zwłaszcza,
że pozytywnych emocji nigdy za wiele niezależnie
od czasów i miejsca. W XXI wieku zamiast pisania li-
stów, częściej wysyłamy sms-y czy e-maile, ale naj-
ważniejsza jest przecież pamięć o kimś, na kim nam
najbardziej zależy.

14 lutego organizowane są koncerty m.in.: w Sa-
li Kongresowej wystąpi The Bootleg Beatles, ze-
spół grający muzykę The Beatles z programem
„And I Lover Her” – początek o godz. 20.00. W Sto-
dole o godz. 19.00 wystąpi Lady Pank, a w Hybry-
dach o 20.00 grupa Pectus. Teatr Capitol zaprasza
o godz. 19.30 na spektakl „Gwiazda i ja”, Teatr
Druga Strefa o 20.00 na „Mój boski rozwód”, a w Te-
atrze Na Woli od 18.30 będzie można obejrzeć „Ka-
masutrę”.

I jeszcze zaproszenie do Wilanowa, gdzie rozbły-
śnie „Mostek Zakochanych” nad Potokiem Służe-
wieckim wraz z koncertem i pokazem sztucznych
ogni. Impreza rozpocznie się o godz. 18.00.

Jest w czym wybierać, więc zróbmy niespodzian-
kę bliskiej osobie i porwijmy ją gdzieś, gdzie będzie
można spędzić niezapomniany wieczór.

M i l a n  d e  V a l d e n

Święto wszystkich zakochanych

Volkswagen Golf VII
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Meczami z aktualnym mi-
strzem i wicemistrzem Pol-
ski siatkarze Politechniki
zakończyli fazę zasadniczą
rozgrywek PlusLigi. W obu
spotkaniach „inżyniero-
wie” musieli uznać wyż-
szość rywali. Przed war-
szawską drużyną play-o-
ffy, w których zmierzą się z
ZAKSĄ Kędzierzyn Koźle.

Mecz przeciwko Asseco Reso-
vii Rzeszów rozpoczął się bar-
dzo dobrze dla zawodników Ja-
kuba Bednaruka. Po wyrówna-
nej walce w pierwszym secie Po-
litechnika wygrała 25:23, i wy-
dawało się, że warszawianom
uda się powalczyć w całym spo-
tkaniu o zwycięstwo. Rzeszowia-
nie zagrali jednak jak na mi-
strzów Polski przystało, wygry-
wają kolejne trzy sety i całe spo-
tkanie. Resovia dzięki zwycię-
stwu na Torwarze, powetowała
sobie porażkę w finale Pucharu
Polski, rozgrywanym tydzień
przed meczem w stolicy, gdzie
uległa ZAKSIE 3:1. Mimo poraż-
ki, na pewno cieszy fakt powro-
tu na parkiet po kontuzji Krzysz-
tofa Wierzbowskiego. Jak sko-
mentował warszawski przyjmu-
jący – mecz z takim rywalem jest
bardzo dobrym przetarciem
przed fazą play-off.

Na zakończenie rundy zasad-
niczej PlusLigi, „inżynierowie”
pojechali do Bełchatowa. Pierw-
szego seta meczu ze Skrą, która
w obecnym sezonie jest jednym
z największych rozczarowań ligi,
wygrali warszawianie 25:27. Na-
stępne odsłony meczu z vice mi-

strzem Polski, przypominały
walkę bokserską, w której rywal
odpłaca ciosem za cios. Na wy-
granego seta przez inżynierów,
Skra odpowiedziała tym samym,
i tak w kolejnych dwóch setach.
Kibice zgromadzeni w hali Skry
nie mieli prawa się nudzić, a
wszystko miało rozstrzygnąć się
w tie-breaku, gdzie wyższość
udowodnili bełchatowianie wy-
grywając 15:9. 

Drużyna Jakuba Bednaruka
zakończyła fazę zasadniczą na
6. miejscu w tabeli PlusLigi. Pa-
trząc na nazwy zespołów uplaso-
wanych wyżej, można to uznać
za mały sukces. W trakcie roz-
grywek „inżynierowie” odnieśli
8 zwycięstw, a 10 razy schodzili
z parkietu pokonani. O warszaw-
skiej drużynie bardzo dużo mó-
wiło się na jesieni, gdy na po-
czątku rozgrywek zaliczyli zna-
komitą passę 5 zwycięstw z rzę-
du, w tym z zespołami, które
ostatecznie zajęły wyższe miej-
sce w tabeli – Jastrzębski Węgiel
i Delecta Bydgoszcz, a po dwóch
porażkach z zespołami z Gdań-
ska i Rzeszowa, wygrali na Tor-
warze ze Skrą.

Runda rewanżowa okazała się
o wiele mniej udana. Siatkarze z
Warszawy w rewanżach wygra-
li jedynie dwa razy – z AZS-ami
z Olsztyna i Częstochowy, które
uplasowały się na samym dole
PlusLigi. Gorszą postawę w run-
dzie rewanżowej, można tłuma-
czyć kontuzjami kilku kluczo-
wych graczy: Krzysztofa Wierz-
bowskiego, Pawła Adamajtisa i
Macieja Zajdera. Można jedynie

gdybać, czy w optymalnym skła-
dzie Politechnika odniosłaby
więcej zwycięstw. Na pewno
bolą porażki z Effectorem i Skrą,
bo po prostu zabrakło odrobiny
szczęścia.

Dzięki 6. lokacie w tabeli „in-
żynierowie” stoją przed szansą
wywalczenia jak najwyższej po-
zycji na sam koniec rozgrywek.
Jednak sportowy los nie okazał
się  łaskawy – skojarzył w ćwierć-
finale Politechnikę z ZAKSĄ Kę-
dzierzyn. W obecnym sezonie,
w obu meczach z ZAKSĄ, udało
się Politechnice wygrać jedynie
seta. ZAKSA jest jednym z abso-
lutnych faworytów do ostatecz-
nego triumfu w PlusLidze. Na
oficjalnej stronie rozgrywek, w
sondzie kto wygra PlusLigę, Kę-
dzierzynianie otrzymali 35%
głosów – najwięcej ze wszyst-
kich zespołów. Drużyna ZAKSY
trzy tygodnie temu sięgnęła po
swój pierwszy sukces w sezonie,
wygrywając pewnie Puchar Pol-
ski. W dodatku w miniony wto-
rek, po zwycięstwie nad Arka-
sem Izmir, awansowała do fina-
łowej czwórki Ligi Mistrzów siat-
karzy. Takie osiągnięcia muszą
budzić respekt. 

Już w najbliższą sobotę Poli-
technika pojedzie do Kędzierzy-
na, a po tygodniu do stolicy przy-
jedzie ZAKSA. Do kolejnej fazy
awansuje drużyna, która wygra
trzy mecze. 

Ewentualne zwycięstwo ZA-
KSY nie będzie zaskoczeniem,
natomiast Politechniki – sensa-
cją.

M a r c i n  K r a m a r c z y k

Podsumowanie sezonu ligowego siatkarzy Politechniki

Przed „Inżynierami” trudny egzamin
FOTO LECH KOWALSKI

Szaleństwo biegowe zata-
cza coraz szersze kręgi.
Już 24 marca cała Polska
pobiegnie w 8. Półmarato-
nie Warszawskim. Do ty-
sięcy biegaczy w naszym
kraju (zapisało się już 14,5
tysiąca osób) tego dnia do-
łączą także żołnierze
wojsk koalicyjnych stacjo-
nujących w Afganistanie. 

Będzie to doświadczenie po-
nadnarodowe. Oprócz polskich

żołnierzy, do grupy zawodników
dołączą też Amerykanie i Afgań-
czycy. 

Bieg odbędzie się w systemie
„zaocznym”, lecz na takich sa-
mych zasadach, co w Warsza-
wie. Żołnierze będą mieli do po-
konania 21,0975 km i tak, jak w
stolicy na mecie zostaną uhono-
rowani medalami 8. Półmarato-
nu Warszawskiego.

Wyjątkiem będą jednak nie-
zwykłe okoliczności, w jakich
odbędą się zawody. Baza „Whi-
te Eagle”, w której rozegrany zo-
stanie bieg, dyktuje niełatwe wa-
runki dla biegaczy.

– Czasy z pewnością nie będą
rewelacyjne, głównie ze wzglę-
du na podłoże – ostre kamie-
nie, kałuże i błoto. Dodatkowo,
nasza baza znajduje się na wy-
sokości 2300 m.n.p.m, co zde-
cydowanie utrudnia swobodne
oddychanie podczas biegu. Mi-
mo tego, ze względu na różnicę
stref czasowych, prawdopodob-
nie będziemy pierwszymi, któ-
rzy przebiegną tegoroczny Pół-
maraton Warszawski. – mówi

ppłk Artur Nowak, Asystent Do-
wódcy PKW.

Kiedy wśród naszego kontyn-
gentu pojawił się pomysł przystą-
pienia do 8. Półmaratonu War-
szawskiego, okazało się, że w
biegu chcą wziąć udział również
żołnierze Armii Amerykańskiej
oraz przedstawiciele Armii
Afgańskiej i miejscowej policji.
Już teraz do biegu zgłosiło się
150 żołnierzy, w tym 60 Ame-
rykanów i 10 Afgańczyków. 

– Ten bieg to dla nas doskona-
ły sposób na integrację. To rów-
nież szansa na pokazanie na-
szym afgańskim przyjaciołom

kawałka „normalnego” świata.
Dla wielu, jeśli nie dla wszyst-
kich, będą to pierwsze tego typu
zawody. Jeśli jeszcze, ich wysiłek
zostanie nagrodzony okoliczno-
ściowymi medalami – na pew-
no nie zapomną tego do końca
życia! – opowiada ppłk Artur No-
wak. Zaczynamy się jednak oba-
wiać o wyniki, bo Afgańczycy są
ludźmi niezłomnej woli, więc je-
śli założą sobie wygrana - może
być różnie. - dodaje.

Moda na bieganie przekracza
kolejne granice. Już teraz do
udziału w 8. Półmaratonie War-
szawskim zgłosiło się blisko 14,5
tysiąca osób. Ponad 2,5 tysiąca
biegaczy zapisało się już do udzia-
łu w 35. Maratonie Warszawskim,
choć do startu pozostało jeszcze
ponad 8 miesięcy – bieg odbędzie
się 30 września 2013 roku!

