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K to był świadomym świad-
kiem procesu polskiej
transformacji ustrojowej

po 1989 roku, ten z pewnością
pamięta nadzwyczaj modne na-
ówczas hasło: „Bierzcie swoje
sprawy w swoje ręce”, co miało
oznaczać zerwanie z mentalno-
ścią doby socjalizmu, gdy każdy
oglądał się na to, co da mu pań-
stwo. A od państwa mógł obywa-
tel otrzymać i posadę, i mieszka-
nie, i telefon, i paszport, i kartki
na cukier lub buty, jak również
talon na samochód, czyli limu-
zynę typu Fiat 126 albo 125p,
ewentualnie FSO Polonez, Sko-
da, Wartburg, Trabant, Łada, Da-
cia, a niekiedy nawet Zastava z
trącącej Zachodem Jugosławii. 

S woje sprawy w swoje ręce
wzięli tak naprawdę tylko
najbardziej przedsiębiorczy

obywatele, którzy zamiast sztur-
mować oskardami drzwi Urzędu
Rady Ministrów i domagać się nie-
ustannie podwyżek, rozkładali na
ulicy łóżka polowe, czyniąc pierw-
szy krok na niwie źle widzianego w
poprzednim ustroju biznesu. Jego
nielicznych przedstawicieli w cza-
sach PRL nazywano pogardliwie
„prywaciarzami”, tymczasem w
nowych warunkach na rozpada-
jącym się pomniku peerelowskiej
pychy, kiedyś bardzo pięknym Sta-
dionie Dziesięciolecia, rozlokował
się największy – jak mawiano –

bazar współczesnej Europy. Repre-
zentacyjna świątynia sportu stała
się świątynią mniej lub bardziej
szemranego biznesu, a na koronie
stadionu pojawili się nagle Wiet-
namczycy, Rosjanie, Ukraińcy. Jak
się wtedy ironizowało, mówiąc o
przodku obecnego Narodowego,
można tam było kupić za jednym
zamachem i podrabiane dżinsy, i
kałasznikowa. To wtedy Bazar Ró-
życkiego zaczął przegrywać z Jar-
markiem Europa, na którym zain-
stalowała się handlowa Liga Mi-
strzów. 

C zas spontanicznych inicja-
tyw biznesowych, wiążą-
cych się na ogół z handlo-

waniem byle gdzie, dość szybko mi-
nął i nawet sprzedajne dziewczyny
zeszły z ulicy, pochowawszy się w
eleganckich apartamentach „agen-
cji towarzyskich”, będących teraz w
łańcuchu jednostek kultury fizycz-
nej bodaj jedynym ogniwem, które
nie cierpi na brak środków finan-
sowych. W rozliczeniach z pań-
stwem najbardziej tolerancyjnie –
obok zespołu osób, określanych
mianem „sługi boże” – traktuje się
do dzisiaj córy Koryntu, jeśli wol-
no mi użyć tego niewątpliwego ar-
chaizmu. Ci, którzy bardzo nie lu-
bią urzędników państwowych, zło-
śliwie komentują ową tolerancję
twierdzeniem, że „k....rwa k....rwie
łba nie urwie”. 

D ziś wszakże mamy całkiem
nowy etap, bo transforma-
cja została już niemal za-

kończona i tylko nieśmiertelny Ja-
nek Pietrzak oraz szefowie resor-
tów w rządzie Beaty Szydło wciąż
toczą walkę z komuną, próbując
przy okazji zwalczyć gorzką praw-
dę o samolotowej katastrofie smo-
leńskiej, jakkolwiek frontman tego
zwalczania opuścił nagle tak waż-
ną pozycję i uszedł do swego ma-

tecznika w USA. A sekretny wy-
buch na pokładzie tupolewa został
nieoczekiwanie zastąpiony jaw-
nym wybuchem wściekłości tych,
którzy godzili się na sowite opłaca-
nie owego – pożal się Boże – eksper-
ta i godzą się nadal na opłacanie
kolejnych ekshumacji ofiar kata-
strofy, co można odbierać jako
chęć, by iść do imaginowanego ce-
lu po trupach.

P ubliczność – albo mówiąc
najprościej w świecie –
tłum to jest ten podmiot,

który uwielbia rozliczenia i prze-

pada za tym, żeby komuś coś ode-
brać, kogoś posadzić względnie
powiesić. Dlatego w początkach
nowej Polski – poniekąd słusznie
– wytykano palcami tzw. nomen-
klaturę okresu minionego, która
dorabiała się, mając najlepsze
dojście do odpowiednich infor-
macji. Z czasem okazało się jed-
nak, że cwaniakami są nie tylko
członkowie byłej nomenklatury. I
stąd wzięła się tak teraz szeroko
roztrząsana afera reprywatyza-
cyjna, która najpierw podkopała
mienie komunalne Krakowa i Ło-

dzi, a potem zaznaczyła się po-
tężną falą uderzeniową w War-
szawie. Reprywatyzacyjne tsu-
nami przechodziło przez stolicę
raz za razem – i nie był to li tylko
proces słusznego rozliczania z nie-
dobrą przeszłością i zwracania
nieruchomości prawowitym wła-
ścicielom, skrzywdzonym przez
komunę, a zwłaszcza tego łajda-
ka Bieruta. Wyrzucani masowo z
mieszkań warszawiacy zoriento-
wali się oto, że w mieście – pod
przytulnymi skrzydłami ratusza,
prokuratury, sądów, a także Sa-

morządowego Kolegium Odwo-
ławczego oraz politycznego esta-
blishmentu – działa swoista ma-
fia, która nie tyle odbiera swoją
własność, ile zabiera cudzą. I to
prawem kaduka.

