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Od co najmniej kilkunastu
miesięcy byłem straszony
przez media, że lada dzień

zaatakuje nas Rosja, molestująca
na co dzień Ukrainę, aż tu nagle
okazało się, że dużo groźniejszym
problemem dla narodu polskiego
może być molestowanie przez tele-
wizyjnego redaktora Kamila Dur-
czoka podległych mu pracownic.
Tak przynajmniej wynika z ogólno-
narodowej dyskusji, zainicjowanej
przez tygodnik „Wprost”. W jed-
nej chwili prezydent Władymir Pu-
tin – z ręką przygotowaną do naci-
śnięcia atomowego guzika – stał
się w porównaniu z Durczokiem
po prostu niewinnym barankiem.
Okazuje się bowiem, że w Polsce
nawet najbardziej palące proble-
my zejdą na dalszy plan, kiedy tyl-
ko nadarzy się okazja do podysku-
towania o d...pie Maryni. Chociaż
niczego jeszcze Durczokowi nie
udowodniono, importowany ze
Śląska do Warszawy redaktor zo-
stał w trybie przyspieszonym ska-
zany na medialną karę śmierci. Po
pewnym czasie już nikt nie będzie
pamiętać, czy to Kamil akurat mo-
lestował, czy też molestowano Ka-
mila, ale wciąż będzie się przywo-
ływać, że był zamieszany w aferę o
podtekście erotycznym.

T rudno w tej chwili ocenić,
czy to większy skandal niż
pamiętne wynurzenia Ane-

ty Krawczyk, oskarżającej promi-
nentnych działaczy Samoobrony

o... korupcję seksualną. To, co na
razie w sprawie gwiazdora tele-
wizji informacyjnych ujawnił
„Wprost”, raczej nie daje też szans
na przewyższenie byłego nuncju-
sza papieskiego na Dominikanie,
arcybiskupa Józefa nadzwyczaj
Wesołowskiego, któremu przypi-
suje się flirty z nieletnimi chłopca-
mi. Obu panom można jednak o
tyle pogratulować, że wreszcie
usunęli w cień Dodę-Elektrodę, co
do której nośne portale interne-
towe zastanawiały się niemal przy
każdej okazji, czy przyszła ona
na imprezę w majtkach, czy bez
majtek. 

T akich powodów do dyskusji
nie daje na szczęście Piotr
Guział, który wpadł nie-

oczekiwanie do redakcji „Passy” z
towarzyską wizytą, mający na so-
bie nie tylko majtki, lecz także
najmodniejszą marynarkę. Nasz
sąsiad z Ursynowa, a do niedaw-
na burmistrz tej dzielnicy znany
jest nie tylko z politycznych ekstra-
wagancji, lecz również z tego, że
każdego dnia, gdy się tylko rano
obudzi, występuje już w innej ro-
li niż w przeddzień. Piotr to dzisiaj
nie jakiś tam urzędas, jeno biz-
nesmen całą gębą. Burmistrzo-
wanie jednak jeszcze mu ze łba
nie wywietrzało, więc po wcze-
śniejszym wyspowiadaniu się
przed konfesjonałem „Gazety Sto-
łecznej” przyznał się do jednego
poważnego grzechu i u nas. Tym
grzechem było zrealizowanie ubie-
głorocznego budżetu inwestycyj-
nego dzielnicy Ursynów zaledwie
w 55 procentach. Na swoje uspra-
wiedliwienie Guział przywołuje
to, że z powodu przedłużających
się nie z jego winy procedur – z
pewnymi inwestycjami nie można
było ruszyć. W tej sytuacji zapro-
ponował pani prezydent Hannie
Gronkiewicz-Waltz, żeby dała

zgodę na przesunięcie prelimino-
wanych kwot na inne cele, ale ta-
kiej zgody nie dostał. Jako komen-
tarz do tej odmowy przywołuje to,
że sama HGW dokonała w 2013
podobnego przesunięcia na po-
ziomie miasta, żeby się nie zmar-
nował aż miliard złotych, niewy-
dany na budowę metra. 

N o cóż, stołeczni urzędnicy
mogą tak sobie przygady-
wać w nieskończoność, do-

póki Warszawa będzie trwała w
obecnym ustroju, w którym z jed-
nej strony istnieje ewidentna nie-
spójność rozwiązań prawnych, z
drugiej zaś niemal całkowite ubez-
własnowolnienie takich dzielnic
jak Ursynów, które do 2002 pozo-

stawały samodzielnymi gminami.
Wtedy miały własną kasę i mogły
sobie z nią zrobić co chciały. Dziś
natomiast – mówiąc z pewną prze-
sadą – nawet o liczbie rolek papie-
ru toaletowego w kibelkach urzę-
dów dzielnicowych decyduje
wszechmocna pani prezydent. 

N ie twierdzę, że scentralizo-
wanie władzy w mieście to
niewłaściwy model, bo ta-

ki wariant w niektórych okresach
jest po prostu nieunikniony. Tyle że
w Warszawie po roku 1989 bar-
dziej pasował do lat początko-
wych, kiedy trzeba było zagospo-
darowywać miasto po nowemu.
Jak na złość, rozparcelowano wte-
dy istotne kompetencje na poszcze-

gólne gminy, co doprowadziło w
wielu wypadkach do swoistego qui
pro quo. Na przykład niezależna i
samorządna gmina Białołęka
otworzyła szeroko wrota dewelo-
perom, a ci ostro ruszyli z budową
domów mieszkalnych. Efekt jest
taki, że na Białołęce mieszka dziś
prawie tyle samo ludzi co na Ursy-
nowie, ale przed ich wprowadze-
niem się do tej dzisiejszej dzielnicy
nie zadbano o odpowiednią infra-
strukturę, licząc, że zmusi to wła-
dze miasta do zadbania o to w
przyspieszonym tempie. Natych-
miastowe nadrobienie inwestycyj-
nych zaległości okazało się oczywi-
ście niemożliwe. Powstały więc ol-
brzymie trudności komunikacyj-

ne, a teraz na domiar złego woda
z kranów ledwo tam ciurka, a to
jest to poniżej minimalnego stan-
dardu życia, jaki zapewnił nam
stojący do niedawna na czele rzą-
du Donald Tusk. Wobec tego Bia-
łołęka zaczyna być stawiana na
równi z niedoinwestowanym in-
frastrukturalnie Lemingradem,
czyli Miasteczkiem Wilanów, gdzie
poza przyzwoitą aleją Rzeczypo-
spolitej wszędzie ma się pod koła-
mi prowizoryczną nawierzchnię
z koślawego asfaltu, a na skutek
nieporozumień na linii inwestor
– miasto istnieje realna groźba od-
cięcia sieci wodno-kanalizacyjnej.
Nic dziwnego, że wielu mieszkań-
ców Lemingradu, którzy z wielką
chęcią pokupowali tam mieszka-
nia, teraz chce je jak najszybciej
sprzedać.

T akie to rzeczy dzieją się w
mieście, którego substancja
– z ewidentną przychylno-

ścią Sejmu RP – jest od kilkunastu
lat systematycznie grabiona przez
różnej maści cywilnych i umundu-
rowanych cwaniaków, domagają-
cych się często reprywatyzacji nie-
ruchomości prawem kaduka. Od
dłuższego czasu jeden taki przy-
kład roszczeń stojących pod zna-
kiem zapytania (Narbutta 60)
przybliża czytelnikom „Passy” Ta-
deusz Porębski i nie bez satysfakcji
musimy przyznać, że na jego enun-
cjacje zareagowała wreszcie pro-
kuratura. W tej sytuacji mogliśmy
sobie tylko powiedzieć w redakcji:
no to jedziemy dalej z tym koksem.
Może chociaż ta pojedyncza spra-
wa przyczyni się do powstrzyma-
nia reprywatyzacyjnego szaleń-
stwa, które sprawia, że nawet sądy
przestały już zauważać, jakie szko-
dy spowodowała w mieście druga
wojna światowa i kto to wszystko
naprawił. P A S S M I TA

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l

NN oo  tt oo  jj ee dd zz ii ee mm yy  zz  tt yy mm  kk oo kk ss ee mm .. .. ..NN oo  tt oo  jj ee dd zz ii ee mm yy  zz  tt yy mm  kk oo kk ss ee mm .. .. ..

RYS. PETRO/AUGUST
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Tradycyjny turniej
brydżowy w NOK

We wtorek 24 lutego, o godz. 17.45. w NOK ul. Na Uboczu 3
przeprowadzony zostanie II Turniej IX Mistrzostw Ursynowa o
Puchar Burmistrza w 2015 r. Serdecznie zapraszamy!

Ilość miejsc ograniczona względami ppoż. Zapisy u sędziów
na godzinę przed zawodami.

Marek Piwowski, reżyser prześmiewczego i kultowego
dzisiaj filmu „Rejs”, powiedział w wywiadzie udzielo-
nym swego czasu tygodnikowi ”Passa”, że to, co na

Mokotowie oraz Ursynowie tworzy się i pisze, w innych dzielnicach
Warszawy się czyta.

Generał Piwek, jak tytułują go najbliżsi znajomi – mieszka-
niec, rzecz oczywista, Mokotowa – miał zapewne na myśli to, że
południe stolicy, czyli Mokotów i Ursynów, zamieszkuje w dużej czę-
ści intelektualna elita, wybitni twórcy, literaci, sportowcy oraz
artyści. Nie sposób polemizować z taką tezą, bo faktycznie na te-
renie tych dwóch dzielnic aż roi się od znanych nazwisk. Okazu-
je się, że z grona osób nominowanych do tegorocznych filmowych
Oscarów przynajmniej dwie są mieszkankami południowych ru-
bieży naszego miasta. Agata Kulesza, odtwórczyni jednej z głów-
nych ról w oskarowej produkcji “Ida”, mieszka na Ursynowie.
Natomiast reżyserka Aneta Kopacz, nominowana w kategorii
“Najlepszy film dokumentalny”, to mieszkanka Starego Mokoto-
wa, konkretnie ulicy Narbutta. 

Sama nominacja do Oscara to gigantyczny sukces. “Joanna” Ane-
ty Kopacz została zrealizowana w Szkole Filmowej Wajdy. – 21 paź-
dziernika tuż przed północą odebrałam mail z informacją, że “Joan-
na” trafiła na krótką listę wybranych przez Akademię tytułów, które
będą ubiegać się o oscarową nominację – powiedziała reżyserka por-
talowi tvn24.pl. Wcześniej “Joanna” została pokazana w Palm Springs
na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych, gdzie
zdobyła prestiżową Grand Jury Award

Film jest historią pięknej i inteligentnej kobiety Joanny Sałygi, po-
sługującej się w Internecie nickiem “Chustka”. W kwietniu 2010 r.
kobieta dowiedziała się, że jest śmiertelnie chora i umrze w ciągu naj-
bliższych trzech miesięcy. Wtedy złożyła swojemu pięcioletniemu syn-
kowi Jasiowi solenną obietnicę, że zrobi dosłownie wszystko, żeby
żyć jak najdłużej. Joanna prowadzi blog, na którym w wyjątkowo
wzruszający i przejmujący sposób pisze o codzienności oraz umiło-
waniu życia, choć zapadł już wyrok i dobiega ono końca. Film “Jo-
anna” to obraz przejmujący , zachwycający swoim realizmem, któ-
ry głęboko zapada w pamięć widza. 

Muzykę napisał laureat Oscara Jan A.P. Kaczmarek, a współtwór-
cą zdjęć jest operator obsypanej nagrodami “Idy” – Łukasz Żal. Film
“Joanna” nie zdobył Oscara, ale ma na koncie szereg prestiżowych na-
gród i wyróżnień. Poza wymienioną wyżej Grand Jury Award na fe-
stiwalu w Palm Springs obraz Anety Kopacz zdobył m. in. nagrodę Si-
lver Eye na festiwalu w Jihlavie, Los Angeles Movie Award, nagrody
publiczności na festiwalach w Kijowie i w Brive, jak również wyróż-
nienie specjalne na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumen-
talnych w Barcelonie. Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Nagroda Brytyjskiej Akademii Filmowej za najlepszy
film nieanglojęzyczny, nominacja do Złotych Globów,
szereg statuetek z festiwali europejskich i krajowych
(Złote Lwy, Goya) oraz najważniejsze trofeum Oscar.
„Ida” Pawła Pawlikowskiego na stałe wpisała się w bo-
gatą już historię polskiej kinematografii i zapewniła
sobie wysokie miejsce w panteonie sław naszego kina. 

Opowieść o młodej sierocie wychowanej w klasztorze (w rolę
której wcieliła się niezawodowa aktorka Agata Trzebuchowska),
zyskała uznanie wśród krytyków z całego świata. „Ida” jest dra-
matem psychologicznym o losach dwóch kobiet, które wyrusza-
ją w podróż, aby odkryć własne korzenie i dowiedzieć się kim na-
prawdę są. Co zdecydowała o tym, że film Pawła Pawlikowskie-
go osiągnął to czego nie udało się dokonać Polańskiemu, Wajdzie,
Kawalerowiczowi? O opinię zapytałem filmoznawcę, dyrektora
Ursynowskiego Domu Sztuki „Jary”, Andrzeja Bukowieckiego.
„Należy pamiętać, że między filmami nominowanymi do nagro-
dy Amerykańskiej Akademii Filmowej panuje duża konkurencja,
ponieważ wszystkie są znakomite, a o przyznaniu statuetki decy-
dują głosy członków Akademii, którzy na temat danego filmu
mają różne zdania.” 

O tym jak trudno jest zdobyć tę najbardziej prestiżową w świe-
cie filmowym nagrodę przekonało się wielu polskich wspaniałych
reżyserów. Roman Polański i jego „Noż w wodzie” ustąpić musiał
samemu Felliniemu, Andrzej Wajda znanemu Akirze Kurosawie, a
„Noce i dnie” Jerzego Antczaka, filmowi Jeana Jacquesa Annauda
pt. „Czarne i białe w kolorze”. „Należy jednak pamiętać, że Oscar
to tylko ukoronowanie innych sukcesów, a wszystkie nominowane
filmy są rewelacyjne” – twierdzi Bukowiecki. 

Czym jednak „Ida” wyróżniła się spośród reszty pretendujących
do zwycięstwa? Zdaniem Bukowieckiego, „chodzi o oryginalny
styl, kameralną i wyciszoną atmosferę, refleksyjny klimat i - mimo,
że dotyka spraw polskich - uniwersalny przekaz. Do tego znakomi-
ta realizacja, doskonałe zdjęcia i bardzo dobra gra aktorów - to
wszystko decydowało o sympatii krytyków. Należy także zauważyć,
że film Pawlikowskiego idzie przeciw głównemu nurtowi, który cha-
rakteryzuje się brawurą i ekspresją.” Dyrektor Domu Sztuki „Jary”
zwraca także uwagę na to, że film twórczo nawiązuje do polskiej
szkoły filmowej o czym świadczy tematyka uwikłania jednostki w
historię i tragizm postaci z tym związany. 

Sukces „Idy” to tylko przykład tego, że polskie kino należy do świa-
towej czołówki. Może rozgłos, jaki przyniósł film Pawlikowskiego,
przypomni widzom dzieła wspomnianych już Romana Polańskie-
go, Andrzeja Wajdy, Jerzego Antczaka, ale także Krzysztofa Kieślow-
skiego, Wojciecha Hasa, czy Tadeusza Konwickiego i wielu innych
znakomitych artystów zasługujących na wieczną pamięć. 

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

Mokotów i Ursynów to na spółkę warszawski Hollywood

Oscarowe laureatki zza płota

Sporo czasu minęło od decyzji Rady Dziel-
nicy Ursynów w sprawie wymuszonej re-
lokacji Giełdy na Dołku.Wymuszonej z

powodu planowanej budowy trasy S2, a dokład-
nie jej części mającej przebiegać przez tunel pod
Ursynowem. Radni postanowili, że bazarek na
czas budowy obwodnicy zostanie przeniesiony w
inne miejsce, a po zakończeniu prac ma wrócić na
dawne miejsce. Odrzucono również propozycję lo-
kacji Giełdy na obszarze między al. KEN a ul. Po-
laka. Do tej pory nie ustalono przyszłego miejsca
ulokowania bazarku, a czasu do rozpoczęcia bu-
dowy tunelu zostało coraz mniej.

Giełda na Dołku istnieje od prawie 25 lat i jest
jedną z kluczowych lokacji na mapie Ursynowa.
Bazarek regularnie odwiedza rzesza konsumen-
tów, nie tylko mieszkańców Ursynowa. Między
innymi dzięki inicjatywie Naszego Ursynowa ba-
zarek powróci na swoje utarte już miejsce, z któ-
rym był kojarzony. Problem jednak polega na tym,
że prace nad tunelem mogą trwać kilka lat, przez
co Giełda na nowym miejscu nie będzie tak „tym-
czasowa” jak można się tego spodziewać.

Jednym z proponowanych miejsc na przeniesie-
nie Giełdy było podłużne trawiaste pole dzielące
aleję Komisji Edukacji Narodowej i ulicę Bene-
dykta Polaka. Ta opcja została jednak prawie jed-
nogłośnie odrzucona. Lokalizacja bazarku w tym
miejscu przysporzyłaby kłopotów mieszkańcom
bloków znajdującym się bardzo plisko tego ob-
szaru. Bazar w weekendy nie należy do najcich-
szych miejsc, kupcy i klienci zostawiają spore ilo-
ści śmieci. Poza tym władze dzielnicy nie chcą
szpecić długiego odcinka alei Komisji Edukacji
Narodowej, która jest reprezentatywnym traktem
Ursynowa. Moim zdaniem problemy te można by
było rozwiązać przez np. Instalację ekranów wy-
głuszających od strony osiedli mieszkalnych czy
odpowiednie zaaranżowanie wizualne Giełdy, by
nie oszpecała ona wizerunku.