Jeśli chcesz być częścią mię-
dzynarodowej „drużyny” 8. Pół-
maratonu Warszawskiego,
wejdź na stronę: www.polma-
ratonwarszawski.pl i dokonaj re-
jestracji!
w w w . p o l m a r a t o n w a r s z a w s k i . p l

Klub Ambasadora działający
przy znajdującej się na Ursyno-
wie Akademii Finansów i Bizne-
su Vistula wystąpił z propozycją
zorganizowania Wszechnicy Dy-
plomatycznej, która spotkała się
z pozytywną reakcją burmistrza
Ursynowa Piotra Guziała:

„Jestem synem dyplomaty i
wiem, że w dzisiejszych czasach
znajomość spraw dziejących się
nie tylko na naszym podwórku,
ale również na drugim krańcu
globu pozwala lepiej rozumieć
procesy polityczne i społeczne,
które przecież mają wpływ na
życie jednostki. Stąd też postano-

wiłem zorganizować dla miesz-
kańców Ursynowa cykl spotkań
z wybitnymi polskimi dyploma-
tami. Raz w miesiącu w ursy-
nowskim Ratuszu będziemy roz-
mawiać na wybrany temat z za-
kresu polityki międzynarodowej.
Tematami spotkań będą najbar-
dziej gorące we współczesnym
świecie problemy i wyzwania
związane z polityką międzyna-
rodową”.

Pierwsze spotkanie odbędzie
się 20 lutego (środa) o godzinie
17:30 w sali konferencyjnej w
Ratuszu przy al. KEN 61. Go-
ściem pierwszego spotkania bę-

dzie dr Zdzisław Rapacki, były
Stały Przedstawiciel RP przy Biu-
rze Narodów Zjednoczonych w
Genewie.

Podczas prelekcji inaugura-
cyjnej dr Zdzisław Rapacki poru-
szy temat przyszłości Unii Euro-
pejskiej i postawi pytanie „Czy
UE może się rozpaść?”

Na razie zaplanowanych jest 5
spotkań: 20 lutego, 20 marca,
22 maja i 19 czerwca. Wszyst-
kie spotkania odbędą się w sali
konferencyjnej ursynowskiego
Ratusza. Spotkania będą otwar-
te dla wszystkich chętnych, bez
wcześniejszej rezerwacji miejsc. 

DDrrooddzzyy cczzłłoonnkkoowwiiee ii ssyymmppaattyyccyy „„VVaaggaabbuunndduussaa””,,
W bieżącym roku zamierzamy zorganizować letni obóz rowerowy do Gruzji i Armenii. Dzięki

pomocy Oddziału PTTK Mazowsze mamy zarezerwowane miejsca na przelot samolotem rejsowym
LOT wraz z rowerami na trasie Warszawa - Tbilisi (wylot w czwartek 1.08.2013 r. o godz. 22:30)
oraz Erewan - Warszawa (przylot do W-wy w niedziele 25.08.2013 r. o godz. 06:20).

Liczebność grupy nie może być mniejsza, niż 10 osób i nie większa niż 18 osób.
Cena biletu na 1 osobę (łącznie z opłatami lotniskowymi) wynosi ok. 1800 zł plus koszty prze-

wozu roweru po 70 euro w każdą stronę, co daje łączną sumę ok. 2400 zł od osoby. Do tego do-
chodzą koszty wyżywienia na trasie (nie wyższe niż w Polsce) i koszty zwiedzania.

Rezerwacje musimy potwierdzić do poniedziałku 18.02.2013 r., a do dnia 25.02.2013 r. doko-
nać wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł od osoby. Konto, na które należy wpłacać zaliczkę zosta-
nie podane w ciągu najbliższych 2 dni.

Terminy wpłat kolejnych rat zostaną podana w terminie późniejszym. Całość kosztów przejaz-
du trzeba będzie uiścić najpóźniej do końca czerwca 2013 r.

Obywatele krajów UE są zwolnieni z obowiązku wizowego zarówno w Gruzji, jak i Armenii. Ko-
nieczne jest posiadanie paszportu ważnego na okres przynajmniej 6 miesięcy od dnia wjazdu do
obu krajów.

Orientacyjna trasa obozu Tbilisi - Gori - Kutaisi - Batumi - Akhalsikhe - Vardzia - Ninotsminda -
GE/AM - Erewan (ok. 1100 km). 

Dokladna trasa, z podziałem na dni jazdy i programem krajoznawczym będzie opracowana w marcu.
Wyjazd należy do kategorii trudnych i mogą w nim wziąć udział wyłącznie doświadczeni tury-

ści, którzy uczestniczyli we wcześniejszych wielodniowych wyjazdach rowerowych „Vagabundu-
sa” i posiadają odpowiednio wyposażony rower i ekwipunek turystyczny.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres vagabundus@vagabundus.na7.pl O 
umieszczeniu na liście uczestników decyduje kolejność zgłoszeń, a następnie wpłaty zaliczki. Oso-

by zgłaszające się otrzymają informacje w sprawie sposobu uiszczenia zaliczki. Jak widać z powyż-
szej informacji, terminy zgłoszeń są bardzo napięte i prosimy o jak najszybsze podjecie decyzji w
sprawie ewentualnego uczestnictwa.

Serdecznie pozdrawiam, M a r e k  D ą b r o w s k i

UUrrssyynnoowwsskkii KKlluubb TTuurryyssttyykkii RRoowweerroowweejj PPTTTTKK „„VVaaggaabbuunndduuss””
pprrzzyy OOddddzziiaallee PPTTTTKK „„MMaazzoowwsszzee”” ww WWaarrsszzaawwiiee
hhttttpp::////vvaaggaabbuunndduuss..nnaa77..ppll
ee-mmaaiill:: vvaaggaabbuunndduuss@@vvaaggaabbuunndduuss..nnaa77..ppll

Inauguracja Wszechnicy DyplomatycznejPółmaraton Warszawski w Afganistanie!

Biegamy coraz dalej! 

FOTO LECH KOWALSKI
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Symbolem naszych czasów stają się agresja i przemoc – seryjni zabójcy i masowi mordercy

Ciemny odcień czerni czyli skąd się biorą socjopaci
Nie ma tygodnia, aby media nie
donosiły o kolejnej strzelaninie,
w której zginęli niewinni ludzie.
Co powoduje, że ktoś bierze do
ręki broń i strzela do wszystkie-
go, co się rusza? Co powoduje,
że na pozór przykładny obywa-
tel okazuje się seryjnym zabójcą
dokonujący czynów jeżących
normalnym ludziom włosy na
głowie?

Ojczyzną seryjnych zabójców
są USA. Na podstawie badań
przeprowadzonych przez wy-

dział behawioralny FBI można domnie-
mywać, że w chwili powstawania ni-
niejszej publikacji po ulicach amery-
kańskich miast i miasteczek krąży przy-
najmniej 20. seryjnych zabójców po-
szukujących ofiar. W Stanach w XX wie-
ku grasowało ich kilkuset, a kilkudzie-
sięciu to tak wynaturzeni oprawcy, że
słynny Hannibal - kanibal, czyli dr Lec-
ter z książki Thomasa Harrisa „Milcze-
nie owiec”, jawi się przy nich jako nie-
bieskookie niemowlę z grzechotką w
rączce. Gary Ridgway, John Wayne Ga-
cy i Jeffrey Dahmer dzierżą w USA pal-
mę pierwszeństwa, jak idzie o liczbę
ofiar. Seryjni i masowi zabójcy mają
kilka cech wspólnych - są całkowicie
pozbawieni empatii, nie mają żadnego
poszanowania dla życia ludzkiego i nie
odczuwają skruchy. 

Gdzie szukać trudno dostrze-
galnej różnicy pomiędzy za-
bójcami seryjnymi a masowy-

mi? Masowymi w większości kierują
obłąkańcze idee, żądza władzy, niekie-
dy poczucie krzywdy. Seryjni zaś za-
spokajają w ten sposób swoje wynatu-
rzone fantazje seksualne, a kieruje nimi
przede wszystkim chęć całkowitej domi-
nacji nad ofiarą oraz gniew. Przykła-
dem zabójcy masowego kierującego się
obłąkańczą ideą jest norweski terrory-
sta Anders Behring Breivik, który w
2011 r. na wyspie Utoya z zimną krwią
zastrzelił 69 osób, w większości mło-
dych, a następnie patetycznie oddał się
w ręce policji. Daleko mu jednak do
Wasilija Michajłowicza Błochina, na-
czelnika twerskiego NKWD, który od
1924 do 1949 roku osobiście zastrzelił
około 50 tysięcy osób(!). 

Major Błochin, awansowany
później do stopnia generała,
wykonywał wyroki podczas

stalinowskich czystek w latach 30. ubie-
głego stulecia, brał również czynny
udział w rozstrzeliwaniu polskich jeń-
ców wojennych wiosną 1940 r. Ten naj-
większy oprawca w dziejach świata cią-

gle udoskonalał swoje katowskie me-
tody. Ponieważ rewolwery typu nagan
zbytnio się grzały w trakcie masowych
egzekucji przerzucił się po wielu te-
stach na niemieckiego walthera, ostat-
nią egzekucję wykonał z małokalibro-
wego pistoletu Margolin. Uczył swoich
podopiecznych z NKWD, że najlepiej
strzelać w określone miejsce na szyj-
nym odcinku kręgosłupa, bo „wtedy
jest mało krwi”. Błochin miał też specjal-
ny ubiór na okoliczność - przed przystą-
pieniem do pracy zdejmował mundur i
wkładał brązową skórzaną czapkę pilot-
kę, długi skórzany brązowy fartuch oraz
skórzane brązowe rękawice z mankie-
tami powyżej łokci. Ten koszmarny ry-
tuał budził grozę nawet wśród najbar-
dziej zatwardziałych enkawudzistów.
Największy masowy morderca naszych
czasów zmarł w 1955 r. w Moskwie
śmiercią naturalną jako szanowany
emeryt.