Z agarniać zaczęto parki, bu-
dynki szkół, ktoś zgłosił
pretensje własnościowe do

Stadionu Narodowego, brano jak
leci pożydowskie kamienice, o
które nie dopominali się sami Ży-
dzi, zgłaszano przedziwnych „ku-
ratorów” nieruchomości, zain-
stalowanych – nie wiedzieć cze-
mu – na Karaibach. Jak grzyby
po deszczu zaczęły się odradzać
przedwojenne spółki, po których
już dawno słuch zaginął. Im bar-
dziej lewe kwity mistrzowie ma-
chlojek przedstawiali w Biurze
Gospodarki Nieruchomościami
albo przed sądem, tym szybciej
osiągali swoje cele. 

D ziś publika ekscytuje się
ujawnionym świeżo ma-
jątkiem pani prezydent

Hanny Gronkiewicz-Waltz, bio-
rącej nędzne 12 tysięcy złotych za
zarządzanie takim molochem jak
Warszawa. Nikt zaś nie doliczy
się wartości majątku największe-
go rekina podstępnej reprywaty-
zacji, który ponoć walnął sobie w
Konstancinie chałupę za 52 mi-
liony. I zdaje się, że niewiele wyj-
dzie ze ścigania jego reprywatyza-
cyjnych przekrętów, bo władza
próbuje mu tylko zarzucić jakieś
niewiele znaczące niedopatrzenia
podatkowe. 

N o cóż, historia lubi się po-
wtarzać. Najsłynniejszego
gangstera w historii Ame-

ryki, Ala Capone, dopadnięto rów-
nież jedynie za podatki. 

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

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l
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RYS. PETRO/AUGUST
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W Kolegium Europejskim Natolin  odby-
ła się interesująca konferencja nauko-
wa, zainicjowana przez ursynowianina
– profesora Marka Mariana Drozdow-
skiego. Temat spotkania brzmiał: „Tade-
usz Kościuszko oraz jego sekretarz i ad-
iutant Julian Ursyn Niemcewicz”.
Współorganizatorami byli „Ursynoteka”
– Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursy-
na Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów,
Coll?ge d’Europe oraz Towarzystwo Mi-
łośników Historii. . 

Na konferencji obecne były dwie panie radne re-
prezentujące samorząd Ursynowa. Profesorowie
Marek Marian Drozdowski,  Izabella Rusinowa
oraz Richard Butterwick-Pawlikowski przedsta-
wili współpracę obu naszych bohaterów, szczegól-
nie w okresie Powstania Kościuszkowskiego, uwię-
zienia w Petersburgu, a następnie pobytu i dzia-
łalności w Stanach Zjednoczonych. Konferencja
jest jednym z elementów społecznych obchodów
przypadającej w bieżącym roku 40. rocznicy me-
gaosiedla Ursynów. W toku dyskusji nawiązano
więc do różnych społecznych inicjatyw uczcze-
nia jubileuszu, m. in. przez powiązanie  z posta-

cią Juliana Ursyna Niemcewicza, który na terenie
Ursynowa miał swoją posiadłość, a od której po-
chodzi nazwa dzielnicy.  

Przypomniano więc ponawianą wielokrotnie
inicjatywę wzniesienia pomnika Niemcewicza.
Podobna inicjatywa przed kilkoma laty zrealizo-
wana została na Bemowie, gdzie przed tamtej-
szym ratuszem wystawiono popiersie gen. Józe-
fa Bema, od którego nazwiska powstała nazwa Be-
mowo. Przypomniano też inicjatywę wykonania
kopii nagrobnego pomnika Niemcewicza, który
znajduje się w kościele w miejscowości Montmo-
rency pod Paryżem i umieszczenia jej w jednym z
ursynowskich kościołów. W toku dyskusji zary-
sował się pogląd, iż ze względu na duże upoli-
tycznienie warszawskiego samorządu terytorial-
nego oraz jego kadencyjność, realizacja któregoś
z postulatów powinna być raczej podjęta przez
komitet społeczny, np. na wzór Społecznego Ko-
mitetu Budowy Pomnika Tadeusza Kościuszki.
Tamten komitet – notabene pod przewodnictwem
prof. Drozdowskiego – doprowadził przed laty
do wystawienia pomnika Naczelnika przed Pała-
cem Lubomirskich na Osi Saskiej w Warszawie.

L e c h  K r ó l i k o w s k i

Konferencja w Kolegium Natolińskim

Niemcewiczowi pomnik!

PPrrzzeemmaawwiiaa ddrr LLeesszzeekk MMaarreekk KKrrzzeeśśnniiaakk
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W minioną niedzielę w ursynowskim Ratuszu, w sali im. Juliana Ursyna
Niemcewicza, miała miejsce niezwykła uroczystość – z okazji 60-lecia związku
małżeńskiego państwa Leonardy i Janusza Arczyńskich. 

