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C o powiedzieliby nasi polity-
cy, a zwłaszcza nasi wielko-
rządcy, gdyby naród polski,

czyli – jak się teraz lubi podkreślać
– suweren, poprosił ich do publicz-
nej spowiedzi wielkanocnej, żąda-
jąc wyznania wszystkich grzechów?
Pewnie na wstępie każdy z nich by
zapytał, czy wyrazy skruchy przy-
szłoby szeptać do ucha ojca-spo-
wiednika na antenie Polsatu, TVN-
u, TVP Info, czy może spowiadałby
ich sam ojciec dyrektor w Radiu
Maryja. Sądząc z zachowania
przedstawicieli rządzącej do nie-
dawna Platformy Obywatelskiej i
jej akolitów, można zaryzykować
tezę, że ani jeden z nich nie doszedł-
by do sakramentalnej, acz nieco
koślawej formułki: „więcej grze-
chów nie pamiętam, za wszystkie
grzechy serdecznie żałuję”. Raczej
każdy powiedziałby już na wstę-
pie, jak przy zeznaniach w sprawie
Amber Gold – „wszystko mi się za-
tarło w pamięci, tyle miał człowiek
na głowie”. Niedawny minister
spraw wewnętrznych Bartłomiej
Sienkiewicz nic konkretnego z dzia-
łalności państwowej nie mógłby so-
bie zapewne przypomnieć, bo dla
niego i tak wszystko to było: „ch...j,
dupa i kamieni kupa” – jak szczerze
wyznał przy okazji innej dyskretnej
spowiedzi, bezwiednie uczestnicząc
w serialu „Taśmy prawdy”. Może
tylko wywodzący się z Platformy
były prezydent RP Bronisław Ko-

morowski przyznałby się „z bulem”
do jakiegoś drobnego grzechu, bo to
uczciwy katolik. 

P rzewodniczący Nowoczesnej
Ryszard Petru, podejrzewa-
ny – jak wiadomo – o upra-

wiania seksu pozamałżeńskiego z
wiceprzewodniczącą tej partii w
delegacjach służbowych, jawiłby
się nam przy spowiedzi niewinny
jako lelija, bowiem na najnowszej
liście uzupełniającej ciężkich grze-
chów, sporządzonej przez Kościół,
widnieje tylko „seks pozamałżeński
z osobami tej samej płci”. Nie ma co
więc czepiać się Ryśka, tym bar-
dziej, że wszystkie Ryśki to fajne
chłopaki i do tego tak zmyślne, iż
potrafią umieścić Wielką Brytanię
w strefie euro, chociaż tym fraje-
rom w Zjednoczonym Królestwie
się wydaje, że ani przez chwilę w
niej nie byli. Niemniej złośliwcy
twierdzą, że cała wiedza ekono-
miczna przewodniczącego Petru
nie tylko funta szterlinga, ale na-
wet funta kłaków niewarta. 

P aweł Kukiz, lider ruchu „Ku-
kiz’15” – być może – gorzko
pożałowałby swego dawne-

go ekscesu piosenkarskiego
(„Ksiądz proboszcz już się zbliża,
już puka do mych drzwi...”), pod-
pisanego ponoć bluźnierczym pseu-
donimem – Szatan. Wydaje się, że
w dzisiejszych warunkach każdy
spowiednik wybaczyłby mu już
owe szatańskie wersety, bo w koń-
cu nie tylko Paweł Kukiz, lecz na-
wet święty Paweł wcale nie był od
razu taki święty. 

N aczelnik państwa albo pre-
zes Rzeczypospolitej – jak
się nieoficjalnie tytułuje li-

dera partii Prawo i Sprawiedliwość
Jarosława Kaczyńskiego – też by
Kukiza uniewinnił – i w sferze wia-
ry, i w sferze polityki, dobrze wie-
dząc, że „teraz inni szatani są tam

czynni”. Poza tym żaden spowied-
nik nie udowodni Jarosławowi Mą-
dremu, że czarne jest czarne, a bia-
łe jest białe, bo naczelnik już daw-
no odrzucił taką możliwość i naj-
prawdopodobniej wierzy też swe-
mu byłemu szefowi Lechowi Wałę-
sie, który twierdził, że plusy mogą
być – jak najbardziej – ujemne i że
można być za czymś, a nawet prze-
ciwko czemuś jednocześnie. Mą-
drość naszych polityków jest bo-
wiem niezgłębiona i potrafią oni
ogłaszać prawdy, o jakich się filo-
zofom nie śniło. 

Bodaj największy specjalista
od ogłaszania takich prawd
minister obrony narodowej

Antoni Macierewicz, swego czasu

harcerz w słynnej Czarnej Jedynce
przy mokotowskim liceum im. Rej-
tana, sam jest dzisiaj jak Rejtan sta-
jący na drodze zła pleniącego się w
naszej państwowości. Gdyby żył
ksiądz Józef Tischner, niezapomnia-
ny kapłan góralski, pewnie poddał-
by twierdzenia pana Antoniego
swojemu kryterium epistemologicz-
nemu, zakładającemu trójpodział
prawdy, sformułowany tak oto:
świento prawdo, tyż prawdo i gów-
no prawdo. Ta tischnerowsko-gó-
ralska filozofia może być niesłycha-
nie pomocna przy rachunku sumie-
nia, jakiego przyjdzie prędzej czy
później dokonać Macierewiczowi,
nazywanemu pokątnie ministrem
obrony narodowej blagi.  

O co bowiem naprawdę mu
chodzi przy ponownym
wyjaśnianiu przyczyn ka-

tastrofy rządowego tupolewa pod
Smoleńskiem, tego nawet najstar-
si górale nie kumają. Skrupulatni
kronikarze zaś mają już długą listę
hipotez dociekliwego Antoniego,
ogłaszanych zrazu jako niepodwa-
żalne prawdy, obalające pochopne
wnioski, wysnute przez zespół eks-
pertów pod kierownictwem Macie-
ja Laska, którzy mieli pisać raport
o katastrofie pod ruskie dyktan-
do. Słyszeliśmy już o sztucznej
mgle, o rozpylaniu helu, o zama-
chu, a teraz głównie na tapecie jest
„wybuch”, no bo co do fatalnych
działań rosyjskich – pożal się Boże

– kontrolerów lotu, to i tak ich nie-
dopuszczalne błędy wskazała już
komisja Millera-Laska. Były pre-
zes Polskiej Akademii Nauk, zna-
komity informatyk prof. Michał
Kleiber radzi, żeby odkrycia komi-
sji Macierewicza konfrontować z
ustaleniami tamtej komisji, ale jak
to czynić, skoro te ostatnie kazano
już dawno zdjąć z rządowych stron
internetowych jako chłam daleki
od prawdy? 

T ragedia smoleńska, której
niewątpliwi sprawcy znaj-
dowali się przede wszyst-

kim na pokładzie tupolewa, prze-
rodziła się nam w tragifarsę, słu-
żącą rozgrywce politycznej bez
szacunku dla ofiar. Życzyliśmy im
wiecznego odpoczynku, a tymcza-
sem ten odpoczynek brutalnie
przerywa się ekshumacjami, któ-
rych rzeczywistym celem jest za-
pewne nie tyle poszukiwanie przy-
czyn katastrofy, ile znalezienie
błędów w składaniu szczątków
ciał, co wydaje się akurat kwestią
marginalną w kontekście całego
dramatu. 

S zanując zatem pamięć o
wszystkich 96 ofiarach kata-
strofy, wśród których byli też

moi przyjaciele, przypomniałbym
decydentom, że wszyscy jesteśmy
równi wobec Boga i dlatego sta-
wianie osobnego pomnika prezy-
dentowi Lechowi Kaczyńskiemu
nie będzie – z wielu względów –
uczciwym posunięciem, chociaż to
był wyjątkowo porządny człowiek.
No i gdyby nie lekkomyślne działa-
nia i zaniedbania osób odpowie-
dzialnych za nieszczęsną wypra-
wę do Smoleńska, dziś i jemu ży-
czylibyśmy Radosnych Świąt Wiel-
kanocnych. 

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l
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PPAASSSSAA:: WWłłaaddzzee ddzziieellnniiccyy
cchhwwaalląą ssiięę mmaajjąąccyymmii ssiięę ooddbbyyćć ww
cczzeerrwwccuu nnaajjddłłuużżsszzyymmii ww hhiissttoorriiii
DDnniiaammii UUrrssyynnoowwaa.... 

ŁŁUUKKAASSZZ CCIIOOŁŁKKOO:: Sądzę, że
będzie to największa impreza na
Ursynowie. Od początku byli-
śmy przekonani, że musimy wy-
brać takich wykonawców, któ-
rzy sprostają gustom i oczekiwa-
niom zarówno młodzieży jak i
dojrzalszej części publiczności.
Gwiazdy tegorocznej edycji Dni
Ursynowa  uświetnią  jubileusz
40-lecia megaosiedla Ursynów
i mam nadzieję, że każdy miesz-
kaniec znajdzie w naszej propo-
zycji coś dla siebie. Dlatego już
dziś zachęcam wszystkich ursy-
nowian do rezerwowania sobie
czasu podczas weekendu 9 - 11
czerwca, aby wspólnie święto-
wać wyjątkowe Dni Ursynowa.
Taka okazja trafia się raz na
czterdzieści lat.

DDllaacczzeeggoo ttaakk ddłłuuggoo sszzcczzeeggóółłyy
ddoottyycczząąccee DDnnii UUrrssyynnoowwaa bbyyłłyy
oowwiiaannee ttaajjeemmnniiccąą??

Wielokrotnie podkreślaliśmy,
że obchody jubileuszowe zosta-
ły zaplanowane na cały rok. I
dlatego w styczniu nie odkry-
waliśmy kart, choć nie ukry-
wam, że przygotowania trwa-
ły od ubiegłego roku. Wspania-
łe gwiazdy i fakt, że tegoroczne
Dni Ursynowa będą trwały trzy
dni to dowody, że warto było
poczekać. Będą oczywiście i in-
ne atrakcje o których informo-
wać będziemy ze stosownym
wyprzedzeniem. Większość im-
prez plenerowych i innych wy-
darzeń będzie miała akcenty i
nawiązania do jubileuszu Ursy-
nowa. Wśród nich będą m. in.
potańcówki, wystawy plenero-
we, spacery historyczne, gry
miejskie. Założeniem obcho-
dów 40-lecia Ursynowa jest in-

tegracja mieszkańców i wspól-
ne poznawanie historii naszej
dzielnicy oraz postaci z nią
związanych, tak jak Julian Ur-
syn Niemcewicz. 

JJaakk bbęęddąą wwyygglląąddaałłyy tteeggoorroocczz-
nnee DDnnii UUrrssyynnoowwaa??

Nasze dzielnicowe święto
rozpoczynamy o godz. 18.00 w
piątek 9 czerwca.  Na scenie po-
jawią się: Kortez, Bednarek i
T.Love. Natomiast w sobotę 10
czerwca usłyszymy Feel, Gol-
den Life oraz Bajm. Wystąpią
także laureaci Ursynów Music
Fest, czyli  The Kroach, Riptide
i The Rebound oraz Ursynowski
Chór Iuvenis.  

W sobotę czeka nas sporo
atrakcji i animacji  nawiązują-
cych do historii naszej dzielni-
cy, a poza tym tradycyjny pik-
nik rodzinny oraz strefa gastro-
nomiczna. Na Olkówku z kolei
stanie druga scena przeznaczo-
na na całodzienne występy ur-
synowskich juniorów. Tam też
zapewniliśmy mnóstwo atrak-
cji dla najmłodszych mieszkań-
ców. W niedzielę 11 czerwca
będziemy kontynuować zaba-
wę właśnie w strefie dziecięcej
na Olkówku. Szczegółowy pro-
gram, w tym informacje o
wszelkich aktywnościach przy-
gotowanych przez nas oraz na-
szych partnerów i gości poda-
my pod koniec maja. Jeśli dopi-
sze pogoda, to będą to najbar-
dziej huczne i efektowne Dni
Ursynowa w historii! 

JJaakkiiee jjeesszzcczzee ddaattyy wwaarrttoo zzaappii-
ssaaćć ww kkaalleennddaarrzzuu?? 

Z pewnością 20 maja kiedy
odbędzie się V Dzień Cicho-
ciemnych oraz Noc Muzeów.
Ale także 3 czerwca - wtedy
warto wziąć udział w Biegu Ur-
synowa, a tuż po nim odbędzie
się wielka parada z okazji 40
lecia. Poza tym mnóstwo in-
nych wydarzeń sportowych i
kulturalnych o których najła-
twiej dowiedzieć się z naszej
strony internetowej www.ursy-
now.pl. Serdecznie zapraszam
i korzystając z okazji składam
czytelnikom Passy serdeczne
życzenia z okazji  Świąt Wiel-
kiej Nocy, aby były okazją do
nabrania sił i energii na nad-
chodzące wydarzenia! 

W czwartek, 6 kwietnia, w ursynowskim
Multikinie już po raz trzeci zabrzmiała
wyjątkowa muzyka. Wyjątkowa nie tyl-
ko ze względu na jej walory, ale także na
wiek wykonawców, którzy wykazali się
niebywałą dojrzałością muzyczną. 

Konkurs Ursynów Music Fest 2017 pozwolił za-
prezentować się wielu utalentowanym młodym ar-
tystom. Występy uczestników konkursu zachwy-
ciły jury tak bardzo, że wbrew pierwotnym usta-
leniom na Dniach Ursynowa zagrają nie tylko lau-
reaci pierwszego miejsca, ale wszyscy ci, którzy
znaleźli się na podium.

Eliminacje Ursynów Music Fest trwały cały
dzień i wypełniły Multikino najróżniejszymi dźwię-
kami – delikatnymi pianina i gitary, jazzem, roc-
kiem, techno, heavy metalem… Złożonemu ze
znawców muzyki i reprezentantów Urzędu Dziel-
nicy Ursynów jury zaprezentowało się 6 solistów
i 5 zespołów. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że jest
o co rywalizować, bo nagrodą główną w konkur-
sie jest występ na zbliżających się Dniach Ursyno-
wa. Mimo to w trakcie całego konkursu panowa-
ła przyjazna atmosfera, a uczestnicy dyskutowa-
li ze sobą, radzili sobie wzajemnie, wymieniali
się kontaktami. Tuż przed rozpoczęciem koncer-
tu laureatów jury spotkało się też ze wszystkimi
młodymi muzykami i udzieliło im szczegółowej in-
formacji zwrotnej, chwaląc dobre strony ich wy-
stępów i tłumacząc, jak w przyszłości mogą popra-
wić niedociągnięcia.

Uczestnicy podkreślali wartość przyjaznej at-
mosfery, która panowała w trakcie przesłuchań i
świetne przygotowanie przedsięwzięcia.  „Kiedy
występowałem tutaj rok temu byłem zszokowany
zasięgiem konkursu, profesjonalizmem organi-
zatorów oraz poziomem i różnorodnością reper-

tuaru uczestników. To było świetnie doświadcze-
nie”– podkreślał Janek Pentz, gitarzysta i laureat
drugiego miejsca zeszłorocznego Ursynów Mu-
sic Fest, którego występ otworzył tegoroczny fina-
łowy koncert.

