WYCHODZI OD 2000 ROKU
ISSN 1640–405X

Reżyser niepokorny

18 kwietnia 2019

czasopismo bezpłatne

Nr 15 (956)
Czyt. str. 14

Czyt. str. 6

2

Pożary naszej cywilizacji
zaś – przypomniało o potrzebie
szanowania tradycji. Zwłaszcza
tych, które mają tysiące lat.
óżne trafiają się kataklizmy, niektóre wszelako ludzie fundują sobie sami.
Taki kataklizm zafundowały światu, w tym Polsce – Niemcy hitlerowskie i dymiący Zamek Królewski w Warszawie był we wrześniu
1939 swoistym symbolem naszej
wojennej tragedii, pogłębionej późniejszym spaleniem niemal do
szczętu całego miasta, którego los
można porównywać ze strasznym
losem uderzonej pierwszą bombą
atomową Hiroszimy. Warszawa
1939-1945 była jednakże skrajnym przykładem zniszczeń wynikających nie tyle z samych działań
wojennych, ile ze zwykłego barbarzyństwa naszych skądinąd pobratymców w wierze, dumnie noszących na pasach napis: „Gott
mit uns”. Zadawane wówczas
przez warszawiaków pytanie, czy
Bóg rzeczywiście stoi po stronie
niemieckich zbrodniarzy, pozostało do dzisiaj bez odpowiedzi. Niemniej, mieliśmy do czynienia z bodaj najbardziej rażącym naruszeniem kultury judeochrześcijańskiej, a już to, co robili Niemcy w
obozach zagłady, trudno nazwać
nawet zezwierzęceniem, bo zwierzęta kierują się po prostu instynktem samozachowawczym, a nie
potrzebą okrucieństwa w stosunku do innych.
aką potrzebę mieli akurat
terroryści islamscy, którzy
we wrześniu 2001 roku zamienili się w kamikadze, burząc
porwanymi przez siebie samolotami wieże World Trade Center w
Nowym Jorku i zamieniając je w
budzący grozę grobowiec tysięcy
ludzi, w tym Norberta Szurkowskiego, syna naszego dawnego mi-
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otre Dame – to nie tylko
Nasza Pani w dosłownym
tego słowa rozumieniu. I
nie chodzi tylko o kult Najświętszej Marii Panny. Bo paryska Notre-Dame jako najsławniejsza na
świecie gotycka katedra jest jednym z symboli kultury chrześcijańskiej w jej łacińskim obrządku
i kultury człowieka w ogóle. Stąd
pożar tej zabytkowej budowli stał
się – bez najmniejszej przesady –
zmartwieniem nie tylko paryżan,
ale ludzkości in gremio. A o takie
zmartwienie w czasach natychmiastowego przekazu internetowego i telewizyjnego nietrudno. O
nieszczęściu zbudowanej w latach
1163 - 1365 świątyni dowiedział
się w okamgnieniu cały świat i bodaj więcej pieniędzy na remont tego zabytku oferuje się za granicą
niż we Francji czy też w bezpośrednio zainteresowanym tą operacją
państwie Watykan.
hoć straty w następstwie
pożaru są niemałe, zdarzenie to ma nieoczekiwanie
swój pozytywny wydźwięk. W jakimś sensie zjednoczyło bowiem –
przynajmniej na moment – cywilizowane narody, niezależnie od preferowanego wyznania. No i z jednej
strony zmusiło do mimowolnej refleksji: jakimż jesteśmy wszyscy
marnym pyłkiem wobec historii,
która może nas zmieść momentalnie z powierzchni Ziemi; z drugiej
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strza kolarstwa. A efekt grozy pogłębiała wtedy prowadzona na żywo transmisja telewizyjna, jakkolwiek jej odbiór był na pierwszy
rzut oka niejednoznaczny. Wiele
osób patrzących na ekrany tv sądziło bowiem w pierwszym momencie, że nadawany jest kolejny
film katastroficzny typu „płonący
wieżowiec”.
pożaru katedry Notre-Dame również szła bezpośrednia transmisja. Przy okazji
fachowi komentatorzy wyjaśniali,
na czym polega fenomen tej budowli, stanowiącej dumę sztuki architektonicznej i inżynieryjnej średniowiecza. Uratowanie w ostat-
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o cóż, psychologia tłumu
ma to do siebie, że łatwo
rodzi zbiorowy fanatyzm,
prowadząc często do bezmyślnych
aktów okrucieństwa i bezsensownej dewastacji. Z punktu widzenia
cywilizacji człowieka nie powinno
być konfliktów i wojen wyznaniowych, burzenia świątyń, posągów,
a tym bardziej postponowania, a
zwłaszcza mordowania zwolenników jakiejś religii. Niestety, nawet
w dzisiejszej dobie tych konfliktów
nie udaje się powstrzymywać. Może przypadkowy pożar katedry Notre-Dame będzie choć po trosze nauczką? Spróbujmy w to uwierzyć,
w przededniu Świąt Wielkanocnych, pamiętając, że tak po prawdzie, również w najbliższej okolicy
znajdziemy obiekty sakralne z dramatyczną historią na miarę Notre-Dame. Żeby niedaleko szukać,
wystarczy zapoznać się z dziejami
najstarszej warszawskiej parafii –
świętej Katarzyny.
ałożona została w roku
1238 dzięki funduszom
księcia Konrada Mazowieckiego, a finansował ją następnie
przez ród Służewskich. Kościół parafialny, najpierw drewniany, potem murowany ulegał – a to kolejnym rujnacjom, a to przebudowom i dziś największą wartość zabytkową ma pochodzący z 1650
roku budynek plebanii, w którym
miałem niedawno okazję biesiadowania z najbardziej cenionym
przeze mnie duszpasterzem, kardynałem Kazimierzem Nyczem. Niechże więc święta Katarzyna będzie
naszą lokalną Notre-Dame, chronioną od ognia i wojny. Czego życzę także Czytelnikom „Passy”. Nie
tylko na Wielkanoc.
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w. p l

niej chwili ze zgliszcz korony cierniowej Jezusa Chrystusa wielu
skłonnych do mistycyzmu jego wyznawców uznało za równoznaczne
z ocaleniem chrześcijaństwa, cierpiącego ostatnio nie tylko z powodu postępującej laicyzacji społeczeństw, lecz również w związku z
ujawnianiem kolejnych grzechów
Kościoła, a zwłaszcza jego prominentnych hierarchów, uważających, że są poddani wyłącznie prawom boskim, a nie kodeksowi karnemu. Zapewne słusznie pod adresem tak właśnie czujących się ambasadorów Boga bodaj Julian Tuwim skierował pytanie: a gdzie macie listy uwierzytelniające?
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ałą nędzę niejednokrotnie
podszytego fałszem charakteru ludzkiego zobrazował
w trakcie niszczącej pałace i kościoły Rewolucji Francuskiej biskup, który w celu uratowania życia, zrzucił
mitrę i zakrzyknął: ja też jestem rewolucjonistą! Co mu niewiele pomogło, bo i tak został zgilotynowany. Rewolucjoniści zamordowali blisko 3000 księży, z których wielu papież Jan Paweł II po latach beatyfikował. Zbiegiem okoliczności, przekształcona już w Świątynię Rozumu
archikatedra Notre-Dame, ucierpiała wówczas w minimalnym stopniu. Zapewne mniejszym niż teraz
na skutek pożaru.
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Nie marnuj jedzenia!
rzystać. Kupujemy produkty na
zapas i zdarza się, że zbyt długo pozostają one w naszych lodówkach czy szafkach. Dzięki
naszej wspólnej inicjatywie
nadwyżka żywności, zamiast
do kosza na śmieci, może trafić
do osoby potrzebującej. Zachęcam mieszkańców Ursynowa
do zapoznania się z zasadami
korzystania z jadłodzielni i
dzielenia się jedzeniem z sąsiadami. Działanie punktu w
pierwszych, pilotażowych,
dniach i tygodniach, będzie systematycznie monitorowane,
aby na podstawie obserwacji i
zgłaszanych uwag wypracować
formułę funkcjonowania najbardziej odpowiadającą potrzebom Ursynowian – tłumaczy
Jakub Berent, zastępca burmistrza Dzielnicy Ursynów.
Na Ursynowie uruchomiono pierwszą ogólnodostępną jadłodzielnię. W
otwarciu uczestniczyli
przedstawiciele władz
dzielnicy, wolontariusze
skupieni wokół ruchu Foodsharing Warszawa oraz
licznie zgromadzeni
mieszkańcy.
Jadłodzielnia jest zlokalizowana przy wejściu do Urzędu Dzielnicy Ursynów (al.
KEN 61) – od strony parkingu
i od dziś służy mieszkańcom
Ursynowa. Głównym celem
wspólnej inicjatywy władz
dzielnicy i aktywistów jest
ograniczenie marnotrawstwa
żywności.

W dwóch szafkach i lodówce można zostawić produkty
żywnościowe, których sami
nie jesteśmy w stanie wykorzystać, mogą zaś z powodzeniem przydać się komuś innemu. O tym, jakie produkty
można pozostawić w jadłodzielni, jak je opisać i oznakować, informuje regulamin
przygotowany przez Foodsharing Warszawa.
– Ideą powstania i funkcjonowania jadłodzielni jest
przede wszystkim niemarnowanie jedzenia. Robiąc często
zakupy ,,w biegu” nie zawsze
mamy możliwość precyzyjnego oszacowania ilości jedzenia,
które będziemy w stanie wyko-

Sam zdecyduj, co chcesz
oglądać w plenerze
Co obejrzymy podczas Ursynowskiego Lata Filmowego
2019? Urząd Dzielnicy Ursynów skierował to pytanie
do ursynowian. Poprzez ankietę dostępną na stronie
www.ursynow.pl władze dzielnicy pytają jaki cykl filmów najchętniej obejrzeliby mieszkańcy podczas plenerowych pokazów na Kopie Cwila. Głos można oddać
do 26 kwietnia.
Zaproponowano trzy cykle i to właśnie mieszkańcy dzielnicy
zadecydują, czy na ursynowskiej Kopie Cwila spotkają się w tym roku z kinem fantasy, wstrzymają oddech przy filmach sensacyjnych,
czy jednak postawią na lżejsze kino ostatnich lat.
Oto kategorie, na które można głosować – zwyciężyć może tylko jedna:
1) Fantastyczny Ursynów – filmy fantasy – kino z kosmosu i
mroczna przyszłość m. in.: Interstellar, Deadpool 2, Logan: Wolverain, Pasażerowie;
2) Kino z dreszczykiem – filmy akcji z nutką tajemnicy i sensacji
m. in.: John Wick 2, Dziewczyna we mgle, Płomienie, Linia życia;
3) Śmiesznie i strasznie – filmowy kogel-mogel ostatnich lat,
czyli dla każdego coś miłego m. in.: Cudowny chłopak, Czym chata bogata, Jestem taka piękna, Kształt wody, Morderstwo w Orient
Expresie.

Interpelacja radnych:
stop dla plastiku

#StopPrzedeptom – zgłoszenia tylko do końca kwietnia
Tylko do końca kwietnia trwa akcja #StopPrzedeptom, której celem
jest poprawa estetyki przestrzeni
publicznej Ursynowa. Chodzi o doprowadzenie do likwidacji przedeptów poprzez zastąpienie ich chodnikami lub poprzez odtworzenie
trawników.
Mieszkańcy najlepiej znający swoje codzienne piesze trasy mogą do końca kwietnia zgłaszać przedepty do likwidacji. Zgłoszenia można przesyłać pod adres przedepty@ursynow.pl – podając w mailu w miarę dokładną lokalizację, propozycje zmian
(wybudowanie chodnika, odtworzenie zieleni) oraz – jeśli to możliwe – dołączając
zdjęcia.
Przedepty są efektem tego, że człowiek
w mieście prawie zawsze gdzieś się spieszy.
Dlatego skraca sobie drogę. Czasami przez
trawnik. Gdy wiele osób czyni tak w tym
samym miejscu, powstaje przedept. Jest

to sygnał, że być może w danym miejscu
powinien powstać chodnik. Ale warto też
pamiętać, że zdarzają się krótkie przedepty, będące efektem bardziej lenistwa niż
wygody.
W związku z akcją #StopPrzedeptom
rady Paweł Lenarczyk ze Stowarzyszenia
Otwarty Ursynów zaproponował wybudowanie chodnika dla pieszych, zaczynającego się od przejścia dla pieszych przy al.
KEN na wysokości budynku przy ul. Hawajskiej 18a.
– Opalikowanie tego miejsca nie przyniosło efektu i pokazało, że przyzwyczajenia
mieszkańców są silniejsze od zakazów chodzenia. Dlatego uprzejmie proszę o wykorzystanie informacji, które dzień w dzień, dostarczają nam korzystający z tego przedeptu i jego zalegalizowanie przez wybudowanie chodnika i doprowadzenie do rekultywacji trawnika– czytamy w uzasadnieniu propozycji radnego Lenarczyka.

Radni Otwartego Ursynowa – Piotr Skubiszewski, Leszek Lenarczyk oraz Paweł Lenarczyk – wystąpili do
burmistrza Dzielnicy Ursynów z interpelacją w sprawie rezygnacji ze stosowania jednorazowych opakowań, naczyń wykonanych z plastiku i zastąpienie ich
wyrobami z materiałów ekologicznych (biodegradowalnych) lub wielokrotnego użytku.
Propozycja stosowania materiałów ekologicznych ma dotyczyć
Urzędu Dzielnicy Ursynów, jednostek podległych oraz wydarzeń
organizowanych lub współorganizowanych przez dzielnicę. Radni zawnioskowali także o stosowanie w urzędzie wody wodociągowej, stosowanie tzw. zielonych zamówień oraz o działania promocyjne zachęcające do nieużywania przez mieszkańców jednorazówek plastikowych. Zwrócono się także o zapewnienie bezpłatnych
torebek na psie odchody, wykonanych z materiałów biodegradowalnych oraz o ich dystrybucję wśród mieszkańców.
– Używanie plastikowych produktów prowadzi do zanieczyszczenia środowiska naturalnego nie tylko w skali globalnej, ale także lokalnie w Polsce, w Warszawie. Warto już dziś podjąć działania mające na celu rezygnację z korzystania z plastikowych produktów i
które montowane są na niższych słupach, zastępowanie ich produktami ekologicznymi. Warto, aby działania
kierują światło pod odpowiednim kątem bez- były podejmowane systemowo, tym bardziej, że mogą oznaczać
pośrednio na zebrę. Oznacza to, że pieszy zmiany cen nabycia towarów i usług – czytamy w interpelacji.
podczas pokonywania jezdni jest doświetlany z boku, co bardzo poprawia jego widoczność. Oprawy tych latarni wyposażone są w
żarówki LED, które pozwalają uzyskać jaśniejsze światło przy mniejszym zużyciu prądu. Takie oświetlenie ma pojawić w dzielniW sobotę, 27 kwietnia o godz. 15.30 w ursynowskim
cach: Mokotów (36 lokalizacji), Wawer (25
Ratuszu (al. KEN 61) odbędzie się spotkanie edukalokalizacji), Białołęka (15 lokalizacji), Remcyjno-profrekwencyjne, mające zachęcić mieszkańbertów (14 lokalizacji), Wola (14 lokalizacji),
Praga-Południe (13 lokalizacji), Śródmie- ców Ursynowa do skorzystania z prawa wyborczego
podczas najbliższych wyborów do Parlamentu Euroście (11 lokalizacji), Ursynów (10 lokalizacji),
pejskiego.
Ursus (9 lokalizacji), Włochy (9 lokalizacji),
To wspólna inicjatywa Urzędu Dzielnicy Ursynów oraz FunWilanów (8 lokalizacji), Bemowo (7 lokalidacji Państwo Prawa. Prelegentem będzie Jerzy Stępień (były prezacji), Ochota (6 lokalizacji), Bielany (3 lozes Trybunału Konstytucyjnego), a spotkanie poprowadzi red.
kalizacje), Targówek (3 lokalizacje), WesoPrzemysław Szubartowicz.
ła (3 lokalizacje) i Żoliborz (2 lokalizacje).
Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Niestety, wyW tym roku ZDM planuje również wykobory te od lat w Polsce mają niską frekwencję, w ostatnich trzech
nać doświetlenie około 200 przejść przy poturach nie przekroczyła ona 25% (w 2004 - 20,9%; 2009 mocy istniejących latarni, na których mon24,53%; 2014 - 23,83%). Średnia frekwencja w Europie w wytowane będą dodatkowe oprawy. Jest to meborach do europarlamentu w 2014 roku wyniosła 43,1%. Polska
toda tańsza i bardziej doraźna, możliwa do
zajęła 4. miejsce od końca. Za nami były tylko Słowenia, Czechy
zastosowania tam, gdzie istnieją latarnie
i Słowacja.
ustawione bezpośrednio przy przejściu dla
Kamil Dąbrowa
pieszych.