Ostatnio coraz częściej mówi się o przeniesieniu
bazarku na obszar na przeciwko remizy Straży
Pożarnej, niedaleko skrzyżowania ulic Pileckie-
go i Płaskowickiej. Lokalizacja ta jest dość roz-
sądna, ale właściciele musieliby zorganizować
odpowiednio duży parking, gdyż klienci dociera-
liby tam głównie samochodem. Niepokoi mnie

jednak fakt skrócenia przyszłego tunelu o 300
metrów, przez co jego wjazd nie będzie znajdował
się od razu przy zjeździe na ul. Puławską, ale do-
piero na wysokości wschodzniego krańca CH Re-
al. Może to utrudnić, a nawet uniemożliwić loka-
lizację Giełdy w tym miejscu. Właściciel bazarku
dementuje jednak pogłoski o zaproponowanych
im potencjalnych lokalizacjach.

Kiedy patrzę na mapę Ursynowa, nie przycho-
dzi mi na myśl żadna dobra lokacja. Nie dopusz-
czam możliwości stworzeniem bazarku kosztem
parku czy placu zabaw. Giełda nie powinna znaj-

dować się także w pobliżu żadnego z pozostałych
targowisk w naszej dzielnicy. Oczywiście decyzja
powinna należeć do władz dzielnicy i ekspertów
znających topografię Ursynowa. 

Niewątpliwie relokacja Giełdy na Dołku jest
trudną sprawą dla wszystkich: zarządu obiektu,
władz dzielnicy czy samych mieszkańców. Czy

uda się dojść do kompromisu i znaleźć odpowied-
nie miejsce? Czas pokaże.

– O nowej lokalizacji Giełdy na Dołku zdecydu-
ją mieszkańcy w ramach miejsc będących w dys-
pozycji miasta – mówi burmistrza Ursynowa Ro-
bert Kempa.

KKrróóttkkii wwyywwiiaadd zz wwłłaaśścciicciieelleemm GGiieełłddyy nnaa DDoołłkkuu
PPiioottrreemm - PPiioottrreemm KKaarrcczzeewwsskkiimm::

- JJaakk ooddeebbrraalliiśścciiee ddeeccyyzzjjęę rraaddyy ddzziieellnniiccoowweejj
sspprrzzeecciiwwiiaajjąącceejj ssiięę ttyymmcczzaawwoowweejj rreellookkaaccjjii bbaazzaarr-
kkuu mmiięęddzzyy aall.. KK..EE..NN.. ii uull.. PPoollaakkaa??

Była to w mojej ocenie decyzja czysto politycz-
na. Decyzja ta została podjęta na kilka dni przed
wyborami i nie przeprowadzono żadnych kon-
sultacji społecznych. Nie skonsultowano się z naj-
bardziej zainteresowaną ze stron tj. z kupcami i nie
chciano poznać wstępnego projektu bazarku na
tym terenie.Jeżeli nie wiadomo, co sądzą o tym
projekcie mieszkańcy Ursynowa, jaką wizję mają
kupcy, to jak w ogóle można podjąć jakąkolwiek
decyzję?

- CCzzyy mmaacciiee jjaakkiieeśś kkoonnkkrreettnnee pprrooppoozzyyccjjee mmiieejjsscc
nnaa nnoowwąą llookkaalliizzaaccjjęę GGiieełłddyy??

Nie, nie mamy. Nikt nam nie proponował innej
lokalizacji, a wszystkie propozycje, które poja-
wiały się w prasie czy też w internecie to tylko in-
synuacje i tzw. koncert życzeń., nie poparty żad-
nymi konkretnymi propozycjami.

- JJaakk wwyygglląąddaa wwaasszzaa wwssppóółłpprraaccaa ((kkoommuunniikkaaccjjaa))
zz wwłłaaddzzaammii ddzziieellnniiccyy//mmiiaassttaa??

Relacje z władzami dzielnicy uważam za bardzo
dobre. Po długiej rozmowie z Burmistrzem stwier-
dziliśmy, że konieczne jest przeprowadzenie rze-
telnych konsultacji społecznych, dotyczących tym-
czasowej lokalizacji bazarku.

- JJaakk ppaannaa zzddaanniieemm rreellookkaaccjjaa wwppłłyynniiee nnaa ppooppuu-
llaarrnnoośśćć ii wwiizzeerruunneekk GGiieełłddyy??

Jeśli zmieni się środowisko oraz przyzwyczaje-
nia (komunikacyjne, lokalizacyjne) to Giełda w
bardzo krótkim czasie straci swoją popularność.
Przestaną przyjeżdżać zarówno kupcy (którzy
przyzwyczaili swoich klientów do zakupów), jak
i klienci (którzy przyzwyczaili się do swoich kup-
ców). Jest to bardzo istotne, ponieważ mówi się o
tym, żeby Giełda wróciła na swoje pierwotne miej-
sce. Istnieje ryzyko, że Kupcy w okresie przejścio-
wym zaprzestaną prowadzenia działalności gospo-
darczej albo znajdą inne miejsce do handlu. Mo-
że więc być taka sytuacja, że nie będzie miał kto
wrócić na docelowe miejsce.

F i l i p  S o b o c i ń s k i

Gdzie ta Giełda?
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Kickboxing w Piasecznie
Organizacja DSF Kickboxing Challenge pragnie zaprosić

wszystkich kibiców oraz przedstawicieli mediów na ceremonię
oficjalnego ważenia przed galą DSF Kickboxing Challenge: Bi-
twa w Piasecznie. Impreza towarzysząca zbliżającej się gali od-
będzie się 27 lutego (piątek) o godzinie 12:00 w warszawskim
hotelu „Da Silva” przy ulicy Puławskiej 42. Na ważeniu oraz
konferencji prasowej obecni będą wszyscy uczestnicy czterech
głównych walk (m.in. Łukasz Wichowski, Kamil Ruta oraz Do-
rota Godzina). 

Liderzy z Metra
Siatkarze Metra pokonali w sobotnim meczu ligowym Lesan

Halinów 3-1 (25-21, 22-25, 25-22, 25-23). Dzięki zdobytym 3
punktom, Metro powróciło na fotel lidera. Nasz zespół wystąpił
w składzie: M. Stępień, Łacisz, Kupryjaniuk, Wojtasiak, Maj-
cherek, Piskorz, Kołodziejczyk (libero) oraz Kubicki, B.Stępień.

W nadchodzącym tygodniu czekają Nas dwie potyczki z udzia-
łem „Metrowców”: w czwartek o 20.00 wyjazdowy mecz z Po-
wsinkiem Wilanów, a w sobotę o 13.00 podejmiemy przy Hirsz-
felda drużynę z Grodziska Mazowieckiego.

ZZmmiiaannyy nnaa ttrraassiiee 1100.. PPZZUU PPóółłmmaarraattoonnuu WWaarrsszzaawwsskkiieeggoo
Ze względu na uszkodzenia Mostu Łazienkowskiego, trasa

10. PZU Półmaratonu Warszawskiego zostanie zmieniona. Im-
preza odbędzie się jednak w planowanym terminie i 29 marca
uczestnicy pobiegną nową trasą, którą ogłosimy po wprowa-
dzeniu modyfikacji do planowanego przebiegu.

“W związku z wyłączeniem z ruchu drogowego Mostu Ła-
zienkowskiego na skutek pożaru możliwość przeprawy na pra-
wobrzeżną stronę m.st. Warszawy dla uczestników indywidual-
nych oraz objazdy dla komunikacji zbiorowej zostały skierowa-
ne na Most Poniatowskiego. W związku z powyższym nie jest
możliwe wyłączenie na potrzeby imprezy Mostu ks. J. Poniatow-
skiego oraz ulic w bezpośrednim położeniu obu wyżej wymie-
nionych mostów” – czytamy w piśmie władz m. st. Warszawy do
Fundacji Maraton Warszawski.

Zespół Fundacji Maraton Warszawski rozpoczął już prace nad
opracowaniem zmian do trasy biegu. Zostaną one przedstawio-
ne w pierwszym możliwym terminie, wynikającym z konieczno-
ści konsultacji i zatwierdzenia nowej trasy z władzami Warsza-
wy. Zmiana trasy imprezy nie wpłynie na datę biegu – 29 mar-
ca biegacze i kibice po raz dziesiąty spotkają się na ulicach War-
szawy, aby pokonać dystans półmaratonu.

Regulamin biegu, formularz zapisów i inne przydatne infor-
macje znaleźć można na stronie http://www.pzupolmaratonwar-
szawski.com/.
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W Centrum Edukacji i
Sportu w Mysiadle odbyła
się 21 lutego pierwsza
lesznowolska Gala Spor-
tu. Podczas uroczystego
wieczoru nagrodzono naj-
lepszych sportowców re-
prezentujących poszcze-
gólne Zespoły Szkół Pu-
blicznych, kluby sportowe,
a także znanych sportow-
ców mieszkających na te-
renie gminy. 

Jak na Galę przystało, nie za-
brakło czerwonego dywanu
wiodącego wprost do sceny, na
którą zapraszał Zygmunt Chaj-
zer - znany dziennikarz i miło-
śnik sportu. W pierwszej kolej-
ności pojawiła się na niej go-
spodyni uroczystości i inicja-

torka Gali - wójt Maria Jolanta
Batycka-Wąsik, która powitała
zebranych i podczas krótkiej
prezentacji scharakteryzowała
m.in. infrastrukturę sportową
gminy, przybliżyła profile dzia-
łających tu klubów oraz po-
chwaliła się wspaniałymi sukce-
sami lesznowolskich zawodni-
ków. Następnie na scenę zosta-
li poproszeni znani i zasłużeni
sportowcy, którzy otrzymali
wyróżnienia w kategorii
Gwiazda Sportu. Wśród lesz-
nowolskich Gwiazd znaleźli się:
lekkoatletka Anna Jakubczak,
szachistki Iweta i Katarzyna Ra-
dziewicz, judoka Artur Brze-
ziński, mistrz świata z Meksyku
(1974) i mistrz olimpijski z
Montrealu (1976) - siatkarz

Edward Skorek, maratończyk
i biegacz długodystansowy Ka-
zimierz Marczuk, Adrian Koci-
szewski - pływak, maratończyk,
triathlonista, a także wicepre-
mier, minister finansów, a pry-
watnie miłośnik maratonów
propagujący sportowy tryb ży-
cia - prof. Grzegorz Kołodko. 

W następnej kolejności wrę-
czano puchary za najlepsze wy-
niki sportowe w roku szkolnym
2013/2014. Statuetki otrzyma-
li uczniowie, ich trenerzy me-
dale, zaś dyrektorzy - puchar
dla szkoły. Młodzi sportowcy
odbierali wyróżnienia od deko-
rowanych wcześniej mistrzów, a
także lesznowolskich radnych i
gościa specjalnego - znanego
trenera kadry piłkarskiej - An-

drzeja Strejlaua. W ostatniej
części uroczystości na scenę za-
proszono przedstawicieli klu-
bów sportowych działających
na terenie gminy. Łącznie wy-
różniono 17 klubów i stowarzy-
szeń reprezentujących prawie
wszystkie dyscypliny sportu. W
imieniu tej grupy głos zabrał Ar-
tur Brzeziński z klubu UKJ
Iwiczna, który podziękował
władzom samorządowym za
wspieranie sportu oraz perma-
nentny rozwój bazy sportowo-
-rekreacyjnej w gminie. 

Wiele ciepłych słów padło tak-
że pod adresem Rafała Skorka -
głównego specjalisty ds. sportu
w Gminie Lesznowola, z którym
sportowcy mają najczęstszy kon-
takt. Część oficjalną zakończył

miły, niespodziewany akcent.
Prezes Europejskiego Klubu Biz-
nesu Polska Janusza Cieślak
przekazał na ręce wójt Marii Jo-
lancie Batyckiej-Wąsik dyplom
z wyrazami uznania za działa-
nia na rzecz sportu 

Organizatorzy zadbali rów-
nież o oprawę artystyczną wyda-
rzenia - dla zebranych zaśpiewa-
ła zjawiskowa Pati Cze, a Galę
zakończył energetyczny występ
zespołu ONE. 

A g n i e s z k a  A d a m u s

UUWWAAGGAA!!
Sportowa Lesznowola zapra-

sza na organizowany po raz
pierwszy w Polsce - TURNIEJ
100 STRZAŁ. Rozgrywki w “100
strzał” są tradycyjną formułą tur-

niejową kyudo polegająca na
tym, że każdy zawodnik ma za-
danie oddania 100 strzał z łuku.
Zwycięża zawodnik, który uzy-
ska największa liczbę trafień. Za-
wody 100 strzał są zarówno
sprawdzianem skuteczności, cel-
ności, jak również fizycznej kon-
dycji uczestników. Wystrzelenie
100 strzał wymaga umiejętno-
ści technicznych i niemałej wy-
trzymałości. 

Zawody odbędą się w sobotę
28 lutego w CEiS Mysiadło, ul.
Kwiatowa 28 w godz. 8.00 -
20.00. Turniej organizowany jest
przez Polskie Towarzystwo Ky-
udo i Klub Kyudo TAMETOMO,
pod patronatem wójt Gminy
Lesznowola i honorowym patro-
natem Ambasady Japonii. 

Według danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego Wilanów jest w czołówce dziel-
nic o najwyższym przyroście natural-
nym. 

Dlatego konsekwentnie, od kilku lat, włodarze
dzielnicy stawiają na rozwój publicznej oświaty.
Wśród największych, tegorocznych inwestycji
związanych z edukacją są: kontynuacja budowy
szkoły podstawowej w przy ul. św. Urszuli Ledó-
chowskiej i budowa nowego przedszkola przy ul.
Zdrowej. 

Obie placówki powstaną w Miasteczku Wila-
nów w którym mieszkają głównie młode osoby z

dziećmi lub planujące założyć rodzinę. Przetarg na
wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”
przedszkola przy ul. Zdrowej jest w toku. 

Termin składania ofert upływa 27 lutego. 
Zaplanowane przedszkole będzie mieć 10 od-

działów dla ok. 250 dzieci. Będzie to budynek
dwukondygnacyjny ze skośnym dachem i czę-
ściowym podpiwniczeniem o kubaturze 14,5 tys.
metrów sześciennych i powierzchni netto ponad
2,5 tys. metrów kwadratowych. Obiekt będzie w
całości dostosowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. W otoczeniu przedszkola powstaną
także place zabaw dla dzieci i parking. y b y

Wszystkie istoty ludzkie ro-
dzą się wolne i równe w
godności i prawach. Są one
obdarzone rozumiem i su-
mieniem oraz powinny po-
stępować w stosunku do
siebie w duchu braterstwa. 

Takie przesłanie płynie z wy-
stawy prac fotograficznych Ma-
cieja Byczkowskiego w Oranże-
rii Pałacu Króla Jana III w Wila-
nowie. Organizatorami wysta-
wy są Muzeum Pałacu Króla Ja-
na III w Wilanowie i firma ENSI
(European Network Security In-
stitute) zajmująca się ochroną
danych osobowych. 

Autor łączy w oryginalny
sposób artykuły Powszechnej

Deklaracji Praw Człowieka i
wypowiedzi przedstawicieli
polskiej myśli humanistycznej,
takich jak Hugo Kołłątaj, Cy-
prian Kamil Norwid czy Leszek
Kołakowski oraz zdjęcia z po-
dróży do Andaluzji i Indii.
Zwraca uwagę na fakt że prze-
strzeganie praw człowieka jest
wciąż ważne szczególnie w dzi-
siejszych, niespokojnych cza-
sach. Przywoływanie Po-
wszechnej Deklaracji Praw
Człowieka jest nadal aktualne,
zawiera ona bowiem zapisy o
prawach każdej istoty ludzkiej.
Wystawa otwiera cykl przed-
sięwzięć w ramach polskich ob-
chodów 70. rocznicy powsta-

nia Organizacji Narodów Zjed-
noczonych. Wystawa została
objęta honorowym patronatem
Rzecznika Praw Obywatelskich
oraz Ośrodka Informacji ONZ
w Warszawie.

Maciej Byczkowski to podróż-
nik i fotograf, muzyk i biznes-
men. Nie tylko autor wystaw,
zdjęć do publikacji i wydaw-
nictw, pełni funkcję prezesa za-
rządu ENSI oraz prezesa zarzą-
du Stowarzyszenia Administra-
torów Bezpieczeństwa Informa-
cji (SABI). 

Wystawa czynna będzie do 10
marca, w godz. 12.00-19.00.

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

Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola
Pierwsza Lesznowolska GALA SPORTU

Sportowcy na czerwonym dywanie

Władze dzielnicy inwestują w oświatę Prawa Człowieka oczami podróżnika

Warto wiedzieć więcej
JJeesstteemm nnaa rreenncciiee ii pprraaccuujjęę.. JJaakk mmaamm ssiięę rroozzlliicczzyyćć zz ZZUUSS-eemm zz ddooddaattkkoowwyycchh zzaarroobbkkóóww??

