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Tylko przy ulicy Koncertowej
na Ursynowie działa
sportowa klasa tenisowa 
na szczeblu gimnazjalnym

Czyt. str. 6

20 marca 2014        czasopismo bezpłatne Nr 11 (700)



Nadszedł czas najróżniejszych
– na ogół bardzo trudnych –
wyborów. Moralnych, poli-

tycznych, a nawet gramatycznych i
ortograficznych. Jako państwo trzy-
mamy się twardo na gruncie kultu-
ry łacińskiej i na pytanie: gdzie
Rzym, gdzie Krym – odpowiadamy
jednoznacznie: w tym samym miej-
scu, przeciwstawiając się anekto-
waniu tego drugiego przez Rosjan.
No i gadamy sobie pod nosem: zła-
pał Ruski Tatarzyna, a Tatarzyn za
łeb trzyma. Bo w tych dniach i tatar-
ska orda, i promotorzy kultu Stepa-
na Bandery oraz Ukraińskiej Po-
wstańczej Armii jawią nam się Ar-
mią Zbawienia. Zwłaszcza wtedy,
gdy z tymi drugimi staje ramię w ra-
mię Jarosław Mądry Kaczyński, go-
tów zginąć za Ruś Kijowską, choć
nie za ruski Kijów. Jarosławowi Mą-
dremu umknęło zapewne, że nawet
niedawny lider rewolucji na Maj-
danie, Witalij Kliczko, nawoływał
do przeciwstawienia się Władimiro-
wi Putinowi, posługując się języ-
kiem rosyjskim, bo po ukraińsku
gadać za bardzo nie potrafi. No cóż
rusyfikacja narodów dawnego
ZSRR była tak silna, że do dzisiaj te
sowieckie Stany Zjednoczone – czy-
li Kazachstany, Kirgistany, Tadżyki-
stany i Uzbekistany – wydają prasę
w języku Puszkina, Lenina i Putina,
ignorując własne narzecza. 

Próba podobnego zrusyfiko-
wania narodu polskiego w
latach 1944-1989 komplet-

nie się nie udała, chociaż usilnie
nad tym pracowało paru rdzen-
nych Rosjan i jeden Gruzin. Mało
kto nauczył się dobrze gadać po
rusku mimo starań władz, które
ten skądinąd piękny język wcisnę-
ły siłą do programu szkolnego –
jak dzisiejsze władze katechetycz-
ną science-fiction. O ile rosyjski był
w szkołach PRL przedmiotem obo-
wiązkowym równocześnie z języ-
kiem polskim i matematyką, o ty-
le angielszczyznę – jako mowę bur-
żujstwa amerykańskiego – pozo-
stawiano raczej na marginesie
oświaty publicznej i musieliśmy na
ogół anglezować staraniem pry-
watnym. Warszawiacy akurat
szczególnie cenili sobie nauczanie
angielskiego u metodystów albo w
lepszych spółdzielniach lingwi-
stycznych. Niektórzy wszakże sami
sobie byli metodystami-samouka-
mi. Ich metoda samonauczania
polegała na systematycznym słu-
chaniu po nocach Radia Luxem-
bourg, które było pionierem ko-
mercyjnych rozgłośni w Europie,
a po roku 1960 skoncentrowało się
na nadawaniu całkowicie apoli-
tycznego programu w postaci
utworów pop-music, jakże odle-
głych kulturowo od pieśni typu
„sziroka strana maja rodnaja”.

W kulcie Radia Luxembo-
urg wyrosło do dzisiaj
funkcjonujące u nas po-

kolenie radiowych prezenterów
muzyki popularnej i disc-jockeyów
z Markiem Gaszyńskim i Wojcie-
chem Mannem na czele. Nie da się
ukryć, że w latach sześćdziesiątych
ubiegłego wieku młodzież polska
chętniej śpiewała beatlesowski
przebój „Yesterday” niż sławiący
bratnią stolicę pamiętny tekst: „a ja
idu, szagaju pa Maskwie” (w zapi-
sie fonicznym). Z tym anglezowa-
niem na grzbiecie pop-music tro-
cheśmy się zagalopowali, bo dzi-

siaj większość rozgłośni karmi nas
tandetą muzyczną z jeszcze tan-
detniejszymi tekstami anglojęzycz-
nymi, których prostackość jest dla
większości ignorantów językowych
niezauważalna. 

Można przypuszczać, że nie
dostrzega jej na przykład
nasz wybraniec do Parla-

mentu Europejskiego Zbigniew
Ziobro, na gruncie krajowym szef
partii o nader szlachetnej nazwie –
„Solidarna Polska”. Ten mąż sta-
nu, pełen wiedzy i nauki, a jeszcze
niedawno minister sprawiedliwo-
ści i prokurator generalny, wykazał
bowiem, że nie tylko z angielszczy-
zną, lecz również z rodzimym języ-

kiem ma poważne kłopoty, o czym
świadczy wydana przez „Solidar-
ną Polskę” partyjna ulotka, zachę-
cająca na wstępie, by opowiadać
się „za solidarną Europom”. Tra-
westując znany przebój Andrzeja
Rosiewicza, można głośno zaśpie-
wać: „wystarczy jeden Ziobro, a
Polska bendzie dobro”. 

W Europarlamencie Zbi-
gniew Z. objawił się je-
sienią ubiegłego roku ja-

ko Słońce Karpat, przekazawszy
Pani Przewodniczącej kilka świa-
tłych uwag i zauważywszy z
ogromną przenikliwością na wstę-
pie, że region karpacki „wymaga
spojrzenia całościowego”. Na ofi-

cjalnej stronie internetowej euro-
parlamentarzysty Ziobry czytamy
w dodatku o poprawce do projek-
tu budowy „drogi Via Karpatia S
19”. Dobrze byłoby jednak, gdyby
Mr Ziobro wniósł przede wszyst-
kim jeszcze jedną poprawkę do za-
pisu swojego wystąpienia i był
uprzejmy napisać raczej „Via Car-
pathia”, o ile ortograficzne mean-
dry tego ważnego szlaku komuni-
kacyjnego nie są dla niego zbyt krę-
te. Przy okazji dowiedziałby się
także, iż słówko „via” to po łacinie
właśnie droga. 

N a dużo mniejszym podwór-
ku warszawskim Solidar-
na Polska już w roku ubie-

głym zgłosiła swego kandydata na
nowego prezydenta stolicy – Lu-
dwika Dorna. Nie wiem, czy kan-
dydatura pozostaje aktualna, ale
zastanawiałbym się, czy jako
Pierwszą Damę obywatel Dorn za-
prezentuje na stołecznych salonach
Sabę, ponoć najbardziej ulubioną
ze swoich suk. Bo przecież kilka lat
temu wprowadził ją – i to bez ja-
kiejkolwiek procedury wyborczej
– do Sejmu. 

Jeśli chodzi o włodarzy war-
szawskich, w dyskusji we-
wnątrzredakcyjnej doszliśmy

do bardzo niebezpiecznego wnio-
sku, iż najlepiej na tym stanowisku
spisali się jak dotychczas bynajm-
niej nie wybrani demokratycznie
prezydenci, lecz osoby narzucone w
drodze politycznego przymusu.
Pierwszą z nich był rosyjski gene-
rał-major Sokrates Starynkiewicz,
pełniący obowiązki prezydenta w
latach 1875-1892. Jemu zawdzię-
czamy radykalne unowocześnie-
nie miasta (sieć wodno-kanaliza-
cyjna ze stacją filtrów, szalety miej-
skie, nawierzchnie dróg z kostki
lub betonu, konny tramwaj, latar-
nie gazowe, pierwsze telefony).
Drugim merem wielkiego kalibru
był mianowany w 1934 prezyden-
tem komisarycznym Stefan Sta-
rzyński, który zaplanował między
innymi wybudowaną dopiero w
1975 Trasę Łazienkowską i sieć me-
tra, a z zagospodarowaniem mia-
sta szło mu tak dobrze, że przewi-
dywał, iż na początku lat pięćdzie-
siątych Warszawa będzie areną
igrzysk olimpijskich. 

Na razie mamy w mieście po-
lityczne igrzyska, na któ-
rych jednak rozdaje się nie

medale, tylko posady. Amatorów
owych posad na pewno nie
zabraknie.
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Groźny pożar mieszkania przy al. KEN 36

W nocy z poniedziałku na wtorek do jednostki ratowniczo gaśniczej nr 17 wpłynęło zgłoszenie
o pożarze mieszkania na piątym piętrze przy al. KEN 36. Na miejsce przyjechały cztery zastępy stra-
ży pożarnej, policja i pogotowie ratunkowe. Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono, że z
mieszkania na piątym piętrze oraz z okien od strony ulicy Belgradzkiej na całej kondygnacji wy-
dobywa się dym, a od strony patio płomienie. Cześć osób jeszcze przed przybyciem straży pożar-
nej ewakuowała się. Działania strażaków polegały na zbudowaniu jednej linii gaśniczej po klatce
schodowej do palącego się mieszkania. Po dojeździe dodatkowych zastępów sprawiono drabinę
mechaniczną, po której podano jeszcze jeden prąd wody oraz przystąpiono do ewakuacji pozosta-
łych mieszkańców. Po ugaszeniu pożaru przegarnięto i przeszukano pogorzelisko. Jeden z loka-
torów płonącego mieszkania ewakuował się przed przybyciem straży pożarnej natomiast drugie-
mu z lokatorów strażacy pomogli opuścić budynek, ponieważ panowało duże zadymienie.

Na miejscu obecny był patrol Policji oraz Zespół Pogotowia Ratunkowego, który na szczęście nie
musiał udzielać nikomu pomocy. Akcja trwała godzinę i 46 min, brało w niej udział 15 strażaków.
Policja ustala przyczyny pożaru.

Ursynowska Giełda Gimnazjów
15 marca w Gimnazjum nr 92 przy ul. Koncertowej 4 odbyła się prezentacja ursynowskich gim-

nazjów, gdzie uczniowie szkół podstawowych oraz ich rodzice mogli zapoznać ze szczegółową ofer-
tą edukacyjną każdej z placówek.Zainteresowani uczniowie i ich rodzice mieli okazję do zapozna-
nia się ze specyfiką wybranej szkoły (placówki publicznej lub niepublicznej) w bezpośredniej roz-
mowie z jej przedstawicielami. Każda szkoła reprezentowana była przez jej dyrektora, nauczycie-
li i uczniów. W dokonaniu właściwego wyboru szkoły pomagali doradcy zawodowi, dostępni w cza-
sie giełdy. Ponadto podczas giełdy przyszli gimnazjaliści mieli możliwość uzyskania rzetelnych in-
formacji na temat funkcjonowania szkół oraz zasad rekrutacji do nich.

Siłownia plenerowa na Politechnice
Władze Dzielnicy Mokotów podpisały ze Spółdzielnią Budowlano-Mieszkaniową Politechnika

porozumienie, dzięki któremu przy ul. Etiudy Rewolucyjnej powstanie siłownia plenerowa. Kame-
ralna uroczystość odbyła się w piątek 14 marca. Wzięli w niej udział burmistrz Mokotowa Bogdan
Olesiński, zastępca burmistrza Wojciech Turkowski oraz prezes zarządu SBM Politechnika Zygmunt
Staroń i członek zarządu Alicja Wąsowska-Wierzbowska.

Zgodnie z umową na terenie zielonym położonym w pobliżu kortów tenisowych przy ul. Etiu-
dy Rewolucyjnej, zostanie ustawionych sześć urządzeń sportowo-rekreacyjnych, które będą two-
rzyły siłownie plenerową. To wyciskacz, wahadło, biegacz, twister, orbitrek, wioślarz. Urządzenia
będą ogólnodostępne.Miejsca, w których powstaną urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu,
wybrali sami mieszkańcy w ramach konsultacji społecznych. Siłownia na terenie SBM Politechni-
ka będzie jedną ze stu, które mają być budowane w całej Warszawie.

Dojście do Lasu Kabackiego posprzątane
Na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ursynów został posprzątany teren dojścia do Lasu Kabackiego po-

między sklepem Tesco, Stacją Techniczno-Postojową Metra Warszawskiego oraz lasem. Jednocze-
śnie przypominamy, że mieszkańcy mogą zgłaszać podobne problemy do Urzędu Dzielnicy Ursy-
nów poprzez zakładki „Zapytaj Burmistrza” lub „Internetowe interwencje drogowe”. Można w tym
celu skorzystać też z ogólnowarszawskiego telefonu interwencyjnego 19115.

Wystawa malarstwa Jana
Brodziaka „Proces – mię-
dzy formą, a treścią” w
Galerii U DK Stokłosy to
przykład rozwoju arty-
stycznego począwszy od
prób podejmowanych w
czasie studiów, kontynu-
owanych aż do chwili
obecnej. 

– Mam wrażenie, że, bo prze-
strzeń na płótnie nie jest dla
mnie zamknięta raz na zawsze.
Cały czas coś dodaję do tego
pierwszego obrazu, który zaczą-
łem malować w czasie studiów –
to wyjaśnienie możemy znaleźć
w katalogu towarzyszącym wy-
stawie. 

Malarstwo to trudno określić,
jako figuratywne, czy też jako

abstrakcję. Obydwa te nurty po-
jawiają się w nim. W niektórych
obrazach Jana Brodziaka moż-
na dostrzec ślady postaci ludz-
kich. Są one poddane mocnej,
formalnej „obróbce”, w wyniku
której pozostają z nich jakieś
ulotne reminiscencje. Przykła-
dem takiej interpretacji jest
„Koncert na pejzaż” gdzie w ob-
razie pojawia się leżąca postać.
Jest jednak na tyle niekonkret-
na, że może być jedynie wyczu-
wana przez widza. Może najbli-
żej Janowi Brodziakowi do in-
formelu, bo nie stara się przed-
stawiać w swoich dziełach ła-
two rozpoznawalnej rzeczywi-
stości, wyraża jedynie jakieś sta-
ny emocjonalne i odczucia.
Ogólne wrażenie, jakie można

odnieść na pierwszy rzut oka
oglądając wystawę, że obrazy
są szare i monochromatyczne
mija po dokładniejszej analizie.
Po bliższym przyjrzeniu się wi-
dać w nich zróżnicowane, deli-
katne gamy kolorystyczne.
Również faktura, kompozycja,
światłocień - są tymi elementa-
mi, które podnoszą wartość ar-
tystyczną obrazów. 

Wystawa sfinansowana zosta-
ła ze środków Dzielnicy Ursy-
nów m.st. Warszawy.

Można ją oglądać do 23 kwiet-
nia 2014 r.

Galeria U, Dom Kultury Sto-
kłosy, ul. Lachmana 5, www.sto-
klosy.art.pl

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

Maluje wciąż ten sam obraz?
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W 2016 roku minie 200 lat
od czasu kiedy Instytut
Agronomiczny w Mary-
moncie - protoplasta
SGGW - rozpoczął kształce-
nie rolnicze w Polsce. 

Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie zain-
augurowała obchody jubileuszo-
we uroczystym Balem 200-lecia,
który odbył się 1 marca 2014 ro-
ku w Auli Kryształowej SGGW. 

Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie jest naj-
starszą szkołą wyższą w Polsce o
profilu przyrodniczym. Jej po-
czątki sięgają 1816 r. i są związa-
ne z utworzeniem Instytutu
Agronomicznego w Marymon-
cie. Początki uczelni związane
są także z kształceniem w zakre-
sie nauk weterynaryjnych. Wy-
dział Medycyny Weterynaryjnej
SGGW wywodzi się bezpośred-
nio z podwarszawskiej szkoły
weterynaryjnej założonej 17 lip-
ca 1824 r. pod nazwą „Instytut
rządowy Weterynaryi w Bura-
kowie pod Warszawą”. W 2016
roku minie 200 lat od czasu kie-
dy Instytut Agronomiczny roz-
począł kształcenie rolnicze na
dwóch poziomach: wyższym dla
przyszłych ekonomów i zarząd-
ców, a także synów właścicieli
ziemskich, oraz elementarnym –
dla przyszłych kwalifikowanych
robotników.

Swoją obecnością Bal 200-le-
cia uświetniło wielu znakomi-
tych gości. Wśród nich byli mię-
dzy innymi rektorzy uczelni war-
szawskich, parlamentarzyści,
przedstawiciele instytucji rządo-
wych, prezesi największych
przedsiębiorstw współpracują-
cych z uczelnią, byli rektorzy i
prorektorzy SGGW, a także dzie-
kani i pracownicy naukowi
wszystkich wydziałów, przed-
stawiciele doktorantów i studen-
tów oraz pracownicy administra-
cji centralnej uczelni. Rektor
SGGW prof. dr hab. Alojzy Szy-
mański odczytał listy gratulacyj-
ne przesłane przez Prof. dr hab.
Lenę Kolarską-Bobińską, Mini-
ster Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego oraz Stanisława Kalembę,
Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.