Stolica doświetli blisko 400 przejść
Warszawa konsekwentnie dba o
bezpieczeństwo niechronionych
uczestników ruchu. Dlatego i w tym
roku w stolicy doświetlone zostaną
kolejne przejścia dla pieszych. Warszawscy drogowcy właśnie ogłosili
postępowanie, które wyłoni wykonawcę 188 z nich. Pozostałe zostaną
zamontowane w ramach prac konserwacyjnych.
– Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo. Zwłaszcza pieszych, czyli uczestników
ruchu, którzy są zupełnie niechronieni. Działamy konsekwentnie, od lat. Dlatego też liczba doświetlonych „zebr” przekroczy w tym
roku 1300. Statystyki pokazują, że przynosi to wymierne efekty, ale trzeba pamiętać,
że nasze działania nie są w stanie zastąpić
zdrowego rozsądku – mówi Robert Soszyński, zastępca prezydenta m. st. Warszawy.
Przejścia dla pieszych bez sygnalizacji
świetlnej od 2015 roku są sukcesywnie poddawane audytowi bezpieczeństwa. Audytorzy oceniają przejścia pod kątem 30 rygorystycznych kryteriów, a jednym z nich
jest właśnie jakość oświetlenia. Przez ten
czas sprawdzonych zostało ponad 2800 zebr

w całym mieście, docelowo do 2020 r. audytem mają zostać objęte wszystkie przejścia
bez sygnalizacji świetlnej.
W tym roku warszawscy drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich planują poprawić bezpieczeństwo na kolejnych 400. Na 188 z
nich drogowcy mają już przygotowaną dokumentację projektową i właśnie ogłosili
przetarg na realizację.
Przejścia objęte przetargiem zostaną wyposażone w dodatkowe słupy i oprawy
oświetleniowe, zaprojektowane tak, aby
oświetlały pieszego na przejściu. Oprawy

Dlaczego wybory do
Europarlamentu są tak ważne?
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Wielkanocna spowiedź Pati Cze przed konfesjonałem „Passy”

Wyśpiewała nam wszystko!
To one generują popularność, napędzają pieniądze i trzeba się do tego dostosować. Jeden na milion wypłynie na
arenie międzynarodowej jako wielki artysta śpiewający w języku polskim.
Od razu przypomniała mi pani, że
sławny skamandryta Kazimierz Wierzyński zdobył w 1928 złoty medal
olimpijski w konkursie poezji za tomik
wierszy poddanych ocenie jury, tylko że
w tłumaczeniu na niemiecki. Zostawmy
jednak poezję i pomówmy o prowadzonej przez panią Muzofilii...
Zdecydowałam się założyć tę szkołę,
mając świadomość, że w Warszawie mamy głównie placówki klasycznej edukacji muzycznej, a brakuje szkół muzyki
rozrywkowej sensu stricto, np. musicalowej, więc chciałam poniekąd wypełnić tę
lukę. W skali miasta mamy raptem szkołę im. Krzysztofa Komedy na Woli przy
Olbrachta, Policealne Studium Jazzu im.
Henryka Majewskiego przy Połczyńskiej
i Szkołę Rocka na Pradze. Edukacja klasyczna sprawia, że dzieci faktycznie potrafią zagrać tylko z nut. Ma to oczywiście swoje zalety, bo niezależnie od tego,
czy dziecko będzie w przyszłości muzykowało, czy nie, wyrasta nam kulturalny
człowiek, który będzie chadzał do filharmonii i opery. Ale to klasyczne kształcenie nie załatwia wszystkiego.

PATRYCJA KAWĘCKA-C
CZERSKA (pseudo artystyczne Pati Cze), piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów,
promotorka muzyki rozrywkowej, menedżerka. Laureatka wielu konkursów piosenki. Siostra-bliźniaczka śpiewającej również zawodowo Oktawii Kawęckiej. Jest absolwentką Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w
Radomiu (I i II stopień fletu poprzecznego), a także ZPSM im. Fryderyka Chopina „Bednarska” w Warszawie na
wydziale piosenki. Przez rok studiowała flet poprzeczny w warszawskiej Akademii Muzycznej, którą zamieniła jednak na Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (kierunek: jazz i muzyka rozrywkowa). Jest
też specjalistką w zakresie emisji głosu. Współpracowała m. in. z Cezarym Konradem, Włodzimierzem Pawlikiem,
Lorą Szafran, Krzysztofem Herdzinem, Grzegorzem Piotrowskim, Wojciechem Młynarskim. W 2008 wystąpiła
wraz z Isis Gee w Festiwalu Eurowizji (background vocals).
Na Ursynowie pełni funkcję dyrektora zarządzającego International School of Music „Muzofilia”, mieszczącej się
przy ul. Hirszfelda.
MACIEJ PETRUCZENKO: Z warszawskiego punktu widzenia reprezentuje pani stuprocentowo południowy
typ kobiety, prowadząc przy ul. Hirszfelda na Ursynowie szkołę muzyki rozrywkowej Muzofilia i mieszkając w lesznowolskim Mysiadle, o rzut beretem
poza granicę dzielnicy Ursynów... Czy
wszystko w pani życiu odbywa się pod
hasłem: Go south...?
PATRYCJA KAWĘCKA-C
CZERSKA:
Tak naprawdę to jestem rodowitą radomianką, w Radomiu ukończyłam
szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące i tam też zaczynałam pracę
zawodową w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga. Ale skoro
Radom jest na południe od Warszawy,
to można mnie i pod tym względem
uznać za kobietę południa.

po co nam nuty? Ale to kwestia samego systemu kształcenia, o którym można by długo dyskutować. Nie chcę się
zresztą skupiać na narzekaniu, skoro
moim zawodowym zadaniem jest propagowanie muzyki.

A czy dziecko będące samorodnym
talentem może wygrać jakiś telewizyjny konkurs wokalny?
Teraz nie ma tak, że konkursy wygrywają samorodne talenty. Zwycięzcami
zostają dzieci wyszkolone muzycznie.

Domyślam się, że dzieci pozostają
w przekonaniu, że jeśli nie mają muzycznego talentu, to się np. nie nauczą
śpiewać...
Większość rodziców i dzieci rzeczywiście tak sądzi, uważając, że skoro
ich Bozia nie obdarowała talentem,
to nie ma co się zabierać do śpiewania.
A to do końca nie jest tak, bo jeśli się
zacznie kształcić głos bardzo wcześnie, to można wiele osiągnąć. Tylko
że nauka jest potrzebna. Gdy mój synek napisze źle jakąś literkę, zwracam mu na to uwagę i proszę, żeby
poprawił. Tymczasem podczas lekcji
muzyki nieczysto zaśpiewanego
dźwięku nie próbuje się poprawić. Na
skutek tego coraz trudniej nauczyć się
czystego śpiewania.

A te dzieci zmusza się często do obowiązkowego zaśpiewania przebojów
anglojęzycznych z lepszą lub gorszą
muzyką, ale z tekstami wprost beznadziejnymi w porównaniu z tym, co tworzą polscy autorzy...
To fakt, ale formaty importowanych
programów wymagają, by śpiewano
utwory, na których zależy właścicielom
tych formatów. Stąd wyznacza się odpowiednie proporcje utworów rodzimych
i zagranicznych. To samo obserwujemy zresztą również na antenach radiowych. W godzinach największej słuchalności nadaje się akurat te piosenki,
do których ma się prawa. Stacje radiowe nadają piosenki zachodnie, ponieważ mają z tego profity pozwalające
się utrzymać.

Radom bardzo się zbliżył do Warszawy poprzez drogę ekspresową E-7
77, a
na dodatek zafundował sobie lotnisko,
więc nie jest gorszy niż Warszawa...
Ale w Warszawie jest mi wygodniej
pracować, a Ursynów to akurat bardzo
dobre miejsce do znajdowania uczniów
Ale czy ktoś bez talentu muzycznego
mojej szkoły
jest w stanie czysto zaśpiewać?
Prowadzę akurat szkolenia dla firm
Jeszcze za komuny sławny krytyk w ramach programu Rock Your Busimuzyczny Jerzy Waldorff nazywał ów- ness. Jest to innowacyjna formuła w
czesną młodzież pokoleniem głuchych, Europie środkowo-wschodniej, polegawydaje się jednak, że jeśli chodzi o umu- jąca na warsztatach chóralnych firm.
zykalnienie, to nic się w polskiej szko- Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt takich
le do dzisiaj na korzyść nie zmieniło... szkoleń. Ostatnio mieliśmy szkolenie
W szkołach publicznych umuzykal- dla firmy farmaceutycznej na Malcie. O
nienia praktycznie nie ma. Na szczeblu dziwo, już po trzech godzinach byli w
podstawówek w programie klas 1-6 jest stanie zaśpiewać na trzy głosy „Take a
jedna godzina muzyki tygodniowo. Chance” z repertuaru zespołu ABBA.
Dzieci nie widzą sensu w prowadzeniu Bo tak naprawdę ludzie lubią śpiewać.
takich sporadycznych lekcji, nie intere- Oczywiście, w chórze ci gorzej śpiewasują się tymi zajęciami i pytają często: a jący mogą się niejako ukryć.

No cóż, wolny rynek jest nieubłagany, więc musieliśmy pogodzić się nawet
z tym, że prawa do naszego patriotycznego utworu z okresu drugiej wojny
światowej – „Czerwone maki na Monte Cassino” – znalazły się w rękach niemieckich...
Na szczęście w roku 2015 porozumienie naszego Ministerstwa Spraw
Zagranicznych z Ministerstwem Kultury Bawarii sprawiło, że strona polska
odzyskała te prawa. A wracając do kwestii śpiewania po angielsku, trzeba
zwrócić uwagę, że teraz na rynku muzycznym decydującą role odgrywają internetowe media, chociażby YouTube.

Jest takich piosenek niemało, ale pamiętam, że już jako dziecko byłam zafascynowana kunsztem Edyty Geppert, a
zwłaszcza wykonaniem przez nią utworu „Och życie, kocham cię nad życie” ze
słowami Wojciecha Młynarskiego.
Zapytam zatem podstępnie, co pani
sądzi o święcącym triumfy wśród ludu
pracującego Rzeczypospolitej disco polo?
Może dyplomatycznie odpowiem, że
od kiedy istnieje muzyka, zawsze mieliśmy jej użytkową odmianę dla ludu,
mającą rozbawić towarzystwo. Nie jestem jednak za rozpowszechnianiem
disco polo w radiu i telewizji, które powinny promować muzykę artystyczną,
uszlachetniającą społeczeństwo. Niemniej, zdaję sobie sprawę, że za tym
pierwszym rodzajem muzyki przepadają małe dzieci oraz osoby bez jakiejkolwiek edukacji muzycznej. Disco polo jest jak tanie wino, z którego obecnością na rynku trzeba się pogodzić.

Czy pani mąż również wywodzi się z
kręgu muzyki?
On akurat nie i całe szczęście, bo ktoś
musi myśleć o sprawach przyziemnych.
Mąż zajmuje się akurat ubezpieczeniami, ale kocha muzykę, jest najprawdziwszym melomanem. Za to dwójka
naszych dzieci kształci się muzycznie.
Ośmioletni synek i pięcioletnia córeczŻeby zatem pójść krok dalej, trzeba ka uczą się grać na pianinie. On jest naza edukację zapłacić...
wet frontmanem uroczego zespołu maPanuje u nas przyzwyczajenie, że luchów.
edukacja jest bezpłatna, ale jeśli rodzice chcą, żeby dziecko osiągnęło coś więIma się pani najróżniejszych zajęć
cej, to muszą zdecydować się na naukę na niwie kultury, będąc jednak poza
prywatną. W niedalekiej perspektywie wszystkim pedagogiem. Czy poparła
mamy wszakże otwarcie głównego Do- pani zatem od początku strajk nauczymu Kultury na Ursynowie i tam, moim cieli?
zdaniem, mogłaby funkcjonować szkółPyta pan nauczycielkę! (śmiech...).
ka kształcąca w zakresie muzyki roz- Oczywiście, że popieram, pomimo że
rywkowej. W tej dzielnicy nie brakuje pracuję głównie w sektorze prywatnym
zresztą muzyków, będących mistrzami i powód strajku mnie jakoby nie dotyw tej dziedzinie – jak choćby doktor czy. Uważam, że czas na zmianę sytusztuk muzycznych Krzysztof Herdzin, acji, że nauczyciele to jedna z najgorzej
pianista, kompozytor aranżer, grający opłacanych grup zawodowych. Ostatmiędzy innymi utwory Fryderyka Cho- nio słyszałam argument, że zawsze tak
pina w jazzowej transpozycji. To właśnie było i nikt się nie buntował. Przecież
za pośrednictwem Herdzina nawiąza- jak się podpisuje umowę o pracę, to
łam swego czasu kontakt z Wojciechem wiadomo, że nauczyciel kokosów nie
Młynarskim, poszukując kogoś, kto zgo- zarabia itd. itd. ...
dzi się stworzyć polską wersję dwu tekA ja mam takie podejście, że dzięki
stów piosenek, napisanych przeze mnie zmianom myślenia i tego, że ktoś potrapo angielsku. Już pierwszy tekst Mły- fił kiedyś powiedzieć dość, ja jako kobienarskiemu się spodobał i w rezultacie ta mam prawo do edukacji, mam prawa
pan Wojciech sporządził polskie tłuma- wyborcze i jestem równoprawną obyczenie dwu moich utworów. Jeden z watelką Państwa oraz członkiem rodzinich pt. „W błękit świat zmieniasz mi” ny. Nie zawsze tak było i cieszę się, że
umieściłam na mojej płycie.
ktoś kiedyś owe „dość” powiedział.
Uważam, że zawód nauczyciela jest
Wspomniała pani o swoim udziale zawodem misyjnym. Ale powinien być
w zainicjowanej przez szkockiego arty- godnie opłacany, bo teraz pensje mają
stę Briana Allana akcji Rock Your Busi- z godnym życiem mało wspólnego. Nie
ness, w której zbiorowe śpiewanie bu- przekonują mnie argumenty o dwóch
duje znakomicie ducha zespołu, team miesiącach wakacji, bo tak naprawdę
spirit, pomagając tym sposobem w wy- to jest 6 tygodni. Czyli tydzień dłużej
konywaniu korporacyjnych zadań, mię- niż w kodeksie pracy dla zwykłego pradzy innymi w zatrudniającej i mnie cownika. Do końca czerwca są rady pewielkiej firmie Ringier Axel Springer dagogiczne, wypełnianie katalogów
Polska...
ocen, klasyfikacje itd. – a od połowy
Nie ukrywam, że spontaniczne two- sierpnia wraca się do szkoły, na ustarzenie chórów pracowniczych to wy- wianie planu, dyżury. Nie są to pełnojątkowo miłe zajęcie. Ucząc ludzi śpie- wymiarowe godziny, ale jak widać z
wać, dajemy im dużo radości, bo więk- wypowiedzi, mało kto wie, że pensja
szość z nich przekonuje się, iż są w sta- wakacyjna nauczyciela jest niższa od tej
nie przemienić się nagle w wokalistów- w roku szkolnym.
amatorów. Tym bardziej się cieszę, że
Mogłabym napisać pracę licencjacbyłam pierwszą osobą zaproszoną do ką z argumentacji za tą podwyżką.
tego wspaniałego projektu.
Stron w tym wywiadzie by nie starczyło! (śmiech).
A jaki rodzaj muzyki akurat pani luPrzechodząc zaś do sedna, uważam
bi najbardziej i których kompozytorów otóż, że jak wszędzie, mamy ludzi w
pani preferuje?
swoim fachu lepszych i gorszych. ChciaJeśli chodzi o klasykę, to cenię Jana łabym, aby nauczyciele dostali tę, tak
Sebastiana Bacha, Sergiusza Rachma- naprawdę niedużą podwyżkę, patrząc
ninowa, Sergiusza Prokofiewa, Johan- na rynek pracy i płacy. Szanuję i podzinesa Brahmsa, Karola Szymanowskie- wiam ludzi, którzy kształcą moje dziego. Spośród muzyków współczesnych ci i nie tylko moje. To wielka odpowielubię słuchać jak gra amerykański pia- dzialność i duży trud. Chciałabym, aby
nista jazzowy Chick Corea, podoba mi byli szczęśliwi z wykonywanego zawosię twórczość Grzegorza Piotrowskie- du oraz żeby byli godnie za to wynagrago, Zbigniewa Preisnera, a także zmar- dzani.
łego w 1983 laureata Oscara Bronisława Kapera.
W takim razie redakcja „Passy” życzy z okazji Świąt Wielkanocnych, żeby
Szczególnie lubiana przez panią pio- nie musiała się pani utrzymywać z nasenka w wykonaniu innego artysty...
uczycielskiej pensji.
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Wielkanocne ozdoby
Jak co roku, Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli przygotował warsztaty rękodzielnicze dla osób,
które chciałyby własnoręcznie ozdobić swój dom przed Wielkanocą. Podczas kilku różnych spotkań
mieszkańcy uczyli się m. in. jak z gliny zrobić wielkanocne zające i podstawki do jajek, palmy i inne tradycyjne ozdoby. Cykl wiosenno-w
wielkanocnych warsztatów zakończył się we wtorek 16 kwietnia, a
efekty można podziwiać na załączonych zdjęciach.
Fot. GOK Lesznowola