Wcześniejsi emeryci i wszyscy renciści, którzy dorabiają do swoich świadczeń, powinni powiadomić
ZUS o osiągniętych przychodach. Przychody rozlicza się na podstawie zaświadczenia od pracodawcy,
zatrudniającego świadczeniobiorcę. Zaświadczenie należy dostarczyć do oddziału ZUS, który wypła-
ca świadczenie. Informacja o przychodach niezbędna jest ZUS do rozliczenia wypłacanego świadcze-
nia. Zaświadczenie takie należy nadsyłać po zakończeniu roku, w terminie ostatniego dnia lutego. JJee-
sstteemm nnaa eemmeerryyttuurrzzee.. CChhcciiaałłbbyymm ssaamm rroozzlliicczzyyćć ssiięę zz UUrrzzęęddeemm SSkkaarrbboowwyymm,, nniiee ddoossttaałłeemm jjeesszzcczzee PPiitt-uu zz
ZZUUSS.. KKiieeddyy oottrrzzyymmaamm?? Jak każdy płatnik ZUS ma obowiązek wystawić formularz PIT do końca lute-
go. Ponieważ PIT-y przesyłane są za pośrednictwem poczty, należy wziąć pod uwagę, ze te które zosta-
ną wysłane w ostatnich dniach lutego dotrą w pierwszych dniach marca. M o n i k a  P a w ł o w s k a  

R z e c z n i k  P r a s o w y   Z a k ł a d  U b e z p i e c z e ń  S p o ł e c z n y c h   I I I  O d d z i a ł  w  W a r s z a w i e  
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Szanowni Państwo, postanowiłem wysłać maila do wiadomości opinii publicznej, gdyż pozyskałem informację, że zastępca burmi-
strza dzielnicy Ursynów Pan Łukasz Ciołko nie posiada wykształcenia wyższego. Wysyłam do Państwa tę informację, ponieważ czuję
się tym faktem zdegustowany. Urzędnicy samorządowi powinni posiadać odpowiednie kompetencje (kwalifikacje i wykształcenie). Do-
datkowo, chciałem podkreślić, że na stronie Urzędu Dzielnicy Ursynów przez długi okres (około miesiąc od powołania członków zarzą-
du) nie były zamieszczone informacje dotyczące biogramów burmistrzów. Zamieszczono je dopiero po mojej interwencji na forum Fa-
cebook - Obywatele Ursynowa. 

Z  p o w a ż a n i e m ,  
J a n u s z  N o w a k o w s k i  

Szanowny Panie
W Zarządzie Dzielnicy reprezentuję Inicjatywę Mieszkańców Ursynowa. W naszej organizacji

dbamy o transparentność i komunikację z mieszkańcami. Dlatego odpisuję Panu niezwłocznie. 
W biogramie na stronie Urzędu Dzielnicy nie ma błędu, odbyłem 5-letnie jednolite studia magister-

skie na WPiA UW ( kierunek prawo). O zaangażowaniu w ruch naukowy i samorząd studencki rów-
nież może Pan przeczytać w biogramie. Nie napisałem, że jestem absolwentem, ponieważ złożenie
egzaminu magisterskiego jest jeszcze przede mną. Spowodowane jest to tym, że jeszcze w trakcie stu-
diów rozpocząłem działalność gospodarczą, której poświęciłem całą swoją uwagę. Niemniej jednak,
aby nie zmarnować wysiłku 5 lat trudnych studiów, będę dążył do formalnego zakończenia tego eta-
pu. Wtedy z największą przyjemnością zmienię informację w swoim biogramie.

Jestem zaszczycony tym, że o powołaniu mnie na funkcję zastępcy burmistrza przesądziły moje umie-
jętności jako przedsiębiorcy, a nie formalne wykształcenie. Nie mam także nic do ukrycia. Osobiście
dziwię się, że poprzednia Przewodnicząca Rady Dzielnicy zwołała sesję Rady, na której miał być po-
wołany Zarząd Dzielnicy, na ostatni możliwy termin. Jak Pan zapewne wie, upływ ustawowego ter-
minu uniemożliwił radnym dalsze zadawanie pytań, a tym samym bliższe zapoznanie się z kandy-
datami na członków Zarządu Dzielnicy Ursynów, nad czym ubolewam. Mam nadzieje, że rozwiałem
Pańskie wątpliwości.

Z  w y r a z a m i  s z a c u n k u
Ł u k a s z  C i o ł k o

Z a s t ę p c a  B u r m i s t r z a
D z i e l n i c y  U r s y n ó w  m .  s t .  W a r s z a w y

OODD RREEDDAAKKCCJJII
Po owocach pracy ich dopiero poznacie - tyle można na razie powiedzieć na temat nowego zarządu dzielnicy Ursynów. Brakiem dyplo-

mu ukończenia studiów wyższych w wypadku zastępcy burmistrza tak bardzo byśmy się nie martwili w sytuacji, gdy nawet na najwyż-
szym szczeblu państwa zdarzają się podobne sytuacje. Konkretnie mówiąc, w takiej sytuacji był prezydent RP Aleksander Kwaśniewski,
który jednak - mimo paru obyczajowych wpadek - zdobył sobie duże uznanie na forum międzynarodowym jako polityk biegły w językach
obcych i zręczny dyplomata. Mimo wszystko, młodemu wiceburmistrzowie Ursynowa życzymy jak najszybszego sfinalizowania uniwer-
syteckiej edukacji.

List � List � List � List � List � List � List� List � List � List� List � List � List

Wiceburmistrz bez 
wyższego wykształcenia
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Od kwietnia 2010 roku
trwa w Polsce – z różnym
natężeniem – dyskusja na
temat budowy pomnika
ofiar lotniczej katastrofy
pod Smoleńskiem. Temat
powraca zazwyczaj przed
kolejnymi rocznicami tra-
gedii.  

Wtym roku mija piąta
rocznica katastrofy,
toteż już od kilku ty-

godni temat jest mocno dyskuto-
wany, tym bardziej, że prezy-
dent Warszawy Hanna Gronkie-
wicz-Waltz pozytywnie wypo-
wiedziała się o możliwości
wzniesienia monumentu w sto-
licy. Jak pamiętamy, zwolennicy
PiS proponowali, aby pomnik
powstał na Krakowskim Przed-
mieściu, najlepiej bezpośrednio
przed Pałacem Prezydenckim.
Ten wariant został jednak opro-
testowany przez konserwatora
zabytków, historyków oraz wie-

lu warszawiaków. Argumentem
był i jest fakt, iż Krakowskie
Przedmieście to zabytkowy ciąg
historyczny ukształtowany w
przeszłości i z tego względu pod-
lega ochronie prawnej. Jest to
mocny argument, toteż część
elektoratu PiS zaczęła poszuki-
wania innej lokalizacji dla po-
mnika. 

WGazecie Stołecznej z
15 stycznia 2015 ro-
ku ukazał się tekst

red. Dariusza Bartoszewicza, w
którym autor przedstawił i omó-
wił trzy obecnie najpopularniej-
sze propozycje lokalizacji: na
Placu Unii Lubelskiej, w Ogro-
dzie Saskim przy narożniku Mar-
szałkowskiej i Królewskiej oraz
„na tyłach ministerstwa kultu-
ry”. Tę ostatnią lokalizację ują-
łem w cudzysłów, albowiem po-
wyższe określenie nie oddaje
istoty pomysłu. Redaktor Barto-
szewicz napisał m. in.:  „(...) aby

zrobić miejsce na pomnik, trze-
ba by usunąć mur na tyłach pa-
łacu Potockich (…)”. Uważam,
że jest to nieporozumienie, al-
bowiem lokalizacja pomyślana
była nieco inaczej. Piszę o tym,
ponieważ to ja jestem pomysło-
dawcą tej lokalizacji. Przed laty
na ten temat (z podaniem moje-
go nazwiska) pochlebnie wypo-
wiedział się na łamach Gazety
Wyborczej minister Kancelarii
Prezydenta RP  Tomasz Nałęcz,
któremu swego czasu szczegó-
łowo zreferowałem sprawę. 

Otóż w pobliżu styku
ulic Trębackiej, Molie-
ra i Marszałka Focha

znajduje się  spora niezagospo-
darowana  przestrzeń, gdzie zlo-
kalizowano pętlę autobusu linii
175 oraz resztki ogródków
„działkowych” mieszkańców są-
siedniego bloku ministerstwa
kultury (w tym sensie lokalizacja
jest na tyłach ministerstwa).

Przestrzeń ta jest rezultatem wo-
jennych zniszczeń i powojennych
przekształceń.  Konsultowani
przeze mnie urbaniści twierdzą,
iż ten obecnie ekstensywnie
użytkowany obszar można ar-
chitektonicznie przekształcić  w
nowy, piękny  plac miejski. Roz-
wiązanie to ma tę zaletę, iż nie
jest zawłaszczeniem istniejącego
od lat historycznego miejsca, ale
kreowaniem całkowicie nowe-
go, co jest istotną zaletą, ponie-
waż nie narusza przestrzeni ob-
jętych ochroną konserwatorską.
Jest też pewną nową wartością
urbanistyczną. Miejsce jest za-
niedbane, ale nadzwyczaj atrak-
cyjnie położone, gdyż znajduje
się  w połowie drogi pomiędzy
Grobem Nieznanego Żołnierza a
pomnikiem Mickiewicza i Pała-
cem Prezydenckim. 

Wykonane przez mo-
ich znajomych pro-
jekty i makiety

wskazują, iż istnieje możliwość
takiego usytuowania pomnika,
aby był widoczny z Krakowskie-
go Przedmieścia, do którego jest
ok. 100 metrów. Przy architekto-
nicznym zagospodarowywaniu
tego obszaru, być może,  mur
„na tyłach pałacu Potockich”
musiałby uzyskać inną formę,
ale są to szczegóły techniczne
nie mające większego wpływu
na proponowaną lokalizację,
która jest bodajże ostatnią – tak
dużą i eksponowaną - w histo-
rycznym oraz politycznym cen-
trum Warszawy.

L e c h  K r ó l i k o w s k i
F o t o  a u t o r

OOdd rreeddaakkccjjii:: Irytuje nas pod-
kradanie cudzych pomysłów.
Irytuje też podkradanie przez
dziennikarzy innych gazet
szczegółów wielu spraw opisa-
nych na łamach „Passy”, bez po-

woływania się na nasz tytuł, co
zdarza się nader często. Irytuje,
że stołeczny ratusz usiłuje przy-
piąć sobie cudze ordery w spra-
wie pomysłu na lokalizację po-
mnika ofiar smoleńskiej kata-
strofy. Nie można mówić pu-
blicznie, że “prezydent Warsza-
wy wymyśliła, wskazała i zaak-
ceptowała lokalizację pomni-
ka”, ponieważ taka informacja
tylko w części jest prawdziwa.
Na długo przed wzmiankowa-
nym w powyższym tekście wy-
wiadem z prof. Tomaszem Na-
łęczem, który opublikowała Ga-
zeta Sołeczna, pomysł prof. Le-
cha Królikowskiego ulokowa-
nia pomnika u zbiegu Trębac-
kiej, Moliera i Focha  został
szczegółowo opisany w naszej
gazecie (“Trębacka będzie jak
ulał” - Passa z dnia 9.09.2010
r.). Niniejszym oddajemy więc
Bogu, co boskie, a ceszarzowi,
co cesarskie.

Bogu, co boskie, cesarzowi – co cesarskie
Moja inicjatywa cztery lata temu była zła, teraz jest dobra

Na scenie ursynowskiego Domu Sztuki
SMB „Jary” Teatr za Daleki przedstawił
sztukę Freda Apke Pan Baron Przychodzi
Boso i Płaci Guziczkiem. 

Wystąpili: Marta Klubowicz i Robert Mika. Ro-
mantyczny arystokrata trafia w niecodziennych
okolicznościach do gospody, gdzie spotyka prostą
na pozór karczmarkę. Co dzieje się dalej? To tro-
chę tragiczna, trochę zabawna opowieść o losach
dwojga ludzi.

Sztuka zawiera odrobinę humoru, co w połącze-
niu z przekonującą rolą Marty Klubowicz (karcz-
marki) i Roberta Miki (barona) czyni ją lżejszą w
odbiorze. To opowieść o losach dwojga doświad-
czonych przez życie ludzi, należących do różnych
światów. Zubożały arystokrata przedstawia sa-
motnej karczmarce swą twórczość poetycką, co
wydaje się pozbawione sensu. Jak się później oka-
że podczas długiej nocnej rozmowy, kobieta jest
wrażliwa na piękno poezji, a ponadto potrafi zna-
leźć w sobie współczucie dla nieszczęsnego poety. 

Autor sztuki i reżyser Fred Apke – wychowy-
wał się w małej miejscowości w Westfalii. Nie od

razu zajął się teatrem. Ma za sobą współpracę z
filmem i pisanie tekstów dla telewizji. W 1985
nawiązał współpracę z Teatrem Scena Polska
Hamburg, założonym przez polskich aktorów,
którzy wyemigrowali z Polski podczas stanu wo-
jennego. 

Pan Baron Przychodzi Boso i Płaci Guziczkiem
wydawać się może odległa od oczekiwań prze-
ciętnego widza. Odległa jest zarówno epoka w
której autor umieścił swych bohaterów, jak i sami
bohaterowie, których „martyrologia” jest przed-
stawiana, jak w dziewiętnastowiecznej powieści
traktującej rzeczywistość raczej wybiórczo. Dla
współczesnego widza mającego przed oczami do-
świadczenia ostatnich wojen może to być niezro-
zumiałe epatowanie nieszczęściem. 

Sztuka zawiera jednak przesłanie uniwersal-
ne. Jest nim potrzeba empatii. Czasem można ją
znaleźć u osób, które wydają się do niej nie zdol-
ne. Nawet w sytuacjach skrajnych można podzie-
lić się swym nieszczęściem nie tylko z bogiem ale
i z drugim człowiekiem. 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i  

Rozpoczęły się pierwsze prace budowla-
ne na ul. Wołoskiej. Zwężone zostanie
skrzyżowanie ulic Racławickiej, Woło-
skiej i A.E. Odyńca. 

Wykonawca przystępuje do przebudowy skrzy-
żowania z ulicami Racławicką i A.E. Odyńca. Do
tej pory drogowcy pracowali poza istniejącymi
jezdniami i kierowcy mogli obserwować postęp ro-
bót przejeżdżając bez przeszkód obok placu budo-
wy. Inwestycja obejmuje nie tylko budowę drugiej
jezdni ul. Wołoskiej na miejscu dawnego trawni-
ka, ale także przebudowę wszystkich skrzyżowań
na tym odcinku. Na skrzyżowaniu ul. Racławic-
kąiej i A.E. Odyńca – powstanie tu większe skrzy-
żowanie z wyspą centralną i ruchem okrężnym. 

Na czas przebudowy jezdnia ul. Wołoskiej pro-
wadząca w kierunku ul. Stefana Batorego zostanie
zwężona do jednego pasa ruchu. Jezdnia ul. Racła-
wickiej prowadząca w kierunku ul. Żwirki i Wigu-
ry będzie zamknięta do ul. Maratońskiej. Ul. A.E.
Odyńca – pomiędzy ul. Wołoską a Baboszewską
stanie się jednokierunkowa; można w stronę al.
Niepodległości. Taka organizacja ruchu będzie

obowiązywała do maja, potem drogowcy rozpocz-
ną przebudowę południowej strony skrzyżowania
a ruch drogowy przełożą na nowe jezdnie. 

Autobusy linii 141 i 172 w kierunku pętli P +
R al. Krakowska i CH Blue City pojadą objazdem
– al. Niepodległości, ul. Madalińskiego i Woło-
ską. Nie będą działały przystanki Tagore’a 02,
Odyńca 04 oraz Wołoska 02 i 06. 

Od 28 lutego tramwaje nie będą jeździły ul.
Wołoską pomiędzy pętlą Kielecka a ul. J.P. Woro-
nicza. To wyłączenie związane jest przebudową to-
rowiska oraz trakcji i potrwa do 29 czerwca.  

Trasa linii 41 zostanie skrócona do pętli Kielec-
ka. Zmieni się trasa linii 17 – tramwaje pojadą ob-
jazdem. Kursowanie linii 37 zostanie zawieszone.

Zamiast tramwajów pojadą autobusy. Ulicą Wo-
łoską będą co 6 minut w szczycie jeździły autobu-
sy linii Z-1 - pomiędzy pętlami Metro Wilanowska
i Pole Mokotowskie (al. Wilanowską, Wołoska,
Boboli i Rakowiecką). Druga linia - Z-2 - zapew-
ni połączenie z metrem i ułatwi pasażerom dojazd
oraz powrót ze Służewca. 

Szczegółowe informacje www.ztm.waw.pl.

Pan Baron Przychodzi… Utrudnienia przy Wołoskiej
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Minione dwa tygodnie z
życia stolicy stały pod zna-
kiem utrudnień w ruchu
drogowych, które spowo-
dowane zostały zamknię-
ciem spalonego mostu Ła-
zienkowskiego. Sytuacji
na pewno nie poprawiają
masowe zjazdy rolników
strajkujących i blokują-
cych warszawskie ulice
oraz drogi dojazdowe do
miasta. 

Protesty rolników są efektem
ogólnokrajowej mody na wycho-
dzenie na ulice, której głównymi
popularyzatorami są związki za-
wodowe różnej maści. Te za to
bezwzględnie wykorzystują sła-
bość rządzących i za wszelką ce-
nę próbują wyrwać dla swojego
środowiska jak największe przy-
wileje. Zaczęło się od górników,
dziś czas na chłopów a w pogo-
towiu czekają również kolejarze,
pielęgniarki oraz na przykład...
humaniści (pomysł strajków ma
Komitet Kryzysowy Humanisty-
ki Polskiej). 

