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N otre Dame – to nie tylko
Nasza Pani w dosłownym
tego słowa rozumieniu. I

nie chodzi tylko o kult Najświęt-
szej Marii Panny. Bo paryska No-
tre-Dame jako najsławniejsza na
świecie gotycka katedra jest jed-
nym z symboli kultury chrześci-
jańskiej 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 natych-
miastowego przekazu interneto-
wego i telewizyjnego nietrudno. O
nieszczęściu zbudowanej w latach
1163 - 1365 świątyni dowiedział
się w okamgnieniu cały świat i bo-
daj więcej pieniędzy na remont te-
go zabytku oferuje się za granicą
niż we Francji czy też w bezpośred-
nio zainteresowanym tą operacją
państwie Watykan. 

C hoć straty w następstwie
pożaru są niemałe, zdarze-
nie to ma nieoczekiwanie

swój pozytywny wydźwięk. W ja-
kimś sensie zjednoczyło bowiem –
przynajmniej na moment – cywili-
zowane narody, niezależnie od pre-
ferowanego wyznania. No i z jednej
strony zmusiło do mimowolnej re-
fleksji: jakimż jesteśmy wszyscy
marnym pyłkiem wobec historii,
która może nas zmieść momental-
nie z powierzchni Ziemi; z drugiej

zaś – przypomniało o potrzebie
szanowania tradycji. Zwłaszcza
tych, które mają tysiące lat. 

R óżne trafiają się katakli-
zmy, niektóre wszelako lu-
dzie fundują sobie sami.

Taki kataklizm zafundowały świa-
tu, w tym Polsce – Niemcy hitle-
rowskie i dymiący Zamek Królew-
ski w Warszawie był we wrześniu
1939 swoistym symbolem naszej
wojennej tragedii, pogłębionej póź-
niejszym spaleniem niemal do
szczętu całego miasta, którego los
można porównywać ze strasznym
losem uderzonej pierwszą bombą
atomową Hiroszimy. Warszawa
1939-1945 była jednakże skraj-
nym przykładem zniszczeń wyni-
kających nie tyle z samych działań
wojennych, ile ze zwykłego barba-
rzyństwa naszych skądinąd po-
bratymców w wierze, dumnie no-
szących na pasach napis: „Gott
mit uns”. Zadawane wówczas
przez warszawiaków pytanie, czy
Bóg rzeczywiście stoi po stronie
niemieckich zbrodniarzy, pozosta-
ło do dzisiaj bez odpowiedzi. Nie-
mniej, mieliśmy do czynienia z bo-
daj najbardziej rażącym narusze-
niem kultury judeochrześcijań-
skiej, a już to, co robili Niemcy w
obozach zagłady, trudno nazwać
nawet zezwierzęceniem, bo zwie-
rzęta kierują się po prostu instynk-
tem samozachowawczym, a nie
potrzebą okrucieństwa w stosun-
ku do innych. 

T aką potrzebę mieli akurat
terroryści islamscy, którzy
we wrześniu 2001 roku za-

mienili się w kamikadze, burząc
porwanymi przez siebie samolo-
tami wieże World Trade Center w
Nowym Jorku i zamieniając je w
budzący grozę grobowiec tysięcy
ludzi, w tym Norberta Szurkow-
skiego, syna naszego dawnego mi-

strza kolarstwa. A efekt grozy po-
głębiała wtedy prowadzona na ży-
wo transmisja telewizyjna, jak-
kolwiek jej odbiór był na pierwszy
rzut oka niejednoznaczny. Wiele
osób patrzących na ekrany tv są-
dziło bowiem w pierwszym mo-
mencie, że nadawany jest kolejny
film katastroficzny typu „płonący
wieżowiec”. 

Z pożaru katedry Notre-Da-
me również szła bezpośred-
nia transmisja. Przy okazji

fachowi komentatorzy wyjaśniali,
na czym polega fenomen tej bu-
dowli, stanowiącej dumę sztuki ar-
chitektonicznej i inżynieryjnej śre-
dniowiecza. Uratowanie w ostat-

niej chwili ze zgliszcz korony cier-
niowej Jezusa Chrystusa wielu
skłonnych do mistycyzmu jego wy-
znawców uznało za równoznaczne
z ocaleniem chrześcijaństwa, cier-
piącego ostatnio nie tylko z powo-
du postępującej laicyzacji społe-
czeństw, lecz również w związku z
ujawnianiem kolejnych grzechów
Kościoła, a zwłaszcza jego promi-
nentnych hierarchów, uważają-
cych, że są poddani wyłącznie pra-
wom boskim, a nie kodeksowi kar-
nemu. Zapewne słusznie pod adre-
sem tak właśnie czujących się am-
basadorów Boga bodaj Julian Tu-
wim skierował pytanie: a gdzie ma-
cie listy uwierzytelniające? 

C ałą nędzę niejednokrotnie
podszytego fałszem charak-
teru ludzkiego zobrazował

w trakcie niszczącej pałace i kościo-
ły Rewolucji Francuskiej biskup, któ-
ry w celu uratowania życia, zrzucił
mitrę i zakrzyknął: ja też jestem re-
wolucjonistą! Co mu niewiele po-
mogło, bo i tak został zgilotynowa-
ny. Rewolucjoniści zamordowali bli-
sko 3000 księży, z których wielu pa-
pież Jan Paweł II po latach beatyfi-
kował. Zbiegiem okoliczności, prze-
kształcona już w Świątynię Rozumu
archikatedra Notre-Dame, ucier-
piała wówczas w minimalnym stop-
niu. Zapewne mniejszym niż teraz
na skutek pożaru. 

N o cóż, psychologia tłumu
ma to do siebie, że łatwo
rodzi zbiorowy fanatyzm,

prowadząc często do bezmyślnych
aktów okrucieństwa i bezsensow-
nej dewastacji. Z punktu widzenia
cywilizacji człowieka nie powinno
być konfliktów i wojen wyznanio-
wych, burzenia świątyń, posągów,
a tym bardziej postponowania, a
zwłaszcza mordowania zwolenni-
ków jakiejś religii. Niestety, nawet
w dzisiejszej dobie tych konfliktów
nie udaje się powstrzymywać. Mo-
że przypadkowy pożar katedry No-
tre-Dame będzie choć po trosze na-
uczką? Spróbujmy w to uwierzyć,
w przededniu Świąt Wielkanoc-
nych, pamiętając, że tak po praw-
dzie, również w najbliższej okolicy
znajdziemy obiekty sakralne z dra-
matyczną historią na miarę No-
tre-Dame. Żeby niedaleko szukać,
wystarczy zapoznać się z dziejami
najstarszej warszawskiej parafii –
świętej Katarzyny. 

Z ałożona została w roku
1238 dzięki funduszom
księcia Konrada Mazowiec-

kiego, a finansował ją następnie
przez ród Służewskich. Kościół pa-
rafialny, najpierw drewniany, po-
tem murowany ulegał –  a to kolej-
nym rujnacjom, a to przebudo-
wom i dziś największą wartość za-
bytkową ma pochodzący z 1650
roku budynek plebanii, w którym
miałem niedawno okazję biesia-
dowania z najbardziej cenionym
przeze mnie duszpasterzem, kardy-
nałem Kazimierzem Nyczem. Nie-
chże więc święta Katarzyna będzie
naszą lokalną Notre-Dame, chro-
nioną od ognia i wojny. Czego ży-
czę także Czytelnikom „Passy”. Nie
tylko na Wielkanoc.

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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Na Ursynowie uruchomio-
no pierwszą ogólnodo-
stępną jadłodzielnię. W
otwarciu uczestniczyli
przedstawiciele władz
dzielnicy, wolontariusze
skupieni wokół ruchu Fo-
odsharing Warszawa oraz
licznie zgromadzeni
mieszkańcy. 

Jadłodzielnia jest zlokali-
zowana przy wejściu do Urzę-
du 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 lodów-
ce można zostawić produkty
żywnościowe, których sami
nie jesteśmy w stanie wyko-
rzystać, mogą zaś z powodze-
niem przydać się komuś inne-
mu. O tym, jakie produkty
można pozostawić w jadło-
dzielni, jak je opisać i oznako-
wać, informuje regulamin
przygotowany przez Foodsha-
ring Warszawa.

– Ideą powstania i funkcjo-
nowania jadłodzielni jest
przede wszystkim niemarno-
wanie jedzenia. Robiąc często
zakupy ,,w biegu” nie zawsze
mamy możliwość precyzyjne-
go oszacowania ilości jedzenia,
które będziemy w stanie wyko-

rzystać. Kupujemy produkty na
zapas i zdarza się, że zbyt dłu-
go pozostają one w naszych lo-
dówkach czy szafkach. Dzięki
naszej wspólnej inicjatywie
nadwyżka żywności, zamiast
do kosza na śmieci, może trafić
do osoby potrzebującej. Zachę-
cam mieszkańców Ursynowa
do zapoznania się z zasadami
korzystania z jadłodzielni i
dzielenia się jedzeniem z sąsia-
dami. Działanie punktu w
pierwszych, pilotażowych,
dniach i tygodniach, będzie sys-
tematycznie monitorowane,
aby na podstawie obserwacji i
zgłaszanych uwag wypracować
formułę funkcjonowania naj-
bardziej odpowiadającą potrze-
bom Ursynowian – tłumaczy
Jakub Berent, zastępca burmi-
strza Dzielnicy Ursynów.

Tylko do końca kwietnia trwa ak-
cja #StopPrzedeptom, której celem
jest poprawa estetyki przestrzeni
publicznej Ursynowa. Chodzi o do-
prowadzenie do likwidacji przedep-
tów poprzez zastąpienie ich chodni-
kami lub poprzez odtworzenie
trawników. 

Mieszkańcy najlepiej znający swoje co-
dzienne piesze trasy mogą do końca kwiet-
nia zgłaszać przedepty do likwidacji. Zgło-
szenia można  przesyłać pod adres przedep-
ty@ursynow.pl – podając  w mailu w mia-
rę dokładną lokalizację, propozycje zmian
(wybudowanie chodnika, odtworzenie zie-
leni) 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 przedep-
ty, będące efektem bardziej lenistwa niż
wygody.

W związku z akcją #StopPrzedeptom
rady Paweł Lenarczyk ze Stowarzyszenia
Otwarty Ursynów zaproponował  wybu-
dowanie chodnika dla pieszych, zaczynają-
cego się od przejścia dla pieszych przy al.
KEN na wysokości budynku przy ul. Ha-
wajskiej 18a. 

– Opalikowanie tego miejsca nie przynio-
sło efektu i pokazało, że przyzwyczajenia
mieszkańców są silniejsze od zakazów cho-
dzenia. Dlatego uprzejmie proszę o wykorzy-
stanie informacji, które dzień w dzień, do-
starczają nam korzystający z tego przedep-
tu i jego zalegalizowanie przez wybudowa-
nie chodnika i doprowadzenie do rekultywa-
cji trawnika– czytamy w uzasadnieniu pro-
pozycji radnego Lenarczyka.

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 fil-
mów najchętniej obejrzeliby mieszkańcy  podczas ple-
nerowych 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 ro-
ku z kinem fantasy, wstrzymają oddech przy filmach sensacyjnych,
czy jednak postawią na lżejsze kino ostatnich lat.

Oto kategorie, na które można głosować – zwyciężyć może tyl-
ko jedna:

1) Fantastyczny Ursynów – filmy fantasy – kino z kosmosu i
mroczna przyszłość m. in.: Interstellar, Deadpool 2, Logan: Wolve-
rain, 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 cha-
ta bogata, Jestem taka piękna, Kształt wody, Morderstwo w Orient
Expresie.

Radni Otwartego Ursynowa – Piotr Skubiszewski, Le-
szek Lenarczyk oraz  Paweł Lenarczyk – wystąpili do
burmistrza Dzielnicy Ursynów z interpelacją w spra-
wie rezygnacji ze  stosowania jednorazowych opako-
wań, naczyń wykonanych z plastiku i zastąpienie ich
wyrobami z materiałów ekologicznych (biodegrado-
walnych) lub wielokrotnego użytku.

Propozycja stosowania materiałów ekologicznych ma dotyczyć
Urzędu Dzielnicy Ursynów,  jednostek podległych oraz  wydarzeń
organizowanych lub współorganizowanych przez dzielnicę. Rad-
ni zawnioskowali także o stosowanie w urzędzie wody wodociągo-
wej, stosowanie tzw. zielonych zamówień oraz o działania promo-
cyjne zachęcające do nieużywania przez mieszkańców jednora-
zówek plastikowych. Zwrócono się także o zapewnienie bezpłatnych
torebek na psie odchody, wykonanych z materiałów biodegradowal-
nych oraz o ich dystrybucję wśród mieszkańców.

– Używanie plastikowych produktów prowadzi do zanieczyszcze-
nia środowiska naturalnego nie tylko w skali globalnej, ale także lo-
kalnie w Polsce, w Warszawie. Warto już dziś podjąć działania ma-
jące na celu rezygnację z korzystania z plastikowych produktów i
zastępowanie ich produktami ekologicznymi. Warto, aby działania
były podejmowane systemowo, tym bardziej, że mogą oznaczać
zmiany cen nabycia towarów i usług – czytamy w interpelacji. 

Dlaczego wybory do 
Europarlamentu są tak ważne?
W sobotę, 27 kwietnia o godz. 15.30 w ursynowskim
Ratuszu (al. KEN 61) odbędzie się spotkanie eduka-
cyjno-profrekwencyjne, mające zachęcić mieszkań-
ców Ursynowa do skorzystania z prawa wyborczego
podczas najbliższych wyborów do Parlamentu Euro-
pejskiego. 

To wspólna inicjatywa Urzędu Dzielnicy Ursynów oraz Fun-
dacji Państwo Prawa. Prelegentem będzie Jerzy Stępień (były pre-
zes Trybunału Konstytucyjnego), a spotkanie poprowadzi red.
Przemysław Szubartowicz. 

Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Niestety, wy-
bory te od lat w Polsce mają niską frekwencję, w ostatnich trzech
turach nie przekroczyła ona 25% (w 2004 - 20,9%; 2009 -
24,53%; 2014 - 23,83%). Średnia frekwencja w Europie w wy-
borach do europarlamentu w 2014 roku wyniosła 43,1%. Polska
zajęła 4. miejsce od końca. Za nami były tylko Słowenia, Czechy
i Słowacja.

Sam zdecyduj, co chcesz
oglądać w plenerze

Interpelacja radnych: 
stop dla plastiku

Nie marnuj jedzenia!

#StopPrzedeptom – zgłoszenia tylko do końca kwietnia

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. War-
szawscy drogowcy właśnie ogłosili
postępowanie, które wyłoni wyko-
nawcę 188 z nich. Pozostałe zostaną
zamontowane w ramach prac kon-
serwacyjnych.

– Naszym priorytetem jest bezpieczeń-
stwo. Zwłaszcza pieszych, czyli uczestników
ruchu, którzy są zupełnie niechronieni. Dzia-
łamy konsekwentnie, od lat. Dlatego też licz-
ba doświetlonych „zebr” przekroczy w tym
roku 1300. Statystyki pokazują, że przyno-
si to wymierne efekty, ale trzeba pamiętać,
że nasze działania nie są w stanie zastąpić
zdrowego rozsądku – mówi Robert Soszyń-
ski, zastępca prezydenta m. st. Warszawy.