Jego Magnificencja Rektor
SGGW prof. dr hab. Alojzy Szy-
mański, otwierając Bal 200-le-
cia mówił:

„Witam Państwa w domu, któ-
ry był budowany przez 200 lat,
przez wiele pokoleń, przez lu-
dzi i instytucje, których celem
był rozwój obszarów wiejskich i
kształcenie ich mieszkańców. Za-
częło się w 1816 roku od Instytu-
tu Agronomicznego w Mary-
moncie, który powstał jako jed-
na ze staszicowskich uczelni
dzięki wielkiej aktywności pol-

skich środowisk ziemiańskich.
Powstał wtedy, gdy w Europie
dopiero kształtowało się naucza-
nie rolnicze. Marymont był 4. te-
go typu szkołą w Europie. Po-
czątki były skromne. Ale był to
zaczyn niezwykły, który pobu-
dził umysły i dusze na dziesiątki
lat, który sprawił że pod zabora-
mi rozwijała się myśl naukowa i
polskie kształcenie rolnicze. Z
tego zaczynu wyrastały w XIX i
XX wieku kolejne instytucje i for-
my kształcenia rolniczego, a z
ich połączenia powstała Szkoła
Główna Gospodarstwa Wiejskie-
go w Warszawie. Z instytutu,
gdzie od 1816 do 1830 roku stu-
diowały 122 osoby, powstała
uczelnia, w której w 1918 roku
było 460 studentów, w 1939 ro-
ku – 1400, a obecnie studiuje w
niej 27 000 studentów i dokto-
rantów. Podczas dzisiejszego
wieczoru chcemy Państwu po-
kazać drogę od Instytutu Mary-
monckiego do SGGW; wyjaśnić,
dlaczego SGGW odwołuje się do
200-letniej tradycji i dziedzictwa
marymonckiego. Dlaczego 30-
tysięczna społeczność akademic-
ka uważa, że jest spadkobierczy-
nią Profesora Beniamina Flatta –
I dyrektora Instytutu Agrono-
micznego w Marymoncie i ab-
solwentów Instytutu.

Historia Marymontu połączy-
ła SGGW z wieloma uniwersyte-

tami. Z Uniwersytetem w Mogil-
nie w Prusach, który był wzo-
rem dla tworzonego Instytutu
Agronomicznego w Marymon-
cie i gdzie studiowali pierwsi je-
go dyrektorzy, profesorowie Je-
rzy Beniamin Flatt i Michał Ocza-
powski. Z Uniwersytetem War-
szawskim, w którym w latach
1818-1832 prowadzone było
kształcenie leśne i gdzie do 1952
roku odbywało się zapoczątko-
wane w Marymoncie kształce-
nie weterynaryjne, gdzie, tak jak
w Marymoncie, wykłady prowa-
dził Julian Ursyn Niemcewicz i
wielu innych profesorów. Z Uni-
wersytetem Wileńskim, na któ-
rym już w 1803 roku utworzono
Katedrę Gospodarstwa Wiejskie-
go. Katedrą kierował Michał
Oczapowski drugi dyrektor In-
stytutu w Marymoncie, autor
„Gospodarki” – dzieła kluczowe-
go dla rozwoju wiedzy rolniczej
i wielka postać światowej nauki
rolniczej. Z Uniwersytetami Rol-
niczymi w Charkowie i w Kijowie
– do których przeniesiona zosta-
ła działalność i dorobek Instytu-
tu Gospodarstwa Wiejskiego i
Leśnictwa w Puławach. Z Uni-
wersytetem Rolniczym w Dubla-
nach pod Lwowem, z którego
wywodzili się pierwszy rektor
SGGW, jej organizator prof. Jó-
zef Mikułowski-Pomorski, rek-

tor Marian Górski oraz wielu
profesorów, zwłaszcza po II woj-
nie światowej. Dowodem jedno-
ści i historycznej współpracy śro-
dowiska akademickiego jest tak-
że utworzenie przez warszaw-
skie uczelnie w listopadzie 1918
roku walczącej o wolność Polski
Legii Akademickiej. Dzisiaj są z
nami przedstawiciele instytucji,
z którymi łączy nas wspólna hi-
storia i wieloletnia współpraca.
W imieniu społeczności SGGW
dziękuję wszystkim Państwu za
przybycie i zapraszam do udzia-
łu w obchodach 200-lecia, które
rozpoczynamy dzisiejszym ba-
lem, a które zwieńczą uroczy-
stości jubileuszowe w maju 2016
roku. To co Państwo zobaczą dzi-
siaj jest dziełem pracowników i
studentów naszej Uczelni.”

Następnie zabrał głos prof. dr
hab. Marek Krawczyk, Rektor
Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego oraz Przewodni-
czący Konferencji Rektorów
Uczelni Warszawskich, który z
okazji 200-lecia złożył gratulacje
całej społeczności akademickiej
Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego. Profesor Marek
Krawczyk podkreślił wkład
SGGW w rozwój nauczania wyż-
szego w Polsce.

Bal rozpoczął Ludowy Zespół
Artystyczny SGGW „Promni”

pięknie wykonanym mazurem z
opery „Halka” Stanisława Mo-
niuszki. Następnie Promni po-
prowadzili gości balu do Polo-
neza. W trakcie uroczystości
Promni zaprezentowali się jesz-
cze w tangu i walcu wiedeń-
skim. Bal 200-lecia uświetnił
występ Orkiestry Reprezenta-
cyjnej SGGW wraz z solistami.
W przerwach pomiędzy po-
szczególnymi występami i tań-
cem goście mieli okazję obej-
rzeć filmy prezentujące począt-
ki nauczania rolniczego oraz
powstanie Szkoły Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego w War-
szawie. W kolejnych zaprezen-
towano Gościom Balu historię
zabytkowej siedziby władz rek-
torskich SGGW. 

O północy na salę wjechał
ogromny tort z widniejącą na-
zwą uczelni i logo obchodów
200-lecia. Rektor podziękował
gościom za uświetnienie swą
obecnością inauguracji obcho-
dów 200-lecia SGGW. Słowa
uznania dla uczelni przekazał
także w bardzo ciepłym przemó-
wieniu prof. dr hab. Ryszard Zi-
mak, Wiceprzewodniczący Kon-
ferencji Rektorów Akademickich
Szkół Polskich, Rektor Uniwersy-
tety Muzycznego Fryderyka
Chopina w Warszawie.

J K

SGGW rozpoczęła obchody 200-lecia

W dniu 17 marca odbyło się kolejne z serii spotkań burmistrza z mieszkańcami poszczególnych
rejonów Ursynowa. Tym razem burmistrz Guział rozmawiał w Gimnazjum nr 92 im. Juliana Ursyna
Niemcewicza przy ul. Koncertowej 4 z mieszkańcami ulic Koncertowej, Symfonii, Okaryny i Elegijne.
Następne – dla mieszkańców Polinezyjskiej, Teligi, Strzeleckiego, i Magellana przewidziane jest na
24 marca o godzinie 18.00 w SP z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Teligi 3.

( r e d . )

W latach osiemdziesiątych XIX wieku zaczął car, pod którego rządami zbudowano w Warszawie Fort
VIII Służew w obrębie pierścienia zewnętrznego Twierdzy Warszawa. Kończyć musi teraz burmistrz
Ursynowa Piotr Guział, który być może przejmie pod egidę samorządu ten były obiekt wojskowy u zbie-
gu Nowoursynowskiej, Anody i Dolinki Służewieckiej. Deweloper, będący właścicielem tego zabytko-
wego szańca, sam bowiem nie wie, co z nim zrobić, a fort jako ochrona osiedla generałów ze stanu wo-
jennego jest raczej niezbyt potrzebny. Może powstanie tam kawiarnia albo galeria dzieł sztuki?

Kolejne spotkania, kolejne rozmowy Co zrobić z Fortem Służew...
FOTO LECH KOWALSKI

FOTO LECH KOWALSKI
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W ursynowskiej Galerii
Działań SMB „Imielin”,
wystawa sztuki współcze-
snej. 

Autorem jest Waldemar Pe-
tryk twórca samodzielny i od-
ważny w działaniu. Choć w In-
ternecie materiał o nim obfity,
to próżno by szukać pikantnych
detali z jego życia. Kiedy i gdzie
się urodził, jakie szkoły kończył
i która akademia „na świat” go
wydała… Wszystko jak jego
sztuka – w domyśle i domnie-
maniu. Brakuje tego modnego
CV, owej okrasy dla umysłów
prostych a ciekawych np. takich
jak ci „kasjerzy” od „sztuki i kul-
tury” co po urzędach siedzą dzie-
ląc szmal podatników między
żebrzących artystów wg własne-
go systemu wartości. Im zapew-
ne Petryk, znany w środowisku
wystawców z działań perfor-
mance, instalacji, obiektów mu-
siałby najpierw udowodnić, że
artystą jest, gdyż proste obja-
śnienie KOŃ jaki jest, każdy wi-
dzi z pierwszej XVIII-wiecznej
polskiej encyklopedii „Nowe Ate-
ny” ks. Benedykta Chmielow-
skiego nic dla nich nie znaczy.
Ale dosyć o niesprawdzonych
wiadomościach, za które pełną
odpowiedzialność biorę. 

Wróćmy do twórcy „co się na
pniu” nam urodził. On na pewno
kłopotu ww. osobnikom by nie
sprawił. Wszystkie prace są wy-
konane z materiałów ocalonych
ze śmietniska (dokładniej – z pa-
pieru) i w pełni odpowiadają po-
żytecznej działalności zwanej re-
cyklingiem. Są zatem za darmo.
No, może wyjątkiem jest sznu-
rek. Ale jak należy przypuszczać
na jego zakup żaden urząd od
kultury, nawet najbardziej
„oszczędny”, pieniędzy by nie

poskąpił pod warunkiem precy-
zyjnego podania parametrów.
Ten wygląda mi na szlachetny –
taki, którym krępuje się szynki i
balerony. Ale ślepe oko może się
mylić. Niemniej sznurek odgry-
wa w tej chyba odmianie instala-
cji rolę istotną. Autor w druku
ulotnym  często twórcy uważają,
iż odwzorowania ich miraży nie
wymagają objaśnień widzowi
pospolitemu) napisał: Prace za-
wieszone są w przestrzeni tak,

aby były w ciągłym ruchu powo-
dowanym między innymi obec-
nością oglądających osób. Nie-
które wysoko, inne nisko – widz
zmuszony jest do porzucenia po-
stawy „godnego-pionowego ko-
nesera sztuki”. Powstaje zdarze-
nie – działanie. Wszystko się zga-
dza. Rysunki unoszą się w po-
wietrzu na sznurkach – fruwają
i kręcą się wokół własnej osi,
zmuszając ciekawych do zadzie-
rania głowy, wyciągania szyi lub
przysiadów. Całość wystawy ar-
tysta zatytułował „27 RYSUN-
KÓW, Z KTÓRYCH 7 JEST NIE-

WIDOCZNYCH”. Niepokojąca
część tego miana spowodowa-
ła, że na wernisażu bardziej do-
ciekliwi „demolowali” wiszące
prace zaglądając między zszyte,
złożone do siebie plecami rysun-
ki w poszukiwaniu „niewidocz-
nych”. A tymczasem w kącie stał
karton z AUCHAN, z dumnym
polsko-angielskim nadrukiem
„Zbijamy ceny zawodowo Onli-
ne!”, z nalepkami „JAJKA” i ety-
kietą „ŚWIEŻE Lidia Ostałow-

ska”. Tam szperać należało! Ry-
sunków jest więcej – 27 to mini-
mum. Nie wszystkie są wisielca-
mi. Część stoi na fortepianie, in-
ne na występku w ścianie Gale-
rii. Oglądając te prace niejako
samo nasuwa się pytanie: czy to
są rysunki? Widzimy wśród nich
bowiem reliefy, malunki, szkice,
bazgroły, kartki jakby wyrwane
z buchalteryjnej księgi itp. Zwy-
kle krótki, odręczny, mniej lub
bardziej czytelny podpis infor-
muje o intencji autora. Petryk
przewidział tę ewentualność i
ww. notce wyjaśnia: Prace po-

kazywane na obecnej wystawie
(…) nazwałem RYSUNKAMI
dlatego, że to słowo-pojęcie sta-
ło się dziś bardzo nieostre, a
przez to przydatne do sytuacji
równie niejednoznacznej. I to
tłumaczy charakter ekspozycji. 

Poglądy Waldemara Petryka
na współczesną sztukę sięgają
lat 70. ubiegłym wieku, gdy do
polski dotarł konceptualizm, kie-
runek negujący rolę przedmiotu
w obrazach a eksponujący pro-
ces twórczy artysty jako właści-
we dzieło. Oznaczało to rezy-
gnację ze sztuki tradycyjnej. Mło-
dy artysta wybrał własną drogę
twórczą – nałożył konceptualizm
na sztukę obrazową, jak baro-
kowy hełm na gotycką wieżę, i z
powodzeniem buduje tą meto-
dą swoje obiekty. Często łączy
je z działaniem performens i sam
uprawia ten rodzaj sztuki. Na
wernisażu wystawy krążył mię-
dzy gośćmi we wzorzystym
wdzianku telewizyjnego wróż-
bity. Urodzony kawalarz, który
używa swojego talentu do two-
rzenia własnej historii intelektu-
alnego absurdu.

Przed wejściem wita nas pod-
wieszony pod sufitem dziwny
stwór. Co to jest? Cytuję twórcę
z zachowaniem oryginalnego li-
ternictwa: „TRYNGER /tringeri-
cus vulgaris/ Paskuda, która nie
posiadała wizualnej postaci, a
straszyła zewsząd. Aby móc się
jej przyjrzeć, zbudowałem pre-
zentowany na wystawie konter-
fekt. Być może atrakcyjny z ze-
wnątrz, lecz pusty w środku.”

Wystawa w Galerii Działań
przy ul. Marco Polo 1, będzie
czynna do 28 marca br. w godz.
14.00-20.00 z wyjątkiem świąt i
dni wolnych od pracy.

Te k s t  i  f o t . :  J e r z y  R .  B o j a r s k i  

W Galerii ucznia DK Imielin przy ul. Dereniowej 6 moż-
na oglądać wystawę pt: „Samochody”. Autorem wysta-
wionych prac jest jedenastoletni uczeń V klasy SP nr
336 na Ursynowie. Swoją przygodę z plastyką zaczął
już w wieku 7 lat. 

W „Malowniczym Zakątku” pod okiem pani Gabryelli Miłowskiej-
-Moląg powstawały rysowane mocno i zdecydowanie pastelami olej-
nymi wielkowymiarowe pejzaże z samochodami w roli głównej. W
2012 roku zaczął uczęszczać na zajęcia plastyczne do Klubu A4 SMB
Imielin. Tu stworzył serię prac formatu A3 przedstawiających samo-
chody w sposób szczegółowy. Wiedza i fascynacja samochodami po-
zwoliła mu na swobodne „opowiadanie” ołówkiem o konstrukcji i
detalach różnych aut, a talent na subtelne wymodelowanie nadwo-
zia kolorowym grafitem i akwarelą[RTF bookmark start: _Go-
Back][RTF bookmark end: _GoBack]. Prace Patryka wyróżnione by-
ły w Wiosennych Konfrontacjach Artystycznych ‘09 oraz prezento-
wane w Galerii Ucznia na wystawie „Swidermajer-architektura
nadświdrzańska”. Wystawę zorganizowano przy wsparciu finan-
sowym Wydziału kultury Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Wy-
stawa czynna do 10 kwietnia od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 12.00-20.00. Wstęp wolny, zapraszamy.

M a r i a  K u d u k

Samochody i Patryk Waldemara Petryka rysunki „podwieszone”
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W Gimnazjum nr 92 im.
Juliana Ursyna Niemcewi-
cza przy ul. Koncertowej 4
na Ursynowie rosną przy-
szli mistrzowie futbolu,
koszykówki, siatkówki,
pływania i tenisa. Chyba
nie ma w Polsce szkoły,
dysponującej lepszym
kompletem obiektów spor-
towych. 