Największe emocje budziło jednak oczywiście
ogłoszenie wyników. Jako pierwsi ogłoszeni zosta-
li zdobywcy wyróżnień, dla których dodatkową
nagrodą było publiczne uzasadnienie werdyktu
przez członków jury. Kilku laureatów zostało tak-
że zaproszonych do indywidualnej współpracy z
członkami komisji, których najbardziej oczaro-
wały ich występy. Zdobywcy trzeciego miejsca,
zespół The Rebound, otrzymali możliwość nagra-
nia wybranego przez siebie kawałka w profesjo-
nalnym studiu Akademii Rocka. Po ich krótkim
występie nastąpiło ogłoszenie miejsca drugiego.
Zdobył je zespół Riptide, któremu w imieniu jury
przewodnicząca Rady Dzielnicy Teresa Jurczyń-
ska-Owczarek również wręczyła bon na nagra-
nie wybranego utworu. 

Zwycięzcy, którym wygrana zagwarantowała
występ na Dniach Ursynowa i nagranie trzech
utworów w studiu, o swoim sukcesie dowiedzie-
li się od wiceburmistrza Łukasza Ciołko. – And the
winner is… The Kroach! – ogłosił.  Na zakończe-
nie burmistrz Łukasz Ciołko poinformował, jacy
wykonawcy wystąpią na Dniach Ursynowa, na co
publika zareagowała gromkimi brawami. „Posta-
nowiliśmy docenić talent wszystkich, którzy zaję-
li miejsca na podium i na Dniach Ursynowa zagra-
ją nie tylko laureaci pierwszego miejsca, ale tak-
że drugiego i trzeciego! Mamy nadzieję, że ci z
was, którzy dzisiaj nie zostali nagrodzeni, pojawią
się na przyszłej edycji konkursu i wszystkie mło-
de talenty będą miały szansę wystąpić na Dniach
Ursynowa” – powiedział Łukasz Ciołko.

Finaliści konkursu zagrają na Dniach Ursynowa!

Oczarowali jury i publiczność

Wywiad z zastępcą burmistrza Łukaszem Ciołko

Najdłuższe w historii Dni Ursynowa
Pod Kopą Cwila: Bajm, Feel, Golden Life, Kortez, Bednarek i T.Love - taka okazja
trafia się raz na czterdzieści lat...

Na sesji o Karczewskim 
XXXVII sesja Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, odbędzie się 18 kwietnia 2017 r. o go-

dzinie 18.00 w sali im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61. 
„Podczas najbliższej sesji poruszymy budzący wiele kontrowersji temat mandatu radnego Pio-

tra Karczewskiego. Pochylimy się także nad wniesionymi projektami klubów, dotyczącymi budo-
wy pomnika Juliana Ursyna Niemcewicza oraz stanowiska w sprawie przywrócenia historycznej
nazwy szkole podstawowej przy ul. Kajakowej. Mam także nadzieję, że będzie rozpatrzony pro-
jekt uchwały w sprawie tak ważnego planu zagospodarowania przestrzennego na Kabatach,
wokół placu budowy Galerii Tesco” – informuje przewodnicząca Rady Dzielnicy Ursynów Tere-
sa Jurczyńska-Owczarek.

Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza  na bezpłatne seanse filmowe dla dzieci wraz z
opiekunami, co realizowane jest w ramach zwycięskiego projektu Budżetu Partycy-
pacyjnego na 2017 rok. Seanse będą odbywały się do końca roku. W repertuarze są
propozycje zarówno dla starszych(8-13 lat), jak i młodszych (4-7 lat). Wszystkie se-
anse wyświetlane są bez reklam i poprzedzane prelekcją o charakterze edukacji fil-
mowej. Na ten projekt do Budżetu Partycypacyjnego głosowało 1511 mieszkańców.

Najbliższy seans odbędzie się w czwartek 20 kwietnia o godz. 18.00 i będzie to „Biuro detektywi-
styczne Lassego i Mai. Sekret rodziny von Broms” (reż. Pontus Klänge i Walter Wöderlund, 2015 rok).
Film trwa 83 minuty. Lasse i Maja, młodzi detektywi z Valleby, rozpoczynają kolejne śledztwo. Pró-
bują się dowiedzieć, co może kryć w sobie tajemnicza szkatułka, której nikt nie potrafi otworzyć. Wie-
dzą, że jest to pamiątka rodziny von Brom. Pewnego dnia nie tylko tajemnicza szkatułka znika, ale
też zaczynają ginąć rodowe pierścienie rodziny von Brom. Jak Lasse i Maja poradzą sobie z tą zagad-
ką? Kto zabrał pamiątkę i czy uda się ją otworzyć?

Na seans obowiązują bezpłatne wejściówki, które przysługują wyłącznie dziecku wraz z opiekunem.
Jedna osoba może odebrać 2 jednoosobowe karty w Punkcie Informacji  w Urzędzie Dzielnicy Ursy-
nów, al. KEN 61 we wtorek (18.04) w godzinach 18.00 – 20.00.

Następny seans „Dzieci z Bullerbyn” w reż, Lasse Hallström z 1986 roku obędzie się 25 maja o godz.
18.00. Zmieni się też forma dystrybucji kart wstępu. Więcej informacji na stronie www.ursynow.pl.

Budżet Partycypacyjny

W kwietniu i w maju bezpłatne seanse filmowe
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W dniach 4 - 6 kwietnia w Ursynowskim Centrum Sportu i Rekreacji (Arena
Ursynów) przy ul. Pileckiego 122, odbyły się V Igrzyska Przedszkolaków o Laur
Burmistrza Dzielnicy Ursynów. Organizatorem Igrzysk było Przedszkole nr 55 im.
„Polskich Podróżników”. 

Do sportowych zmagań zgłosiło się w tym roku 18 drużyn z ursynowskich przedszkoli. Celem
organizowanych już po raz piąty igrzysk było propagowanie wśród najmłodszych idei sportu,
aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu oraz czerpania radości w dążeniu do celu poprzez
zespołową współpracę. Przygotowane konkurencje były dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci.
Uczestnicy wykonywali zadania z elementami biegu, skoku itp. Rozegrano 6 konkurencji sportowych:
„ Rzut piłką do bramki”, „Bieg z przeszkodami”, „Slalom z piłką”, „Pływanie na kocykach”, „Skok w
dal z miejsca”, „Zaprzęg rydwanów”. Emocji nie brakowało już od pierwszych konkurencji, a startujące
dzieci swoim zaangażowaniem nie odbiegały od zawodowców uprawiających sporty wyczynowo.

W trzecim dniu zmagań w rundzie finałowej brały udział dzieci z Przedszkola nr 352,  Przedszkola
nr 282, Przedszkola nr 351 im. Wandy Chotomskiej, Przedszkola nr 55 im. „Polskich Podróżników”,
Przedszkola nr 400 oraz Przedszkola nr 385

Rozgrywki finałowe były niezmiernie wyrównane i zacięte, konieczna była dogrywka pomiędzy
dwoma przedszkolami. Ostatecznie pierwsze miejsce zajęło Przedszkole nr 55 im. „ Polskich
Podróżników”, drugie – drużyna z Przedszkola nr 351 im. „Wandy Chotomskiej”, a trzecia lokata
przypadła Przedszkolu nr 352.

Burmistrz Dzielnicy Ursynów Robert Kempa ufundował dla każdego przedszkola statuetki z okazji
40-lecia megaosiedla Ursynów oraz Pamiątkowy Puchar za największe zaangażowanie na tegorocznych
Igrzyskach, który otrzymało Przedszkole nr 385. Dzieci dostały puchary, medale, dyplomy oraz
upominki, które ufundowali: burmistrz, Związek Piłki Ręcznej w Polsce, sklep piłkarski R-GOL oraz
Przedszkole nr 55 im. Polskich Podróżników. F o t .  E WA  R O L A

W ubiegłą sobotę,  8 kwiet-
nia, w ursynowskim Ko-
ściele pw. bł. Władysława
z Gielniowa orkiestra z
Ursynowskiego Chóru Iu-
venis zaprezentowała się
publiczności w nowych
aranżacjach. 

Koncert pasyjny na podsta-
wie muzyki klasycznej wybit-
nego barokowego kompozyto-
ra, skrzypka i organisty Gio-
vanniego Battisty Pergolesiego
przyciągnął do świątyni wie-
lu miłośników wysokiej kultu-
ry i dostarczył wyjątkowych
artystycznych wrażeń. Koncert
został zorganizowany przez
Fundację Kultury Scenemus,
dzięki dotacji przyznanej przez
Urząd Dzielnicy Ursynów na
rzecz ursynowskiego Chóru Iu-
venis. Gościem wydarzenia był
wiceburmistrz Ursynowa Łu-
kasz Ciołko, który podzięko-
wał muzykom za wielki wkład
włożony w przygotowanie
koncertu i gotowość do dziele-
nia się swoim talentem, a tak-

że życzył publiczności miłych
wrażeń. I faktycznie, chór do-
starczył publiczności wrażeń
na najwyższym poziomie. Grę
orkiestry, której przewodził
dyrygent Jakub Kaczmarek,
dopełniał zapierający dech w
piersiach śpiew sopranistki
Aleksandry Klimczak i kontra-
tenora Szymona Gatnara. Gru-
pa zaprezentowała zebranym
kilkanaście utworów ze Stabat
Mater, a na koniec koncertu,
zachęcona wręczonymi kwia-

tami i gromkimi brawami, bi-
sowała. 

„Bardzo dziękujemy władzom
dzielnicy i ks. proboszczowi za
wsparcie w przygotowaniu tego
koncertu. Przede wszystkim
dziękujemy jednak naszej dro-
giej publiczności. Wiele już zro-
biliśmy, ale nadal wiele jest do
zrobienia i wiele mamy planów,
dlatego prosimy o wasze dalsze
wsparcie” –powiedziała na ko-
niec  reprezentantka Fundacji
Kultury Scenemus.

W niedzielę 9 kwietnia w
kościele pw. bł. Władysła-
wa z Gielniowa,  w przed-
dzień 7. rocznicy upadku
pod Smoleńskiem samolo-
tu z delegacją władz Rze-
czypospolitej Polskiej na
uroczystości w Katyniu,
odbył się kameralny kon-
cert „Pro Memoria” w wy-
konaniu Anny Potyrały-L-
istwon – sopran, Justyny
Bogusiewicz – skrzypce i
Pawła Listwona – organy.

W programie znalazły się sta-
rannie dobrane, pełne zadumy i
melancholii utwory, nastrojem
i treścią nawiązujące do atmos-
fery uroczystości. 

Po koncercie ksiądz pro-
boszcz Jacek Kozub, władze
Dzielnicy Ursynów oraz zgro-
madzeni mieszkańcy Ursyno-
wa przeszli pod tablicę memo-
ratywną umieszczoną na mu-
rze kościoła. Przy tablicy upa-
miętniającej 96 osób, które zgi-
nęły w katastrofie pod Smoleń-
skiem, odmówiono modlitwę i

złożono wieńce oraz zapalono
znicze.

Władze Dzielnicy Ursynów re-
prezentowali: przewodnicząca
Rady Dzielnicy – Teresa Jurczyń-
ska-Owczarek i zastępca burmi-
strza Rafał Miastowski oraz rad-
ni: Sylwia Krajewska i Tomasz
Sieradz (Klub Platforma Obywa-
telska), Ewa Cygańska i Daniel
Głowacz (Klub Nasz Ursynów)
oraz Katarzyna Polak (Klub Pra-
wo i Sprawiedliwość).

W poniedziałek rano, w dniu
7. rocznicy katastrofy tupolewa,
kwiaty oraz znicze na grobach
ofiar pochowanych na ursynow-
skich cmentarzach – księdza Ry-
szarda Rumianka, rektora Uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego (pochowanego na
cmentarzu w Pyrach) i Tomasza
Merty, podsekretarza stanu w Mi-
nisterstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (cmentarz w Gra-
bowie) złożył Rafał Miastowski.

V Igrzyska Przedszkolaków zakończone!

Koncert pasyjny na Ursynowie

Upamiętnienie ofiar katastrofy
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40 lat megaosiedla Ursynów – okiem pioniera

Genius loci kręci nosem
Przed laty monumentalna pa-
norama Ursynowa w promie-
niach zachodzącego słońca wi-
dziana z perspektywy Doliny
Służewieckiej przywodziła mi
na myśl masyw Gór Skalistych,
ku którym podąża samotny we-
sternowy jeździec. 

Teraz ta droga, jak i wszystkie po-
zostałe, kojarzy mi się raczej z zakorko-
wanym wjazdem do Rzymu w desz-
czu ze „Słodkiego życia” Felliniego.
Jedno wrażenie pozostaje wszak nie-
zmienne. U kresu szlaku czeka na mnie
przygoda. Bo na Ursynowie pulsuje ge-
nius loci, którego próżno szukać w ca-
łej aglomeracji. Tradycji, legendy, famy,
mody, szpanu, snobizmu, owszem, ale
nie tego, co jest specyficznym duchem
miejsca.

No, dosyć tej inwokacji, zwłaszcza,
że geniusz loci coraz częściej kręci no-
sem. Wie bowiem jaką małą ojczyznę
wymarzyli sobie urbaniści. Pamiętam
rozmowę z projektantem Ursynowa,
panem Markiem Budzyńskim. Zaim-
ponowała mi jego wizja kameralnych
przestrzeni w ogromnym, nie unikaj-
my tego określenia, blokowisku, po-
przetykanym jednak oryginalnymi
cackami małej architektury. Na przy-
kład niewielkie szkoły miały popołu-
dniami pełnić funkcję osiedlowych
ośrodków kultury. W kwartałach ka-
mienic nie powinno brakować miejsc
dla samochodów skrytych w dyskret-
nych niszach i parkingach podziem-
nych… A przy licznych deptakach ro-
iłoby się od kafejek, sal bilardowych,
pubów, zanurzonych w zieleni, zdob-
nych mozaiką kolorów. Do tego natu-
ralnie boiska, korty, pływalnie… Acz
wszystko bez zadęcia, nie na miarę
całego Ursynowa, lecz dostępne po
sąsiedzku.

Egzemplifikacją tej koncepcji były
wertepy między ulicami Surowieckiego
i Puławską, jeszcze bez Megasamu. Aha,
w miarę równa połać wyplewiona z
chwastów udawała boisko. Grywałem
tam nieraz z synem w piłkę. Dziś jak
okiem sięgnąć, „na lewo dom, na prawo
dom, a dołem Wisła płynie…” Gdzie
tam. Na dole, u zbiegu Puławskiej i Do-
liny Służewieckiej też wyrosły bloki.
Przyznaję, z Kopy Cwila prezentują się
malowniczo.