Przejścia dla pieszych bez sygnalizacji
świetlnej od 2015 roku są sukcesywnie pod-
dawane audytowi bezpieczeństwa. Audy-
torzy oceniają przejścia pod kątem 30 ry-
gorystycznych kryteriów, a jednym z nich
jest właśnie jakość oświetlenia. Przez ten
czas sprawdzonych zostało ponad 2800 zebr

w całym mieście, docelowo do 2020 r. audy-
tem mają zostać objęte wszystkie przejścia
bez sygnalizacji świetlnej.

W tym roku warszawscy drogowcy z Za-
rządu Dróg Miejskich planują poprawić bez-
pieczeństwo na kolejnych 400. Na 188 z
nich drogowcy mają już przygotowaną do-
kumentację projektową i właśnie ogłosili
przetarg na realizację. 

Przejścia objęte przetargiem zostaną wy-
posażone w dodatkowe słupy i oprawy
oświetleniowe, zaprojektowane tak, aby
oświetlały pieszego na przejściu. Oprawy

które montowane są na niższych słupach,
kierują światło pod odpowiednim kątem bez-
pośrednio na zebrę. Oznacza to, że pieszy
podczas pokonywania jezdni jest doświetla-
ny z boku, co bardzo poprawia jego widocz-
ność. Oprawy tych latarni wyposażone są w
żarówki LED, które pozwalają uzyskać ja-
śniejsze światło przy mniejszym zużyciu prą-
du. Takie oświetlenie ma pojawić w dzielni-
cach: Mokotów (36 lokalizacji), Wawer (25
lokalizacji), Białołęka (15 lokalizacji), Rem-
bertów (14 lokalizacji), Wola (14 lokalizacji),
Praga-Południe (13 lokalizacji), Śródmie-
ście (11 lokalizacji), Ursynów (10 lokalizacji),
Ursus (9 lokalizacji), Włochy (9 lokalizacji),
Wilanów (8 lokalizacji), Bemowo (7 lokali-
zacji), Ochota (6 lokalizacji), Bielany (3 lo-
kalizacje), Targówek (3 lokalizacje), Weso-
ła (3 lokalizacje) i Żoliborz (2 lokalizacje).

W tym roku ZDM planuje również wyko-
nać doświetlenie około 200 przejść przy po-
mocy istniejących latarni, na których mon-
towane będą dodatkowe oprawy. Jest to me-
toda tańsza i bardziej doraźna, możliwa do
zastosowania tam, gdzie istnieją latarnie
ustawione bezpośrednio przy przejściu dla
pieszych. K a m i l  D ą b r o w a
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MMAACCIIEEJJ PPEETTRRUUCCZZEENNKKOO:: ZZ wwaarr-
sszzaawwsskkiieeggoo ppuunnkkttuu wwiiddzzeenniiaa rreepprreezzeenn-
ttuujjee ppaannii ssttuupprroocceennttoowwoo ppoołłuuddnniioowwyy
ttyypp kkoobbiieettyy,, pprroowwaaddzząącc pprrzzyy uull.. HHiirrsszz-
ffeellddaa nnaa UUrrssyynnoowwiiee sszzkkoołłęę mmuuzzyykkii rroozz-
rryywwkkoowweejj MMuuzzooffiilliiaa ii mmiieesszzkkaajjąącc ww lleesszz-
nnoowwoollsskkiimm MMyyssiiaaddllee,, oo rrzzuutt bbeerreetteemm
ppoozzaa ggrraanniiccęę ddzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww...... CCzzyy
wwsszzyyssttkkoo ww ppaannii żżyycciiuu ooddbbyywwaa ssiięę ppoodd
hhaassłłeemm:: GGoo ssoouutthh......??

PPAATTRRYYCCJJAA KKAAWWĘĘCCKKAA-CCZZEERRSSKKAA::
Tak naprawdę to jestem rodowitą ra-
domianką, w Radomiu ukończyłam
szkołę podstawową i liceum ogólno-
kształcące i tam też zaczynałam pracę
zawodową w Zespole Szkół Muzycz-
nych im. Oskara Kolberga. Ale skoro
Radom jest na południe od Warszawy,
to można mnie i pod tym względem
uznać za kobietę południa. 

RRaaddoomm bbaarrddzzoo ssiięę zzbblliiżżyyłł ddoo WWaarrsszzaa-
wwyy ppoopprrzzeezz ddrrooggęę eekksspprreessoowwąą EE-7777,, aa
nnaa ddooddaatteekk zzaaffuunnddoowwaałł ssoobbiiee lloottnniisskkoo,,
wwiięęcc nniiee jjeesstt ggoorrsszzyy nniiżż WWaarrsszzaawwaa......

Ale w Warszawie jest mi wygodniej
pracować, a Ursynów to akurat bardzo
dobre miejsce do znajdowania uczniów
mojej szkoły 

JJeesszzcczzee zzaa kkoommuunnyy ssłłaawwnnyy kkrryyttyykk
mmuuzzyycczznnyy JJeerrzzyy WWaallddoorrffff nnaazzyywwaałł óóww-
cczzeessnnąą mmłłooddzziieeżż ppookkoolleenniieemm ggłłuucchhyycchh,,
wwyyddaajjee ssiięę jjeeddnnaakk,, żżee jjeeśśllii cchhooddzzii oo uummuu-
zzyykkaallnniieenniiee,, ttoo nniicc ssiięę ww ppoollsskkiieejj sszzkkoo-
llee ddoo ddzziissiiaajj nnaa kkoorrzzyyśśćć nniiee zzmmiieenniiłłoo......

W szkołach publicznych umuzykal-
nienia praktycznie nie ma. Na szczeblu
podstawówek w programie klas 1-6 jest
jedna godzina muzyki tygodniowo.
Dzieci nie widzą sensu w prowadzeniu
takich sporadycznych lekcji, nie intere-
sują się tymi zajęciami i pytają często: a

po co nam nuty? Ale to kwestia same-
go systemu kształcenia, o którym moż-
na by długo dyskutować. Nie chcę się
zresztą skupiać na narzekaniu, skoro
moim zawodowym zadaniem jest pro-
pagowanie muzyki. 

DDoommyyśśllaamm ssiięę,, żżee ddzziieeccii ppoozzoossttaajjąą
ww pprrzzeekkoonnaanniiuu,, żżee jjeeśśllii nniiee mmaajjąą mmuu-
zzyycczznneeggoo ttaalleennttuu,, ttoo ssiięę nnpp.. nniiee nnaauucczząą
śśppiieewwaaćć......

Większość rodziców i dzieci rzeczy-
wiście 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 wcze-
śnie, to można wiele osiągnąć. Tylko
że nauka jest potrzebna. Gdy mój sy-
nek napisze źle jakąś literkę, zwra-
cam 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. 

AAllee cczzyy kkttoośś bbeezz ttaalleennttuu mmuuzzyycczznneeggoo
jjeesstt ww ssttaanniiee cczzyyssttoo zzaaśśppiieewwaaćć??

Prowadzę akurat szkolenia dla firm
w ramach programu Rock Your Busi-
ness. Jest to innowacyjna formuła w
Europie środkowo-wschodniej, polega-
jąca na warsztatach chóralnych firm.
Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt takich
szkoleń. Ostatnio mieliśmy szkolenie
dla firmy farmaceutycznej na Malcie. O
dziwo, już po trzech godzinach byli w
stanie zaśpiewać na trzy głosy „Take a
Chance” z repertuaru zespołu ABBA.
Bo tak naprawdę ludzie lubią śpiewać.
Oczywiście, w chórze ci gorzej śpiewa-
jący mogą się niejako ukryć. 

AA cczzyy ddzziieecckkoo bbęęddąąccee ssaammoorrooddnnyymm
ttaalleenntteemm mmoożżee wwyyggrraaćć jjaakkiiśś tteelleewwiizzyyjj-
nnyy kkoonnkkuurrss wwookkaallnnyy??

Teraz nie ma tak, że konkursy wygry-
wają samorodne talenty. Zwycięzcami
zostają dzieci wyszkolone muzycznie. 

AA ttee ddzziieeccii zzmmuusszzaa ssiięę cczzęęssttoo ddoo oobboo-
wwiiąązzkkoowweeggoo zzaaśśppiieewwaanniiaa pprrzzeebboojjóóww
aanngglloojjęęzzyycczznnyycchh zz lleeppsszząą lluubb ggoorrsszząą
mmuuzzyykkąą,, aallee zz tteekkssttaammii wwpprroosstt bbeezznnaa-
ddzziieejjnnyymmii ww ppoorróówwnnaanniiuu zz ttyymm,, ccoo ttwwoo-
rrzząą ppoollssccyy aauuttoorrzzyy......

To fakt, ale formaty importowanych
programów wymagają, by śpiewano
utwory, na których zależy właścicielom
tych formatów. Stąd wyznacza się odpo-
wiednie proporcje utworów rodzimych
i zagranicznych. To samo obserwuje-
my zresztą również na antenach radio-
wych. W godzinach największej słu-
chalności nadaje się akurat te piosenki,
do których ma się prawa. Stacje radio-
we nadają piosenki zachodnie, ponie-
waż mają z tego profity pozwalające
się utrzymać. 

NNoo ccóóżż,, wwoollnnyy rryynneekk jjeesstt nniieeuubbłłaaggaa-
nnyy,, wwiięęcc mmuussiieelliiśśmmyy ppooggooddzziićć ssiięę nnaawweett
zz ttyymm,, żżee pprraawwaa ddoo nnaasszzeeggoo ppaattrriioottyycczz-
nneeggoo uuttwwoorruu zz ookkrreessuu ddrruuggiieejj wwoojjnnyy
śśwwiiaattoowweejj –– „„CCzzeerrwwoonnee mmaakkii nnaa MMoonn-
ttee CCaassssiinnoo”” –– zznnaallaazzłłyy ssiięę ww rręękkaacchh nniiee-
mmiieecckkiicchh......

Na szczęście w roku 2015 porozu-
mienie naszego Ministerstwa Spraw
Zagranicznych z Ministerstwem Kultu-
ry Bawarii sprawiło, że strona polska
odzyskała te prawa. A wracając do kwe-
stii śpiewania po angielsku, trzeba
zwrócić uwagę, że teraz na rynku mu-
zycznym decydującą role odgrywają in-
ternetowe media, chociażby YouTube.

To one generują popularność, napędza-
ją pieniądze i trzeba się do tego dosto-
sować. Jeden na milion wypłynie na
arenie międzynarodowej jako wielki ar-
tysta śpiewający w języku polskim.

OOdd rraazzuu pprrzzyyppoommnniiaałłaa mmii ppaannii,, żżee
ssłłaawwnnyy sskkaammaannddrryyttaa KKaazziimmiieerrzz WWiiee-
rrzzyyńńsskkii zzddoobbyyłł ww 11992288 zzłłoottyy mmeeddaall
oolliimmppiijjsskkii ww kkoonnkkuurrssiiee ppooeezzjjii zzaa ttoommiikk
wwiieerrsszzyy ppooddddaannyycchh oocceenniiee jjuurryy,, ttyyllkkoo żżee
ww ttłłuummaacczzeenniiuu nnaa nniieemmiieecckkii.. ZZoossttaawwmmyy
jjeeddnnaakk ppooeezzjjęę ii ppoommóówwmmyy oo pprroowwaaddzzoo-
nneejj pprrzzeezz ppaanniiąą MMuuzzooffiilliiii......

Zdecydowałam się założyć tę szkołę,
mając świadomość, że w Warszawie ma-
my głównie placówki klasycznej eduka-
cji muzycznej, a brakuje szkół muzyki
rozrywkowej sensu stricto, np. musicalo-
wej, więc chciałam poniekąd wypełnić tę
lukę. W skali miasta mamy raptem szko-
łę im. Krzysztofa Komedy na Woli przy
Olbrachta, Policealne Studium Jazzu im.
Henryka Majewskiego przy Połczyńskiej
i Szkołę Rocka na Pradze. Edukacja kla-
syczna sprawia, że dzieci faktycznie po-
trafią zagrać tylko z nut. Ma to oczywi-
ście swoje zalety, bo niezależnie od tego,
czy dziecko będzie w przyszłości muzy-
kowało, czy nie, wyrasta nam kulturalny
człowiek, który będzie chadzał do fil-
harmonii i opery. Ale to klasyczne kształ-
cenie nie załatwia wszystkiego. 

ŻŻeebbyy zzaatteemm ppóójjśśćć kkrrookk ddaalleejj,, ttrrzzeebbaa
zzaa eedduukkaaccjjęę zzaappłłaacciićć......

Panuje u nas przyzwyczajenie, że
edukacja jest bezpłatna, ale jeśli rodzi-
ce chcą, żeby dziecko osiągnęło coś wię-
cej, to muszą zdecydować się na naukę
prywatną. W niedalekiej perspektywie
mamy wszakże otwarcie głównego Do-
mu Kultury na Ursynowie i tam, moim
zdaniem, mogłaby funkcjonować szkół-
ka kształcąca w zakresie muzyki roz-
rywkowej. W tej dzielnicy nie brakuje
zresztą muzyków, będących mistrzami
w tej dziedzinie – jak choćby doktor
sztuk muzycznych Krzysztof Herdzin,
pianista, kompozytor aranżer, grający
między innymi utwory Fryderyka Cho-
pina w jazzowej transpozycji. To właśnie
za pośrednictwem Herdzina nawiąza-
łam swego czasu kontakt z Wojciechem
Młynarskim, poszukując kogoś, kto zgo-
dzi się stworzyć polską wersję dwu tek-
stów piosenek, napisanych przeze mnie
po angielsku. Już pierwszy tekst Mły-
narskiemu się spodobał i w rezultacie
pan Wojciech sporządził polskie tłuma-
czenie dwu moich utworów. Jeden z
nich pt. „W błękit świat zmieniasz mi”
umieściłam na mojej płycie. 

WWssppoommnniiaałłaa ppaannii oo sswwooiimm uuddzziiaallee
ww zzaaiinniiccjjoowwaanneejj pprrzzeezz sszzkkoocckkiieeggoo aarrttyy-
ssttęę BBrriiaannaa AAllllaannaa aakkccjjii RRoocckk YYoouurr BBuussii-
nneessss,, ww kkttóórreejj zzbbiioorroowwee śśppiieewwaanniiee bbuu-
dduujjee zznnaakkoommiicciiee dduucchhaa zzeessppoołłuu,, tteeaamm
ssppiirriitt,, ppoommaaggaajjąącc ttyymm ssppoossoobbeemm ww wwyy-
kkoonnyywwaanniiuu kkoorrppoorraaccyyjjnnyycchh zzaaddaańń,, mmiięę-
ddzzyy iinnnnyymmii ww zzaattrruuddnniiaajjąącceejj ii mmnniiee
wwiieellkkiieejj ffiirrmmiiee RRiinnggiieerr AAxxeell SSpprriinnggeerr
PPoollsskkaa...... 

Nie ukrywam, że spontaniczne two-
rzenie chórów pracowniczych to wy-
jątkowo miłe zajęcie. Ucząc ludzi śpie-
wać, dajemy im dużo radości, bo więk-
szość z nich przekonuje się, iż są w sta-
nie przemienić się nagle w wokalistów-
amatorów. Tym bardziej się cieszę, że
byłam pierwszą osobą zaproszoną do
tego wspaniałego projektu. 

AA jjaakkii rrooddzzaajj mmuuzzyykkii aakkuurraatt ppaannii lluu-
bbii nnaajjbbaarrddzziieejj ii kkttóórryycchh kkoommppoozzyyttoorróóww
ppaannii pprreeffeerruujjee??