Weekend z historią
W sobotę 13 kwietnia w Magdalence odbył się organizowany pod egidą Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
rajd pieszo-rowerowy “Szlakiem Naszej
Historii”. To już 34. edycja rajdu na Mazowszu i 18. na terenie gminy Lesznowola.
Mimo niesprzyjającej pogody w rajdzie wzięło
udział 200 osób, w tym rodziny z małymi dziećmi. Rajd odbywa się na terenie gmin Lesznowola
oraz Raszyn i polega na dotarciu (pieszo lub na rowerze) do wyznaczonych miejsc pamięci historycznej z okresu I i II wojny światowej, na podstawie mapy otrzymanej w miejscu zbiórki.

W najbliższej okolicy znajduje się dziewięć takich miejsc. To m. in. miejsce straceń w magdaleńskim lesie, gdzie w 1942 roku rozstrzelano
więźniów Pawiaka, czy pozostałości umocnień
ziemnych po armii pruskiej z okresu I wojny światowej przy ul. Jeża w Sękocinie-Lesie .
Przy danym obiekcie na uczestników rajdu czeka
opiekun - przewodnik, który opowiada historię związaną z tym miejscem. Jednym z przewodników był
mieszkaniec Magdalenki, por. Janusz Kaźmierczak
– żołnierz Armii Krajowej o pseudonimie „Janusz” (na
zdjęciu), który w Powstaniu Warszawskim walczył
jako 16-letni chłopiec. Pan Janusz od lat bierze udział
w rajdach . W tegorocznym pełnił dyżur przy kościele parafialnym w Magdalence, gdzie znajduje się tablica pamiątkowa ku czci żołnierzy Armii Krajowej z
Podrejonu „Polesie” z VI Rejonu Obwodu „Obroża”.
Po przejściu wyznaczonej trasy patrole wracają na miejsce zbiórki, a uczestnicy przekazują raporty z opisem jednego z odwiedzonych miejsc.
Mniejsze dzieci oddają prace plastyczne. Na zakończenie na wszystkich miłośników historii czekała
wojskowa grochówka i rozpalone ognisko.
Uroczyste podsumowanie Rajdu „Szlakiem Naszej Historii” z udziałem Wójta Gminy i przedstawicieli lesznowolskiego samorządu, odbędzie się
A.A.
na początku maja.
F o t . M a ł g o r z a t a G r u d z i ń s k a „Stroiki wielkanocne z żywych kwiatów” - zajęcia w Klubie Mam
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Czy należy bać się kleszczy?
). Pojemnik musi być szczelnie zamknięty, ponieważ żywe kleszcze są ruchliwe.
Ważne, by nie trzymać pojemnika w
bezpośrednim kontakcie z jedzeniem, a
całą operację przeprowadzić w gumowych rękawiczkach. Krętki borelii mogą przenikać do naszego organizmu
również przez uszkodzoną skórę i błony śluzowe.
o dalej? Miejsce ugryzienia należy skrupulatnie obserwować. Najlepiej codziennie robić zdjęcie. Wszelkie zmiany skórne,
które pojawią się po 5 dniach od ukąszenia są podejrzane i wymagają konsultacji z lekarzem, gdyż może to być tzw. rumień wędrujący (wczesna manifestacja boreliozy). Dlaczego rumień nie pojawia się natychmiast? Jest to związane
z czasem reakcji układu odpornościowego na obecność krętków borelii w
naszej skórze. Wszelkie zmiany pojawiające się tuż po ukąszeniu i w czasie
krótszym niż 5 dni, świadczą najpewniej o miejscowej reakcji alergicznej,
bądź nadkażeniu bakteryjnym innym
niż boreliozowe.
Borelioza na wczesnym etapie może przebiegać jak zwykłe przeziębienie. Jeśli więc zaobserwujesz u siebie
charakterystyczny rumień (patrz zdjęcie) i / lub objawy grypopodobne (gorączka, bóle mięśniowe i in.) – należy
zgłosić się do lekarza. W przychodni
POZ lekarz pierwszego kontaktu może
zlecić odpowiednie badania krwi. Niestety, badania przeciwciał mają sens
najwcześniej po 2 tygodniach od kontaktu z zakażonym kleszczem. Można
powtórzyć je po kolejnych 2 tygodniach,
gdyż szacuje się, że układ immunologiczny wytwarza właściwe przeciwciała po około 2-4 tygodniach od wniknięcia krętków do organizmu.
arto rozważyć poddanie
kleszcza analizie na obecność DNA boreliozy. Takie
badania są dostępne także odpłatnie. W
Warszawie jest dostępnych kilka laboratoriów świadczących taką usługę. Badanie tego typu nie jest wprawdzie standardowo zalecana, ale da nam odpo-

C

W Polsce coraz więcej osób rezygnuje ze spędzania czasu wśród
natury z powodu lęku przed
kleszczami, a konkretnie chorobami, które przenoszą. Niestety,
na choroby odkleszczowe jesteśmy narażeni również w mieście. Czy zatem dla niektórych
każde wyjście z domu będzie się
niedługo wiązało z lękiem o
konsekwencjach ugryzienia
przez kleszcza?
ako lekarz ze specjalizacją „choroby wewnętrzne” zajmuję się
chorobami odkleszczowymi od
kilkunastu lat i wiem, że nie należy lekceważyć faktów. Populacja kleszczy
oraz liczba osób z rozpoznaniem boreliozy lub odkleszczowego zapalenia
mózgu wzrosła w ostatnich latach prawie o 50%. Ma to związek przede
wszystkim ze zmianami środowiskowymi – łagodne zimy i wzrost popula-

J

cji gryzoni (żywicieli kleszczy) – powodują znacznie dłuższe żerowanie
oraz wzrost liczby tych ostatnich. Większa rozpoznawalność chorób przenoszonych przez kleszcze jest też związana z rosnącą wśród społeczeństwa
świadomością zagrożenia, w myśl zasady: „nie rozpoznasz choroby, której
nie podejrzewasz u siebie”. Rola mediów jest tu kluczowa w propagowaniu
rzetelnych informacji.
Co robić, gdy zauważymy u siebie
kleszcza? Gdzie szukać pomocy? Jak
się uchronić przed infekcją, a przy okazji nie zwariować od nadmiaru „internetowych” sensacji?
Jeśli zaszczepimy się przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu (a jest
to choroba nieuleczalna) i będziemy
DOKŁADNIE oglądać swoje ciało po powrocie z aktywności na świeżym powietrzu – znacznie zredukujemy ryzyko zarażenia.

Ważne jest, by kleszcza usunąć natychmiast po zauważeniu na naszym
ciele. Nie jest to trudne i nie należy się
obawiać powikłań. Jedynym niezbędnym narzędziem jest pęseta. Miejsce po
usunięciu należy zdezynfekować spirytusem, bądź przemyć wodą z mydłem.
arto pamiętać, że istnieją
stadia rozwojowe kleszczy
o niewielkich rozmiarach
(larwy mają średnicę około 0,8 mm),
ale jesteśmy w stanie je zauważyć przy
bardzo dokładnych oględzinach. Ze
szczególną uwagą należy sprawdzać
włosy u dzieci oraz całe ciało naszych
czworonożnych pupili.
Co zrobić z usuniętym kleszczem?
Swoim pacjentom polecam następujący sposób: kleszcza nie należy zabijać,
a zawinąć go w zwilżony przegotowaną wodą wacik i włożyć do lodówki w
pojemniku (standardowe jałowe pojemniki na mocz do kupienia w aptece

W

wiedź wcześniej niż wyniki obecności
przeciwciał w naszej krwi.
Szybka interwencja w przypadku boreliozy prognozuje jej wyleczenie. Zatem walczymy o skrócenie czasu reakcji od momentu postawienia diagnozy
do rozpoczęcia leczenia.
amiętaj! Sama obecność DNA
boreliozy w ciele kleszcza nie
jest jednoznaczna ze stwierdzeniem choroby. Rozpoznanie stawia lekarz na podstawie kompletu danych, pozyskanych po konsultacji z pacjentem i
analizie wyników zleconej diagnostyki.
Pacjenci często pytają mnie o profilaktyczne postępowanie w przypadku boreliozy. Może to mieć miejsce w sytuacji, gdy ukąszenia przez kleszcze były
mnogie i wystąpiły w miejscu endemicznego występowania choroby (patrz :
mapa). Wówczas o leczeniu (bez czekania na wyniki przeciwciał) decyduje
lekarz, do którego należy zgłosić się NIEZWŁOCZNIE po ukąszeniu. W innej sytuacji postępujemy jak powyżej.
odsumowując! Zawsze warto
pokazać miejsce ukąszenia lekarzowi. Nie ma dwóch takich
samych przypadków i w razie wątpliwości lepiej rozwiać je w gabinecie lekarskim, niż szukać porady u „doktora
Google’a”.
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dr Karolina Miąskiewicz
Ko n s u l t a c j a m e r y t o r y c z n a :
prof. dr hab.n.med. Jakub Ząbek

Rodzinnie, sportowo, rekordowo...

W sobotę 13 kwietnia Ursynowskie Centrum
Sportu i Rekreacji przeprowadziło dwie imprezy sportowe.
O godzinie 10.30 na basenie
przy Hirszfelda odbył się IV
Mityng XXIII Edycji Grand Prix
w Pływaniu pod patronatem
Burmistrza Dzielnicy Ursynów.
Jak na największą amatorską
imprezę pływacką w Warszawie przystało, w zawodach
udział wzięło ponad 200
uczestników, od najmłodszych
do najstarszych, którzy rywalizowali w swoich kategoriach
wiekowych, a do przepłynięcia mieli dystans 25 lub 50 m.
Każdy z zawodników walczył

przeszkodziło, aby zawody
przebiegły w rodzinnej i miłej
atmosferze .
Drugą imprezą , która wystartowała w samo południe w
Arena Active Club, był klubowy trójbój siłowy.
Zawody urządzono dla klubowiczów, którzy regularnie
ćwiczą w Arena Active Club.
Organizatorzy przygotowali dla
zawodników rywalizację w
trzech kategoriach .Pierwszą
było wyciskanie sztangi, drugą
przysiad, a trzecią martwy ciąg.
W każdej kategorii wiekowej
klubowicze mieli po trzy próby. Chociaż zawody miały charakter amatorski, ich uczestnicy podeszli do rywalizacji jak
najbardziej profesjonalnie i z
wielką determinacją, dzięki
czemu niektórzy pobili swoje
rekordy życiowe . Dla najlepszych siłaczy UCSiR przygotoo jak najlepszy czas na mecie i wał atrakcyjne nagrody rzejak najwięcej punktów do kla- czowe oraz darmowe karnety
syfikacji generalnej, co nie do Areny Active Club.

Karate po ursynowsku
W sobotę 13 kwietnia odbył się VI Puchar Warsa i Sawy karateków, w którym uczestniczyło ponad 200 dzieci z
klubów z całej Polski. Z ursynowskiej
Akademii Karate swój pierwszy startowy debiut zaliczyło 11 osób Mamy
pierwsze sukcesy!
Był to pierwszy tego typu turniej, w którym
uczestniczyli nasi początkujący. W latach wcześniejszych Akademia współorganizowała w Arenie Ursynów Puchar Polski Dzieci, w którym startowało 1100 maluchów z całej Polski. ‘
– Już niebawem zawodnicy będą się szykować
na zawody tak wysokiego szczebla, a może w
przyszłości uda nam się ponownie ściągnąć całą
elitę polskich karateków na Ursynów. Zawodnicy
ciężko trenują. Cieszę się, że w końcu mogę przekazać komuś moją wiedzę oraz doświadczenie i że
to się dzieję właśnie na Ursynowie, gdzie trenuję
już od kilku lat – mówi Justyna Marciniak, prezes
ASiK w Warszawie, która ponad 10 lat reprezentowała Polskę na arenie międzynarodowej.
Na zawody przybył także nasz przyjaciel i największy ursynowski karateka Dawid Wiśniewski,

który wygrał walkę z guzem mózgu i już nie może się doczekać powrotu na matę.
Podczas turnieju zawodnicy mogli oglądać emocjonujące zmagania w Polskiej Lidze Karate Tradycyjnego, gdzie zmierzyło się po 8 najlepszych zawodników i zawodniczek w grupie wiekowej seniorów. W
Pucharze Warsa i Sawy startowały osoby w wieku od
4 do 17 lat. Nasi zawodnicy mierzyli się w konkurencji kata – formie walki z wyobrażonym przeciwnikiem.
WYNIKI ASiK:
- Zofia Lubecka - 2. miejsce,
- Karina Francuz - 3. miejsce,
- Wioletta Świostek - 3. miejsce
Na co dzień wymienione zawodniczki trenują w
Dojo Warchałowskiego (Przedszkole 351 ul. Warchałowskiego/ SP 323) lub w Domu Kultury przy
ulicy Kajakowej 12b.
Pozostali zawodnicy również świetnie się zaprezentowali, startując i wygrywając od 1 do 3 swoich walk. Nie starczyło na finał ale cenne doświadczenie się przyda. Wszyscy otrzymali medale oraz
dyplomy. Zawody sportowe to kolejny etap rozwoju, który w przyszłości na pewno zaprocentuje.
Justyna Marciniak
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Włoski urok Erasmusa+