Dyrektor Mariusz Karczewski
stara się jak może, żeby ucznio-
wie mieli optymalne warunki za-
równo do odbywania lekcji ogól-
nych, zajęć wychowania fizycz-
nego, jak również do treningu,
dającego wstęp do kariery wy-
czynowej. Gimnazjum dysponu-
je dużą i bardzo funkcjonalną ha-
lą (30 x 30 m), 25-metrową pły-
walnią (zarządzaną przez
UCSiR), boiskami zewnętrzny-
mi do piłki nożnej, piłki ręcznej,
koszykówki, siatkówki, a nawet
siatkówki plażowej. Obok szkoły
położony jest stadion z tartano-
wą bieżnią okólną i pełnowymia-
rowym boiskiem piłkarskim o
sztucznej nawierzchni. Zaraz za
płotem stadionu mieszczą się
korty tenisowe, będące w posia-
daniu klubu Tie-Break, ale udo-
stępniane uczniom uczęszczają-
cym do pierwszej w Polsce gim-
nazjalnej klasy tenisowej, utwo-
rzonej w porozumieniu z burmi-
strzem dzielnicy Ursynów Pio-
trem Guziałem. 

Klasa ruszyła w bieżącym ro-
ku szkolnym, stając się ewene-
mentem na skalę krajową, stwa-
rza bowiem szanse sportowego
rozwoju nie tylko dzieciom za-
możnych rodziców. Ten ekspery-
ment jest w pewnym sensie na-
wiązaniem do utworzonej przed
laty w Los Angeles fundacji,
otwierającej młodzieży z dzielnic
nędzy drogę do kariery w wielu
dyscyplinach sportu, a między
innymi w tenisie. – To dzięki na-
szej fundacji światowe szczyty
osiągnęły dwie amerykańskie te-
nisistki Venus i Serena Williams
– powiedziała mi kiedyś współ-
inicjatorka tego przedsięwzięcia
Anita DeFrantz, wchodząca w
skład Międzynarodowego Komi-
tetu Olimpijskiego.

Demokratyzująca dostęp do
kortów klasa tenisowa w gimna-
zjum nr 92 rozwija się znakomi-
cie, bo trafili do niej uczniowie i
uczennice mający już znaczące
osiągnięcia w kategorii młodzi-
ków, a trenujący dotychczas w
różnych klubach Warszawy. Nie-
którzy z nich, jak chociażby Nad-
ia Brunzlow, zaczynali właśnie
na kortach Tie-Breaku pod okiem
francuskiego trenera Cyrila Kali-
sa i teraz powrócili pod jego skrzy-
dła. W prowadzeniu treningów
wspomaga Francuza nauczyciel
szkolny Jarosław Łukasiewicz. 

Jak twierdzi wychowawczyni
klasy ze specjalizacją tenisową
Monika Nowakowska (kiedyś

koszykarka wysokiego szczebla,
a obecnie nauczycielka informa-
tyki), jej podopieczni, wylewają-
cy codziennie pot na korcie, na-
leżą do najlepszych uczniów,
mając dyscyplinę wpojoną już
od dziecka. Bo trenowanie teni-
sa to nie jest zabawa porówny-
walna z innymi sportami. Nor-
malnie biorąc, w grę wchodzą
wszak ogromne koszty, jakie
muszą ponosić rodzice przy-
szłych mistrzów. 

Przy szkole działa dobrze roz-
winięty Uczniowski Klub Sporto-
wy GIM-92, ale podstawą jest
szkolenie w obrębie klas sporto-
wych. Bodaj największe sukcesy
notuje klasa pływacka, w której
trenerami są Marcin Pietrych, Da-
riusz Polkowski i Michał Rudnik.
A spod ich reki wyszli złoci meda-
liści mistrzostw Polski niższej ka-
tegorii juniorów – Klaudia Jan-
kowska i Antoni Kałużyński. 

Uczniowie klasy koszykar-
skiej, pod wodzą wspomnianego
Jarosława Łukasiewicza i Anny
Kozłowskiej, zostali w sezonie
2012/2013 wicemistrzami Polski
kadetów. Coraz lepiej prezentu-
ją się siatkarki, prowadzone
przez Michała Chydzińskiego i
Marcina Pietrycha oraz piłkarze,
których trenują Krzysztof Liziń-
czyk i Maciej Demich. 

Sportową supergwiazdą gim-
nazjum jest grający na co dzień
w koszykówkę mistrz świata ju-
niorów w taekwondo – Michał
Dobrzyński. 

Ciekawe rozwiązanie znale-
ziono, jeśli chodzi o zagospoda-
rowanie szkolnego stadionu. Pły-
ta boiska jest na okres jesienno-
-zimowy pokrywana balonem,
co umożliwia przeprowadzanie
treningów niezależnie od wa-
runków atmosferycznych. Balon
postawiła na własny koszt firma
Let’s Go, podpisawszy za zgodą
szkoły odpowiednią umowę z
burmistrzem dzielnicy Piotrem
Guziałem. Firmie interes się
opłaca, ponieważ wieczorami,
gdy z krytego stadionu nie korzy-
sta już młodzież, podzielone na
trzy części boisko jest wynajmo-
wane do celów komercyjnych.
Tym sposobem realizuje się swo-
isty ideał partnerstwa publicz-
no-prywatnego.

Gimnazjum nr 92 – jak zapew-
nia dyrektor Karczewski – ma ko-
lejne plany sportowego rozwo-
ju. W najbliższej przyszłości obok
pięciu wspomnianych dyscyplin
młodzież na Koncertowej będzie
mogła trenować triathlon. Ro-
dziców zainteresowanych skie-
rowaniem swoich pociech do tak
usportowionej szkoły dyrekcja
zaprasza w czwartek 20 marca o
godz. 18.00 na szkolny dzień
otwarty. Dojazd jest bardzo do-
godny (stacja metra Ursynów). 

M a c i e j  P e t r u c z e n k o
F o t o  To m a s z  I w a ń s k i  

i  L e c h  K o w a l s k i

Ursynów pokazuje całej Polsce jak można rozwijać sport szkolny

Koncertowo na Koncertowej
KKllaassaa tteenniissoowwaa ggiimmnnaazzjjuumm,, zz ttyyłłuu ttrreenneerrzzyy
CCyyrriill KKaalliiss ((zz lleewweejj)) ii PPiioottrr NNoowwiicckkii
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IKEA Janki przekaże ponad 
400 kolorowych jaśków

Ponad 400 kolorowych poszewek na poduszki już niedługo trafi do małych pa-
cjentów Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. To właśnie z myślą o nich kilka-
dziesiąt osób szyło kolorowe jaśki podczas akcji „Uszyj Jasia” w IKEA Janki, któ-
re zamienią szpitalne pokoje w bajkową krainę. Przekazanie poszewek na po-
duszki odbędzie się w czwartek 20 marca o godz. 10.00 w Instytucie Matki i
Dziecka przy ul. Kasprzaka 17a. 

400 metrów tkanin, 500 szpilek, 20 par nożyczek oraz 30 szpulek nici wykorzystano do uszy-
cia ponad 400 poszewek na poduszki podczas akcji „Uszyj Jasia” w IKEA Janki. Kolorowe jaśki po-
zwolą przenieść się dzieciom do bajkowej krainy i ułatwią maluchom pobyt w Instytucie Matki i
Dziecka, gdzie każdego roku trafia ponad 13 tysięcy chorych dzieci. 

– Instytut Matki i Dziecka to niezwykła placówka, w której lekarze nieprzerwanie walczą o ży-
cie i zdrowie dzieci. To właśnie dlatego postanowiliśmy wszystkie kolorowe poszewki przekazać
małym pacjentom tego szpitala – mówi Karol Barcal z IKEA Janki. 

– Jestem szczęśliwa, że tak dużo osób włączyło się w akcję „Uszyj Jasia”. Dzięki zaangażowa-
niu pracowników IKEA Janki i pomocy tak wielu osób udało nam się uszyć kilkaset poszewek dla
pacjentów Instytutu Matki i Dziecka – mówi pomysłodawczyni, Natalia Bielawska. 

Przekazanie jaśków odbędzie się w Instytucie Matki i Dziecka przy ul. Kasprzaka 17a w czwar-
tek 20 marca o godz. 10.00. Pomysłodawczynią akcji „Uszyj Jasia” jest Natalia Bielawska, mama
3-letniego Bruna i autorka bloga Ekoubranka. 

Akcja powstała spontanicznie, kiedy podczas pobytu z synkiem w jednym z krakowskich szpi-
tali Pani Natalia zauważyła, że brakuje poszewek. Kilka dni później poprosiła znajome blogerki
o pomoc w uszyciu kolorowych poduszek. Efekty akcji oraz  radość dzieci przerosły najśmielsze
oczekiwania i dlatego pani Natalia postanowiła rozszerzyć działania także na inne miasta. W cią-
gu roku, dzięki pomysłodawczyni akcji oraz zaangażowaniu innych osób, ponad 4000 poszewek
trafiło do szpitali, domów dziecka i hospicjów w całej Polsce.

Ł K

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej
„Służew nad Dolinką” rozstrzygnęła w dniu
10 marca br. konkurs na prezesa Zarządu.
Obowiązki prezesa Zarządu zostały
powierzone Grzegorzowi Jakubcowi,
dotychczasowemu zastępcy.

Członek Rady Nadzorczej, Andrzej Wiltos
będzie czasowo pełnił obowiązki zastępcy
prezesa Zarządu, do chwili wyboru nowego
zastępcy.

y b y
F o t .  L e c h  K o w a l s k i

Nowy prezes Zarządu
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służew nad Dolinką”

GGrrzzeeggoorrzz JJaakkuubbiieecc AAnnddrrzzeejj WWiillttooss
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OOdd nnaasszzeeggoo oossttaattnniieeggoo ssppoo-
ttkkaanniiaa mmiinnęęłłoo jjuużż ttrroocchhęę cczzaassuu..
PPrroosszzęę ppoowwiieeddzziieećć cczzyymm,, jjaakkoo
rraaddnnii,, zzaajjmmoowwaallii ssiięę PPaańńssttwwoo
oossttaattnniioo??

W ostatnim czasie – trzeba
przyznać – działo się naprawdę
wiele i nie sposób pewnie opo-
wiedzieć tu o wszystkim, czym
się obecnie zajmujemy. Na pew-
no trzeba jednak wyróżnić kil-
ka kwestii, takich jak: rozbudo-
wa Tesco na Kabatach, budowa
sklepu Lidl na Kabatach, przy-
jęcie sprawozdania z wykona-
nia przez zarząd załącznika bu-
dżetowego, wnioski do planu za-
gospodarowania dla obszaru na
północ od ul. F. Płaskowickiej.
Ponadto pierwszy raz w historii
dzielnicowego samorządu Ursy-
nowa w ramach cyklu ‘proble-
my społeczności lokalnej’ odby-
wają się na bieżąco spotkania
burmistrza z mieszkańcami, za-
kończył się etap składania pro-
jektów do budżetu partycypa-
cyjnego. Wpłynęło 118 wnio-
sków projektowych. 

JJeeśśllii cchhooddzzii oo TTeessccoo,, kkiieeddyy mmaa
ppoowwssttaaćć nnoowwaa ggaalleerriiaa hhaannddlloowwaa??

W tej chwili nie znamy odpo-
wiedzi na to pytanie, jest to pew-
nie kwestia kilku lat. Obecnie
trwają procedury dotyczące wy-
dania decyzji środowiskowej.
Później będzie zapewne złożo-
ny wniosek o pozwolenie na bu-
dowę. Mieszkańcy mają sporo
uwag do charakteru projekto-
wanej galerii. 

AA ddllaacczzeeggoo ttaa sspprraawwaa bbuuddzzii
ttyyllee kkoonnttrroowweerrssjjii?? PPrrzzeecciieeżż ww
mmiieejjssccuu,, ww kkttóórryymm jjeesstt oobbeeccnniiee
hhiippeerrmmaarrkkeett,, oobboowwiiąązzuujjee ppllaann
zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa pprrzzeessttrrzzeenn-
nneeggoo - zzoossttaałł oonn pprrzzyyjjęęttyy ww 22000088
rr.. PPoozzaa ttyymm,, ttoo mmiiaassttoo wwyyddaajjee
wwsszzeellkkiiee ddeeccyyzzjjee ww tteejj sspprraawwiiee,, aa
nniiee ddzziieellnniiccaa.. 

Mieszkańcy oczekują od in-
westora, by poprowadził inwe-
stycję tak, by w jak największym
stopniu zrealizować ich postu-
laty – chodzi m.in. o ogranicze-
nie hałasu podczas dostaw, a tak-
że tego wydobywającego się z
wentylatorów, zlokalizowanie
dostaw w bryle budynku (np.
pod ziemią, a nie na otwartej
przestrzeni), tak aby były one
odizolowane od otoczenia i oko-
licznych budynków. W tej mate-
rii potrzebny jest przede wszyst-
kim dialog, aby wyjaśniać spor-
ne kwestie, rozmawiać o nich,
tak aby nie było niejasności i nie-
domówień, szukając jak najwła-
ściwszych rozwiązań. My jako
dzielnica – zarząd i radni – stara-
my się stworzyć mieszkańcom
możliwość dialogu z Tesco w tej
sprawie. W styczniu na wniosek
burmistrza i klubu radnych Nasz
Ursynów zorganizowaliśmy po-
siedzenie Komisji Architektury, a
w marcu wysłuchanie publicz-
ne. Zdajemy sobie sprawę, że
mimo iż to nie dzielnica wydaje
pozwolenia w tej kwestii, to jako
włodarze dzielnicy musimy sta-
rać się dać mieszkańcom Kabat
platformę, za pomocą której mo-
gą prowadzić rozmowy z inwe-
storem. Oprócz spotkań, które
wymieniłem, burmistrz dodat-
kowo powołał roboczy zespół

składający się z przedstawicieli
mieszkańców, urzędu, radnych i
inwestora. 

KKoonnttrroowweerrssjjee bbuuddzzii ttaakkżżee bbuu-
ddoowwaa sskklleeppuu LLiiddll pprrzzyy zzbbiieegguu
uulliicc WWąąwwoozzoowweejj ii RRoossoołłaa..

To prawda – to także trudna
sprawa i w tej kwestii również
odbyło się posiedzenie komisji
(miało to miejsce w styczniu).
Zostało zorganizowane na
wniosek burmistrza, który
chciał przedstawić mieszkań-
com, procedurę, zgodnie z któ-
rą będzie procedowane pozwo-
lenie na budowę. Należy sobie
jednak zdawać sprawę, iż w
tym przypadku jeżeli po anali-
zie okaże się, że inwestor jest
na prawie – tzn. zgodnie z pra-
wem, jeśli spełnia wszelkie wa-
runki, to musi dostać pozwole-
nie na budowę, bowiem nie
można ot tak nie wydać komuś
pozwolenia. Jeżeli się okaże, że
nie zostały dopełnione jakieś
warunki, to wtedy będzie wyda-
na odmowa. Obecnie trwa pro-
cedura w tej sprawie. Należy so-
bie zdawać sprawę, że jeżeli
okazałoby się, że decyzja była-

by odmowna, to i tak jest proce-
dura odwoławcza i nie oznacza-
łoby to definitywnego zakoń-
czenia sprawy. Podobnie jak w
przypadku Tesco, w miejscu,
gdzie miałby powstać nowy
obiekt usługowo-handlowy jest
obowiązujący plan zagospoda-
rowania przestrzennego. Rozu-
miem mieszkańców, którzy nie
chcą takiego obiektu, ale z dru-
giej strony zdaję sobie sprawę,
że każda inwestycja budowlana
budzi emocje. 

WW 22001122 rr.. RRaaddaa DDzziieellnniiccyy ppoo-
ddeejjmmoowwaałłaa uucchhwwaałłęę,, kkttóórraa nniiee
zzoossttaałłaa ppooddjjęęttaa pprrzzeezz RRaaddęę MMiiaa-
ssttaa.. PPoossttuulloowwaalliiśścciiee wwtteeddyy PPaańń-
ssttwwoo oo zzmmiiaannęę ppllaannuu.. 