Jeśli chodzi o klasykę, to cenię Jana
Sebastiana Bacha, Sergiusza Rachma-
ninowa, Sergiusza Prokofiewa, Johan-
nesa Brahmsa, Karola Szymanowskie-
go. Spośród muzyków współczesnych
lubię słuchać jak gra amerykański pia-
nista jazzowy Chick Corea, podoba mi
się twórczość Grzegorza Piotrowskie-
go, Zbigniewa Preisnera, a także zmar-
łego w 1983 laureata Oscara Bronisła-
wa Kapera. 

SSzzcczzeeggóóllnniiee lluubbiiaannaa pprrzzeezz ppaanniiąą ppiioo-
sseennkkaa ww wwyykkoonnaanniiuu iinnnneeggoo aarrttyyssttyy......

Jest takich piosenek niemało, ale pa-
miętam, że już jako dziecko byłam zafa-
scynowana kunsztem Edyty Geppert, a
zwłaszcza wykonaniem przez nią utwo-
ru „Och życie, kocham cię nad życie” ze
słowami Wojciecha Młynarskiego. 

ZZaappyyttaamm zzaatteemm ppooddssttęęppnniiee,, ccoo ppaannii
ssąąddzzii oo śśwwiięęccąąccyymm ttrriiuummffyy wwśśrróódd lluudduu
pprraaccuujjąącceeggoo RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj ddiissccoo ppoolloo?? 

Może dyplomatycznie odpowiem, że
od kiedy istnieje muzyka, zawsze mie-
liśmy jej użytkową odmianę dla ludu,
mającą rozbawić towarzystwo. Nie je-
stem jednak za rozpowszechnianiem
disco polo w radiu i telewizji, które po-
winny promować muzykę artystyczną,
uszlachetniającą społeczeństwo. Nie-
mniej, zdaję sobie sprawę, że za tym
pierwszym rodzajem muzyki przepa-
dają małe dzieci oraz osoby bez jakiej-
kolwiek edukacji muzycznej. Disco po-
lo jest jak tanie wino, z którego obecno-
ścią na rynku trzeba się pogodzić. 

CCzzyy ppaannii mmąążż rróówwnniieeżż wwyywwooddzzii ssiięę zz
kkrręęgguu mmuuzzyykkii??

On akurat nie i całe szczęście, bo ktoś
musi myśleć o sprawach przyziemnych.
Mąż zajmuje się akurat ubezpieczenia-
mi, ale kocha muzykę, jest najpraw-
dziwszym melomanem. Za to dwójka
naszych dzieci kształci się muzycznie.
Ośmioletni synek i pięcioletnia córecz-
ka uczą się grać na pianinie. On jest na-
wet frontmanem uroczego zespołu ma-
luchów. 

IImmaa ssiięę ppaannii nnaajjrróóżżnniieejjsszzyycchh zzaajjęęćć
nnaa nniiwwiiee kkuullttuurryy,, bbęęddąącc jjeeddnnaakk ppoozzaa
wwsszzyyssttkkiimm ppeeddaaggooggiieemm.. CCzzyy ppooppaarrłłaa
ppaannii zzaatteemm oodd ppoocczząąttkkuu ssttrraajjkk nnaauucczzyy-
cciieellii??

Pyta pan nauczycielkę! (śmiech...).
Oczywiście, że popieram, pomimo że
pracuję głównie w sektorze prywatnym
i powód strajku mnie jakoby nie doty-
czy. Uważam, że czas na zmianę sytu-
acji, że nauczyciele to jedna z najgorzej
opłacanych grup zawodowych. Ostat-
nio słyszałam argument, że zawsze tak
było i nikt się nie buntował. Przecież
jak się podpisuje umowę o pracę, to
wiadomo, że nauczyciel kokosów nie
zarabia itd. itd. ... 

A ja mam takie podejście, że dzięki
zmianom myślenia i tego, że ktoś potra-
fił kiedyś powiedzieć dość, ja jako kobie-
ta mam prawo do edukacji, mam prawa
wyborcze i jestem równoprawną oby-
watelką Państwa oraz członkiem rodzi-
ny. Nie zawsze tak było i cieszę się, że
ktoś kiedyś owe „dość” powiedział. 

Uważam, że zawód nauczyciela jest
zawodem misyjnym. Ale powinien być
godnie opłacany, bo teraz pensje mają
z godnym życiem mało wspólnego. Nie
przekonują mnie argumenty o dwóch
miesiącach wakacji, bo tak naprawdę
to jest 6 tygodni. Czyli tydzień dłużej
niż w kodeksie pracy dla zwykłego pra-
cownika. Do końca czerwca są rady pe-
dagogiczne, wypełnianie katalogów
ocen, klasyfikacje itd. – a od połowy
sierpnia wraca się do szkoły, na usta-
wianie planu, dyżury. Nie są to pełno-
wymiarowe godziny, ale jak widać z
wypowiedzi, mało kto wie, że pensja
wakacyjna nauczyciela jest niższa od tej
w roku szkolnym. 

Mogłabym napisać pracę licencjac-
ką z argumentacji za tą podwyżką.
Stron w tym wywiadzie by nie starczy-
ło! (śmiech).

Przechodząc zaś do sedna, uważam
otóż, że jak wszędzie, mamy ludzi w
swoim fachu lepszych i gorszych. Chcia-
łabym, aby nauczyciele dostali tę, tak
naprawdę niedużą podwyżkę, patrząc
na rynek pracy i płacy. Szanuję i podzi-
wiam ludzi, którzy kształcą moje dzie-
ci i nie tylko moje. To wielka odpowie-
dzialność i duży trud. Chciałabym, aby
byli szczęśliwi z wykonywanego zawo-
du oraz żeby byli godnie za to wynagra-
dzani. 

WW ttaakkiimm rraazziiee rreeddaakkccjjaa „„PPaassssyy”” żżyy-
cczzyy zz ookkaazzjjii ŚŚwwiiąątt WWiieellkkaannooccnnyycchh,, żżeebbyy
nniiee mmuussiiaałłaa ssiięę ppaannii uuttrrzzyymmyywwaaćć zz nnaa-
uucczzyycciieellsskkiieejj ppeennssjjii.. 

Wielkanocna spowiedź Pati Cze przed konfesjonałem „Passy”

Wyśpiewała nam wszystko!

PPAATTRRYYCCJJAA KKAAWWĘĘCCKKAA-CCZZEERRSSKKAA (pseudo artystyczne Pati Cze), piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów,
promotorka muzyki rozrywkowej, menedżerka. Laureatka wielu konkursów piosenki. Siostra-bliźniaczka śpiewa-
jącej 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 jed-
nak 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. 
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W sobotę 13 kwietnia w  Magdalence  od-
był się  organizowany pod egidą Świato-
wego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
rajd pieszo-rowerowy “Szlakiem Naszej
Historii”. To już 34. edycja rajdu na Ma-
zowszu i 18. na terenie gminy Lesznowola.  

Mimo niesprzyjającej pogody w rajdzie wzięło
udział 200 osób, w tym rodziny z małymi dzieć-
mi. Rajd odbywa się na terenie gmin Lesznowola
oraz Raszyn i polega na dotarciu (pieszo lub na ro-
werze) do wyznaczonych miejsc pamięci histo-
rycznej z okresu I i II wojny światowej, na podsta-
wie mapy otrzymanej w miejscu zbiórki. 

W najbliższej okolicy znajduje się dziewięć ta-
kich miejsc.  To  m. in. miejsce straceń w magda-
leńskim lesie, gdzie w 1942 roku  rozstrzelano
więźniów Pawiaka,  czy pozostałości umocnień
ziemnych po armii pruskiej z okresu I wojny świa-
towej przy ul. Jeża w Sękocinie-Lesie .

Przy danym obiekcie na uczestników rajdu czeka
opiekun - przewodnik, który opowiada historię zwią-
zaną 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 koście-
le parafialnym w Magdalence, gdzie znajduje się ta-
blica pamiątkowa ku czci żołnierzy Armii Krajowej z
Podrejonu „Polesie” z VI Rejonu Obwodu „Obroża”.

Po przejściu wyznaczonej trasy patrole wraca-
ją na miejsce zbiórki, a uczestnicy przekazują ra-
porty z opisem jednego z odwiedzonych miejsc.
Mniejsze dzieci oddają prace plastyczne. Na zakoń-
czenie na wszystkich miłośników historii czekała
wojskowa grochówka i rozpalone ognisko. 

Uroczyste podsumowanie Rajdu „Szlakiem Na-
szej Historii” z udziałem Wójta Gminy i przedsta-
wicieli lesznowolskiego samorządu, odbędzie się
na początku maja. A . A .

F o t .   M a ł g o r z a t a  G r u d z i ń s k a

JJaakk ccoo rrookkuu,, GGmmiinnnnyy OOśśrrooddeekk KKuullttuurryy ww LLeesszznnoowwoollii pprrzzyyggoottoowwaałł wwaarrsszzttaattyy rręękkooddzziieellnniicczzee ddllaa oossóóbb,,
kkttóórree cchhcciiaałłyybbyy  wwłłaassnnoorręęcczznniiee oozzddoobbiićć sswwóójj ddoomm pprrzzeedd WWiieellkkaannooccąą.. PPooddcczzaass kkiillkkuu rróóżżnnyycchh ssppoottkkaańń
mmiieesszzkkaańńccyy uucczzyyllii ssiięę mm.. iinn.. jjaakk zz gglliinnyy zzrroobbiićć wwiieellkkaannooccnnee zzaajjąąccee ii ppooddssttaawwkkii ddoo jjaajjeekk,, ppaallmmyy ii iinnnnee ttrraa-
ddyyccyyjjnnee oozzddoobbyy..  CCyykkll wwiioosseennnnoo-wwiieellkkaannooccnnyycchh wwaarrsszzttaattóóww zzaakkoońńcczzyyłł ssiięę wwee  wwttoorreekk 1166 kkwwiieettnniiaa,, aa
eeffeekkttyy mmoożżnnaa ppooddzziiwwiiaaćć nnaa zzaałłąącczzoonnyycchh zzddjjęęcciiaacchh..

F o t .  G O K  L e s z n o w o l a  

Wielkanocne ozdoby

„„SSttrrooiikkii wwiieellkkaannooccnnee zz żżyywwyycchh kkwwiiaattóóww”” - zzaajjęęcciiaa ww KKlluubbiiee MMaamm

Weekend z historią 



8

W Polsce coraz więcej osób rezy-
gnuje ze spędzania czasu wśród
natury z powodu lęku przed
kleszczami, a konkretnie choro-
bami, które przenoszą. Niestety,
na choroby odkleszczowe jeste-
śmy narażeni również w mie-
ście. Czy zatem dla niektórych
każde wyjście z domu będzie się
niedługo wiązało z lękiem o
konsekwencjach ugryzienia
przez kleszcza?

J ako lekarz ze specjalizacją „cho-
roby wewnętrzne” zajmuję się
chorobami odkleszczowymi od

kilkunastu lat i wiem, że nie należy lek-
ceważyć faktów. Populacja kleszczy
oraz liczba osób z rozpoznaniem bore-
liozy lub odkleszczowego zapalenia
mózgu wzrosła w ostatnich latach pra-
wie o 50%. Ma to związek przede
wszystkim ze zmianami środowisko-
wymi – łagodne zimy i wzrost popula-

cji gryzoni (żywicieli kleszczy) – po-
wodują znacznie dłuższe żerowanie
oraz wzrost liczby tych ostatnich. Więk-
sza rozpoznawalność chorób przeno-
szonych przez kleszcze jest też zwią-
zana z rosnącą wśród społeczeństwa
świadomością zagrożenia, w myśl za-
sady: „nie rozpoznasz choroby, której
nie podejrzewasz u siebie”. Rola me-
diów jest tu kluczowa w propagowaniu
rzetelnych informacji.

Co robić, gdy zauważymy u siebie
kleszcza? Gdzie szukać pomocy? Jak
się uchronić przed infekcją, a przy oka-
zji nie zwariować od nadmiaru „inter-
netowych” sensacji?

Jeśli zaszczepimy się przeciwko od-
kleszczowemu zapaleniu mózgu (a jest
to choroba nieuleczalna) i będziemy
DOKŁADNIE oglądać swoje ciało po po-
wrocie z aktywności na świeżym po-
wietrzu – znacznie zredukujemy ryzy-
ko zarażenia.

Ważne jest, by kleszcza usunąć na-
tychmiast po zauważeniu na naszym
ciele. Nie jest to trudne i nie należy się
obawiać powikłań. Jedynym niezbęd-
nym narzędziem jest pęseta. Miejsce po
usunięciu należy zdezynfekować spiry-
tusem, bądź przemyć wodą z mydłem. 

W 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 następują-
cy sposób: kleszcza nie należy zabijać,
a zawinąć go w zwilżony przegotowa-
ną wodą wacik i włożyć do lodówki w
pojemniku (standardowe jałowe po-
jemniki na mocz do kupienia w aptece

). Pojemnik musi być szczelnie zamknię-
ty, ponieważ żywe kleszcze są ruchliwe.
Ważne, by nie trzymać pojemnika w
bezpośrednim kontakcie z jedzeniem, a
całą operację przeprowadzić w gumo-
wych rękawiczkach. Krętki borelii mo-
gą przenikać do naszego organizmu
również przez uszkodzoną skórę i bło-
ny śluzowe.

Co dalej? Miejsce ugryzienia na-
leży skrupulatnie obserwo-
wać. Najlepiej codziennie ro-

bić zdjęcie. Wszelkie zmiany skórne,
które pojawią się po 5 dniach od ukąsze-
nia są podejrzane i wymagają konsulta-
cji z lekarzem, gdyż może to być tzw. ru-
mień wędrujący (wczesna manifesta-
cja boreliozy). Dlaczego rumień nie po-
jawia się natychmiast? Jest to związane
z czasem reakcji układu odpornościo-
wego na obecność krętków borelii w
naszej skórze. Wszelkie zmiany poja-
wiające się tuż po ukąszeniu i w czasie
krótszym niż 5 dni, świadczą najpew-
niej o miejscowej reakcji alergicznej,
bądź nadkażeniu bakteryjnym innym
niż boreliozowe.

Borelioza na wczesnym etapie mo-
że przebiegać jak zwykłe przeziębie-
nie. Jeśli więc zaobserwujesz u siebie
charakterystyczny rumień (patrz zdję-
cie) i / lub objawy grypopodobne (go-
rączka, bóle mięśniowe i in.) – należy
zgłosić się do lekarza. W przychodni
POZ lekarz pierwszego kontaktu może
zlecić odpowiednie badania krwi. Nie-
stety, badania przeciwciał mają sens
najwcześniej po 2 tygodniach od kon-
taktu z zakażonym kleszczem. Można
powtórzyć je po kolejnych 2 tygodniach,
gdyż szacuje się, że układ immunolo-
giczny wytwarza właściwe przeciwcia-
ła po około 2-4 tygodniach od  wniknię-
cia krętków do organizmu.

Warto rozważyć poddanie
kleszcza analizie na obec-
ność DNA boreliozy. Takie

badania są dostępne także odpłatnie. W
Warszawie jest dostępnych kilka labo-
ratoriów świadczących taką usługę. Ba-
danie tego typu nie jest wprawdzie stan-
dardowo zalecana, ale da nam odpo-

wiedź wcześniej niż wyniki obecności
przeciwciał w naszej krwi.