Czy uczeń ma szansę w interesujący sposób zdobywać wiedzę i kształcić kluczowe kompetencje poza
szkolną ławką? Tak, taką
możliwość daje udział w
projekcie Erasmus+, w
którym uczestniczy Szkoła
Podstawowa nr 336 im.
Janka Bytnara Rudego.
Cztery uczennice tej szkoły
wraz z dwiema nauczycielkami
przebywały od 24 do 31 marca
we włoskiej Kampanii w ramach
mobilności projektowej ,,Od wiedzy do kompetencji”.
Razem ze swoimi rówieśnikami z Estonii, Rumunii, Portugalii, Bułgarii, Turcji mieszkały u
włoskich rodzin, uczęszczały na
warsztaty i zajęcia przygotowane przez włoską szkołę ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BENEDETTO CROCE w niedużym mieście Flumeri.
Okazało się, że zdobywanie
wiedzy może być pasjonujące.
Zamiast wertować podręcznik
geografii, można przenieść się
do początków życia na Ziemi,
oglądając film w technologii 7D
w Instytucie Biogem. Odczuć

wybuch wulkanu, topnienie lodowców, obejrzeć znaleziska paleontologiczne i usłyszeć ryk dinozaura. W tamtejszym Muzeum Historii Ziemi, dzięki systemowi quadrisphere, czyli projekcji 4 zsynchronizowanych filmów, grze monitorów i luster
można uczestniczyć w niezwykłej przygodzie śledzenia początków życia na naszej planecie.
Podczas zwiedzania słynnej fabryki makaronów Baroni uczennice miały możliwość zobaczyć,

jak działa laboratorium dopuszczające żywność do spożycia
oraz jak produkuje się makaron.
Niezwykłą okazją, by uzupełnić
wiedzę wyniesioną z lekcji historii, była wyprawa do starożytnych Pompei. Warto też dodać, że podczas mobilności projektowej uczeń ćwiczy język angielski w praktyce, poznaje rówieśników z innych krajów, uczy
się samodzielności i odkrywa w
sobie rozmaite talenty. Polskie
uczennice ujawniły talent kulinarny, ucząc się pieczenia ciasta
podczas specjalistycznych warsztatów w gospodarstwie agroturystycznym Regio Tratturo. Okazały się najlepsze z chemii, wygrywając ze swoimi europejskimi rówieśnikami w szkolnym
konkursie ze znajomości pierwiastków.
Cztery uczestniczki wyjazdu
po powrocie z włoskiej wyprawy stwierdziły, że podczas tego
tygodnia nie tylko dużo się nauczyły, ale również przeżyły fantastyczną przygodę. Jak widać
warto brać udział w europejskich
projektach unijnych!
J . Wa ś k i e w i c z
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Trzecie Mokotowskie Senioralia za nami!

Spotkanie Partnerstw Lokalnych
W Mokotowskim Centrum Integracji
Mieszkańców przy ul. Woronicza 44a odbyło się coroczne seminarium “Partnerstwa dla Mokotowa”, w ramach którego
działają partnerstwa lokalne “Moje
Wierzbno” i „Mój Służewiec”, “Nasze
Stegny”, “Moje Sielce”, “Siekierki - Reaktywacja” oraz “Stary Mokotów’”.
Przedstawiciele partnerstw podsumowali działania, które miały miejsce w roku ubiegłym oraz
zaprezentowali plany działania na rok 2019. Seminarium otworzył burmistrz Dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski, a wzięła w nim udział również jego zastępczyni Anna Lasocka.
Ideę partnerstw w realizacji polityki społecznej
przypomniała Katarzyna Sekutowicz ze Stowarzyszenia BORIS, które od lat wspiera mokotowskie partnerstwa. Rolę Dzielnicy w funkcjonowaniu ,,Partnerstwa dla Mokotowa’’ omówił naczelnik mokotowskiego Wydziału Spraw Społecznych
i Zdrowia – Bogdan Piec.
Ideą programu rozwoju partnerstw lokalnych
jest budowanie długofalowej współpracy i związków między instytucjami, organizacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym oraz zaangażowanymi mieszkańcami, zainteresowanymi
wspólnymi działaniami w zakresie spraw społecznych. Celem współpracy jest zwiększenie
efektywności działań poprzez wspólne rozwiązywanie problemów, wymianę zasobów i doświadczeń oraz lepszą koordynację działań. Dzia-

Śpiewać może każdy – to
wiadomo od dawna!
Niezmiernie cieszy, że poziom
konkursu z roku na rok rośnie –
zwłaszcza że część uczestników
zdecydowała się podzielić swoją autorską twórczością. Widać
też, że młodość to przede wszystkim stan ducha – nie metryka!
Warto dodać, że patronat honorowy nad wydarzeniem objął
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz
Burmistrz Dzielnicy Mokotów
Rafał Miastowski, który również
wręczał nagrody.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, jury i partnerom za zaangażowanie i poświęcony czas.
A oto lista laureatów tegorocznego przeglądu.
Jury w składzie: prof. dr hab.
Ewa Iżykowska-Lipińska (przewodnicząca), dr Małgorzata Kustosz-Piątosa, mgr Ryszard Morka przyznało następujący podział nagród:

Zespoły
I miejsce - Zespół Powsinianie
(Centrum Kultury Wilanów)
II miejsce - Zespół Oleander
(Dom Kultury Śródmieście)
II miejsce - Echo Nieporętu
(Gminny Ośrodek Kultury w
Nieporęcie)

łania są planowane i realizowane wspólnie przez
podmioty działające na danym terenie. Takie założenie pozwala wypracować wspólne pomysły
oraz zintegrować podmioty działające lokalnie.
Dzięki zaangażowaniu wiele podmiotów można
wykorzystać zasoby każdego z partnerów (np. lokal, sprzęt, wolontariuszy ze szkoły) bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Kluczowi w działaniach są mieszkańcy, którzy aktywnie włączają się w działania: w pomysły i ich realizację. To
w końcu mieszkańcy najlepiej znają potrzeby
miejsca, w którym żyją i to oni mają też możliwość i moc zrobienia czegoś dla swojej “Małej Ojczyzny”. Jedynie przy wspólnym zaangażowaniu
mieszkańców, organizacji, instytucji, biznesu
możemy zmieniać nasze miejsce zamieszkania,
aby żyło nam się lepiej i bezpiecznie.
W trakcie spotkania każde z partnerstw lokalnych miało możliwość dokonania autoprezentacji, przedstawienia dotychczasowych osiągnięć, a
także omówienia projektów i planów na najbliższą przyszłość.
Partnerstwa realizowały liczne projekty np. Dni
Sąsiada, podwórkowe Gwiazdki, zajęcia dla dzieci, zajęcia dla seniorów, wydawały lokalne gazetki, organizowały lokalne festyny. W Partnerstwie
dla Mokotowa ,,Moje Sielce’’ narodził się pomysł
organizacji Festiwalu Grzesiuka. W tym roku odbędzie się już czwarta edycja tego wydarzenia.
Każdy z nas może coś zrobić w swoim miejscu
12 kwietnia 2019 roku w kinie Luna odzamieszkania, zapraszamy do współpracy!
był się Best Off, czyli Przegląd Najlepszych Filmów Polskiego Kina Niezależnego. Zaprezentowano 10 filmów nadesłanych przez następujące festiwale:
- Węgiel Film Festival z Krakowa
- Folk Film Festiwal z Sianowa
- Młode Albatrosy z Gdyni
- Off Cinema z Poznania

Wyróżnienie: Retro Artbem
(Bemowskie Centrum Kultury)
Soliści
I miejsce – Zofia Olejnik
II miejsce – Tadeusz Guranowski
III miejsce– Maria Chwiejczak-Błaszczyk
Wyróżnienie – Barbara
Ostrowska

Festiwal Best Off w kinie Luna

Dorożkarnia z certyfikatem

- Solanin - Film Festiwal z Nowej Soli
- Konkurs Filmów Amatorskich KLAPS z Bydgoszczy
- 5 Minut z Życia Codziennego z Wągrowca
- Dozwolone do 21-UpTo21, Bytom Film Festival.
Decyzją publiczności Grand Prix Best Off 2019
zdobyła etiuda dokumentalna pt. „Siostry” w reżyserii Michała Hytrosia.

Dzień w stylu Eko w przedszkolu nr 326

Na Siekierkach fajnie jest.
Wieloletni mieszkańcy dobrze o tym wiedzą. Od blisko 20 lat, czyli od czasu,
kiedy Dorożkarnia pojawiła się tutaj (pierwsza
siedziba to ul. Kątna), obserwujemy jak osiedle się
zmienia. Niezwykłą wartością i wciąż odkrywanym potencjałem są jego
Mieszkańcy.
To dzięki nim Dorożkarnia
mogła rozpocząć Korzenie Siekierek – projekt o historii lokalnej, zrealizować inicjatywy
mieszkańców osiedla w projekcie Operacja Siekierki, w czasie
wakacji lepić siekierkowskie domy czy z grupą przyjaciół z Siekierek i Czerniakowa zorganizować przedpołudnie z planszówkami.
Dorożkarnia, oprócz swojej
działalności, jest miejscem
otwartym dla każdego. Mając
swój dom i swoją pracę czasem

okazuje się, że człowiek potrzebuje trzeciego, niezależnego obszaru. Dlaczego więc nie tam?
Wszak jest to Miejsce Aktywności Lokalnej. MAL to sposób działania, idea, sygnał, że coś może
być otwarte na mieszkańców i
ich inicjatywy. To przestrzeń dla
sąsiadów i przez nich współtworzone. To miejsce spotkań, poznawania innych mieszkańców,
realizacji własnych potrzeb, niekoniecznie wprost związanych
z kulturą. Może ktoś ma pasję,
którą chciałby podzielić się z innymi? Pokazać swoją twórczość,
poprowadzić warsztat, uczyć się
nawzajem nowych rzeczy? Może jest grupa osób, która po prostu chciałaby spotykać się w niezobowiązującym miejscu ? Zrobić coś dla siebie, na rzecz innych lub swojej okolicy, ale nie
wie gdzie, nie wie jak… Czasem
najprostsze rozwiązania nie
przychodzą do głowy od razu.
A wystarczy swoje kroki skiero-

wać na Siekierkowską 28, spotkać się, porozmawiać o swoim
pomyśle i o tym, jak w jego realizacji może wesprzeć lokalny
dom kultury. Czasem potrzeba
niewiele. Spotkać mogą się tu
wszyscy: dzieci, młodzież, młodzi rodzice, zapracowani sąsiedzi, seniorzy. Pamiętajmy jednak, że działamy kierując się zasadą wzajemności, to znaczy –
jeśli korzystam z zasobów, daję
coś w zamian.
Mówi się, że Warszawa to
miasto ludzi przyjezdnych z całej Polski, na studia, do pracy.
Ludzi, którzy wyrwani z rodzinnego środowiska często nikogo
nie znają. Bywa, że mieszkając w
jednym bloku nawet przez kilka lat, trudno nam powiedzieć,
kto jest naszym sąsiadem. Może
warto dać sobie szansę, by to
właśnie sąsiedzi stali się nową
najbliższą grupą ludzi? Dorożkarnia jest blisko nowych bloków, szkoda nie skorzystać.

W dniu 14. marca wszystkie skrzatki z Przedszkola
Nr 326 „Chatka Skrzatka” uczestniczyły w niezwykłym wydarzeniu – Pokazie Mody Ekologicznej.
W tym wyjątkowym dniu
dzieci zapoznały się z ideą
konieczności ochrony naszego środowiska nie tylko przez dorosłych, ale
również przez nie same.
Modelki i modele zaprezentowali na wybiegu kreacje stworzone z materiałów przeznaczonych
do recyclingu. Królowały spódnice z worków na śmieci, bluzki z
gazet, buty zrobione z pudełek i
opakowań po jajkach. Na wybiegu pojawili się m. in. strażak z
pełnym wyposażeniem w wozie
z kartonu, kolorowa korkowa pa-

puga, rycerz w pełnym rynsztunku z folii aluminiowej. Zachwytom i oklaskom nie było końca.
Jury miało olbrzymią trudność z
wyłonieniem najlepszych strojów. W tajnym głosowaniu wyłoniono zwycięzców. W konkursie
wzięło 21 dzieci i wszystkie zosta-

ły nagrodzone za wysiłek i trud
włożony w wykonanie oraz prezentację swojego stroju.
Wydarzenie to na stałe wpisuje się w harmonogram licznych działań dla dzieci podejmowanych przez kadrę przedszkola.

IX rocznica katastrofy smoleńskiej
W dziewiatą rocznicę katastrofy smoleńskiej burmistrz
dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski – wraz ze swoim zastępcą Krzysztofem Skolimowskim – złożyli kwiaty pod tablicami upamiętniającymi: Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej i Edwarda Duchnowskiego - Sekretarza Generalnego Związku Sybiraków. Obaj
zginęli śmiercią tragiczną w
katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.
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Ptaki w budynkach mają swoje prawa

Wrona próbuje pokonać zakratowany otwór.

Bogusław Lasocki
Koegzystencja ptaków i ludzi w
nowo budowanych blokowiskach od zawsze budziła wiele
emocji, zarówno u zwolenników, jak i u przeciwników ptasiego sąsiedztwa. Kruszyli oni
kopie w dyskusjach, czasem nie
pozostawiając na sobie wzajemnie suchej nitki. Padały argumenty za, przeciw, a częściej niż
fakty poparte obserwacjami, w
dyskusji pojawiały się stereotypy pomieszane z mitami.

Co mówi prawo
W miarę eksploatacji budynków prędzej czy później ujawniały się jakieś
niedoróbki, w tym bardzo często potrzeba docieplenia zaprojektowanych
bez wyobraźni budynków. Spółdzielnie i deweloperzy, wykonując czynności remontowe, bez pardonu zalepiali
otwory wentylacyjne stropodachów,
nie bacząc, że w gniazdach znajdują
się wysiadywane jajka lub pisklęta. Protesty ekologów, obiegające Internet

dramatyczne zdjęcia zamurowanych
ptasich siedlisk, petycje organizacji i
postępujące zaostrzanie rygorów prawnych, zaczęły dawać wreszcie jakiś rezultat. Jednak nadal jest to zbyt mało i
jak się wydaje, jednym z istotnych czynników pozostaje niedostatek wiedzy
zarówno decydentów zlecających i wykonujących prace remontowe, jak i
mieszkańców.
Problem ten z dużą jaskrawością widoczny jest również na Ursynowie,
gdzie większością powierzchni zasobów mieszkaniowych administrują
spółdzielnie. Wychodząc naprzeciw potrzebom, Urząd Dzielnicy Ursynów zaplanował cykl “EKO - Prelekcji” czyli
konferencji, poświęconych ochronie ursynowskiej przyrody, skierowanych do
urzędników, pracowników spółdzielni
i wspólnot mieszkaniowych, administratorów innych obiektów i zarządzających terenami otwartymi. Jako pierwsza z tego cyklu w dniu 16 kwietnia w
siedzibie Urzędu Dzielnicy odbyła się
konferencja “Ochrona ptaków i nietoperzy w budynkach”. Podczas spotkania
Dorota Zielińska ze Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Renata
Markowska z Fundacji Noga w Łapę
wygłosiły prelekcje wyjaśniające, jak
ważne są ptaki i nietoperze w ekosystemie miasta. Obie prelegentki zwróciły
też uwagę na najważniejsze problemy
związane z korzystaniem przez te zwierzęta z naszych bloków mieszkalnych.
Chyba po raz pierwszy w zwięzły i kompleksowy sposób zostały omówione