Jeśli chodzi o palmę pierwszeń-
stwa wśród seryjnych to, o dzi-
wo, nie dzierży jej Amerykanin,

lecz Rosjanin. Andriej Czikatiło, zwany
„Rzeźnikiem z Rostowa” zamordował w
latach 1982 - 1990 w bestialski sposób
53 osoby, choć znaleziono zwłoki tylko
51 ofiar. Swoje ofiary znajdował na
dworcach kolejowych, często wybiera-
jąc młodocianych uciekinierów z do-
mu i bezdomne dzieci. Kobiety kusił
obietnicą pieniędzy lub alkoholu. Dzie-
ci ujmował przyjacielskim zachowa-
niem i słodyczami. Ofiary zabierał do la-
su i tam mordował. Czikatiło był impo-
tentem, kiedy usiłował odbyć z ofiarą
stosunek seksualny i nie osiągał wzwo-
du wpadał w morderczy szał i dźgał
swoje ofiary osiągając w ten sposób sek-
sualne spełnienie. Skazany na karę
śmierci został zgładzony strzałem w po-
tylicę w podziemiach więzienia w Ro-
stowie. Rosyjskiemu „Rzeźnikowi” pra-
wie dorównał „Rzeźnik” ukraiński, czy-
li Anatolij Onoprijenko, który w latach
1989 - 1996 zastrzelił ze swojego obrzy-
na 52 osoby. Onoprijenko mordował z
chęci zysku, często całe rodziny. Unik-
nął kary śmierci po wprowadzeniu na
Ukrainie moratorium. 

Gary Ridgway nazywany „Mor-
dercą znad Green River” udu-
sił 48 prostytutek. Zatrzyma-

no go po latach, kiedy poddano analizie
DNA zachowany jako dowód materiał
biologiczny znaleziony w latach 80. na
ciele jednej z ofiar. Ridgway poszedł na
układ z prokuraturą i wskazał miejsca
pochówku ośmiu ofiar, których zwłok
śledczy nie potrafili odnaleźć. Dzięki

temu uniknął kary śmierci. Odsiaduje
dożywocie bez prawa do warunkowe-
go zwolnienia w Walla Walla, federal-
nym więzieniu o zaostrzonym rygorze.
Szanowany chicagowski przedsiębior-
ca budowlany John Wayne Gacy z po-
budek seksualnych zamordował 33
młodych mężczyzn, których zwłoki za-
kopywał pod podłogą swojego domu.
Został skazany na śmierć i stracony.
Przed podaniem mu śmiertelnego za-
strzyku powiedział strażnikowi, że „mo-
że go pocałować w d...”. Po stwierdze-
niu zgonu z czaszki zabójcy usunięto
mózg i przekazano instytutowi nauko-
wemu. Naukowcy mieli zbadać, czy
mózg seryjnego oprawcy różni się w
jakiś sposób od zwyczajnego. Faktu ta-
kiego nie stwierdzono.

C o to może oznaczać? M.in.
to, że zło występujące w czło-
wieku nie jest wynikiem

zmian zachodzących w mózgu, czy też
uszkodzenia tego organu. Każdy z
wielkich seryjnych zabójców dosko-
nale rozróżniał dobro od zła, więc nie
można nazwać ich niepoczytalnymi.
Cóż więc takiego tkwi w niezbadanych
zakamarkach ludzkiego mózgu, że
pewni ludzie - na pozór normalni -
mają drugie, koszmarne oblicze? Po-
wodów może być wiele. Badania wy-
kazały, że na 10. seryjnych aż 9. z nich
było w dzieciństwie i młodości mal-
tretowanych fizycznie i psychicznie.
Część doznała odrzucenia przez ro-
dziców lub rodzica, większość była
molestowana seksualnie, prawie każ-
dy z nich wychowywał się w rodzinie,
w której dominowała przemoc. Z upły-
wem lat potęgował się u nich gniew,
który musiał kiedyś znaleźć ujście. Rid-
gway nienawidził prostytutek, ponie-
waż w młodości był świadkiem jak je-

go ojciec, kierowca ciężarówki nader
często korzysta z ich usług, czym - z
punktu widzenia chłopca - wyrządzał
krzywdę swojej żonie, a jego matce.
Badania pozwalają na postawienie te-
zy, że złe instynkty rozwijają się we
wczesnej młodości, w określonej sy-
tuacji rodzinnej.

Zapracowani i zabiegani rodzi-
ce poświęcają dzisiaj zbyt ma-
ło czasu swoim dzieciom.

Więzi rodzinne ulegają ciągłemu roz-
luźnieniu, a dzieci pozostawiane są sa-
mym sobie. Rodzice młodocianych za-
bójców dokonujących masakr w ame-
rykańskich szkołach przeoczyli sygna-
ły ostrzegawcze. Nie dostrzegali, że u
ich dzieci oglądających od rana do wie-
czora gry komputerowe, w których
trup ściele się gęsto, powoli zaciera się
granica pomiędzy realem a światem
wirtualnym. Przeoczyli również, iż ich
latorośle sięgają po niedozwolone w
tym wieku antydepresanty mogące
wywoływać akty agresji, takie jak Pro-
zac, Paxil, Luvox/Zoloft, Cymbalta,
Celexa, czy SSRIs. Prawie każdy mło-
dociany sprawca szkolnej masakry za-
żywał te specyfiki w dużych ilościach.
Z kolei rodzice przyszłych seryjnych
zabójców przeoczyli coś, co naukowcy
nazywają Triadą McDonalda. Jest to
zespół zachowań obejmujący mocze-
nie się w dzieciństwie, piromanię oraz
dręczenie zwierząt. Triada Mc Donal-
da to wyraźna oznaka rozwijania się u
dziecka czy młodzieńca osobowości
patologicznej - socjopatii. Stąd tylko
krok do popełniania ciężkich prze-
stępstw. W dobie rosnącej agresji i
przemocy rola rodziców w wychowa-
niu swojego potomstwa staje się więc
szczególnie ważna. 

Socjopaci i psychopaci znają spo-
łeczne prawa oraz zakazy i
przeważnie zachowują się tak,

jakby szczerze wierzyli w te wartości. To
dobrze maskowana dekoracja i trzeba
dużej spostrzegawczości oraz wiedzy,
aby dostrzec prawdziwe oblicze tych
ludzi. Istnieją jednostki, które są tak
psychopatycznie zaburzone, że zda-
niem wielu wybitnych naukowców nie
powinno się podejmować żadnych sta-
rań, aby je leczyć. Zło zawsze kojarzy-
ło się z czernią - czarny charakter to zły
człowiek, czarne chmury to nieszczę-
ście, czarny kolor oznacza żałobę, itd.
Tacy ludzie jak Breivik, Błochin, Czika-
tiło, Ridgway, czy Gacy to najciemniej-
szy odcień czerni jaki tylko można sobie
wyobrazić. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Jakoś chyba nie lubią tam w Niebie prezesa. Wiele miesię-
cy czekał na prymicję. W świątyni demokracji. Spektakl od
miesięcy był gotowy. On i koncelebranci wyznaczeni. Przy-

gotowane komentarze i headline’y. Kiedy zaproszeni goście już cze-
kali, kamery włączone, mikrofony podstawione – klapa! Wszyscy
biegną do ciekawszej roboty. Prawdziwej informacji dnia, tygodnia,
miesiąca. Do autentycznego aktora i do wielkiego widowiska. Jak
mu to papież mógł zrobić? 

Tego, co przygotował Kaczyński na poniedziałek, 11 lutego nie
da się powtórzyć. Zostanie śmiech. Zostanie pamięć setek prze-
śmiewczych komentarzy, które już nawet bez zwyczajowej w po-
lityce złości są napisane. 

Ten teatr ma swoje reguły. Nie można w nim, bezkarnie dla
własnej powagi, wyjść z drzwi parlamentarnego klubu, procesyj-
nie przejść korytarzami, stanąć przed kamerami, rozejrzeć się,
zahaczyć okiem tego i owego, cały czas z kamienną twarzą pod-
kreślającą wagę momentu, postać, cofnąć się, wrócić, zamknąć
drzwi za sobą. Ponownie je otworzyć, znów w tym samym cztero-
osobowym gronie smutnych panów i smutnej pani stanąć przed ka-
merami i mikrofonami, przesunąć wzrok z jednego na drugiego,
pomilczeć moment, aby w końcu maluczkim obwieścić dobrą no-
winę. Za pierwszym razem wystarczy wyjść, przejść, dojść i obwie-
ścić. Zainteresowanie jakieś będzie. Za drugim razem, jest jak w co-
fanym w przyspieszonym tempie filmie. Nawet tragiczna w swej
treści fabuła wywołuje śmiech. 

Władysław Gomułka, I sekretarz KC PZPR w latach 1956-1970,
po roku swych rządów utracił sympatię zdobytą w Październiku
1956. Ale w większości budził szacunek i strach. Władzę miał
ogromną. O ile półnamiestnik może cieszyć się władzą. Aż do
Marca 1968, kiedy stojąc na trybunie Sali Kongresowej, w pozie pa-

jąka, z małą świecącą łysiną głową pośrodku rozcapierzonych gór-
nych odnóży ględził trzy po trzy obrażając ludzi, uczucia, historię
i rozum. Te wszystkie gęsto obecne w jego wcześniejszych wystą-
pieniach: lokomotywy, statki, żyletki, kasze, jaja, procenty, komy
i metry kubiczne bogato okraszające jego do bólu buchalteryjne mo-
wy nagle stanęły wszystkim przed oczami jako coś bezmiernie
śmiesznego. Tym ostrzej, że w tragicznych okolicznościach grozy.
Ten zapluwający się pająk, wygłaszający jakby nie swój tekst (wie-
le o Gomułce krytycznego w moim środowisku mówiono, ale o an-
tysemityzm akurat jego nie podejrzewano, podobnie jak o serwi-
lizm wobec Moskwy, podobnie jak o lenistwo albo osobistą nieuczci-

wość) tego wieczora, 18 marca 1968 roku wydał się po prostu w
swej pokraczności zabawny. To był prawdziwy koniec jego władzy.
Potem nastąpił czas agonii. 