Szybka interwencja w przypadku bo-
reliozy prognozuje jej wyleczenie. Za-
tem walczymy o skrócenie czasu reak-
cji od momentu postawienia diagnozy
do rozpoczęcia leczenia.

Pamiętaj! Sama obecność DNA
boreliozy w ciele kleszcza nie
jest jednoznaczna ze stwierdze-

niem choroby. Rozpoznanie stawia le-
karz na podstawie kompletu danych, po-
zyskanych po konsultacji z pacjentem i
analizie wyników zleconej diagnostyki.

Pacjenci często pytają mnie o profilak-
tyczne postępowanie w przypadku bo-
reliozy. Może to mieć miejsce w sytu-
acji, gdy ukąszenia przez kleszcze były
mnogie i wystąpiły w miejscu endemicz-
nego występowania choroby (patrz :
mapa). Wówczas o leczeniu (bez cze-
kania na wyniki przeciwciał) decyduje
lekarz, do którego należy zgłosić się NIE-
ZWŁOCZNIE po ukąszeniu. W innej sy-
tuacji postępujemy jak powyżej.

Podsumowując! Zawsze warto
pokazać miejsce ukąszenia le-
karzowi. Nie ma dwóch takich

samych przypadków i w razie wątpli-
wości lepiej rozwiać je w gabinecie le-
karskim, niż szukać porady u „doktora
Google’a”. 

d r  K a r o l i n a  M i ą s k i e w i c z  
K o n s u l t a c j a  m e r y t o r y c z n a :  

p r o f .  d r  h a b . n . m e d .  J a k u b  Z ą b e k

W sobotę 13 kwietnia Ur-
synowskie Centrum
Sportu i Rekreacji prze-
prowadziło dwie impre-
zy 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 Warsza-
wie przystało, w zawodach
udział wzięło ponad 200
uczestników, od najmłodszych
do najstarszych, którzy  rywa-
lizowali w swoich kategoriach
wiekowych, a do przepłynię-
cia mieli  dystans 25 lub 50 m.
Każdy z zawodników  walczył

o jak najlepszy czas na mecie  i
jak najwięcej punktów do kla-
syfikacji generalnej, co nie

przeszkodziło, aby zawody
przebiegły w rodzinnej i miłej
atmosferze .

Drugą imprezą , która wy-
startowała w samo południe w
Arena Active Club, był klubo-
wy trójbój siłowy.

Zawody urządzono dla  klu-
bowiczów, 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 pró-
by. Chociaż zawody miały cha-
rakter amatorski, ich uczestni-
cy podeszli do rywalizacji jak
najbardziej profesjonalnie i z
wielką determinacją, dzięki
czemu niektórzy pobili swoje
rekordy życiowe . Dla najlep-
szych siłaczy UCSiR przygoto-
wał  atrakcyjne nagrody rze-
czowe  oraz darmowe karnety
do Areny Active Club.

Czy należy bać się kleszczy?

Rodzinnie, sportowo, rekordowo...

W sobotę 13 kwietnia odbył się VI Pu-
char Warsa i Sawy karateków, w któ-
rym uczestniczyło ponad 200 dzieci z
klubów z całej Polski. Z ursynowskiej
Akademii Karate swój pierwszy starto-
wy debiut zaliczyło 11 osób Mamy
pierwsze sukcesy! 

Był to pierwszy tego typu turniej, w którym
uczestniczyli nasi początkujący. W latach wcze-
śniejszych Akademia współorganizowała w Are-
nie Ursynów Puchar Polski Dzieci, w którym star-
towało 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 prze-
kazać 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 reprezen-
towała Polskę na arenie międzynarodowej.

Na zawody przybył także nasz przyjaciel i naj-
większy ursynowski karateka Dawid Wiśniewski,

który wygrał walkę z guzem mózgu i już nie mo-
że się doczekać powrotu na matę.

Podczas turnieju zawodnicy mogli oglądać emocjo-
nujące zmagania w Polskiej Lidze Karate Tradycyjne-
go, gdzie zmierzyło się po 8 najlepszych zawodni-
ków 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 konkuren-
cji 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. War-
chałowskiego/ SP 323) lub w Domu Kultury przy
ulicy Kajakowej 12b.

Pozostali zawodnicy również świetnie się zapre-
zentowali, startując i wygrywając od 1 do 3 swo-
ich walk. Nie starczyło na finał ale cenne doświad-
czenie się przyda. Wszyscy otrzymali medale oraz
dyplomy. Zawody sportowe to kolejny etap rozwo-
ju, który w przyszłości na pewno zaprocentuje.

J u s t y n a  M a r c i n i a k  

Karate po ursynowsku
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Czy uczeń ma szansę w in-
teresujący sposób zdoby-
wać wiedzę i kształcić klu-
czowe 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 wie-
dzy do kompetencji”.

Razem ze swoimi rówieśnika-
mi z Estonii, Rumunii, Portuga-
lii, Bułgarii, Turcji mieszkały u
włoskich rodzin, uczęszczały na
warsztaty i zajęcia przygotowa-
ne przez włoską szkołę ISTITU-
TO COMPRENSIVO STATALE
BENEDETTO CROCE w niedu-
żym 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 lo-
dowców, obejrzeć znaleziska pa-
leontologiczne i usłyszeć ryk di-
nozaura. W tamtejszym Mu-
zeum Historii Ziemi, dzięki sys-
temowi quadrisphere, czyli pro-
jekcji 4 zsynchronizowanych fil-
mów, grze monitorów i luster
można uczestniczyć w niezwy-
kłej przygodzie śledzenia począt-
ków życia na naszej planecie.
Podczas zwiedzania słynnej fa-
bryki makaronów Baroni uczen-
nice miały możliwość zobaczyć,

jak działa laboratorium dopusz-
czające żywność do spożycia
oraz jak produkuje się makaron.
Niezwykłą okazją, by uzupełnić
wiedzę wyniesioną z lekcji hi-
storii, była wyprawa do staro-
żytnych Pompei. Warto też do-
dać, że podczas mobilności pro-
jektowej uczeń ćwiczy język an-
gielski w praktyce, poznaje ró-
wieśników z innych krajów, uczy
się samodzielności i odkrywa w
sobie rozmaite talenty. Polskie
uczennice ujawniły talent kuli-
narny, ucząc się pieczenia ciasta
podczas specjalistycznych warsz-
tatów w gospodarstwie agrotu-
rystycznym Regio Tratturo. Oka-
zały się najlepsze z chemii, wy-
grywając ze swoimi europejski-
mi rówieśnikami w szkolnym
konkursie ze znajomości pier-
wiastków. 

Cztery uczestniczki wyjazdu
po powrocie z włoskiej wypra-
wy stwierdziły, że podczas tego
tygodnia nie tylko dużo się na-
uczyły, ale również przeżyły fan-
tastyczną przygodę. Jak widać
warto brać udział w europejskich
projektach unijnych!

J .  W a ś k i e w i c z

Włoski urok Erasmusa+



1 0

W Mokotowskim Centrum Integracji
Mieszkańców przy ul. Woronicza 44a od-
było się coroczne seminarium “Partner-
stwa dla Mokotowa”, w ramach którego
działają partnerstwa lokalne “Moje
Wierzbno” i „Mój Służewiec”, “Nasze
Stegny”, “Moje Sielce”, “Siekierki - Reak-
tywacja” oraz “Stary Mokotów’”.

Przedstawiciele partnerstw podsumowali dzia-
łania, które miały miejsce w roku ubiegłym oraz
zaprezentowali plany działania na rok 2019. Se-
minarium otworzył burmistrz Dzielnicy Moko-
tów Rafał Miastowski, a wzięła w nim udział rów-
nież jego zastępczyni Anna Lasocka.

Ideę partnerstw w realizacji polityki społecznej
przypomniała Katarzyna Sekutowicz ze Stowa-
rzyszenia BORIS, które od lat wspiera mokotow-
skie partnerstwa. Rolę Dzielnicy w funkcjonowa-
niu ,,Partnerstwa dla Mokotowa’’ omówił naczel-
nik mokotowskiego Wydziału Spraw Społecznych
i Zdrowia – Bogdan Piec.

Ideą programu rozwoju partnerstw lokalnych
jest budowanie długofalowej współpracy i związ-
ków między instytucjami, organizacjami poza-
rządowymi, sektorem prywatnym oraz zaanga-
żowanymi mieszkańcami, zainteresowanymi
wspólnymi działaniami w zakresie spraw spo-
łecznych. Celem współpracy jest zwiększenie
efektywności działań poprzez wspólne rozwią-
zywanie problemów, wymianę zasobów i do-
świadczeń oraz lepszą koordynację działań. Dzia-

łania są planowane i realizowane wspólnie przez
podmioty działające na danym terenie. Takie za-
łożenie pozwala wypracować wspólne pomysły
oraz zintegrować podmioty działające lokalnie.
Dzięki zaangażowaniu wiele podmiotów można
wykorzystać zasoby każdego z partnerów (np. lo-
kal, sprzęt, wolontariuszy ze szkoły) bez pono-
szenia dodatkowych kosztów. Kluczowi w dzia-
łaniach są mieszkańcy, którzy aktywnie włącza-
ją się w działania: w pomysły i ich realizację. To
w końcu mieszkańcy najlepiej znają potrzeby
miejsca, w którym żyją i to oni mają też możli-
wość i moc zrobienia czegoś dla swojej “Małej Oj-
czyzny”. 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 lokal-
nych miało możliwość dokonania autoprezenta-
cji, przedstawienia dotychczasowych osiągnięć, a
także omówienia projektów i planów na najbliż-
szą przyszłość.

Partnerstwa realizowały liczne projekty np. Dni
Sąsiada, podwórkowe Gwiazdki, zajęcia dla dzie-
ci, zajęcia dla seniorów, wydawały lokalne gazet-
ki, organizowały lokalne festyny. W Partnerstwie
dla Mokotowa ,,Moje Sielce’’ narodził się pomysł
organizacji Festiwalu Grzesiuka. W tym roku od-
będzie się już czwarta edycja tego wydarzenia.

Każdy z nas może coś zrobić w swoim miejscu
zamieszkania, zapraszamy do współpracy! 12 kwietnia 2019 roku w kinie Luna od-

był się Best Off, czyli Przegląd Najlep-
szych Filmów Polskiego Kina Niezależne-
go. Zaprezentowano 10 filmów nadesła-
nych przez następujące festiwale:

- Węgiel Film Festival z Krakowa 
- Folk Film Festiwal z Sianowa
- Młode Albatrosy z Gdyni
- Off Cinema z Poznania

- Solanin - Film Festiwal z Nowej Soli
- Konkurs Filmów Amatorskich KLAPS z Byd-

goszczy
- 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 re-
żyserii Michała Hytrosia.

Na Siekierkach fajnie jest.
Wieloletni mieszkańcy do-
brze o tym wiedzą. Od bli-
sko 20 lat, czyli od czasu,
kiedy Dorożkarnia poja-
wiła się tutaj (pierwsza
siedziba to ul. Kątna), ob-
serwujemy jak osiedle się
zmienia. Niezwykłą war-
tością i wciąż odkrywa-
nym potencjałem są jego
Mieszkańcy.

To dzięki nim Dorożkarnia
mogła rozpocząć Korzenie Sie-
kierek – projekt o historii lokal-
nej, zrealizować inicjatywy
mieszkańców osiedla w projek-
cie Operacja Siekierki, w czasie
wakacji lepić siekierkowskie do-
my czy z grupą przyjaciół z Sie-
kierek i Czerniakowa zorganizo-
wać przedpołudnie z planszów-
kami.

Dorożkarnia, oprócz swojej
działalności, jest miejscem
otwartym dla każdego. Mając
swój dom i swoją pracę czasem

okazuje się, że człowiek potrze-
buje trzeciego, niezależnego ob-
szaru. Dlaczego więc nie tam?
Wszak jest to Miejsce Aktywno-
ści Lokalnej. MAL to sposób dzia-
łania, idea, sygnał, że coś może
być otwarte na mieszkańców i
ich inicjatywy. To przestrzeń dla
sąsiadów i przez nich współtwo-
rzone. To miejsce spotkań, po-
znawania innych mieszkańców,
realizacji własnych potrzeb, nie-
koniecznie wprost związanych
z kulturą. Może ktoś ma pasję,
którą chciałby podzielić się z in-
nymi? Pokazać swoją twórczość,
poprowadzić warsztat, uczyć się
nawzajem nowych rzeczy? Mo-
że jest grupa osób, która po pro-
stu chciałaby spotykać się w nie-
zobowiązującym miejscu ? Zro-
bić coś dla siebie, na rzecz in-
nych 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, spo-
tkać się, porozmawiać o swoim
pomyśle i o tym, jak w jego reali-
zacji może wesprzeć lokalny
dom kultury. Czasem potrzeba
niewiele. Spotkać mogą się tu
wszyscy: dzieci, młodzież, mło-
dzi rodzice, zapracowani sąsie-
dzi, seniorzy. Pamiętajmy jed-
nak, że działamy kierując się za-
sadą wzajemności, to znaczy –
jeśli korzystam z zasobów, daję
coś w zamian.

Mówi się, że Warszawa to
miasto ludzi przyjezdnych z ca-
łej Polski, na studia, do pracy.
Ludzi, którzy wyrwani z rodzin-
nego środowiska często nikogo
nie znają. Bywa, że mieszkając w
jednym bloku nawet przez kil-
ka lat, trudno nam powiedzieć,
kto jest naszym sąsiadem. Może
warto dać sobie szansę, by to
właśnie sąsiedzi stali się nową
najbliższą grupą ludzi? Doroż-
karnia jest blisko nowych blo-
ków, szkoda nie skorzystać.

W dziewiatą rocznicę kata-
strofy smoleńskiej burmistrz
dzielnicy Mokotów Rafał Mia-
stowski – wraz ze swoim za-
stępcą Krzysztofem Skolimow-
skim – złożyli kwiaty pod ta-
blicami upamiętniającymi: Ry-
szarda Kaczorowskiego, ostat-
niego Prezydenta II Rzeczypo-
spolitej i Edwarda Duchnow-
skiego - Sekretarza Generalne-
go Związku Sybiraków. Obaj
zginęli śmiercią tragiczną w
katastrofie lotniczej pod Smo-
leńskiem.

Śpiewać może każdy – to
wiadomo od dawna!

Niezmiernie cieszy, że poziom
konkursu z roku na rok rośnie –
zwłaszcza że część uczestników
zdecydowała się podzielić swo-
ją autorską twórczością. Widać
też, że młodość to przede wszyst-
kim stan ducha – nie metryka!

Warto dodać, że patronat ho-
norowy nad wydarzeniem objął
Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego Adam Struzik oraz
Burmistrz Dzielnicy Mokotów
Rafał Miastowski, który również
wręczał nagrody.

Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom, jury i partnerom za za-
angażowanie i poświęcony czas.
A oto lista laureatów tegoroczne-
go przeglądu.