Obecnie protestujących rolni-
ków łączą postulaty takie jak:
poprawa sytuacji związana z
eksportem wieprzowiny na
Wschód, dopłaty do hodowli
wieprza, zatrzymanie spadku
cen mleka w skupach, odejście
od kar za przekroczenie kwot
mlecznych, przyspieszenie do-
płat bezpośrednich w ramach
pomocy programu Wspólnej Po-

lityki Rolnej oraz - na co już przy-
stali urzędnicy - rekompensata
za zniszczenia wyrządzone
przez dziki. Rolników martwi
też sprawa zniesienia zakazu wy-
kupu polskiej ziemi przez obco-
krajowców, ograniczenie impor-
tu zbóż z innych państw UE oraz
brak pomocy, która według nich
należy się producentom owoców
i warzyw. Regulacje jakich żą-
dają związkowcy tylko częścio-
wo mogłyby zostać wprowadzo-
ne w życie tu, w polskim parla-
mencie, bowiem wiele dopłat
dla rolnictwa i kwestie związane
z embargiem są realizowane w
oparciu o politykę Unii Europej-
skiej, to znaczy, że o ich wdroże-
nie nasi politycy starać się mogą
tylko w Komisji Europejskiej. 

Czy z polskim rolnictwem jest
rzeczywiście aż tak źle? Zdania
na ten temat są podzielone.
Oczywiście murem za rolnika-
mi staną za chwilę ci, którym na
rękę jest jak najbardziej bolesna
krytyka koalicji rządzącej tzn.
bez wątpienia partie polityczne
stojące w opozycji. Szerokie gro-
no ekspertów uważa jednak, że
znaczna część postulatów jest
bezzasadna, a strajki są tylko za-
grywką polityczną, w której pal-
ce maczają różnego rodzaju lob-
by. Jerzy Wilkin z Instytutu Roz-
woju Wsi i Rolnictwa PAN pod-
kreśla, że chęć interweniowania
w rynek nie tylko jest cofnięciem
się w czasy niezdrowego, real-

nego socjalizmu, ale także nie
przynosi to żadnego skutku, bo-
wiem nasza gospodarka chcąc
nie chcąc, w dobie systemu ryn-
kowego wpisuje się w gospodar-
kę ogólnoeuropejską, a nawet

globalną. To znaczy, że rolnicy
szukać powinni rynków zbytu w
szerszym zasięgu (tworząc m.in.
organizacje, spółdzielnie czy
grupy producenckie). Dr. Ruta
Śpiewak, również reprezentują-
ca IRWiR, zauważa za to, że
przecież do Warszawy nie przy-
jechali Ci najbiedniejsi (o czym

świadczą drogie ciągniki straj-
kujących), a raczej reprezentan-
ci większych środowisk produ-
cenckich, co tym bardziej uza-
sadniać może tezę, że mamy do
czynienia z działaniem lobby czy

to rzeźniczym, producentów
przetwórni, czy zakładów mię-
snych. Sceptyczny wobec postu-
latów jest też Andrzej Genter
(Polska Federacja Producentów
Żywności), który uważa, że sa-
me strajki nie dadzą zbyt wiele,
a rolnicy zamiast szukać pomo-
cy państwa, sami powinni do-

stosować się do realiów rynko-
wych, w których nie cena, a
umiejętne negocjacje decydują
o efektywnym handlu. Głos w
tej sprawie zabrał też znany ze
swych liberalnych poglądów go-

spodarczych, lider partii wcho-
dzącej w skład tzw. „zjednoczo-
nej prawicy” Jarosław Gowin,
który zgadza się z rolnikami w
punktach mówiących o zniesie-
niu kar dla polskich producen-
tów mleka, odszkodowaniach za
straty wyrządzone przez dziką
zwierzynę, wydłużeniu morato-

rium na sprzedaż polskiej ziemi
cudzoziemcom oraz intensyw-
niejszej interwencji rządu na fo-
rum Komisji Europejskiej. 

Związkowcy to ludzie nie-
ustraszeni i jak zapowiada Sła-
womir Izdebski, przewodniczą-
cy OPZZ Rolników i Organiza-
cji Rolniczych, jeśli rząd nie speł-
ni postulatów to na Warszawę
ruszy „marsz gwiaździsty i po-
wstanie „zielone miasteczko”, w
którym protestujący zostaną tak
długo dopóki nie będą usatys-
fakcjonowani. Słuchając więc
wypowiedzi czy to ministra rol-
nictwa Marka Sawickiego, który
stara się być twardym graczem w
negocjacjach, czy ministra go-
spodarki Janusza Piechocińskie-
go, nie powinniśmy spodziewać
się szybkiego rozluźnienia na-
piętej sytuacji. Krótko mówiąc
Ewie Kopacz brakuje odwagi,
która przez lata była znamien-
ną cechą żelaznej damy Marga-
ret Thatcher (z którą paradok-
salnie niektórzy dziennikarze
porównują Kopacz), a związ-
kowcy widząc to, ustawiają się w
kolejce do uzyskania profitów
na które nasza premier koniec
końców przystaje. Jedno jest
pewne. Za wszystko zapłacą po-
datnicy, utrzymując przy życiu
sponiewierany budżet, a dla nas,
warszawiaków, oznacza to ko-
lejne przywitanie rolników, któ-
rzy tłumnie zapełnią stołeczne
ulice. M a c i e j  To p o l e w s k i  

O co tak naprawdę walczą strajkujący?

Protesty rolników w Warszawie

Kontynuując rozwój infrastruktury rowerowej Urząd Dzielnicy Ursynów m.st.
Warszawy zaprasza mieszkańców do konsultacji, których celem jest wskazanie
preferowanych przez rowerzystów miejsc usytuowania nowych stojaków
rowerowych (przekazanych przez Zarząd Transportu Miejskiego) w przestrzeni
publicznej Dzielnicy.

W chwili obecnej na Ursynowie znajduje się 1576 stojaków rowerowych, z czego 340 zostało
ustawionych przez Dzielnicę Ursynów. W 2015 r. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie przekaże
Dzielnicy Ursynów do zainstalowania na swoim terenie kolejnych 250 stojaków. Decyzją władz
Dzielnicy lokalizacje dla nowych stojaków powinny zostać zaproponowane przez mieszkańców,
którzy będą korzystać z tych stojaków.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w trzech etapach:
etap I – zgłaszanie przez mieszkańców propozycji miejsc montażu wraz z proponowaną liczbą

stojaków rowerowych (proponowane lokalizacje można przesłać na adres e-mail: stojaki@ursynow.pl
lub złożyć osobiście na piśmie w Wydziale Obsługi Mieszkańców stanowisko nr 1, Urząd Dzielnicy
Ursynów al. KEN 61), 

etap II – weryfikacja przez Wydziały: Infrastruktury, Architektury i Budownictwa, Ochrony
Środowiska oraz Gospodarki Nieruchomościami możliwości montażu stojaków rowerowych w
zaproponowanych miejscach, a także weryfikacja liczby stojaków w poszczególnych lokalizacjach, 

etap III – głosowanie internetowe mieszkańców na konkretne lokalizacje – etap fakultatywny w
sytuacji, gdy ilość zgłoszonych lokalizacji stojaków rowerowych przekroczy liczbę dostępnych stojaków
będących w dyspozycji Dzielnicy 

UUWWAAGGAA!!
Prosimy o nie zgłaszanie lokalizacji przy stacjach metra Kabaty, Natolin oraz Imielin, gdyż Urząd

Dzielnicy Ursynów zarezerwował w tym roku środki finansowe na zamontowanie stojaków rowerowych
w tych lokalizacjach.

Ze względu na wymogi ZTM, wszystkie lokalizacje stojaków muszą być na działkach miejskich lub
będących w zarządzie jednostek publicznych (np. uniwersytety, ośrodki sportu, biblioteki, szkoły itp.).

Propozycje można przesłać:
na adres:stojaki@ursynow.pl lub złożyć osobiście, na piśmie w Wydziale Obsługi Mieszkańców

stanowisko nr 2, Urząd Dzielnicy Ursynów al. KEN 61 z dopiskiem „konsultacje społeczne”. 
Termin składania propozycji czekamy do 9 marca br.

Wzorem lat ubiegłych w
Dziennym Domu Pomocy
Społecznej przy ul. J. Cybi-
sa 7, w piątek, 13 lutego
br., odbył się walentynko-
wo-karnawałowy bal se-
niorów.

Motywem przewodnim uro-
czystego balu karnawałowego
był powrót do lat siedemdziesią-
tych. Jak każda uroczystość, tak
i bal, poprzedzony był intensyw-
nymi i kreatywnymi przygoto-
waniami oryginalnych dekora-

cji, strojów, jak i karnawałowego
menu.

W roku bieżącym ursynowscy
seniorzy wraz z gośćmi z Cen-
trum Alzheimera przy al. Wila-
nowskiej, z Dziennego Domu dla
Osób Starszych w Wilanowie
oraz podopiecznymi Ośrodka
Wsparcia nr 2 Dzielnicy Bielany,
przenieśli się do barwnej epoki -
„Dzieci Kwiatów”. Epoki opiera-
jącej się na odrzucaniu ideologii
pieniądza i pędu do kariery, a
propagującej hasła szeroko po-
jętej wolności, miłości i pokoju.

Uczestnicy balu zaprezento-
wali sposób ubierania się w tam-
tym okresie. Ich styl cechowała
barwna kolorystyka, wykorzy-
stanie elementów kwiatowych,
roślinnych, a także ozdoby: kolo-
rowe wisiorki, korale, rzemyki,
bransolety, pacyfki.

Bal karnawałowy rozpoczął
się tradycyjnym tańcem lat 70.
do przeboju zespołu „Abba” pt.
„Mamma mia....”, który zapre-
zentowały uczestniczki Dzien-
nego Domu z Ursynowa: Teresa
Matela, Genowefa Orzechow-
ska, Krystyna Molasy, Barbara
Skoraczewska -Molenda, Ewa
Pobóg- Pągowska oraz Barbara
Wyszkowska. Oczywiście bal nie
mógł się obyć bez tradycyjnego
poloneza. Tańce przeplatane by-
ły konkursami przygotowanymi
przez wolontariuszy Ośrodka -
Annę i Zbigniewa Piotrowskich.
Był też czas na pamiątkowe zdję-
cia, które na długo pozwolą
wspominać ten wyjątkowy
dzień...

Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom za powrót do lat minio-
nych oraz wspaniałą, szaloną za-
bawę....

Kolejny bal karnawałowy już
za rok, może w bardziej dostoj-
nych rytmach...? G L P

Nowe stojaki roweroweW Domu Dziennego Pobytu
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Istnieje utarte przeświadczenie,
że dawni Słowianie poznali pi-
smo dopiero w postaci łaciny i
cyrylicy wraz z przyjęciem
chrześcijaństwa. Są jednak, a z
biegiem czasu pojawiają się ko-
lejne, dowody temu przeczące.
Wynika z nich, że Słowianie, a
wśród nich pra-Polacy, posługi-
wali się innymi pisemnymi for-
mami wyrazu znacznie wcze-
śniej, jak również po wprowa-
dzeniu łaciny i cyrylicy.

Naszym własnym, jeszcze nie
odszyfrowanym w pełni,
swoistym ideogramem jest

posąg Światowida, bóstwa słowiań-
skiego o czterech twarzach, z mieczem,

rogiem, koniem i innymi znakami.
Kształty i układ symboli, czytane w od-
powiednim porządku pionowym i po-
ziomym, wyrażają z pewnością nie tyl-
ko atrybuty bóstwa, lecz także próbę
hieroglificznego uporządkowania ko-
smosu. Sięgnijmy jednak do innych
znalezisk świadczących o tym, że Sło-
wianie posługiwali się starożytnymi
formami zapisu. Są to m. in.: fragment
płyty marmurowej z V wieku znalezio-
ny w ruinach klasztoru bizantyjskiego
w Bośni, grot włóczni z Kowla na Ukra-
inie, zapisy na dwóch kamieniach w
Mikorzynie koło Kępna (VII w.), szcząt-
ki wyposażenia z pochówku ciałopalne-
go w Rozwadowie, ryty na tabliczkach
glinianych w Podebłociu z przełomu

IX/X w., strzałka na kamieniu należą-
cym do wyposażenia świątyni pogań-
skiej w Gródku Leśnym koło Przysu-
chy (VII-IX w.), ryty na korze brzozowej
z Nowogrodu Wielkiego na Rusi (X w.),
słowo „karbowy” zachowane w języku
polskim. 

Niektóre z odczytanych już in-
skrypcji dają pewien obraz te-
go, jaka była pod tym wzglę-

dem sytuacja na naszych ziemiach. Ba-
dania archeologiczne, prowadzone pod
kierunkiem prof. Jerzego Gąssowskie-
go w Podebłociu (gmina Trojanów, po-
wiat Garwolin), doprowadziły do od-
krycia w 1986 r. trzech tabliczek glinia-
nych. Widoczne są na nich znaki ryte,
wykonane archaicznym pismem. Ich
datacja wskazuje, że są ponad 100 lat
starsze od oficjalnego wprowadzenia
chrześcijaństwa w Polsce. Ustalono, że
tabliczki te zostały wytworzone na miej-
scu, w zamieszkanym przez ludność
słowiańską zespole osadniczym, składa-
jącym się z grodu, trzech osad przygro-
dowych i usytuowanego opodal na
piaszczystym wzgórzu cmentarza ciało-
palnego. Zespół ten istniał od połowy IX
do połowy X wieku. Przeważa domnie-
manie, że napisy na tych tabliczkach
zostały wykonane w alfabecie staro-
greckim. Nie wyklucza się jednakże, iż
może to być pismo runiczne. Tekst jed-
nej z tabliczek brzmi: „Jezu Chryste
zwyciężaj”. 1/ 

Według Feliksa Gruszki, do-
ciekliwego samouka w za-
kresie archeologii, niedo-

cenianego przez uczonych, wspierają-
cego się na ustaleniach własnych i na
zapisach „Kroniki Czechów” Kosmasa
(1045-1125), inskrypcje na wymienio-
nych tabliczkach z Podebłocia pocho-
dzą z lat 896, 903, 907. Na pierwszych
dwóch wykonane zostały w alfabecie
łacińskim, a na trzeciej – polskimi runa-
mi A (wcześniejszymi od run B) z łaciń-
sko-greckim znakiem Jezusa Chrystu-
sa. Wynika z nich – zdaniem F. Grusz-
ki – że w Podebłociu istniała stanica
graniczna w czasach pobytu w tej miej-
scowości załogi wojskowej Państwa
Wielkomorawskiego. Zaś inskrypcja
na trzeciej tablicy, tej z 907 r., wykona-
na polskim runem A, powstała po wy-
parciu z tejże strażnicy chrześcijańskiej
załogi wielkomorawskiej. A według za-
pisów Kosmasa, dotyczących 906 r.,
wyparcie wojów wielkomorawskich
dokonane zostało przez Polaków (bę-
dących przeciwnikami Piastów) we-
spół z Węgrami i Niemcami. Sprawiło
to – konkluduje F.Gruszka – że po wy-
parciu chrześcijańskich wojsk wielko-
morawskich z Podebłocia powróciła
tam wiara w Biełboga, czczonego przez
rodzimych mieszkańców osady. Feliks
Gruszka jest zdania, że także inskryp-
cje na dwóch kamieniach z Mikorzyna
i na medalu Mieszka I z 980 r. wykona-
ne zostały polskim pismem runicznym
w postaci sigli, czyli pierwszych liter
poszczególnych wyrazów. Swoje do-
ciekania opublikował on na łamach
miesięcznika „Południowa Wielkopol-
ska” 3/1966 pt. „Tajemnica inskrypcji
mikorzyńskich” i w książce pt.”Polska
przed tzw. Piastami”.

Innym cennym zabytkiem, zwią-
zanym z omawianą tu problema-
tyką jest – nierozszyfrowana jesz-

cze pod względem jej znaczenia – strzał-
ka umieszczona u dołu trójkątnego wy-
stępu między dwoma kamieniami za-
chowanego w dość dobrym stanie wa-
łu kamienno-ziemnego sanktuarium
pogańskiego w Gródku Leśnym koło
Przysuchy. Podobne do niej znaki ryte
(o czym już pisałem w „Passie”
11/2014) widnieją na górnej części gła-
zu stanowiącego główny element Po-
mnika Ofiar Terroru Komunistyczne-
go przed kościołem św. Katarzyny na
Skarpie Ursynowskiej (patrz zdjęcie). A
co warto tu zaznaczyć, głaz ten – za-
nim został tam przewieziony – znajdo-
wał się od wieków w miejscu oddalo-
nym o kilkanaście kilometrów od Gród-
ka Leśnego koło Przysuchy.

Według ustaleń archeolo-
gicznych, opartych m. in.
na analizie skorup glinia-

nych znalezionych u podnóża góry
świątynnej w Gródku Leśnym, obiekt
ten był użytkowany w VII-IX wieku.
W końcowej fazie swojego istnienia
znajdował się prawdopodobnie na te-
renie Państwa Wiślan (które – o czym
była wzmianka powyżej – zostało
przejściowo podbite przez Wielką Mo-
rawę, a potem weszło w skład Pań-
stwa Piastów). Miały odbywać się tam
obrzędy ku czci słowiańskich bóstw
solarnych związanych z lasami, rol-
nictwem i kultem płodności. Ustale-
nie to koresponduje z odkryciem – w
toku badań w Podebłociu – fragmen-
tu naczynia ze stylizowanymi orna-
mentami słonecznymi, wyrażającymi
prawdopodobnie cześć Słońcu w sym-
bolice Biełboga. Istnieją uzasadnione
domniemania, że strzałka na kamieniu
z Gródka Leśnego, jak i znaki na głazie
przed kościołem św. Katarzyny na Ur-
synowie, mogą być zabytkami prapol-
skiego pisma runicznego.