Przykro patrzeć na Pana Glińskiego. Językiem intelektualnej elity,
rzeczywiście, a nie udawanie profesorskim, odnosząc się do najistot-
niejszych pojęć opisujących instytucje demokracji, plecie głupstwa.
Rozprawia o „wolnym mandacie”. Że posłanka czy poseł ma narodo-
wą przed partyjną odpowiedzialność. Jakby się z księżyca urwał.
Jakby wynajął go zupełnie kto inny niż Jarosław Kaczyński. Jakby kto
inny poprosił go o to, a nie partia Kaczyńskiego, która jak żadna in-
na w dwudziestodwuletniej historii sejmu IIIRP do perfekcji wyszli-

fowała instrumenty odnarodowienia mandatu.
Nie ma partii tak często i tak łatwo rozstającej się
z najwyżej pozycjonowanymi w jej strukturze po-
litykami. Ich szereg jest długi. Kilku wiceprzewodniczących za jednym
razem. Marszałkowie Sejmu sprawujący funkcje z jej ramienia. W tym
„trzeci brat” prezesa. Młody delfin prezesa. Delfin delfina. Ulubiona
minister brata prezydenta. Świeżo pozyskana gwiazda kampanii
prezydenckiej. Młodzi i gniewni, gniewne i młode pomieszani z naj-
bardziej zasłużonymi. To jest partia, która każdego dnia pilnie baczy,
by nieuzgodniony z aktualną linią komunikat nie został wypowiedzia-
ny przez jakąś niewtajemniczoną posłankę lub jakiegoś niedoinfor-
mowanego posła w tej albo innej stacji. Od lat wiemy, że ktokolwiek
z PiS’u będzie komentował, to wypowie nawet nie tę samą frazę, ale
wyeksponuje taki sam wyraz smutku albo radości na twarzy. Dzien-
nikarze śmieją się, że wszystko, do ostatniego słowa wiedzą co okre-
ślonego dnia powie piąty, czy szósty przedstawiciel Kaczyńskiego po
wysłuchaniu pierwszego. Niektórzy pamiętają bojkoty różnych sta-
cji telewizyjnych, bo nie dość posłuszne były w krzewieniu wiedzy o
partii Jarosława Kaczyńskiego. 

Gliński nie pamięta? Nie wie? Czy wie i pamięta, ale już jest
członkiem zakonu?

Jakoś ostatnio nie ma szczęścia prezes do czynnika nadprzyro-
dzonego. Może nie wykonał właściwego telefonu? Może zawiodła
znajomość języków? Tyle przygotowań, tyle miesięcy i taki klops.
A gdyby ciut mniej pazerności i odpalił tę medialną rakietę dwa ty-
godnie wcześniej, przed akcją Gowina, miałby te pięć minut. Jesz-
cze raz potwierdziło się, że nie wolno chcieć wszystkiego.

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

Pech jakiś, czy może kara niebios?

„Przykro patrzeć na Pana 
Glińskiego. Odnosząc się do 
najistotniejszych pojęć opisują-
cych instytucje demokracji,  
plecie głupstwa”
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Współczesne prawo, jakiekolwiek by ono było, zawiera czasem ele-
menty sprzeczne ze sobą. Bywa niezgodne z rzeczywistością, bo naj-
częściej tworzone jest przez nieuków lub cwaniaków, którym zależy

tylko na własnym interesie, a interes społeczny stanowi dla nich jedynie przeszko-
dę w osiąganiu maksymalnych zysków.

Dlaczego mogę zostać pozbawiony „praw autorskich” do własnego dziecka, a nikt nie mo-
że mnie pozbawić praw autorskich do fotek z imienin cioci, zrobionych aparatem komórkowym?
Mało tego – sam też nie mogę z nich zrezygnować! Jak to, do cholery, nie mogę? Przecież je-
śli „dzieło” jest moje, to powinienem móc tym „dziełem” dysponować tak, jak mi się spodoba.
Ale prawo autorskie jest niezbywalne i każdy, kto wykorzysta moją pracę, zostanie ukarany za
naruszenie tych praw, choćbym nie wiem jak się wszelkich praw zrzekał. Dlaczego Państwo
wspiera zakup „dzieła” w postaci paczki gwoździ i jego dalszą sprzedaż? Bo to się nazywa han-
del. Dlaczego nie mogę kupić od autora jego utworu, i sprzedać tego utworu komuś innemu?
Długami można handlować, a utworem muzycznym nie? Czyżby obrót moimi felietonami był
równie ważny, jak handel żywym towarem, a może nawet ważniejszy, bo obwarowany dodat-
kowymi przepisami?

Na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie pokazano film „TPB AFK”. Nowością jest
to, że dokładnie w tym samym czasie (7.02.2013 r., g. 17.00) można było film obejrzeć w Internecie.
To pierwsze tego typu wydarzenie w historii kina. Nie wiem jak wielu Czytelników PASSY widziało
ten film, mogę jedynie powiedzieć, że w niecały tydzień po berlińsko-internetowej premierze tylko
na witrynie Youtube licznik przekroczył znacząco milion wejść. Trudno ocenić popularność filmu w
Internecie, bo można go także ściągnąć przy użyciu sieci p2p (torrent). Mniej oblatanemu w tema-
tyce czytelnikowi winien jestem objaśnienia kilku terminów, a przede wszystkim tytułu.

TPB – The Pirate Bay (Zatoka Piratów), witryna w Internecie utworzona przez trzech Szwedów,
udostępniona użytkownikom do umieszczania torrentów. Zaciekle zwalczana przez, głównie ame-
rykański, przemysł rozrywkowy, dbający o ochronę praw autorskich.

AFK – Away from Keyboard – „z dala od klawiatury”.
WTF – what the fuck czyli eufemistycznie – „co do cholery?”

Torrent – plik zawierający informacje o innych
plikach.

Pirat – osoba nielegalnie kopiująca utwory (naj-
częściej muzyczne) dla osiągnięcia zysku z ich od-
sprzedaży.

By nie psuć Państwu przyjemności/przykrości
(jak kto woli) oglądania filmu, ograniczę się tylko
do czterech krótkich, tendencyjnych uwag. 

W trakcie pokazywanego w filmie procesu są-
dowego odnosiłem wrażenie, że odrodziła się idea sprawiedliwości ludowej. Nijak bowiem nie
potrafię zrozumieć w kategoriach moralnych, jak można najpierw lobbować i wszelkimi dosłow-
nie środkami wprowadzać prawo (np. DMCA, ACTA), nie zważając na protesty społeczne, by
chwilę później z całą bezwzględnością je egzekwować, mimo widocznej nieadekwatności?

Sprawę w sądzie okręgowym prowadził sędzia, związany, przynajmniej formalnie ze stroną
oskarżającą, do czego po procesie się przyznał i stwierdził, że lepiej byłoby, gdyby nie podejmował
się tej sprawy. Prokurator zaś oskarżał informatyków, nie mając pojęcia, jaka jest różnica między
kilobitem (Kb) a kilobajtem (KB).

Kolejną wątpliwość wzbudziła kwalifikacja witryny The Pirate Bay. W początkowej fazie działal-
ności prawnicy organizacji pisali o umieszczaniu na tej witrynie pirackich kopii, jednak okazało się,
że to nie kopie, a jedynie linki, więc zmienili front i oskarżyli twórców witryny o pomoc w łamaniu
praw autorskich. Niedługo rzucą się na Google, bo tam też można znaleźć każdy torrent, potem na
katalogi stron internetowych, następnie na wszystkie przeglądarki – oskarżą je o posiadanie paska
adresu, potem zażądają zamknięcia wszystkich stron internetowych, poza swoimi – legalnymi. I zo-
staną królami świata. Microsoft w zeszłym roku zażądał od Google usunięcia linków do stron in-
ternetowych, które mu się nie spodobały. Pech chciał, że na liście znajdowały się też witryny Wiki-
pedii, BBC i rządu USA.

Ostatnia krótka uwaga dotycząca filmu. W mainstreamie film przeszedł bez echa. Zapewne dla-
tego, że wielu mediom nie jest na rękę taki sposób rozpowszechniania, a także „śliska” tematy-
ka filmu.

W 19. wieku prawa autorskie rozciągały się na 25 lat, obecnie mamy „postęp” – 75 do niemal
100 lat. Tak stało się za sprawą, między innymi, Myszki Miki. Mickey Mouse Protection Act prze-
dłużył komercyjne życie sympatycznego „mysza” do 2023 roku, co oznacza, że dopiero wtedy fil-
my z Myszką Miki będą mogły przejść do domeny publicznej. Z innego punktu widzenia – Disney,
producent filmów ma jeszcze jakieś 10 lat na wprowadzenie kolejnego aktu, który to wprowa-
dzenie uniemożliwi. Z punktu widzenia wytwórni, brak takiej regulacji byłby niepowetowaną stra-
tą milionów dolarów, a przecież jest kryzys i każdy cent się liczy. Tak właśnie antypiraci liczą swo-
je straty. Każda nielegalnie ściągnięta kopia mnożona jest przez dowolną, wybraną przez siebie
kwotę w dolarach. W filmie TPB AFK jest właśnie taka zabawno-zasmucająca scena i dla niej war-
to ten film obejrzeć.

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

TPB AFK – WTF?

„Sprawę w sądzie 
okręgowym prowadził
sędzia, związany, 
przynajmniej formalnie
ze stroną oskarżającą”

Mówi się, że Polska to kraj katolicki. Nie jest to prawda, Polska to kraj ul-
trakatolicki. Kler osiągnął nad Wisłę tak duże wpływy, że stał się waż-
nym graczem także na scenie politycznej. W ubiegły poniedziałek Wa-

tykan poinformował, że papież Benedykt XVI poda się do dymisji ze względu na stan
zdrowia. Dla mnie nie ma w tym nic sensacyjnego, papież to staruszek ledwo po-
włóczący nogami, a dzisiaj Kościołowi rzymsko-katolickiemu potrzebny jest prężny przywódca na trud-
ne dla tej nękanej aferami finansowymi i pedofilskimi instytucji. Polskie media oszalały. 

W rzeczony poniedziałek wszystkie polskie stacje telewizyjne zajmowały się informacją, którą CNN,
stacja bynajmniej nie muzułmańska, skwitowała kilkuminutowym komentarzem. Kanclerz Angela
Merkel, która jest ziomkiem papieża, ograniczyła się do wydania z siebie krótkiej wypowiedzi w ARD,
pierwszym programie telewizji niemieckiej. Ani razu nie użyła formy Der Heilige Vater (Ojciec Świę-
ty), co nader często zdarza się posłom i decydentom w naszym kraju. Kanclerz uznała, że Der Pabst to
forma właściwa w ustach poważnego polityka, występującego publicznie i wypowiadającego się na te-
mat papieża. Nasi decydenci, a za nimi spora część dziennikarzy, w ogóle zaczynają posługiwać się słow-
nictwem typowo kościelnym, jak na przykład posługa Piotrowa, czy Stolica Piotrowa.