Jury w składzie: prof. dr hab.
Ewa Iżykowska-Lipińska (przewod-
nicząca), dr Małgorzata Kustosz-
-Piątosa, mgr Ryszard Morka przy-
znało następujący podział nagród:

ZZeessppoołłyy

I miejsce - Zespół Powsinianie
(Centrum Kultury Wilanów)

II miejsce - Zespół Oleander
(Dom Kultury Śródmieście)

II miejsce - Echo Nieporętu
(Gminny Ośrodek Kultury w
Nieporęcie)

Wyróżnienie: Retro Artbem
(Bemowskie Centrum Kultury)

SSoolliiśśccii
I miejsce – Zofia Olejnik
II miejsce – Tadeusz Guranowski
III miejsce– Maria Chwiejczak-

-Błaszczyk
Wyróżnienie – Barbara

Ostrowska

W dniu 14. marca wszyst-
kie skrzatki z Przedszkola
Nr 326 „Chatka Skrzat-
ka” uczestniczyły w nie-
zwykłym wydarzeniu – Po-
kazie Mody Ekologicznej.
W tym wyjątkowym dniu
dzieci zapoznały się z ideą
konieczności ochrony na-
szego środowiska nie tyl-
ko przez dorosłych, ale
również przez nie same.

Modelki i modele zaprezento-
wali na wybiegu kreacje stworzo-
ne z materiałów przeznaczonych
do recyclingu. Królowały spódni-
ce z worków na śmieci, bluzki z
gazet, buty zrobione z pudełek i
opakowań po jajkach. Na wybie-
gu pojawili się m. in. strażak z
pełnym wyposażeniem w wozie
z kartonu, kolorowa korkowa pa-

puga, rycerz w pełnym rynsztun-
ku z folii aluminiowej. Zachwy-
tom i oklaskom nie było końca.
Jury miało olbrzymią trudność z
wyłonieniem najlepszych stro-
jów. W tajnym głosowaniu wyło-
niono zwycięzców. W konkursie
wzięło 21 dzieci i wszystkie zosta-

ły nagrodzone za wysiłek i trud
włożony w wykonanie oraz pre-
zentację swojego stroju.

Wydarzenie to na stałe wpi-
suje się w harmonogram licz-
nych działań dla dzieci podej-
mowanych przez kadrę przed-
szkola.

Spotkanie Partnerstw Lokalnych

Dorożkarnia z certyfikatem

IX rocznica katastrofy smoleńskiej

Trzecie Mokotowskie Senioralia za nami!

Festiwal Best Off w kinie Luna

Dzień w stylu Eko w przedszkolu nr 326
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Koegzystencja ptaków i ludzi w
nowo budowanych blokowi-
skach od zawsze budziła wiele
emocji, zarówno u zwolenni-
ków, jak i u przeciwników pta-
siego sąsiedztwa. Kruszyli oni
kopie w dyskusjach, czasem nie
pozostawiając na sobie wzajem-
nie suchej nitki. Padały argu-
menty za, przeciw, a częściej niż
fakty poparte obserwacjami, w
dyskusji pojawiały się stereoty-
py  pomieszane z mitami.

Co mówi prawo
W miarę eksploatacji budynków prę-

dzej czy później ujawniały się jakieś
niedoróbki, w tym bardzo często po-
trzeba docieplenia  zaprojektowanych
bez wyobraźni budynków.  Spółdziel-
nie i deweloperzy, wykonując czynno-
ści remontowe, bez pardonu zalepiali
otwory wentylacyjne stropodachów,
nie bacząc, że w gniazdach znajdują
się wysiadywane jajka lub pisklęta. Pro-
testy ekologów, obiegające Internet

dramatyczne zdjęcia zamurowanych
ptasich siedlisk, petycje organizacji i
postępujące zaostrzanie rygorów praw-
nych, zaczęły dawać wreszcie jakiś re-
zultat. Jednak nadal jest to zbyt mało i
jak się wydaje, jednym z istotnych czyn-
ników  pozostaje niedostatek wiedzy
zarówno decydentów zlecających i wy-
konujących prace remontowe, jak i
mieszkańców. 

Problem ten z dużą jaskrawością wi-
doczny jest również na Ursynowie,
gdzie większością powierzchni zaso-
bów mieszkaniowych administrują
spółdzielnie. Wychodząc naprzeciw po-
trzebom, Urząd Dzielnicy Ursynów za-
planował cykl “EKO - Prelekcji” czyli
konferencji, poświęconych ochronie ur-
synowskiej przyrody, skierowanych do
urzędników, pracowników spółdzielni
i wspólnot mieszkaniowych, admini-
stratorów innych obiektów i zarządza-
jących terenami otwartymi. Jako pierw-
sza z tego cyklu w dniu 16 kwietnia w
siedzibie Urzędu Dzielnicy odbyła się
konferencja “Ochrona ptaków i nietope-
rzy w budynkach”.  Podczas spotkania
Dorota Zielińska ze Stołecznego Towa-
rzystwa Ochrony Ptaków oraz Renata
Markowska z Fundacji Noga w Łapę
wygłosiły prelekcje wyjaśniające, jak
ważne są ptaki i nietoperze w ekosyste-
mie miasta. Obie prelegentki zwróciły
też uwagę na najważniejsze problemy
związane z korzystaniem przez te zwie-
rzęta z naszych bloków mieszkalnych.
Chyba po raz pierwszy w zwięzły i kom-
pleksowy sposób zostały omówione

przepisy prawne, regulujące w sposób
bezpośredni lub pośredni sprawy ochro-
ny ptaków i nietoperzy w budynkach.
Warto te informacje przypomnieć, choć
sądzę, że dla wielu osób będą to cał-
kiem nowe przepisy, korygujące spojrze-
nie na obowiązek ochrony ptaków.

Jedną z najszerszych regulacji praw-
nych traktujących o ochronie zwierząt
jest Rozporządzenie Ministra Środowi-
ska z 16 grudnia 2016 r. Z Rozporządze-
nia tego wynika wprost, że wszystkie
ptaki i nietoperze występujące w bu-
dynkach są pod ochroną gatunkową, z
wyjątkiem gołębia grzywacza i kaczki
krzyżówki, które chroni Prawo Łowiec-
kie. Natomiast wszystkie nietoperze są
pod ochroną ścisłą. Również ptaki, któ-
re 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 przy-
kład gołębi miejskich nie można zabijać,
a gdy mają młode, także płoszyć lub
niszczyć ich gniazd i siedlisk. Oczywi-
ście, wszystkich chronionych ptaków i
nietoperzy nie wolno również zabijać,
chwytać, przemieszczać, niszczyć ani
przenosić ich gniazd, płoszyć. W przy-
padku gołębia niszczenie gniazd, sie-
dlisk, uniemożliwianie dostępu do sie-
dlisk 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. Dlate-
go też takich siedlisk nie wolno nisz-
czyć. Aby założyć kratkę  lub zamuro-
wać szczeliny w elewacji, blokujące do-
stęp  zwierząt do takiego miejsca, trze-
ba uzyskać zgodę Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska na zniszczenie sie-
dliska zwierząt ściśle chronionych. Po-
siadanie takiej zgody jest  obligatoryjne
również jesienią czy zimą, nawet gdy
ptaków nie ma już w tym miejscu. Więk-
szość 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 niedozwo-
lone działania na szkodę ptaków na
ogół mieszczą się w kategorii wykro-
czeń, to każde nieuzasadnione lub nie-
humanitarne zabicie zwierzęcia jest
przestępstwem (Kodeks Karny!), a w
przypadku działania ze szczególnym
okrucieństwem (np. śmierć głodowa
na skutek okratowania otworów stropo-
dachu), zagrożone jest karą pozbawie-
nia wolności do lat 5. 

Co pokazuje praktyka
Aktywizacja działań Eko Patrolu Stra-

ży Miejskiej, mandaty za wykroczenia
w związku z naruszaniem prawa chro-
niącego ptaki, działalność monitorują-
ca Stołecznego Towarzystwa Ochrony
Ptaków oraz innych organizacji spo-
łecznych i fundacji zaczyna wreszcie

dawać zauważalne wyniki. Koszmar-
nym wspomnieniem są krzyczące kaw-
ki, próbujące wyrwać  świeżo wmuro-
wane kratki, odcinające dostęp do ich
gniazd z pisklętami, czy gołębie kar-
miące swoim ptasim mleczkiem (jest
coś takiego!!!)  zamurowane żywcem
pisklęta z zewnątrz przez szczeliny w
kratkach. Spółdzielnie wiedzą już, że
potrzebne jest uzyskanie zgody Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
czy innych organów, stosownie do tre-
ści i zakresu potrzebnej zgody na od-
stępstwo od obowiązujących regulacji
prawnych w zakresie ochrony ptaków.
Coraz częściej, choć zbyt rzadko, poja-
wiają się budki lęgowe dla ptaków i nie-
toperzy. 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 pożytecz-
nych ptaków małych, jakimi są sikory,
jerzyki  czy wróble. Widoczne są rów-
nież próby robienia “uników”, by pod-
jąć działania wygodne choć niezgodne
z prawem pod pozorem mieszczenia
się w ramach obowiązujących przepi-
sów. Do tematu tego powrócę w kolej-
nym artykule. 

Niemniej, widać już światełko w tu-
nelu. 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 od-
wdzięczą.

Psia Górka, zgodnie z obiego-
wą nazwą, jest miejscem szcze-
gólnie preferowanym przez
przez właścicieli czworonogów.
Zwierzaki mogą tutaj swobod-
nie się wybiegać, zacieśnić psie
więzi towarzyskie i wzbogacić
paletę doznań zapachowych w
sporym oddaleniu od spalin są-
siadujących ulic  Rosoła i Gandhi.
Jednak wbrew pozorom źró-
dłem 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 przenoco-
wać w okolicznych krzakach. Po
tej grupie użytkowników pozo-
stają puszki, butelki , jakieś

szmaty i inne rzeczy, których nie
chce im się wrzucić do kosza. 

– W ciągu zaledwie pół godzi-
ny uzbierałem taki ciężki worek
- opowiada Piotr Ciara, aktywi-
sta Otwartego Ursynowa. – Zna-
lazłem między innymi kilka kie-
liszków, jakąś patelnię, butelkę z
olejem, nawet stary transforma-
tor, sporo butelek po napojach,
sprayach. To wszystko wygląda
bardzo nieestetycznie, a zara-
zem pokazuje, że część okolicz-
nych mieszkańców traktuje to
miejsce jako pomocniczy śmiet-
nik. Ale my to posprzątamy i
znów będzie porządnie – ko-
mentuje Piotr, wrzucając do wor-
ka kolejną dużą, starą szmatę.

Wypełnione worki aktywiści
gromadzili w jednym ustalonym
miejscu przy chodniku, skąd  od-
pady miały później zabrać służby
miejskie. – Sprzątając teren,  pro-
mujemy proekologiczne postawy

– mówi Piotr Skubiszewski, radny
i zarazem przewodniczący Otwar-
tego Ursynowa. – Chcemy zachę-
cać mieszkańców, by brali spra-
wy w swoje ręce i również dbali o
otoczenie, by wokół nas było czy-
sto.  Skala problemu nie zasko-
czyła nas, gdyż akcję prowadzi-
my od kilku lat – wiosną w Dniu
Ziemi i jesienią we wrześniu z oka-
zji  Sprzątania Świata. Sprząta-
my już od dawna, ale śmieci poja-
wiają się nadal. To oznacza, że ak-

cje takie są potrzebne. Trzeba
działać, podejmować akcje tego
typu i nie zrażać się. Przecież świa-
domość proekologiczna jest co-
raz większa – stwierdził optymi-
stycznie Piotr Skubiszewski.

Faktem jest, że część ludzi to nie-
poprawni bałaganiarze. Bezmyślnie
wyrzucają gdzie popadnie nie tyl-
ko jakieś drobne papierki czy pudeł-
ka, ale nawet całkiem duże opako-
wania i butelki, mimo że w zasięgu
wzroku można znaleźć kosze. 

– Zebraliśmy tutaj już sporo
worków – mówi Bartosz Domi-
niak, wiceburmistrz dzielnicy
Ursynów. – Ponad dziesięć osób
chodzi i zbiera brudy, a worków
wciąż przybywa. Jest tego spo-
ro,  rzekłbym – za dużo. Lepiej,
żebyśmy nie zebrali nawet jed-
nego worka. Niestety, takie ma-
my życie i ludzie zostawiają spo-
ro 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 ograni-
czenie śmiecenia. Jednak po
tych kilku latach mam wraże-
nie, że teren jest trochę czyściej-
szy. Jak jest czysto, to ludzie ma-
ją jakby mniej woli do wyrzuce-
nia czegoś pod nogi, ale jak jest
brudno, to ten opór przed wy-
rzuceniem nawet małego pa-
pierka jest większy. Więc jeśli
chociaż trochę przyczyniliśmy
się do tego, żeby zapanował po-
rządek, to już jest sukces  – pod-
sumował Bartosz Dominiak.

Sympatyczna Psia Górka już
posprzątana, zdecydowanie na-
brała dodatkowego uroku. Byłby
to wspaniały teren na miejski
park z różnorodną działalnością,
atrakcyjną dla mieszkańców nie
tylko Ursynowa, ale nawet dal-
szych dzielnic. Niestety, już od
dawna większość terenu jest w
rękach prywatnych  i nic się nie
dzieje, poza corocznym przyci-
naniem trawy i krzewów. Co da-
lej będzie, nie wiadomo. Ale jak
na razie, cieszmy się z tego uro-
czego miejsca spacerowego i
wrzucajmy papierki i butelki do
koszy, a nie obok.

B o g u s ł a w  L a s o c k i

Wiosenne porządki na Psiej Górce
Kolejna akcja sprzątania Psiej Górki zaowocowała ze-
braniem kilkunastu worków śmieci. To już trzecie tego
typu wydarzenie, zorganizowane przez lokalne stowa-
rzyszenie Otwarty Ursynów, realizowane  z okazji zbli-
żającego się Światowego Dnia Ziemi. Aktywiści stowa-
rzyszenia i grupa przybyłych mieszkańców zbierali róż-
norodne odpadki, pozostawiane przez koczujących tu
często bezdomnych, jakieś stare szmaty, puszki i plasti-
kowe butelki. Sympatyczna enklawa zieleni nabrała
dodatkowego uroku.

Ptaki w budynkach mają swoje prawa

WWrroonnaa pprróóbbuujjee ppookkoonnaaćć zzaakkrraattoowwaannyy oottwwóórr..

PPoozzoossttaawwiioonnoo oottwwoorryy uummoożżlliiwwiiaajjąąccee ggnniiaazzddoowwaanniiee jjeerrzzyykkóóww ii iinnnnyycchh mmaałłyycchh ppttaakkóóww..
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TTAADDEEUUSSZZ PPOORRĘĘBBSSKKII:: KKiillkkaa
llaatt tteemmuu AAnnddrrzzeejj WWaajjddaa ppoowwiiee-
ddzziiaałł,, żżee mmiiaałł ttrroojjee wwyybbiittnnyycchh
uucczznniióóww,, ww ttyymm cciieebbiiee.. TToo nnoobbii-
lliittaaccjjaa..

WWIIEESSŁŁAAWW SSAANNIIEEWWSSKKII:: Waj-
da wielokrotnie wypominał mi,
że za rzadko robię filmy. Oznaj-
mił kiedyś: “Pan ma obowiązek
co roku coś zrobić, jeśli nie film,
to teatr, ale filmy przede wszyst-
kim”. Ostatnia wigilia Stowa-
rzyszenia Filmowców Polskich,
w której brałem udział przed
odejściem Wajdy, odbyła się w
2015 roku. Mistrz chodził opar-
ty o balkonik. Podszedł do mnie
i zapytał nad czym pracuję. Po-
tem nagle zaproponował, bym
napisał dla niego scenariusz o
tematyce współczesnej. Miałem
pomysł, który mu się bardzo
spodobał. Wyglądało na to, że
znowu będziemy współpraco-
wać. Niestety, jego śmierć zni-
weczyła te plany. 