To prawda. Rada Dzielnicy na
wniosek Lecha Królikowskiego
z Naszego Ursynowa postulowa-
ła zmianę planu już 2 lata temu.
Wtedy władze miasta nie widzia-
ły sensu w takich działaniach, a
to był właściwy na to czas, bo
nie było wniosku o pozwolenie
na budowę. Wtedy można było
zmieniać plan, np. poprzez
uchwalenie planu dla małego
obszaru. Nie narażalibyśmy gmi-
ny na straty finansowe. Dziś, w
roku wyborczym, podejmowa-
nie nagle takich decyzji jest dzia-
łaniem pod publikę, działaniem
fasadowym i mocno spóźnio-
nym. Takie działania mogą przy-

nieść odwrotny skutek, one tyl-
ko sieją zamęt, rozpalają oczeki-
wania, a interes publiczny póź-
niej może stracić miliony złotych,
kiedy trzeba będzie wypłacić od-
szkodowanie. Tak jak w sprawie
sklepu Tesco uważam, że należa-
łoby podjąć dialog, aby ewentu-
alna inwestycja rodziła dla oto-
czenia jak najmniej skutków
ubocznych i aby inwestor zreali-
zował jakieś dodatkowe rzeczy,
np. zmniejszające hałas, dodat-
kowa droga etc. Z deklaracji in-
westora wynika, że jest on zain-
teresowany dialogiem. Bardziej
niż budowy sklepu, obawiałbym
się tego, że władze Warszawy
zamiast ul. Ciszewskiego-Bis,
nieustannie twierdzą, że najlep-
szym połączeniem drogowym z
Wilanowem byłaby ul. Rosnow-
skiego/Nowokabacka. Z tym po-
mysłem trzeba walczyć, bo ta
droga dopiero wygeneruje du-
ży ruch na Kabatach i to będzie
problem. Dziś powinniśmy wszy-
scy mówić, że zamiast Rosnow-
skiego/Nowokabackiej, która
kosztowałaby około 200 mln zł,
lepiej wybudować tańszą drogę

Ciszewskiego –Bis, koszt około
60 mln zł. 

PPrroosszzęę ooppoowwiieeddzziieećć,, jjaakk oobbeecc-
nniiee wwyygglląąddaa sspprraawwaa ddoott.. wwnniioo-
sskkóóww ddoo ppllaannuu zzaaggoossppooddaarroowwaa-
nniiaa pprrzzeessttrrzzeennnneeggoo ddllaa cczzęęśśccii oobb-
sszzaarruu IImmiieelliinnaa ii SSMM NNaa SSkkrraajjuu..
TTeerrmmiinn iicchh sskkłłaaddaanniiaa mmiinnąąłł 2288
lluutteeggoo.. 

Mieszkańcy Imielina i części
obszaru SM Na Skraju już od
wielu lat oczekują od władz m.st.
Warszawy, że dla ww. obszaru
zostanie utworzony miejscowy
plan zagospodarowania prze-
strzennego. Składanie wnio-
sków, to jeden z pierwszych eta-
pów tworzenia planu. W tym
etapie mieszkańcy mają swój
głos. My jako komisja złożyliśmy
wnioski mające na celu ograni-
czenie zabudowy, ochronę ist-
niejących zieleńców osiedlowych
oraz miejsc parkingowych. Po-
nadto zawnioskowaliśmy aby w
planie nad POW został stworzo-
ny park komunikacyjny (parki,
ścieżki biegowe, drogi rowero-
we), a także dodatkowe miejsca
parkingowe, tak aby było jak naj-
mniej niedogodności dla miesz-
kańców.

SSkkoorroo mmoowwaa oo mmiieesszzkkaańńccaacchh -
ww oossttaattnniimm cczzaassiiee ooddbbyywwaajjąą ssiięę
ssppoottkkaanniiaa mmiieesszzkkaańńccóóww zz bbuurrmmii-
ssttrrzzeemm –– pprroosszzęę ppoowwiieeddzziieećć ccooss
wwiięęcceejj nnaa tteemmaatt tteeggoo pprroojjeekkttuu..

Jako Nasz Ursynów kładzie-
my ogromny nacisk na kontakt z
mieszkańcami, chcemy, aby mie-
li oni wpływ na to, co się dzieje w
dzielnicy, by mieli przekonanie,
że każdego dnia interesujemy
się tym, co jest dla nich ważne.
Stąd też pomysł na „wyjście bur-
mistrza do ludzi” – podczas cyklu
spotkań w różnych częściach Ur-
synowa wszyscy chętni mogą
wysłuchać relacji z tego, co dziel-
nica robi, jakie inwestycje reali-
zuje, co ma w planach. Miesz-
kańcy mogą zabrać głos przed-
stawiając krytyczne uwag i swo-
je propozycje działań. Uważa-
my, że ma to sens i jest niezwy-
kle ważne, aby władza nie koja-
rzyła się tylko z „rządzeniem zza
biurka”, ale by była naprawdę
blisko ludzi i wychodziła naprze-
ciw ich potrzebom i oczekiwa-
niom. Dotyczy to nie tylko po-
staci samego burmistrza – wszy-
scy nasi radni są jak najbliżej lu-
dzi i angażują się w swoją dzia-
łalność. Przecież oprócz tych
spotkań, w tej kadencji także
spotkania komisji są bardziej
otwarte i często odbywają się

przy licznym udziale mieszkań-
ców, zorganizowaliśmy dwa ra-
zy wysłuchanie publiczne. 

NNiieekkttóórrzzyy ppooddnnoosszząą zzaarrzzuutt,,
żżee ttoo rrookk wwyybboorrcczzyy,, żżee bbuurrmmiissttrrzz
GGuuzziiaałł mmaa aammbbiiccjjee ii cchhccee ssttaarrttoo-
wwaaćć nnaa PPrreezzyyddeennttaa WWaarrsszzaawwyy.. 

Oczywiście niektórzy tak za-
wsze będą twierdzić, ale w ten
sposób zawsze można wszystko
skrytykować i w zasadzie to by
oznaczało, że jeśli ktoś jest ak-
tywny, to znaczy, że robi to pod
publiczkę. Jest to absurdalne my-
ślenie, bo przecież spotkania z
ludźmi są esencją demokracji,
esencją samorządności, o to cho-
dzi w polityce. Pomysł spotkań
narodził się w 2010 r. Wtedy ro-
boczo nazywaliśmy to „publicz-
ne przesłuchania burmistrza” i
chcieliśmy się wzorować na tego
typu inicjatywie w Londynie. Od
początku tej kadencji było wiele
spotkań z burmistrzem, ale nie
do końca w tej formule, np. Na
Raabego, na Cybisa, na Zielo-
nym Ursynowie, 16 KUD, ul.
Wełniana. etc. Dopiero w 2013 r.
została ona oficjalnie nazwana –
„Problemy społeczności lokal-
nej”. Mamy nadzieje, że taka for-
muła, niezależnie kto będzie rzą-
dził w następnej kadencji, zosta-
nie podtrzymana. 

PPaanniiee PPiioottrrzzee,, ppoocczząątteekk nnoowwee-
ggoo rrookkuu zzaawwsszzee wwiiąążżee ssiięę zzee sspprraa-

wwoozzddaanniieemm zz rreeaalliizzaaccjjii bbuuddżżeettuu
zzaa rrookk ppoopprrzzeeddnnii.. JJaakk ddzziieellnniiccaa
„„wwyyppaaddłłaa”” ww tteejj kkwweessttiiii??

Rada Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy, podczas sesji
13 lutego br. przyjęła sprawoz-
danie Zarządu Dzielnicy z wy-
konania w 2013 roku załączni-
ka budżetowego Dzielnicy Ursy-
nów do budżetu miasta.
Uchwały nie poparł klub PO, co
dziwi o tyle, że wskaźniki wyko-
nania budżetu były dużo lepsze
niż w latach 2009-2010, gdy
rządziła właśnie PO i wyrażała
aprobatę dla swoich wyników
finansowych, pomimo, że były
najsłabsze w historii. W 2013 r.
zrealizowaliśmy dochody w wy-
sokości 97,3 mln zł, tj. o ok. 22,6
mln zł więcej w porównaniu do
pierwotnego planu. W minio-
nym roku Urząd Dzielnicy Ursy-
nów wydał ponad 314 mln zł,
czyli 97,3 proc. planu po zmia-
nach. Po stronie wydatków in-
westycyjnych (majątkowych)
nastąpiło niższe niż w latach
ubiegłych wykonanie budżetu
- na poziome 82,8 proc. Jedną z
głównych przyczyn był brak

zgody miasta na przesunięcie
środków z zadań, które nie mo-
gły być obiektywnie wykonane
w minionym roku, na inne za-
dania, które mogliśmy i chcieli-
śmy wykonać, np. wykup grun-
tów pod budowę dojazdu do
osiedla na ul. Gąsek, rozbudo-
wa parkingu pod urzędem, czy
instalacja świateł na ul. Dere-
niowej. Warto zauważyć, co jest
godne pochwały, że w tej ka-
dencji każda wolna złotówka
jest przeznaczana na edukację.
Tak samo było w 2013 r., w któ-
rym rekordowo wydano ponad
188 mln na oświatę, w tym na
remonty przeznaczono aż 10
mln zł., w 2009 r, było to około
5 mln zł. Dzięki temu, jako jedy-
na dzielnica w zeszłym roku
wyremontowaliśmy aż 5 boisk
przy szkołach. 

PPaanniiee PPiioottrrzzee,, nniiee oodd ddzziiśś wwiiaa-
ddoommoo,, żżee jjeesstteeśścciiee ppoodd ssttaałłąą kkrryy-
ttyykkąą ooppoozzyyccyyjjnneejj PPOO.. JJaakk PPaann ttoo
sskkoommeennttuujjee??

Uważam, że jest to niczym
nieuzasadniona i niezasłużona
krytyka. Oczywiście prawem
opozycji jest nadzorowanie aktu-
alnie rządzących, jednak to jak
postępuje PO jest dla nas niezro-
zumiałe. Bo jak inaczej można
nazwać krytykowanie nas za nie-
wybudowanie połączenia z Wi-
lanowem ulicą Ciszewskiego?

Przypomnę, że połączenie Ursy-
nów-Wilanów jest w programie
PO od 2006 r. Przecież to nie
dzielnica decyduje o tym, w któ-
rym miejscu i w jaki sposób po-
łączenie to może w ogóle po-
wstać i przede wszystkim to nie
dzielnica finansuje takie połą-
czenie – robi to miasto. To z wi-
ny włodarzy miasta nie istnieje
prawdziwe połączenie drogowe
między dwoma dzielnicami – Ur-
synowem i Wilanowem – i to
tam należy się doszukiwać bra-
ku dobrej woli i niewywiązywa-
nia się z obietnic wyborczych.
My w tej kadencji podjęliśmy
wiele działań w tej kwestii i ma-
my czyste sumienie. Muszę Pań-
stwu powiedzieć, że najbardziej
zaszokowało mnie, gdy kiedyś
zostaliśmy zaproszeniu przez
radnych niezależnych z Wilano-
wa na obrady komisji i tam oka-
zało się, że radni z PO w ogóle
nie chcą budowy Ciszewskiego-
-Bis, bo dla nich lepiej jest wybu-
dować ul. Rosnowskiego/Nowo-
kabacką, która jest 3 razy droż-
sza! Zakładając nawet, że ze
swoich środków moglibyśmy
wybudować część po stronie Ur-
synowa, to biorąc pod uwagę na-
stawienie radnych z PO z Wila-
nowa, mielibyśmy budować dro-
gę donikąd? To byłby absurd i
niegospodarność.

OOcczzyywwiiśścciiee,, ttuu ppoowwiinnnnaa bbyyćć
zzggooddaa.. BBiioorrąącc ppoodd uuwwaaggęę,, ppoołłuu-
ddnniioowwąą cczzęęśśćć UUrrssyynnoowwaa,, wwyyddaa-
jjee ssiięę bbaarrddzzoo rraaccjjoonnaallnnee,, żżee ttoo
ppoołłąącczzeenniiee ddrrooggoowwee,, nnaa kkttóórree
ssiięę cczzeekkaa ppoowwiinnnnoo bbyyćć zzrreeaalliizzoo-
wwaannee ppoopprrzzeezz CCiisszzeewwsskkiieeggoo..
TTrruuddnnoo jjeesstt oobbwwiinniiaaćć wwłłaaddzzee UUrr-
ssyynnoowwaa,, żżee nniiee mmaa tteeggoo ppoołłąącczzee-
nniiaa.. TToo ppoowwiinnnnaa bbyyćć ddeeccyyzzjjaa rraa-
ttuusszzaa wwaarrsszzaawwsskkiieeggoo ii iinnwweessttyy-
ccjjaa ppoowwiinnnnaa bbyyćć rreeaalliizzoowwaannaa
jjeeddnnoocczzeeśśnniiee ddwwóócchh ddzziieellnniiccaacchh,,
aa nniiee jjeeddnneejj.. 

To jest cała Platforma, a ich
postawa to najwyższy poziom
wyrachowania politycznego. Tu-
taj mówią, że niby coś chcą, a
ich koledzy w innej dzielnicy
mówią zupełnie co innego, a
władze miasta, blokują z kolei
wszystko. Dodatkowo ich kry-
tyka często nie ma pokrycia w
faktach, bo mówienie, że w tej
kadencji nie realizuje się no-
wych dużych inwestycji jest po
prostu nieporozumieniem. Wy-
starczy wziąć każdy budżet
przygotowany przez skarbnika
miasta i na wstępie jest zawsze
napisane, że dochody miasta
spadły i że przekłada się to na
warszawskie dzielnice. Dodat-
kowo inwestycje, które są reali-
zowane, są zawsze zaplanowa-
ne w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej i realizuje się je zgod-
nie z przyjętym planem. Jeżeli
koleżanki i koledzy z PO tego
nie wiedzą, to lepiej tego nie ko-
mentować, każdy sam może so-
bie wyciągnąć wnioski. W szcze-
gólności niewiarogodne są wy-
powiedzi radnych z PO, którzy
pełnili ważne funkcje w zeszłej
kadencji. Przypominam, że w
latach 2009-2010 wykonanie
budżetu inwestycyjnego było na
poziomie nieco ponad 50%, a
w 2009 r. Platforma oddała bez-
zwrotnie do budżetu miasta po-
nad 20 mln zł! Takie osoby, po-
dające coś krytyce są przecież
całkowicie niewiarygodne. Dla-
tego traktuje krytykę PO jedynie
jako możliwość zasiania wśród
ludzi niepewności. Jest to wy-
soce szkodliwe działanie i chyba
bierze się ono z poczucia bez-
radności. Zapewniam Państwa,
że staramy się racjonalnie go-
spodarować groszem publicz-
nym i wedle możliwości robić
maksymalnie dużo, to co jest
możliwe. 

DDzziięękkuujjęę zzaa rroozzmmoowwęę.. 
R o z m a w i a ł :  K G .

Rozmowa z Piotrem Skubiszewskim, radnym Naszego Ursynowa

Co nowego w pracach Rady Dzielnicy Ursynów?

FOTO LECH KOWALSKI



9



1 0

„Służew i jego kościół” to 752-
stronicowa – wydana pod koniec
2013 r. przez parafię św. Katarzy-
ny – księga zawierająca teksty 37
autorów (niestety, w nakładzie
zaledwie 500 egz.). 

Inicjatorem i głównym autorem tego
działa jest ks. prałat Józef Roman Maj,
proboszcz służewski w latach 1985-
2013. Obejmuje ono mnogie aspekty
działalności i powiązań tutejszej para-
fii od jej erygowania w 1238 r., sięgając
częściowo także do czasów wcześniej-
szych. Ze względu na szczupłość miej-
sca ograniczam się do zaprezentowania
tylko kilku suplementów istotnych ze
współczesnego punktu widzenia.

Prehistoria, kulty 
przedchrześcijańskie 

Ks. prałat Maj –w nawiązaniu do tra-
dycji ustnej – wzmiankuje o wzgórzu
świątynnym, jako miejscu kultu pogań-
skiego przed chrystianizacją Służewa i
o znalezieniu w latach 70. XX w. pod-
czas kopania grobów na opuszczonej
części cmentarza – urny z okresu łu-
życkiego, świadczącej, że była tu ne-
kropolia sięgająca głęboko czasów
przedchrześcijańskich. Według innego
współautora, Lecha Królikowskiego –
wzgórze, na którym znajduje się, ko-
ściół służewski, jest od czasów najdaw-
niejszych punktem szczególnym i wyjąt-
kowym, zaś obecna świątynia może
funkcjonować na miejscu znacznie star-
szej świątyni pogańskiej.