Polskie media dostały przysłowiowego kota. Publiczna Jedynka niezwłocznie wysłała do Rzymu pre-
zentera Kraśkę, jakby tam na miejscu miał on większe szanse zdobycia sensacyjnych informacji. Oczy-
wiście nie zdobył ich, bo mury Watykanu są bardzo szczelne, więc gęgał trzy po trzy para piętnaście,
aby tylko coś nadać znad Tybru. Publiczna Dwójka posłała w bój stałego korespondenta Antosiewi-
cza, który udał się pod rodzinny dom papieża w Bawarii. Stał tam i sprzedawał nam kit, że niby dom
jest oblężony przez dziennikarzy z całego świata. Tymczasem z pokazanych bardzo krótkich przebi-

tek kręconych z dalekiego planu wynikało,
że okolica jest pusta, a ekipa telewizyjna tyl-
ko jedna (pewnie polska). Korespondent An-
tosiewicz z łapanki ściągnął przed kamerę bo-
daj dwie osoby, które na banalne pytania
udzieliły banalnych odpowiedzi. Przesłuchu-
jący Antosiewicza ze studia w Warszawie pre-
zenter Ziemiec był wyraźnie pobudzony. Rzu-
cił pytanie, czy Niemcy wyszły już z szoku po

decyzji, a jakże - Ojca Świętego. Antosiewicz pocił się i dukał cokolwiek, bo co miał powiedzieć? Że
większość Niemców decyzja papieża obchodzi tyle, co zeszłoroczny śnieg?

Wiem coś na ten temat, bo nie mogąc znieść kościelnego zgiełku, oglądałem od wtorku przede
wszystkim kanały przyrodnicze i obcojęzyczne. We wtorek, kiedy publiczna Dwójka z 30-minutowej Pa-
noramy aż 26 minut poświęciła kwestii zapowiadanej przez papieża dymisji, w niemieckich stacjach pań-
stwowych królowały inne, znacznie ważniejsze tematy. Najwięcej było o próbie atomowej przeprowa-
dzonej przez Koreę Płn., bo zaiste jest to wydarzenie, które może zmienić losy tamtej części świata. Mó-
wiono także obszernie o wystąpieniu Obamy i wycofywaniu wojsk amerykańskich z Afganistanu, o ka-
tastrofalnej powodzi w Boliwii, o rentach zawodowych w Niemczech i niepokojącej zwyżce cen za ener-
gię elektryczną w tym kraju. Tam nad Renem rozumie się, czym jest publiczna telewizja, na którą łożą
wszyscy Niemcy. Ja rozumiem nasze stacje komercyjne - są prywatną własnością i mogą emitować co
tylko im się podoba. Ale żeby publiczna TVP, która namolnie domaga się pieniędzy za abonament od
wszystkich obywateli - także od ateistów i innowierców, których w Polsce nie brakuje - robiła z 30-mi-
nutowego głównego wydania programu informacyjnego aż 26-minutowy spektakl z dymisjonującą sa-
mą siebie głową Kościoła katolickiego w roli głównej, to już nie przesada, lecz żenada.

Ta sama Publiczna jak ognia unika tematu „Komisja Majątkowa”. Jeśli coś wyemituje, to rzadko, krót-
ko i nie na temat. O tym, że Europejski Trybunał Praw Człowieka już w 2004 roku orzekł naruszenie
art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności przez art. 60-70a Usta-
wy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w RP dowiedziałem się nie z
serwisu informacyjnego TVP, lecz z łam prywatnego tygodnika nazywanego przez świętoszkowatych
szmatławcem. Żadna stacja nie podniosła wówczas wrzasku, jak robi to od kilku dni, co pozwoliło ban-
dzie wydrwigroszy oszukać państwo na setki milionów złotych. Nawet po zlikwidowania tego niekon-
stytucyjnego tworu nie poddano analizie działalności jego członków. 

A jest o czym mówić, bo kontrola przeprowadzona w 2012 r. wykazała ogrom oszustw i przekrętów: nie
rejestrowano dat składania wniosków, sposobu ich realizacji oraz cen przekazywanych gruntów, akta 57
spraw zaginęły (nie rejestrowano kto pobiera dokumenty), brak weryfikacji cen gruntów przedstawianych
przez stronę kościelną, nie sprawdzano właścicieli gruntów przekazywanych Kościołowi, nie sporządza-
no protokołów z głosowań, braki w dokumentacji (nie zapisano, że cystersi otrzymali w 1994 r. działki w
Krakowie i 10 lat później dodatkowo jeszcze 66 mln zł rekompensaty), nie weryfikowano kompetencji człon-
ków komisji i potencjalnych konfliktów interesów, niektóre wnioski były rozpatrywane kilkakrotnie, na-
wet 15-krotnie. Kilka osób jest w pierdlu, kilkanaście siedzi na ławie oskarżonych. Wystarczy? Kościół umył
ręce, niczym Piłat Poncjusz, więc panowie Ziemiec, Kraśko i im podobni do dzieła! 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Ogólnopolska biegunka

„Polskie media dostały
przysłowiowego kota. 
Publiczna Jedynka nie-
zwłocznie wysłała do 
Rzymu prezentera Kraśkę”

Piórem Derkacza
HHaannnnaa WWiiśśnniieewwsskkaa,, 

nnaauucczzyycciieellkkaa jjęęzzyykkaa ppoollsskkiieeggoo 
ww LLOO iimm.. LLaajjoossaa KKoossssuutthhaa..

Tak jakoś cicho ursynowskie
media odnotowały zdobycie
Grand Prix przez LXIII liceum
Ogólnokształcące i Galerię Dzia-
łań w dorocznym konkursie na
najlepszy projekt w roku 2011 z
zakresu edukacji kulturalnej. A
jest o czym napisać i czym się po-
chwalić. Ze wszystkich projektów,
jakie nadesłały dzielnice Warsza-
wy, projekt XVI Imielińskich Spo-
tkań Artystycznych zyskał naj-
większe uznanie i zdobył Grand
Prix. Ponieważ Galeria Działań i
Fredo Ojda znani są całemu świa-
tu i nie tylko, pozwoliłem sobie
na zaprezentowanie czytelnikom
„matki” sukcesu. Hanna Wiśniew-
ska, znana z potencjału intelek-
tualnego i zapału do pracy,
wychowuje młodzież, z którą to i
dla której program ten jest two-
rzony. Czym byłaby twórczość na-
wet ta największa, gdyby nie mia-
ła odbiorców! 

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

NNaasszzeejj mmiiłłoośśccii nniikktt nniiee zzaabbiieerrzzee
ttaannggoo oo pprraawwddzziiwweejj mmiiłłoośśccii

Coraz częściej przypomina mi się młodość:
O swym księciu, jak dziewczyna, śniłam młodym.

Ty po szczęście wyruszyłeś starą skodą,
Wypatrzyłeś, zaprosiłeś mnie na lody.

Co by to było, co by się stało, gdybyś nie przyszedł?
Zamiast dać miłość, życie by dało pustkę i ciszę.

Co by to było, co by się stało, ze mną i z tobą,
Gdyby tę miłość coś zatrzymało i przeszła obok?

Tego lata pojechaliśmy nad Wdzydze,
Skarby świata odkrywali, jak to młodzi.

Zakochałam się! Dziś tego się nie wstydzę.
18 róż dostałam w dniu urodzin.

Co by się stało ze mną i z tobą, co by to było?
Gdyby nieśmiało przeszła tuż obok i zgasła miłość?

Co by to było, co by się stało, z tobą i ze mną,
Gdyby ta miłość uschła jak gałąź, nastała ciemność.

Z końcem lipca sny spełniają się w sobotę
I na skrzypcach już nam grają Mendelssohna!
Wszyscy goście, pijąc zdrowie, słyszą potem,
Jak z czułością o mnie powiesz: Moja żona.

Co by to było, co by się stało, ze mną i z tobą,
Gdyby tę miłość coś zatrzymało i przeszła obok?

Co by to było, co by się stało, odpowiedz szczerze,
Gdyby tę miłość coś nam zabrało? ....Nikt nie zabierze!

wwwwww..ssppoottkkaanniiaazzppiioosseennkkaa..oorrgg

Piosenka na Walentynki

W o j t e k  D ą b r o w s k i
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Nowelizacja ustawy hazardowej palącą koniecznością
Rozmowa z Włodzimie-
rzem Bąkowskim - dyrek-
torem Oddziału Wyścigi
Konne Warszawa Służe-
wiec Totalizatora Sporto-
wego oraz z Mariuszem
Szymańskim - prezesem
spółki Traf Zakłady Wza-
jemne.

ZZggooddnniiee zz rreegguullaammiinneemm
PPKKWWKK,, 3311 ssttyycczznniiaa bbyyłł oossttaattnniimm
ddnniieemm zzaappiissóóww kkoonnii ddoo sseezzoonnuu
wwyyśścciiggoowweeggoo 22001133.. IIllee kkoonnii - ffooll-
bblluuttóóww oorraazz cczzyysstteejj kkrrwwii aarraabb-
sskkiieejj - bbęęddzziiee ssiięę śścciiggaaćć ww ttyymm
rrookkuu nnaa ppoollsskkiicchh ttoorraacchh??

WWłłooddzziimmiieerrzz BBąąkkoowwsskkii:: - Nie-
stety nie mam jeszcze pełnej
wiedzy.

JJaakk ttoo,, mmiinnęęłłyy pprraawwiiee ddwwaa ttyy-
ggooddnniiee oodd zzaakkoońńcczzeenniiaa zzaappiissóóww
ii nniiee mmaa ppaann wwiieeddzzyy?? 

WW..BB.. - Zapisy przyjmuje Polski
Klub Wyścigów Konnych i prze-
kazuje pełną listę organizatoro-
wi gonitw, czyli nam. Jeszcze jej
nie otrzymaliśmy, spodziewa-
my się zestawienia lada dzień.
Konia można zapisać do sezo-
nu m.in. osobiście, za pomocą li-
stu poleconego lub faksu, więc
ogarnięcie tego wymaga czasu.
Tak przynajmniej twierdzi
PKWK.