W uroczystości brała udział rodzina oraz przyjaciele jubilatów. Przedstawiciele władz Ursynowa
wręczyli parze pamiątkowy prezent oraz kwiaty. Państwo Arczyńscy przeżyli ze sobą 60 lat – byli
nierozłączni, z przerwami, kiedy Pana Janusza wysyłano na misje pokojowe ONZ. Jako żołnierz
zawodowy brał udział w misjach w Wietnamie (1975), na Wzgórzach Golan i w byłej Jugosławii. Pani
Leonarda całe życie przepracowała jako nauczycielka. Na warszawskim Ursynowie osiedlili się 17 lat
temu. Lubili podróżować, zwiedzili Paryż, Madryt, Barcelonę, Maltę, Londyn. Wychowali dwie córki,
doczekali się trójki wnucząt, dwójki prawnuczek. Wciąż otaczają ich przyjaciele, ci z dawnych lat, ale
też wciąż dochodzą nowi. 

Urząd Dzielnicy Ursynów zachęca inne pary, które obchodzą w roku jubileuszu Ursynowa okrągłe
rocznice zawarcia związków małżeńskich – 40, 50, 60 lat, do zgłaszania się do urzędu. Być może nie
będzie to w tym roku ostatnia uroczystość jubileuszowa. Ursynowscy urzędnicy proszą
zainteresowanych o kontakt telefoniczny pod nr 22 443 73 54 lub pod adresem e-mail:
promocja@ursynow.pl.

W piątek, 21 kwietnia, wy-
chowankowie przedszkola
nr 412 wraz z burmistrza-
mi Dzielnicy Ursynów Ro-
bertem Kempą i Łukaszem
Ciołko ścinali żonkile za-
sadzone w październiku
zeszłego roku w ramach
akcji Pola Nadziei. 

Następnie z siedziby Funda-
cji przeszedł żółty marsz małych

wolontariuszy kwestujących na
rzecz Hospicjum Onkologiczne-
go św. Krzysztofa.

„Celem tej akcji jest zwróce-
nie uwagi na potrzeby osób prze-
wlekle chorych, przebywających
w hospicjach. Żonkile to piękne
wiosenne kwiaty, które jedno-
cześnie bardzo krótko kwitną.
Pala Nadziei mają przypominać
o kruchości życia, a jednocześnie

kierować uwagę na najbardziej
potrzebujących. Dlatego urząd
już po raz drugi wspiera tak war-
tościową akcję” – mówi zastępca
burmistrza Łukasz Ciołko.

Celem kampanii jest pomoc
finansowa dla hospicjum oraz
propagowanie zasad opieki pa-
liatywnej i wolontariatu, niesie-
nia bezinteresownej pomocy.
„Pola Nadziei” to program stwo-
rzony przez Fundację Marie Cu-
rie Cancer Care z Edynburga w
Wielkiej Brytanii, pomagającą
nieuleczalnie chorym na raka.

ŻONKIL w czasach starożyt-
nych był symbolem nadziei na
nowe życie – odrodzenie. W tra-
dycji chrześcijańskiej, według
„Słownika Symboli”  W. Kopa-
lińskiego, żonkil symbolizuje
triumf poświęcenia nad ego-
izmem, miłości nad śmiercią, mi-
łości niebiańskiej nad ziemską.
Kwiat poprzez swoją subtelność,
barwę i zapach uświadamia nam
wyższe cele istnienia, symboli-
zując kruchość i ulotność życia,
przemijanie – stałą metamorfozę.

Klub Honorowych Dawców Krwi Dziel-
nicy Ursynów powstał na początku
marca br. i liczy już ponad 50 członków.
Powstał i działa dzięki wsparciu udzie-
lonemu przez Urząd Dzielnicy Ursynów.
Z okazji jubileuszu ogłoszona została
akcja „40 litrów krwi na 40-lecie Ursy-
nowa”. 

Zbiórka odbędzie się 6 maja w godzinach od
10.00 do 15.00 przed Urzędem Dzielnicy Ursy-
nów. Członkowie Zarządu Dzielnicy Ursynów za-
powiedzieli włączenie się do akcji, która potrwa
do końca roku.  Klub „Krewki Ursynów” zaplano-
wał kolejne zbiórki krwi w terminach:1 lipca, 29
lipca, 26 sierpnia, 30 września, 28 października,
25 listopada.

“Krew jest tym, bez czego nasz organizm nie
może funkcjonować. Prawie każdy może się nią
podzielić i do tego zachęcamy również naszych
mieszkańców. Akcja „40 litrów krwi na 40-lecie Ur-
synowa” nawiązuje do naszej rocznicy i mam na-
dzieje, że jeszcze bardziej zmotywuje nas do po-
dzielenia się darem, jakim jest krew” – zachęca do
udziału w akcji burmistrz Dzielnicy Ursynów, Ro-
bert Kempa.

W ciągu roku w Polsce konieczne jest dokona-
nie około miliona transfuzji krwi. Na krew i oso-

cze czekają tysiące chorych. Oddając krew, ratu-
jemy życie innym. Krwiodawcą może zostać każ-
dy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 65 rokiem ży-
cia. Szczegóły dotyczące działalności ursynow-
skiego klubu, dostępne są na stronie: www.krew-
kiursynow.pl.