Romera do Puławskiej także biegła
przez prerię. Nie było ani „Gerdy”, ani
tym bardziej „Biedronki”, ani komisa-
riatu przy Janowskiego. Za to na wiel-
kim placu całymi miesiącami rezydo-
wało wesołe miasteczko, chyba bar-
dziej z ducha ludycznych wizji Budzyń-
skiego niż kolejne skupisko domów.
Coraz bardziej ściśnięte zdają się dążyć
do zwarcia w walce o przestrzeń ży-
ciową. Ich okna nie wychodzą na świat
czy choćby na podwórze, ale niemal
wpijają się w mieszkania sąsiadów. Nie-
stety, nie każda dama za szybą jest pret-
ty woman.

Tak, z okresu wczesnego Ursyno-
wa najbardziej Mi żal swobodnej
przestrzeni. Bronią się jeszcze enkla-
wy, niektóre całkiem udanie. Ocalała
łąka okolona z dwóch stron ulicą
Puszczyka. I zamiast wąwozu dzie-
sięciopiętrowych gmaszysk powstał
wypasiony ogródek jordanowski i
”Orlik”. Oczywiście dawna zgrzeb-
ność też nie była od macochy. Rówie-
śnicy mojego syna z rozrzewnieniem
wspominają ma przykład szałasy przy
tej samej ulicy i tzw. Kwadraty (mini-
placyki do gry w piłkę) przy Suro-
wieckiego. Ja zaś trzy wille(w tym

cukiernię) na skraju puszczykowskiej
łąki, niegdyś uznane za zabytkowe.
Cienie starego Ursynowa. Wandale
rozpoczęli dzieło zniszczenia, a po-
żary i buldożery dokonały anihilacji.
Wiatr zatarł ślad. I żebyż na tym miej-
scu powstało coś sensownego albo w
ogóle cokolwiek. Akurat.

Hektar przed kościołem Wniebowstą-
pienia Pańskiego zmieniono na szczę-
ście w park. Ważą się natomiast losy
otoczenia Kopy Cwila. Tam też dzikie
ogródki działkowe przekształcono w
zieleniec. Już lepsze pielęgnowane za-
rośla niż supermarket. Niech tylko ko-
muś nie wpadnie do głowy, by wyciąć
ulęgałkę rosnącą u podnóża Kopy od

strony Puławskiej. Nie radzę drażnić
mojej żony.

Sportowe ambicje okolicy ratuje ple-
nerowa siłownia. Betonowy kort przy-
pomina jedynie o poronionych pomy-
słach. O wyciągu na Kopie pamiętają
tylko najstarsi górale. Podobnie jak o
planach zagospodarowania błoni mię-
dzy nami a Służewem nad Dolinką. Po-
myśleć, że tam kiedyś grasowały lisy.
Teraz całą dzielnicę opanowały jeże.
Bezpańskich kotów jest jak gdyby mniej,
z czego zapewne cieszą się szczury.

Jako że bliższa ciału koszula niż suk-
mana, z niepokojem baczę na fragment

ulicy Puszczyka obok mojego domu.
Bo włodarze zdają się spełniać testa-
ment Młynarskiego z piosenki: „Co by
tu jeszcze spieprzyć, panowie, co by tu
jeszcze?!” Ostatnio kuglują z parkinga-
mi. Częściowo ich rozumiem. Za gwał-
townym rozwojem motoryzacji nie na-
dążają już tuzy logistyki, a co dopiero
zarząd spółdzielni Jary. Ale gwoli spra-
wiedliwości, nie on wymyślił ciągi pie-
szo-jezdne.

Nieuchronnie zaciera mi się w pa-
mięci obraz Ursynowa z końca lat sie-
demdziesiątych. Są wszak osobliwości,
jak mawiają teoretycy Wielkiego Wy-
buchu, niezapomniane. ? propos nie-
zapomniane. „Gdzie te prywatki?”, za-

pytam tekstem Wojciecha Gąssowskie-
go. A bywały niegdyś zacne (?) bie-
siady. Kto, do kroćset, wymyślił do-
mówki?! Pewnie ten sam trefniś, żeby
go pokręciło, który potem ogłosił kon-
kurs na ciastko warszawskie. I w mie-
ście wuzetki wygrała zygmuntówka.
Koszmar.

Ale ad rem. Jeśli ktoś mnie zasponso-
ruje, jestem gotów napisać monogra-
fię Megasamu. Jakże dynamicznie
zmieniał się ten sklep, że niech Pszczół-
ka Maja się schowa. W pewnym okresie
na wprost wejścia (sieni jeszcze wów-
czas nie było) witała klientów piramida

z puszek koncentratu pomidorowego.
Aż korciło, by trącić czubkiem buta
pierwszą z brzegu u podstawy… I fajny
filmik na Facebooka gotowy. Lecz nikt
jeszcze nie słyszał wtedy ani o Interne-
cie, ani o telefonach komórkowych.

Zaskakująco zmieniała się przez dzie-
sięciolecia postawa kupujących. Gdy
było mało towarów i koszyków, karnie
stawali w kolejce i łańcuszek rąk prze-
suwał każdy pusty pojemnik z końca
węża ku czołu. Po zmianach systemo-
wych, gdy na długiej ławie walało się
wiele koszyków, do sprzeczki kto pierw-
szy powinien sięgnąć po którykolwiek
i ruszyć na zakupy wystarczały trzy oso-
by. Ot i demokracja.

Podobno teren za Megasamem, też
wart ballady, wystrzeli wkrótce kolej-
nymi blokami. Nic to. Wymarzona en-
klawa rozrywki i tak już nie powsta-
nie. No, chyba że pomysł będzie doj-
rzewał tak długo, jak zmiany urbani-
styczne na tzw. Dołku przy Domu
Sztuki, tam, gdzie kiedyś działał bank
PKO, kwiaciarnia, jubiler i optyk.
Gdzie tłumy witały Isaurę i Leoncia.
Ona rozdawała autografy. W pewnym
momencie popatrzyła na mnie prze-
ciągle z wyraźnym wyrzutem. Jako
jedyny z bliskiego kręgu fanów nie
prosiłem o jej podpis.

Wracając do pierwszego w dzielnicy
marketu niemal z prawdziwego zda-
rzenia. O tej opoce handlu i ostatnio
także usług, można długo. Przeżywał la-
ta świetności i trudne chwile, gdy pło-
nął. Przetrwał i oferuje najlepsze śle-
dzie korzenne w okolicy i płatki owsia-
ne, których nie uświadczysz u konku-
rencji. Dziś już jednak nie załomoce w
moje drzwi pani Ela spod trójki z ekscy-
tującą wieścią: „Sąsiedzie, piwo do Me-
gasamu rzucili!”.

Ursynów wciąż się zmienia. Znikają
ślady przeszłości. Jednych szkoda, o in-
nych nie warto wspominać, na przy-
kład o popularnych meliniarkach. Tyl-
ko schody trwają od zarania w posa-
dach w swym bogactwie. Aż niepraw-
dopodobne ile inwencji tkwiło i tkwi w
twórcach i budowniczych tych wyrafi-
nowanych konstrukcji. Każde schody, a
jest ich zatrzęsienie, są inne. Różnią się
kątem nachylenia, wysokością i głębo-
kością stopni niekoniecznie ustawia-
nych pod kątem prostym, wysokością
poręczy, lub ich brakiem… O wątpli-
wej zasadności wielu zejść i podejść nie
wspomnę. Może napiszę pierwszy na
świecie przewodnik po schodach, na
razie ursynowskich.

Na koniec zostawiłem sobie perełkę,
ba, perłę, którą koniecznie trzeba oca-
lić od zapomnienia. Ma Saska Kępa ła-
weczkę Osieckiej, Czerniakowska No-
waka Jeziorańskiego, Praga pomnik
człowieka gumy… Gdzieś obok Me-
gasamu powinna przycupnąć na swym
zydelku otoczona skrzynkami warzyw
i owoców pani Wasiuta, istna arka
przymierza między 19 a 21 wiekiem,
właścicielka zieleniaka w stylu retro.
Potem zbudowała kilkadziesiąt me-
trów dalej nowoczesny pawilon, ale
już bez klimatu, z całym szacunkiem,
budy od podłogi po sufit zapchanej to-
warem przedniej jakości, wypełnionej
zapachami, których próżno szukać w
klimatyzowanych wnętrzach. Z fun-
datorami „Straganu Wasiuty” nie po-
winno być problemów. U niej bywali
wszyscy.

K r z y s z t o f  S z w e d

PPSS.. Iga Cembrzyńska wylansowała
niegdyś przebój o osiedlu Za Żelazną
Bramą. Kto napisze i zaśpiewa szlagier
o Ursynowie?

AAuuttoorr tteekkssttuu,, ddzziieennnniikkaarrzz KKrrzzyysszzttooff
SSzzwweedd wwrraazz zz żżoonnąą JJoollaannttąą pprrzzeedd ddoo-
mmeemm nnaa UUrrssyynnoowwiiee,, ggddzziiee mmiieesszzkkaajjąą
oodd 11997777 rrookkuu
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Zbliża się Wielkanoc, najważ-
niejsze święto dla chrześcijan, a
dla handlowców jeden z najgo-
rętszych sezonów w roku. Czy
oprócz szaleństwa zakupów i
wielkiego obżarstwa Święto
Zmartwychwstania ma dla Po-
laków jeszcze jakieś znaczenie?

W Polsce Święta Wielkanocne ko-
jarzą się przede wszystkim z palmą
wielkanocną, koszykiem pełnym świą-
tecznych pyszności i pisankami. Wiel-
kanoc obchodzona jest niemal na ca-
łym świecie, charakteryzując się du-
żym zróżnicowaniem zwyczajów i ob-
rzędów w zależności od zakątka kuli
ziemskiej.

Podróż w poszukiwaniu interesują-
cych tradycji wielkanocnych warto jed-
nak zacząć od własnego podwórka,
gdyż kryje się tu wiele niemal zapo-
mnianych już zwyczajów. Pominiemy tu
jednak zwyczaje znane nam współcze-
śnie, jak np. święcenie pokarmów, czy
śmigus-dyngus, skupiając się na trady-
cjach dawnych i zapomnianych, a jed-
nocześnie jakże barwnych.

Do takich zwyczajów wielkanocnych
należało chodzenie przez panny z ga-
ikiem w drugi dzień świąt. Dziewczęta
odwiedzały wtedy domostwa na wsi z
gaikiem, czyli drzewkiem lub gałęzią
przybraną kolorowymi wstążkami i
kwiatami.

Zbliżonym do gaika zwyczajem było
chodzenie z kogutkiem, przypadające
na śmigus-dyngus. Z kogutkiem symbo-
lizującym płodność i witalność chodzi-
li kawalerowie, wożąc go na wózku
dyngusowym i wprowadzając do wsi
wiosnę. Najpierw był to żywy kogut,
którego w skali lat zastąpiła drewniana
figurka. Zwyczaj ten zanikł jednak nie-
malże całkowicie i dziś trudno go jesz-
cze gdziekolwiek spotkać.

Nie należy też zapominać o pisan-
kach, które w kulturze polskiej miały
szczególne znaczenie. Jednak mało
kto wie, że dawniej służyły przede
wszystkim jako podarki. Kobiety ob-
darowywały nimi swoje dzieci, a
dziewczęta wybranych kawalerów.
Obdarowani chłopcy bawili się tocze-
niem i zbijaniem pisanek. Znanych
było także wiele tradycyjnych gier,
których korzenie sięgają praktyk ma-
gicznych.

W Polsce południowej istniał także
zwyczaj palenia Judasza. Do kukły spo-
rządzanej ze słomy, szmat i sznurka
przywiązywano mieszek z trzydziesto-
ma kawałkami potłuczonego szkła, któ-
re symbolizować miały trzydzieści
srebrników. Judasz wieszany był na du-
żej wysokości, a następnie zrzucany i
okładany kijami. Na koniec palono go i
wrzucano do wody.

Kolejnym punktem naszej wyciecz-
ki szlakiem tradycji wielkanocnych jest

Meksyk ? państwo o niezwykle silnym
przywiązaniu do tradycji religijnych, w
którym Wielkanoc traktowana jest ja-
ko najważniejsze święto. Niedzielę
Wielkanocną obchodzi się tam bardzo
radośnie i hucznie. Wielkanocnej fecie
towarzyszą zabawy, tańce, oraz poka-
zy fajerwerków, trwających do białego
rana. Ciekawym zwyczajem prakty-
kowanym w Wielki Piątek są także in-
scenizacje przedstawiające najważ-
niejsze sceny z życia Jezusa. Bardzo

ważny, a jednocześnie niezwykle ma-
lowniczy element Świąt Wielkanoc-
nych stanowią nocne procesje, pod-
czas których w otoczeniu świec wier-
ni niosą figurę Chrystusa. Bardzo istot-
na jest tu także rola pokutników, któ-
rzy podczas malowniczych pochodów,
organizowanych przez bractwa pokut-
nicze, noszą ciężkie łańcuchy, trzyma-
jąc w rękach wiązanki kłujących ro-
ślin oraz boleśnie się biczując.

Jednak zdecydowanie najbardziej ry-
gorystyczne, a nawet dalece kontro-
wersyjne podejście do pokuty, spoty-
kamy na Filipinach. W Wielki Piątek
ma miejsce procesja, podczas której po-
kutnicy biczują się do krwi bambusowy-
mi pasami, a następnie zostają przybi-
ci do krzyża przy pomocy 10-centyme-
trowych gwoździ. Krwawy rytuał stano-
wi dla Filipińczyków swoistą formę mo-
dlitwy, pozostając jednocześnie atrak-
cyjną formą widowiska, w którym co-
rocznie udział bierze coraz większa licz-
ba wiernych.

A jak sytuacja wygląda dziś w na-
szym kraju? W sklepach nie brakuje go-
towych produktów. Twarde jak kamień
mazurki, pulchne baby, różowiutkie
szynki, plastikowe pasztety, aż krzyczą
aby je kupić. Polacy coraz chętniej rezy-
gnują z przygotowywania świątecznych
potraw. Oszczędzamy czas, nie ma stre-
su ani ryzyka, że coś nie wyjdzie. Jest
szybko, łatwo i przyjemnie. Może trochę
mniej smacznie i tradycyjnie, ale co
tam, kto by się tym przejmował.

Czytelnikom Passy składamy najser-
deczniejsze życzenia zdrowych, pogod-
nych i przede wszystkim spędzonych
w rodzinnej atmosferze świąt, oraz mo-
krego dyngusa, byle jednak nie w natu-
ralnej postaci, co niestety przepowia-
dają meteorolodzy.

L u K

Wielkanocne tradycje ludowe u nas i za granicą

A gdzie duchowe skupienie? 
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Blisko sto przedeptów zgłosili mieszkańcy Ursynowa w
ramach akcji „Zamieniamy przedepty na chodniki”,
którą zainicjowało Stowarzyszenie Otwarty Ursynów.
O tym czym jest przedept i czy być musi, warto napisać
kilka zdań.