ZZ ccaałłyymm sszzaaccuunnkkiieemm,, aallee ppaann
cchhyybbaa żżaarrttuujjee.. WW XXXXII wwiieekkuu ffaakkss
ii lliisstt ppoolleeccoonnyy,, kkiieeddyy nnaawweett zzaappiiss
ddzziieecckkaa ddoo pprrzzeeddsszzkkoollaa ooddbbyywwaa
ssiięę ddzziissiiaajj ddrrooggąą eelleekkttrroonniicczznnąą?? 

WW..BB.. - Niestety taka jest rze-
czywistość funkcjonowania pol-
skiego Jockey Clubu. 

PPrrzzeecciieeżż ttoo kkaammiieeńń łłuuppaannyy,,
ppeełłnnaa lliissttaa kkoonnii ddwwaa - ttrrzzyy ddnnii
ppoo zzaappiissaacchh ppoowwiinnnnaa bbyyćć ddoossttęępp-
nnaa nnaa ssttrroonniiee iinntteerrnneettoowweejj
PPKKWWKK nniiee ttyyllkkoo ddllaa oorrggaanniizzaattoo-
rraa,, aallee ttaakkżżee ddllaa ttrreenneerróóww ii wwłłaa-
śścciicciieellii,, aa pprrzzeeddee wwsszzyyssttkkiimm ddllaa
ggrraacczzyy.. TTaakk jjaakk ttoo jjeesstt ww kkaażżddyymm
eeuurrooppeejjsskkiimm JJoocckkeeyy CClluubbiiee......

WW..BB.. - Pan wybaczy, ale uwa-
gi te kierowane są pod niewłaści-
wy adres. 

RRoozzuummiieemm.. PPrrzzeejjddźźmmyy zzaatteemm
ddoo ppllaannuu ggoonniittww nnaa tteenn rrookk.. KKiiee-
ddyy ddookkuummeenntt  uujjrrzzyy śśwwiiaattłłoo
ddzziieennnnee?? DDoottyycchhcczzaass ooggłłaasszzaannyy
bbyyłł ppuubblliicczznniiee ttuużż pprrzzeedd iinnaauugguu-
rraaccjjąą sseezzoonnuu wwyyśścciiggoowweeggoo,, cczzyy-
llii ww kkwwiieettnniiuu.. MMoożżnnaa lliicczzyyćć,, żżee ww

ttyymm rrookkuu uuppoorraacciiee ssiięę zz ttyymm zzaa-
ggaaddnniieenniieemm sszzyybbcciieejj??

WW..BB.. - Deklaruję, że w ciągu
tygodnia od otrzymania pełnej li-
sty koni zgłoszonych do sezonu
opracuję roczny plan gonitw i
przedstawię dokument do ak-
ceptacji PKWK. Na tym jednak
moja rola się kończy. Jak długo
pochylać się będzie nad planem
gonitw PKWK nie jestem w sta-
nie przewidzieć. Proszę zwrócić
się z tym pytaniem bezpośrednio
do prezesa Feliksa Klimczaka.
Nawiasem mówiąc, już w listo-
padzie opracowaliśmy wstępny
plan gonitw na ten sezon, który

zachowuje status quo jak idzie
o podział koni na roczniki, gru-
py i rasy. Liczbę dni wyścigowych
na Służewcu w sezonie 2013
określiliśmy na 56. 

PPlluuss ddnnii wwyyśścciiggoowwee wwee WWrroo-
ccłłaawwiiuu ii ww SSooppoocciiee......

WW..BB.. - Nie zapominajmy tak-
że o Krakowie, konkretnie o pry-
watnym torze wyścigowym w
podkrakowskim Buczkowie ko-
ło Bochni, który został urucho-
miony w ubiegłym roku. Chce-
my, aby w tym sezonie po raz
pierwszy został opracowany i
wdrożony w życie zintegrowa-
ny plan gonitw obejmujący dni
wyścigowe rozgrywane na
wszystkich torach w kraju - w
Warszawie, Sopocie, Buczkowie
i we Wrocławiu. Jesteśmy w fa-
zie wstępnych uzgodnień, w
czwartek jedziemy do Wrocła-
wia, aby dokonać ostatnich po-
prawek w zaproponowanym
przez nich planie gonitw. Dąży-
my do tego, żeby Służewiec i Par-
tynice stały się torami partnerski-
mi. Chcemy, aby na każdym to-
rze spoza Warszawy została ro-
zegrana przynajmniej jedna
ważna gonitwa selekcyjna. W
Sopocie, podczas przerwy let-
niej, mają być zorganizowane
cztery dni wyścigowe. 

WWrrooccłłaaww mmaa mmiieećć 1144 ddnnii wwyy-
śścciiggoowwyycchh ii ddwwiiee wwyyssookkoo ddoottoo-
wwaannee ggoonniittwwyy - jjeeddnnaa zz ppuulląą ookkoo-
łłoo 4400 ttyyssiięęccyy eeuurroo,, ddrruuggaa ookkoołłoo
2255 ttyyssiięęccyy eeuurroo.. PPoottwwiieerrddzzaa ppaann
ttęę iinnffoorrmmaaccjjęę??

WW..BB.. - Tak. Na początku wrze-
śnia na torze w Partynicach zo-
stanie rozegrana Wielka Wro-
cławska, wysoko dotowana goni-

twa przeszkodowa w międzyna-
rodowej obsadzie. Cała dwud-
niówka w dniach 6-7 września
zostanie rozegrana we Wrocła-
wiu, impreza ma mieć bardzo
uroczystą oprawę. Będą w niej
uczestniczyć także konie ze Słu-
żewca.

CCzzyy oozznnaacczzaa ttoo,, żżee pprrzzeezz ttee
ddwwaa ddnnii SSłłuużżeewwiieecc bbęęddzziiee śśwwiiee-
cciiłł ppuussttkkaammii??

MMaarriiuusszz SSzzyymmaańńsskkii:: - Zadba-
my o to, żeby służewieccy gra-
cze, którzy nie zdecydują się
wyjazd do Wrocławia, mogli
oglądać mityng na żywo i za-
wierać zakłady wzajemne na
miejscu. Będzie bezpośredni
przekaz z Partynic na Służewiec
i otwarte kasy. 

IInnaauugguurraaccjjaa sseezzoonnuu??
WW..BB.. - W niedzielę 21 kwiet-

nia, zakończenie sezonu 24 li-
stopada. Z uwagi na późny ter-
min gonitwy Derby (7 lipca) let-
nia przerwa na Służewcu potrwa
w tym roku tylko dwa tygodnie.  

CCoo zz rreemmoonntteemm ttrryybbuunnyy śśrroodd-
kkoowweejj?? KKiieeddyy mmoożżnnaa lliicczzyyćć nnaa
jjeejj oottwwaarrcciiee??

WW..BB.. - Na razie zabezpieczyli-
śmy zmurszałe pokrycie dacho-
we na trybunie głównej, zgodnie
z zaleceniami straży pożarnej
zamontowane zostały także kla-
py do oddymiania. Co do trybu-
ny środkowej zapraszam za mie-
siąc, na ten temat kompleksowo
wypowie się dyrektor Konrad
Komarczuk, który zajmuje się w
firmie projektami inwestycyjny-
mi. Przedstawi wówczas szcze-
góły naszych planów inwesty-
cyjnych, także te dotyczące re-
montu trybuny środkowej. Na-
sza wizja jest taka: po wyremon-
towaniu i uruchomieniu trybuny
środkowej przeprowadzimy
kompleksowy remont trybuny
głównej. Po remoncie stanie się
ona trybuną honorową, gdzie
będziemy przyjmować gości z
zagranicy, dyplomatów, znanych
ludzi z pierwszych stron gazet
oraz osoby posiadające statut
VIP.

CCzzyy wwppiissaannaa ddoo ŚŚwwiiaattoowweeggoo
FFeessttiiwwaalluu KKoonniiaa AArraabbsskkiieeggoo mmiięę-
ddzzyynnaarrooddoowwaa ggoonniittwwaa oo nnaaggrroo-
ddęę EEuurrooppyy bbęęddzziiee zzyysskkiiwwaaćć nnaa
zznnaacczzeenniiuu??

WW..BB.. - Organizacje zrzeszają-
ce hodowców koni arabskich
działające w Europie, USA i na
Bliskim Wschodzie zaczynają
dostrzegać Służewiec. Naszym
atutem jest to, że w Polsce roz-
grywa się w sezonie więcej go-
nitw dla koni czystej krwi niż w
Europie razem wziętych. Mamy
wiekowe tradycje w hodowli ko-
ni tej rasy. Nasi partnerzy z Bli-
skiego Wschodu chcą sukcesyw-
nie zwiększać rangę nagrody Eu-
ropy oraz gonitw towarzyszą-
cych. Pula gonitwy Wathba Stud
Farm Cup zostanie w tym roku
zwiększona z 2 tysięcy euro do 5
tysięcy euro, nagroda Europy bę-
dzie miała pulę w wysokości 25
tysięcy euro, a mistrzostwa świa-
ta dżokejek (Sheikha Fatima Bint
Mubarak Ladies World Cham-
pionschip), czyli gonitwa wy-
łącznie dla kobiet, to pula na-

gród 20 tysięcy euro. Pani Lara
Sawaya, dyrektor Międzynaro-
dowego Festiwalu Konia Arab-
skiego im. Sheikha Zayeda Bin
Sultana Al Nahyana, zadeklaro-
wała, że pula nagród w gonitwie
o nagrodę Europy będzie co 2
lata wzrastała od 5 do 10 tysię-
cy euro. Ciekawostka - podczas
tegorocznego mityngu konia
arabskiego, którego głównym
punktem będzie gonitwa o na-
grodę Europy, rozważamy roze-
granie pokazowego wyścigu na
długim dystansie w granicach
7,5 do 10 km. Patronat nad nim
objęliby nasi partnerzy z Kata-
ru. Chcę również poinformować,
że spółka Totalizator Sportowy
złożyła aplikację o przyjęcie w
poczet członków IFAHR (Inter-
national Federation of Arabian
Horse Racing), światowej fede-
racji wyścigów konia arabskie-
go. Czekamy na decyzję. Waż-
ne jest także to, że sukcesywnie
zacieśniamy współpracę z mia-
stem Warszawa oraz trzema
dzielnicami - Ursynowem, Mo-
kotowem i Wilanowem, jak rów-
nież z grupą parlamentarzystów
z zespołu ds. wyścigów konnych.
Spodziewamy się wizyty parla-
mentarzystów francuskich, któ-
rzy przekażą naszym posłom
sposób organizowania gonitw w
ich kraju, prowadzenia sponso-
ringu, a także szczegóły doty-
czące systemu podatkowego
wspierającego, a nie niszczącego
wyścigi konne. 