Przytoczone supozycje korespondu-
ją z realiami kultury łużyckiej, obejmu-
jącej swoim zasięgiem także znaczną
część obecnej Polski. Jej najbardziej po-
znaną dotychczas osadą jest Biskupin.
Ustalenia specjalistów wskazują, że lu-
dzie tej kultury, zajmujący się rolnic-
twem, tkactwem, plecionkarstwem,
umieszczali swoje osady wokół punktu
centralnego, jakim był dla nich cmen-
tarz. A – w związku z tym – badań ar-
cheologicznych nie można chyba ogra-
niczać do samego tutejszego kościoła.
Wypadałoby podjąć je na znacznie
większą skalę, m.in. w powiązaniu z te-
renami intensywnie urbanizowanymi
nad Potokiem Służewskim, gdzie w
ubiegłe lata znaleziono m.in. fragmen-
ty ceramiki, wyroby z rogu, kamienia i
żelaza, świadczące o występowaniu tu

ludzi od mezolitu do średniowiecza.
Wypada także zwrócić uwagę na
sztuczna obróbkę niektórych dużych
głazów. Jeden z nich leży pod ogrodze-
niem fortu przy ul. Nowoursynowskiej.
W jego górnej partii znajdują się trzy
wytoczone gładko wnęki. Nie są one
dziełem przyrody, lecz rąk ludzkich.
Drugi, znacznie większy głaz stanowi
obecnie środkowy element Pomnika
Męczenników Terroru Komunistyczne-
go, usytuowanego przed kościołem św.
Katarzyny. Na jego części górnej, od
strony świątyni, istnieją – niezauważo-
ne dotychczas przez badaczy – wykute
starożytne symbole. Są to, być może,
znaki runiczne. Wypadałoby więc przyj-
rzeć się im troskliwie oraz spróbować
odczytać ich przesłanie i pochodzenie.
Podobne – także jeszcze nie odczytane
– znaki zidentyfikowano na pozostało-
ściach kamiennych świątyni przed-
chrześcijańskiej w Gródku Leśnym w
powiecie przysuskim.

Ochrona przed szkodliwością ru-
chu tranzytowego

Wysiłek ks. prałata Maja i wspomaga-
jących go osób uratował zabytkowy ko-
ściół św. Katarzyny przed katastrofą . Je-
go mury ulegały bowiem postępujące-
mu pękaniu pod wpływem nasilające-
go się ruchu tranzytowego (zwłaszcza
ciężarowych TIR-ów) puszczonego tra-
są Doliny Służewieckiej, usytuowaną
tuż w pobliżu. Ruch ten uległ intensyfi-
kacji po połączeniu w układzie wschó-
d-zachód z nowo otwartą Trasą Siekier-
kowską.

Na skutek usilnych starań ks. prałata
Maja przeprowadzono niezbędne eks-
pertyzy zagrożeń. Następnie spięto ścia-
ny świątyni prętami i żelbetową opa-
ską, a pod fundamenty wbito 156 żelbe-
towych pali i przykryto je stropem. Przy
tej sposobności archeologowie odkryli
pod posadzką kościoła fundament po-
przedniej świątyni (z XV w.), groby, śre-
dniowieczny miecz i biżuterię. Ks. pra-
łatowi udało się zdobyć fundusze na
zabezpieczenie i remont kościoła oraz
na budowę podziemnych krypt. Wyra-
ził on także zdecydowany sprzeciw wo-
bec planów budowy wiaduktu na skrzy-
żowaniu Doliny Służewieckie z al. Wi-
lanowską, zagrażającego synchroniza-
cji widokowej świątyni z rozległą oko-

licą. Inwestycja ta została odłożona bez-
terminowo. Istnieje jednak uzasadnio-
na obawa, że ruch ul. Dolina Służewiec-
ka ulegnie jeszcze większemu nasile-
niu po zbudowaniu i otwarciu „połu-
dniowej obwodnicy Warszawy”.

Ta „obwodnica” to w istocie - będąca
fragmentem międzynarodowej auto-
strady tranzytowej Berlin-Moskwa (Tra-
sa A2) – przecznica przecinająca stoli-
cę. Jej budowa w układzie wewnątrz-
miejskim to obecnie curiosum na skalę
globalną, na domiar złego przylegające
do – rozbudowywanego w zurbanizo-
wanej strukturze wielkiego miasta naj-
większego lotniska polskiego Okęcie.
Tak usytuowana międzynarodowa sieć
tranzytowa - tworzona wbrew wymo-
gom rozwoju zrównoważonego stolicy
państwa zagraża jej w czasie pokoju,
jak i jeszcze bardziej na wypadek kon-
fliktu zbrojnego (kiedy to takie szlaki
transportowe, jak autostrada międzyna-
rodowa i centralne lotnisko państwa
ulegają zmasowanym uderzeniom w
pierwszej kolejności). A już w czasie
pokoju powodują liczne zniszczenia i
zagrożenie dla bezcennych wartości
kulturowych i przyrodniczych, będą-
cych często desygnatami tożsamości hi-
storyczno-narodowej.

Takie zagrożenia – w tym przypadku
– odnoszą się nie tylko do zabytkowego
kościoła św. Katarzyny, lecz także do ze-
społów pałacowo-ogrodowych: wila-
nowskiego, ursynowskiego, natolińskie-
go oraz do takich obiektów, jak Centrum
Onkologii czy Świątynia Opatrzności na
Polach Wilanowskich. W grę wchodzą
także – niezbędne całej stolicy – warto-
ści przyrodnicze, formujące rozległy eko-
system Warszawy południowej.

Niestety, głosy rozsądku nawołujące
do zaniechania takich praktyk – przeży-
tych historycznie i moralnie – oraz do
przestawienia Warszawy na tory roz-
woju zrównoważonego, zapewniające-
go Stolicy optymalne warunki zdrowia
i życia ludziom, przyrodzie i kulturze są
wciąż lekceważone lub wyszydzane.

Matka Boża 
z Getta 

Ks. prałat Maj napisał: „W jakieś
wrześniowe popołudnie (1984 r. - uzup.
SA) zauważyłem na terenie przypleba-
nijnego parczku ks. prałata Czarnec-
kiego, obejmującego rękami postument
z figurą Niepokalanej. Przytulony był do
niego całym sobą Podszedłem do niego
od tyłu; bardzo szybko się wycofałem;
gdy zauważyłem że ten już wówczas
ponadosiemdziesięcioletni starzec po
prostu prawie bezgłośnie szlocha. Dłu-
go nie miałem odwagi rozpocząć z nim
rozmowy na ten temat; choć widzia-
łem go i później kilkakrotnie w takiej sy-
tuacji, Zdobyłem się na odwagę latem
1985 roku” i wtedy ks. Czarnecki wyja-
śnił: „Ta figura jest z getta warszaw-
skiego. To jedyny świadek; który wi-
dział w getcie to samo; co ja; a to były
także moje dzieci; proszę księdza. Im
starszy jestem, tym mi coraz bardziej
przykro; że ciągle nie umiem osobistą
modlitwą ogarnąć tego, co przeżyłem”.
Z dalszej relacji wynika, że ks. Czarnec-
ki był nie tylko świadkiem gehenny Ży-
dów w getcie warszawskim; ale też
świadczył im - tak Żydom katolikom;
jak i niekatolikom - posługę duszpaster-
ską, duchową i materialną. Ks. Maj ten
fragment swojego tekstu zakończył tak:
„dziękowałem Bogu za ten początek
ponawianej w różnych sytuacjach roz-
mowy; której owocem jest tablica upa-
miętniająca posługę w getcie mojego
bezpośredniego poprzednika na pro-
bostwie służewskim oraz mała ksią-
żeczka zatytułowana „Chciałem tym
ludziom pomóc”, Tablica znajduje się w
kościele św. Katarzyny. Figura Matki
Bożej z Getta została po śmierci ks.
Czarneckiego umieszczona na terenie
przykościelnym. Chwała i za to.

Ale czy taka forma ekspozycji figury
Matki Bożej z Getta i informacji o oku-
pacyjnej działalności ks. Czarneckiego
daje w miarę pełny wyraz poświęcenia
tego kapłana i innych osób z jego ówcze-
snego otoczenia na rzecz braci Żydów
gnębionych i mordowanych masowo

przez niemiecki faszyzm? Czy ta figura
nie powinna, wraz ze stosownym obja-
śnieniem, znaleźć się ponownie na daw-
nym gettowym miejscu jako eksponat-
-symbol dający świadectwo prawdzie
o gehennie i pomocy niesionej Żydom
przez Polaków za cenę życia własnego
i swoich bliskich?

Przyroda, obraz 
św. Franciszka z Asyżu

Otoczenie kościoła św. Katarzyny, jak
również - w szerszym ujęciu - tereny
nad Potokiem Służewskim, na Skarpie
i Podskarpiu to rozległy ekosystem. Od
wieków był on ceniony ze względu na
walory i funkcje przyrodnicze, gospo-
darcze, zdrowotne, rekreacyjne, dydak-
tyczne. Dlatego troska o niego jest czy-
telna tak za króla Jana III Sobieskiego,
jak i późniejszych właścicieli. Pozosta-
ły jeszcze znane jego enklawy, jak Las
Kabacki, Las Natoliński, Rozkosz, Gucin
Gaj. Znaczenie tych wartości i funkcji
doceniał – co fragmentarycznie znala-
zło wyraz także w dziele „Służew i jego
kościół” – Stefan Starzyński, prezydent
Warszawy w latach 1934-1939. A wyło-
nionej przez niego ekipie kierowniczej
przyświecała zasada, w myśl której roz-
wój urbanistyczno-architektoniczny
Stolicy miał postępować zgodnie z wa-
runkami naturalnymi. Zasadzie tej pod-
porządkowane zostało funkcjonalne
kształtowanie terenów zielonych, za-
pewniające m.in. czyste powietrze
zwłaszcza najbardziej zurbanizowanym
częściom miasta (strefy oczyszczania i
regeneracji powietrza). Dla tych po-

trzeb Starzyński m.in. zakupił Olszyn-
kę Grochowską, Jeziorko Czerniakow-
skie, Las Kabacki. Założeniem zakupu
Lasu Kabackiego było utworzenie zwar-
tego ciągu przyrodniczego, biegnące-
go wzdłuż skarpy do Łazienek Królew-
skich. Jednakże w ostatnie lata widocz-
na jest coraz bardziej postępująca frag-
mentacja i niszczenie tych wartości i
funkcji. Niezbędne jest więc rozwinię-
cie działań na rzecz zaniechania takich
praktyk i przestawienia także tych tere-
nów na tory - preferowanego na całym
świecie - rozwoju zrównoważonego,
zapoczątkowanego w Warszawie – bez
świadomości tego terminu – już przez
ekipę Starzyńskiego. Wchodzą tu w ra-
chubę liczne przedsięwzięcia i koncep-
cje, włącznie z potrzebą odtworzenia
siedliska nietoperzy zniszczonego w
podziemiach pozostałych po pałacyku
górnym w Gucin Gaju. Rozwój zrówno-
ważony Stolicy powinien zapewnić
optymalne warunki zdrowia i życia lu-
dziom, przyrodzie i kulturze.

I tu - w zakresie konieczności ochro-
ny i kultywowania wartości przyrodni-
czych i kulturowych - wyłania się po-
trzeba spożytkowania tak wymownego
symbolu, jakim jest obraz św. Francisz-
ka z Asyżu. Kult tego świętego, podnie-
sionego przez Jana Pawła II do rangi
patrona ochrony przyrody, może ode-
grać wielce korzystną rolę w budowle
cywilizacji równowagi, harmonizują-
cej stosunki między ludźmi i relacje lu-
dzi z przyrodą i kulturą.

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

Suplementy do dzieła „Służew i jego kościół”

Kościół tylko cudem uratowany...

KKss.. pprraałłaatt AAnnttoonnii CCzzaarrnneecckkii,, proboszcz parafii służewskiej w latach 1950-
1985, według poświęconej mu tablicy „pracując w Getcie Warszawskim (1940-
1942) przy kościele Wszystkich Świętych, niósł pomoc duchową i materialną
śmiertelnie zagrożonym Żydom”. Rzeźba Matki Bożej Niepokalanej, zwanej
też Matką Bożą z Getta – stwierdził w swoim tekście Adam Siwek – ocalała dzię-
ki odwadze ks. Czarneckiego, który zmuszony przez Niemców do opuszcze-
nia świątyni na pl. Grzybowskim w związku z likwidację tzw. małego getta, wy-
niósł ją w uroczystej procesji. Matka Boża z Getta towarzyszyła odtąd ks.
Czarneckiemu aż do jego śmierci.

Obraz św. Franciszka z Asyżu datowany na 1647 r. to - według ks. prałata
Józefa Maja - jedno z dwu znajdujących się w kościele św. Katarzyny dzieł ma-
larskich pochodzących z Toskanii, ofiarowanych tej świątyni przez Francisz-
ka Marię Lanciego.
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W przeciwieństwie do sto-
sunków z większością na-
szych sąsiadów, kontakty
polsko- łotewskie były i są
poprawne. Formalnie
rzecz biorąc, pierwsze na-
wiązane zostały w poło-
wie XVI wieku. 

Uujścia Dźwiny istniało
wówczas niewielkie
państewko, w skład

którego wchodziły ziemie zako-
nu kawalerów mieczowych oraz
biskupów ryskich. Państwu te-
mu zagrażała ekspansywna po-
lityka moskiewskiego cara Iwa-
na IV Groźnego (1530-1584),
który starał się uzyskać dostęp
do Bałtyku. Przez trzy lata po-
czynając od 1558 r. wojska mo-
skiewskie pustoszyły łotewskie
ziemie. Gotthard Kettler, jako
zwierzchnik zakonu kawalerów
mieczowych, 28 listopada 1561
r. zawarł w Wilnie układ na mo-
cy, którego nastąpiła sekulary-
zacja Inflant oraz ich włączenie
do Korony i Litwy, a on sam
przeszedł na luteranizm. 5 mar-
ca 1562 r. w Rydze złożył hołd
lenny Zygmuntowi Augustowi,
reprezentowanemu przez Mi-
kołaja Radziwiłła Czarnego. W
zamian otrzymał w dziedzicz-
ne posiadanie Kurlandię i Se-
migalię oraz urząd gubernatora

Inflant. Ryga była wówczas mia-
stem biskupim i zachowała cał-
kowitą niezależność do 1581 r.,
kiedy to król Stefan Batory włą-
czył ją w skład państwa polskie-
go. W następnym roku, tj. 1582
Batory uroczyście wjechał do
Rygi. Miasto to należało do Rze-
czypospolitej do 1621 r., kiedy
przeszło pod władanie Szwecji.
Na mocy rozejmu zawartego w
Altmarku w 1629 r., większa
część Inflant z Rygą weszła (for-
malnie) w skład Szwecji, nato-

miast przy Polsce pozostała Kur-
landia i południowo-zachodnie
Inflanty, czyli Latgalia. 

Kurlandia ze stolicą w
Mitawie była prowin-
cją Rzeczypospolitej o

znacznej autonomii i wysokim
rozwoju gospodarczym. W cza-
sach księcia Jakuba Kettlera,
księstwo Kurlandii i Semigalii
posiadało nie tylko liczącą się
flotę, ale własne kolonie w Afry-
ce (Gambia) i Ameryce (Toba-
go). Terytorium to 27 maja
1795 r. formalnie weszło w
skład Imperium Rosyjskiego. W
1566 r. król Zygmunt August
nadał herb Inflantom, który
przeszedł później na Latgalię.
Jeden z jego elementów – srebr-
ny gryf – w XX w. został włą-
czony do państwowego herbu
Łotwy. Miejscowa szlachta była
w większości pochodzenia nie-
mieckiego, ale znaczna jej część
się spolonizowała. Wiele z tych
rodzin weszło do panteonu pol-
skiego patriotyzmu, np. rodzina
Platerów, Borchów, czy Man-
teufflów. W styczniu 1920 r. Pol-
ska udzieliła wojskowej pomocy
Łotwie w wojnie przeciwko Ro-
sji Radzieckiej. 30 tysięcy żoł-
nierzy polskich pomogło Łoty-
szom oswobodzić część ziem ło-
tewskich, m.in. miasto Dyne-
burg. Poległo wówczas ok. 200
żołnierzy polskich.

Przed I wojną światową,
ale także w okresie mię-
dzywojennym na Ło-

twę przybywały sezonowo rze-
sze polskich robotników rol-
nych, zatrudnianych chętnie w
tamtejszych dobrze zorganizo-
wanych gospodarstwach, szcze-
gólnie specjalizujących się w ho-
dowli bydła. Na przełomie 1920
i 1921 r. Łotwa była krajem neu-

tralnym, ale jednocześnie życz-
liwym Polsce. Nic też dziwnego,
iż stolica niepodległej Łotwy wy-
brana została na miejsce nego-
cjacji pokojowych pomiędzy
Polską i Rosją Radziecką. 