W niedzielę 23 kwietnia odbyła się kolej-
na edycja ORLEN Warsaw Marathon.
Największa impreza biegowa w Polsce
zgromadziła biegaczy z całego świata,
ale też wspaniałych kibiców. Trudne wa-
runki pogodowe nie odstraszyły biega-
czy, którzy tłumnie stawili się na starcie
ORLEN Warsaw Marathon. 

Punktualnie o 9 rano, po sygnale dźwięko-
wym nadanym przez mistrzynię olimpijską w
rzucie młotem Anitę Włodarczyk, tysiące osób
wystartowało z Wybrzeża Szczecińskiego: na
północ maratończycy, a na południe zawodnicy
biegu OSHEE 10 km. Na mecie jako pierwsi po-
jawili się zawodnicy biegu OSHEE 10 km. Osta-

tecznie, po zaciętym finiszu zwyciężył Dmytro
Łaszyn z Ukrainy, osiągając znakomity czas
0:29:02. Najlepsza wśród kobiet Swetłana Ku-
delisz z Białorusi przebiegła 10 km w  czasie
0:33:12.

Najbardziej emocjonująca rywalizacja roze-
grała się jednak na królewskim dystansie 42 km
i 195 metrów. Bieg rozstrzygnął się dopiero na
ostatnich kilometrach. Po zaciętym finiszu zwy-
ciężył Kenijczyk Felix Kimutai, osiągając znako-
mity jak na panujące warunki czas 2:10:34. Dru-
gi, z półtoraminutową stratą, zameldował się
Alex Saekwo. Miejsca na podium uzupełnił naj-
szybszy Polak, zeszłoroczny zwycięzca ORLEN
Warsaw Marathon Artur Kozłowski, który zo-
stał jednocześnie mistrzem Polski z czasem
2:12:38.

Wśród kobiet na królewskim dystansie niepo-
konana okazała się Białorusinka Nastassia Iwa-
nowa, osiągając czas 2:28:44. Pierwszą Polką
była Izabela Trzaskalska, która do zwyciężczyni
straciła trochę ponad minutę. Najlepszym za-
wodnikiem w kategorii handbike był natomiast
Rafał Wilk, który trasę półmaratonu pokonał w
czasie 0:31:32.

Na całej długości trasy zgromadzeni kibice za-
grzewali biegaczy do walki o jak najlepszy wy-

nik. Tradycyjnie już na Ursynowie przygotowano
miejsce, gdzie mieszkańcy naszej dzielnicy mogli
dopingować uczestników biegu – Punkt Kibica
Ursynów.  W tym punkcie przygotowanym przez
Urząd Dzielnicy oraz organizatorów ORLEN War-
saw Marathon na scenie odbyło się kilka koncer-
tów lokalnych zespołów muzycznych.  W prze-
rwach między występami trwało wspólne kibi-
cowanie przebiegającym zawodnikom przy wspar-
ciu komentatora i niezwykle aktywnej publicz-
ności. Aby zapewnić siłę do dopingowania, orga-
nizatorzy strefy zapewnili przybyłym mieszkań-
com darmowe gorące kanapki. Pomimo bardzo
zmiennej pogody, na skrzyżowaniu ul. Indiry Gan-
dhi i al. Komisji Edukacji Narodowej pojawiło się

łącznie kilkaset osób, a punkt na Ursynowie był tra-
dycyjnie jednym z najgłośniejszych miejsc na ca-
łej trasie biegu.

WWyynniikkii bbiieegguu nnaa ddyyssttaannssiiee 4422,, 119955 kkmm

MMęężżcczzyyźźnnii
11.. Felix KIMUTAI (Kenia) – 2:10:34
22.. Alex SAEKWO (Kenia) – 2:12:01
33.. Artur Kozłowski (Polska) – 2:12:38

KKoobbiieettyy
11.. Nastassia IWANOWA (Białoruś) – 2:28:44
22.. Izabela TRZASKALSKA (Polska) – 2:29:56
33.. Viola YATOR (Kenia) – 2:30:03

WWyynniikkii bbiieegguu OOSSHHEEEE 1100 kkmm

MMęężżcczzyyźźnnii
11.. Dmytro ŁASZYN (Ukraina) – 0:29:02
22.. Joel MWANGI (Kenia) – 0:29:03
33.. Dominic MUSYIMI (Kenia) – 0:29:04

KKoobbiieettyy
11.. Swetłana KUDELISZ (Białoruś) – 0:33:12
22.. Katarzyna KOWALSKA (Polska) – 0:33:20
33.. Hellen MUSYOKA (Kenia) – 0:33:52