przepisy prawne, regulujące w sposób
bezpośredni lub pośredni sprawy ochrony ptaków i nietoperzy w budynkach.
Warto te informacje przypomnieć, choć
sądzę, że dla wielu osób będą to całkiem nowe przepisy, korygujące spojrzenie na obowiązek ochrony ptaków.
Jedną z najszerszych regulacji prawnych traktujących o ochronie zwierząt
jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. Z Rozporządzenia tego wynika wprost, że wszystkie
ptaki i nietoperze występujące w budynkach są pod ochroną gatunkową, z
wyjątkiem gołębia grzywacza i kaczki
krzyżówki, które chroni Prawo Łowieckie. Natomiast wszystkie nietoperze są
pod ochroną ścisłą. Również ptaki, które można spotkać w budynkach, są pod
ścisłą ochroną gatunkową. Wyjątkiem
są: gołąb miejski, sroka, wrona siwa,
kruk, gawron (na terenie miast) i mewy
srebrzysta i białogłowa, które są objęte
ochroną częściową.
Ochrona częściowa w praktyce nie
różni się od ochrony ścisłej. Na przykład gołębi miejskich nie można zabijać,
a gdy mają młode, także płoszyć lub
niszczyć ich gniazd i siedlisk. Oczywiście, wszystkich chronionych ptaków i
nietoperzy nie wolno również zabijać,
chwytać, przemieszczać, niszczyć ani
przenosić ich gniazd, płoszyć. W przypadku gołębia niszczenie gniazd, siedlisk, uniemożliwianie dostępu do siedlisk i płoszenie jest zabronione, gdy w
gnieździe ma młode. Jeżeli z jakiejś
szczeliny w budynku lub ze stropoda-

chu kiedykolwiek korzystał ptak lub
nietoperz, to jest to traktowane jako
siedlisko gatunku chronionego. Dlatego też takich siedlisk nie wolno niszczyć. Aby założyć kratkę lub zamurować szczeliny w elewacji, blokujące dostęp zwierząt do takiego miejsca, trzeba uzyskać zgodę Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska na zniszczenie siedliska zwierząt ściśle chronionych. Posiadanie takiej zgody jest obligatoryjne
również jesienią czy zimą, nawet gdy
ptaków nie ma już w tym miejscu. Większość ptaków przebywa w miejscach
gniazdowania jedynie przez niewielką
część roku, w okresie lęgów, ale mimo
to ich siedliska są pod ochroną przez
cały rok.
Warto pamiętać, że choć niedozwolone działania na szkodę ptaków na
ogół mieszczą się w kategorii wykroczeń, to każde nieuzasadnione lub niehumanitarne zabicie zwierzęcia jest
przestępstwem (Kodeks Karny!), a w
przypadku działania ze szczególnym
okrucieństwem (np. śmierć głodowa
na skutek okratowania otworów stropodachu), zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5.

Co pokazuje praktyka
Aktywizacja działań Eko Patrolu Straży Miejskiej, mandaty za wykroczenia
w związku z naruszaniem prawa chroniącego ptaki, działalność monitorująca Stołecznego Towarzystwa Ochrony
Ptaków oraz innych organizacji społecznych i fundacji zaczyna wreszcie

dawać zauważalne wyniki. Koszmarnym wspomnieniem są krzyczące kawki, próbujące wyrwać świeżo wmurowane kratki, odcinające dostęp do ich
gniazd z pisklętami, czy gołębie karmiące swoim ptasim mleczkiem (jest
coś takiego!!!) zamurowane żywcem
pisklęta z zewnątrz przez szczeliny w
kratkach. Spółdzielnie wiedzą już, że
potrzebne jest uzyskanie zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
czy innych organów, stosownie do treści i zakresu potrzebnej zgody na odstępstwo od obowiązujących regulacji
prawnych w zakresie ochrony ptaków.
Coraz częściej, choć zbyt rzadko, pojawiają się budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy. Widoczne są również próby
szukania rozwiązań kompromisowych,
np. poprzez ograniczenie dostępu do
stropodachów dla ptaków dużych, ale
pozostawienie takich otworów, by nie
stanowiły bariery dla bardzo pożytecznych ptaków małych, jakimi są sikory,
jerzyki czy wróble. Widoczne są również próby robienia “uników”, by podjąć działania wygodne choć niezgodne
z prawem pod pozorem mieszczenia
się w ramach obowiązujących przepisów. Do tematu tego powrócę w kolejnym artykule.
Niemniej, widać już światełko w tunelu. Dlatego nadal potrzebna i wręcz
niezbędna jest uparta praca organizacji
społecznych, zwalczających łamanie
prawa chroniącego zwierzęta, w tym
ptaki, które na pewno nam się za to odwdzięczą.

Pozostawiono otwory umożliwiające gniazdowanie jerzyków i innych małych ptaków.

Wiosenne porządki na Psiej Górce
Kolejna akcja sprzątania Psiej Górki zaowocowała zebraniem kilkunastu worków śmieci. To już trzecie tego
typu wydarzenie, zorganizowane przez lokalne stowarzyszenie Otwarty Ursynów, realizowane z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Ziemi. Aktywiści stowarzyszenia i grupa przybyłych mieszkańców zbierali różnorodne odpadki, pozostawiane przez koczujących tu
często bezdomnych, jakieś stare szmaty, puszki i plastikowe butelki. Sympatyczna enklawa zieleni nabrała
dodatkowego uroku.
Psia Górka, zgodnie z obiegową nazwą, jest miejscem szczególnie preferowanym przez
przez właścicieli czworonogów.
Zwierzaki mogą tutaj swobodnie się wybiegać, zacieśnić psie
więzi towarzyskie i wzbogacić
paletę doznań zapachowych w
sporym oddaleniu od spalin sąsiadujących ulic Rosoła i Gandhi.
Jednak wbrew pozorom źródłem zanieczyszczeń nie są psie
“klocki” – właściciele są bardzo
zdyscyplinowani i korzystają z
kilku pojemników na odpadki.
Teren parku odwiedzany jest
chętnie, zwłaszcza w cieplejsze
popołudnia i wieczory, również
przez innych spacerowiczów,
chcących pod drzewkiem wypić
coś chłodnego w towarzystwie
znajomych lub nawet przenocować w okolicznych krzakach. Po
tej grupie użytkowników pozostają puszki, butelki , jakieś

– mówi Piotr Skubiszewski, radny
i zarazem przewodniczący Otwartego Ursynowa. – Chcemy zachęcać mieszkańców, by brali sprawy w swoje ręce i również dbali o
otoczenie, by wokół nas było czysto. Skala problemu nie zaskoczyła nas, gdyż akcję prowadzimy od kilku lat – wiosną w Dniu
Ziemi i jesienią we wrześniu z okazji Sprzątania Świata. Sprzątaszmaty i inne rzeczy, których nie my już od dawna, ale śmieci pojachce im się wrzucić do kosza.
wiają się nadal. To oznacza, że ak– W ciągu zaledwie pół godziny uzbierałem taki ciężki worek
- opowiada Piotr Ciara, aktywista Otwartego Ursynowa. – Znalazłem między innymi kilka kieliszków, jakąś patelnię, butelkę z
olejem, nawet stary transformator, sporo butelek po napojach,
sprayach. To wszystko wygląda
bardzo nieestetycznie, a zarazem pokazuje, że część okolicznych mieszkańców traktuje to
miejsce jako pomocniczy śmietnik. Ale my to posprzątamy i
znów będzie porządnie – komentuje Piotr, wrzucając do worka kolejną dużą, starą szmatę.
Wypełnione worki aktywiści
gromadzili w jednym ustalonym
miejscu przy chodniku, skąd odpady miały później zabrać służby
miejskie. – Sprzątając teren, promujemy proekologiczne postawy

cje takie są potrzebne. Trzeba
działać, podejmować akcje tego
typu i nie zrażać się. Przecież świadomość proekologiczna jest coraz większa – stwierdził optymistycznie Piotr Skubiszewski.
Faktem jest, że część ludzi to niepoprawni bałaganiarze. Bezmyślnie
wyrzucają gdzie popadnie nie tylko jakieś drobne papierki czy pudełka, ale nawet całkiem duże opakowania i butelki, mimo że w zasięgu
wzroku można znaleźć kosze.

– Zebraliśmy tutaj już sporo
worków – mówi Bartosz Dominiak, wiceburmistrz dzielnicy
Ursynów. – Ponad dziesięć osób
chodzi i zbiera brudy, a worków
wciąż przybywa. Jest tego sporo, rzekłbym – za dużo. Lepiej,
żebyśmy nie zebrali nawet jednego worka. Niestety, takie mamy życie i ludzie zostawiają sporo tych śmieci po sobie. Na
szczęście coraz więcej osób chce
jednak zachować porządek,

uczestnicząc choćby w akcjach
jak nasza dzisiejsza, bo chcą żyć
w czystym otoczeniu. Byłoby
najlepiej, by zapanowała moda
nie na sprzątanie, ale na ograniczenie śmiecenia. Jednak po
tych kilku latach mam wrażenie, że teren jest trochę czyściejszy. Jak jest czysto, to ludzie mają jakby mniej woli do wyrzucenia czegoś pod nogi, ale jak jest
brudno, to ten opór przed wyrzuceniem nawet małego papierka jest większy. Więc jeśli
chociaż trochę przyczyniliśmy
się do tego, żeby zapanował porządek, to już jest sukces – podsumował Bartosz Dominiak.
Sympatyczna Psia Górka już
posprzątana, zdecydowanie nabrała dodatkowego uroku. Byłby
to wspaniały teren na miejski
park z różnorodną działalnością,
atrakcyjną dla mieszkańców nie
tylko Ursynowa, ale nawet dalszych dzielnic. Niestety, już od
dawna większość terenu jest w
rękach prywatnych i nic się nie
dzieje, poza corocznym przycinaniem trawy i krzewów. Co dalej będzie, nie wiadomo. Ale jak
na razie, cieszmy się z tego uroczego miejsca spacerowego i
wrzucajmy papierki i butelki do
koszy, a nie obok.
Bogusław Lasocki

13

14
Rozmowa z Wiesławem Saniewskim – matematykiem, reżyserem filmowym, hodowcą folblutów

Pasje, marzenia i spełnienia
do uczniów wyjątkowo utalentowanych. Do klasy matematycznej w III LO wybrano 23
najlepszych matematyków z całego Dolnego Śląska. Obowiązywał w niej program uniwersytecki, a zajęcia prowadziły tuzy
wrocławskiej matematyki. Pracowaliśmy na maszynach cyfrowych zajmujących duży pokój i
uczyliśmy się programowania.
W tym czasie zacząłem grać w
piłkę nożną w prawdziwym klubie. Wtedy po raz pierwszy w
życiu pojechałem za granicę, do
NRD, gdzie rozegraliśmy dwa
mecze. Wzbudzałem wśród kolegów sensację swoimi zakupami. Były to albumy malarstwa i
pocztówki z reprodukcjami.
Nikt tego nie mógł zrozumieć. A
ja po prostu chciałem więcej
wiedzieć o sztuce. W taki sposób zacząłem przygotowywać
się do reżyserii.

RYS. AUGUST

Wiesław Saniewski (ur. 29 października 1948 r. we Wrocławiu) – polski reżyser i scenarzysta filmowy. Był także krytykiem
filmowym i reportażystą. Zasiadał w jury wielu festiwali filmowych na całym świecie. Pracował również jako dziennikarz i felietonista.
TADEUSZ PORĘBSKI: Kilka
lat temu Andrzej Wajda powiedział, że miał troje wybitnych
uczniów, w tym ciebie. To nobilitacja.
WIESŁAW SANIEWSKI: Wajda wielokrotnie wypominał mi,
że za rzadko robię filmy. Oznajmił kiedyś: “Pan ma obowiązek
co roku coś zrobić, jeśli nie film,
to teatr, ale filmy przede wszystkim”. Ostatnia wigilia Stowarzyszenia Filmowców Polskich,
w której brałem udział przed
odejściem Wajdy, odbyła się w
2015 roku. Mistrz chodził oparty o balkonik. Podszedł do mnie
i zapytał nad czym pracuję. Potem nagle zaproponował, bym
napisał dla niego scenariusz o
tematyce współczesnej. Miałem
pomysł, który mu się bardzo
spodobał. Wyglądało na to, że
znowu będziemy współpracować. Niestety, jego śmierć zniweczyła te plany.
Często podkreślasz, że swoją
karierę filmową zawdzięczasz w
dużej mierze Wajdzie.
To prawda. Jako chłopiec
mieszkałem we Wrocławiu przy
ulicy Garbary, na której często
kręcono filmy. Tuż obok, w rejonie hotelu „Monopol”, realizowano m. in. takie filmy jak „Ewa
chce spać” Tadeusza Chmielewskiego oraz „Popiół i diament”
Andrzeja Wajdy. W tajemnicy
przed rodzicami wymykałem się
z mieszkania, żeby zobaczyć
pracującą ekipę filmową. Miałem kilkanaście lat i nie wiedziałem, że los zwiąże mnie z tymi
ludźmi, szczególnie z Wajdą. Byłem w pierwszej klasie liceum,
gdy wyświetlono nam „Popiół i
diament”. To, co zobaczyłem,
po prostu mnie zszokowało. I
bynajmniej nie chodziło o treść
filmu, ale o tzw. lokacje, czyli
miejsca, w których go kręcono.
Zobaczyłem moje ulice, gmaszysko mojej szkoły, kościół z
krzyżem, wysypisko śmieci, hotel “Monopol” z zewnątrz i w
środku. Przecież to wszystko dobrze znałem! A jednak w filmie
było czymś innym, wykreowanym. Z tych samych „klocków”
zbudowano inną rzeczywistość,
całkowicie nowy świat. Dla mnie

to było fascynujące. Wtedy zdecydowałem, co chciałbym w życiu robić: ze znanych mi elementów rzeczywistości budować nową rzeczywistość. Być reżyserem, demiurgiem. Zrozumiałem, że chcę opowiadać o ludziach, o ich charakterach i o
naturze ludzkiej. Nie chciałem
być jedynie kronikarzem, opisywaczem rzeczywistości, choć
wiedziałem, że to ona powinna
być najczęściej punktem wyjścia
dla filmu.
Jesteś wrocławianinem z urodzenia?
A jakże. Moi rodzice mieszkali na Podlasiu, ojciec był żołnierzem kampanii wrześniowej, a
później AK-owskim partyzantem
o pseudonimie „Cygan”. Wieziony przez Niemców na egzekucję uciekł z transportu. Po wycofaniu się Niemców został pod
koniec 1944 roku aresztowany
przez Sowietów i po pełnych tortur przesłuchaniach wywieziony na Syberię. Tam tyrał jak niewolnik w kopalniach węgla. Jechali setki kilometrów w bydlęcych wagonach i po drodze zamarzali. Zaopatrzeni w siekiery
Sowieci po prostu odrąbywali
zamarzniętych, by dotrzeć do
żywych.
To obraz Piekła Dantego…
Celnie to ująłeś. Kiedy w marcu 1947 r. ojciec wrócił do kraju,
postanowił skorzystać z amnestii i ujawnić się. Otrzymał stosowany papier, ale jego dawny kolega, milicjant stojący po drugiej
stronie barykady, przestrzegł poufnie, że grozi mu pokazowy
proces, więzienie, a być może
nawet kula w potylicę. Ojciec postanowił zejść ubowcom z oczu i
ukryć się na Ziemiach Odzyskanych, gdzie nikt w tych czasach
nie pytał o życiorys. W ten sposób ze świeżo poślubioną żoną
znalazł się we Wrocławiu. Tu
przyszedłem na świat.
Przejdźmy do edukacji. Jak z
utalentowanego matematyka
zrodził się utalentowany reżyser filmowy?
Od zawsze pociągała mnie
matematyka i zaliczano mnie