Prof. Artemiusz Archutowski od-
nalazł znów, zachowane w No-
wogrodzie Wielkim, zapiski

wykonane rylcem na korze brzozowej.
Najstarsze z nich pochodzą z X wieku Są
to listy i adnotacje mieszczan nowo-
grodzkich dotyczące różnych spraw ma-
jątkowych, jak kopy siana itp. Przetrwa-
ły one dlatego, że kora brzozowa, na
której zostały wykonane, okazała się
materiałem bardzo trwałym, odpor-
nym na czynniki ziemne i atmosferycz-
ne. Paweł Jasienica, w związku z tym
odkryciem, napisał: „Jeśli Słowianie
wschodni tak wcześnie nauczyli się pi-
sać, to dlaczego mielibyśmy uznawać za
pewne, że umiejętność ta była obca Sło-
wianom zachodnim? Możliwe, że prze-
jęli oni rzymski jeszcze obyczaj pisania
na drewnianych tabliczkach powleczo-
nych woskiem, które oczywiście nie mo-
gły przetrwać do naszych czasów. W
polskich wykopaliskach znajdowano
metalowe rylce wyglądające tak, jakby
służyły ongi do pisania. Nie jest więc
wykluczone, że wiedza ludzi ówcze-
snych mogła być utrwalana jeszcze in-
aczej niż w pamięci”). Cytat ten pocho-
dzi z końca lat 1950 (bo pierwsze wyda-
nie dzieła, z którego on został zaczerp-
nięty, miało miejsce w 1960 r.). Jego
autor nie mógł więc znać, przytoczo-
nych powyżej częściowo, późniejszych
odkryć z Podebłocia czy Gródka Leśne-
go. Ale trafnie domniemywał, że także
Słowianie zachodni mogli posługiwać
się pismem.

O statnio – co znalazło wyraz
także w dociekaniach Felik-
sa Gruszki – coraz częściej

wskazuje się na to, że pismem Sło-
wian (także na obszarze późniejszej
Polski) były runy. A runy to najstarszy
typ pisma, którego używały ludy za-
mieszkujące Skandynawię (Norwe-
gia, Gotlandia, wyspy duńskie i inne
tereny północne). Stąd, wraz z ich wę-
drówkami, rozpowszechniało się w
kilku odmianach alfabetycznych na
inne obszary Europy. Najdawniejsze z
jego odmian zostały wytworzone pod
wpływem kursywy greckiej (dlatego –
być może – uznawane za inskrypcje w
alfabecie starogreckim napisy na gli-
nianych tabliczkach z Podebłocia to
w istocie pismo runiczne). Taka kur-
sywa była w użyciu już około 300 ro-
ku przez Gotów, którzy przemieszcza-
li się na wschód, a następnie na za-
chód i południe. 

Jest, w związku z tym, znamien-
ne, że „strzałka” na kamiennym
relikcie świątyni pogańskiej z

Gródka Leśnego koło Przysuchy jest
podobna do znaku występującego w
kilku innych odmianach w runach goc-
kich i duńskich. Warto również zazn-
czyć, że obecność Gotów stwierdzono
w III-IV w. w Brzeskach nad Drzewicz-
ką, w miejscowości położonej w nie-
wielkiej odległości od Gródka Leśne-
go i Podebłocia. Badania archeologicz-
ne prowadzone w latach 1977-1993
doprowadziły do odkrycia w Brzeskach
gockiego cmentarzyska w kształcie ka-
miennego kręgu, oraz żelaznego klu-
cza. W piśmie runicznym wyróżnia się
tzw. futhark starszy, używany w kilku

odmianach językowych do VII w. i fu-
thark młodszy, którym posługiwano
się jeszcze przez kolejne pięć stuleci.
Runy, zwłaszcza w młodszych wyda-
niach, były stosowane nie tylko przez
władców i możnych, lecz również przez
dość liczne osoby związane z dworem
i jego gospodarką. Posługiwanie się pi-
smem przez różne ludy, w tej liczbie i
przez Słowian, wynikało z konieczno-
ści przekazywania informacji na odle-
głość i w czasie. I to nie tylko w tzw. cza-
sach pogańskich. Nie sposób sobie bo-
wiem wyobrazić, aby władcy (Ziemo-
mysł, Mieszko I czy inni) posługiwali się
łaciną, wysyłając pilne polecenia dla
dowódców strażnic na odległym pusz-
czańskim pograniczu. Ani adresat po-
lecenia, ani jego słowiański władca z
tamtych czasów łaciny przecież nie
znali. Przekazy ustne za pośrednic-
twem konnym lub pieszym nie dawały
znów pewności, że emisariusze będą w
stanie powtórzyć dokładnie dłuższe
polecenie lub wiadomość; musieli więc
mieć stosowne, ukryte w jukach, ta-
bliczki z pismem runicznym, a ustnie
przekazywali tylko niezbędne uzupeł-
nienia. Pismem runicznym można by-
ło posługiwać się także w korespon-
dencji między władcami, kupcami,
przyjaciółmi czy w nanoszeniu inskryp-
cji na obiektach sakralnych. 

Zarządzanie państwem, już w
początkach jego istnienia, wy-
magało także regularnych po-

dróży po kraju samego władcy oraz je-
go administratorów i komorników. Od-
bywano je zazwyczaj dwa razy w ro-
ku, gdy obeschły błotniste trakty i u
schyłku zimy, gdy zelżały mrozy, a śnieg
umożliwiał podróże na saniach. I w tych
przedsięwzięciach także posługiwano
się pismem runicznym. Scenę właściwą
takiemu zarządzaniu opisał Antoni Go-
łubiew w powieści „Bolesław Chrobry”,
kiedy to książęcy komornik nadanie
przywileju zwalniającego puszczańską
osadę z obowiązku świadczenia usług
na rzecz miejscowego grodu zapisał
znakami runicznymi na korze zdartej z
kawałka kija. Znaki te wyciął nożem, a
uwiarygodnił je książęcym stemplem
wypalonym na obu końcach tekstu. Tak
uformowany kij stał się wiarygodnym
dokumentem, wydanym przez same-
go księcia, a jego treść była czytelna dla
adresatów, to jest dla beneficjentów
przywileju i dla terenowych przedstawi-
cieli władzy.

Otym, że pismo runiczne było
w użyciu, świadczy także sło-
wo „karbowy” oraz znaki

czynione przez wójtów na lagach zna-
mionujących ich władzę lokalną. Poję-
cie „karbowy”, odnoszące się do niż-
szego oficjalisty nadzorującego robo-
ty polowe w folwarku, pochodzi od
„karbów” czyli nacięć na deszczułkach
lub kijach. Tymi sposobami wymienie-
ni urzędnicy dworscy tworzyli rejestry
wykonywanych przez chłopów na
rzecz dworu powinności. Nie były to
oznaczenia dowolne, wymyślane do-
raźnie przez karbowych; wykonywano
je w znanym od dawna alfabecie ru-
nicznym. Były one zrozumiałe dla kar-
bowego, właściciela ziemskiego i dla
chłopów. Swoistym szczątkowym za-
bytkiem tego typu pisma, przekazy-
wanym przez pokolenia, były również
nacięcia na lagach wójtowskich. Okre-
ślały one ,podobnie jak runiczne za-
pisy karbowych, dane o powinnościach
mieszkańców gminy. Na lagi niepi-
śmiennych zazwyczaj wójtów gmin,
tworzonych przez władze carskie po
powstaniu styczniowym, karby prze-
szły z feudalnego folwarku. Dotych-
czas były one – nie licząc karbowych –
w użyciu w gminach dominalnych
(pańszczyźnianych), w których funk-
cje wójtów sprawowali właściciele po-
siadłości, a z czasem coraz częściej wy-
znaczani przez nich – posługujący się
karbami – oficjele służby dworskiej.

Poruszona tu przyczynkowo pro-
blematyka czeka na bliższe za-
interesowanie się nią ze stro-

ny ośrodków zajmujących się dziejami
kultury polskiej.

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

Ryty Wiślan z VII wieku na głazie koło kościoła św. Katarzyny na Służewie?

Jak pisali nasi praprzodkowie
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Dziś będzie o kilku sprawach. Mam wrażenie, że wreszcie
coś zaczęło świtać w tych zakutych pałach, bo coraz czę-
ściej słyszymy wygłaszane w mediach wypowiedzi w

kontekście wojny na Ukrainie typu „może Polska nie powinna wy-
chodzić przed szereg”, „to działa na naszą niekorzyść, bo Rosja blo-
kuje nasz udział w ważnych konferencjach pokojowych”, „cierpią
polscy przedsiębiorcy”, etc. Polska polityka zagraniczna to przed-
szkole, a polscy dyplomaci bardziej nadają się do strzyżenia szym-
pansów w zoo, niż do uprawiania tak poważnego poletka, jakim
jest dyplomacja. Rasowy dyplomata nigdy nie powie publicznie,
co naprawdę myśli. Nie wypowie nawet jednego słowa więcej niż
jest to konieczne. Rasowy dyplomata to człowiek pozbawiony
emocji, który kłamie bez mrugnięcia okiem, a zanim coś powie,
wpierw głęboko zastanowi się, jak jego słowa zostaną odebrane w
świecie. Rasowym dyplomatą jest minister spraw zagranicznych Fe-
deracji Rosyjskiej Siergiej Ławrow, facet o twarzy zawodowego po-
kerzysty noszący na głowie wyjątkowo duży rozmiar kapelusza.

Nasi ministrowie od foreign affairs to czeladnicy w tym fachu. Po-
lityczni partacze. Poprzedni minister strzelał gafę za gafą, obecny nie-
potrzebnie miele jęzorem, na przykład o wyzwoleniu obozu oświęcim-
skiego przez Ukraińców, wywołując tym samym furię bardzo czułych
na tym punkcie Rosjan. Żaden z dziennikarzy nie raczył zapytać tego,
za przeproszeniem, dyplomaty, czemu i komu takie wystąpienie mia-
ło służyć. O to samo należało zapytać pana prezydenta Komorowskie-
go, który powielił wypowiedź swojego dawnego kolegi partyjnego, z
tym że nadał jej bardziej zakamuflowaną formę. W ogóle znajdujące
się w głębokim kryzysie polskie dziennikarstwo nie korzysta od dłuż-
szego czasu przysługującego mu przywileju, polegającego na przyci-
skaniu ludzi ze świecznika władzy, czy, jak kto woli, przyciskaniu ich
do muru. Pytania są miałkie, banalne i zadawane w takiej formie, aby,
broń Boże, sejmowego lub rządowego ważniaka zbytnio nie urazić. 

Nie pyta się decydentów z PO, co stoi na przeszkodzie, że bę-
dąca u władzy od ośmiu lat partia, posiadająca swojego pre-
zydenta, premiera, swój rząd i swój parlament, nie potra-

fi uchwalić ustawy reprywatyzacyjnej i zakończyć tym samym
gangsterskie interesy załatwiane na pełnym milionów złotych ugo-
rze zwanym „zwrotami nieruchomości spadkobiercom byłych wła-
ścicieli”. To upór i determinacja lokalnej „Passy” spowodowały, że
po raz pierwszy w powojennej historii warszawskiego samorządu
wszczęte zostało śledztwo z art. 231 kk w sprawie decyzji wydanej
z upoważnienia prezydent miasta przez nietykalnych dotychczas
urzędników stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami.
Rzecz dotyczy mokotowskiej nieruchomości przy ul. Narbutta 60,

którą próbowano przekazać, wraz z powstałym w 1955 r. budyn-
kiem i mieszkającymi tam lokatorami, spadkobiercom rzekomo
byłego właściciela. Wydano decyzję, jak się okazuje wadliwą, w opar-
ciu o akt notarialny spisany w 1947 r. w gruzach powojennej War-
szawy przez kogoś, kto tytułował się zastępcą notariusza Bronisła-
wa Czernica i posługiwał się jego pieczęcią. Prokuratura Rejonowa
Warszawa Śródmieście - Północ wezwała już w charakterze świad-
ków redaktora naczelnego „Passy” i mnie, autora kilku obszernych
publikacji szczegółowo opisujących tę brzydko pachnącą sprawę. 

Nikt nie chce zapytać Hanny Gronkiewicz-Waltz o prawdzi-
wy powód zakazu wjazdu w godzinach szczytu do tune-
lu Trasy W-Z, mimo że po wyłączeniu z użytkowania Mo-

stu Łazienkowskiego stolica przeżywa komunikacyjny horror i aż
się prosi o udostępnienie tej arterii kierowcom. Bo podany na zna-
ku drogowym powód „Budowa II linii metra” to lipa, mgła i dzia-
dowski pic. Metro buduje się bowiem przynajmniej kilometr od tu-

nelu. Zachęcam pismaków z dużych gazet, bo
sam nie mam już zdrowia i siły, aby zapytali pa-
nią prezydent, ile stołeczny ratusz wydał przepu-
stek zezwalających na wjazd do tunelu Trasy
W-Z przez całą dobę. Stawiam butlę markowe-
go koniaku przeciwko flaszce „jagodzianki”, że trudno będzie się
doliczyć. Sytuacja jest taka, że wybrańcy mogą swobodnie i szyb-
ko dojeżdżać tą trasą do pracy w ratuszu i urzędach dzielnic, na-
tomiast miejska hołota musi tkwić w korkach, bo wjazd do tune-
lu niechybnie kończy się wysokim mandatem. W godzinach 6.00-
10.00 i 15.00-19.00 przed wjazdem zawsze stoi patrol Straży Miej-
skiej, formacji wiecznie utyskującej na to, że nakłada się na nią zbyt
wiele zadań. No, ale sługa musi czuwać, aby państwo mogli szyb-
ko i wygodnie dojechać do roboty, bez potrzeby wchodzenia w kon-
fidencję z pomstującą, trąbiącą i obrzucającą się epitetami zmoto-
ryzowaną tłuszczą. 

No i ostatnia sprawa. Rolnicy protestują, a ja kompletnie nie
rozumiem o co im chodzi. Ledwie trzy miesiące temu wieś
gremialnie zagłosowała na PSL, co zaowocowało naj-

lepszym wynikiem wyborczym tej chłopskiej partii w minionej
dekadzie. Bo przecie na PSL nie głosują ludzie z miast, tacy jak nie
przymierzając ja. Znakomity wynik Stronnictwo zawdzięcza wy-
łącznie tym, co mieszkają na wsi, żywią nas i bronią. I nagle co, już
po 90 dniach bunt oraz stawianie kos na sztorc? To mi się nie mie-
ści w głowie, wszak chłopi doskonale poznali przez ostatnie lata
smak rządów pana ministra Sawickiego i jego urzędników. A mi-
mo to zgodnie zagłosowali na ludzi spod znaku Czterolistnej Ko-
niczynki. Osobiście nie chcę ich tu w Warszawie widzieć, bo my, lu-
dzie z miast, nie utrudniamy chłopom życia i nie blokujemy dostę-
pu do ich pól. Niech zbuntowani rolnicy pojmą wreszcie, że ich głos
w wyborach to bardzo poważna sprawa, a nie fiu-bździu. Niech
najadą resort rolnictwa, zaleją korytarze gnojowicą, a ministra i je-
go zastępców wywiozą na taczkach. Ale od miejskich ulic, placów
i trawników proszę z daleka. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Narbutta 60 – to tylko jeden przykład pomieszania z poplątaniem...

„Nasi ministrowie od foreign affa-
irs to czeladnicy w tym fachu. Po-
lityczni partacze. Poprzedni mini-
ster strzelał gafę za gafą, obecny
niepotrzebnie miele jęzorem”

Nasza publikacja o wycieczce do
szwajcarskiego kurortu Sankt
Moritz dyrektora Wrocławskiego
Toru Wyścigów Konnych - Partyni-
ce Jerzego Sawki oraz trenera Ro-
berta Świątka otworzyła puszkę
Pandory. W redakcji rozdzwoniły
się telefony, Internet huczał, a wie-
ści płynące z wrocławskiego toru
są coraz bardziej niepokojące. 

WTWK - Partynice jest jed-
nostką organizacyjną Gmi-
ny Wrocław działającą w

formie jednostki budżetowej, a kadra
dyrektorska toru ma etaty w tamtej-
szym urzędzie miejskim. Miasto dotu-
je działalność Partynic, w tym sezonie
budżet Partynic (bez dotacji miejskiej w
wysokości 1,3 mln zł) wynosi 8,5 mln zł.
Do 31 grudnia ub.r. zastępcą dyrektora
Sawki był Robert Świątek, trener koni
wyścigowych, którego podopieczni wy-
grali na przestrzeni ubiegłego sezonu
łącznie trzy gonitwy, co plasuje Świąt-
ka na najniższej półce wrocławskich
trenerów. Nie notujący sukcesów na to-
rze Robert Świątek jest jednak na Par-
tynicach bardzo wpływową osobisto-
ścią i wspólnie z dyrektorem Jerzym
Sawką, menadżerem sportu i hodowcą
Jarosławem Zalewskim oraz prezesem
Dolnośląskiego Towarzystwa Wyści-
gów Konnych - Partynice Adamem Su-
chorzewskim tworzy na torze będącym
własnością miasta nieoficjalną grupę
trzymającą władzę. 