CCzzęęssttoo ppooddkkrreeśśllaasszz,, żżee sswwoojjąą
kkaarriieerręę ffiillmmoowwąą zzaawwddzziięęcczzaasszz ww
dduużżeejj mmiieerrzzee WWaajjddzziiee..

To prawda. Jako chłopiec
mieszkałem we Wrocławiu przy
ulicy Garbary, na której często
kręcono filmy. Tuż obok, w rejo-
nie hotelu „Monopol”, realizo-
wano m. in. takie filmy jak „Ewa
chce spać” Tadeusza Chmielew-
skiego oraz „Popiół i diament”
Andrzeja Wajdy. W tajemnicy
przed rodzicami wymykałem się
z mieszkania, żeby zobaczyć
pracującą ekipę filmową. Mia-
łem kilkanaście lat i nie wiedzia-
łem, że los zwiąże mnie z tymi
ludźmi, szczególnie z Wajdą. By-
łem 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, gma-
szysko mojej szkoły, kościół z
krzyżem, wysypisko śmieci, ho-
tel “Monopol” z zewnątrz i w
środku. Przecież to wszystko do-
brze znałem! A jednak w filmie
było czymś innym, wykreowa-
nym. Z tych samych „klocków”
zbudowano inną rzeczywistość,
całkowicie nowy świat. Dla mnie

to było fascynujące. Wtedy zde-
cydowałem, co chciałbym w ży-
ciu robić: ze znanych mi elemen-
tów rzeczywistości budować no-
wą rzeczywistość. Być reżyse-
rem, demiurgiem. Zrozumia-
łem, że chcę  opowiadać o lu-
dziach, o ich charakterach i o
naturze ludzkiej. Nie chciałem
być jedynie kronikarzem, opi-
sywaczem rzeczywistości, choć
wiedziałem, że to ona powinna
być najczęściej punktem wyjścia
dla filmu. 

JJeesstteeśś wwrrooccłłaawwiiaanniinneemm zz uurroo-
ddzzeenniiaa?? 

A jakże. Moi rodzice mieszka-
li na Podlasiu, ojciec był żołnie-
rzem kampanii wrześniowej, a
później AK-owskim partyzantem
o pseudonimie  „Cygan”. Wie-
ziony przez Niemców na egzeku-
cję uciekł z transportu. Po wy-
cofaniu się Niemców został  pod
koniec 1944 roku aresztowany
przez Sowietów i po pełnych tor-
tur przesłuchaniach wywiezio-
ny na Syberię. Tam tyrał jak nie-
wolnik w kopalniach węgla. Je-
chali setki kilometrów w bydlę-
cych wagonach i po drodze za-
marzali. Zaopatrzeni w siekiery
Sowieci po prostu odrąbywali
zamarzniętych, by dotrzeć do
żywych. 

TToo oobbrraazz PPiieekkłłaa DDaanntteeggoo……
Celnie to ująłeś. Kiedy w mar-

cu 1947 r. ojciec wrócił do kraju,
postanowił skorzystać z amne-
stii i ujawnić się. Otrzymał stoso-
wany papier, ale jego dawny ko-
lega, milicjant stojący po drugiej
stronie barykady, przestrzegł po-
ufnie, że grozi mu pokazowy
proces, więzienie, a być może
nawet kula w potylicę. Ojciec po-
stanowił zejść ubowcom z oczu i
ukryć się na Ziemiach Odzyska-
nych, gdzie nikt w tych czasach
nie pytał o życiorys. W ten spo-
sób ze świeżo poślubioną żoną
znalazł się we Wrocławiu. Tu
przyszedłem na świat. 

PPrrzzeejjddźźmmyy ddoo eedduukkaaccjjii.. JJaakk zz
uuttaalleennttoowwaanneeggoo mmaatteemmaattyykkaa
zzrrooddzziiłł ssiięę uuttaalleennttoowwaannyy rreeżżyy-
sseerr ffiillmmoowwyy?? 

Od zawsze pociągała mnie
matematyka i zaliczano mnie

do uczniów wyjątkowo utalen-
towanych. Do klasy matema-
tycznej w III LO wybrano 23
najlepszych matematyków z ca-
łego Dolnego Śląska. Obowią-
zywał w niej program uniwersy-
tecki, a zajęcia prowadziły tuzy
wrocławskiej matematyki. Pra-
cowaliśmy na maszynach cyfro-
wych zajmujących duży pokój i
uczyliśmy się programowania.
W tym czasie zacząłem grać w
piłkę nożną w prawdziwym klu-
bie. Wtedy po raz pierwszy w
życiu pojechałem za granicę, do
NRD, gdzie rozegraliśmy dwa
mecze. Wzbudzałem wśród ko-
legów sensację swoimi zakupa-
mi. Były to albumy malarstwa i
pocztówki z reprodukcjami.
Nikt tego nie mógł zrozumieć. A
ja po prostu chciałem więcej
wiedzieć o sztuce. W taki spo-
sób zacząłem przygotowywać
się do reżyserii.

AAllee nnaajjppiieerrww bbyyłłyy ssttuuddiiaa mmaattee-
mmaattyycczznnee nnaa UUnniiwweerrssyytteecciiee
WWrrooccłłaawwsskkiimm......

Miałem dylemat: od razu zda-
wać do szkoły filmowej, czy wy-
brać wariant  bezpieczny, czyli
matematykę? Wybrałem tę dru-
gą drogę.  Egzamin w “filmów-
ce” to loteria i gdyby mnie nie
przyjęli, musiałbym pójść na
dwa lata do wojska. Lata od stu-
diów matematycznych do stanu
wojennego okazały się dla mojej
przyszłości najważniejsze. Przez
dwa lata studiowałem równole-
gle historię sztuki, później bra-
łem również udział w zajęciach
we wrocławskiej PWSSP, skupi-
łem się w szczególności na kom-
pozycji. 

AAllee cciiąąggllee bbyyłłoo ccii mmaałłoo……
Dlatego zapisałem się do Dol-

nośląskiej Wszechnicy Dzienni-
karskiej i wkrótce zacząłem pu-
blikować własne teksty. Były to
reportaże i recenzje filmowe.
Traktowałem to jako rodzaj sa-
mokształcenia. Żeby pisać re-
cenzje, musiałem oglądać mnó-
stwo filmów. Poznałem wtedy
twórczość moich ulubionych
Włochów –Viscontiego, Felli-
niego, Antonioniego, a potem
również Bertolucciego. Cieka-
wili mnie angielscy młodzi
gniewni i artystyczne kino ame-
rykańskie, m. in. filmy Arthura
Penna. Dużo też czytałem – ca-
łego Tomasza Manna, Dosto-
jewskiego, Czechowa. W trakcie
studiów udało mi się też zreali-
zować swój pierwszy film. No-
sił tytuł „Wielki świat” i był ada-
ptacją opowiadania Alberta Mo-
ravii „Zapachy i kość”. Opowie-
działem film z punktu widze-
nia... psa. Muzykę stanowiły
„Dzwony rurowe” Mike’a Old-
fielda, mocno przekształcone
w Akademickim Studiu Radio-
wym. Jakiś czas potem zgłoszo-
no „Wielki świat” do Ogólno-
polskiego Konkursu Filmów
Studenckich w Katowicach. Ku
naszemu zaskoczeniu dostali-
śmy I Nagrodę Jury i Nagrodę
Publiczności. 

AA ccoo zz ppiiłłkkąą??
Grałem jeszcze w czasie stu-

diów, ale już tylko amatorsko.
W tym czasie zacząłem treno-
wać lekkoatletykę. Miałem nie-
złe wyniki w sprintach, 10,9 sek.
na 100 metrów. Koledzy śmiali
się, że do mnie należy rekord
świata kobiet, biegałem bo-
wiem szybciej od Ireny Szewiń-
skiej i sprinterek niemieckich.
Przydało mi się to w marcu
1968 roku, gdy z antyrządowy-
mi ulotkami uciekałem przed
naszą dzielną Milicją Obywa-
telską. Jednak od sportu odda-

lałem się coraz bardziej. Mia-
łem 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 nie-
mieckiego filmu „Sceny myśliw-
skie z Dolnej Bawarii” Petera
Fleischmanna. Wkrótce powzią-
łem decyzję – postanowiłem
zdawać na reżyserię. 

TToo bbyyłł hhaazzaarrdd..
Owszem. Krzysztof Zanussi

uświadomił mi po jakimś cza-
sie, że z założenia byłem bez
szans. Przede wszystkim z po-
wodu czynnego uczestnictwa w
marcowej rewolucji studenckiej
1968 roku. Zresztą, jakiś poli-
truk ze szkoły filmowej wyłącz-
nie o to mnie pytał. Najgorszy
był sposób pytania, taki na
wskroś ubecki. Nie miały zna-
czenia moje bardzo dobre wyni-
ki w innych komisjach. Choć
przeszedłem dwa pierwsze eta-
py, nikt mnie nie powiadomił,
że jestem dopuszczony do trze-
ciego. Dowiedziałem się o tym
dopiero po paru dniach. Nie po-
jechałem na końcowe egzami-
ny i zostałem na lodzie.

ZZ ffiillmmuu jjeeddnnaakk nniiee zzrreezzyyggnnoo-
wwaałłeeśś……

Tylko droga stała się dłuższa.
Mogłem połączyć pasję filmo-
wą z pisaniem reportaży i wsłu-
chiwaniem się w rzeczywistość.
Z  tego zrodził się mój pierw-
szy w życiu scenariusz filmu
pełnometrażowego pod dosyć
banalnym tytułem „Próg zmę-
czenia”. Tekst dostał jedną z
głównych nagród jury w kon-
kursie pod przewodnictwem
Kazimierza Kutza. W zeszłym
roku napisałem nową wersję
scenariusza. Niestety, trwa „wy-
mazywanie” mnie z kina, na co
mam dowody, dlatego nie wie-
rzę, że ten film powstanie.
Zwłaszcza że w nowym syste-
mie przyznawania dotacji PISF
nie mam żadnych szans.

OOgglląąddaałłeeśś wwóówwcczzaass ffiillmmyy,,
kkttóórryycchh ww PPoollssccee bbyyśś nniiee zzoobbaa-
cczzyyłł.. ZZaassiiaaddaałłeeśś ww jjuurryy mmiięęddzzyy-
nnaarrooddoowwyycchh ffeessttiiwwaallii:: WWeenneeccjjaa,,
BBeerrlliinn,, OObbeerrhhaauusseenn,, MMaannnnhhee-
iimm.. WWkkrróóttccee zzaaddeebbiiuuttoowwaałłeeśś jjaa-
kkoo rreeżżyysseerr...... 

Napisałem scenariusz oparty
na moim reportażu o polskim
mistrzu świata na żużlu Jerzym
Szczakielu. Był rok 1977 i za-
częły się zdjęcia do pierwszego

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

UUkkoońńcczzyyłłeeśś ssttuuddiiaa sscceennaarriiuu-
sszzoowwee ww sszzkkoollee ffiillmmoowweejj...... 

I ponownie los zatknął mnie z
Wajdą. Zaproponował mi napi-
sanie dla niego aż dwóch sce-
nariuszy. Jeden z nich opowia-
dał o wybitnym polskim piłka-
rzu, który staje przed dylema-
tem wyjechać za granicę, czy
zostać w kraju. Zespół „X” zorga-
nizował wewnętrzny konkurs,
zaprosił do niego Janusza Gło-
wackiego, Krzyśka Mętraka i
mnie. Wajda wybrał tekst Gło-
wackiego i mój, a potem zapro-
ponował napisanie nowego sce-
nariusza na bazie mojego, z ele-
mentami tekstu Janusza. Piłka-
rza miał zagrać Daniel Olbrych-
ski. Po dwóch tygodniach Wajda
zmienił jednak plany i zaczął
przygotowywać coś innego.

WW 11998800 rrookkuu uukkoońńcczzyyłłeeśś ssttuu-
ddiiaa ffiillmmoowwee ww kkllaassiiee AAnnddrrzzeejjaa
WWaajjddyy ii zzaacczząąłłeeśś pprrzzyyggoottoowwaanniiaa
ddoo ddeebbiiuuttuu......

W pewnym sensie cały czas
się przygotowywałem. Pod ko-
niec studiów scenariuszowych
bardzo pomogła mi niespodzie-
wana propozycja Sylwestra Chę-
cińskiego, który przygotowywał
film telewizyjny pt. „Bo oszala-
łem dla niej”. Zostałem drugim
reżyserem. Po zakończeniu tej
produkcji otrzymałem propozy-
cję współpracy z Wojtkiem Mar-
czewskim przy filmie „Dreszcze”.
To był mój kolejny ważny uni-
wersytet filmowy.

DDeebbiiuuttoowwaałłeeśś ffiillmmeemm „„WWoollnnyy
ssttrrzzeelleecc””.. MMiiaałł ttoo bbyyćć ffiillmm tteelleewwii-
zzyyjjnnyy.. CCoo ssiięę ssttaałłoo,, żżee jjeeggoo pprree-
mmiieerraa ooddbbyyłłaa ssiięę ww kkiinniiee ii ttoo ddoo-
ppiieerroo ppoo sszzeeśścciiuu llaattaacchh??

Ten projekt był ostatnim sko-
laudowanym filmem przed sta-
nem wojennym. Po 13 grudnia
1981 r. cenzura natychmiast go
zatrzymała.

WWyyrreeżżyysseerroowwaałłeeśś ppoonnaadd ddzziiee-
ssiięęćć ffiillmmóóww ffaabbuullaarrnnyycchh oorraazz ddoo-
kkuummeennttaallnnyycchh,, ww ttyymm „„NNaaddzzóórr””,,
„„BBeezzmmiiaarr sspprraawwiieeddlliiwwoośśccii”” ii
„„WWyyggrraannyy””.. OOttrrzzyymmaałłeeśś zzaa nniiee
kkiillkkaaddzziieessiiąątt nnaaggrróódd kkrraajjoowwyycchh
ii zzaaggrraanniicczznnyycchh.. CCzzyy ttoo ggooddzziiwwaa
rreekkoommppeennssaattaa zzaa ttaakk dduużżyy wwyyssii-
łłeekk iinntteelleekkttuuaallnnyy oorraazz ffiizzyycczznnyy??

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

TTwwóójj „„NNaaddzzóórr”” zz 11998833 rr.. zz ggee-
nniiaallnnyymmii rroollaammii EEwwyy BBłłaasszzcczzyykk
ii GGrraażżyynnyy SSzzaappoołłoowwsskkiieejj uucchhoo-
ddzziiłł zzaa jjeeddeenn zz bbaarrddzziieejj ppoosszzuukkii-
wwaannyycchh ffiillmmóóww ddrruuggiieeggoo oobbiiee-
gguu.. CCzzyy jjeesstt ttoo nnaajjwwaażżnniieejjsszzyy
pprroojjeekktt ww ttwwooiimm ddoorroobbkkuu aarrttyy-
ssttyycczznnyymm?? 

Z pewnością bardzo ważny.
Chciałem, by historia Klary,
młodej kobiety, której uwięzie-
nie nie pozwala na macierzyń-
stwo, została odczytana jako
metafora stanu wojennego.
Część zdjęć kręciliśmy w auten-
tycznych więzieniach w War-
szawie oraz we Wronkach oszu-
kując władzę, że jest to nic nie-
znaczący dokument. Niestety,
peerelowska cenzura wyłapała
przesłanie i skierowała film na
półkę, gdzie przeleżał praktycz-
nie do czasu, aż komuna wy-
zionęła ducha. 