WWee wwttoorreekk,, 22 mmaajjaa,, oobbcchhooddzziimmyy ŚŚwwiięęttoo FFllaaggii.. FFllaaggaa ppaańńssttwwoowwaa ppooppuullaarryyzzuujjee wwiieeddzzęę oo ppoollsskkiieejj
ttoożżssaammoośśccii,, ssyymmbboollaacchh nnaarrooddoowwyycchh ii uummaaccnniiaa ppoocczzuucciiee wwssppóóllnnoottyy nnaarrooddoowweejj..  ZZ tteejj ookkaazzjjii UUrrzząądd
DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww pprrzzeekkaażżee ddoo uurrssyynnoowwsskkiicchh pprrzzeeddsszzkkoollii ww rraammaacchh eedduukkaaccjjii ppaattrriioottyycczznneejj ppoonnaadd 11
550000 ffllaagg,, kkttóórree ttrraaffiiąą ddoo nnaajjmmłłooddsszzyycchh mmiieesszzkkaańńccóóww nnaasszzeejj ddzziieellnniiccyy .. WWcczzeeśśnniieejj,, bboo ww nnaajjbblliiżżsszzyy
ppiiąątteekk,, 2288 kkwwiieettnniiaa,, ffllaaggii ppoojjaawwiiąą ssiięę ttaakkżżee ww uurrssyynnoowwsskkiimm RRaattuusszzuu.. DDllaa mmiieesszzkkaańńccóóww,, kkttóórrzzyy
ooddwwiieeddzząą tteeggoo ddnniiaa uurrzząądd,, pprrzzeewwiiddzziiaannoo ppoonnaadd 660000 ffllaagg.. 

Państwo Arczyńscy świętowali 60 wspólnych lat

Kolejna edycja akcji Pola Nadziei 

Flagi dla mieszkańców i przedszkolaków

Krewki Ursynów czeka na ciebie 6 maja!

Biegła Warszawa – kibicował także Ursynów
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O żywieniu seniora i…  
nie tylko – kolejne wykłady 

w ramach Ursynowskiej 
Akademii Zdrowego 

Stylu Życia
W najbliższą sobotę, 29 kwietnia o godz. 11.00 w sali nr 136

ursynowskiego Ratusza odbędzie się kolejny wykład w ramach
,,Ursynowskiej Akademii Zdrowego Stylu Życia”. Tym razem
Dzielnica we współpracy z Wydziałem Nauk o Żywieniu Człowie-
ka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego za-
prasza na wykłady pt. ,,Zdrowe żywienie seniora” oraz ,,Mniej
soli, czyli korzystnie dla zdrowia”. 

,,Serdecznie zapraszam na kolejny wykład w ramach Ursynow-
skiej Akademii Zdrowego Stylu Życia. To już trzecie spotkanie w ra-
mach cyklu – tym razem adresowane głównie do najstarszych
mieszkańców Ursynowa. Wykład ,,Zdrowe żywienie seniora” to zna-
komita okazja, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat prawidłowej
diety osób starszych, pozwalającej dłużej pozostać aktywnym i
dłużej cieszyć się dobrym zdrowiem. To także sposobność, by do-
wiedzieć się, które produkty szczególnie sprzyjają dobrej kondycji
seniorów, a które, szczególnie spożywane w nadmiarze, mogą
nieść za sobą negatywne skutki. Takim produktem może być np. sól,
której poświęcony będzie drugi z sobotnich wykładów. Zachęcam
do udziału w sobotnich wykładach zarówno ursynowskich senio-
rów, jak i młodszych mieszkańców, którzy mogą zdobytą wiedzą
podzielić się z rodzicami czy dziadkami – mówi zastępca burmistrza
Dzielnicy Ursynów Piotr Zalewski”.

Podczas pierwszego wykładu ,,Zdrowe żywienie seniora”, któ-
ry wygłosi prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, będzie można dowie-
dzieć się m. in., jakie produkty są najzdrowsze dla seniorów, a ja-
kich powinni unikać, czy odpowiednia dieta seniora może przyczy-
nić się do zahamowania rozwoju niektórych schorzeń, co jeść, aby
dłużej pozostać aktywnym i wzmocnić odporność, jakie nawyki ży-
wieniowe zmienić, a jakie pielęgnować. Podczas drugiego wykła-
du ,,Mniej soli, czyli korzystnie dla zdrowia” słuchacze będą mogli
zapoznać się z informacjami na temat znaczenia soli, która nierzad-
ko stanowi podstawowy składnik diety. 

„Wykład będzie dotyczył wpływu sodu i soli kuchennej na
zdrowie, szczególnie na ciśnienie krwi. W czasie wykładu będą
wskazane nie tylko potencjalne korzyści z obniżenia spożycia so-
li, ale również to, w jaki sposób można takie obniżenie spożycia
soli uzyskać. Zostanie omówiona zawartość soli w różnych pro-
duktach spożywczych oraz to, na co trzeba zwracać uwagę wy-
bierając produkty spożywcze” – zapowiada swoje wystąpienie dr
inż. Dominika Głąbska.

Podczas obu wykładów, jak i po ich zakończeniu, wykładow-
cy będą odpowiadać na pytania słuchaczy związane z tematyką
wykładu, co pozwoli nie tylko na poszerzenie wiedzy teoretycz-
nej, ale także odniesienie i praktyczne wykorzystanie uzyskanych
informacji do indywidualnej sytuacji słuchaczy.
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Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola

Spotkanie Charyzmatycznych w Magdalence

W poniedziałek 24 kwietnia w Centrum Integracji Spo-
łecznej w Magdalence odbyło się spotkanie laureatek
programu oraz członkiń i sympatyków  Stowarzysze-
nia „Kobieta Charyzmatyczna”.  Gospodarzem wyda-
rzenia była Wójt Gminy Lesznowola Maria Jolanta Ba-
tycka-Wąsik  zaś gościem specjalnym mieszkanka gmi-
ny,  dziennikarka, prezenterka  i autorka programów
telewizyjnych – Dorota Wellman. 