PPrrzzeejjddźźmmyy ddoo kkwweessttiiii zzwwiiąą-
zzaannyycchh zz iinnffrraassttrruukkttuurrąą wwyyśśccii-
ggoowwąą......

WW..BB.. - Mamy już nową ma-
szynę startową na 20 koni, któ-
ra może być dzielona na 8 lub

12 startboksów. W najbliższym
czasie przylecą z Australii spe-
cjaliści, którzy nam ją złożą. Je-
steśmy w trakcie przetargów na
zakup nowego kanatu, telebimu
oraz obsługę telewizyjną. Zakoń-
czyliśmy przetarg na wyłonienie
podmiotu obsługującego mityn-
gi i mającego za zadanie utrzy-
manie w odpowiednim stanie
technicznym toru. Wspólnie
przygotowujemy się do urządze-
nia nowych deszczowni, które
podczas upałów będą zraszać
bieżnię wewnętrzną i zewnętrz-

ną. W grę wchodzi także zakup
płotów przesuwnych, dzięki cze-
mu wyścigi płotowe będą mogły
być rozgrywane na torze ze-
wnętrznym. Z każdym rokiem
jesteśmy coraz lepiej przygoto-
wani do sezonu.

CCzzyy ssppóółłkkaa TTrraaff,, oorrggaanniizzaattoorr
kkoońńsskkiieeggoo ttoottaalliizzaattoorraa,, mmaa ddoo
zzaapprrooppoonnoowwaanniiaa ggrraacczzoomm jjaakkiieeśś
nnoowwoośśccii??

MM..SSzz.. - Jeśli chodzi o po-
szczególne zakłady nie będzie
nowości, chcemy tylko zapew-
nić sobie regulaminowe prawo
kumulowania pewnych zakła-
dów. Na przykładzie: w goni-
twie trzeciej nikt nie trafia
“czwórki”, a w kolejnym wyści-
gu bierze udział tylko pięć ko-
ni. Chcielibyśmy mieć prawo
przeniesienia tej puli na goni-
twę piątą lub szóstą, tam gdzie
pole będzie liczne. Kumulacje
znacznie podnoszą bowiem
atrakcyjność gry. Naszym prio-
rytetem jest rozbudowa sieci,
chcemy zwiększać liczbę punk-
tów sprzedających zakłady - w
tym roku do 180. Będziemy
prowadzili zakłady we Wrocła-
wiu, w Sopocie i w Krakowie.
Tak więc jedna firma będzie ob-
sługiwać wszystkie tory funk-
cjonujące w kraju. Prowadzone
są prace nad zmianami regula-
minu, mające m.in. na celu
wprowadzenie gwarantowanej
minimalnej puli nagród. 

CCoo zz wwpprroowwaaddzzeenniieemm kkoońńsskkiiee-
ggoo ttoottaalliizzaattoorraa ddoo IInntteerrnneettuu??

MM..SSzz.. - Czekamy na zezwole-
nie z resortu finansów. Urzędni-
cy zadawali konkretne pytania,
my udzielaliśmy konkretnych
odpowiedzi i trwało to kilkana-
ście miesięcy. Ostatniej odpowie-

dzi udzieliliśmy w październiku
i od tej pory zapanowała cisza.
Liczymy więc, że lada dzień
otrzymamy decyzję. Po miesiącu
od jej uzyskania moglibyśmy za-
cząć testować system. 

NNiieesszzcczzęęśścciieemm ddllaa ccaałłeejj bbrraann-
żżyy jjeesstt uussttaawwaa,, kkttóórraa wwaass oobboo-
wwiiąązzuujjee.. PPoo hhiisstteerriiii zzwwiiąązzaanneejj zz
ttzzww.. aaffeerrąą hhaazzaarrddoowwąą nnaa cchhyybbccii-
kkaa uucchhwwaalloonnoo aakktt pprraawwnnyy,, kkttóó-
rryy jjeesstt kkllaassyycczznnyymm pprrzzyykkłłaaddeemm
wwyyllaanniiaa ddzziieecckkaa zz kkąąppiieelląą.. CCzzyy
zzaaoobbsseerrwwoowwaałł ppaann jjaakkiieekkoollwwiieekk
rruucchhyy ww ppaarrllaammeenncciiee zzmmiieerrzzaa-

jjąąccee ddoo zznnoowweelliizzoowwaanniiaa tteeggoo
pprraawwnneeggoo ggnniioottaa?? 

MM..SSzz.. - Największym błędem
ustawodawcy było to, że zrów-
nał nas z całą branżą bukmacher-
ską, która oferuje zróżnicowaną
gamę swoich produktów przez
okrągły rok, a nie jak my tylko
przez 56 dni w roku. Koszty uzy-
skania licencji na nowy punkt
sprzedaży zakładów jest taki sam
dla nas i dla wielkich firm bukma-
cherskich. Poza tym, jeśli chcieli-
byśmy optymalizować sieć i do-
kładać nowe produkty wymaga-
łoby to każdorazowo odrębnego
zezwolenia resortu finansów. Za-
broniona jest każda forma rekla-
my, co w dobie pogoni za klien-
tem samo w sobie jest zabójcze.
W większości krajów Europy or-
ganizatorzy gonitw nie mają tego
typu problemów, ponieważ tam-
tejsze parlamenty rozumieją, że
ustawowe ograniczanie działal-
ności końskiego totalizatora jest
równoznaczne z mniejszymi
wpływami do budżetu z tytułu
podatków. Reklamy firm bukma-
cherskich widzimy na koszulkach
piłkarzy grających w Lidze Mi-
strzów i na ogromnych banerach
podczas zawodów narciarskich. U
nas agenci służby celnej nękają
właścicieli punktów sprzedaży
zakładów badając, czy czasem
nie wisi na nieruchomości rekla-
mowy plafon. W dzisiejszych cza-
sach odebranie tak ważnego na-
rzędzia w biznesie jakim jest re-
klama z góry skazuje przedsię-
biorcę na porażkę.

CChhyybbaa ggrrzzeecchheemm ppiieerrwwoorroodd-
nnyymm bbyyłłoo wwyyłłąącczzeenniiee wwyyśścciiggóóww
kkoonnnnyycchh zz ggrroonnaa ddyyssccyypplliinn ssppoorr-
ttoowwyycchh?? 

MM..SSzz.. - To też, ale najważniej-
szy w tym wszystkim jest usta-
wodawca. Parlament podejmu-
jąc przemyślaną decyzję może
uczynić z końskiego biznesu do-
chodową gałąź gospodarki, jak
to jest we Francji, w Szwecji, na
Wyspach, czy w Australii. Podej-
mując nietrafioną decyzję par-
lamentarzyści mogą koński biz-
nes doprowadzić na skraj upa-
dłości, tak jak jest dzisiaj w Pol-
sce. Mówiąc krótko, nie może
być mowy o rozwoju wyścigów
konnych i końskiego totalizatora
bez nowelizacji obowiązującej
ustawy hazardowej, której zapi-
sy są chore. Wprowadzenie no-
weli do ustawy stało się palącą
koniecznością.

SSłłuużżeewwccoowwii pprrzzyyppiięęttoo kkiieeddyyśś
łłaattkkęę,, żżee jjeesstt ttoo ssiieeddlliisskkoo pprrzzee-
kkrręęttóóww ii hhaazzaarrdduu.. WWiiddaaćć ttrruudd-
nnoo ssiięę jjeejj ppoozzbbyyćć......

MM..SSzz.. - Jeśli Służewiec jest sie-
dliskiem przekrętów i hazardu,
to czym są dzisiaj boiska piłkar-
skie? Tysiące ludzi na całym
świecie zostało oskarżonych o
sprzedawanie meczów, setki za-
wodników i sędziów oskarżono
o korupcję. Proszę podać choć
jeden przykład oskarżenia o do-
konanie tego typu przestępstw
dżokeja, trenera lub wyścigowe-
go stewarda. Nie znajdzie pan.
To mówi samo za siebie.

R o z m a w i a ł  Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t .  J a n  Ż ó r a w s k i

WWłłooddzziieemmiieerrzz BBąąkkoowwsskkii

MMaarriiuusszz SSzzyymmaańńsskkii

FOTO LECH KOWALSKI
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AKTUALNIE, antyki wszelkie za
gotówkę, 504-017-418

GRUNT rolny - Prażmów, 
602-77-03-61

KSIĄŻKI
dojazd, gotówka

608-885-800

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

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

1-2 POKOJOWE kupię, 
509-800-510

3-4 POKOJOWE kupię, 
509-800-510

SPRZEDAM dom w Głoskowie
130 m2 do wykończenia, 
697-086-066

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

gotówka, 530-979-018

AUTO SKUP 
WARSZAWA
501-291-812

AA ANGIELSKI skutecznie, 
503-765-393

ANGIELSKI doswiadczona,
skutecznie, możliwość dojazdu,
601-840-574

ANGIELSKI, MATEMATYKA,
607-100-070

ANGIELSKI, NIEMIECKI, 
666-561-337

ANGIELSKI, NIEMIECKI,
doświadczona lingwistka,
egzaminy, 608-323-660

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

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

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

22 649-40-27
MATEMATYKA, FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

MATEMATYKA, matura,
doświadczona, 693-273-371

MATEMATYKA, nauczycielka,
604-399-221

NIEMIECKI, 507-359-778
NIEMIECKI, Ursynów i okolice,

505-022-862
POLSKI, 500-265-337

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

REEDUKACJA (pomoc w
czytaniu i pisaniu), 602-86-74-13

www.angielskinaursynowie.pl,
694-746-365

FIRMA sprzątająca przyjmie
panią, 606-332-332

FIRMA zatrudni na 1/2 etatu
gospodarzy domów. Mile widziani
sprawni renciści i emeryci, 
605-613-451

POŚREDNIKA
NIERUCHOMOŚCI, rencistę,

emeryta, także bez
doświadczenia,

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

SPRZEDAWCZYNIĘ do sklepu
piekarniczo-cukierniczego w
Piasecznie.
piekarniawzorowa@gmail.com