Przedept jest to wydeptana ścieżka w trawniku. Jej istnienie jest
wyraźną sugestią, że na tym szlaku mogłaby znajdować się na-
wierzchnia utwardzona - chodnik. Nie wszystkie, ale ogromna
cześć przedeptów powinna zostać zlikwidowana poprzez budowę
na jej trasie chodnika. W pozostałych przypadkach można odtwo-
rzyć trawnik. Jest rzeczą trudną do zrozumienia, dlaczego chodni-
ki wyznacza się według uznania projektanta, a nie tam, gdzie cho-
dzą ludzie. Cierpi na tym estetyka, ponieważ trawnik z przedepta-
ną ścieżką nie wygląda najładniej. Ludzie też nie pałają zachwytem,
gdy muszą prześlizgiwać się po wąskich błotnistych ścieżkach. Jest
to też zwyczajnie niebezpieczne. Tymczasem zasada jest prosta.
Człowiek zawsze wybierze najkrótszą drogę. Tak to działa w mia-
stach pełnych ludzi, którzy żyją w pośpiechu. Nie ma sensu walczyć
z „przedeptami” kolejną irytującą barierą, bo to ludzi nie powstrzy-
ma. Znając te fakty Stowarzyszenie Otwarty Ursynów postanowi-
ło zmierzyć się z problemem przedeptów. Analizując opinie miesz-
kańców Ursynowa na ten temat, stwierdziliśmy, że najpierw trze-
ba określić skalę zjawiska. W tym celu należało opracować mapę
na podstawie zebranych zgłoszeń. 

Mapa przedeptów jest jednym z etapów akcji „zamieniamy
przedepty na chodniki”. Od drugiej połowy stycznia zbieraliśmy
zgłoszenia od mieszkańców. Zgłoszono blisko 100 przedeptów.
Każde zgłoszenie jest zaznaczone konkretną lokalizacją z przypisa-
nym zdjęciem. Mapa jest interaktywna i każdy będzie mógł spraw-
dzić, gdzie jest i jak wygląda dany przedept. Po stworzeniu takiej
bazy danych zamierzamy przejść do etapu interwencji i wybrane
przedepty zgłosimy odpowiednim jednostkom miejskim. Będziemy
zabiegać o realizację w tym miejscu chodnika lub przywrócenie
trawników. Wtedy na mapie przy konkretnych przedeptach poja-
wi się informacja o przekazaniu do realizacji wraz z datą, kiedy to
nastąpiło. W ten sposób będziemy prowadzili monitoring realiza-
cji zgłoszeń. 

Celem tej akcji jest poprawa estetyki i bezpieczeństwa. Jeste-
śmy przekonani, że bezpośrednie sygnały od mieszkańców, wska-
zujące dokładne lokalizacje, wpłyną na lepszą użyteczność ciągów
pieszych.  Liczymy, że w tej sprawie naszym sojusznikiem będą
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Zarząd Dzielnicy Ursy-
nów oraz Zarząd Dróg Miejskich. Mapę można obejrzeć na naszej
stronie internetowej. Cały czas przyjmujemy nowe zgłoszenia pod
adresem przedepty@otwartyursynów.pl.

J a n  Ł a w r y n o w i c z

Mapa przedeptów 
na Ursynowie
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L e c h  K r ó l i k o w s k i

Na jednym z kanałów  telewizji
edukacyjnej  pokazywany jest
serial „Katarzyna Wielka”. Ten
serial rosyjskiej produkcji wy-
daje się interesujący, a zrobiono
go z wielkim rozmachem i wy-
czuciem epoki. Katarzynę Wiel-
ką, czyli Zofię Augustę Frydery-
kę Anhalt-Zerbst, urodzoną w
Szczecinie 21 kwietnia 1729 ro-
ku, prezentuje się z sympatią i
szacunkiem. Jednym z bohate-
rów początkowych odcinków se-
rialu jest Stanisław Poniatow-
ski – późniejszy król Rzeczypo-
spolitej.  Był on wówczas sekre-
tarzem angielskiego posła w Pe-
tersburgu – Williamsa. 

P o rosyjskich sukcesach  w Inf-
lantach w 1702 r. Piotr I po-
stanowił zawładnąć rzeką Ne-

wą, stanowiącą dla Rosji wyjście na Bał-
tyk, a jednocześnie rozdzielającą
szwedzkie posiadłości w Inflantach oraz
w Finlandii. Za początek budowy mia-
sta uznaje się dzień 16 maja (27 maja
wg nowego stylu) 1703 r. Twierdzę i
miasto budowano na terenie bagni-
stym, w niezwykle trudnych warun-
kach geologiczno-klimatycznych i w
wyjątkowo niezdrowej okolicy, sprzyja-
jącej szerzeniu się różnych chorób. Nie-
przypadkowo więc zatrudnieni tu ro-
botnicy umierali masowo; tylko w 1703
r. zmarło ich blisko 10 tysięcy. Pomimo
licznych trudności miasto powstawało
bardzo szybko. Rozwój Petersburga ru-
szył na dobre po 27 czerwca 1709 r., tj.
po zwycięstwie pod Połtawą. Dwór car-
ski przeniósł się nad Newę w 1712, Se-
nat Rządzący w 1713,  natomiast korpus
dyplomatyczny przenoszony był z Mo-
skwy do 1718 roku. Car ukazami zobo-
wiązał dostojników państwowych,
szlachtę i rzemieślników do  przepro-
wadzki nad Newę i budowy domów. W
1710 r. car ukaz, zgodnie z którym po-
szczególne gubernie zobowiązane były
do systematycznego przysyłania okre-
ślonej liczby ludzi i pieniędzy na budo-
wę nowej stolicy. Starając się, by Pe-
tersburg budowany był szybko i solid-
nie, m. in. z kamienia, w 1714 r. Piotr

wydał zakaz wznoszenia w Rosji wszel-
kich budowli kamiennych, by kamie-
niarzy sprowadzić wyłącznie nad Newę. 

P iotr Wielki zreformował Rosję
i nadał jej imperialny charakter.
Od jego czasów Rosja rosła w

siłę, a sąsiedzi – w tym Rzeczpospolita,
ale także Szwecja – byli coraz słabsi.
Trzeci rozbiór polski podpisany został w
Petersburgu 24 października 1795 r., a
w rzeczywistości zapewne w Sali Malar-
stwa pałacu w Carskim Siole, gdzie Ka-
tarzyna podpisywała wszelkie doku-
menty o charakterze międzynarodo-
wym. Trzeba zauważyć, że wszystkie
trzy rozbiory Polski oraz jej upadek do-
konały się w czasie panowania tej  wła-
śnie władczyni. Wszystkie też podpisa-
ne były w Petersburgu (I – 17 lutego
1772 r.; II – 23 stycznia 1793 r.; III – 24
października 1795 r.). W dniu 25 listo-
pada 1795 r. (imieniny Katarzyny) w
Grodnie abdykował król Stanisław
August Poniatowski. W ten spo-
sób przestało formalnie istnieć
państwo polskie. Były król w
połowie 1796 r. otrzymał po-
lecenie carycy, aby  z dwo-
rem przenieść się do Mo-
skwy. Zanim tam dotarł,
17 listopada 1796 r. Kata-
rzyna II zmarła.  

N owy car – Pa-
weł Pierwszy –
5 grudnia

1796 r. napisał do Stani-
sława Augusta odręczny
list,  w którym poprosił
byłego króla by zechciał
być przy jego boku w Pe-
tersburgu. Paweł po wstą-
pieniu na tron uwolnił pol-
skich więźniów zamkniętych
w twierdzy Pietropawłow-
skiej, m. in.: Kościuszkę, Kiliń-
skiego, Mostowskiego, Sokolnic-
kiego, Wawrzeckiego, Zakrzew-
skiego oraz patrona naszej dzielnicy
– Juliana Ursyn-Niemcewicza. Byłym
więźniom wypłacił nawet odszkodo-
wanie. Kościuszko np. otrzymał 60 tys.
rubli, co pozwoliło mu na podróż do
Stanów Zjednoczonych w towarzystwie
Niemcewicza. Na rezydencję Stanisła-
wa Augusta przeznaczony został pe-
tersburski Pałac Marmurowy, podaro-
wany niegdyś przez Katarzynę swemu
kochankowi Grigorijowi Orłowowi, a
w czasach sowieckich mieszczący Mu-
zeum Lenina.

Relacje pomiędzy Pawłem I i
eks-królem Poniatowskim nie
są proste. Wynika to z faktu, iż

Paweł kierował imperium, ale jedno-
cześnie, nienawidząc swojej matki – Ka-
tarzyny Wielkiej, działał na przekór jej
intencjom. Wiele jego działań wynika-
ło właśnie  z tego faktu. Paweł znał nie-
wątpliwie pikantne opowieści o ero-
tycznych wyczynach swojej rodziciel-
ki, toteż nie dziwi relacja z epoki, we-

dług której po dotarciu króla-więźnia 10
marca 1797 r. do miejsca przeznacze-
nia, tj. do Pałacu Marmurowego, czekał
tam na niego cesarz Rosji Paweł I z ro-
dziną. Według tych przekazów, następ-
nego dnia podczas obiadu, który  Paweł
wydał na cześć Poniatowskiego, cesarz
miał przekonywać Stanisława Augusta,
że jest jego synem. Fakt to bowiem po-
wszechnie znany, iż Poniatowski przez
2,5 roku był kochankiem Katarzyny,
która nawet urodziła mu córkę Annę.
Kochankowie rozstali się w sierpniu
1758 r., ale przez cały 1759 r. utrzymy-
wali jeszcze ożywioną korespondencję,
korzystając z pośrednictwa zaufanych
dyplomatów. Wkrótce, bo w 1764 r. Ka-

tarzyna  doprowadziła, pod osłoną ro-
syjskich bagnetów, do wyboru Ponia-
towskiego na polski tron.  Wdzięczny
król swoją koronację wyznaczył na 25
listopada, czyli na dzień imienin Kata-
rzyny, a cesarzowa przekazała mu na
pierwsze wydatki 100 tys. dukatów,
czyli ok. 350 kilogramów złota. Korona-
cja Pawła I miała miejsce w Moskwie 16
kwietnia 1797 r. „Dla Stanisława Au-
gusta zbudowana została specjalna lo-
ża, tuż za lożą pary cesarskiej, skąd
mógł wygodnie oglądać jedyne w swo-
im rodzaju widowisko”. Po powrocie
do Petersburga eks-król aktywnie
uczestniczył w życiu dworskim. 

Maria Żywirska, autorka nad-
zwyczaj interesującej pracy
o ostatnich latach Stanisła-

wa Augusta, tak opisała jego ostatnie
godziny: „Król  (12 lutego 1798 r. –
przyp. LK)  – jak zwykle rozpoczął swój
codzienny, powszedni tryb życia. Ra-
no, po tradycyjnym wypiciu filiżanki
bulionu, przeszedł do swojego gabine-
tu, aby przejrzeć pocztę i oddać się pra-
cy. Około 11-tej dostał ataku duszno-
ści i w południe stracił przytomność.
Natychmiast dano znać carowi. Paweł
przyjechał odwiedzić chorego i zastał go
już w stanie beznadziejnym. (…) Ago-
nia rozpoczęła się w późnych godzi-
nach wieczornych;  o 11-tej wśród wiel-
kich cierpień król zakończył życie”. Miał
wówczas 66 lat.

„Już w dniu śmierci cesarska gwardia
zaciągnęła wartę przy zwłokach króla.
Nazajutrz, po dokonaniu sekcji, zabalsa-
mowano zwłoki zmarłego, ubrano w
mundur polskiej gwardii narodowej i

przepasano błękitną wstęgą orderu
Orła Białego. (…)  … Paweł w oto-

czeniu synów i najwyższych dy-
gnitarzy dokonał skomplikowa-

nego ceremoniału włożenia
zmarłemu na głowę korony.
Po czym złożono ciało na ma-
rach. Od tego dnia, na okres
czterech tygodni, ogłoszo-
no ogólną żałobę. (…) 8
marca, przy huku odda-
wanych salw armatnich i
podniosłej muzyce, człon-
kowie dworu królewskie-
go znieśli trumnę do pod-
ziemi nawy głównej,
gdzie umieszczono ją w
drugiej miedzianej i złoco-
nej trumnie i zamknięto na

klucz. Otwór w posadzce
zakryto kamienna płytą … .”

S tanisław August Po-
niatowski pochowa-
ny został w podzie-

miach katolickiego kościoła Św.
Katarzyny, pod budowę którego

kamień węgielny wmurowano  16
lipca 1763 roku.  Uroczysta konsekra-

cja kościoła dokonana przez nuncjusza
papieskiego miała miejsce 7 październi-
ka 1783 r. Caryca Katarzyna II wydała
akt urzędowy gwarantujący parafii
wieczne prawo do swobodnego odpra-
wiania nabożeństw katolickich. Wszyst-
kie zabudowania wokół kościoła prze-
kazała do wiekuistego użytkowania
wspólnocie parafialnej. Kościół i istnie-
jącą przy nim szkołę zwolniła z płacenia
podatków.

K ościół Św. Katarzyny w Peters-
burgu został oficjalnie za-
mknięty (przeznaczony do re-

montu) 31 października 1938 r. Wów-
czas także drogami dyplomatycznymi
ustalono z władzami Polski, że prochy
Stanisława Augusta wrócą do ojczyzny.
W kraju nie bardzo wiedziano, co zrobić
z taką przesyłką, albowiem w odczuciu
wielu Polaków Stanisław August Ponia-
towski nie kwalifikował się, aby jego do-

czesne szczątki złożyć na Wawelu. Osta-
tecznie trumnę umieszczono w parafial-
nym kościele w Wołczynie, a więc w
miejscowości, gdzie się urodził. Po II woj-
nie światowej Wołczyn znalazł się w
ZSRR. Tamtejszy kościół został zdewasto-
wany, a królewska trumna zniszczona.
Nieliczne ocalałe relikty zostały po 1990
r. sprowadzone do Warszawy i złożone
w kościele Św. Jana na Starym Mieście.
Profesor Marek Kwiatkowski symbolicz-
ną mogiłę króla urządził w Parku Ła-
zienkowskim, opodal królewskiego pa-
łacu, w miejscu, w którym swój grób za-
planował ostatni polski monarcha.

P etersburski kościół Św. Kata-
rzyny zwrócony został katoli-
kom w 1992 r. Zamknięty od

1938 r. uległ znacznej dewastacji, a
później także pożarowi. Zwrócony zo-
stał w bardzo złym stanie. Od tego cza-
su trwają prace rekonstrukcyjne, w
wyniku czego wnętrze kościoła jest
prawie przywrócone do poprzednie-
go stanu. Uporządkowano i wyremon-
towano podziemia. Urządzono tam
symboliczne miejsce, gdzie niegdyś
stał sarkofag Stanisława Augusta. Ko-
ściół znajduje się obecnie we władaniu
ojców dominikanów.