Według naszych informato-
rów, to ten kwartet zadecy-
dował w sposób arbitralny,

którzy partyniccy trenerzy otrzymają
dotacje na swoje konie w wysokości
700 zł od sztuki (plus podatek VAT). -
Ludzie ci na każdym kroku artykułują,
że to oni załatwiają z miasta kasę, więc
tylko oni mają prawo ją dzielić - mówi
pragnący zachować anonimowość tre-
ner z Wrocławia. - Oczywiście dzielą ją
po tzw. uważaniu, czyli nie po wyni-
kach sportowych, lecz po znajomo-
ściach. Nie dziwimy się, że osoby chcą-
ce mówić prawdę o sytuacji na Partyni-
cach pragną zachować anonimowość. Z
ich relacji wynika bowiem, że zbytnie
gadulstwo kończy się tam ostracyzmem
i wymówieniem przez dyrekcję koń-
skich boksów. 

Dyrektor WTWK - Partynice Je-
rzy Sawka to jeden z najbliż-
szych współpracowników pre-

zydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza,
który przejawia duże aspiracje politycz-
ne. Ostatnio panowie gościli w Warsza-
wie. W siedzibie Totalizatora Sportowe-
go, organizatora gonitw na Służewcu,

spotkali się z zarządem spółki, zapewne
w celu wynegocjowania większej niż w
ubiegłym sezonie puli pieniędzy na na-
grody w gonitwach na Partynicach.
Efekt dwustronnych rozmów nie jest
znany. Pozostaje liczyć na to, że plano-
wane na ten rok zagraniczne wycieczki
panów Sawki, Świątka, czy Suchorzew-
skiego nie będą finansowane z pieniędzy
pozyskanych od TS. Bo z informacji uzy-
skanych przez nas z wiarygodnego źró-
dła wynika, iż członkowie tego partynic-
kiego tria miast skupić się przede wszyst-
kim na zacieśnianiu współpracy z naj-
bliższymi sąsiadami - Berlinem, Czecha-
mi i Słowacją - wizytowali m.in. tory w
Dubaju, w Szwajcarii oraz obserwowa-
li Derby w Epsom i gonitwę Łuk Trium-
falny w Paryżu. Zadamy rzecznikowi
wrocławskiego urzędu szereg pytań w
trybie ustawy Prawo prasowe, jedno z
nich będzie brzmiało: z jakich środków
zostały sfinansowane zagraniczne woja-
że decydentów z Partynic. 

Podczas styczniowej wizyty w
Warszawie Sawka wziął także
udział w posiedzeniu Rady Pol-

skiego Klubu Wyścigów Konnych. Z pro-
tokółu obrad wynika, że od 1 stycznia
2015 r. wszyscy wrocławscy trenerzy i
jeźdźcy, będący dotąd na etatach, zosta-
li sprywatyzowani i zobligowania do pro-
wadzenia działalności gospodarczej. Pry-
watyzacja została przeprowadzona z
okresem przejściowym, aby dać możli-
wość dostosowania się do reguł rynko-
wych osobom ze starszego pokolenia(?)
oraz mniej zaradnym(?) w nowej rze-
czywistości. Polega to na dofinansowywa-
niu ich działalności (dopłata 700 zł net-
to do każdego trenowanego konia) przez

pierwsze trzy lata 5-letniego programu.
W roku czwartym ma to być 50 proc. tej
kwoty, a w ostatnim 33 proc. Przez trzy
lata dotacja do treningu ma osiągnąć wy-
sokość 4,1 mln zł brutto. Po pięciu latach
trenerzy mieliby zacząć funkcjonować
na rynku całkowicie samodzielnie. Umo-
wy zawierane z trenerami mają obwaro-
wania wykluczające, przynajmniej w teo-
rii, tworzenie tzw. martwych końskich
dusz, czyli pobierania dofinansowań na
konie, które nie będą się ścigały w ogóle
lub sporadycznie. 

Szczegóły dotyczące prywaty-
zacji nie są do końca znane, za-
sad nie udało nam się odszu-

kać w Internecie. Ponoć program pry-
watyzacji został przeprowadzony w
drodze przetargu na bazie przepisów
europejskich i mogły wziąć w nim
udział wszystkie podmioty zaintereso-
wane organizowaniem wyścigów kon-
nych. Zwycięzcą przetargu zostało po-
wołane do życia w maju 2012 r. Dol-
nośląskie Towarzystwo Wyścigów Kon-
nych (DTWK), stając się tym samym
operatorem programu prywatyzacji.
Wrocławski Tor Wyścigów Konnych -
Partynice podpisał ze stowarzyszeniem
stosowną umowę, natomiast DTWK
podpisało umowy z wytypowanymi tre-
nerami. Programem prywatyzacji obję-
tych zostało czterech tzw. “starych” tre-
nerów partynickich, którzy przepraco-
wali tam przynajmniej 3 lata, oraz dwie
młode trenerki. Kto ustalał kryteria pry-
watyzacji i kto decydował, że właśnie te,
a nie inne osoby zostały objęte progra-
mem? To kolejne pytanie do rzecznika
prasowego wrocławskiego urzędu. Za-
rząd DTWK tworzą Jarosław Zalewski,

jego żona Joanna, Adam Suchorzewski,
Barbara Szumska, Albin Nicpoń i Piotr
Pękala. Orientacyjny koszt treningu ko-
nia na wrocławskim torze to 1500 -
1600 zł miesięcznie. Biorąc pod uwagę
bardzo słabe wyniki partynickich wierz-
chowców, jest to kwota znaczna. 

Dyrektor Sawka ujawnił człon-
kom Rady PKWK, że jest prze-
widziana premia transporto-

wa, ale jej wysokość uzależniona bę-
dzie od wysokości pozyskanych środ-
ków finansowych i decyzji pozostałych
organizatorów gonitw. O dziwo, okazu-
je się, iż dyrektor Partynic nie dysponu-
je danymi dotyczącymi obrotów w koń-
skim totalizatorze, które, mówiąc na-
wiasem, są we Wrocławiu bardzo
skromne. Jego zdaniem nie jest to zada-
nie dyrekcji wrocławskiego toru, lecz
wyłącznie spółki Traf zajmującej się or-
ganizowaniem zakładów wzajemnych.
Bardzo ciekawa teoria. 

Zaprojektowany przez niemiec-
kiego architekta Rudolpha
Jürgensa tor na Partynicach

został oddany do użytkowania w 1907
r., w 75. rocznicę istnienia Śląskiego
Związku Hodowców Koni i Wyścigów
Konnych. Grunt zakupił związek, a sam
obiekt powstał dzięki pożyczce otrzy-
manej od władz miasta oraz za pienią-
dze ze specjalnie na ten cel organizowa-
nych loterii. Po II wojnie światowej Par-
tynice włączono w skład przedsiębior-
stwa Państwowe Tory Wyścigów Kon-
nych, w którym wiodącą rolę odgrywał
warszawski Służewiec. W 1994 r. tor
we Wrocławiu przejęła Agencja Wła-
sności Rolnej Skarbu Państwa, a rok
później wydzierżawiła go Gmina Wro-

cław, która w roku 1998 została wła-
ścicielem obiektu i jest nim do dziś. Ty-
godnik Passa mocno kibicował Partyni-
com, licząc na to, że przeniesienie tam
ze Służewca kilku ważnych gonitw spo-
za grup stanie się ważnym czynnikiem
sprzyjającym rozwojowi oraz populary-
zacji wyścigów konnych w naszym kra-
ju. Nie przewidzieliśmy, że i tam może
powstać polskie piekiełko, w którym
prywata dominuje nad publico bono. 

Po naszej publikacji o wyprawie
partynickich decydentów w
szczycie zimowego sezonu do

luksusowego szwajcarskiego kurortu
Sankt Moritz z dwoma bardzo słabymi
końmi, które w gonitwie White Turf od
startu biegły w odstępie i przygalopo-
wały na metę ostatnie daleko, kilkoro
członków DTWK, jak również trene-
rów, zdecydowało się mówić. Pan Josef
Sedlacek zamieścił swoją mocno kry-
tyczną wypowiedź o sytuacji na Party-
nicach na wyścigowym portalu Finisz.
Natychmiast został bezpardonowo za-
atakowany przez ukrywających się pod
różnymi nickami uczestników interne-
towego forum. Zatrważające jest to, że
atakujący go internauci  w ogóle nie
odnoszą się do faktów przedstawionych
przez odważnego, bo podpisującego
się imieniem i nazwiskiem Czecha. 

Od wielu lat z redakcją nasze-
go tygodnika współpracuje
osoba, która przepracowała

w NIK jako inspektor ponad ćwierć wie-
ku kontrolując przeważnie administra-
cję samorządową na terenie całego kra-
ju. Z pomocą naszego współpracowni-
ka tworzymy właśnie wniosek o doko-
nanie przez Izbę w urzędzie miejskim
we Wrocławiu tzw. kontroli doraźnej.
Wniosek będzie zawierał dane służące
precyzyjnemu określeniu tematyki do-
raźnej kontroli. Będą one mogły stano-
wić także podstawę do opracowania
przez Departament Administracji Pu-
blicznej NIK projektu programu kon-
troli. Miała to by być - ujmując rzecz w
dużym skrócie - kontrola dotycząca ca-
łokształtu działalności jednostki budże-
towej Gminy Wrocław, jaką jest WTWK
- Partynice, ze szczególnym naciskiem
na zbadanie prawidłowości gospoda-
rowania przez tę jednostkę publiczny-
mi środkami, jak również zbadanie
zgodności z prawem wdrożonego wła-
śnie w życie programu prywatyzacji i
przeprowadzanych na Partynicach
przetargów. Ewentualny raport NIK po-
winien rozwiać wątpliwości związane z
funkcjonowaniem WTWK - Partynice i
uciąć wszelkie dywagacje na ten temat.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

Całokształt działalności obecnych władz WTWK - Partynice powinna zbadać NIK

Gdy prywata zaczyna dominować nad dobrem publicznym

FOTO LECH KOWALSKI
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No to nam się społeczeństwo uaktywniło – protesty, strajki, ultimata,
bezpłodne rozmowy, dyskusje bez końca. Media bardziej sensacyjne po-
dają wiadomości o nieistotnych z punktu widzenia gospodarni wydarze-

niach. Jedni (rząd, media mainstreamowe) i drudzy („protestanci”) szukają ha-
ków na drugą przeciwnika. Który zaś z Czytelników i widzów wie, o co chodzi tak
naprawdę kolejnym zawodowym – termin z dawnych czasów – „wichrzycielom”. Konia z rzędem
temu, kto chciałby się dowiedzieć, jakie są WSZYSTKIE postulaty, jak przebiegają rozmowy – naj-
lepiej na żywo. W zamian otrzymujemy papkę dziennikarską, przeżutą przez redaktorów naczel-
nych, okraszoną dużą dawką prymitywnej propagandy i podaną w sosie słodko-kwaśnym, bo jed-
nym ryj wykrzywia, a innym leje miód na serce.

Nie odmawiam nikomu prawa do strajku, ani też prawa do podejmowania samodzielnych decy-
zji. Pod jednym wszakże warunkiem – podstawowym w tak zwanej demokracji – Wasze prawa koń-
czą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych.

Gdybyśmy żyli w normalnym kraju, rząd rządziłby (ciężka praca) dla dobra państwa i jego
mieszkańców. Górnicy fedrowaliby węgiel (ciężka praca), bo taki jest zawód górnika, rolnicy sprze-
dawali zbiory ze swoich pól (ciężka praca). W tym moim wyimaginowanym świecie policja łapa-
łaby przestępców, straż miejska przeprowadzała staruszki i dzieci przez ulicę, a obywatele, w tym
kierowcy, zwracaliby się jak do przyjaciela, znajomego, a nie jak do wroga.

Egoizmu z natury ludzkiej nie da się wyplenić, jednak nie znaczy to, że ludzi nie należy kształ-
cić, uczyć na własnym przykładzie, a nie gnoić idiotycznymi ustawami i zarządzeniami tworzony-
mi z potrzeby chwili. 

U nas rząd mówi najpierw „nie”, a potem „tak” (lub na odwrót), a często robi jeszcze inaczej „z
przyczyn obiektywnych”, górnikom prawo do zrzeszania się daje prawo do żerowania na zakła-

dach w których pracują, dyrekcjom i
zarządom pozwala się na obracanie
milionami, ale raczej z konta na kon-
to (ze swojego na żony, dzieci). Rolni-
kom nie opłacałoby się być rolnika-
mi, gdyby, jak wszyscy musieli płacić
ZUS i na dodatek nie dostaliby za-

strzyku finansowego z Unii Europejskiej, który notabene jest zrzutą kilkudziesięciu państw, w tym
Polski na budżet tego potworka. Myślę bowiem, że tylko ludzie ślepi i głusi nie rozpoznają struk-
tury byłego ZSRR i metod jego działania. W moim świecie policjant jest z dumny z bycia policjan-
tem i zawsze pomoże, kiedy ktoś zwróci się do niego o pomoc. Poza tym jego zadaniem jest łapa-
nie przestępców, w szczególności tych „najcięższych”. A straż miejska na pewno nie może służyć
do ustawiania radarów-pułapek.

Wśród narzekań słyszę, na szczęście coraz częściej, głosy niezadowolonych warszawiaków. Dla-
czego oni blokują nam miasto? Najdosadniej wyraził się na ten temat Andrzej Saramonowicz, re-
żyser, scenarzysta, pisarz, dziennikarz – „Odp... cie się od Warszawy, barany! To nie jest „siedziba
wrogiej władzy, którą trza zdobyć, by zajunć jej miejsce”, ale normalne miasto! Tu mieszkają zwy-
kli ludzie, jeżdżą do pracy, dzieci chodzą do szkoły, staruszkowie do aptek, ktoś gdzieś bliski jest śmier-
ci i karetka musi do niego dojechać, tu się życie po prostu dzieje, a bywa wystarczająco trudne bez
najazdu tysięcy „sprawiedliwych”, którzy w najłagodniejszej wersji mają mieszkańców Warszawy
w dupie, a tak naprawdę to ich nienawidzą i obwiniają za swoje życiowe niedomogi”. I ja się z Sa-
ramonowiczem w pełni zgadzam.

Tymczasem namnaża nam się strajków marszów gwiaździstych, jakichś miasteczek i innych or-
ganizacyjnych potworków. Wypisałem sobie (Ctr-c, Ctrl-v) z hasła w Wikipedii, rodzaje strajków:
angielski, chłopski, czarny, czynny, dziki, głodowy, okupacyjny, ostrzegawczy, powszechny, rotacyj-
ny, solidarnościowy, studencki, szkolny, włoski, polski, japoński i generalny.

Obecnie chyba najbardziej modna jest głodówka rotacyjna – patrz protest posłów Parlamentu Eu-
ropejskiego w sprawie aresztowania ukraińskiej pilotki wojskowej. Ze zdumienia przetarłem oczy,
przeczytałem notatkę prasową powtórnie... i nadal nic nie rozumiałem. Z pomocą przyszła mi pa-
mięć o komunie. Tam, co prawda, strajków nie było wcale, za to były nieplanowane „przerwy” w
pracy, demokracja była socjalistyczna i był też internacjonalizm. Teraz ówcześni wichrzyciele zasia-
dając w najbardziej demokratycznym parlamencie świata, w porozumieniu z innym groteskowy-
mi postaciami polityki europejskiej przypomnieli sobie o silnym narzędziu, jakim jest głodówka –
ostateczny akt desperacji więźnia. Ponieważ ich protest jest rotacyjny, to jednego dnia na przykład
taki CEP Michał Boni jada pewnie w Mariotcie czy Sheratonie, a potem przyjeżdża do siedziby PE,
sobie dobę pogłodować.

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Aktywne społeczeństwo protestami stoi

„Gdybyśmy żyli w normalnym
kraju, rząd rządziłby (ciężka
praca) dla dobra państwa 
i jego mieszkańców”

Piórem Derkacza

Aleksander Doba 
„„PPooddrróóżżnniikkiieemm RRookkuu 22001144””

Aby zostać podróżnikiem roku, wystarczy kajakiem przepłynąć Atlantyk z Europy do Amery-
ki Południowej. Podróż Aleksandra Doby trwała 167 dób. W tym czasie przepłynął 12 578 km.

Samotność, która dla wielu byłaby nie do zniesienia, w przypadku Aleksandra Doby stała się mo-
torem do przemierzania oceanu. Nie dziwmy się, że rząd wydłuża wiek emerytalny. Skoro 67-let-
ni Polak potrafił siłą własnych mięśni tyle dokonać, to pozostali też niech naprężą swoje „muły”.

W końcu hasło „wszystkie ręce na pokład” nie musi mieć tylko jednego zwolennika ! 
J e r z y  D e r k a c z

Jubileuszowe spotkanie autorskie Wojtka Dąbrowskiego odbędzie się na Ursynowie
w najbliższą sobotę, 28 lutego o godz. 18 w Domu Sztuki przy ul. Wiolinowej 14.

Z zapartym tchem przeglądałem szkic książki Wojtka Dąbrowskiego. Bogactwo tego, co już zrobił,
tempo tego co robi obecnie, perspektywa tego, co jeszcze zrobi, to wszystko każe mi myśleć, że Wojtko-
wi nie starczy życia, by wszystko zrealizować, że może Pan Bóg podaruje mu go więcej niż innym.