Ale najpierw były studia matematyczne na Uniwersytecie
Wrocławskim...
Miałem dylemat: od razu zdawać do szkoły filmowej, czy wybrać wariant bezpieczny, czyli
matematykę? Wybrałem tę drugą drogę. Egzamin w “filmówce” to loteria i gdyby mnie nie
przyjęli, musiałbym pójść na
dwa lata do wojska. Lata od studiów matematycznych do stanu
wojennego okazały się dla mojej
przyszłości najważniejsze. Przez
dwa lata studiowałem równolegle historię sztuki, później brałem również udział w zajęciach
we wrocławskiej PWSSP, skupiłem się w szczególności na kompozycji.
Ale ciągle było ci mało…
Dlatego zapisałem się do Dolnośląskiej Wszechnicy Dziennikarskiej i wkrótce zacząłem publikować własne teksty. Były to
reportaże i recenzje filmowe.
Traktowałem to jako rodzaj samokształcenia. Żeby pisać recenzje, musiałem oglądać mnóstwo filmów. Poznałem wtedy
twórczość moich ulubionych
Włochów –Viscontiego, Felliniego, Antonioniego, a potem
również Bertolucciego. Ciekawili mnie angielscy młodzi
gniewni i artystyczne kino amerykańskie, m. in. filmy Arthura
Penna. Dużo też czytałem – całego Tomasza Manna, Dostojewskiego, Czechowa. W trakcie
studiów udało mi się też zrealizować swój pierwszy film. Nosił tytuł „Wielki świat” i był adaptacją opowiadania Alberta Moravii „Zapachy i kość”. Opowiedziałem film z punktu widzenia... psa. Muzykę stanowiły
„Dzwony rurowe” Mike’a Oldfielda, mocno przekształcone
w Akademickim Studiu Radiowym. Jakiś czas potem zgłoszono „Wielki świat” do Ogólnopolskiego Konkursu Filmów
Studenckich w Katowicach. Ku
naszemu zaskoczeniu dostaliśmy I Nagrodę Jury i Nagrodę
Publiczności.

lałem się coraz bardziej. Miałem wrażenie, że nie pomaga
mi on w osiągnięciu celu, jakim
była realizacja filmów. Coraz
częściej publikowałem. Moja
pierwsza recenzja ukazała się
we wrocławskim tygodniku
„Wiadomości” i dotyczyła niemieckiego filmu „Sceny myśliwskie z Dolnej Bawarii” Petera
Fleischmanna. Wkrótce powziąłem decyzję – postanowiłem
zdawać na reżyserię.
To był hazard.
Owszem. Krzysztof Zanussi
uświadomił mi po jakimś czasie, że z założenia byłem bez
szans. Przede wszystkim z powodu czynnego uczestnictwa w
marcowej rewolucji studenckiej
1968 roku. Zresztą, jakiś politruk ze szkoły filmowej wyłącznie o to mnie pytał. Najgorszy
był sposób pytania, taki na
wskroś ubecki. Nie miały znaczenia moje bardzo dobre wyniki w innych komisjach. Choć
przeszedłem dwa pierwsze etapy, nikt mnie nie powiadomił,
że jestem dopuszczony do trzeciego. Dowiedziałem się o tym
dopiero po paru dniach. Nie pojechałem na końcowe egzaminy i zostałem na lodzie.
Z filmu jednak nie zrezygnowałeś…
Tylko droga stała się dłuższa.
Mogłem połączyć pasję filmową z pisaniem reportaży i wsłuchiwaniem się w rzeczywistość.
Z tego zrodził się mój pierwszy w życiu scenariusz filmu
pełnometrażowego pod dosyć
banalnym tytułem „Próg zmęczenia”. Tekst dostał jedną z
głównych nagród jury w konkursie pod przewodnictwem
Kazimierza Kutza. W zeszłym
roku napisałem nową wersję
scenariusza. Niestety, trwa „wymazywanie” mnie z kina, na co
mam dowody, dlatego nie wierzę, że ten film powstanie.
Zwłaszcza że w nowym systemie przyznawania dotacji PISF
nie mam żadnych szans.
Oglądałeś wówczas filmy,
których w Polsce byś nie zobaczył. Zasiadałeś w jury międzynarodowych festiwali: Wenecja,
Berlin, Oberhausen, Mannheim. Wkrótce zadebiutowałeś jako reżyser...
Napisałem scenariusz oparty
na moim reportażu o polskim
mistrzu świata na żużlu Jerzym
Szczakielu. Był rok 1977 i zaczęły się zdjęcia do pierwszego

w Polsce filmu o żużlowcach, a
ja debiutowałem nie tylko jako
scenarzysta, ale także jako asystent reżysera. W roku 1979
Wajda zaproponował mi pracę
przy filmie „Dyrygent” według
opowiadania Andrzeja Kijowskiego. Praca z Mistrzem to był
filmowy uniwersytet.

Oczywiście nagrody są miłe,
ale w sumie bez większego znaczenia. Nagrody w USA, Rosji,
Niemczech, Francji za reżyserię
i scenariusze. To cieszy. Jednak
tym, co mnie najbardziej ucieszyło, był fakt, że realizowałem
swoje marzenia, dzieląc się z widzami refleksją na temat ludzi i
ich natury.

Ukończyłeś studia scenariuszowe w szkole filmowej...
I ponownie los zatknął mnie z
Wajdą. Zaproponował mi napisanie dla niego aż dwóch scenariuszy. Jeden z nich opowiadał o wybitnym polskim piłkarzu, który staje przed dylematem wyjechać za granicę, czy
zostać w kraju. Zespół „X” zorganizował wewnętrzny konkurs,
zaprosił do niego Janusza Głowackiego, Krzyśka Mętraka i
mnie. Wajda wybrał tekst Głowackiego i mój, a potem zaproponował napisanie nowego scenariusza na bazie mojego, z elementami tekstu Janusza. Piłkarza miał zagrać Daniel Olbrychski. Po dwóch tygodniach Wajda
zmienił jednak plany i zaczął
przygotowywać coś innego.

Twój „Nadzór” z 1983 r. z genialnymi rolami Ewy Błaszczyk
i Grażyny Szapołowskiej uchodził za jeden z bardziej poszukiwanych filmów drugiego obiegu. Czy jest to najważniejszy
projekt w twoim dorobku artystycznym?
Z pewnością bardzo ważny.
Chciałem, by historia Klary,
młodej kobiety, której uwięzienie nie pozwala na macierzyństwo, została odczytana jako
metafora stanu wojennego.
Część zdjęć kręciliśmy w autentycznych więzieniach w Warszawie oraz we Wronkach oszukując władzę, że jest to nic nieznaczący dokument. Niestety,
peerelowska cenzura wyłapała
przesłanie i skierowała film na
półkę, gdzie przeleżał praktyczW 1980 roku ukończyłeś stu- nie do czasu, aż komuna wydia filmowe w klasie Andrzeja zionęła ducha.
Wajdy i zacząłeś przygotowania
do debiutu...
Drugą twoją pasją są konie
W pewnym sensie cały czas wyścigowe. Swój ostatni film fasię przygotowywałem. Pod ko- bularny „Wygrany” poświęciłeś
niec studiów scenariuszowych m. in. wyścigom. Opowiadanie o
bardzo pomogła mi niespodzie- ściganiu się koni też było dla ciewana propozycja Sylwestra Chę- bie takie ważne?
cińskiego, który przygotowywał
Film „Wygrany” to opowieść o
film telewizyjny pt. „Bo oszala- ściganiu się ludzi, zwłaszcza arłem dla niej”. Zostałem drugim tystów, co dla mnie jest ewidentreżyserem. Po zakończeniu tej ną bzdurą. Przede wszystkim to
produkcji otrzymałem propozy- historia człowieka, który prację współpracy z Wojtkiem Mar- gnie iść własną drogą. Żyć właczewskim przy filmie „Dreszcze”. snym życiem. Wyścigi konne to
To był mój kolejny ważny uni- tylko paralela. Zresztą, dla mnie
wersytet filmowy.
bardzo istotna. Przypomina karierę najwybitniejszego konia,
Debiutowałeś filmem „Wolny jakiego miałem, zakupionego w
strzelec”. Miał to być film telewi- USA siwego “Rutena”, służezyjny. Co się stało, że jego pre- wieckiego derbisty z 2008 r.,
miera odbyła się w kinie i to do- kompletnie w Polsce niedocepiero po sześciu latach?
nianego w hodowli. Gdy przed
Ten projekt był ostatnim sko- laty dostałem propozycję sprzelaudowanym filmem przed sta- dania go do Francji za duże pienem wojennym. Po 13 grudnia niądze, ponieważ jest to ogier
1981 r. cenzura natychmiast go urodzony w purpurze, zachozatrzymała.
wałem się jak ostatni naiwny.
Wyreżyserowałeś ponad dzie- Odmówiłem, gdyż marzyło mi
sięć filmów fabularnych oraz do- się wzbogacenie polskiej hokumentalnych, w tym „Nadzór”, dowli folblutów o jego znako„Bezmiar sprawiedliwości” i mitą krew. I zostałem z tym
„Wygrany”. Otrzymałeś za nie wspaniałym ogierem jak, nie
kilkadziesiąt nagród krajowych przymierzając, aktor Jan Himilsi zagranicznych. Czy to godziwa bach z językiem angielskim w
rekompensata za tak duży wysi- słynnej anegdocie.
R o z m a w i a ł Ta d e u s z P o r ę b s k i
łek intelektualny oraz fizyczny?