ZATRUDNIMY koordynatora ds.
zakupów. biuro2@atsreklama.pl

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

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

ANTENY, 603-375-875

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

BIURO RACHUNKOWE, 
502-177-780

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

CleanLux 
pranie dywanów, wykładzin,

691-851-588

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOCIEPLANIE PODDASZY,

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

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734
ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
GAZ, hydraulika, 513-965-304
GAZOWE kotły, piecyki, kuchnie

- serwis, montaż; hydraulika, 
600-709-630

GLAZURA, remonty
kompleksowo, 796-664-599

HYDRAULIKA, remonty 
602-651-211 

HYDRAULIK ZŁOTA RĄCZKA -
niedrogo, 665-051-026

KOMPUTERY - pogotowie, ul.
Na Uboczu 3, tel. 22 894-46-67,
602-301-214

KOMPUTERY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, Pasaż

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

601-737-777

KRATY, tel. 603-349-374

KRAWCOWA, 
ul. Kulczyńskiego 9, 

tel. 692-101-784

KREDYTY 
trudne też prywatne

668-308-435

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

MALOWANIE, 535-577-099
MALOWANIE, glazura, 

511-84-44-37
MALOWANIE, glazura, gipsy,

panele, 609-394-164
MALOWANIE, gładzie, 

501-679-121
MALOWANIE, szpachlowanie,

referencje, 722-920-650
MEBLE na wymiar, przeróbki,

produkcja, naprawa, 
22 773-15-13, 504-824-568

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

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

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

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

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

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

POGOTOWIE KRAWIECKIE,
793-577-099

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

PROFESJONALNE
czyszczenie i pranie

dywanów i wykładzin, 
501-053-855,

www.fstz.waw.pl

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, 
itp. 608-303-530

REMONTY mieszkań, solidnie,
501-031-113

REMONTY mieszkań, wszystko,
ślusarskie, 505-639-443

REMONTY od A do Z, firma
rodzinna, 692-885-279,
www.inteltrend.pl

REMONTY, solidnie, 
514-622-499

ROLETY producent, 
501-132-233

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

STOLARSKIE, naprawy,
przeróbki, szafki, zabudowy, 
22 641-34-38, 604-637-018

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

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

TAPICER
Ursynów

22 649-88-45

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

USŁUGI remontowo-
wykończeniowe, 503-321-785

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp.
608-303-530

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

ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY,
509-491-366

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

HERBALIFE, gwarancja,
konsultant  Michał Łuczyński
22 644-79-28, 601-313-313
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Informacja WOM 5 4 5  7 2  0 0
Cantrala 5 4 5  7 1  0 0
Urząd Skarbowy 5 4 8  6 8  0 0
Paszporty 8 5 8  1 0  0 6
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 5 4 4  1 2  0 0
Pogotowie 
Ratunkowe 5 2 5  1 3  0 7
Policja 6 0 1  6 9  7 8  

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

8 4 3  7 0  3 8

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

Ś rŚ r e d n i ae d n i a ww ee
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje DDaannuuttaa KKęęppaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w
poniedziałek między godz. 12.00 a 12.30 .

R y s z a r d  K o c h a n

Z WINDĄ bliżej!

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

0022-778855 WWaarrsszzaawwaa 
uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144 

TTeell..//ffaakkss:: 2222 664433 7799 3355 
wwwwww..ddoommsszzttuukkii..aarrtt..ppll

CCzzwwaarrtteekk,, 1144 lluutteeggoo,, 1188..0000;;
ppiiąątteekk,, 1155 lluutteeggoo,, 1188..0000:: elimi-
nacje do 29. Przeglądu Amator-
skich Kabaretów Autorskich PA-
KA. Bilety do nabycia na stronie
www.biletynakabarety.pl oraz
w Domu Sztuki w dniach 14 i 15
lutego od godz. 17.00.

SSoobboottaa,, 1166 lluutteeggoo,, 1188..0000:: Ki-
no Dokumentu w Domu Sztuki
zaprasza na „Wieczór Filmowy z
Grzegorzem Królikiewiczem”.
Obejrzymy następujące filmy
Grzegorza Królikiewicza: „Nie
płacz” (1972, prem. 1989), „Rap-
sod” (1988), „Mit o „Szarym”
(2012). Po projekcji odbędzie się
spotkanie z reżyserem. Wstęp
wolny.*

NNiieeddzziieellaa,, 1177 lluutteeggoo,, 1166..0000::
Teatr Za Daleki w Domu Sztuki
zaprasza dzieci na spektakl p.t.
„Szeherezada – opowieść „Ba-
śni Tysiąca i Jednej Nocy”. Bez-
płatne karty wstępu wydaje ka-
sa Domu Sztuki od czwartku, 14
lutego, od godz. 17.00.*

NNiieeddzziieellaa,, 1177 lluutteeggoo,, 1188..0000::
Seans filmowy z cyklu „W Sta-
rym Kinie ze Stanisławem Janic-

kim”. W programie: wykład hi-
storyka sztuki filmowej red. Sta-
nisława Janickiego oraz pokaz
niemego dramatu psychologicz-
nego „Mocny człowiek” wg po-
wieści Stanisława Przybyszew-
skiego (Polska 1929, reż. Hen-
ryk Szaro) z muzyką na żywo w
wyk. Marcina Pukaluka. Wstęp
wolny.*

PPoonniieeddzziiaałłeekk,, 1188 lluutteeggoo,, 1199..0000::
wieczór kabaretowy z cyklu „Ma-
rek Majewski i jego goście”.

Wystąpią: Marek Majewski i
Marian Opania. Bezpłatne karty
wstępu wydaje kasa Domu Sztu-
ki od czwartku, 14 lutego, od
godz. 17.00.*

W Galerii Domu Sztuki czyn-
na jest wystawa „Współczesne
malarstwo chińskie Gongbi czy-
li „malarstwo starannego pędz-
la”. Wstęp wolny.

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

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy,, 
uull.. LLaacchhmmaannaa 55,, 

tteell.. 002222 885555..3355..1177,, 
wwwwww..ssttookklloossyy..aarrtt..ppll

Trwa wystawa malarstwa Syl-
wii Pawełkowicz.

2233..0022.. ggooddzz.. 1199 - Kabaret Mi-
chał Kempa i Diapazony – laure-

aci I nagrody na przeglądzie PA-
KA 2012. Wstęp wolny po
uprzedniej rezerwacji telefo-
nicznej.

2244..0022.. ggooddzz.. 1188 – Spektakl
Wojciecha Grubby „Lament pa-
ranoika”. Bilety: 15 zł, istnieje
możliwość uprzedniej rezerwa-
cji telefonicznej.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

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

1144..0022 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim
w cyklu „Historia medycyny i
higieny od czasów najdawniej-
szych po XX wiek” pt.”Wielkie
epidemie starożytności, śre-
dniowiecza i czasów nowożyt-
nych: przyczyny, przebieg i na-
stępstwa”.

1199..0022 –– wwttoorreekk – spotkanie z
p. Andrzejem Kochanowskim w
cyklu „Patroni ulic Warszawy”
(polscy pisarze, poeci, malarze,
rzeźbiarze) pt. „Rodziewicz, Kar-
łowicz, Matejko, Gierymski”.

2211..0022 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
w cyklu wieczorów czwartko-
wych z dr Barbarą Fedyszak-R-
adziejowską pt. „Ziemianie, chło-
pi i ruch ludowy w PRL – unie-
ważnione dziedzictwo”.

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

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

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

UUrrssyynnóóww iinn lloovvee
Urząd Dzielnicy Ursynów ogłasza Walentynkowy Konkurs Fotograficzny pn. „Ursynów in  lo-

ve” na najlepszą walentynkową fotografię.
Pokaż wszystkim jak wyglądają zakochani na Ursynowie, pochwal się swoją miłością! Czeka-

my na zdjęcia przedstawiające parę zakochanych lub w inny sposób nawiązujące do tematyki Wa-
lentynek. Dodatkowym atutem zdjęć będzie nawiązanie do charakterystycznych miejsc lub cech
Dzielnicy Ursynów. 

W konkursie może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 lat. Zdjęcia do konkursu pro-
simy zamieszczać na osi czasu na facebook’owym fanpage’u Urzędu Dzielnicy Ursynów www.fa-
cebook.com\warszawa.ursynow. 

Jury konkursu wyłoni spośród przesłanych zdjęć trzy najlepsze. Na zwycięzców czekają atrak-
cyjne upominki. Konkurs rozpocznie się 14 lutego o godz. 00:00 i potrwa do godz. 23:59. 

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie Dzielnicy Ursynów na Facebooku. 

OOssttaattkkoowwyy BBaall PPrrzzeebbiieerraańńccóóww
W Klubotece Dojrzałego Człowieka na ul. Lanciego 13 odbył się Ostatkowy Bal Przebierańców.

Klubowicze wystąpili we wspaniałych strojach. Uczestnikami byli zarówno diabeł jak i anioł.
Żaba tańczyła z muchomorem, wróżka z kurą. Harry Potter, Arab i dama z lat 20. także pięknie
wywijali na parkiecie. 

A czerwone korale to taniec dla pani Marii, która przyszła w stroju ludowym. Fantazja twórcza
uczestników balu pozwoliła na stworzenie innych, ciekawych i pomysłowych przebrań. W przerwie
między tańcami zabawę urozmaicały gry integracyjne.

Pączki na ostatkową imprezę sprezentowała seniorom znana firma piekarnicza „Oskroba”.

ŚŚwwiiaattoowwaa cczzoołłóówwkkaa mmaarraattoońńcczzyykkóóww nnaa OORRLLEENN WWaarrssaaww MMaarraatthhoonn
Należący do światowej czołówki maratończyk, Jaouad Gharib (rekord życiowy – 02:05:27), wi-

cemistrz olimpijski z Pekinu i mistrz świata z Paryża i Helsinek pobiegnie w pierwszej edycji OR-
LEN Warsaw Marathon, która odbędzie się 21 kwietnia. Oprócz niego w zawodach wezmą udział
również najszybszy Europejczyk Henryk Szost (02:07:39) oraz utytułowani Dmitry Baranovsky
(02:07:15) i Artur Kozłowski (02:10:58).

Zawodnicy pobiegną na królewskim dystansie 42,195 km. Uzupełnieniem biegu odbywającego
się w randze 83. Mistrzostw Polski w Maratonie Mężczyzn, będą dystanse na 10 km oraz 3,33 km.
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