K atarzyna II zwana Wielką
zmarła w Carskim Siole 6 (17)
listopada 1796 r. w  wieku 67

lat. Pochowana jest w soborze św. Św.
Piotra i Pawła na terenie Twierdzy Pie-
tropawłowskiej.Imperatorowa słynęła
z bardzo bujnego życia erotycznego.
Jej ostatnim kochankiem był Płaton Zu-
bow. Ona miała 60, a  on 21 lat. Za za-
sługi dla monarchii w wieku 25 lat Zu-
bow uzyskał dowództwo artylerii, flo-
ty czarnomorskiej i generał-guberna-
torstwo w Noworosyjsku.  Pod koniec
życia Katarzyny otrzymał tytuł książę-
cy i nadania ziem w objętej II rozbiorem
części Polski.

P łaton Zubow ze swoim młod-
szym bratem Walerianem za-
mierzał po śmierci Katarzyny

odsunąć od tronu Pawła – syna carycy,
co było wolą zmarłej. Wielki Książę Pa-
weł był jednak przewidujący, toteż już
w ostatnich godzinach życia Katarzyny,
w obecności swoich synów Aleksandra
i Konstantego oraz kamerdynera Tulpi-
na i Płatona Zubowa rozkazał m. in.
opieczętować wszystkie prywatne i
służbowe papiery carycy. Zamknięto je
następnie w gabinecie cesarzowej, a
klucz od niego przekazano Pawłowi.
Tym sposobem zdołał on przejąć inicja-
tywę i zaskoczyć Zubowów. Tym razem
wygrał Paweł, ale był to chyba ostatni je-
go tryumf. Po pięciu latach nieudol-
nych rządów został odsunięty od wła-
dzy i zamordowany, podobno przez
własnego syna. To tylko domysły, albo-
wiem dzieje dynastii Romanowów są
pełne mrocznych tajemnic, dlatego m.
in. warto obejrzeć wspomniany na wstę-
pie serial „Katarzyna Wielka”.

Polityczny i erotyczny związek ostatniego polskiego króla i rosyjskiej carycy

Petersburg, Katarzyna i Poniatowski
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Wydaną przez Narodowe
Centrum Kultury książkę
pt. „Michał Boym – poseł
chińskiego cesarza” czyta
się jednym tchem. Bo też
obaj autorzy, którzy w po-
dróżach eksploracyjnych
przemierzyli pół świata, a
zaprzyjaźnili się na obo-
zach survivalu – proponują
kawał arcyciekawej lektury.

Punktem wyjścia do zrozu-
mienia kim był Michał Boym
(urodzony w roku 1612 lub
1614 we Lwowie, zmarły w
1659 w Guangxi) jest  stwier-
dzenie, że odkrycia słynnego
weneckiego kupca i podróżnika
Marco Polo to było w porówna-
niu z dokonaniami Boyma ma-
łe piwo. Pochodził Michał z bo-
gatej rodziny, która przybyła na
ziemie polskie wraz z królem
Stefanem Batorym. Ojciec przy-
szłego jezuity był nadwornym
lekarzem Zygmunta III Wazy.
Na wstąpienie do zakonu jezu-
itów w Krakowie zdecydował
się Michał w 1631 roku, wypeł-
niając śluby złożone w związ-
ku z cudownym wyjściem z po-
ważnej opresji w okresie dzie-
cięcym. Po przejściu kolejnych
stopni zakonnych uzyskał w
Rzymie błogosławieństwo pa-
pieża Urbana VIII i w 1643 wy-
ruszył z Lizbony w długą po-
dróż okrętem, opływając Afry-
kę wokół Przylądka Dobrej Na-
dziei i docierając najpierw do
portugalskiej posiadłości Goa
na półwyspie Indyjskim, a po-
tem do Makau, gdzie był już
mocny przyczółek chrześcijań-
stwa na terenie Chin. Stamtąd
udał się do Tonkinu na wyspie
Hajnan. W Makau zakonnik na-
uczył się języka chińskiego i wy-
kładał w kolegium jezuickim, a
w 1649 dotarł na dwór cesarza

Yongli z południowej dynastii
Ming, podkopywanej przez
mandżurską dynastię Qing. 

No i właśnie cesarz Yongli,
który wraz z całą rodziną przy-
jął chrzest, wysłał Boyma z proś-
bą o pomoc do papieża i czoło-
wych monarchów europejskich.
Boym większą część wyprawy
poselskiej odbył pieszo i niewie-
le wskórał dotarłszy najpierw
do Wenecji, a potem do Rzymu
i Lizbony. W drodze powrotnej
przybył znowu do Goa, a potem
podróżował pieszo przez tereny
znane nam jako Syjam i Wiet-
nam do Chin, zostawszy na ko-
niec z ostatnim współtowarzy-
szem wędrówki, przy którym
umarł. 

Misja zakończyła się więc
niepowodzeniem, mimo obiet-
nic złożonych przez króla Jana
IV w Lizbonie. Jednakże waż-
niejsza od owej misji, wiążącej
się wielokrotnie z niebezpie-
czeństwem utraty życia, oka-
zała się spuścizna kartograficz-
na po Boymie (atlas Chin z za-
znaczeniem legendarnego Mu-
ru Chińskiego) i obserwacje,
poczynione przez polskiego je-
zuitę w zakresie chińskiej fauny
i flory. To Boym przeniósł na
grunt europejski daleko-
wschodnie metody leczenia,
włączając w to akupunkturę. 

Autorzy książki cytują między
innymi taki zapisek Boyma:

„Cesarz tem bardzo uwese-
lony wnet na dziękczynienie
Bogu prawdziwemu znaczne
poselstwo z samych katolików
mandarynów do Makau wysłał.
Nigdy obywatele tego miasta
w takiej nie byli radości, jako
gdy widzieli tę wspaniałą flotę
pod cesarskimi jedwabnymi ża-
glami, na których triumfujący
znak Krzyża jaśniał, u swego

portu stawającą. Ale większa
radość była, gdy mandaryno-
wie publicznie ogłosili o sobie,
że chrześcijanami i katolikami
byli”. 

Z opowieści Pałkiewicza i Pet-
ka dowiadujemy się, dlaczego
Boym ze swym orszakiem po-
selskim musiał udać się w pew-
nym momencie do Smyrny
(Izmiru), a nie do Konstantyno-
pola, dotkniętego epidemią
czarnej ospy. W Smyrnie wygło-
sił w jednym z kościołów kaza-
nie, ubrany w szaty mandary-
na, co musiało być szokiem dla
wiernych. O tym, dlaczego na-
wet użycie słoni nie pozwoliło
dynastii Ming wygrać wojny z
Mandżurami można również
przeczytać w książce o Michale
Boymie. To naprawdę godna po-
lecenia lektura, pozwalająca
zdobyć wiedzę o wybitnym Po-
laku, jaka już dawno powinna
była się znaleźć w szkolnych
podręcznikach.

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

Pasjonująca książka Jacka Pałkiewicza i Krzysztofa Petka

Polski jezuita zbliżający Chiny do Europy
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W tym samym miejscu po stu latach
Mała Hiacynta i Francesco

Ujrzeli postać w zwiewnych szatach,
Całą ubraną na niebiesko.

Dzieciom klęczącym przed obrazem,
Była w Fatimie dobrze znana,
Lecz ukazała się tym razem.

Dziwnie markotna, zapłakana.

Prowadząc ich na wzgórza szczyt,
Tak użalała się pastuszkom:

Zwyczajnie – rzecze – jest mi wstyd,
Że byłam taką marną wróżką.

Przepowiadałam wojnę, głód,
Przed zamachami ostrzegałam,

Niejeden uczyniłam cud,
Lecz rządów PiS… Nie przewidziałam.

Najchętniej bym uciekła stąd,
Bo mi zabrakło wyobraźni,

Że z tego da się stworzyć rząd,
Że tak się będzie można błaźnić.

Że będzie taki kraj nad Wisłą,
Gdzie mnie wybiorą na królową,
I każą sprzyjać złym pomysłom,

Tak poronionym, daję słowo.

Mój boski rozum nie obejmie
Tego, co w marnym tkwi człowieku,
Czym się zajmują w polskim sejmie,

Teraz, w XXI wieku. 

Że też musiało mnie to spotkać!
Wszyscy się dziwią, nawet w Rzymie,

Że jakiś kretyn i dewotka,
Szargają moje dobre imię.

Jak mam firmować ich głupotę?
Jak ich ideom patronować?

Muszę się za nich wstydzić potem,
Już sama nie wiem, gdzie się schować!

Cynizm? Obłuda? Przyznam szczerze,
Że to nie mieści mi się w głowie!

Jak to możliwe? Wprost nie wierzę!
Czy ktoś sensowną zna odpowiedź?

Mnie tak naprawdę nikt nie kocha,
Świętość na pokaz… Tu przerwała.

Odeszła, nie przestając szlochać:
Wybaczcie mi. Nie przewidziałam…

O, Pani! Nie płacz! Takie życie!
Sto lat przeleci, Panno święta. 

A oni? Znikną gdzieś w niebycie.
I nikt nie będzie ich pamiętał.

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo))
TTaakkżżee nnaa ffaacceebbooookkuu

NIE PRZEWIDZIAŁAM 

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Bezpieczne 
zakupy świąteczne

Jak co roku Policja apeluje o zachowanie szczególnej
ostrożności podczas przedświątecznych zakupów.
Złodzieje kieszonkowi często wykorzystują tłok pa-
nujący w sklepach oraz roztargnienie i pośpiech,
które towarzyszą przygotowaniom do świąt.

W centrach handlowych i na targowiskach łatwo można paść ofia-
rą kieszonkowców. Starajmy się unikać szczególnie zatłoczonych
miejsc, jednocześnie zwracając uwagę, czy nie znaleźliśmy się w tzw.
„sztucznym tłoku”, w którym nietrudno o utratę portfela.

Pamiętajmy, by podczas płacenia za zakupy, nie pokazywać
większej ilości gotówki. Dbajmy o to, by torebka znajdowała się za-
wsze z przodu, w zasięgu naszego wzroku, natomiast portfel był
schowany w głębiej położonej przedniej kieszeni. Cennych przed-
miotów i dokumentów nie zostawiajmy w okryciach wierzchnich,
które wiosną chętniej zdejmujemy i niejednokrotnie umieszczamy
np. w sklepowym wózku, od którego oddalamy się podczas zaku-
pów. Złodzieje chętnie wykorzystują takie sytuacje. Wzmożoną
uwagę i podobne zasady ostrożności zachowajmy również w środ-
kach komunikacji publicznej a także na parkingach w okolicach cen-
trów handlowych. Bezwzględnie pamiętajmy o domykaniu szyb w
autach i nie pozostawianiu wewnątrz rzeczy, które mogą skusić po-
tencjalnego złodzieja. W przypadku, gdy padliśmy ofiarą kradzie-
ży, niezwłocznie zgłośmy się do najbliższej jednostki Policji.

Przed świętami wiele firm oferuje „szybkie pożyczki gotówko-
we” na świąteczne zakupy. Decydując się na taką pożyczkę, na-
leży koniecznie sprawdzić czy pożyczkodawca jest uczciwy, do-
kładnie przeanalizować umowę, oprocentowanie, terminy spłat,
by uniknąć późniejszych kłopotów.

Pamiętajmy, że ostrożność i stosowanie zasady ograniczone-
go zaufania pomoże nam bezpiecznie przetrwać gorączkę przed-
świątecznych zakupów.
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Przez dekady prawobrzeżna Praga uznawana była za dzielnicę lumpenpro-
letariacką, gorszą od dzielnic Warszawy lewobrzeżnej. W czasach głębo-
kiej komuny paniusie i paniczyki zza Wisły odwiedzali Pragę tylko z oka-

zji wizyt na Bazarze Różyckiego, gdzie można było ubrać się w modne zachod-
nie ciuchy. Można tam też było kupić walutę w postaci “zielonych”, zjeść pyzy ze
słoika i zapić je setą czystej. Na Ząbkowskiej i Brzeskiej kręciły się podejrzane typy, a tamtejsze bra-
my budynków kojarzyły się z legowiskiem tygrysa. W podwórka – studnie, często wyposażone w
kapliczki z figurką Matki Boskiej, zapuszczali się wyłącznie najodważniejsi.  

Od zmroku do białego rana ulica Brzeska na zapleczu Bazaru Różyckiego tętniła życiem. Posta-
cie kryjące się w bramach oferowały wódkę i nie zdarzyło się, by klient został oszukany. Praska si-
twa bardzo dbała o handlowy wizerunek. Na Brzeskiej oferowano również tradycyjne pyzy, których
genialny smak pamiętam do dzisiaj, flaki, duszone żeberka i kotlet schabowy z ziemniakami. Tak-
sówki pełne niedopitego w Śródmieściu towarzystwa podjeżdżały na Brzeską jedna za drugą. Za
dnia interesy ubijano i upijano się w restauracji “Rybacka” przy Brzeskiej 6, nazywanej kiedyś
“Schronem u Marynarza”. Tuż po wojnie niejaki Wincenty Andruszkiewicz, ksywa “Marynarz”, za-
łożył “pod szóstym” niewielką knajpkę, w której serwował flaki po warszawsku gotowane w wywa-
rze z wołowych ogonów, pieczone świńskie uszy i ryjki, nóżki w galarecie, wiejską kaszankę na go-
rąco oraz śledzia z cebulką. Znaczną część niewielkiej powierzchni knajpki wypełniała olbrzymia
postać zasiadającego przy kasie właściciela, który ważył, jak twierdzili zaprzyjaźnieni z nim klien-
ci, około 200 kilo. 

Poza “Rybacką” można było w okolicy zalać robaka w “Zakopiance”, “Dunajcowej” lub w “Barze
pod Trójką” przy Ząbkowskiej, w “Portowej” na rogu Okrzei i Jagiellońskiej, w “Kasandrze” bądź “U
Inwalidów” na Targowej, w “Nysie” lub “Pod Strzechą” na Wileńskiej oraz “Pod Karpiem” na Sta-
lowej. Przesiadywało tam towarzystwo spod ciemnej gwiazdy. Wizytówką były obfite więzienne ta-
tuaże. Przy prawym oku wytatuowana niebieska kropka, czyli cyngwajs, oznaczała git człowieka.
Na powiekach obowiązkowo kropki, tzw. śpioszki. Na palcach u rąk litery PSM czyli: pamiętaj sło-
wa matki, pier... same małolatki. Do uznania. Na milicję nie mówiło się inaczej niż “psy”. Jeśli ko-
muś wymknęło się ubliżające słowo zaraz musiał dodać: “z kiciorem”. To neutralizowało ubliżenie.
Inaczej odbierano to jako prowokację i trzeba było iść z takim kimś do bramy “na solo”.