A co z piłką?
Grałem jeszcze w czasie studiów, ale już tylko amatorsko.
W tym czasie zacząłem trenować lekkoatletykę. Miałem niezłe wyniki w sprintach, 10,9 sek.
na 100 metrów. Koledzy śmiali
się, że do mnie należy rekord
świata kobiet, biegałem bowiem szybciej od Ireny Szewińskiej i sprinterek niemieckich.
Przydało mi się to w marcu
1968 roku, gdy z antyrządowymi ulotkami uciekałem przed
naszą dzielną Milicją Obywatelską. Jednak od sportu odda- Wiesław Saniewski (pierwszy od lewej) na planie filmu „Wygrany” z Januszem Gajosem w roli głównej.
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ZAWIADOMIENIE
o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa
w trakcie przeprowadzenia
ponownej oceny oddziaływania na środowisko
przed wydaniem decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej
Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 36 oraz 88 ust.
1 pkt 1 i w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) informuję,
że w tutejszym organie toczy się postępowanie w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa
południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku
od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do
obwodnicy Grójca – Odcinek „A” od węzła „Lotnisko” (bez węzła) do
węzła „Lesznowola” (z węzłem) o długości odcinka ok. 6,64 km”.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad, działający przez pełnomocnika Pana Pawła Tuszyńskiego.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej dla przedmiotowej inwestycji jest
Wojewoda Mazowiecki, zaś organem właściwym do wydania
postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji
przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie.
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną
dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków
w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od
18 kwietnia 2019 r. do 19 maja 2019 r. w Wydziale Infrastruktury
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Pl. Bankowy
3/5, 00-950 Warszawa, Punkt Obsługi Klienta pokój nr 7 pon. - pt.
w godz. 8.00-16.00).
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie przed uzgodnieniem
warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy informuje się, że uwagi i wnioski
złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia się bez
rozpoznania.
W I - I I . 7 8 2 0 .1 .1 7. 2 0 18 . AC
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tym roku inauguracja kolejnego sezonu wyścigowego na Służewcu
zazębia się z Wielką Nocą, więc przy wielu świątecznych stołach
sprawy wyścigowe będą jednym z tematów rozmów i dyskusji. Wielkanocna tradycja została wielokrotnie opisana we wszystkich mediach, dlatego
jako temat świątecznego felietonu wybrałem jednak wyścigi, których jestem pasjonatem od 46 lat. Tym bardziej że w tym roku zamiast euforii związanej z wyczekiwaną od listopada inauguracją nowego sezonu powiało ze Służewca chłodem. Nowa dyrekcja służewieckiego oddziału Totalizatora Sportowego podniosła bowiem ceny wejściówek. I to znacznie, co może zniechęcić wielu potencjalnych gości do odwiedzania zabytku przy Puławskiej 266.
Z zupełnie niezrozumiałą dla mnie i wielu innych tendencją do podnoszenia cen biletów tak wejściowych, jak i w końskim totalizatorze, walczę od wielu lat. Bez widocznych efektów. Prawdą jest,
że państwowa spółka Totalizator Sportowy uratowała w 2008 r. wyścigi konne przed upadkiem, przejmując zabytek w trzydziestoletnią dzierżawę. Prawdą jest jednak także to, iż poza wyremontowaniem trybuny honorowej, łaźni, z której i tak nie można korzystać, siodlarni oraz skąpymi nakładami na organizację kolejnych sezonów, dzierżawca tego fantastycznego obiektu niczego spektakularnego nie dokonał. A plany były kosmiczne. Na stronie internetowej Toru Służewiec same ochy i
achy: “Tor Wyścigów Konnych to perła architektury hippicznej na skalę światową, dlatego to nasz
obowiązek, by przywrócić go mieszkańcom Warszawy. Uczynić bardziej atrakcyjnym, jednocześnie
zachowując i rozwijając podstawową jego funkcję, jaką są wyścigi konne... Tor Wyścigów Konnych
na Służewcu jest dla Totalizatora Sportowego miejscem strategicznym”.
Te szumne deklaracje okazały się tak zwanym picem na wodę. Po 10 latach dzierżawy jakoś nie
widać, by stołeczny hipodrom był dla decydentów z TS miejscem strategicznym. Z wieloletnich obserwacji wynika, że Służewiec jest dla nich dzisiaj bardziej kulą u nogi, bądź też piątym kołem u wozu. Jak zwał, tak zwał.
yremontowano trybunę honorową, ale na remont połączonych z nią dżokejki i łącznika
zabrakło woli oraz wyobraźni. Połączenie sznytu na miarę europejską z przypominającym czasy PRL dziadostwem wygląda koszmarnie. Trybunę środkową wyremontowano... w połowie. I znów, część trybuny od strony zielonego toru można porównać do Europy. Natomiast druga część, czyli hala od strony parkingu, to peerelowska siermięga. Jesienią nie sposób
przeżyć tam całego wyścigowego dnia, bo nie ma gdzie schować się przed przenikliwym zimnem.
Takich kwiatków jest na Służewcu więcej. Do szumnie deklarowanego na internetowej stronie “rozwijania podstawowej funkcji torów, jaką są wyścigi konne” szkoda się odnosić, bo jest to raczej zwijanie, a nie rozwijanie. Widzom nie oferuje się w zasadzie nic poza coraz nudniejszymi gonitwami
oraz bylejakością. Gastronomia na Służewcu to ponury żart. Ale kto podejmie się prowadzenia gastronomii nawet na średnim, barowym poziomie, skoro w dni wyścigowe trybuny świecą pustką?
Jedynie w dniu otwarcia sezonu, w Derby, w Dniu Arabskim i w Wielką Warszawską frekwencję można określić jako zadowalającą. Jak na ponad 50 dni wyścigowych to trochę za mało.
Widząc, co się dzieje, apeluję od lat, by zachęcać warszawiaków do odwiedzania tego wspaniałego zabytku poprzez wprowadzenie darmowego wstępu na trybunę środkową oraz maksymalne obniżenie stawek w końskim totalizatorze. Na wrocławskich Partynicach gromadzi się w niedziele wyścigowe kilkunastotysięczny tłum, ale tam wstęp na obiekt jest gratis. Postuluję, by w ostateczności za
zakupiony w kasie na Służewcu bilet wstępu można było choć obstawić dowolny zakład. Byłaby to podwójna korzyść dla organizatora gonitw. Tymczasem ze zgrozą konstatuję, że nowy menedżer Służewca miast starać się wszelkimi do„Po 10 latach dzierżawy jakoś
stępnymi metodami pozyskiwać
nowych pasjonatów końskiego
nie widać, by stołeczny hiposportu, zniechęca do odwiedzadrom był dla decydentów z TS
nia torów serwując im podwyżkę
wejściówek prawie o 100 proc.!
miejscem strategicznym. Z
Dotychczas bilet kosztował 5 zł,
wieloletnich obserwacji wynika, od 28 kwietnia trzeba będzie zapłacić 9 zł. Ale to nie wszystko. W
że Służewiec jest dla nich
dniu otwarcia sezonu, by obejrzeć
dzisiaj bardziej kulą u nogi”
gonitwy na dziadowskiej trybunie
środkowej, trzeba będzie wyłożyć
12 zł, a w Derby i w Wielką Warszawską aż 19 zł! W ten sposób mędrcy z TS zachęcają warszawiaków
do odwiedzania Służewca i jednocześnie realizują misję “rozwijania podstawowej jego funkcji, jaką
są wyścigi konne”. Czy nie jest to jednak nieudolnie zakamuflowana gra, mająca na celu sprowadzenie wyścigów konnych do absolutnej niszy i w efekcie całkowite ich zniszczenie?
owym wodzem na Służewcu jest od jesieni zeszłego roku pan Dominik Nowacki, menedżer przez wiele lat związany z Targami Poznańskimi, w ramach których od 2010 roku
organizuje w Poznaniu cieszące się dużą frekwencją zawody jeździeckie – Cavaliadę. Nie
miałem zaszczytu poznać pana dyrektora Dominika, ale wieść niosła, iż jest to sprawny menedżer.
Uwierzyłem na słowo. Jednak jego pierwsze posunięcia na Służewcu w nowym sezonie spowodowały, że moja wiara w jego menedżerskie talenta mocno zmalała. Wyścigi konne, choć łączy je z
Cavaliadą słowo “koń”, to zupełnie inny biznes. Jak widać, nowy dyrektor postanowił w pierwszym
rzędzie zarabiać krocie na biletach. Życzę powodzenia. Jednakowoż tego rodzaju “odkrywcza” metoda zarobkowania bardziej godna jest dozorcy parkingowego, niż wytrawnego menadżera. Może jednak pan dyrektor Nowacki posiada w swoim menadżerskim zanadrzu tajnego wabia, który
zdoła przyciągnąć na stołeczny hipodrom masy. Któż to wie? Sprawdzimy w listopadzie.
Na podwyżce cen jednorazowych wejściówek twórczość nowego dyrektora niestety się nie kończy. Całoroczny karnet, upoważniający do wejścia na pierwsze piętro trybuny honorowej, zdrożał
aż o 100 zł i kosztuje w tym roku 350 złotówek. Skąd i w tym przypadku tak drastyczna podwyżka? Prawdopodobnie stąd, że chętnych do nabycia tak drogiego karnetu jest tylu, że doszło ostatnio do walki na pięści i potrzebna była interwencja policji. A na poważnie, na pierwszym pietrze tej
trybuny można było w ubiegłym sezonie policzyć obecnych na palcach obu dłoni. Ale nowa władza
o tym nie wie, bo na Służewcu nie bywała, gdyż jest z Poznania. Mogła jednak przed powzięciem
tak ważkiej decyzji wsłuchać się w vox populi.
Załóżmy, że przeciętny Kowalski szarpnie się na 350 zł i zrobi sobie prezent “pod zajączka” z okazji Wielkiej Nocy. Stanie się wówczas (nie)szczęśliwym posiadaczem karnetu, który mimo słonej ceny nie uprawnia go jednakowoż do wejścia na pierwsze piętro w każdy z ponad 50 dni wyścigowych.
Na obejrzenie najważniejszych wyścigów w sezonie jak Derby, Wielka Warszawska i Ruler będzie
musiał poszukać sobie innego miejsca, ponieważ piętro zostanie zarezerwowane dla setek osób z
zewnątrz, wywianowanych przez dyrekcję torów – po uważaniu i za darmo – w specjalne zaproszenia. Tak skandaliczne traktowanie stałych bywalców, ludzi uprawnionych, bo posiadających całoroczny karnet wykupiony za spore pieniądze, powoduje, że rozważam zrezygnowanie w ramach
protestu z zakupu lipnej wejściówki. Piszę lipnej, bo niby jest ona całoroczna, a w rzeczywistości nie
jest. Może znajdę jakąś dziurę w płocie, może spędzę cały sezon na trybunie środkowej zwanej “paszteciarnią” bądź “świniarnią”, a może po prostu będę oglądał gonitwy w domu lub w kolekturze za
pomocą Internetu. Decyzję podejmę na wyjeździe podczas długiego weekendu, bo tegoroczna feta z okazji rozpoczęcia sezonu wyścigowego jakoś przestała mnie interesować. Wolę las i wodę.
a koniec słów kilka o wrocławskich Partynicach, bo i tam wrze. Dyrekcja wrocławskiego
toru poskarżyła się w Sejmie, że Polski Klub Wyścigów Konnych odmówił współfinansowania sezonu 2019, tak jakby PKWK był do tego zobligowany ustawowo. Tymczasem okazuje się, że w WTWK Partynice brakuje kasy na organizację gonitw, ale nie na wynagrodzenia pracowników. Z moich informacji wynika, że w latach 2017 – 2019 wzrosły one o 27 proc., konkretnie
aż o 1.053.680 zł! To bardzo dużo, zważywszy, iż we Wrocławiu zabrano etaty trenerom, zmuszając ich do zarejestrowania własnej działalności gospodarczej. Mówi się coraz głośniej o przeznaczaniu ogromnych środków na zagraniczne wojaże kierownictwa toru Partynice.
Zadałem pytanie na ten temat w trybie ustawy Prawo Prasowe i czekam na odpowiedź. Skarżąc
się na rzekomą dyskryminację, Partynice zapominają, że oprócz Wrocławia funkcjonują także hipodrom w Sopocie i tor w podkrakowskim Buczkowie, które również liczą na dotacje z kasy PKWK.
A przecież jest jeszcze Służewiec, największy tor wyścigowy w kraju z największą liczbą dni wyścigowych. Do sytuacji na Partynicach odniosę się szerzej po otrzymaniu odpowiedzi na zadane pytania, a póki co życzę wszystkim Czytelnikom Wesołego Alleluja i Mokrego Dyngusa!
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Co czujesz, widząc katedrę w płomieniach?
Bezsilność, smutek, szok, niedowierzanie.
Nie wstydź się tego. Nikt z nas przerażenia
I łez powstrzymać nie będzie dziś w stanie.
Patrzysz na ogień, co strawić chce mury,
Symbol Paryża, cesarzy i królów,
Historię przodków, dziedzictwo kultury.
Czujesz, że serce wykrwawi się z bólu.
To niemożliwe! Jak mogło się zdarzyć?
Jeszcze przed chwilą tętniło tu życie,
Tyle pamiątek, relikwii, witraży,
Ma się to z dymem rozpłynąć w niebycie?
Coś się wymknęło spod boskiej opieki.
Notre-Dame to świętość dla Europejczyków,
Ocal ją, Panie, wszak trwała przez wieki.
Niech dzwony biją na alarm, dzwonniku!
Cały strop płonie, już nie ma iglicy,
Katedra zmienia swój wygląd tak znany.
Tłumy paryżan na końcu ulicy,
Topią swą rozpacz nad brzegiem Sekwany.

W

Nic nie jest wieczne, los uczy pokory.
Notre-Dame powstanie jak Feniks z popiołów.
Miej tę nadzieję, lecz sam od tej pory
Nie igraj z ogniem i nie kuś żywiołu.
© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego)

Mirosław Miroński

Mądry Francuz po szkodzie...
owyższy tytuł brzmi jak tytuł sensacyjnego filmu czy też gry komputerowej. Niestety, pożar katedry Notre-Dame to rzeczywistość. To wydarzyło się naprawdę, pożar strawił dużą część jednego z najcenniejszych
światowych zabytków. Smutny to fakt, choć należy się cieszyć, że straty nie są większe. Przyczyny pożaru nie są do końca wyjaśnione, jednak to, że do pożaru doszło,
wskazuje na potrzebę wzmocnienia ochrony obiektów należących do dziedzictwa kulturowego. Trzeba mieć nadzieje, parafrazując znaną przestrogę z pieśni Jana Kochanowskiego, że Francuz po szkodzie wyciągnie odpowiednie wnioski, czego najwyraźniej nie zrobił przed szkodą.
Z tego dramatycznego zdarzenia płynie przestroga dla nas wszystkich - dobra kultury powinny
być przedmiotem najwyższej troski. Ich zniszczenie jest niepowetowaną stratą dla całej ludzkości.
W tym kontekście należy widzieć straty jakich doświadczył nasz kraj ze strony Niemiec. Barbarzyńskie i programowe niszczenie wrażliwej tkanki narodowej wraz całym dziedzictwem cywilizacyjnym
– kulturą, nauką, historią, tradycją etc. – tworzy nadal wyrwę niedającą się niczym wypełnić.
Katedra w Paryżu jest nie tylko przykładem kunsztu średniowiecznych budowniczych, obiektem
chętnie odwiedzanym przez turystów z całego świata, ale stanowi symbol, z którym utożsamiają
kolejne pokolenia Europejczyków. I to na długo zanim powstała Unia Europejska.
Katedry, podobnie jak my sami, są narażone na rozmaite niebezpieczeństwa. Zagrażają im wojny, a ostatnio zanieczyszczone powietrze. Czasem przychodzi im odgrywać rozmaite role niezgodne z pierwotnym przeznaczeniem. W czasie II Wojny Światowej stanowiły punkty orientacyjne dla
lotnictwa, a przecież nie po to je wznoszono.
„Dobra kultury powinny
Zaraz po nieszczęśliwym pożarze katedry
w
Paryżu
stron świata posypały się
być przedmiotem najwyż- propozycjez wielu
pomocy w jej odbudowie. Taszej troski. Ich zniszczenie kie deklaracje padają też z naszego kraju.
sprawdzonymi specjalistami,
jest niepowetowaną stratą Dysponujemy
konserwatorami, którzy zdobywali dodla całej ludzkości”
świadczenie w ratowaniu zabytków kultury zniszczonych podczas ostatniej wojny.
Nieobce jest nam poczucie wspólnoty i empatii. Sami mamy przecież tragiczne doświadczenia wynikające z utraty własnych ważnych dla narodu obiektów. Potrafimy zjednoczyć się w kwestii ich ratowania. Pamiętamy popularny po wojnie Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy (SFOS). Do akcji
zbierania pieniędzy włączyło się całe społeczeństwo, od młodzieży szkolnej poczynając, na emerytach kończąc. Dzięki zgromadzonym funduszom udało się odbudować i odrestaurować wiele cennych obiektów. Wśród nich: Pałac w Wilanowie, Pałac Na Wyspie w Łazienkach Królewskich, Pałac
Staszica z ulicą Nowy Świat, Pałac Kazimierzowski, Królikarnię przeznaczoną na muzeum rzeźby Xawerego Dunikowskiego, Kościół Świętej Trójcy na placu Małachowskiego, Teatr Wielki oraz szereg
pomników m. in. pomnik Kopernika, Mickiewicza, Chopina, Poniatowskiego i Kolumnę Zygmunta.
Do akcji włączył się także zespół Filipinki, przeżywający wtedy apogeum swojej popularności.
Katedry gotyckie to nie tylko niezwykłe konstrukcje wznoszone przy użyciu m. in. piaskowca. To
także ich wystrój, który stanowią równie cenne precjoza, co sama katedra. Każdy, kto kiedykolwiek
miał okazję oglądać którąś z nich, np. Notre-Dame w Reims, będącą miejscem koronacji królów Francji – dostrzeże, że oprócz pewnej surowości architektury, wynikającej z potrzeby uzyskania strzelistości bryły, we wnętrzach znajdują się cenne detale łagodzące nieco wrażenie z zewnątrz. Imponujące kolorowe rozety nad wejściem czy witraże autorstwa Chagalla nie pozostawią nikogo obojętnym. Katedry, jak ta w Reims, w Strasburgu, w Chartres, Amiens oraz w innych punktach na mapie Europy dowodzą wielkiego kunsztu ich budowniczych. Zadają kłam obiegowym opiniom, jakoby średniowiecze było okresem mrocznym i zacofanym. Tego rodzaju tezy to wierutne bzdury,
a ich powtarzanie dowodzi, że ci, którzy je głoszą, nie wiedzą o czym mówią.
Nie trzeba daleko szukać żeby móc przywołać historię równie dramatyczną, co pożar w paryskiej
Notre-Dame. Znana dobrze mieszkańcom południowej części Warszawy Parafia Św. Katarzyny to
najstarsza parafia w Warszawie. Jej historia jest niemal równie długa, co katedry gotyckie. Znajdujący się tu w XIII wieku kościół drewniany został spalony podczas najazdów Litwinów i Jaćwingów.
Zniszczyli oni także następny, wybudowany na jego miejscu. Kolejny, murowany wzniesiono na przełomie XIV i XV w. Ten również doświadczał pożarów. Ostatecznie, uległ zniszczeniu podczas potopu szwedzkiego. Sto lat później odbudowano go dzięki funduszom Augusta Czartoryskiego. Historia kościoła miała na szczęście ciąg dalszy, ale to temat na inną okazję. Warto tylko zwrócić uwagę, że zagrożeniem dla obecnego kościoła nie są jedynie pożary i celowe jego niszczenie np. w wyniku działań wojennych. W latach 90. ubiegłego wieku równie niszczący okazał się przetaczający
się przez przechodzącą w bezpośredniej odległości Doliną Służewiecką nieustający strumień samochodów, szczególnie TIR-ów. Wywoływało to drgania, w wyniku czego fundamenty budowli ulegały rozpadowi. Podjęte działania, mające przeciwdziałać szkodliwym wpływom, polegały na wbijaniu w podłoże wzmacniających je pali. Przykład ten pokazuje jednak, jak różnorodne muszą być
formy ochrony podobnych obiektów.

P

Tadeusz Porębski

Bomba w górę, ceny też...