Latem 1920 r. sytuacja
Polski była nadzwyczaj
trudna. Armia Czerwo-

na parła na zachód, i wydawało
się, że jest tylko kwestią czasu
kiedy zajmie Warszawę. W po-
wstałej sytuacji, za radą brytyj-
ską, 22 lipca 1920 r. Polska zwró-

ciła się do władz radzieckich z
propozycją natychmiastowego
zawieszenia broni i rozpoczęcia
układów. Rosjanie zgodzili się
na podjęcie rozmów dopiero 14
sierpnia 1920 r., a więc w dniu
kiedy ich wojska planowały zająć
Warszawę. Delegację polską
przewieziono do Mińska (biało-
ruskiego) i odcięto od świata.
Rosjanie domagali się granicy na
Bugu, ograniczenia liczebności
sił zbrojnych oraz prawa do decy-
dowania o polskim ustroju i rzą-
dzie. Na okoliczność rozgromie-
nia Polski Rosjanie przygotowa-
li w Białymstoku nowy rząd pol-
ski, do którego weszli: Julian
Marchlewski, Feliks Dzierżyński,
Feliks Kon, Józef Unszlicht oraz
Leszczyński. Po kilku ciężkich
dniach do uwięzionych w Miń-
sku dotarła wiadomość o pol-
skiej kontrofensywie. Przerwa-
no rozmowy. Rosjanie zgodzili
się powrócić do stołu rokowań
dopiero we wrześniu 1920 r. Te-
raz to dla Rosjan zawieszenie
działań wojennych mogło być ra-
tunkiem, dlatego rokowania to-
czyły się szybko. 12 październi-
ka podpisano umowę o prelimi-
nariach pokojowych, a postano-
wienia o rozejmie wprowadzono
w życie 18 października 1920 r.
Nieprzyjemnym epizodem tam-
tych czasów było polska zgoda
na opuszczenie sojuszniczych
wojsk ukraińskich Petlury i biało-
ruskich Bałachowicza.

Traktat pokoju między
Polską a Rosją i Ukra-
iną podpisany został w

Rydze 18 marca 1921 r. W imie-
niu Rzeczypospolitej Polskiej
podpisy pod aktem złożyli: Jan
Dąbski, Stanisław Kauziuk,
Edward Lechowicz, Henryk
Strasburger i Leon Wasilewski.

Rosję reprezentowali: Adolf Jof-
fe, Jakub Hanecki, Emanuel Kli-
ring, Jura Kociubiński i Leonid
Oboleński. Uroczyste podpisa-
nie traktatu miało miejsce w ry-
skim Pałacu Czarnogłowców,
jednym z najwspanialszych bu-
dynków tego miasta. Traktat
był pierwszym od dwustu lat
sukcesem Polski liczącym się
na arenie międzynarodowej,
który umożliwił II Rzeczypo-
spolitej prowadzenie suweren-
nej polityki.

Pałac Czarnogłowców
nazywany Domem
Bractwa Czarnogło-

wych albo po łotewsku Meln-
galvju nams jest budowla sięga-
jącą historią co najmniej roku
1334 i w dawnych czasach był
siedzibą Wielkiej Gildii. W tym
wspaniałym budynku podpisa-
ny był 18 marca 1921 r. pokój
ryski, tak ważny dla Polski, a
jednocześnie będący potwier-
dzeniem słabości bolszewickiej
Rosji. W 1941 r. w czasie dzia-
łań wojennych jakaś przypad-
kowa bomba uszkodziła pałac.
Po zwycięstwie nad hitlerow-
skimi Niemcami władze ra-
dzieckie stwierdziły, że pałac
nie nadaje się do odbudowy.
Jak można sądzić, główną prze-
szkodą było to, że był on świad-

kiem upokorzenia „Bolszewii”.
Mury zostały rozebrane, otwie-
rając tym samym widok z Dźwi-
ny na ryski rynek. Po odzyska-
niu niepodległości przez Łotwę
Dom Bractwa Czarnogłowych
został odbudowany i jest dzi-
siaj dumą Rygi.

Pokój ryski był dla Rze-
czypospolitej prawdzi-
wym końcem wielkiej

wojny. Dopiero od tego momen-
tu Polska mogła przystąpić do
dzieła odbudowy. W tym dzie-

le przekształcenie gubernialnej
Warszawy w stolicę dużego eu-
ropejskiego państwa było jed-
nym z ważniejszych zadań. Z
perspektywy lat trzeba przy-
znać, że niektóre zapisy pokoju
ryskiego wyjątkowo sprzyjały
temu dziełu. Mam tu na myśli
przede wszystkim artykuł XII,
na mocy którego wszelkie „mie-
nie państwowe wszelkiego ro-
dzaju, znajdujące się na teryto-
rium jednego z układających się
państw, albo podlegające re-
ewakuacji do tego państwa na
podstawie Traktatu niniejsze-
go, stanowi jego niesporną wła-
sność …”.

Dnia 17 marca 1921 r.
Sejm uchwalił kon-
stytucję, nazywaną

później marcową. To wielkie
wydarzenie w dziejach odro-
dzonej Rzeczypospolitej posta-
nowiono uczcić uroczystym
przedstawieniem w Teatrze
Wielkim w Warszawie. Koncert
odbył się 18 marca. W jego
trakcie premier Wincenty Wi-
tos otrzymał depeszę z Rygi, w
której informowano władze
Rzeczypospolitej, iż tego dnia
w Rydze podpisano traktat po-
kojowy pomiędzy Polską, a Ro-
sją Radziecką. Premier poin-
formował publiczność o treści
depeszy podczas antraktu.
Rozległy się owacje, a orkiestra
dwukrotnie odegrała „Jeszcze
Polska nie zginęła”, a następnie
„Marsyliankę”.

Dla naszego miasta naj-
większe znaczenie
miało ok. 4 tys. hekta-

rów gruntów, które władze ro-
syjskie zakupiły w Warszawie i
jej okolicach z przeznaczeniem
na cele militarne (Twierdza
„Warszawa”). Na mocy pokoju
ryskiego grunty te stały się wła-
snością Skarbu Państwa. Pierw-
sze przekazanie terenów skar-
bowych miastu nastąpiło na mo-
cy ustawy z dnia 29 lipca 1921
r. W art. 4 postanowiono: „Prze-
strzenie przeznaczone pod uli-
ce i place oraz na pomieszczenie
instytucji użyteczności publicz-
nej, będą oddane gminie miasta
Warszawy do dyspozycji gmi-
ny, bezpłatnie”. Był to bardzo
ważny zapis, który należałoby

zastosować także dzisiaj. Pań-
stwo przekazuje samorządowi
część nieruchomości bezpłat-
nie, ale – jak to napisano w ko-
lejnych ustawach – bez prawa
zbycia. W ten prosty sposób
zmuszano władze miejskie do
przeznaczenia tych terenów na
ulice, place i inne cele publiczne,
w tym m.in. szkoły i ogródki jor-
danowskie. 

Patrząc więc z perspek-
tywy 93 lat na podpi-
sany w Rydze traktat

pokojowy powinniśmy pamię-
tać nie tylko o kilkunastu la-
tach spokoju na wschodniej
granicy, która przebiegała w za-
sadzie wzdłuż linii II rozbioru z
1793 r. (z korektą na rzecz Pol-
ski części Wołynia i Polesia).
Istotnym postanowieniem by-
ła rekompensata za eksploata-
cję ziem polskich, którą osza-
cowano na 30 milionów rubli w
złocie; zobowiązanie do zwro-
tu zagrabionych dóbr kultury,
zwrotu lub pieniężnej rekom-
pensaty za tabor kolejowy itd.
Bank Polski licząc na wywiąza-
nie się Rosjan z podjętych zobo-
wiązań, opracował 3 projekty i
wybił w latach 1924-1925 prób-
ną serię złotych monet o nomi-
nale 20 złotych. Najsłynniejszą
z nich była moneta o masie
6.451 g. z Chrobrym, której wy-
bito 27 240 sztuk. 

Zpunktu widzenia War-
szawy najważniejsze
było przejęcie terenów

pofortecznych, co umożliwiło
powstanie Mokotowa, Ochoty,
Woli, Żoliborza, Targówka,
Grochowa i innych ważnych
dla miasta dzielnic. Bolszewicy
znacznej części zobowiązań
nie dotrzymali, a sam pokój ry-
ski i inne porozumienia polsko-
-radzieckie władze ZSRR 17
września 1939 r. uznały za nie-
obowiązujące. Dobrze abyśmy
przynajmniej my pamiętali, że
18 marca 1921 r. Rosja Ra-
dziecka uznała polskie prawo
do zadośćuczynienia za 123 la-
ta niewoli.

L e c h  K r ó l i k o w s k i
A u t o r  j e s t  p r z e w o d n i c z ą c y m

R a d y  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 ,  c z ł o n k i e m

s t o w a r z y s z e n i a  N a s z  U r s y n ó w

Zakończenie trudnych, ale owocnych rokowań pozwoliło nam pomyśleć o dalszym rozwoju kraju

Pokój Ryski – prawdziwy koniec wojny



1 2

Czternastego marca obchodzony jest „Dzień π”, a 22 lipca „Dzień przybli-
żenia π”. Dlaczego w tych dniach? Kto z Czytelników, chce rozwiązać te
zagadki, niech na razie nie czyta dalej. I pomyśli.

Mniej cierpliwym podpowiadam, że powodem są same daty świąt.
A teraz wyjaśnienie dla wszystkich Państwa, którego z kolei nie muszą czytać

ci, którzy znali lub odgadli rozwiązanie. Zagadka na inteligencję, trochę na znajomość historii ma-
tematyki. Trzeci marca w zapisie Anglosasów zza Atlantyku, którzy wszystko mają na odwrót z in-
teligencją włącznie, wygląda tak – 3.14 (miesiąc, dzień), czyli jest przedstawieniem liczby π w sys-
temie dziesiętnym przybliżonej do dwóch miejsc po przecinku. A 3.14 to po naszemu czternasty mar-
ca. My wtedy zastanawiamy się nad potęgą matematyki, a Amerykanie... jedzą ciasta, bo „pi” czy-
tają „paj” (π=pie), co znaczy po ichniemu „ciasto”.

Czy w tym momencie łatwiej dostrzec przyczynę dla której drugim świętem jest 22 lipca? Tu trze-
ba się uciec odrobinę do historycznych prób obliczenia, choćby w przybliżeniu niepokornej liczby.
Jednym z kolejnych takich przybliżeń jest ułamek 22/7, to znaczy 3,14... Po podzieleniu liczby 22
przez 7, okazuje się, że tylko dwie pierwsze cyfry po przecinku są poprawne, a może aż dwie. Na-
leży bowiem wziąć pod uwagę, że ułamek ten wskazał Archimedes jakieś 2300 lat temu! Stąd grec-
ki symbol – pierwsza litera greckiego słowa „obwód”. A archimedesowe dwa miejsca po przecinku
wystarczają nawet współczesnym matematykom i fizykom dla przybliżonych obliczeń.

Warto mniej obeznanym z królową nauk, w szczególności tym skrzywdzonym przez ministrów edu-
kacji z Romanem Giertychem na czele (matura z matematyki – be!), przypomnieć czym jest ta licz-

ba, której nie można obliczyć. Wystarczy
wyobrazić sobie koło, na przykład od
roweru, i zastanowić się ile drogi przejeż-
dżamy przy jednym jego obrocie. Moż-
na nawet tę drogę czyli obwód koła zmie-

rzyć. Wiadomo jednak, że bicykl miał przynajmniej jedno większe koło od współczesnych rowero-
wych. Większe koło – dłuższe szprychy, a zatem istnieje bezpośrednia zależność obwodu koła od je-
go średnicy, czyli sumy długości dwóch szprych mniej więcej. I to jest właśnie π– pokazująca ile ra-
zy obwód okręgu, koła jest większy od jego średnicy (prostej przechodzącej przez jego środek).

Starożytni sobie ten stosunek policzyli, ale już wtedy zaczynały się harce dociekliwych matema-
tyków ze smykałką do bycia lepszym, w tym przypadku do podania sposobu policzenia kolejnych
miejsc po przecinku. Nie wnikając w szczegółowe rozważania skorzystam z materiału przygotowa-
nego przez witrynę http://www.math.edu.pl, skąd przytoczę kolejne etapy tego wyścigu.

Babilończycy (ok. 2000 r. p.n.e.): π≈3
Egipcjanie (ok. 2000 r. p.n.e.): π≈(16/9)2≈3,160493...
Grek Archimedes (III w. p.n.e.): π≈22/7≈3,14
Chińczyk Chang Hing (I w. n. e.): π≈142/45≈3,1555...
Klaudiusz Ptolomeusz (II w. n.e.): π≈3+8/60+3/360≈3,1416
Hindus Ariabhata (V w. n.e.): π≈62832/20000≈3,1416
Hindus Brahmagupta (VII w. n.e.): π≈√10≈3,162...
Hindus Bhasakara (VII w. n.e.): π≈754/240≈3,1416666...
Włoch Leonardo Fibonacci (XIII w.): π≈864/275≈3,1415929
Holender Piotr Metius (XVI w.): π≈355/113≈3,1415929
Francuz Francois Viete (XVI w.): π/2≈(√2/2)·((√2+√2)/2)·((√2+√2+√2)/2)·...
Anglik John Wallis (XVII w.): π/2≈2·2·4·4·6·6·.../3·3·5·5·7·7·...
Niemiec Gottfried Wilhelm Leibniz (XVII w.): π/4≈1-1/3+1/5-1/7+1/9+...
Szwajcar Leonhard Euler (XVIII w.): π2/6≈1+1/22+1/32+1/42+1/52+...
Rekordzistą w swoich czasach był także niemiecki matematyk Ludolph van Ceulen, który wraz

z żoną na początku XVII w. podał jej przybliżenie z dokładnością 35 miejsc po przecinku, co wyja-
śnia nam zagadkę umieszczoną w tytule felietonu. Warto jeszcze wiedzieć, że nawet najmocniej-
sze komputery nie poradzą sobie z dokładnym obliczeniem liczby, istnieje dowód na to, że ludofi-
na jest niewymierna i na dodatek jest liczbą przestępną, czyli po naszemu z nieskończoną liczbą miejsc
po przecinku. Co prawda policzono już jej wartość do milionowych miejsc po przecinku, a jak ktoś
chce, niech sobie liczy dalej, tylko po co?

Na zakończenie przytoczę jeszcze tylko podejście humanisty. Mnemotechniką operujemy wszy-
scy, nawet ci, którzy nie są świadomi istnienia takiego słowa. Nagminne tworzenie haseł do różnych
kont w witrynach internetowych wymusza na ludziach wymyślanie „bezpiecznych” kodów, czyli opar-
tych o daty urodzin swoje, dzieci, żon, mężów, psów, kotów... Jak tłumaczą blondynki, łatwo im jest
wtedy takie hasło zapamiętać, ale nie pomyślą, że innym też łatwo je odgadnąć. A jeśli trzeba za-
pamiętać liczbę? Wystarczy nauczyć się wierszyka. W tym miejscu cytuję klasyka, ale każdy może
sobie sam zapisać wartość π mową wiązaną choćby rymami częstochowskimi lub znaleźć tysiące
utworów napisanych przez fascynatów tego typu twórczości.

W wierszyku Kazimierza Cwojdzińskiego liczba liter w kolejnych wyrazach jest kolejną cyfrą π.
Kuć i orać w dzień zawzięcie,
bo plonów niema bez trudu.
Złocisty szczęścia okręcie
kołyszesz...
Kuć! My nie czekajmy cudu.
Robota to potęga ludu.

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Komu służy ludolfina?

„My zastanawiamy się nad 
potęgą matematyki, 
a Amerykanie...  jedzą ciasta”

To nie do wiary, Passo, że już
Obchodzisz siódmy jubileusz!

Dopiero co był numer pierwszy,
Dziś – siedemsetny - czci ten wierszyk.

Gdy się, jak zwykle, zjawisz w czwartek,
Nie będzie wprost wiwatom końca!

Passo! Sto lat! Eviva l’arte!
Już coraz bliżej do tysiąca!

I właśnie dziś dotarło do mnie,
Że nie świętujesz, Passo, sama!

Ja też! Bo przyznam się nieskromnie:
10 lat goszczę na twych łamach.

To antidotum jest na nudę:
Co tydzień z Passą - MKWD.

Drukujesz mnie, to twoja strata,
Masz teraz brata-jubilata.

Świat kręci się, Eppur si muove,
My z nim, jak twierdził Galileusz,
Więc ja już dziś zachodzę w głowę,

Jak czcić następny jubileusz?
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Michał Urbański
llaatt 1122,, cciieerrppii nnaa aauuttyyzzmm

Są takie dwa magiczne słowa:
„proszę” i „dziękuję”. Rok temu w
imieniu Michałka prosiłem swoich
czytelników o przekazanie 1% . Dzi-
siaj pozwalam sobie na opubliko-
wanie listu mamy Michała, która
dziękuje nam wszystkim.