Sam Bazar Różyckiego to oddzielna karta historii Pragi. Tradycja handlu jest nierozerwal-
nie związana z historią tej dzielnicy. Nazwa ulicy “Targowa” ma swoje uzasadnienie. Na prze-
łomie XII i XIII wieku, kiedy lewy brzeg Wisły był jeszcze niezaludniony, na prawym istnia-

ły wsie Grochów, Kamion, Skaryszew czy Targowe Wielkie, które słynęły z handlu. Tu odbywały się
targi bydła, koni i domowej zwierzyny. Przyciągały one tysiące kupców. Do rozwoju handlu na Pra-
dze walnie przyczynił się król Władysław IV. Wraz z nadaniem Pradze w dniu 10 lutego 1648 r. praw
miejskich, władca nadał także przywilej organizowania tam czterech dorocznych jarmarków oraz
trzech cotygodniowych targów: w piątki na konie i bydło a we wtorki i soboty na inne towary. W
XVII wieku na Pradze, poza placami targowymi, było dziesięć spichlerzy, słodownie, karczmy, bro-
wary, składy kupieckie, żupa solna oraz cegielnia.  

Dynamiczny rozwój notowała Praga w XIX w. wraz z powstaniem tam dworców kolejowych,
wpierw Petersburskiego (Wileński), później Terespolskiego (Wschodni). Nie bez znaczenia było
uruchomienie linii tramwajów konnych i budowa Mostu Kierbedzia (dzisiaj Śląsko – Dąbrowski). Uli-

ce i podwórka zamieniły się w targo-
wiska, handlowano dosłownie wszyst-
kim. Handel na Pradze uporządko-
wał pan Julian Różycki, właściciel ap-
teki przy ulicy Brukowej 31 (dzisiaj
Okrzei). W 1874 r. kupił kilka działek
położonych między ulicami Targową,
Ząbkowską i Brzeską i utworzył tam
centralne targowisko nazywane wraz
z upływem czasu Bazarem Różyckie-
go. Oficjalnie za rok otwarcia “Róży-
ca” uznaje się rok 1901. Pierwszym

administratorem bazaru był Żyd Manas Ryba, właściciel sąsiedniej kamienicy przy ulicy Targowej 56.
Ryba zarządzał bazarem żelazną ręką, dbając o porządek oraz dochody pana Różyckiego, jak rów-
nież właścicieli pobliskich kamienic podnajmowanych na mieszkania, sklepy, bary i restauracje. 

W okresie międzywojennym Bazar Różyckiego rozrastał się i był poważną konkurencją dla słyn-
nego Kercelaka u zbiegu Okopowej i Wolskiej. W czasie okupacji oba bazary pełniły w Warszawie
rolę centrum czarnego rynku. Można tam było kupić i sprzedać wszystko – od wszelkiego rodzaju
broni palnej począwszy, przez lewe kenkarty, po francuski koniak. Niemieccy żołnierze byli stały-
mi dostawcami. W tajemnicy przed SD i gestapo dostarczali handlarzom najróżniejszy towar, jak
na przykład owoce cytrusowe, sardynki, fasowaną w koszarach ciepłą bieliznę, części umunduro-
wania, pistolety, automaty i amunicję. Bardzo pożądanym przez Niemców towarem były... insek-
ty, a konkretnie pluskwy i wszy tyfusowe. Żołnierze kupowali je w pudełeczkach, by zarazić się ty-
fusem i trafić do lazaretu zamiast na front wschodni. 

Upaństwowiony w 1950 r. powojenny Bazar Różyckiego wyznaczał trendy w modzie aż do koń-
ca lat osiemdziesiątych, kiedy zaczął tracić na znaczeniu na rzecz gigantycznego targowiska
na Stadionie Dziesięciolecia. To na “Różycu” pojawiły się pierwsze płaszcze ortalionowe spro-

wadzane z Włoch, koszule non-iron i elastyczne koszulki polo. Tamtejsi handlarze posiadali na sprze-
daż wszystko, co wówczas było niedostępne w państwowych sklepach. Na straganach wystawiano ku-
bańskie pomarańcze, cielęcinę, nieoskubane gąski i wiejskie kury, kurtki z demobilu, dżinsy Levi
Strauss, Wrangler i Super Riffle, ślubne suknie “prosto z Paryża” szyte w podwarszawskim Wołomi-
nie i marynarki “made in Sweden Targowa jeden”. Pierwsze od wejścia stoisko z butami należało do
gościa nazywanego “śpiochem”. Ten człowiek faktycznie wydawał się wiecznie spać, bo oczy miał za-
mknięte praktycznie przez cały dzień. Kiedy jednak wziąłeś but do ręki, by mu się przyjrzeć, słyszałeś
cichy głos “śpiocha”:  – Zostaw pan ten but. To jest ósemka, a pan nosisz dziewiątkę. 

Przeciskając się przez tłum zewsząd słychać było konspiracyjny szept: „Bony, dolary kupię, sprze-
dam”. Świetnie prosperowali “benklarze”, czyli prowadzący hazardową grę w trzy karty, którzy na
okrągło wrzeszczeli: „Czarne przegrywa, czerwone wygrywa”. Kobiety taszczące potężne pakun-
ki nawoływały: „Pyzy! Gorące pyzy!”, „Flaki! Gorące flaki!”. I jedzenie rzeczywiście było gorące, choć
przekupki nie dysponowały bemarami do podgrzewania potraw. Słoiki owinięte w szmaty i gaze-
ty utrzymywały odpowiednią temperaturę .

Czas prosperity dla Bazaru Różyckiego to okres od połowy lat siedemdziesiątych do końca osiem-
dziesiątych. Alkohol, mięso, wędliny, wódkę i papierosy na kartki można było bez problemu kupić
na “Różycu” bez kartek. Oczywiście za odpowiednio wysoką cenę. Specyficzny klimat Bazaru Ró-
życkiego inspirował artystów. Duży segment o bazarze zawarł w swojej powieści “Zły” Leopold Tyr-
mand, a Jarema Stępowski wielbił “Różyca” w piosence. Bazar był chętnie wykorzystywany jako miej-
sce akcji w filmach fabularnych i serialach, jak na przykład “Przepraszam, czy tu biją”, „07 zgłoś się”,
czy „Akcja pod Arsenałem”. Prosperity dla Bazaru Różyckiego skończyło się w 1989 r., w pierwszym
okresie przemian ustrojowych w państwie. Kto żyw wystawiał wówczas na ulicę łóżko polowe i han-
dlował czym się dało. Łóżka zamieniono wkrótce na blaszane szczęki, ale wszystkich ulicznych i ba-
zarowych handlarzy dobiło urządzenie na Stadionie Dziesięciolecia jednego z największych targo-
wisk w Europie. W tym czasie Bazar Różyckiego zaczął cieszyć się złą sławą, bowiem został opano-
wany przez ludzi z grupy wołomińskiej, którzy załatwiali tam swoje brudne interesy. 

R óżyc przetrwał, ale to nie jest już ten bazar sprzed lat. Zresztą cały barwny koloryt starej
Pragi zniknął bez śladu. Praga cywilizuje się, dzielnica zaczęła bowiem przyciągać świat
artystyczny. Modę na praskie klimaty zapoczątkował znany kompozytor Wojciech Trzciń-

ski, który we wrześniu 2003 r. urządził w jednym z najstarszych obiektów Pragi przy ul. Otwockiej
14 prywatny, niezależny ośrodek sztuki pod nazwą Centrum Artystyczne “Fabryka Trzciny”.  W oko-
licach dawnego “Różyca” turystów przyciągają modne dzisiaj knajpki i kluby jak “Klitka Cafe”, “Hy-
drozagadka”, “Saturator”, czy “Skład Butelek”. W rejonie ulicy 11 Listopada powstało wiele galerii
i pracowni plastycznych. Ta część Pragi jest coraz częściej porównywana do berlińskiego Kreuzber-
gu, który z zapyziałej dzielnicy Berlina wschodniego przeistoczył się w modne centrum przyciąga-
jące młodych artystów z całej Europy. Zatem – Wesołego Alleluja, również na Pradze!

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Praska subkultura dziś po nowemu

„Od zmroku do białego rana
ulica Brzeska na zapleczu 
Bazaru Różyckiego tętniła 
życiem. Postacie kryjące się
w bramach oferowały wódkę 
i nie zdarzyło się, by klient 
został oszukany”

Pewne rzeczy wydają się czasem tak oczywiste, że przechodzimy nad ni-
mi do porządku. Nie zastanawiamy się nad nimi, nie zdajemy też sobie
sprawy, jak w istocie są dla nas ważne. Dotyczy to w szczególności tego

wszystkiego, co nas otacza, z czym mamy do czynienia na co dzień i do czego po
prostu przywykliśmy. Taką oczywistością wydają się święta, które w naszym kra-
ju obchodzone są według wielowiekowej tradycji. Mimo, że z natury rzeczy powinniśmy traktować
je jako coś wyjątkowego, z czym mamy do czynienia zaledwie kilka razy w roku, przyjmujemy je
jak daty, które w kalendarzu są tylko nieco wyróżnione. 

Święta obchodzimy niezależnie od światopoglądu. Poddajemy się towarzyszącej im szczególnej
atmosferze. Dotyczy to zarówno osób wierzących, jak i niewierzących, dla których święta są pozba-
wione wymiaru religijnego. Pomimo to są przez nich obchodzone.

Tradycja obchodzenia świąt (wywodząca się z religii i ściśle powiązana z wyznawaną wiarą) dziś
przybrała rozmaite odcienie – poczynając od postaci, której towarzyszy głęboka refleksja, do posta-
ci powierzchownej i w dużym stopniu skomercjalizowanej. Ta ostatnia jest wynikiem medialnego
„nakręcania” przedświątecznej atmosfery przez rynek i handel, które w świętach dostrzegły szan-
sę na podniesienie zysków ze sprzedaży. 

Pomijając jednak komercyjny aspekt świąt, warto zastanowić się nad ich silnym zakorzenieniem
w kulturze i nad tym, jaki wpływ wywierają na nasze życie. A jest to wpływ niebagatelny. W dzisiej-
szym zglobalizowanym świecie, w którym granice państw są przekraczane częściej niż kiedykolwiek,
święta stają się wyznacznikiem odrębności kulturowej narodów należących do tego samego kręgu
cywilizacyjnego. Stanowią swoisty sakralny i kulturowy fenomen, pozwalający na odnalezienie

własnej tożsamości społeczeń-
stwom rozsianym po całym glo-
bie. Zawdzięczamy to cywilizacji
zbudowanej na bazie tradycji
chrześcijańskiej. Ludziom wycho-
wanym w naszej kulturze zapew-
ne trudno byłoby wyobrazić so-
bie, że mogłoby świąt nie być, al-
bo że byłyby całkiem inne.

Każda kultura ma coś do za-
proponowania swoim odbiorcom. Jednak aby mogli oni utożsamiać się z nią i traktować ją za własną,
trzeba wysiłku wielu pokoleń. Oczywiście, jestem daleki od wartościowania poszczególnych dokonań
czy osiągnięć. Piękno tego świata leży m. in. w jego różnorodności. Dla ludzi otwartych na wszelkie war-
tości oczywiste jest to, że interesujący może być blues z Delty Mississippi, muzyka indyjska wykonywa-
na na strunowej tamburze, czy muzyka klasyczna grana w salach koncertowych całego świata. Nie za-
wsze jednak wielokulturowość społeczeństwa przekłada się na jego cywilizacyjny sukces. 

Niedawno miałem okazję i przyjemność uczestniczyć w pięknym i wzruszającym wydarzeniu – kon-
cercie chóru i orkiestry Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego
„Mazowsze” w Kościele pod wezwaniem Św. Antoniego M. Zaccarii na Mokotowie. W repertuarze zna-
lazły się: Oratoruim Stabat Mater Giovanniego Battisty Pergolesiego oraz Pieśni Wielkopostne. 

Koncert, który odbył się po mszy w Niedzielę Palmową pod dyrekcją Jacka Bonieckiego, przycią-
gnął wielu słuchaczy, wiernych z parafii, miłośników muzyki. Warto dodać, że dzięki staraniom pro-
boszcza o. Kazimierza M. Lorka był to kolejny już występ tego wybitnego Zespołu w świątyni przy
ul. Sobieskiego. 

Odnosząc się do samego Stabat Mater, trzeba podkreślić, że w kulturze jest niewiele przykładów
odwołujących się i podkreślających równie silnie znane nam i bliskie wartości – miłość matki do sy-
na. Stabat Mater dolorosa - Stała Matka bolejąca (Matka Boska opłakująca ukrzyżowanego Chry-
stusa) jest w tym względzie wyjątkowy. Słowa utworu napisał w XIII wieku włoski poeta i mistyk,
franciszkanin Jacopone da Todi. Motyw Matki Bożej ubolewającej po śmierci syna był chętnie po-
dejmowany przez wielu wybitnych kompozytorów. Oprócz Giovanniego Battisty Pergolesiego mu-
zykę do niego komponowali m. in.: Luigi Boccherini, Antonín Dvořák, Józef Elsner, Joseph Haydn,
Josquin des Prés, Giovanni da Palestrina, Gioacchino Rossini, Domenico Giuseppe Scarlatti, Franz
Schubert, Giuseppe Verdi, Antonio Vivaldi, a także Karol Szymanowski oraz Krzysztof Penderecki.
Chociaż Stabat Mater odwołuje się do uczuć znanych każdemu człowiekowi, to właśnie kultura chrze-
ścijańska nadała mu ponadczasowy wymiar. 

Korzystając z okazji, życzę wszystkim czytelnikom, aby świąteczny czas spędzili w spokoju, prze-
żywając go w rodzinnej, pełnej radości, pogodnej atmosferze. Życzę też wyrozumiałości i życzliwo-
ści wobec innych ludzi. Cieszmy się Świętami Wielkanocnymi chłonąc to, co daje nam ta tradycja
i nie zapominając o refleksji nad tym, skąd przybyliśmy i kim dzięki naszej tradycji jesteśmy.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Wielkanocna tradycja pokoleń

„Święta obchodzimy niezależnie
od światopoglądu. Poddajemy
się towarzyszącej im szczegól-
nej atmosferze. Dotyczy to 
zarówno osób wierzących, jak 
i niewierzących”

Piórem Derkacza

Świąteczne jajeczka
Dla wielu ludzi śledzik i jajko jest tym, co odróżnia Święta Bożego Narodzenia  od Świąt Wiel-

kanocnych. Często miłość do jednego z tych produktów ustawia hierarchię ważności świąt. Wyż-
szość Świąt Wielkanocnych nad Świętami Bożego Narodzenia jest faktem,  i tego się trzymaj-
my. Jednym słowem jajko jest przed śledzikiem. Język polski, mimo swego bogactwa, często
sięga po powiedzenia związane z jajkiem. Jest „baba z jajami”, a nawet czasem 

trafi się „chłop z jajami”, „jajo mądrzejsze od kury”, czy takie na czasie „chcesz mieć jajko,
pozwól kurze gdakać”. Chociaż „śledzik lubi pływać”, to i tak daleko mu do jaj, nawet tych w
beretach. J e r z y  D e r k a c z  
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Legenda słynnego rewolucjonisty Ernesto „Che” Guevary

Rok bohatera Ameryki Łacińskiej

Legenda “Che” Guevary ma swój
początek w dniu 9 października
1967 r., kiedy  otoczony w wą-

wozie Yuro przez boliwijskie wojsko ku-
bański commandante został wzięty do
niewoli, a następnie rozstrzelany w po-
bliskiej wiosce La Higuera. Legenda i po-
stać Guevary ożywa w czasach buntu
młodzieży i niepokojów społecznych na
dużą skalę. Tak było podczas “Rewolty
Młodych” w 1968 r., tak może być pięć
dekad później. Rok 1968 jest symbolicz-
ną datą wydarzeń, jakie miały miejsce w
wielu krajach świata, aż do początku lat
siedemdziesiątych XX wieku. Zamieszki,
protesty i strajki, w których przeważnie
brali udział ludzie młodzi – uczniowie,
studenci, liderzy dyskryminowanych
grup społecznych – wywarły decydujący
wpływ na całe pokolenie i wpłynęły na
politykę oraz zmianę stosunków spo-
łecznych w wielu państwach. 