Obie panie są posiadaczkami tytułu Kobiety Charyzmatycznej.
Laureatki Programu są wyróżniane w kilku kategoriach:  Kobieta
społeczna,  Kobieta przedsiębiorcza, Kobieta kreatywna, Kobieta
matka oraz Kobieta wszechstronna. Pani Maria Jolanta Batycka-Wą-
sik otrzymała (w 2016 r.) tytuł Kobiety Charyzmatycznej w dwóch
kategoriach -  Kobieta przedsiębiorcza oraz Kobieta społeczna. 

W Magdalence spotkały się kobiety charyzmatyczne z terenu Ma-
zowsza i Śląska. Inicjatorką tego zjazdu była założycielka stowarzy-
szenia i redaktor naczelna magazynu Why Story – Beata Sekuła. Ho-
norowego patronatu udzieliła Wicemarszałek Województwa Ma-
zowieckiego. Patronat medialny zapewniły Radio Kolor, Gazeta
Wyborcza i Magazyn Why Story. Tematem przewodnim spotkania
był rozwój kompetencji menadżerskich, a także wymiana doświad-
czeń i promocja pozytywnych postaw oraz działań pań nagrodzo-
nych tym tytułem. Uczestniczki i uczestnicy  spotkania, bo nie za-
brakło również sympatyzujących ze stowarzyszeniem panów, mie-
li okazję zwiedzić Gminę Lesznowola i poznać panie ze Stowarzy-
szenia Chinek w Polsce z siedzibą w Wólce Kosowskiej.

OOdd lleewweejj WWóójjtt MMaarriiaa JJoollaannttaa BBaattyycckkaa-WWąąsskkii,, BBeeaattaa SSeekkuułłaa - rreeddaakkttoorr nnaacczzeellnnaa MMaaggaazzyynnuu WWhhyy SSttoorryy ii zzaałłoożżyycciieellkkaa SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa
KKoobbiieettaa CChhaarryyzzmmaattyycczznnaa,, EEllżżbbiieettaa OObbłłuusskkaa - SSkkaarrbbnniikk GGmmiinnyy LLeesszznnoowwoollaa

PPaammiiąąttkkoowwee zzddjjęęcciiee uucczzeessttnniikkóóww ssppoottkkaanniiaa zz ggoośścciieemm ssppeeccjjaallnnyymm

W dniu 21 kwietnia 2017 r. spotkałem
się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich
dr Adamem Bodnarem. W spotkaniu
uczestniczył mecenas Jacek Smyk, czło-
nek nieformalnego zespołu do walki z
hałasem na Ursynowie, któremu mam
przyjemność przewodniczyć. 

Panu Rzecznikowi towarzyszyli współpracowni-
cy: Piotr Mierzejewski – dyrektor Zespołu Prawa
Administracyjnego i Gospodarczego oraz Artur
Zalewski – Naczelnik w Zespole Prawa Cywilnego.

Spotkanie to było podsumowaniem wcześniej-
szych moich i mieszkańców wystąpień do RPO,
które zaowocowały m. in. złożeniem przez RPO
wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie
terminu ubiegania się o rekompensatę za ograni-
czenia w gospodarowaniu nieruchomościami.

Nasze spotkanie zaczęliśmy od omówienia sy-
tuacji na Ursynowie. Rzecznik Praw Obywatel-
skich dopytywał się o zabudowę przedpola Lasu
Kabackiego, budowę Galerii Kabaty oraz żywo
zainteresowany był sytuacją po rozbudowie Sta-
cji Techniczno-Postojowej metra i jej ewentual-
nych uciążliwości dla mieszkańców Kabat.

Podziękowałem panu Rzecznikowi za wsparcie,
jakiego udziela mieszkańcom Ursynowa i Wilano-
wa ws. otwarcia Parku Natolińskiego. Pan dr Adam
Bodnar zadeklarował dalsze wspieranie inicjaty-
wy udostępnienia Parku Natolińskiego mieszkań-
com Warszawy.

W dalszej kolejności rozmawialiśmy o głów-
nym temacie naszego spotkania, czyli omówie-
niu możliwość wsparcia i współpracy ze strony
RPO w związku z rozbieżnością orzeczniczą po-
między organami sądownictwa powszechnego z
jednej i administracyjnego – z drugiej strony, co
prowadzi do swoistego wywłaszczenia mieszkań-
ców Obszaru Ograniczonego Użytkowania wo-
kół lotniska Okęcie bez słusznego odszkodowania,
w tym w szczególności skazania ich na życie w
skrajnie niekorzystnych warunkach akustycznych.
Mecenas Jacek Smyk omówił najważniejsze aspek-
ty zawiłej sytuacji prawnej, w jakiej znaleźli się
mieszkańcy mający swoje nieruchomości w Obsza-
rze Ograniczonego Użytkowania lotniska Okęcie.
Zostały omówione możliwości prawnego wspar-
cia ze strony RPO dla spraw prowadzonych przed
sądami powszechnymi i administracyjnymi. Bar-
dzo się cieszę z zaangażowania, z jakim rzecznik
Praw Obywatelskich podszedł do tych zagadnień.