„Dzięki Pana pomocy i zamiesz-
czonym w tygodniku PASSA w ru-
bryce Piórem Derkacza rysunkowi
i tekstowi o Michale z prośbą o
wpłatę 1% podatku do Fundacji
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, wpły-
nęła z Urzędu Skarbowego Ursy-
nów kwota 1397 zł. Jest już zaksię-
gowana na subkoncie Michała i nie-
długo jako refundacja przedstawio-
nych rachunków za leki i rehabilita-
cję trafi do nas.

W imieniu własnym i Michałka
ogromnie dziękuję Panu i wszyst-
kim osobom, które poprzez dokona-
ne wpłaty wsparły leczenie Michał-
ka. 

S e r d e c z n i e  p o z d r a w i a m  
A n n a  U r b a ń s k a ”

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Po-
mocą” - KKRRSS 0000000000337799004488884433 

Michał Urbański w rubryce uzu-
pełnienie – cel 1%.

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

Piórem Derkacza

Ido walki. Panie Trela! Panie Jerzy! Wielkie cele wciąż przed nami. Przed Pa-
nem i przed takimi jak Pan. Niemało nas jest. Tyle, że rozproszonych. Za-
krzyczanych. Zepchniętych. Hucpa na razie górą. Ale nie zawsze hucpa jest

górą. Trochę i od nas zależy, czy dajemy się zepchnąć do kąta, czy milczymy kie-
dy trzeba krzyczeć, czy pozostajemy rozsypani, gdy trzeba się łączyć. Coraz od-
leglejsze cele. Weszliśmy, w Polsce, w jakiś wir wciągający nas w bezsens, bezcelowość, warchol-
stwo, sobiepaństwo, tromtadrację, puste patriotyczne frazesy, nieuctwo i niewrażliwość udające eks-
peryment. Ale stamtąd gdzie wejść można, można też wyjść. Psiejemy, bo odrzuciliśmy przywódz-
two. Które siłą spokoju i mocą charakteru wie, że trudne sprawy wymagają trudu. Spadamy, bo uwie-
rzyliśmy, że to co cenne przyjść może bez wysiłku. Kręcimy się w kółko, bo unikamy prawdziwych
sporów o rzeczy ważne, kłócąc się o zmyślenia. Jak jakiś wariat w domu bez klamek.

Nie znam się na sztuce Panie Jerzy. Mam jednak jakiś kontakt z polityką. Nie jest prawdą, że pol-
ska polityka jest zabetonowana. Prawdą jest, że polskie partie się zabetonowały. Że wielkim: par-
tii Prawo i Sprawiedliwość i partii Platforma Obywatelska z tym dobrze. Doszlusowuje do nich, mam
nadzieję na moment, partia Sojusz Lewicy Demokratycznej. Oni, a wcześniej od nich jeszcze pol-
skie Stronnictwo Ludowe, podzielili Polskę między siebie. Centralnie, w Warszawie – liczne agen-
cje i spółki, rady nadzorcze i doradztwa i lokalnie – samorządy i ich domeny. Jak w PRL, tylko sku-
teczniej, głębiej i gorzej. Nie chce mi się już pisać tego samego od piętnastu lat, że polityk wysokiej
pozycji, zwłaszcza w partii rządzącej (która z wymienionych gdzieś nie rządzi?) jest pomiędzy ko-
wadłem oczekiwań współbraci partyjnych a młotem marzeń wyborców. Pierwsi chcą etatów, dru-
dzy uczciwości. Nie da się tych różnych oczekiwań pogodzić. 

To, że nie ma prawdziwej publicznej debaty, a telewizje, gazety, radia układają przekazywane
widzom, czytelnikom i słuchaczom treści wedle dyktatu biur reklamy, nie jest dziełem przypadku.
Nie los to sprawił, ale interes. Gdybyśmy debatowali publicznie co z tą Polską, jaki jest jej cel, po co

nam państwo, jakie jego zadania – moglibyśmy
też rozliczać. Po co ta niewygoda? Wtedy mo-
że padłoby pytanie o demokrację. Jej treść. Jej
rzeczywistość. Po co nam to? Nie lepiej pozostać
tam, gdzie jesteśmy – w teatrze demokracji?
Gdybyśmy rozmawiali poważnie o społeczeń-

stwie, nie sposób,by pominąć kwestie sprawiedliwości, podziałów, szans i braku szans. Po co nam
pytanie o solidarność? To takie przecież niewdzięczne pytanie, kiedy rządzą chwalcy „Solidarno-
ści”. Biedny i ośmieszany Wałęsa tylko szepnie gdzieś z boku: przecież to nie ta „Solidarność”. Po
co nam rzetelna wiedza. Kapitał ludzki dobrze wygląda na plakacie. W realu niestety utrudnia, py-
ta, wnioskuje. Te polskie deficyty: pomysłu na siebie, demokracji, solidarności i ludzkiego kapita-
łu, owszem, utrudniają modernizację, gubią nasz wspólny dobry czas, ale jakże korzystne dla rzą-
dzących. Co by zrobiła Platforma, gdyby mądrze zadać jej pytanie – a co po 2020 roku, kiedy wy-
schnie wartka rzeka europieniędzy? Co PiS by zrobił, postawiony przed pytaniem o sens nienawi-
ści, którą zalewa Polaków?

Mówi Pan Panie Trela, że ma Pan taką naturę, że żyje w kącie. Rozumiem Pana. Ja też – z wła-
snego wyboru. No, uczciwie, może w połowie z własnego. W drugiej połowie z wyboru wyborców.
Tyle, że im nie ułatwiam. Bo co warta ta przepychanka? Te Nowaki? Jończyki? Kamińskie? Co oni
zrobili? Jakieś pomysły? Koncepcje? Jakaś z ich strony walka? Jakieś niebezpieczeństwa? Jeśli się
potkną to o zegarek, ryngraf, powstanie. Choć te ostatnie – nie swoje, o co to, to nie! Oni gotowe.
Na stanowiska, pensje, zaszczyty, podróże. Odnaleźli się. Im, tak naprawdę, to wszystko jedno: PRL,
Solidarność, III czy IV RP. Byle łaskawa.

Po czterdziestu i plus latach pracy z Narodowym Starym Teatrem w Krakowie pożegnał się Je-
rzy Trela. 43 lata! Ilu z Was, czytelnicy, tyle ma? Jerzy Trela między PRL a RP. Wiekowo – okrakiem.
RP ma ćwierć wieku. On tam, w Starym, osiemnaście lat wcześniej. Uczciwie. Pewnie miał nadzie-
ję, że nowe idzie. Niestety, nowe ma ostatnio coraz częściej mordy takie, jakie ma. Nie twarze. Ups!
Wolność ma mordy? „A Trela siedzi w kącie i się nie pcha” powiedział Konrad Swinarski. Nie tyl-
ko o Treli. O masie ludzi w Polsce mógł to powiedzieć. Trela odpowiada: taką mam naturę. Mówi,
że kończy się jego epoka. Ludzie, których rozumiał, odeszli. Mówi o Wyspiańskim, Swinarskim, o
starym Teatrze Starym. I że serce tam zostawił. I odszedł. Sam. Pakuje walizkę. 

Wszyscy mamy to zrobić? Zostawić tę naszą Polskę tym, o których wyżej? Rozpakuj panie Jerzy
tę walizkę. Wróć. Jesteś potrzebny. Ze swoją wrażliwością i uczciwością. Ze swoją twarzą. Bardziej
niż ci, przez których odchodzisz. Polska bywa wielka. Kiedy ci, którzy na co dzień siedzą w kącie,
z tego kąta wychodzą. Kiedy ludzie wielcy jak Pan odchodzą, pozostaje to, co niewiele warte. Zo-
stań. Proszę.

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

RESET Andrzej Celiński

Rozpakować tę walizkę

„Oni na gotowe. Stanowi-
ska, pensje, zaszczyty, 
podróże. Odnaleźli się”
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W dzisiejszym felietonie, w odróż-
nieniu do ostatnich tygodni, sku-
pię się na temacie z pogranicza
bezpieczeństwa i techniki. Szybka
sonda wśród rodziny i znajo-
mych, utwierdziła mnie w przeko-
naniu, że warto poświęcić kolejny
tekst na, jak się okazuje, wciąż
bardzo mało znaną, dodatkową,
praktyczną w przypadku zderze-
nia, rzecz.

Co to takiego jest karta ratownicza po-
jazdu? Komu i do czego jest potrzebna?
Nie będę ukrywał, nieco ze wstydem, że
idea dodatkowego zabezpieczenia pojaz-
du, a tak w sumie, to samego siebie i po-
dróżujących ze mną osób, w dodatkowy

dokument wożony w samochodzie, jest mi znana od niedawna. W ostatnich miesiącach dotarło
do mnie kilka informacji z tym związanych, ale dopiero ostatnio zgłębiłem temat i postanowiłem
go dodatkowo nagłośnić na łamach MOTO-PASSY.

Już od wielu lat, samochody, którymi poruszamy się na co dzień, konstruowane są w taki spo-
sób, aby maksymalnie zwiększyć nasze szanse na przeżycie w razie wypadku. Mają nam to zapew-
nić m.in. kontrolowane strefy zgniotu, liczne wzmocnienia konstrukcji oraz napinacze pirotech-
niczne pasów i coraz liczniejsze poduszki powietrzne. Niby same plusy, ale jak się okazuje, nie w
każdej sytuacji i nie dla wszystkich. Czasem stają się one przeszkodami. Różne samochody mają
bardzo różnie wykonane i umiejscowione te elementy. Każdy niemal model, jest obecnie inaczej
skonstruowany. Sytuacja taka, podczas akcji ratunkowej i próby wydostania pasażerów z pozgnia-
tanego wskutek zderzenia nadwozia, stanowić może nie lada wyzwanie dla służb ratowniczych.
W każdej akcji ratowniczej, kluczowe znaczenie odgrywa zawsze czynnik czasu. Im jest on krót-
szy, tym szanse na przeżycie ratowanych osób są większe. Niejednokrotnie okazuje się, że nożyce
używane przez ratowników, napotykając na wzmocnienie nadwozia, ulegają uszkodzeniu lub
zaklinowaniu. Niejednokrotnie też wyzwaniem staje się znalezienie i skuteczne odłączenie aku-
mulatora, a przypadkowe przebicie poduszki, może skończyć się groźną eksplozją.

Właśnie w celu uniknięcia wszelkich, podobnych problemów, opracowany został europejski pro-
jekt karty ratowniczej pojazdu. Jest to graficzna instrukcja, przedstawiająca schemat nadwozia, je-
go rzuty z góry i boku, konkretnego modelu i typu samochodu, z wyszczególnionymi i zaznaczo-
nymi miejscami wzmocnień karoserii, poduszek powietrznych i gazowych napinaczy pasów bez-
pieczeństwa oraz zbiornikiem paliwa, akumulatorem i jednostką sterującą. Wszyscy producenci
samochodów, dla zobrazowania miejsc montażu poszczególnych elementów, używają na kartach
ratowniczych tych samych symboli i pokazują zawsze maksymalną ilość poduszek powietrznych,
mogących wystąpić w danym modelu.

Do akcji propagowania wyposażania samochodów w kartę ratowniczą, przystąpiło wiele kra-
jów europejskich, obecnie również Polska. Informację ze schematem naszego pojazdu, zapisaną
na karcie formatu A4, umieszcza się w przysłonie przeciwsłonecznej po stronie kierowcy. Aby służ-
by ratownicze wiedziały, że w samochodzie znajduje się taka karta, w lewym dolnym rogu przed-
niej szyby, od wewnątrz, umieszcza się dodatkowo naklejkę, informującą o tym fakcie.

Istnieje kilka sposobów na uzyskanie karty dla własnego pojazdu. Kupując nowy samochód, mo-
żemy o nią poprosić już w salonie, do aut używanych, zaś w wielu punktach wydawania kart, roz-
mieszczonych na terenie naszego kraju. Informację o ich lokalizacji znaleźć można bez trudu w In-
ternecie. Wzory kart dostępne są również w sieci np. pod adresem „kartyratownicze.pl”. Obecnie
dostępne są karty dla ok. 800 modeli samochodów, produkowanych od 2000 roku. Kartę z Inter-
netu możemy wydrukować również osobiście, koniecznie w kolorze i w formacie A4. 

Miejmy świadomość, że w sytuacji, gdy ważna jest każda sekunda, karta ratownicza może oca-
lić nam życie. Jak informują ratownicy, pozornie zwykła kartka papieru, znajdująca się we wnę-
trzu pojazdu, może skrócić czas akcji nawet o 30%.

M O T O W O J
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� MOTO-PASSA � MOTO-PASSA � 
Motoryzacja po naszemu...

Karta ratownicza pojazdu Trafiła się rządowi Donalda Tuska ta Ukraina jak ślepej kurze ziarno. Na
wiele tygodni media, a tym samym cały naród, całkowicie zapomnieli o
problemach wewnętrznych kraju. Nic tylko Majdan, Krym, Putin i wid-

mo wojny. To była ogólnopolska histeria – po Ukrainie niechybnie przyjdzie ko-
lej na nas i kraje bałtyckie. Żaden z podnieconych dziennikarzy prowadzących ser-
wisy informacyjne i przesłuchujących zapraszanych do studia gości nie zauważył jednak, że na Li-
twie, Łotwie i w Estonii, a więc tam gdzie najbardziej powinno się obawiać Rosji i Putina, panuje
spokój. Nie ma histerii, nikt się nie boi wojny i nie robi zapasów. Skąd ten stoicki spokój Bałtów w
obliczu rzekomego zagrożenia?

To proste – nie ma żadnego zagrożenia z jakiejkolwiek strony dla krajów zrzeszonych w UE i NA-
TO. Agresja bowiem na którekolwiek z państw sojuszu atlantyckiego to 3. wojna światowa. Wyni-
ka to z artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego: „Zbrojna napaść na którykolwiek kraj NATO będzie
uważana za napaść przeciw wszystkim członkom paktu, dlatego też przyjdą oni napadniętemu z
pomocą”. Bez sensu zatem jest straszenie ludzi, że po Krymie przyjdzie czas na Polskę, Litwę, Ło-
twę oraz Estonię. Putin byłby szaleńcem gdyby się na to odważył, a on szaleńcem nie jest. To wy-
rafinowany i skuteczny polityk, który bardzo dobrze wie czego chce i co może, a czego nie może. 

Co zatem leży u podstaw ogólnonarodowej antyrosyjskiej histerii, która opanowała Polskę? Mo-
im zdaniem jest kilka powodów, z których rzekome zagrożenie dla naszej suwerenności znajduje
się na pierwszym miejscu. Piszę rzekome, ponieważ uważam, iż zagrożenia nie ma, a nakręcanie
spirali strachu służy konkretnym celom oraz konkretnym politykom. Polskie władze nauczyły się wi-
dać od swoich amerykańskich przyjaciół, że jeśli nie ma zagrożenia, to należy je stworzyć. Wojna
bowiem to najlepszy biznes na świecie wart miliardy dolarów. Tylko dwa przykłady z ostatnich lat
potwierdzają tę tezę. Wpierw postraszono świat, że Saddam ma broń atomową, co dało USA,
Wielkiej Brytanii i sojusznikom pretekst do zbrojnej napaści na ten kraj. Mimo drobiazgowych po-
szukiwań nie znaleziono nawet śladu broni jądrowej. Po wrześniu 2001 r. zaczęto na masową ska-
lę straszyć ludzi terroryzmem, co z kolei dało zainteresowanym prawo do masowej inwigilacji oby-
wateli oraz dokonywania wielu łajdactw w imię obrony demokracji, m. in. torturowania i przetrzy-
mywania podejrzanych latami w więzieniach bez wyroków i nakazów sądowych (Guantanamo, Sta-
re Kiejkuty). Ograniczono prawa obywatelskie w imię bezpieczeństwa, znacznie zwiększając kom-
petencje służb specjalnych, które są dzisiaj praktycznie poza jakąkolwiek kontrolą.