R ok po śmierci Guevary foto-
grafia rewolucjonisty zrobio-
na przez kubańskiego artystę

Alberto Kordę stała się sławna dzięki
włoskiemu publicyście Giangiacomo
Feltrinelliemu. Po zamordowaniu “Che”
pojawiło się ogromne zapotrzebowa-
nie na możliwie najlepsze jego zdjęcie.
Kubańczycy poradzili Feltrinelliemu,
by udał się do Kordy, który przez wiele
lat był głównym fotografem Fidela Ca-
stro. Korda wręczył Włochowi dwie od-
bitki zdjęcia Guevary, które zrobił 4
marca 1960 r., kiedy Amerykanie za-
topili francuski frachtowiec “La Coubre”
wiozący broń z Belgii na Kubę. Zginęło
wtedy 76 osób, a kilkaset zostało ran-
nych. Na miejscu katastrofy pojawił się
Fidel, m. in. w towarzystwie Ernesto
Guevary. Wtedy właśnie Korda “pstryk-
nął” swoje słynne zdjęcie. Kubański fo-
tograf uznał Feltrinelliego za przyjacie-
la rewolucji i przekazał mu odbitki gra-
tis z prawem do ich bezpłatnego wy-
korzystania. Włoch zarobił miliony do-
larów, Korda ani centa.

J ednak w ikonę popkultury za-
mienił fotografię “Che” irlandz-
ki grafik Jim Fitzpatrick, który w

1968 r. przerobił ją na plakat.  – Punktem
wyjścia było dzieło Kordy, ale zależało
mi, by nadać mu bardziej sakralny wy-
miar – tłumaczył dziennikarzom stacji
telewizyjnej “Planete”. – Che to dla mnie
obraz męczennika, który poświęcił życie
dla biednych. Byłem pod wielkim wpły-
wem plakacistów z Polski, którzy wszyst-
ko maksymalnie upraszczali. Miałem
przed oczami zdjęcie Kordy, ale chciałem
stworzyć odrębne dzieło sztuki, które
zostanie zapamiętane na zawsze. 

T ak też się stało. Namalowany
tradycyjnie czarną farbą na
czerwonym tle, z charaktery-

stycznymi uproszczonymi kanciasty-
mi plamami, “Che” Guevara zyskał ży-
cie wieczne. Jego twarz widnieje na
plakatach, T–Shirtach, czapkach, tor-
bach, kubkach i tysiącach innych ga-
dżetów. Dwadzieścia lat temu, w maju
1997 r., grupa argentyńskich i kubań-
skich naukowców odkryła w pobliżu
boliwijskiego miasta Vallegrande sie-
dem szkieletów. Jeden z nich odziany
był w strzępy wojskowej panterki i nie
miał dłoni. Okazało się, że są to  szcząt-
ki Ernesto Guevary, a dłonie obcięte
zostały przez boliwijskich wojskowych
jako dowód na to, że wróg tamtejszego
rządu i Stanów Zjednoczonych na-
prawdę nie żyje. Bezczeszczenie zwłok,
bez względu na to czyje to zwłoki, trze-
ba nazwać zwykłym barbarzyństwem.
Szkielet przewieziono na Kubę i uro-
czyście pochowano. Odtworzono wów-
czas w szczegółach to, co wydarzyło
się w październiku 1967 r. w wąwozie
Yuro, w wiosce  La Higuera i w mia-
steczku Vallegrande. 

Ustalono ponad wszelką wąt-
pliwość, że w tropieniu i
schwytaniu “Che” wielki

udział miała amerykańska agencja wy-
wiadowcza CIA, której w Boliwii dora-
dzał mieszkający tam na stałe niemiec-
ki zbrodniarz wojenny – gestapowiec
Klaus Barbie alias „Rzeźnik Lyonu”. W
dniu 7 października miejscowi chłopi
zawiadomili boliwijskie siły specjalne
o lokalizacji obozowiska partyzantów w
wąwozie Yuro. Nazajutrz 1800 żołnie-
rzy otoczyło teren, Guevara został ran-
ny i wzięty do niewoli. Związano go i
przywieziono do zrujnowanej szkoły w
pobliskiej wiosce La Higuera. Za namo-
wą CIA ówczesny prezydent Boliwii
René Barrientos zarządził, że Ernesto
Guevara musi umrzeć. 

S ierżant Mario Terán wy-
strzelił dziewięć poci-
sków – pięć trafiło w

nogi, jeden w klatkę piersio-
wą i gardło, a dwa pozosta-
łe w ramiona. Nawiasem
mówiąc, 30 lat później
sierżant Terán został
wyleczony ze ślepoty
spowodowanej jaskrą
przez... kubańskich
lekarzy realizujących
w krajach Ameryki
Łacińskiej program
leczenia ślepoty
pod nazwą “Opera-
cja Cud”. Wdroże-
nie w życie po-
wszechnego pro-
gramu objęcia każ-
dego obywatela Ku-
by opieką medycz-
ną, z którego kilka
dekad później wykluł
się program leczenia
ślepoty w tym regionie,
zarządził w 1959 r.
“Che” Guevara.

K im był Ernesto
Rafael Guevara de
la Serna? Okazuje

się, że był szlachcicem, w które-
go żyłach płynęła “błękitna” krew.
Jego matka spokrewniona była z ba-
skijską szlachtą. Jeden z jej przodków to
Jose de la Serna e Hinojosa, ostatni
hiszpański wicekról Peru. Ojciec “Che”,
Ernesto Guevara Lynch, był potomkiem
jednego z najbogatszych ludzi Amery-
ki Południowej. Jego przodkami byli
szlachcice zarówno baskijscy, jak i ir-
landzcy.  Pradziadek “Che” uciekł z An-
glii do Hiszpanii, a później do Argenty-
ny, gdzie w XVIII wieku został guberna-
torem Rio de la Plata. Właśnie w Ar-
gentynie, w mieście Rosario urodziła
się w dniu 14 czerwca 1928 r. ikona
światowej rewolucji. Po ukończeniu stu-
diów medycznych w 1953 r. Guevara
wyjechał z kraju. Odbył podróż motocy-
klową po Boliwii, Peru, Ekwadorze, Pa-
namie, Kostaryce, Hondurasie i Salwa-
dorze. Przemierzając tysiące kilome-
trów co krok natykał się na biedę, wy-
kluczenie i ucisk społeczny. Wielomie-
sięczne obserwacje przekonały go do
przyjęcia poglądów rewolucyjnej lewi-
cy.

W1954 r. pojawił się w Gwa-
temali, rządzonej wówczas
przez lewicowego prezy-

denta Jacoba Arbenza Guzmána. Po
zorganizowanym przez CIA puczu Gu-
evara wstąpił do milicji walczącej w
obronie lewicowego rządu. Po jego
upadku nowe władze Gwatemali wyda-
ły na “Che” wyrok śmierci. Guevara
skrył się w konsulacie argentyńskim i
uciekł do Meksyku. Tam poznał Raúla
Castro i jego brata Fidela i przystąpił
do “Ruchu 26 Lipca”, który stawiał so-
bie za cel obalenie rządzącego Kubą
krwawego dyktatora Fulgencio Batisty.
W listopadzie 1956 r. grupa kilkudzie-
sięciu rewolucjonistów popłynęła na
pokładzie statku “Granma” na Kubę.
Podczas lądowania oddział został roz-
bity przez wojsko. Raul, Fidel, “Che” –

wraz z kilkunastoma bojownikami –
schronili się w górach Sierra Maestra,
rozpoczynając trzyletnią walkę party-
zancką zakończoną obaleniem Batisty
i triumfalnym wkroczeniem 1 stycznia
1959 r. do Hawany.

W nowym rewolucyjnym rzą-
dzie Kuby i w partii “Che”
był postacią numer dwa,

po Fidelu Castro. Nadano mu obywatel-
stwo i został Kubańczykiem “z urodze-
nia”. Jako minister wpierw finansów, a
potem przemysłu Guevara  znacjonali-
zował fabryki, banki i przedsiębiorstwa,
z których wiele było własnością Amery-
kanów. Z wyjątkową zaciekłością “Che”
tępił wszelkie pozostałości po amery-
kańskich mafiosach, którzy po skorum-
powaniu urzędników Batisty w prak-
tyce przez całe dekady rządzili Kubą.
Wielcy bosso-

wie Mayer Lansky, Charles “Lucky” Lu-
ciano i Santo Trafficante, jak również
pomniejsi gangsterzy z Florydy w jed-
nym dniu utracili milionowe majątki
powstałe z narkobiznesu, hazardu i pro-
stytucji, która była plagą wyspy. 

G uevara zainicjował również
wdrożenie w życie progra-
mów budowy tanich miesz-

kań, powszechnego zatrudnienia dla
wszystkich Kubańczyków i objęcia każ-
dego obywatela opieką zdrowotną.
Ogłaszając nowe reformy, oznajmił
zgromadzonym na Uniwersytecie w Las
Villas wykładowcom i studentom, że
“dni, kiedy edukacja była przywilejem
białej klasy średniej, właśnie się skoń-
czyły”. Dzisiaj Kubańczycy to najlepiej
wyedukowani mieszkańcy Ameryki Po-
łudniowej i według WHO, apolitycznej
agendy ONZ – jedno z najzdrowszych
społeczeństw na świecie.    

P rawica widzi wyłącznie ciemną
stronę działalności Ernesto Gu-
evary. Dla osób o prawicowych

poglądach jest on zwykłym mordercą,
który osobiście zabijał bezbronnych.
Jest w takim podejściu do sprawy coś
fałszywego. “Che” to postać wielowy-
miarowa, której w żaden sposób nie da
się umieścić w jednej szufladce. Dowo-
dem może być choćby to, że prawica
oskarża go o masowe mordy, a więk-
szość mieszkańców Ameryki Łacińskiej
widzi w tym człowieku bohatera, który
oddał życie w walce ze społeczną nie-
sprawiedliwością. 

Guevara był wzorem dla człon-
ków walczącego w RPA z
apartheidem Afrykańskiego

Kongresu Narodowego (ANC) i cieszył

się wielkim szacunkiem Nelsona Man-
deli, który mawiał: “Życie Che jest inspi-
racją dla każdej istoty ludzkiej”. Pod-
czas podróży apostolskiej na Kubę w
1998 r. umiłowany przez polską prawi-
cę papież Jan Paweł II stwierdził, że
“Che stoi teraz przed sądem bożym. Po-
zostawmy więc Bogu ocenę jego za-
sług. Jestem oczywiście przekonany, że
Che Guevara pragnął służyć ubogim”.

Wstyczniu 1959 r. rząd Ca-
stro wprowadził w życie
ustawę dotyczącą zbrod-

niarzy wojennych i mianował “Che” na
okres pięciu miesięcy – do 12 czerwca
przewodniczącym trybunału rewolu-
cyjnego z siedzibą w hawańskim więzie-
niu La Cabana. Trafiali tam informato-
rzy reżimu i zbrodniarze wywodzący
się z szeregów okrytej ponurą sławą taj-
nej policji politycznej BRAC (Buró de
Represión de Actividades Comunistas),
która krwawo zapisała się w historii Ku-

by i w pamięci Kubańczyków. W wie-
lu przypadkach karą wydaną

przez  trybunał była śmierć
przez rozstrzelanie. History-

cy udokumentowali 14
przypadków osób osobi-

ście zlikwidowanych
przez Guevarę w wię-

zieniu La Cabana.
Przed zwycięstwem
rewolucji, w sylwe-
stra 1958 r., do-
wodzona przez
“Che” kolumna
wojsk dotarła do
miasta Santa
Clara. Tam miał
skazać na
śmierć lub zli-
kwidować oso-
biście 23 agen-
tów BRAC i ich
informatorów. 

R aúl Gó-
mez
Treto,

starszy radca praw-
ny kubańskiego mi-

nisterstwa sprawiedli-
wości, twierdził, że kara

śmierci jest uzasadniona
w celu zapobiegania lin-

czom, jakie miały miejsce
trzydzieści lat wcześniej po rebe-

lii przeciwko reżimowi poprzed-
niego krwawego dyktatora Kuby, ge-

nerała Gerardo Machado, zwanego
“Mussolinim tropików”. Nawet zachod-
ni historycy potwierdzają, że w styczniu
1959 r. kubańska opinia publiczna by-
ła w „nastroju linczu” i wskazują na ba-
dania, według których aż 93 proc. spo-
łeczeństwa akceptowało wyroki trybu-
nału rewolucyjnego. 

I stnieją różne wyliczenia, ale naj-
bardziej wiarygodne określają
liczbę wyroków śmierci wyda-

nych przez trybunał w La Cabana kiero-
wany przez “Che” na 105. Gwoli przypo-
mnienia – w 1976 r. generał Jorge Vide-
la przeprowadził w Argentynie zamach
stanu i przejął władzę. Do 1981 r. woj-
skowa junta wymordowała około 30 tys.
tzw. lewicowych wywrotowców. Kilka
tysięcy zrzucono z helikopterów do oce-
anu, dokładnej liczby ofiar nie da się
ustalić. Trzy lata wcześniej w pobliskim
Chile generał Augusto Pinochet pozba-
wił władzy prezydenta Salvadora Al-
lende. Już w pierwszych dniach po za-
machu żołnierze zabili 3200 górników
w kopalniach w Pedro de Valdivia i Ma-
ria Elena i aresztowali minimum sto ty-
sięcy ludzi, dla których utworzono obo-
zy koncentracyjne. Liczbę ofiar junty
Pinocheta szacuje się na nie mniej niż 8
tysięcy zabitych i zaginionych. W po-
równaniu więc z przewrotami politycz-
nymi w tym regionie świata rewolucję
kubańską można uznać za bezkrwawą,
a “Che” w porównaniu ze zbrodniarza-
mi typu Videlą i Pinochet jawi się jako
człowiek miłosierny.