Jestem głęboko przekonany, że to pierwsze spo-
tkanie będzie miało swój ciąg dalszy i w końcu
mieszkańcy Warszawy będą mogli liczyć na praw-
ną opiekę instytucji, na czele której stoi dr Adam
Bodnar.

O kolejnych działaniach będę Państwa na bie-
żąco informował.

P a w e ł  L E N A R C Z Y K
r a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w

O t w a r t y  U r s y n ó w

Wszystkie klasy 1-3 w
Szkole Podstawowej nr 16
im. Tony’ego Halika
uczestniczyły 21 kwietnia
w Dniu Przedsiębiorczo-
ści. Każde dziecko mogło
w tym dniu zarobić i wy-
dać halikowe pieniądze.
Pytań przed imprezą było
mnóstwo. Planów też. A w
piątek rozpoczęła się za-
bawa!

Każdy musiał tak gospodaro-
wać pieniędzmi, by starczyło mu
na obiad i na opłacenie rachun-
ków w banku, w którym można
też było założyć lokaty, wziąć
pożyczki, a także dostać pracę
jako kasjer. Pracę oferowały rów-
nież inne instytucje: biuro, w
którym należało przepisać na
komputerze tekst o jednym ze
znanych podróżników, biuro tłu-
maczeń, gdzie pracownicy roz-
wiązywali zadania w języku an-
gielskim, a odpowiedzi zapisy-
wali po polsku, i wreszcie Insty-
tut Naukowy, w którym wpro-
wadzało się porządek alfabetycz-
ny w zestawie uczestników wy-
praw badawczych oraz rozwią-
zywało krzyżówki i zadania tek-
stowe z matematyki. 

Wielką popularnością cieszy-
ły się usługi czyszczące, w tym
zamiatanie podłogi oraz segre-
gowanie fasoli i grochu niczym
Kopciuszek. Kto chciał, mógł
sprzedawać rękodzieło na ba-
zarku. Odważni próbowali
szczęścia na loterii. Było też na co
przeznaczyć zarobione fundu-
sze. Na przedsiębiorców czekała
Kawiarnia Młodego Podróżni-
ka, Kino, Muzeum Pieniądza,
Akademia Plastyczna, Logiczna
i Studio Nagrań.

Chętni mogli podzielić się
swoimi pieniędzmi z potrzebują-
cymi – wiele instytucji charyta-
tywnych czekało na hojne datki.
Miło było później podsumować

te wpłaty i zobaczyć, że nasi
uczniowie najchętniej obdaro-
wywali chore dzieci i zwierzęta
ze schroniska, czy zagrożone wy-
ginięciem morświny. Szkolny
plac zabaw, czy wyprawy ba-
dawcze, jako mniej istotne w do-
finansowaniach dziecięcych zo-
stały pominięte.

Dzieci wykazały się ogromną
samodzielnością, przedsiębior-
czością, ale też pokazały, że są

dobrymi kolegami i naprawdę
się nawzajem lubią. Jeśli komuś
zabrakło pieniędzy na kino – in-
ni mu pożyczali. Można było li-
czyć na przyjaciela, że zaprosi
na ciastko. Prawie nikt nie cho-
dził sam. Niektórzy prowadzili
nawet wspólnie finanse. Ci naj-
bardziej przedsiębiorczy jeszcze
w domu kontynuowali temat,
próbowali z rodzicami ustalić,
jaki jest przelicznik halików na
złotówki i wymienić walutę.

Mimo tego, że w tym dniu
każde dziecko samo decydowa-

ło o tym, co chce robić, dzieci
zrobiły więcej niż gdyby były pro-
wadzone za rękę. Liczyły, pilno-
wały czasu, poznały pojęcie loka-
ty i kredytu, handlowały na ba-
zarze, ćwiczyły język angielski. Z
wielkim zapałem robiły to, na co
normalnie kręciłyby nosami.
Wszystkiego uczyły się z entu-
zjazmem, ale za to bez obciąża-
jącego poczucia, że to nauka. Dla
nich to była „tylko” zabawa.

W organizację dnia wciągnię-
ci byli wszyscy nauczyciele uczą-
cy w klasach 1-3 oraz kilku z klas
starszych. Pomagali uczniowie
klas 5 i 6. Ogromnym wsparciem
byli dla nas rodzice, a także pra-
cownicy Banku Zachodniego
WBK oraz PKO BP. Razem zrobi-
liśmy wspaniałą imprezę, która
na długo zapadnie w pamięć
społeczności „Szesnastki”.