Ta książka jest wierszowaną historią jego życia, jego podróży przez czas i przestrzeń. W jego siedem-
dziesięciu latach odbija się Polska, bo we wszystkim co robi dla piosenki, muzyki rozrywkowej, dla kul-
tury, widać szczerą miłość do tego, co polskie. Życie to pasmo obrazów i obrazków, sztuki i szmiry, ar-
tyzmu i miernoty, uniesienia i nudy, arcydzieła i kiczu, twórczości i bierności. Wojtek Dąbrowski za-
wsze wybierał to pierwsze i uczył innych jak dokonywać takich wyborów.

Wojtek nosi dobre nazwisko, wielu Dąbrowskich czymś się zasłużyło: Maria - pisarka, Jarosław - dzia-
łacz, Jan Henryk - generał, Andrzej – wokalista, Bogumił – aktor, Florian – Powstaniec, Kazimierz –
psycholog, Zygmunt – tancerz, Ignacy – powieściopisarz.
Wojtek po nich ma talent, cierpliwość, wiedzę, energię. Za
każdym razem gdy z nim rozmawiam podbija mnie swoją
pasją.

W tej książce jest tyle tej wiedzy i energii, że starczyło by
dla wielu innych. W tej książce jest Chopin i Grotowski,
Mrożek i Śmietana, Korczak i Namysłowski, Kraków i War-
szawa, Kościuszko i Szare Szeregi, jest Fogg i Kisielewski,
Konstytucja 3 Maja i Harcerstwo, Goethe i Albinoni, Ale
przede wszystkim jest Wojtek Dąbrowski. 

M a r e k  G a s z y ń s k i
d z i e n n i k a r z  r a d i o w y ,  a u t o r  k s i ą ż e k  i  t e k s t ó w  p i o s e n e k

Literat, piosenkarz, aktor, gawędziarz i dżentelmen. Tak
Wojciech Dąbrowski zapisał się w mojej pamięci na pierw-
szym spotkaniu. Na wieczorze na Dachu poetycko-muzycz-
nym Stowarzyszenia Autorów Polskich w klubie Ona w
Warszawie, w miejscu magicznym, gdzie spotykają się lu-
dzie nietuzinkowi, różnorodnie uzdolnieni, ciekawi, kolo-
rowi. Przyszedł z bukietem kwiatów, szarmancki, uśmiech-
nięty, skromny. I zwrócił też uwagę sceniczną wymową “ł”. Ciekawa byłam prezentacji...

Uczta okazała się wyjątkowo wykwintna. Kilkadziesiąt osób z przyjemnością wtopiło się w klimat,
jaki Wojciech Dąbrowski wyczarował. Fantastyczna współczesna satyra, niezwykle inteligentna, tak-
towna i celna, rysująca osobę twórcy jako wnikliwego obserwatora i komentatora. I piosenki z własnym
tekstem, do znanych, cenionych utworów. Wspaniały koktajl poetycko-muzyczny. 

Wojciech Dąbrowski jest pełnoprawnym członkiem Stowarzyszenia Autorów Polskich. Przyjmowa-
nie do grona takich osób jest dla organizacji zaszczytem. Podobnie, jak comiesięczna obecność nasze-
go kolegi na spotkaniach na Dachu, gdzie zawsze czymś mądrym, dowcipnym nas zaskoczy. A kiedy
prezes Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki, Apolonia Skakowska poprosi-
ła mnie o podpowiedź, kogo powinna zaprosić na ważny koncert do Wilna - z wielkim zaufaniem i od-
powiedzialnością poleciłam Wojciecha Dąbrowskiego. I...bisom nie było końca. 

W a n d a  S t a ń c z a k
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Zapraszamy na spotkanie!

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Lotniskowe inwestycje
Znany amerykański poeta Robert Frost powiedział, iż „bank jest
miejscem, w którym pożyczają ci parasol wówczas, gdy jest ładna
pogoda, i proszą o jego zwrot, gdy zaczyna padać deszcz”. To fakt,
że w Warszawie w dniu podpisania emisji obligacji o wartości 600
mln zł pomiędzy bankiem Pekao i przedsiębiorstwem „Porty Lotni-
cze” świeciło słońce, a sygnatariuszom transakcji, dzięki której zo-
stanie sfinansowania rozbudowa infrastruktury Lotniska Chopi-
na w Warszawie, nie brakowało pogody ducha. 

Jako że ostateczny termin wykupu obligacji przypada na 30 grudnia 2022 roku, liczę, iż wte-
dy też nie będzie słoty, zarówno tej dosłownej z nieba, jak również metaforycznej, czyli, że war-
szawski port dzięki korzystnej pożyczce jeszcze mocniej rozwinie skrzydła, a na umowie nie stra-
ci żadna z zawierających ją stron. Tym samym podpisanie emisji obligacji w poniedziałek 23 lu-
tego 2015 r. w budynku remontowanego jeszcze Terminala A zada kłam podejrzliwym opiniom
na temat współpracy z instytucją, jaką jest bank.

Kwota 600 mln zł zostanie wypłacona w dwóch transzach: krótko i długoterminowej. Bank Pe-
kao w tej transakcji pełni rolę gwaranta programu emisji, agent emisji, depozytariusza, agenta ds.
płatności i agenta zabezpieczeń. Finansowanie rozbudowy infrastruktury Lotniska Chopina to przy-
kład kolejnej modernizacji portu lotniczego, w którą zaangażowany jest Bank Pekao. W ubiegłych
latach Bank współuczestniczył w finansowaniu modernizacji lotnisk w Gdańsku, Rzeszowie,
Modlinie i Łodzi, a także we Wrocławiu i Poznaniu. Do tej pory Pekao zorganizował finansowa-
nie lotnisk na łączną kwotę ponad 2 mld zł.

Pozyskane z obligacji pieniądze pozwolą Portom Lotniczym głównie na spłatę zadłużenia i refi-
nansowanie już prowadzonych inwestycji. Środki zostaną zainwestowane w rozbudowę termina-
la pasażerskiego, modernizację i przebudowę płaszczyzn lotniskowych, budowę hotelu pięcio-
gwiazdkowego, a także na refinansowanie istniejącego zadłużenia. Całkowity koszt planu inwesty-
cyjnego dla Lotniska Chopina, który będzie realizowany do 2016 r., wyniesie około 800 mld złotych.

Flagową inwestycją realizowaną obecnie przez Porty Lotnicze jest modernizacja Terminala A,
który zostanie oddany do użytku na przełomie maja i czerwca br. Po zakończeniu przebudowy
w perspektywie 20 lat Lotnisko Chopina będzie obsługiwać ponad 20 mln pasażerów. Dzięki te-
mu nasze lotnisko ma szansę stać się najważniejszym i największym portem w Europie Środko-
wej. Warto przypomnieć, że już przed oddaniem zmodernizowanego terminala ruch lotniczy w
Warszawie z roku na rok dynamicznie rósł. W 2014 r. Lotnisko Chopina obsłużyło 10,5 mln osób,
a w obecnym roku mamy nadzieję powitać w naszym porcie pierwszego w historii 

11-milionowego pasażera.
Pieniądze z obligacji będą też przeznaczone na dokończenie budowy pięciogwiazdkowego ho-

telu, którego operatorem będzie Marriott. Konsorcjum firm PORR Polska SA oraz PORR Bau GmbH
wygrało przetarg na dokończenie budowy hotelu Renaissance na Lotnisku Chopina. Hotel ma być
gotowy latem przyszłego roku. Wybór nowego wykonawcy budowy wymusiła upadłość firmy Al-
pine, która wcześniej realizowała ten kontrakt. Konsorcjum firm PORR zostało wybrane spośród
trzech podmiotów, które złożyły swoje oferty w postępowaniu. Oferta PORR na kwotę138 mln zł
brutto okazała się najkorzystniejsza. Nowy generalny wykonawca będzie miał 15 miesięcy na do-
kończenie budowy. Pierwsi goście zamieszkają w nim prawdopodobnie we wrześniu 2016 r.

Inne inwestycje obejmą m.in. przebudowę układu drogowego wokół lotniska o wartości oko-
ło 88 mln zł oraz budowę Chopin Airport City, czyli pierwszego w Polsce przylotniskowego kom-
pleksu biznesowego z funkcjami rekreacyjnymi i rozrywkowymi, który powstanie na powierzch-
ni 22,5 ha w pobliżu Terminalu A Lotniska Chopina. 

W planach są tez inne daleko idące inwestycje, jak np. budowa nowego terminala cargo dla firm
kurierskich, które będą wynajmować w nim powierzchnię. W ubiegłym roku stołeczne lotnisko po-
biło swój rekord we frachcie, obsługując ponad 53 tys. ton towarów.

P r z e m y s ł a w  P r z y b y l s k i
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Zdolność ochrony granic i integralności terytorium przesądzają o istnie-
niu państwa. Są i inne warunki, lecz te dwa to fundament. Ukraina nie
kontroluje swej wschodniej i północno- wschodniej kilkusetkilometrowej

granicy. Rosyjskie konwoje przekraczają ją kiedy i jak chcą. Nie broniła Krymu.
Żołnierze ukraińscy w obwodach donieckim i ługańskim nie mają broni, amuni-
cji i podstawowego wyposażenia. Bardziej przypominają pospolite ruszenie niż regularne, profe-
sjonalne wojsko. Są podstawowe kłopoty z koordynacją działań. Wszystko w ćwierć niemal wieku
od uzyskania niepodległości. Wielkie stadiony, ogromne fortuny zbite na narodowym majątku, nie-
wyobrażalna dla Polaka korupcja i wojsko bez podstawowych środków łączności i informacji.

Kiedy startowaliśmy, w 1992 roku, pierwszym roku współistnienia dwóch państw, polskie PKB
niższe było niż ukraińskie. No – prawie takie samo. I my i oni uzależnieni byliśmy od wymiany ze
Związkiem Radzieckim. Oni trochę bardziej. Dzisiaj PKB Ukrainy jest więcej niż dwukrotnie niższe
od naszego. Licząc na głowę różnica jest jeszcze większa. Oni mają za to świetnie zorganizowana
diasporę, z uniwersyteckimi katedrami, wybitnymi postaciami. Zwłaszcza w Kanadzie.

Polityczne i finansowe elity nowej Ukrainy niczym na plus nie różnią się od rosyjskich. Mniej tyl-
ko zależne są od władzy. Ukraiński parlament należał do najbardziej skorumpowanych w Europie.
Autorzy pomarańczowej rewolucji nie różnili się wiele od tych z partii regionów w kwestii: pienię-
dzy, korupcji, przejrzystości majątków i odpowiedzialności. Tymoszenko od Janukowycza. Przerwa-
ny proces Tymoszenko nie został wznowiony. Nie słychać by oddała narodowi choć część z setek
milionów dolarów liczącego majątku. Jest deputowaną. Nie poczuwa się do odpowiedzialności. Prze-
ciwnie. Ukraińcy stracili dwadzieścia lat wolności. Dzisiejszy premier, Jaceniuk, pełnił wybitne funk-
cje w różnych wcześniejszych rządach.

Europa, w tym Polska, nie zrobiły prawie nic dla wypracowania nowej geografii politycznej
wschodniej Europy po rozpadzie sowieckiego imperium, zjednoczeniu Niemiec i uzyska-
niu suwerenności przez prawie dwadzieścia krajów ówczesnego bloku sowieckiego w Eu-

ropie, na Kaukazie i w Środkowej Azji. W Polsce kibicowano antyrosyjskiej akcji tam nawet, gdzie
prawa człowieka i demokracja są pustymi pojęciami a własnej państwowości nie było. Zachód
objawiał kpiącą satysfakcję z upadku i z poniżenia Moskwy. Pijany Jelcyn nie był obiektem troski,
lecz niemądrej radości. Próbowaliśmy nie tylko to wykorzystać, ale i Rosję upokorzyć. W perspek-
tywie politycznej – wepchnąć ją w jakąś czarną dziurę pomiędzy wówczas tryumfującą jeszcze Eu-
ropę i wychodzące w tempie lukstorpedy z dwustuletniej smuty Chiny. Miarkujmy dzisiaj swoje zdzi-
wienie Putinem. Jego popularnością w Rosji. Pozycją. 

Był czas na refleksję. Odzywał się ten i ów, że Rosja pozostanie trwałym elementem geostrate-
gii. Z uwagi na ropę, gaz, atom, terytorium i historię. Jest bardziej stabilna i przewidywalna niż Ukra-
ina. A zagrożenia nie tylko dla niej, lecz i dla naszej cywilizacji płynące spod jej podbrzusza, zza Mo-
rza Kaspijskiego, okazać się mogą daleko bardziej niebezpieczne dla porządku opartego na naszych
wartościach niż dla nas dość wciąż egzotyczna rosyjska demokracja. Dla nas suwerenna Ukraina
to wielka wartość. Zwłaszcza wtedy, kiedy chce i potrafi być suwerenna. Tym większa to wartość,

im mniej przytem konfliktów z
Rosją. Nie jest to na pewno moż-
liwe, kiedy rozszerzaniu się eu-
ropejskiej domeny towarzyszy
spychanie Rosji do dziury. 

Wielkie zmiany, jak te, któ-
rych świadkiem są żyjące współ-

cześnie pokolenia, wymagają czasu i rozwagi. Mamy z Rosją sprzeczne interesy polityczne. W prze-
strzeni gospodarczej sytuacja, na szczęście, bardziej jest skomplikowana. My potrzebujemy ich su-
rowców oni naszego rynku. To już jest coś, na czym można coś większego zbudować. I kultura.
Świadomość wielkich grup ludzi. Zwłaszcza młodych, którzy są przecież przyszłością. Trudno prze-
cenić znaczenie dla bezpieczeństwa europejskiego wielkich programów wymiany młodzieży.
Otwarcia – nie tylko formalnego, politycznego, ale i realnego, materialnego – granic. Mieszania
się. Poznawania. Oswajania. Dlaczego nie myślimy o tym w aspekcie polityki sąsiedztwa? Także
w kontekście stosunków z Rosją. Ukraina w swej historii raz tu, raz tam. Dla naszej polityki
wschodniej istotna to jest pamięć. Tak jak ważne jest mieć na uwadze Rosję w kontekście Iranu.
Putin też próbował inaczej. Rosji i nam zabrakło wyobraźni. Odwagi. Cierpliwości, otwartej roz-
mowy, kultury. Paradoksem jest, że w czasie PRL i Związku Radzieckiego wiedzieliśmy o sobie,
w przestrzeni kultury, także tej przez władze nie bardzo lubianej, o rzędy wielkości więcej niż dzi-
siaj, kiedy jesteśmy wolni. 

Historia jest w naszej polityce czynnikiem silniejszym niż przyszłość. Zabrakło równowa-
gi. Zrozumienia, że każdy idzie swoim tempem. Takim, na jakie go stać, jakim iść potra-
fi. Nas drażniło, że Rosja ignoruje Unię. Woli gadać z Niemcami, z Francją, z Wielka Bry-

tanią. My znów traktujemy Europę jak dojną krowę a nie wielki polityczny projekt, którego istotą
są wartości na jakich jest budowany. Nie tylko gospodarka i doraźny dobrobyt. To peeselowskie i
polskie wyciskanie brukselki czkawką się będzie tak długo odbijać, jak długo nie zrozumiemy, że
ściśnięci w gorsety narodowych państw jesteśmy bezradni wobec wielkich problemów współcze-
snego świata. Pełna nieprzystosowalność narzędzi do istniejących zagrożeń. Kapitał i gospodarka
od dawna są światowe a polityki wciąż krajowe. To odbija się nie tylko na międzynarodowej kon-
kurencji, lecz i na relacjach pomiędzy kapitałem a pracą. A więc i na demokracji. To, że wolność waż-
niejsza jest od chleba to jedynie dla pięknoduchów o pełnych żołądkach jest prawdą. Demokracja
pozbawiona chleba ginie. 

Dzisiaj pijemy piwo, którego nawarzyliśmy. Rosja wzięła sprawy w swoje ręce. Tak jak potrafiła.
Stosownie do swojej tradycji. Obraziła świętą zasadę integralności terytorialnej. Świętość tej zasa-
dy świeżą ma jednak metrykę. Znosiliśmy odstępstwa. Z pełną godnością. Ze zrozumieniem. W Moł-
dowie i na Bałkanach. W Armenii i w Gruzji. Ignorowanie tej zasady przez Rosję nie przeszkadza-
ło wielkim państwom naszej cywilizacji zaprosić Putina do najbardziej ekskluzywnych salonów G7
i G20. Dziwią się teraz oficerowi GRU. Nie podjęto próby współokreślenia miejsca Rosji w nowej geo-
strategii.