K iedy byłem w grudniu 2015 r.
na Kubie, pogawędziłem z
ulicznym marszandem, wy-

stawiającym obrazy na jednym z placów
w Starej Hawanie, który mówił kilkoma
językami.  Do kubańskiej siermiężnej

rzeczywistości podchodził z humorem,
pozwolił sobie na kilka kąśliwych uwag
co do kubańskich wolności. Kiedy jed-
nak zaczęliśmy rozmowę o “Che” spo-
ważniał. W pewnym momencie wy-
mknęło mi się, że “Che” ma ręce spla-
mione krwią. Spojrzał na mnie wrogo.
– Posłuchaj, amigo – powiedział patrząc
mi w oczy – powiem ci, jaka jest praw-
da. Tak, faktycznie w La Cabana wy-
konywano wyroki śmierci, ale na kim?
Z całej Kuby ściągnięto tam najwięk-
szych łotrów od Batisty, którzy byli po
szyje unurzani we krwi Kubańczyków.
Po stokroć zasłużyli na śmierć. I com-
mandante Guevara zrobił z nimi porzą-
dek. Zapewniam cię, że “Che” nigdy
nie skrzywdził niewinnego człowieka.
Oddaliłem się w przeświadczeniu, że
na Kubie można bezkarnie dworować z
każdego, ale za obrazę pamięci “Che”
można tam zostać spoliczkowanym.  

C o wpadło do głowy ministra
Ernesto Guevary, że nagle w
czerwcu 1965 r. zrzekł się ku-

bańskiego obywatelstwa, zrezygnował
z ministerialnej posady zapewniającej
mu do końca życia luksus i wyjechał do
Boliwii, by w dzikiej dżungli krzewić
swoje rewolucyjne idee? To zagadka,
która nigdy nie zostanie wyjaśniona.
Można jedynie postawić tezę, że na mi-
lion ludzi być może znalazłaby się jed-
na, która dobrowolnie zrezygnowałaby
z władzy, splendorów, luksusów i wyje-
chała do dziczy, by w spartańskich wa-
runkach, z karabinem w dłoni i z nara-
żeniem życia walczyć o prawa wieśnia-
ków z jakiegoś dalekiego kraju, oddalo-
nego o tysiące kilometrów od cywiliza-
cji. To jedna z decyzji życiowych “Che”,
która ugruntowała jego legendę nie-
złomnego rewolucjonisty.         

W tworzeniu legendy pomo-
gli, nomen – omen, boliwij-
scy wojskowi i agenci CIA,

którzy zamordowali “Che”. Po egzeku-
cji zwłoki Guevary przytroczone do
podwozia wojskowego helikoptera
przewieziono do służącego za wiejską
izbę lekarską nędznego pomieszczenia
na przedmieściach miasteczka Valle-
grande. Ciało ułożono na umywalce w
pralni. Guevara był brudny, zarośnięty,
wychudzony, na nogach zamiast bu-
tów miał parciane łapcie. Oficerowie
rozkazali lekarzom i pielęgniarkom, by
„odtworzyli” “Che”, ponieważ chcieli
się z nim uwiecznić na fotografii. Zwło-
ki pobieżnie umyto, ostrzyżono włosy i
brodę, zrobiono zastrzyki z formaliny
powstrzymującej rozkład ciała. Zapro-
szeni fotograficy uwiecznili leżącego
na umywalce “Che” w otoczeniu kilku
oficerów. Potem wystawiono ciało na
widok publiczny. Miejscowi chłopi od-
cinali kosmyki włosów Guevary i robi-
li z nich amulety. 

Zdjęcia leżącego na umywalce
obnażonego i podziurawione-
go kulami “Che” Guevary zna-

lazły się na czołówkach gazet całego
świata. To był pierwszy etap powsta-
wania legendy i cudownego zmar-
twychwstania rewolucyjnej ikony. Bo
z pozoru zwykła fotografia nagle na-
brała znaczenia sakralnego, ponieważ
zaczęto ją kojarzyć z ewangelią i dzieła-
mi starych mistrzów, konkretnie ze słyn-
nym “Zdjęciem z krzyża” Petera Paula
Rubensa. 

Niepokoje społeczne na ogrom-
ną skalę, które miały miejsce
pół wieku temu, rzeczywiście

wpłynęły na politykę, jak również na
zmianę stosunków społecznych w wielu
państwach. Dzisiaj rodzi się kolejny bunt
po tym, jak jednemu procentowi świato-
wej populacji udało się zgromadzić więk-
szy majątek, niż pozostałym 99 procen-
tom ludzi zaludniających nasz glob. Jest
to odbierane jako postępująca niespra-
wiedliwość społeczna i wynaturzenie, z
którym należy walczyć. Do tego docho-
dzi problem emigrantów z Bliskiego
Wschodu i Azji, który wywołuje w Euro-
pie coraz więcej społecznych niepoko-
jów. Rok 2017, okrzyknięty na społecz-
nościowych portalach jako Rok “Che”
Guevary, może więc obfitować w prote-
sty na nienotowaną od 1968 r. skalę. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Urodzony w Argentynie Ernesto Rafael Guevara de la Serna prze-
szedł do historii jako “Che”, idol zrewoltowanej w 1968 r. mło-
dzieży. Jego legenda nadal żyje, kolejne pokolenie młodych
gniewnych już nazwało na portalach społecznościowych rok
2017 Rokiem “Che”. Mija bowiem okrągłe 50 lat od śmierci re-
wolucjonisty.  

FOTO WIKIPEDIA
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POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

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

DREWNO opałowe 
i kominkowe, 602 77 03 61

DREWNO opałowe 
i kominkowe, 791 394 791

SKUP książek, dojazd, 
509 548 582

SKUP książek, kazda ilość,
wszystkie dziedziny - dojazd,

666 900 333

DO wynajęcia lokal użytkowy
43 m2 Piaseczno, 601 37 46 04

KUPIĘ mieszkanie na
Ursynowie, Mokotowie, 
692 203 134

WYNAJMĘ lokal użytkowy 100
m2, ul. Baletowa 73, 501 106 436

AUTO SKUP
Warszawa

501-291-812

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

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

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030
MATEMATYKA, fizyka, matury,

gimnazjalne, 605 783 233

DZIAŁKA  1270 m2 z domkiem,
gm. Tarczyn, 602 651 211 

DZIAŁKA budowlana 1000 m2

Prażmów, 602 77 03 61
GĄSIOROWO, gm. Olsztynek,

działki uzbrojone, 602 613 658
SPRZEDAM działkę

pracowniczą 700 m2, domek
gospodarczy i letniskowy,
Siekierki, 606 609 388

DO SPRZĄTANIA ośrodka w
Konstancinie, 694 720 276

DYREKTOR Szkoły
Podstawowej nr 336 w Warszawie,
ul. Małcużyńskiego 4 zatrudni
opiekuna dzieci na przejściach dla
pieszych, asystenta nauczyciela,
pomoc nauczyciela, sekretarkę, 
tel. 22 859 17 20 lub 21

FIRMA zatrudni na 1/2 etatu
gospodarzy domów i na 1/2

etatu administratora/kę. Mile
widziani także sprawni

renciści i emeryci, 
605 613 451

HURTOWNIA w Tarczynie
zatrudni kierowców z kat.C,
umowa o pracę, 22 715 69 70

MECHANIKA samochodowego
zatrudnię, 602 424 774

POMOC do kuchni 2-3 x w
tygodniu, wieczorem, 506 040 519

PRACA dla kierowcy kat B.
Max.45 lat, tel.  535 170 170

PRZEDSZKOLE ne 385, 
ul. ZWM 10 zatrudni od września
nauczycieli i woźne,
p385@edu.um.warszawa.pl, 
tel. 22 643 86 97

RESTAURACJA sushi w
Konstancinie zatrudni kelnerkę lub
osobę do przyuczenia, 
504 581 354

ANTENY, 603 375 875

BALKONÓW ZABUDOWY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, 
meble na zamówienie, 

602 27 17 18

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

BIURO RACHUNKOWE, 606
234 106

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16

DOCIEPLANIE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214

DOMOFONY, 603 375 875
DRZEWA, krzewy, cięcie, 

501 311 371
ELEKTROAWARIA, 

507 153 734
ELEKTRYK, 666 890 886
ELEKTRYK - kuchnie, 

507 153 734

GLAZURA, gładź, panele, płyty
G-K, malowanie, elektryka,
hydraulika, 692 885 279

GLAZURA, remonty, 
796 664 599

GLAZURNIK
690 61 30 31

HYDRAULIK pełen zakres, 
601 81 85 81

KOMPUTERY 
pogotowie, 

ul. Na Uboczu 3, 
tel. 22 894 46 67, 

696 37 37 75

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

KOPIOWANIE 
kaset video na DVD, 

502 288 514

MALARSKIE, tapetowaqnie, 
22 644 94 55; 
607 775 259

MALOWANIE, gładź, remonty,
507 120 438; 513 986 439

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

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

OCIEPLANIE poddaszy pianą
pur, 668 327 588

PRANIE dywanów, tapicerki
meblowej i samochodowej, 
794 027 037

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie
501 535 889

REMONTY - budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608 303 530

ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218

STOLARSTWO, 505 935 627
SZKLARSKIE, 

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

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

TAPICERSTWO, 22 618 18 26;
22 842 94 02

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WYLEWKI agregatem, 
668 327 588

WRÓŻKA, 22 648 68 41, 
602 731 299

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37; 
22 671 15 79
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

7 0 1  3 2  2 0
Pogotowie Wodno 
– Kanalizacyjne 6 0 3  3 0 9  3 9 9

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Ważne telefony

NNa Święta Święt a...a...
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje SSttaanniissłłaaww ZZuubbaarreeww
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

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

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB ““JJaarryy”” 

uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144
tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 

ŚŚrrooddaa,, 1199 kkwwiieettnniiaa,, 1188..0000::
wydawanie bezpłatnych kart
wstępu na koncert z cyklu “Ma-
rek Majewski i jego goście” pn.
“Wieczór piosenki rosyjskiej”,
który odbędzie się w poniedzia-
łek, 24 kwietnia, o godz. 19.00.
Wystąpią: Evgen Malinovskiy i
Marek Majewski.*Sobota, 22
kwietnia, 18.00: Kino Doku-
mentu w Domu Sztuki zapra-
sza na pokaz pn. “Wieczór Fil-
mowy z Andrzejem Barań-
skim”. W programie filmy:
“Książka skarg i wniosków”,
“Wypracowanie”, “Alosza
Shop, czyli kram Awdiejewa”  i
“Warzywniak, 360 st.” oraz
spotkanie z reżyserem. Pokaz
zorganizowany wspólnie ze
Studiem Filmowym Kalejdo-
skop. Partner pokazu: Stowa-
rzyszenie Filmowców Polskich.
Wstęp wolny.*

NNiieeddzziieellaa,, 2233 kkwwiieettnniiaa 1188..0000::
Pokaz filmowy z cyklu “W Sta-
rym Kinie ze Stanisławem Ja-
nickim”. W programie film nie-
my “Bartek zwycięzca” (Polska
1923, reż. Edward Puchalski) z

muzyką na żywo w wyk. tria w
składzie: Waldemar Rychły (gi-
tara, instrumenty perkusyjne),
Krzysztof Kubasik (wioloncze-
la), Kuba Majda (klarnet).
Wstęp wolny.*

Dom Sztuki zaprasza do swo-
ich filii - Klubu Seniora (Pięcio-
linii 10, 22 643 02 10) i Modelar-
ni Lotniczej (Służby Polsce 1, 22
643 12 82).

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

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąą-
bbrroowwsskkiieeggoo,, czyli w skrócie
MKWD, to inicjatywa artystycz-
na ursynowianina Wojciecha Dą-
browskiego. Satyryka i dzienni-
karza związanego na co dzień z
tygodnikiem PASSA. 

Zapraszamy serdecznie na
występ Wojtka w DK Stokłosy
28 kwietnia (piątek) o godzinie
18:00.

Zapraszamy na wernisaż wy-
stawy Joanny Mrozowskiej “Ma-
larstwo”, który odbędzie się w
Galerii U w niedzielę 23 kwietnia
o godzinie 17:00.

Wstęp wolny. Sfinansowano
ze środków dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy.

Zapraszamy na koncert, któ-
ry odbędzie się u nas w sobo-
tę 22 kwietnia o godzinie

18:00. Utwory Boba Dylana,
w interpretacjach T. Sadow-
skiego i P. Krupy. Wstęp wolny.
Po bezpłatne wejściówki za-
praszamy do biura placówki
od środy 19 kwietnia, od go-
dziny 18:00.

Sfinansowano ze środków
dzielnicy Ursynów.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1133..0044 - cczzwwaarrtteekk - spotkanie z
prof. Andrzejem Karpińskim w
cyklu Miles Polonus, czyli tajem-
nice, wzloty i upadki  staropol-
skiej szkoły wojennej pt.: “Króla
Stefana z Gdańskiem problemy
rozliczne”

1188..0044 - wwttoorreekk - spotkanie z p.
Anną Reichert w cyklu Dwudzie-
stolecie międzywojenne: artyści
znani i nieznani - kino, teatr, mu-
zyka pt.: “Irena Eichlerówna:
jedna z najoryginalniejszych i
najwybitniejszych aktorek XX
wieku”

2200..0044 - cczzwwaarrtteekk - spotkanie z
drem Arturem Jagnieżą w cyklu
wieczorów czwartkowych pt.:
“Wojska obrony terytorialnej w
Polsce”

2255..0044 - cczzwwaarrtteekk - spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu Opowieści o miło-
ściach pt.: “Romantycy zakocha-
ni: Krasiński i Norwid”

PPoocczząątteekk ssppoottkkaańń zzaawwsszzee oo
ggooddzziinniiee 1199::0000.. WWssttęępp wwoollnnyy!!

VAGABUNDUS
Poniedziałek 17.04.2017 

(Wielkanocna wycieczka rowerowa)

Wycieczka rowerowa na trasie: Supermarket Tesco (Kabaty)
- Bielawa - Obory - Cieciszew - Szymanów - Dobieszek - Uweli-
ny - Łoś - Gładków - Prace Duże (ok. 49 km) - Marylka - Wólka
Pracka - Wola Gołkowska - Bobrowiec - Piaseczno - Ursynów (me-
tro Natolin) (ok. 82 km).

W planie jest ognisko, w związku z tym proponujemy zabrać
kiełbaski.

ZZbbiióórrkkaa oo ggooddzz.. 99..0000 przy stacji metra “Kabaty” (wyjście po-
łudniowe koło supermarketu “TESCO”).

PPrroowwaaddzząą:: Maria i Mirosław Jaranowscy (e-mail: mjaranow-
ski@gmail.com)
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