DDrruuggąą ttwwoojjąą ppaassjjąą ssąą kkoonniiee
wwyyśścciiggoowwee.. SSwwóójj oossttaattnnii ffiillmm ffaa-
bbuullaarrnnyy „„WWyyggrraannyy”” ppoośśwwiięęcciiłłeeśś
mm.. iinn.. wwyyśścciiggoomm.. OOppoowwiiaaddaanniiee oo
śścciiggaanniiuu ssiięę kkoonnii tteeżż bbyyłłoo ddllaa cciiee-
bbiiee ttaakkiiee wwaażżnnee??

Film „Wygrany” to opowieść o
ściganiu się ludzi, zwłaszcza ar-
tystów, co dla mnie jest ewident-
ną bzdurą. Przede wszystkim to
historia człowieka, który pra-
gnie iść własną drogą. Żyć wła-
snym życiem. Wyścigi konne to
tylko paralela. Zresztą, dla mnie
bardzo istotna. Przypomina ka-
rierę najwybitniejszego konia,
jakiego miałem, zakupionego w
USA siwego “Rutena”, służe-
wieckiego derbisty z 2008 r.,
kompletnie w Polsce niedoce-
nianego w hodowli. Gdy przed
laty dostałem propozycję sprze-
dania go do Francji za duże pie-
niądze, ponieważ jest to ogier
urodzony w purpurze, zacho-
wałem się jak ostatni naiwny.
Odmówiłem, gdyż marzyło mi
się wzbogacenie polskiej ho-
dowli folblutów o jego znako-
mitą krew. I zostałem z tym
wspaniałym ogierem jak, nie
przymierzając, aktor Jan Himils-
bach z językiem angielskim w
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

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

Pasje, marzenia i spełnienia

WWiieessłłaaww SSaanniieewwsskkii ((ppiieerrwwsszzyy oodd lleewweejj)) nnaa ppllaanniiee ffiillmmuu „„WWyyggrraannyy”” zz JJaannuusszzeemm GGaajjoosseemm ww rroollii ggłłóówwnneejj..

WWiieessłłaaww SSaanniieewwsskkii (ur. 29 października 1948 r. we Wrocła-
wiu) – polski reżyser i scenarzysta filmowy. Był także krytykiem
filmowym i reportażystą. Zasiadał w jury wielu festiwali filmo-
wych na całym świecie. Pracował również jako dziennikarz i fe-
lietonista. 

RYS. AUGUST
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ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIEE
oo zzaappeewwnniieenniiuu mmoożżlliiwwoośśccii uuddzziiaałłuu ssppoołłeecczzeeńńssttwwaa 

ww ttrraakkcciiee pprrzzeepprroowwaaddzzeenniiaa
ppoonnoowwnneejj oocceennyy ooddddzziiaałłyywwaanniiaa nnaa śśrrooddoowwiisskkoo 

pprrzzeedd wwyyddaanniieemm ddeeccyyzzjjii oo zzeezzwwoolleenniiuu 
nnaa rreeaalliizzaaccjjęę iinnwweessttyyccjjii ddrrooggoowweejj 

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 oodd
1188 kkwwiieettnniiaa 22001199 rr.. ddoo 1199 mmaajjaa 22001199 rr.. 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 1 8 . A C
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W 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. Wiel-

kanocna tradycja została wielokrotnie opisana we wszystkich mediach, dlatego
jako temat świątecznego felietonu wybrałem jednak wyścigi, których jestem pa-
sjonatem od 46 lat. Tym bardziej że w tym roku zamiast euforii związanej z wyczekiwaną od listo-
pada inauguracją nowego sezonu powiało ze Służewca chłodem. Nowa dyrekcja służewieckiego od-
działu Totalizatora Sportowego podniosła bowiem ceny wejściówek. I to znacznie, co może znie-
chęcić wielu potencjalnych gości do odwiedzania zabytku przy Puławskiej 266. 

Z zupełnie niezrozumiałą dla mnie i wielu innych tendencją do podnoszenia cen biletów tak wej-
ściowych, 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, przej-
mując zabytek w trzydziestoletnią dzierżawę. Prawdą jest jednak także to, iż poza wyremontowa-
niem trybuny honorowej, łaźni, z której i tak nie można korzystać, siodlarni oraz skąpymi nakłada-
mi na organizację kolejnych sezonów, dzierżawca tego fantastycznego obiektu niczego spektaku-
larnego 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 ob-
serwacji wynika, że Służewiec jest dla nich dzisiaj bardziej kulą u nogi, bądź też piątym kołem u wo-
zu. Jak zwał, tak zwał.

W yremontowano trybunę honorową, ale na remont połączonych z nią dżokejki i łącznika
zabrakło woli oraz wyobraźni. Połączenie sznytu na miarę europejską z przypominają-
cym czasy PRL dziadostwem wygląda koszmarnie. Trybunę środkową wyremontowa-

no... w połowie. I znów, część trybuny od strony zielonego toru można porównać do Europy. Nato-
miast 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 “roz-
wijania podstawowej funkcji torów, jaką są wyścigi konne” szkoda się odnosić, bo jest to raczej zwi-
janie, 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 ga-
stronomii 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 moż-
na 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 wspaniałe-
go zabytku poprzez wprowadzenie darmowego wstępu na trybunę środkową oraz maksymalne ob-
niżenie stawek w końskim totalizatorze. Na wrocławskich Partynicach gromadzi się w niedziele wy-
ścigowe 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 po-
dwójna korzyść dla organizatora gonitw. Tymczasem ze zgrozą konstatuję, że nowy menedżer Służew-

ca miast starać się wszelkimi do-
stępnymi metodami pozyskiwać
nowych pasjonatów końskiego
sportu, zniechęca do odwiedza-
nia torów serwując im podwyżkę
wejściówek prawie o 100 proc.!
Dotychczas bilet kosztował 5 zł,
od 28 kwietnia trzeba będzie za-
płacić 9 zł. Ale to nie wszystko. W
dniu otwarcia sezonu, by obejrzeć
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 sprowadze-
nie wyścigów konnych do absolutnej niszy i w efekcie całkowite ich zniszczenie? 

N owym wodzem na Służewcu jest od jesieni zeszłego roku pan Dominik Nowacki, mene-
dżer 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 spowodo-
wały, 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” me-
toda zarobkowania bardziej godna jest dozorcy parkingowego, niż wytrawnego menadżera. Mo-
że 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 koń-
czy. 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 podwyż-
ka? Prawdopodobnie stąd, że chętnych do nabycia tak drogiego karnetu jest tylu, że doszło ostat-
nio 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 oka-
zji Wielkiej Nocy. Stanie się wówczas (nie)szczęśliwym posiadaczem karnetu, który mimo słonej ce-
ny 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 zapro-
szenia. Tak skandaliczne traktowanie stałych bywalców, ludzi  uprawnionych, bo posiadających ca-
łoroczny 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 “pasz-
teciarnią” 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 fe-
ta z okazji rozpoczęcia sezonu wyścigowego jakoś przestała mnie interesować. Wolę las i wodę.  

N a koniec słów kilka o wrocławskich Partynicach, bo i tam wrze. Dyrekcja wrocławskiego
toru poskarżyła się w Sejmie, że Polski Klub Wyścigów Konnych odmówił współfinanso-
wania sezonu 2019, tak jakby PKWK był do tego zobligowany ustawowo. Tymczasem oka-

zuje się, że w WTWK Partynice brakuje kasy na organizację gonitw, ale nie na wynagrodzenia  pra-
cowników. 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, zmusza-
jąc ich do zarejestrowania własnej działalności gospodarczej. Mówi się coraz głośniej o przeznacza-
niu 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 hi-
podrom 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 wyści-
gowych. Do sytuacji na Partynicach odniosę się szerzej po otrzymaniu odpowiedzi na zadane py-
tania, a póki co życzę wszystkim Czytelnikom Wesołego Alleluja i Mokrego Dyngusa!

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Bomba w górę, ceny też...

„Po 10 latach dzierżawy jakoś
nie widać, by stołeczny hipo-
drom był dla decydentów z TS
miejscem strategicznym. Z 
wieloletnich obserwacji wynika,
że Służewiec jest dla nich 
dzisiaj bardziej kulą u nogi”

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.

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.

NOTRE-DAME 

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Powyższy tytuł brzmi jak tytuł sensacyjnego filmu czy też gry komputero-
wej. Niestety, pożar katedry Notre-Dame to rzeczywistość. To wydarzy-
ło się naprawdę, pożar strawił dużą część jednego z najcenniejszych

światowych zabytków. Smutny to fakt, choć należy się cieszyć, że straty nie są więk-
sze. Przyczyny pożaru nie są do końca wyjaśnione, jednak to, że do pożaru doszło,
wskazuje na potrzebę wzmocnienia ochrony obiektów należących do dziedzictwa kulturowego. Trze-
ba mieć nadzieje, parafrazując znaną przestrogę z pieśni Jana Kochanowskiego, że Francuz po szko-
dzie 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. Barbarzyń-
skie 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 woj-
ny, a ostatnio zanieczyszczone powietrze. Czasem przychodzi im odgrywać rozmaite role niezgod-
ne z pierwotnym przeznaczeniem. W czasie II Wojny Światowej stanowiły punkty orientacyjne dla

lotnictwa, a przecież nie po to je wznoszono. 
Zaraz po nieszczęśliwym pożarze katedry

w Paryżu z wielu stron świata posypały się
propozycje pomocy w jej odbudowie. Ta-
kie deklaracje padają też z naszego kraju.
Dysponujemy sprawdzonymi specjalistami,
konserwatorami, którzy zdobywali do-
świadczenie w ratowaniu zabytków kultu-
ry zniszczonych podczas ostatniej wojny. 

Nieobce jest nam poczucie wspólnoty i empatii. Sami mamy przecież tragiczne doświadczenia wy-
nikające z utraty własnych ważnych dla narodu obiektów. Potrafimy zjednoczyć się w kwestii ich ra-
towania. Pamiętamy popularny po wojnie Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy (SFOS). Do akcji
zbierania pieniędzy włączyło się całe społeczeństwo, od młodzieży szkolnej poczynając, na emery-
tach kończąc. Dzięki zgromadzonym funduszom udało się odbudować i odrestaurować wiele cen-
nych 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 Xa-
werego 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 Fran-
cji – dostrzeże, że oprócz pewnej surowości architektury, wynikającej z potrzeby uzyskania strzeli-
stości bryły, we wnętrzach znajdują się cenne detale łagodzące nieco wrażenie z zewnątrz. Impo-
nujące kolorowe rozety nad wejściem czy witraże autorstwa Chagalla nie pozostawią nikogo obo-
jętnym. Katedry, jak ta w Reims, w Strasburgu, w Chartres, Amiens oraz w innych punktach na ma-
pie Europy dowodzą wielkiego kunsztu ich budowniczych. Zadają kłam obiegowym opiniom, ja-
koby 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. Znajdu-
jący 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 prze-
łomie XIV i XV w. Ten również doświadczał pożarów. Ostatecznie, uległ zniszczeniu podczas poto-
pu szwedzkiego. Sto lat później odbudowano go dzięki funduszom Augusta Czartoryskiego. Histo-
ria kościoła miała na szczęście ciąg dalszy, ale to temat na inną okazję. Warto tylko zwrócić uwa-
gę, że zagrożeniem dla obecnego kościoła nie są jedynie pożary i celowe jego niszczenie np. w wy-
niku działań wojennych. W latach 90. ubiegłego wieku równie niszczący okazał się przetaczający
się przez przechodzącą w bezpośredniej odległości Doliną Służewiecką nieustający strumień samo-
chodów, szczególnie TIR-ów. Wywoływało to drgania, w wyniku czego fundamenty budowli ule-
gały rozpadowi. Podjęte działania, mające przeciwdziałać szkodliwym wpływom, polegały na wbi-
janiu w podłoże wzmacniających je pali. Przykład ten pokazuje jednak, jak różnorodne muszą być
formy ochrony podobnych obiektów. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Mądry Francuz po szkodzie...

„Dobra kultury powinny
być przedmiotem najwyż-
szej troski. Ich zniszczenie
jest niepowetowaną stratą
dla całej ludzkości”
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KKRREEDDYYTTYY - POŻYCZKI -
CHWILÓWKI bez BIK. 
Tel. 577 668 566

PPOOŻŻYYCCZZKKII na małe i duże
potrzeby. Tanio, szybko,
bezpiecznie. Zadzwoń: 
664 525 666 lub napisz:
kontakt@erkakredyt.pl

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

KKUUPPIIĘĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327

KKUUPPIIĘĘ przedmioty z
likwidowanych mieszkań oraz
znaczki, monety, 601 235 118

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

FFRRAANNCCUUSSKKII,, rosyjski, 
608 058 494 

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 693 329 929
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

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

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 800 - 1200
m2 Prażmów, 602 770 361

PPOOSSZZUUKKUUJJĘĘ 
taniego pokoju do wynajęcia,

Ursynów i okolice, 
519 146 590

WWYYNNAAJJMMĘĘ halę 1000 m2 lub
inne propozycje, Prażmów, 
602 77 03 61

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400

MMiieesszzkkaanniiaa::
kkuuppnnoo

!KKuuppiięę 2-3 pok. na Starówce,
601 720 840

sspprrzzeeddaażż
!CCeennttrruumm,  45 m2, ul.