Tę konfrontację musimy teraz wygrać. Takie są prawa polityki. Mleko się wylało. Naj-
pierw trzeba je zebrać, by później zasiąść znów do stołu. Musimy zmusić Rosję do zmia-
ny jej polityki. Dopóki przynosi korzyści sama jej nie zmieni. Chcąc uniknąć wojny zmu-

szeni jesteśmy podjąć prawdziwy i solidarny wysiłek dla uczynienia agresji Rosji na Ukrainę nie-
opłacalną. To też wymaga czasu. Rację ma Cameron przywołując 1938 rok. Hitler nie wziął się zni-
kąd. Jest zapisana fenomenalna rozmowa Wernera von Heisenberga, z 1934 roku, z jego studen-
tem, świetnym naukowo, szefem Hitlerjugend na Uniwersytecie Humboldta. Kiedy student mó-
wi o Hitlerze, że przywrócił Niemcom godność, dał pracę, mieszkania, wizję jasne jest, ze odno-
si się do upokorzenia Niemiec w 1918. Stało się później to, co się stało. Motłoch poszedł w górę.
Zauroczył Niemców. Wszystko na kredyt. Wojna była konieczna, by się wypłacić z ponad miarę
wybudowanego dobrobytu. Rosja jest u progu katastrofy. Gospodarczo pikuje. Politycznie wypy-
chana na peryferia. Od wschodu faktycznie kolonizowana przez Chińczyków. Od południa pod-
gryzana przez islam. Przez Zachód ignorowana. Mówiąc NIE! agresji dzisiaj, powinniśmy poprzez
NATO i Unię Europejską podjąć trud wypracowania wspólnej z Rosją nowej geopolityki. Warun-
kiem efektywności tego wysiłku jest solidarność Europy i Stanów Zjednoczonych. Żadnych indy-
widualnych wycieczek. Żadnych zagonów. Żadnej absencji i indywidualnych umizgów. A więc wo-
bec Rosji: NATO i Unia. Wewnątrz tych organizacji traktowane jako byt specjalny – Stany Zjedno-
czone, a w Europie: Niemcy, Wielka Brytania i Francja. Kolejność nie jest przypadkowa. Żadnej
polskiej szpicy. I węgierskiego kunktatorstwa. Do tego trzeba wyobraźni i prawdziwej odpowie-
dzialności. Wielkiej pokory wobec wyników rzetelnie robionych analiz. Odrzucenia wszelkiego ta-
bu. I zgody co do tego, że wpychanie Rosji do czarnej dziury nie daje nam żadnej korzystnej per-
spektywy. Zakończyłoby się katastrofą naszego świata.
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RESET Andrzej Celiński

Ukraina. Zdanie trochę odmienne

„Dzisiaj pijemy piwo, którego
nawarzyliśmy. Rosja wzięła spra-
wy w swoje ręce. Tak jak potrafi-
ła. Stosownie do swojej tradycji”

Trzeba jednoznacznie stwierdzić, że w tym roku zima oszczędziła
zarówno drogowców, jak i nas kierowców. Muszę się przyznać, że
jak dotąd, nie miałem okazji w tym sezonie ani skrobać szyb, ani
odśnieżać swojego samochodu. W takim razie zimy chyba nie by-
ło. Czy już do nas nie przyjdzie? Oby nie ...

Jednak nie tylko wysokie temperatury za oknami i coraz więcej słońca świad-
czą o zbliżającej się wiośnie. Jak co roku w marcu, wszystkich miłośników mo-
toryzacji zapraszają do swoich hal targi motoryzacyjne w Genewie, gdzie jak zwy-

kle ma swój uroczysty początek sezon targowy w Europie. Już nie raz pisałem na łamach MOTO-
-PASSY o wyjątkowości tej wystawy, o zamiłowaniu organizatorów i samych wystawców do pre-
zentowania całemu światu właśnie w Genewie najróżniejszych nowości i możliwości technolo-
gicznych firm. Oczywiście i tak będzie i w tym roku!

Spośród ogromnej liczby doniesień zapowiadających tegoroczną, 85. edycję Targów Genewa 2015,
które w tym roku odbędą się w dniach 5-15 marca, jedna z informacji zwróciła moją szczególną
uwagę. Postanowiłem podzielić się nią z Czytelnikami MOTO-PASSY. Ale o tym za chwilę.

Tegoroczna „Genewa” to jak zwykle mnóstwo samochodowych nowości. Nie tylko tych „tra-
dycyjnych”, samochodów na czterech kołach, zasilanych silnikami spalinowymi. Prezentowane
będą również liczne prototypowe konstrukcje elektryczne, hybrydowe oraz takie, które do napę-
du wykorzystują nowatorskie źródła alternatywne. Ponadto swoją bogatą ofertę zaprezentują rów-
nież firmy zajmujące się produkcją najróżniejszych motoryzacyjnych akcesoriów. Podczas targów
odbywać się też będą liczne pokazy firm produkujących wyposażenie dla warsztatów oraz sprzęt
do przechowywania i konserwacji samochodów. Jak zwykle nie zabraknie licznych atrakcji dla
odwiedzających, które zwykle są niespodziankami, na które najbardziej czekają przybywający na
wystawę goście. Wśród tych najbardziej spektakularnych, organizatorzy wymieniają mierzące bli-
sko 1000 m2 wyjątkowe stanowisko firmy TAGHeuer, która pod hasłem „Ponad 100 lat wyścigo-
wej pasji”, zaprezentuje swoją pasjonującą historią związku ze sportem motorowym, m.in. z For-
mułą 1, rajdami, 30 lat partnerstwa z McLaren’em oraz przypomni sylwetkę nieodżałowanego Ay-
rona Senny.

Co do nowości, jakie zostaną zaprezentowane w Genewie już za tydzień, to wspomnę tylko o
kilku z nich, które mogą zainteresować licznych potencjalnych klientów w naszym kraju. Na tar-
gach zaprezentowane będą m.in.: odświeżona Toyota Auris, Citroen Berlingo, Peugeot 208 i
Skoda Superb oraz wiele, wiele innych. Tak więc pozostało jeszcze kilka dni na opracowanie pla-
nu wyjazdu i zakup biletów!

Powrócę do jednej z zapowiadających targi w Ge-
newie informacji, o której wspomnianej wcześniej. Na
rynek, po 54 latach nieobecności, powraca niemiec-
ka marka Borgward, która produkowała samochody
w latach 1919-1961. Już podczas pierwszych dwóch
dni prasowych, wszystkim przybyłym dziennika-
rzom, wnuk założyciela firmy (Carla F.W. Borgwar-
da), Christian Borgward, zaprezentuje plany firmy na
najbliższą przyszłość. Ponoć prace nad pierwszym
nowym modelem niemieckiej firmy trwają od blisko
dziesięciu lat!

W początkowych latach swojej działalności, jeszcze
przed drugą wojną światową, firma Borgward produ-
kowała głównie pojazdy trójkołowe, a w późniejszym
okresie również samochody osobowe, wyposażane
nie rzadko w mocne silniki sześciocylindrowe, po-
jazdy dostawcze i ciężarowe, autobusy oraz nawet ło-
dzie i lekkie śmigłowce. Niektóre konstrukcje nie-
mieckiej firmy były nowatorskie i zaawansowane
technicznie, co nie zawsze niestety szło w parze z
ich jakością i niezawodnością.

W okresie II wojny światowej, z oczywistych wzglę-
dów, produkcja firmy została przestawiona na potrzeby wojska. Już po zniszczeniach wojennych
i odbudowie fabryki, począwszy od roku 1952, na rynek wypuszczane były kolejne modele,
wśród nich model P100 z samopoziomującym się zawieszeniem! Pomimo sukcesów rynkowych
niektórych modeli, niemiecka firma wciąż kojarzona była z marną jakością. W roku 1961, w
związku z zawirowaniami finansowymi i problemami w porozumieniu się z kredytodawcami, po-
mimo nie najgorszej sytuacji finansowej, firma wstrzymała produkcję. Pracę straciło wówczas ok.
20 tysięcy pracowników fabryki w Bremie, a montaż modeli Isabella i P100 został przeniesiony
do Meksyku, gdzie w latach 1967 – 1970 wyprodukowane zostały niewielkie ilości tych samocho-
dów.

Muszę się uczciwie przyznać, że moja dotychczasowa wiedza na temat marki Borgward była
zerowa. Z tym większym zainteresowaniem oczekują na genewską prezentację planów wskrze-
szenia firmy i szczegóły związane z produkcją nowych modeli, na co bardzo liczę. Jeśli wieści oka-
żą się interesujące, będę do nich wracał na łamach MOTO-PASSY.

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

Z d j ę c i e :  W i k i p e d i a

MOTO-PASSA � MOTO-PASSA
Moto-ciekawostki...

Wiosna nie tylko za oknami
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ATRAKCYJNA POŻYCZKA
od 200 zł do 25 tys. zł

Tel. 883-306-204

DOJAZD do klienta !
Pożyczka do 25.000 zł ! 

Tel. 668-681-916

EKSPRES gotówkowy !  
Pozyczymy do 25.000 zł ! 

Tel. 668-681-916

ANTYKI wszelkie za gotówkę
kupię, 601-336-063

KUPIĘ każde elektronarzędzia
oraz każdy inny sprzęt budowlany.
Odbiór osobisty. Tel. 690-613-031

KUPIĘ PŁYTY
WINYLOWE I CD, dojazd, 

609-155-327

SKUP KSIĄŻEK, dojazd, 
509-548-582

KONSTANCIN-JEZIORNA
komfortowy dom, 6 pokoi,
wynajmę, 601-55-22-77

KUPIĘ 1-,2-pokojowe, 
724-09-09-58

AUTO SKUP
Warszawa

501-291-812

KUPIĘ części do starych
samochodów, 504-227-665

KUPIĘ każdy samochód, 
504-227-665

AA ANGIELSKI skutecznie, 
503-765-393

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

FRANCUSKI, 880-321-787
HISZPAŃSKI, 507-087-609
MATEMATYKA, 22 641-82-83
MATEMATYKA, 503-472-944 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

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

CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

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

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

DO DZIAŁU zaopatrzenia i
logistyki, 602-424-170

EMERYTKA lat 61 - kadry,
komputer, szuka każdej biurowej
pracy, 504-917-355

EMERYT rencista do sprzątania
parkingu, 602-395-798

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

POMOC kuchni do restauracji 
2 dni w tygodniu, wieczorem, 
506-040-519

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

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

ANTENY, 603-375-875

BALKONÓW ZABUDOWY,
drzwi antywłamaniowe,

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

wt. i czw. promocje

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

CYKLINOWANIE, 504-525-724
DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DEZYNSEKCJA,

DERATYZACJA, 606-652-601
DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, tanio, 

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

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

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

602-651-211

KOMPUTERY - pogotowie, 
ul. Na Uboczu 3, 

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

KOMPUTERY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

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

KRATY, tel. 603-349-374

KRAWCOWA, 
ul. Kulczyńskiego 9, 

tel.: 692-101-784

MALOWANIE, gładź, tanio,
505-73-58-27

MALOWANIE mieszkań, 
504-525-724

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

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

NAPRAWA - lodówki, pralki,
502-562-444

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

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

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

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

22 641-80-74

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

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

ROLETY - itp. Robert, 
501-132-233

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

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

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

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

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

STOLARSKIE, meblowe, 
505-935-627

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

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

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

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

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp.
608-303-530

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

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

DOM OPIEKI, Piaseczno, 
601-870-594

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

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

TTym rym r azaz em nieco łatwieem nieco łatwie j...j...
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje KKrryyssttyynnaa DDoommaasszzeewwiicczz
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w
poniedziałek między godz. 12.00 a 12.30 . R y s z a r d  K o c h a n

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

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

SSoobboottaa,, 2211 lluutteeggoo,, 1188..0000:: Ki-
no Dokumentu w Domu Sztuki
zaprasza na pokaz p.n. „Wieczór
Filmowy z Brygidą Dworok-
-Mich”. W programie filmy
„Wszystko jest możliwe” (współ-
reżyser: Drago Hari) i „Samo ży-
cie” oraz spotkanie z autorką.
Wstęp wolny.*

NNiieeddzziieellaa,, 2222 lluutteeggoo,, 1199..0000::
Teatr Za Daleki w Domu Sztuki
zaprasza na spektakl 

p.t. „Pan baron przychodzi i
płaci guzikiem”. Wystąpią: Mar-
ta Klubowicz i Robert Mika. Sce-
nariusz i reżyseria: Fred Apke.
Bezpłatne karty wstępu – w ka-
sie Domu Sztuki od czwartku,
19 lutego, od godz. 17.00.*

Dom Sztuki zaprasza do filii:
Klubu Seniora (ul. Pięciolinii

10, tel. 22 643 01 10),
Modelarni Lotniczej (ul. Służ-

by Polsce 1, tel. 22 643 12 82).
*Sfinansowano ze środków

Dzielnicy Ursynów m.st. War-
szawy.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 3355 1177

88 mmaarrccaa w naszym Domu Kul-
tury odbędzie się recital Kuby
Sienkiewicza, lidera i wokalisty
zespołu Elektryczne Gitary, od-
znaczonego medalem Gloria Ar-
tis. Koncert będzie znakomitą
okazją uczczenia Dnia Kobiet.
W programie kultowe przeboje i
nie tylko. Wstęp po uprzedniej
rezerwacji telefonicznej lub w
biurze DK Stokłosy. Koncert sfi-
nansowany ze środków dzielni-
cy Ursynów. 

WW ssoobboottęę 2288 lluutteeggoo oo ggooddzziinniiee
1144::0000 Teatr Stokłosów wystawi
spektakl „Pippi Pończoszanka”.
Przedstawienie jest grane już od
kilku lat i niezmiennie bawi mło-
dych widzów i aktorów. Reżyse-
ria: Zofia Szulakowska. Rezer-
wacji wejściówek telefonicznie
lub osobiście. Dzieci wstęp wol-
ny. Dorośli 5 zł. 

88 kkwwiieettnniiaa 22001155 – Ursynow-
skie Eliminacje sześćdziesiątego
Ogólnopolskiego Konkursu Re-
cytatorskiego. Konkurs podzielo-

ny jest na kilka turniejów, w DK
Stokłosy odbędą się eliminacje
turnieju recytatorskiego. Szcze-
góły www.tkt.art.pl/okr/124-
60_okr.html.

Przygotować należy trzy tek-
sty w całości lub we fragmen-
tach: 2 wiersze i 1 fragment pro-
zy. W ursynowskich eliminacjach
udział wezmą uczniowie ursy-
nowskich szkół ponadgimnazjal-
nych.

W Galerii „U” można podzi-
wiać wystawę twórczości szcze-
gólnego małżeństwa: Ireneusza
Jankowskiego i Barbary Zieliń-
skiej-Jankowskiej. Dzieła tej pa-
ry będą wystawiane do 12 mar-
ca. Wystawa sfinansowana ze
środków dzielnicy Ursynów m.st.
Warszawy.

Język niemiecki dla młodzie-
ży i dorosłych - poniedziałki i
czwartki (17.00). Zapisy – tel.
855 35 17. 

Język angielski – przygotowa-
nia do sprawdzianu 6-klasisty.
Czternastogodzinne repetytoriw
z omówieniem testów egzami-
nacyjnych. Grupa I wtorek i
czwartek (17.00-18.00). Grupa II
czwartek (15.00-17.00). Infor-
macje – 604 057 161, an-
kar@post.pl.

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

tteell//..ffaaxx 2222 664411 1199 1155

88 mmaarrccaa ((nniieeddzziieellaa)) ggooddzz.. 1188
– koncert Mieczysława Święcic-
kiego, Barda Krakowa. Zapro-
szenia do odbioru w DK Imielin
od 28 lutego – od godz. 9.00. 

Galeria Ucznia DK Imielin za-
prasza do zwiedzania wystawy
zbiorowej „Świątynie Prawo-
sławne” – codziennie 10.00-
20.00.

SSłłuużżeewwsskkii DDoomm KKuullttuurryy
uull.. BBaacchhaa 1155

tteell//ffaaxx 2222 884433 9911 0011

2277 lluutteeggoo oo ggooddzziinniiee 1199::3300 – w
ramach cyklu Jazz dobry nad Do-
linką – koncert zespołu The Tri-
be. Bezkompromisowy jazz-rock
w wirtuozerskim wykonaniu -
energetyczne połączenie impro-
wizacji i jazzowych harmonii z
elektrycznym brzmieniem i roc-
kową dynamiką. Wstęp wolny.

11 mmaarrccaa ((nniieeddzziieellaa)) oo ggooddzz..
1122::0000 – Otwarcie sezonu psz-
czelarskiego, czyli Dzień Wiosny
z miodem. Na spotkaniu będzie
można będzie, między innymi,
dowiedzieć się jak rozpoznać
miód dobrej jakości? Ciekawo-
stek na temat życia pszczół bę-
dzie można posłuchać podczas
mini wykładu, który będzie po-
łączony z degustacją miodu. 

11 mmaarrccaa ggooddzz.. 1188::0000 – „Nic
nowego pod słońcem”. Przed-
stawienie bazujące na znakomi-
tych tekstach min. Juliana Tu-
wima, Bolesława Leśmiana, Ma-
riana Hemara i wielu innych
twórców literatury międzywo-
jennej w doskonałym wykona-
niu Sławomira Hollanda. 

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

2266..0022 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z dr Izabelą Winiarską, w cyklu
„Literatura polska – onomasty-
ka”, pt.: „Dzieciństwo w literatu-
rze (prezentacja książki Jarosła-
wa Górskiego)”. Początek o go-
dzinie 19:00. Wstęp wolny!!!

Vagabundus
NNiieeddzziieellaa 11 mmaarrccaa – wy-

cieczka rowerowa na trasie
Chotomów -Lasy Chotomskie
- Lasy Legionowskie -okolice
Dębe - Wieliszew - Łajski -Jó-
zefów - Lasy Legionowskie -
Metro Słodowiec (ok. 50 km,
znaczna część po drogach le-
śnych i terenowych).

Wyjazd poc. KM R90 z W-
wy Zach. (peron 8) o 09:21,
W-wy Gdańskiej o 09:35, W-
wa Praga o 09:41. Przyjazd
do Chotomowa o 10:02.
Zbiórka na stacji Chotomów
po przyjeździe pociągu.

PPrroowwaaddzzii:: Krzysztof Jaroń
(e-mail: barni1811@op.pl, tel
kom. 504 406 184).

Szczegółowe informacje o
wycieczkach znajdują się na
naszej stronie internetowej
http://vagabundus.na7.pl. 
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