Patrzysz na przedstawienie, a nie
widzisz rzeczy. Ta rzecz to gigan-
tyczna kwota 40 miliardów USD(!),
które Polska ma wydać w najbliż-
szych kilku latach na modernizację
armii. Żaden kraj na świecie nie
przeznaczył takiej góry pieniędzy

na zbrojenia. To dla zachodnich, a szczególnie amerykańskich koncernów zbrojeniowych niebywa-
ła wprost gratka. Nic dziwnego zatem, że USA niezwłocznie wysłały nam pomoc wojskową, a wi-
ceprezydent tego kraju kłusem przybył do Warszawy zapewniając, gwarantując i obiecując, co tyl-
ko się da. Oczywiście nie omieszkał pogawędzić o 40 miliardach dolków, z których Jankesi będę chcie-
li wykroić dla siebie znaczną część. A ta pomoc wojskowa to sześć myśliwców, jeden AWACS i 300
żołnierzy. Oni mają odstraszyć rosyjskie Iskandery, bo obiecywana solennie przez Dablju Busha tar-
cza antyrakietowa w Polsce okazała się obiecanką cacanką. Zmodernizowanie armii za 40 miliar-
dów USD pomoże nam w razie konfliktu z Rosją niczym umarłemu kadzidło. Wystarczy 5 Iskan-
derów wystrzelonych z baz w Kaliningradzie i jest po nas. Można więc śmiało zredukować wydat-
ki na zbrojenia nawet o połowę bez większej szkody dla bezpieczeństwa naszego kraju, a 20 miliar-
dów dolarów przekazać NFZ na leczenie m. in. chorych na nowotwory. 

Takie głosy zaczęły się ostatnio podnosić, więc nakręcono spiralę strachu, aby przeciwnikom zbro-
jeń wybić z głów protesty. Doprowadzono do takiej sytuacji, że dzisiaj jakiekolwiek kontestowanie
zbrojeniowych wydatków jest działaniem niepatriotycznym, godzącym w bezpieczeństwo pań-
stwa. Żaden polityk i dziennikarz nie odważy się podważać zasadności wydania gigantycznych pie-
niędzy przez ubogi kraj na dwie łodzie podwodne i inne zabawki dla generałów, bo łacno mógłby
narazić się na zarzut braku patriotyzmu. Cel został więc osiągnięty.

W nakręcaniu ukraińsko-rosyjskiej histerii mają także osobisty interes Donald Tusk oraz jego pod-
władny w rządzie Radosław Sikorski. Obaj od pewnego czasu moszczą sobie ciepłe gniazdka w struk-
turach UE oraz NATO i bynajmniej nie interesują ich byle posadki. Celują w najwyższą półkę, ale
robią to jak zwykle nieudolnie i zapewne obejdą się smakiem. Tusk w swojej nadgorliwości jest bar-
dziej stonowany, więc może uda mu się ustrzelić jakiś bonus. Robiącemu dzisiaj za męża stanu Si-
korskiemu będzie o wiele trudniej. Jego antyrosyjskie wystąpienia osiągnęły bowiem ostatnio apo-
geum, co niewątpliwie zostanie mu zapamiętane na Kremlu. Już wkrótce sytuacja na Ukrainie i na
Krymie unormuje się i Putin, Obama oraz Merkel podadzą sobie ręce – wszak trzeba handlować i
robić interesy, a nie bezproduktywnie boksować. Sikorski z Tuskiem staną się wtedy dla Zachodu
balastem, ponieważ w żadnym rozdaniu nie będą do zaakceptowania przez Putina. 

Jak idzie o Sikorskiego, zdumiewające jest to, że tego typu człowiek może być ministrem spraw
zagranicznych w kraju zrzeszonym w UE. Jego bezmyślne, często wręcz chamskie wypowiedzi na
Twitterze i do mikrofonów (dorzynanie pisowskich watah, ile polskich miliardów PiS chce wpom-
pować w skorumpowaną gospodarkę Ukrainy, aby przekupić Janukowycza, czy też kompromitu-
jąca wpadka na konferencji prasowej w Iranie) czynią z tego gościa prostaczka w garniturze od Ze-
gny i luksusowych trzewikach od Berlutiego, z których wystaje słoma. Cóż, taka jest demokracja –
społeczeństwo wybiera, ale mianują aparaty partyjne. Stąd w polskiej polityce cała chmara nieudacz-
ników, prostaków i chłopków-roztropków.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Kiedy nie wiadomo o co chodzi...

„Jeśli nie ma zagrożenia, to 
należy je stworzyć. Wojna 
bowiem to najlepszy biznes na
świecie wart miliardy dolarów”

Termin tegorocznego VIII Biegu Ursynowa
Znamy już termin tegorocznego VIII Biegu Ursynowa. 14 czerwca o godz. 12.00
najszybszą w Warszawie trasą na 5 km pobiegnie 2,5 tys. biegaczy i biegaczek.
Po raz trzeci z rzędu nasz bieg będzie też oficjalnymi Otwartymi Mistrzostwami
Polski w biegu ulicznym na 5 km pod auspicjami Polskiego Związku Lekkiej
Atletyki.

Bieg Ursynowa organizowany jest od 2007 roku. W pierwszej edycji wystartowało 280 osób.
W kolejnych latach zawody urosły do rangi jednego z większych i chwalonych przez zawodników
biegów na średnich dystansach w stolicy. W 2013 roku do mety dobiegło ponad 1600 osób, a w
tym roku celem organizatorów jest udział 2,5 tys. uczestników. 

Płaska i prosta trasa z niewielką ilością zakrętów czyni Bieg Ursynowa jednym z najszybszych
na tym dystansie w Polsce i sprzyja biciu rekordów osobistych zarówno przez zawodowców, jak
i amatorów. Rekord trasy Biegu Ursynowa należy do Henryka Szosta, naszego najlepszego ma-
ratończyka i uczestnika igrzysk olimpijskich w Londynie, który w 2012 r. osiągnął wynik 13:59.
W zawodach brali udział również inni wybitni biegacze, m.in.: Dominika Nowakowska (wygra-
ła w 2012 i 2013), Arkadiusz Gardzielewski (2013), Yared Shegumo (ubiegłoroczny zwycięzca
Maratonu Warszawskiego), Michał Kaczmarek, Dorota Gruca, Aleksandra Jakubczak. Również
w tym roku spodziewamy się elity zawodników z Polski.

W 2014 roku trasa biegu pozostanie niezmieniona w stosunku do kilku ostatnich edycji. Start
odbędzie się pod Ratuszem Dzielnicy Ursynów, a następnie zawodnicy pobiegną al. KEN, ulica-
mi Herbsta, Romera i Surowieckiego i z powrotem al. KEN do mety zlokalizowanej przed Ratu-
szem. Trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Obecnie dopracowywane są szcze-
góły biegu i wkrótce podamy więcej szczegółów, wśród których będzie wiele niespodzianek, w
tym nazwa nowego sponsora tytularnego. 

UUwwaaggaa!!
Zapisy do biegu rozpoczną się w pierwszej połowie maja
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KREDYTY trudne i prywatne,
668-308-435

SZYBKIE POŻYCZKI
GOTÓWKOWE

668-441-668

AKTUALNIE antyki wszelkie,
gotówka, 504-017-418

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

1-2 POKOJOWE kupię, 
509-800-510

3-4 POKOJOWE kupię, 
509-800-510

31 m2 kwaterunek, Śródmieście
zamienie na większe, status
obojętny, 601-35-85-82

AUTO SKUP
WARSZAWA
501-291-812

AA ANGIELSKI skutecznie, 
503-765-393

ANGIELSKI, NIEMIECKI, 
666-561-337

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

HISZPAŃSKI, 507-087-609
AA MATEMATYKA, 

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

22 649-40-27
MATEMATYKA, FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

NIEMIECKI, 698-012-966
POLSKI, matura, doświadczona,

22 641-66-59, 507-52-96-01
ROSYJSKI, 602-86-74-13

SPRZEDAM działkę
rekreacyjną nad Narwią.

Ogrodzona, media, 1900 m2,
tel.22 204-03-83, 

602-408-276

GRUNT rolny 2 ha, działki
budowlane, działki rekreacyjne,
działka budowlana 3000 m2 z
pozwoleniem na budowę,
Prażmów, 602-77-03-61

FRYZJERKĘ - uczennicę, 
501-333-649

ZATRUDNIĘ kierowcę kat.B
oraz C. Praca w Warszawie. 
664-417-724

ZATRUDNIĘ na stałe osobę z
doświadczeniem, w biurze
rachunkowym na Ursynowie, w
dziale pełnej rachunkowości. Praca
samodzielna, 606-434-699

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

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

kameralnie. 
Tel. 89 621-17-80

www.szczepankowo.pl

ANTENY, 603-375-875

ANTENY
tel509610850.com

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

BIURO RACHUNKOWE, 
502-177-780

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

CleanLux 
pranie dywanów, wykładzin,

691-851-588

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

CYKLINOWANIE, 696-500-201
DACHY papą, 725-229-079
DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOCIEPLANIE poddaszy -

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

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734
ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
GAZ, hydraulika, 513-965-304
GLAZURA, gładź, malowanie,

inne, 502-029-391
HYDRAULIK, 22 644-31-29,

517-197-718
HYDRAULIKA, remonty, 

602-651-211

KOMPUTERY pogotowie, 
ul. Na Uboczu 3, 

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

KOMPUTERY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

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

KRATY, tel. 603-349-374

KRAWCOWA, 
ul. Kulczyńskiego 9, 

tel.: 692-101-784

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

MALOWANIE, 604-970-028
MALOWANIE, szpachlowanie,

722-920-650
MEBLE na wymiar, naprawy,

przeróbki, 504-824-568, 
22 773-15-13

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

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

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

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

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

NAPRAWA TELEWIZORÓW
22 641-80-74

PROFESJONALNE czyszczenie i
pranie dywanów i wykładzin, 

501-053-855, www.fstz.waw.pl

PRZEPROWADZKI, 
tanio, solidnie, 
501-535-889

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

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

SUFITY, ścianki k/g,
malowanie, panele, elewacje,
ocieplenia, tynki, glazura, gładzie
bezpyłowo, 885-397-821

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

STOLARSKIE, naprawy, 
606-126-099

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

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

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

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

TAPICER
Ursynów

22 649-88-45

UKŁADANIE kostki brukowej,
517-477-531

USŁUGI stolarskie, 505-935-627

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp.
608-303-530

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

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

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

DOM OPIEKI, Piaseczno, 
22 757-20-19

HERBALIFE, gwarancja,
konsultant  Michał Łuczyński
22 644-79-28, 601-313-313
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Co i kto
Ursynów

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

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

8 4 3  7 0  3 8

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

OdrOdr obinę trobinę tr udnieudnie jszjsz e...e...
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje KKaarriinnaa SSiittkkoowwsskkaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w
poniedziałek między godz. 12.00 a 12.30 . R y s z a r d  K o c h a n

DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 
uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144 

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

PPiiąątteekk,, 2211 mmaarrccaa,, 1188..0000:: Gale-
ria Domu Sztuki zaprasza na
wernisaż wystawy „Europa w
malarstwie Jurija Sulimowa”.

SSoobboottaa,, 2222 mmaarrccaa,, 1188..0000:: Ki-
no Dokumentu w Domu Sztuki
zaprasza na pokaz filmu „Po-
wrót Agnieszki H.” (Polska
2013, reż. Krystyna Krauze, Ja-
cek Petrycki). Po projekcji – spo-
tkanie z realizatorami. Wstęp
wolny.*

NNiieeddzziieellaa,, 2233 mmaarrccaa,, 1166..0000:: Te-
atr Za Daleki zaprasza dzieci na
spektakl „Dziadek do orzechów”.

Bezpłatne karty wstępu wydaje
kasa Domu Sztuki od czwartku,
20 marca, od godz. 17.00.*

NNiieeddzziieellaa,, 2233 mmaarrccaa,, 2200..0000::
„Kto?” – premiera spektaklu w
inscenizacji i wykonaniu aktor-
skim młodzieży szkolnej, przygo-

towanego w Domu Sztuki.
Wstęp wolny.

Dom Sztuki zaprasza do swo-
ich filii:

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

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

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 3355 1177

2233..0033,, gg.. 1177..0000 – występ kaba-
retu CZESUAF z Poznania, Lau-
reata Przeglądu Kabaretowego
PAKA, wstęp wolny po uprzed-
niej rezerwacji.

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

tteell//ffaaxx 2222 664411 1199 1155

3300 mmaarrccaa ((nniieeddzziieellaa)) ggooddzz..
1177..0000 „APPASSIONATA” śpie-
wa piosenki zespołu „Filipinki”

kierownictwo artystyczne i przy-
gotowanie wokalne  - Izabela
Wardak.

Opracowania muzyczne,
akompaniament - instrumenty
dęte - Eugeniusz Strociak.

Gościnnie Mieczysław Strociak
– saksofon, klarnet, flet prosty.

Wstęp - zaproszenia do odbio-
ru w DK Imielin

WWaarrsszzttaattyy RRoocckkoowwee iiMM 
GGrraanniiee::

22 ddnnii –– 2211 ii 2222 mmaarrccaa ((ppiiąątteekk
ii ssoobboottaa)) ww ggooddzz.. 1177..0000-2211..0000..
Ćwiczenia i konsultacje z muzy-
kami w zakresie 4 instrumen-
tów: perkusji, gitary elektrycz-
nej i basowej, oraz wokalu. Zaję-
cia w grupach i razem na scenie.

Wstęp wolny! Info Małgorza-
ta Wiercińska - 504703087 i 22
6411915

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

2200..0033 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
w cyklu Wieczorów Czwartko-
wych z p. Arturem Jagnieżą pt.:
„Polska w wirach zagrożeń”. Do
kupienia ciekawa książka.

2255..0033 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu „Klasyka niesłusz-
nie zapomniana” pt.: „Krwawią-
ce rany Słowackiego”.

2277..0033 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z dr. Izabelą Winiarską w cyklu
„Historia języka i literatury” pt.:
„Początki druku w Polsce”.

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

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..

BBiieegg nnaa eeuurrooppeejjsskkiimm ppoozziioommiiee ww sseerrccuu WWaarrsszzaawwyy
Już niebawem ulicami Warszawy pobiegną uczestnicy jednego z największych półmaratonów

w Europie – 9. PZU Półmaratonu Warszawskiego. W tym roku do udziału w biegu zapisało się już
15 tysięcy zawodników. Przyznanych zostało 12 tysięcy numerów startowych.Organizatorów z Fun-
dacji „Maraton Warszawski” w tym roku wpierać będzie ponad 1200 wolontariuszy. Na trasie za-
wodów rozstawionych zostanie blisko 20 tysięcy litrów wody, 70 tysięcy kubeczków na punktach
odżywiania i 10 km taśmy wygradzającej trasę. Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma je-
den sponad tony medali.

9. PZU Półmaraton Warszawski to nie tylko rywalizacja. To również liczne atrakcje dla zawod-
ników i kibiców. Przy trasie biegu zorganizowanych zostanie ponad 20 muzycznych punktów ki-
bicowania. Przy Biurze Zawodów odbędą się targi Sport&Fitness Wiosna 2014 (28-29 marca), a
w okolicach mety półmaratonu powstanie specjalna strefa, zabaw sprawnościowych i pokazów. 

Zapisy na stronie www.pzupolmaratonwarszawski.com trwają jeszcze do 26 marca 2014 r. Po
tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniach 28-29 marca.

WWaarrsszzttaattyy RRoocckkoowwee iiMM GGrraanniiee ww DDKK IImmiieelliinn

W Starym Kinie ze Stanisławem Janickim – Wydanie Specjalne.
Tak można by nazwać to, co wydarzyło się w Domu Sztuki SMB „Ja-
ry” na Ursynowie w minioną niedzielę. Widzowie tego filmowego
cyklu zazwyczaj słuchają znawcy i miłośnika Dziesiątej Muzy, redak-
tora Stanisława Janickiego, opowiadającego o gwiazdach i reżyser-
skich mistrzach przedwojennego „srebrnego ekranu”, by następnie
obejrzeć archiwalny film z tamtych lat.

Tym razem było inaczej. Z okazji niedawnych 80. urodzin pana Sta-
nisława i przyznania mu Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Pol-
skich za Osiągnięcia Życia, jubilatowi i laureatowi w jednej osobie
urządzono mały benefis. Licznie przybyła publiczność jako pierw-
sza w Warszawie miała okazję obejrzeć bynajmniej nie archiwalny,
lecz najświeższej daty film dokumentalny Krzysztofa Tusiewicza
„Nie robić głupstw. Opowieści filmowe Stanisława Janickiego”, któ-
rego bohaterem jest – jak sam tytuł wskazuje – sam pan Stanisław.
Odbyło się też bardzo sympatyczne spotkanie z bohaterem wieczo-
ru, a na deser przygotowano projekcję zrealizowanego przezeń do-
kumentu historycznego „Konterfekty Króla Jegomości”. J K

Opowieści pana Stanisława
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