Senatorska, 3 pok., 601 720 840 
!CCeennttrruumm,  120 m2, Hoża,

piękny apartament, kamienica 
z 1938 r., 601 720 840 

!CCeennttrruumm,  Starówka, 37 m2, 
2 pokoje, 601 720 840 

!KKaabbaattyy, 85 m2, 3 pok. do
wejścia, c. 745 tys. zł do neg.,oś.
zamknięte, 601 720 840 

!KKrraakkoowwsskkiiee PPrrzzeeddmmiieeśścciiee,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, segment
250 m2, blisko metra, tylko 
1 mln.520 tys. zł, 601 720 840 

! SSttaarraa MMiiłłoossnnaa, ładne
mieszkanie 79 m2 na strzeżonym
osiedlu, tylko 520 tys. zł, 
601 720 840

! SSttaarróówwkkaa, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840

! SSttaarróówwkkaa, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł do neg., cisza,spokój,
świetny punkt, 601 720 840

!WWiillaannóóww, przepiękny
penthouse z tarasem 100 m na
dachu, cisza, spokój,  1 mln 700
tys. zł - do neg., 601 720 840

DDUUŻŻYY WWYYBBÓÓRR DDOOMMÓÓWW:: 
SSaaddyybbaa,, MMookkoottóóww,, 

WWiillaannóóww,, PPoowwssiinn,, KKoonnssttaanncciinn..
ZZaapprraasszzaammyy ddoo wwssppóółłpprraaccyy,, 

660011 772200 884400 

DDoommyy::
!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, 

ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840

!DDoomm ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww, dom 120 m2

c. tylko 565 tys.zł, 601 720 840
!KKoonnssttaanncciinn, 240/400 m2, pół

bliźniaka, do wejścia, c. 895 tys. zł.
Tel. 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, 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

! ŁŁaaddnnyy dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las. 
Tel. 601 720 840

!MMookkoottóóww, segment 280/450
m2 działki, blisko metra. Cisza,
spokój, dobra cena 1 mln 780 tys.
zł, 601 720 840,, 

!UUrrssyynnóóww, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2 mln 500 tys. zł, 
601 720 840

!WWiillaannóóww, piękny dom 420 m2

w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!KKoonnssttaanncciinn, działka 5000 m2

pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2

każda, 601 720 840
! PPoowwssiinn,, działka usługowo-

przem. k.obwodnicy Warszawy, 
4 ha, 601 720 840

! PPyyrryy,, 2 ha działka
mieszkaniowo-usługowa, c. 12 mln
500 tys zł, 601 720 840 

!WWiillaannóóww, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 13 700 m2, usł.-
przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja  350 zł/m2 do neg., 
601 720 840

!WWiillaannóóww, 18 tys. m2,
wszystkie media, 601 720 840 

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKaabbaattyy, 56 m2 pokoje, 2.400

+ 200 (garaż) zł/m-c, 601 720 840
!KKaabbaattyy, 62 m2, 3 pokoje, 

ul. Jeżewskiego, piękne miejsce,
taras, 3.300 zł/m-c,601 720 840

!MMiieesszzkkaanniiee k. Arkadii, rondo
Babka, 4 pokoje 135 m1, cisza,
spokój, 6500 zł/m-c

!UUrrssyynnóóww, 56 m2, 2 pokoje do
wynajęcia, 2600 zł/m-c z garażem
podziemnym, dobry stan, 
601 720 840

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
! 440000 mm22, lokal na każdą

działalność: sklep, dom weselny,
budynek wolnostojący z
parkingiem przy dużej arterii
komunikacujnej, Warszawa, 
601 720 840 

!BBeemmoowwoo, lokal handlowy 
84 m2, zgoda na alkohol, pod
gastronomię, przy głównej ulicy. 
c. 1 mln. z VAT

!BBiiuurroowwiieecc, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca

!CCeennttrruumm, do sprzedania 
75 m2, lokal handlowy okolice
Nowego Światu, c. 1 mln.500 tys.
zł, 601 720 840 

!CCeennttrruumm,, na kawiarnię 8000
zł/m-c, 601 720 840

! LLookkaall 102 m2 z b. dobrym
najemcą sieciowym na 10 lat,
świetny punkt. c. 2 mln zł z VAT,
601 720 840 

! LLookkaall 160 m2, Centrum do
wynajęcia na kawiarnię, 13 000
zł/m-c, 601 720 840 

! LLookkaall  handlowy 129 m2, 
z wieloletnim najemcą - bank, do
sprzedania, c. 1 mln 900 tys. zł,
601 720 840 

!MMookkoottóóww DDoollnnyy lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 400 m2, lokal z
super sieciowym najemcą na 
10 lat, 601 720 840 

!UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2

lokal z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c, 
601 720 840

!WWiillaannóóww, lokal handlowy 
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840 

!ŻŻoolliibboorrzz,, 80 m2 z ogródkiem,
idealne na restaurację. Do
wynajęcia lub sprzedaży, 
601 720 840

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee sszzuukkaa ddllaa sswwooiicchh kklliieennttóóww::
mmiieesszzkkaańń,, aappaarrttaammeennttóóww,, ddoommóóww,,

rreezzyyddeennccjjii,, nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh
ddzziiaałłeekk ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj
cczzęęśśccii WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,,
PPiiaasseecczznnoo ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,,

WWiillaannóóww,, MMookkoottóóww,, 
SStteeggnnyy,, UUrrssyynnóóww,, iittdd..)).. 

TTeell..:: 660011 772200 884400 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

FFRRYYZZJJEERRAA//-kkęę Piaseczno, 
601 623 410 

NNIIEEPPUUBBLLIICCZZNNEE przedszkole na
Ursynowie zatrudni pomoc
kucharki. Oferujemy umowę o
pracę i bardzo atrakcyjne
wynagrodzenie, tel. 601 778 504

AANNTTEENNYY TTVV SSAATT..  Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315

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

BBIIUURROO RACHUNKOWE, 
606 234 106

DDAACCHHYY- pokrycia, naprawy, 
502 473 605 

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642 96 16

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562 

HHYYDDRRAAUULLIIKK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KKOOMMPPUUTTEERRYY
pogotowie, 

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

696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE, hydraulika,
remonty, 501 050 907 

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

RREEMMOONNTTYY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

RREEMMOONNTTYY mmiieesszzkkaańń,, ggllaazzuurraa,,
779944 778811 776655

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

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26;
502 250 803

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 501 829 771
TTRRAANNSSPPOORRTT bagażowy, 

518 008 058
TTYYNNKKII, wylewki, piana pur, 

668 327 588 

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

AALLKKOOHHOOLLOOWWEE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37; 
22 671 15 79

DDOOMM Opieki Piaseczno, 
601 870 594 

MMAASSAAŻŻ klasyczny oraz poprawa
sprawności ruchowej, 
602 775 339



1 9

Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Centrala 2 2  4 4 3  7 1  0 0
fax 2 2  4 4 3  7 2  9 1
Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Policja 6 0 3  1 9  7 8  l u b  1 1 2
Straż Miejska 9 8 6 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Straż Pożarna 9 9 8 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Ośrodek Pomocy Społecznej 

2 2  5 4 4  1 2  0 0
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa (czynne całą dobę
przez 7 dni w tygodniu) 1 9 1 1 5

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

2 2  4 4 3  6 4  0 0
Wydział Obsługi Mieszkańców

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

Urząd Skarbowy 2 2  5 0 2  0 0  0 0
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

Piaseczno
UUrrzząądd MMiiaassttaa ii GGmmiinnyy 
uull.. KKoośścciiuusszzkkii 55 7 0 1  7 5  0 0
Starostwo 
Powiatowe 7 5 7  2 0  5 1
Urząd Skarbowy 7 2 6  6 7  0 0
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

9 8 6
Straż Pożarna 9 9 8 ,  7 5 6  7 2  4 3
Pogotowie Gazowe 9 9 2
Pogotowie Elektryczne 7 0 1  3 2  2 0
Pogotowie Wodno 
– Kanalizacyjne 6 0 3  3 0 9  3 9 9

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

f a k s  7 5 7 - 9 2 - 7 0  
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9  
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur) 
ul. Kościuszki 9 7 5 6 - 7 5 - 1 1  
Ośrodek Zdrowia 
w Nowej Iwicznej                 7 0 1 - 4 9 - 1 0  
Ośrodek Zdrowia 
w Magdalence 7 5 7 - 9 9 - 6 4  
Ośrodek Zdrowia 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 9 2
Ośrodek 
Pomocy Społecznej 7 5 7  9 2  3 2
Policja 9 9 7  

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, LLeecchh KKrróólliikkoowwsskkii,, BBoogguussłłaaww LLaassoocckkii..
Redakcja: 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa,, uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, sekretarz redakcji: tteell.. 664488-4444-3322,,  e-mail: ppaassssaa@@ppaassssaa..wwaaww..ppll,, Internet: wwwwww..ppaassssaa..wwaaww..ppll.. 
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Co i kto
DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy

uull.. LLaacchhmmaannaa 55
tteell.. 002222 885555 3355 1177

WW nniieeddzziieellęę ((2288 kkwwiieettnniiaa)) oo
ggooddzziinniiee 1188::0000 zapraszamy na
występ kabaretowy Mariusza
Kałamagi, znanego z grupy Łow-
cy. B. Artysta obecnie działa so-
lo, jako stand-uper, udziela się
też w radiu i telewizji. Jego wy-
stęp to gwarantowana dawka
dobrego humoru. Rzecz jasna,
nie zabraknie też kultowego żół-
tego sweterka. 

Bezpłatne wejściówki do od-
bioru w biurze placówki od śro-
dy 24.04.19, od godziny 18:00. 

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

tteell..//ffaakkss 2222 664411 1199 1155

2277 kkwwiieettnniiaa ((ssoobboottaa)) 22001199 rr..,,
ggooddzz.. 1188,,0000 „GDYBYM BYŁ BO-
GACZEM dola Tewji Mleczarza” 

Wystąpią artyści Teatru Mu-
zycznego w Łodzi - Tewje - Zbi-
gniew Macias, Gouda - Agniesz-
ka Gabrysiak, Cejtl - Aleksandra
Janiszewska, Hudel - Aleksan-
dra Drzewiecka, Chawa - Emi-
lia Klimczak, Lejzor - Maciej Mar-

kowski, Motel - Karol Lizak, Per-
czyk - Paweł Erdman, Danuta
Antoszewska - fortepian.

Zaproszenia do odbioru od
24.04 od godz. 18 w Domu Kul-
tury “Imielin”

2288 kkwwiieettnniiaa ((nniieeddzziieellaa)) 22001199
rr..,, ggooddzz.. 1188,,0000  “Wspomnienia
wracają” Zespół Ad Rem. Sce-
nariusz - Zofia Rosińska, oprawa
muzyczna Paweł Choina. Wystę-
pują: Barbara Benczkowska, Bar-
bara Kopańska, Zdzisława Ko-
zak, Lidia Kozak, Paweł Choina,
Tadeusz Dreger.

Zaproszenia do odbioru w DK
SMB Imielin

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

2233..0044 –– wwttoorreekk – spotkanie z
p. Robertem Hasselbuschem pt.
„Szpitale więzienne na Pawiaku
1939–1944”

2255..0044 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Mirosławem Nagielskim
w cyklu Z myślą o Niepodległej
pt. „Władza buławy w I Rzeczy-
pospolitej”

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

W ursynowskiej galerii
Wieża można zobaczyć cie-
kawą wystawę grafiki. Jej
autorem jest Radosław
Zaremba – artysta należą-
cy do Oddziału Warszaw-
skiego ZPAP. 

Tytuł wystawy „Linoryty i
punktoryty” nawiązuje do tech-
niki w której prace zostały wyko-

nane. Jak wyjaśnia autor, więk-
szość została wykonana dłutem,
a część „nawiertami”, ręcznie.
Punktem wyjścia każdej z nich
jest wybrany aforyzm. 

Widz oglądający grafiki Ra-
dosława Zaremby zapewne za-
uważy, że wyróżnia je wielka po-
wściągliwość, żeby nie powie-
dzieć skromność w używaniu

środków artystycznego wyrazu.
Autor ogranicza się do gry czer-
ni i bieli uzyskując wiele odcieni
szarości. Co więcej, robi to z za-
chowaniem prawideł tradycyj-
nej techniki. Owe punktoryty, o
których wspomniałem wyżej,
również utrzymane są w podob-
nej konwencji. Umiejętnie wy-
korzystane motywy zaczerpnię-
te z przyrody, formy geometrycz-
ne oraz znaki nabierają życia na
pokrytym farbą papierze. Arty-
sta pokazuje, że piękno może
być w przemyślanej prostocie. 

Radosław Zaremba studiował
w Europejskiej Akademii Sztu-
ki na Wydziale Grafiki Warszta-
towej. Jest aktywnym uczestni-
kiem życia artystycznego, głów-
nie w środowisku warszawskim.
Brał udział w wielu wystawach.
Na swoim koncie ma m. in. na-
grodę w konkursie Grafika War-
szawska w 2008 roku.

Wystawa czynna jest do końca
kwietnia. Można ją obejrzeć w so-
boty i niedziele w godzinach 10.00-
16.00. M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Bohaterem niedawnego wieczoru w Ki-
nie Dokumentu w Domu Sztuki SMB „Ja-
ry” na Ursynowie był wybitny operator
filmowy i reżyser dokumentalista Jacek
Petrycki.

Autor zdjęć m. in. do „Amatora” Krzysztofa Kie-
ślowskiego, „Europy, Europy” Agnieszki Holland,
„Boiska bezdomnych” Kasi Adamik i „Czarnego
czwartku” Antoniego Krauze, czy do głośnych do-
kumentów 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 od-
działów LWP i UB. Obława miała na celu likwida-
cję podziemia niepodległościowego i pacyfikację
sprzyjającej mu miejscowej ludności. Przed ka-
merą wspomnienia snują głównie kobiety, gdyż ich
mężów, ojców i braci wywieziono w czasie obła-
wy w nieznane, skąd nigdy już nie powrócili.

Realizacja „Moich zapisków z podziemia” zosta-
ła sfinalizowana w roku 2011, ale same „zapiski”
pochodzą z lat 1982-1987 i powstawały w wa-
runkach konspiracyjnych, uwieczniając dla po-
tomnych ówczesne działania działaczy podziem-
nej „Solidarności”. 

Film jest niemalże sensacyjny (np. Jacek Ku-
roń został uchwycony w trakcie tzw. „spadu” –
ucieczki przed śledzącymi go milicjantami i esbe-
kami), nie pozbawiony też humoru.

„Wieczór Filmowy z Jackiem Petryckim” przycią-
gnął do Domu Sztuki liczną publiczność, złożoną w
większości z mieszkańców Ursynowa, ale także z
wybitnych filmowców, w tym operatorów – kole-
gów po fachu Jacka Petryckiego. Z zagranicy przy-
jechali Piotr Jaxa Kwiatkowski i Witold Stok, nie za-
brakło też Michała Bukojemskiego i Andrzeja Bogu-
sza. Filmy wywołały ożywioną dyskusję z reżyse-
rem. 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 Filmow-
ców Polskich. A B U

SSzzaannoowwnnaa rreeddaakkccjjoo!!
Kwiecień tegoroczny potwier-

dził, że to okres wspaniałego roz-
kwitu ursynowskiej zieleni. Miesz-
kańcy są pod wrażeniem! 

Jednak wśród bardzo licznej
konkurencji naszych drzew i krze-
wów są  rośliny piękne i bardzo
piękne. Chciałbym pochwalić się
więc – jak ja widzę ten podział i
dlaczego. Swoje foto zrobiłem, sta-
wiając na pierwszym miejscu
wśród kwitnących drzew gatunek
najbardziej mi imponujący. 

Dotyczy to niezbyt licznych
wprawdzie, ale imponujących
okazów na terenie mojego najbliż-
szego (ZWM) otoczenia, jakie
tworzą dzisiaj  kwitnące drzewo-
stany  japońskiej wiśni (łac. pru-
nus serrulata). Jest to – wbrew
potocznej nazwie – gatunek po-
chodzący z Chin. Pora kwitnienia
tych drzew  jest ogólnonarodo-
wym 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 obo-
wiązków znaleźli chwilę na za-
trzymanie się przed kwitnącym

drzewem japońskiej wiśni i odda-
li zadumie. Ile to drzewo nadaje
uroku naszemu otoczeniu!Obfi-
tość kwiatów i ich ilość są wręcz
zniewalające. Zaobserwuj sąsie-
dzie to drzewo także po okresie
kwitnienia! Przecież w ciągu na-
stępnych miesięcy wiśnia japoń-
ska wyróżnia się wśród istnieją-
cych drzewostanów swoim pięk-
nem, będąc dekoracją blokowego
otoczenia.

Tę swoją refleksję kieruję także
do naszej SBM Stokłosy, aby w
trakcie uchwalania i realizacji
nowych corocznych nasadzeń czę-
ściej uwzględniała ten rodzaj
wspaniałego drzewa.

Bo jakby zapomniano o walo-
rach i znaczeniu zieleni w naszym
otoczeniu z racji hodowania mniej
atrakcyjnych gatunków roślin.
Sadzonki ww. drzew są nieco
droższe od innych polskich popu-
larnych (klony, dęby itp.), ale za
piękno trzeba i warto nieco drożej
zapłacić. S ł a w o m i r  L i t w i n

Piękno w prostocie

Filmowe zapiski Jacka Petryckiego
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Nie ma jak japońska wiśnia!
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