NOTRE-DAME

W prawo czyli w lewo

Gadka Tadka
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KREDYTY - POŻYCZKI CHWILÓWKI bez BIK.
Tel. 577 668 566
POŻYCZKI na małe i duże
potrzeby. Tanio, szybko,
bezpiecznie. Zadzwoń:
664 525 666 lub napisz:
kontakt@erkakredyt.pl

ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
601 336 063
KUPIĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327
KUPIĘ przedmioty z
likwidowanych mieszkań oraz
znaczki, monety, 601 235 118
SKUP książek, dojazd,
509 548 582

FRANCUSKI, rosyjski,
608 058 494
HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, 693 329 929
MATEMATYKA, FIZYKA,
22 649 40 27, 691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

DZIAŁKI budowlane 800 - 1200
m2 Prażmów, 602 770 361
POSZUKUJĘ
taniego pokoju do wynajęcia,
Ursynów i okolice,
519 146 590
WYNAJMĘ halę 1000 m2 lub
inne propozycje, Prażmów,
602 77 03 61
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
Mieszkania:
kupno

! Kupię 2-3 pok. na Starówce,
601 720 840
sprzedaż
! Centrum, 45 m2, ul.
Senatorska, 3 pok., 601 720 840
! Centrum, 120 m2, Hoża,
piękny apartament, kamienica
z 1938 r., 601 720 840
! Centrum, Starówka, 37 m2,
2 pokoje, 601 720 840
! Kabaty, 85 m2, 3 pok. do
wejścia, c. 745 tys. zł do neg.,oś.
zamknięte, 601 720 840
! Krakowskie Przedmieście,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840
! Mokotów Górny, segment
250 m2, blisko metra, tylko
1 mln.520 tys. zł, 601 720 840
! Stara Miłosna, ładne
mieszkanie 79 m2 na strzeżonym
osiedlu, tylko 520 tys. zł,
601 720 840
! Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840
! Starówka, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł do neg., cisza,spokój,
świetny punkt, 601 720 840
! Wilanów, przepiękny
penthouse z tarasem 100 m na
dachu, cisza, spokój, 1 mln 700
tys. zł - do neg., 601 720 840
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów,
Wilanów, Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840
Domy:
! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840
! Józefosław, dom 120 m2
c. tylko 565 tys.zł, 601 720 840
! Konstancin, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 895 tys. zł.
Tel. 601 720 840
! Konstancin, dom w pobliżu
tężni 350/1000 m2 działki,
oddzielny garaż na 2 samochody,
starodrzew, piękna okolica c. 1
milion 490 tys. zł., 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Mokotów, segment 280/450
m2 działki, blisko metra. Cisza,
spokój, dobra cena 1 mln 780 tys.
zł, 601 720 840,,
! Ursynów, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2 mln 500 tys. zł,
601 720 840
! Wilanów, piękny dom 420 m2
w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840
Działki:
! Konstancin, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840
! Powsin, działka usługowoprzem. k.obwodnicy Warszawy,
4 ha, 601 720 840
! Pyry, 2 ha działka
mieszkaniowo-usługowa, c. 12 mln
500 tys zł, 601 720 840
! Wilanów, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2, usł.przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja 350 zł/m2 do neg.,
601 720 840
! Wilanów, 18 tys. m2,
wszystkie media, 601 720 840
Do wynajęcia:
! Kabaty, 56 m2 pokoje, 2.400
+ 200 (garaż) zł/m-c, 601 720 840
! Kabaty, 62 m2, 3 pokoje,
ul. Jeżewskiego, piękne miejsce,
taras, 3.300 zł/m-c,601 720 840

! Mieszkanie k. Arkadii, rondo
Babka, 4 pokoje 135 m1, cisza,
spokój, 6500 zł/m-c
! Ursynów, 56 m2, 2 pokoje do
wynajęcia, 2600 zł/m-c z garażem
podziemnym, dobry stan,
601 720 840
Lokale handlowe :
! 400 m2, lokal na każdą
działalność: sklep, dom weselny,
budynek wolnostojący z
parkingiem przy dużej arterii
komunikacujnej, Warszawa,
601 720 840
! Bemowo, lokal handlowy
84 m2, zgoda na alkohol, pod
gastronomię, przy głównej ulicy.
c. 1 mln. z VAT
! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca
! Centrum, do sprzedania
75 m2, lokal handlowy okolice
Nowego Światu, c. 1 mln.500 tys.
zł, 601 720 840
! Centrum, na kawiarnię 8000
zł/m-c, 601 720 840
! Lokal 102 m2 z b. dobrym
najemcą sieciowym na 10 lat,
świetny punkt. c. 2 mln zł z VAT,
601 720 840
! Lokal 160 m2, Centrum do
wynajęcia na kawiarnię, 13 000
zł/m-c, 601 720 840
! Lokal handlowy 129 m2,
z wieloletnim najemcą - bank, do
sprzedania, c. 1 mln 900 tys. zł,
601 720 840
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840
! Ursynów, 400 m2, lokal z
super sieciowym najemcą na
10 lat, 601 720 840
Kabaty, 128 m2
! Ursynów-K
lokal z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c,
601 720 840
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840
! Żoliborz, 80 m2 z ogródkiem,
idealne na restaurację. Do
wynajęcia lub sprzedaży,
601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów, domów,
rezydencji, niezabudowanych
działek gruntu w południowej
części Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840

REMONTY mieszkań, glazura,
794 781 765
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
STOLARSTWO 505 935 627
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07,
502 101 202
TAPICERSTWO, 22 618 18 26;
502 250 803
TELEWIZORY, 501 829 771
TRANSPORT bagażowy,
518 008 058
TYNKI, wylewki, piana pur,
668 327 588

FRYZJERA/-k
kę Piaseczno,
601 623 410
NIEPUBLICZNE przedszkole na
Ursynowie zatrudni pomoc
kucharki. Oferujemy umowę o
pracę i bardzo atrakcyjne
wynagrodzenie, tel. 601 778 504

WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530

ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588

BIURO RACHUNKOWE,
606 234 106
DACHY- pokrycia, naprawy,
502 473 605
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
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
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907
NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59,
501 122 888

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79
DOM Opieki Piaseczno,
601 870 594
MASAŻ klasyczny oraz poprawa
sprawności ruchowej,
602 775 339
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Piękno w prostocie

W ursynowskiej galerii
Wieża można zobaczyć ciekawą wystawę grafiki. Jej
autorem jest Radosław
Zaremba – artysta należący do Oddziału Warszawskiego ZPAP.
Tytuł wystawy „Linoryty i
punktoryty” nawiązuje do techniki w której prace zostały wyko-

nane. Jak wyjaśnia autor, większość została wykonana dłutem,
a część „nawiertami”, ręcznie.
Punktem wyjścia każdej z nich
jest wybrany aforyzm.
Widz oglądający grafiki Radosława Zaremby zapewne zauważy, że wyróżnia je wielka powściągliwość, żeby nie powiedzieć skromność w używaniu

środków artystycznego wyrazu.
Autor ogranicza się do gry czerni i bieli uzyskując wiele odcieni
szarości. Co więcej, robi to z zachowaniem prawideł tradycyjnej techniki. Owe punktoryty, o
których wspomniałem wyżej,
również utrzymane są w podobnej konwencji. Umiejętnie wykorzystane motywy zaczerpnięte z przyrody, formy geometryczne oraz znaki nabierają życia na
pokrytym farbą papierze. Artysta pokazuje, że piękno może
być w przemyślanej prostocie.
Radosław Zaremba studiował
w Europejskiej Akademii Sztuki na Wydziale Grafiki Warsztatowej. Jest aktywnym uczestnikiem życia artystycznego, głównie w środowisku warszawskim.
Brał udział w wielu wystawach.
Na swoim koncie ma m. in. nagrodę w konkursie Grafika Warszawska w 2008 roku.
Wystawa czynna jest do końca
kwietnia. Można ją obejrzeć w soboty i niedziele w godzinach 10.00Mirosław Miroński
16.00.

Filmowe zapiski Jacka Petryckiego

Bohaterem niedawnego wieczoru w Kinie Dokumentu w Domu Sztuki SMB „Jary” na Ursynowie był wybitny operator
filmowy i reżyser dokumentalista Jacek
Petrycki.
Autor zdjęć m. in. do „Amatora” Krzysztofa Kieślowskiego, „Europy, Europy” Agnieszki Holland,
„Boiska bezdomnych” Kasi Adamik i „Czarnego
czwartku” Antoniego Krauze, czy do głośnych dokumentów Marcela Łozińskiego „Jak żyć” i „89 mm
od Europy”, zaprezentował dwa zrealizowane przez
siebie średniometrażowe filmy dokumentalne.
„A może o tym nie wolno mówić…”, z roku
1988, to zapis przejmujących wspomnień wtedy
zapewne już ostatnich żyjących świadków obławy
augustowskiej, przeprowadzonej latem 1945 r.

przez Armię Czerwoną i NKWD, przy udziale oddziałów LWP i UB. Obława miała na celu likwidację podziemia niepodległościowego i pacyfikację
sprzyjającej mu miejscowej ludności. Przed kamerą wspomnienia snują głównie kobiety, gdyż ich
mężów, ojców i braci wywieziono w czasie obławy w nieznane, skąd nigdy już nie powrócili.
Realizacja „Moich zapisków z podziemia” została sfinalizowana w roku 2011, ale same „zapiski”
pochodzą z lat 1982-1987 i powstawały w warunkach konspiracyjnych, uwieczniając dla potomnych ówczesne działania działaczy podziemnej „Solidarności”.
Film jest niemalże sensacyjny (np. Jacek Kuroń został uchwycony w trakcie tzw. „spadu” –
ucieczki przed śledzącymi go milicjantami i esbekami), nie pozbawiony też humoru.
„Wieczór Filmowy z Jackiem Petryckim” przyciągnął do Domu Sztuki liczną publiczność, złożoną w
większości z mieszkańców Ursynowa, ale także z
wybitnych filmowców, w tym operatorów – kolegów po fachu Jacka Petryckiego. Z zagranicy przyjechali Piotr Jaxa Kwiatkowski i Witold Stok, nie zabrakło też Michała Bukojemskiego i Andrzeja Bogusza. Filmy wywołały ożywioną dyskusję z reżyserem. Wywarły na widzach duże wrażenie.
Pokaz został zorganizowany we współpracy ze
Studiem Filmowym Kalejdoskop, a sfinansowany
ze środków Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.
Partnerem pokazu było Stowarzyszenie FilmowABU
ców Polskich.
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Nie ma jak japońska wiśnia!
Szanowna redakcjo!
Kwiecień tegoroczny potwierdził, że to okres wspaniałego rozkwitu ursynowskiej zieleni. Mieszkańcy są pod wrażeniem!
Jednak wśród bardzo licznej
konkurencji naszych drzew i krzewów są rośliny piękne i bardzo
piękne. Chciałbym pochwalić się
więc – jak ja widzę ten podział i
dlaczego. Swoje foto zrobiłem, stawiając na pierwszym miejscu
wśród kwitnących drzew gatunek
najbardziej mi imponujący.
Dotyczy to niezbyt licznych
wprawdzie, ale imponujących
okazów na terenie mojego najbliższego (ZWM) otoczenia, jakie
tworzą dzisiaj kwitnące drzewostany japońskiej wiśni (łac. prunus serrulata). Jest to – wbrew
potocznej nazwie – gatunek pochodzący z Chin. Pora kwitnienia
tych drzew jest ogólnonarodowym świętem Japonii, Kraju
Kwitnącej Wiśni. Ponadto święto
takie obchodzone jest od ponad

stu lat w Waszyngtonie, a także w
Sztokholmie.
Swoich sąsiadów namawiam,
aby w nawale codziennych obowiązków znaleźli chwilę na zatrzymanie się przed kwitnącym

drzewem japońskiej wiśni i oddali zadumie. Ile to drzewo nadaje
uroku naszemu otoczeniu!Obfitość kwiatów i ich ilość są wręcz
zniewalające. Zaobserwuj sąsiedzie to drzewo także po okresie
kwitnienia! Przecież w ciągu następnych miesięcy wiśnia japońska wyróżnia się wśród istniejących drzewostanów swoim pięknem, będąc dekoracją blokowego
otoczenia.
Tę swoją refleksję kieruję także
do naszej SBM Stokłosy, aby w
trakcie uchwalania i realizacji
nowych corocznych nasadzeń częściej uwzględniała ten rodzaj
wspaniałego drzewa.
Bo jakby zapomniano o walorach i znaczeniu zieleni w naszym
otoczeniu z racji hodowania mniej
atrakcyjnych gatunków roślin.
Sadzonki ww. drzew są nieco
droższe od innych polskich popularnych (klony, dęby itp.), ale za
piękno trzeba i warto nieco drożej
Sławomir Litwin
zapłacić.

Co i kto
Dom Kultury Stokłosy
ul. Lachmana 5
tel. 022 855 35 17
W niedzielę (28 kwietnia) o
godzinie 18:00 zapraszamy na
występ kabaretowy Mariusza
Kałamagi, znanego z grupy Łowcy. B. Artysta obecnie działa solo, jako stand-uper, udziela się
też w radiu i telewizji. Jego występ to gwarantowana dawka
dobrego humoru. Rzecz jasna,
nie zabraknie też kultowego żółtego sweterka.
Bezpłatne wejściówki do odbioru w biurze placówki od środy 24.04.19, od godziny 18:00.
Dom Kultury SMB „Imielin”
ul. Dereniowa 6
tel./faks 22 641 19 15
27 kwietnia (sobota) 2019 r.,
godz. 18,00 „GDYBYM BYŁ BOGACZEM dola Tewji Mleczarza”
Wystąpią artyści Teatru Muzycznego w Łodzi - Tewje - Zbigniew Macias, Gouda - Agnieszka Gabrysiak, Cejtl - Aleksandra
Janiszewska, Hudel - Aleksandra Drzewiecka, Chawa - Emilia Klimczak, Lejzor - Maciej Mar-

Ważne telefony
kowski, Motel - Karol Lizak, Perczyk - Paweł Erdman, Danuta
Antoszewska - fortepian.
Zaproszenia do odbioru od
24.04 od godz. 18 w Domu Kultury “Imielin”
28 kwietnia (niedziela) 2019
r., godz. 18,00 “Wspomnienia
wracają” Zespół Ad Rem. Scenariusz - Zofia Rosińska, oprawa
muzyczna Paweł Choina. Występują: Barbara Benczkowska, Barbara Kopańska, Zdzisława Kozak, Lidia Kozak, Paweł Choina,
Tadeusz Dreger.
Zaproszenia do odbioru w DK
SMB Imielin
Czytelnia Naukowa nr XIV
ul. Lachmana 5
tel. 22 855 52 20
23.04 – wtorek – spotkanie z
p. Robertem Hasselbuschem pt.
„Szpitale więzienne na Pawiaku
1939–1944”
25.04 – czwartek – spotkanie
z prof. Mirosławem Nagielskim
w cyklu Z myślą o Niepodległej
pt. „Władza buławy w I Rzeczypospolitej”
Początek spotkań zawsze o
godzinie 19:00. Wstęp wolny!

Ursynów
Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Centrala
22 443 71 00
fax
22 443 72 91
Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców
22 443 72 00
22 443 71 56
22 443 73 01
Policja
603 19 78 lub 112
Straż Miejska 986, 22 596 71 70
Straż Pożarna 998, 22 596 71 70
Ośrodek Pomocy Społecznej
22 544 12 00
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa (czynne całą dobę
przez 7 dni w tygodniu) 19115

Mokotów
Urząd Dzielnicy
ul. Rakowiecka 25/27
22 443 64 00
Wydział Obsługi Mieszkańców
22 443 65 00
22 443 65 01
Urząd Skarbowy
22 502 00 00
Pogotowie Ratunkowe
999
22 844 04 46
Policja
22 603 11 88
Straż Miejska
986, 22 649 40 90
Straż Pożarna
998, 22 844 00 71

Wilanów
Urząd Dzielnicy
ul. Franciszka Klimczaka 2
22 44 35 000
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A
22 648 22 26
Policja
22 842 32 61
Straż Miejska
986, 852 16 00
Straż Pożarna
22 596 71 40

Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy
ul. Kościuszki 5
Starostwo
Powiatowe
Urząd Skarbowy
Pogotowie Ratunkowe

701 75 00

757 20 51
726 67 00
999
535 91 93
Policja
997
756 70 16...18
Straż Miejska
701 76 95
986
Straż Pożarna
998, 756 72 43
Pogotowie Gazowe
992
Pogotowie Elektryczne
701 32 20
Pogotowie Wodno
– Kanalizacyjne
603 309 399

Konstancin-Jeziorna
Urząd Gminy
ul. Warszawska 32
756 48 10, 754 41 71
Policja
997, 756 42 17
Straż Miejska
757 65 49
Straż Pożarna
998, 750 18 19
Pogotowie
999, 756 75 11

Lesznowola
Urząd Gminy
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
757-93-40 do 42;
757-92-71; 757-90-02;
faks 757-92-70
Pogotowie Ratunkowe
999
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur)
ul. Kościuszki 9
756-75-11
Ośrodek Zdrowia
w Nowej Iwicznej
701-49-10
Ośrodek Zdrowia
w Magdalence
757-99-64
Ośrodek Zdrowia
w Mrokowie
756-15-92
Ośrodek
Pomocy Społecznej
757 92 32
Policja
997
757-93-90, 757-93-86
Komenda Powiatowa Policji
756-70-17, 756-75-01
Straż Pożarna
757-05-98,
757-22-27
Ochotnicza Straż Pożarna
w Mrokowie
756-15-25
w Nowej Woli
756-73-10
Straż Miejska
986, 750-21-60
Pogotowie gazowe 992, 750-38-85
Pogotowie energetyczne
991
756-30-53, 756-30-54
Pogotowie
wodno-kanalizacyjne
994

Biuro Służby Krajowej Anonimowych
Alkoholików
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16
Punkt Informacyjno – Kontaktowy AA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21
Infolinia AA
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21
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