B o ż e n a  D y b o w s k a
n a u c z y c i e l  S P  n r  1 6

o r g a n i z a t o r  
D n i a  P r z e d s i ę b i o r c z o ś c i

Rzecznik Praw Obywatelskich nas wspiera

Dzień Przedsiębiorczości w SP nr 16



7

TTrraaggeeddiiaa pprrzzyy uulliiccyy BBaarrttookkaa 88 ((uu zzbbiieegguu zz aall.. KKEENN)) nnaa UUrrssyynnoowwiiee.. TTrrzzyylleettnnii cchhłłooppcczzyykk wwyyppaaddłł wwee wwttoorreekk 2255 kkwwiieettnniiaa zz ookknnaa nnaa óóssmmyymm
ppiięęttrrzzee ((wwiiddoocczznneeggoo nnaa zzddjjęęcciiuu)),, lląądduujjąącc nnaa zzaaddaasszzeenniiuu wweejjśścciiaa ddoo kkllaattkkii sscchhooddoowweejj.. MMiimmoo nnaattyycchhmmiiaassttoowwyycchh pprróóbb rreeaanniimmaaccjjii cchhłłooppiieecc
zzmmaarrłł.. WW mmoommeenncciiee zzddaarrzzeenniiaa ww mmiieesszzkkaanniiuu bbyyłłaa mmaattkkaa..  

Trzyletni chłopczyk wypadł z okna na 8. piętrze...

Na ogrodzeniu Parku Dreszera znajduję się wystawa
przygotowana przez Fundację Kapucyńską, która po-
maga osobom bezdomnym. Wystawa jest efektem pra-
cy terapeutki i pomysłodawczyni zdjęć Edyty Foryś
oraz grupy bezdomnych, którzy fotografowali miejsca
im znane i nieznane. 

Jednym z uczestników projektu był Artur Niedziela, który przez
17 lat borykał się z problemem bezdomności. Mówił on, że udział
w tym projekcie/terapii pozwolił mu oderwać się od rzeczywisto-
ści.  Organizatorzy podkreślali, że dla bezdomnych ważna jest po-
trzeba szacunku, niekoniecznie materialne potrzeby.

Wystawę otworzył burmistrz Dzielnicy Mokotów Bogdan Olesiń-
ski i jego zastępca Krzysztof Skolimowski.

Zachęcamy do obejrzenia wystawy na ogrodzeniu Parku Dresze-
ra przy ul. Puławskiej róg Odyńca. Więcej o Fundacji Kapucyńskiej
na stronie http://fundacja-kapucynska.org/.

M C B

„Bezdomni są pośród nas”
wystawa na ogrodzeniu 

Parku Dreszera

„Gdy się w ziemi ukorzenisz” to tytuł koncertu poetyc-
ko-muzycznego opartego na wierszach Barbary Biało-
wąs do muzyki Romana Ziemlańskiego, Marka Kę-
dziorka, Dariusza Rączki, Krzysztofa Podstawki. Kon-
cert odbył się w Bibliotece Publicznej Dzielnicy Śród-
mieście przy ul. Czerniakowskiej 178 A. 

Wystąpił zespół „A My Tacy” w składzie: Włodzimierz Tyl - instru-
menty klawiszowe, Krzysztof Podstawka – gitara akustyczna i
śpiew, Alicja Bendkowska – śpiew. Wiersze recytowała autorka. 

Barbara Białowąs to poetka z wieloletnim dorobkiem twór-
czym. W swojej twórczości porusza tematy uniwersalne, bliskie
każdemu człowiekowi. Z dużą wrażliwością odkrywa w nich
świat pełen uczuć. Świat, który wciąż zaskakuje emocjonalnym
bogactwem, pomimo nieustannego pogrążania się w konsump-
cjonizmie większości z nas, i który nie zatracił swych humanistycz-
nych cech. W którym ludzie mogą odnaleźć zarówno miłość, jak
i samych siebie. 

W tomikach poezji Barbary Białowąs czytelnik może znaleźć
rozważania dotyczące ludzkiej egzystencji, a także przemyślenia na
temat ludzkiego losu, który możemy brać we własne ręce – jak pi-
sze poetka w jednym z nich.To od nas zależy, jakich wyborów do-
konujemy. Możemy cieszyć się chwilą, zatrzymać się w biegu, zna-
leźć czas na zadumę, przywołać pamięć, choć nie jest to częstym zja-
wiskiem w codziennej pogoni do celu, do sukcesu. 

Warto podkreślić, że połączenie poezji z muzyką to w przypad-
ku Barbary Białowąs i zespołu „A My Tacy” korzystny mariaż.
Poezja i muzyka odnajdują swój wspólny rytm, docierają do słu-
chacza, na dłużej zapadają w pamięć. Wprowadzają go w na-
strój zadumy, bawią, budzą zastanowienie. Publiczność mogła to
odczuć i przeżyć w czasie koncertu. Przekaz zawarty w strofach
wierszy dobrze współgrał z rytmem muzyki. Poruszająco wy-
brzmiewały słowa utworów czytanych przez poetkę, jak i tych za-
śpiewanych przez Alicję Bendkowską oraz Krzysztofa Podstawkę.
Przestrzeń sali koncertowej wypełniły rysunki studentów War-
szawskiej ASP. Pośród nich unosiły się wiersze: „Pastorałka dla Mi-
chałka”, „Taniec chocholi”, „Ujmij los w swoje ręce” „Świeć moja
gwiazdo”, „Ojczyzna” i inne. 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Gdy się w ziemi ukorzenisz
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Dobre wieści o skomunikowaniu Ursynowa z Wilanowem. Otóż połączenie ul. Łuka-
sza Drewny z Relaksową na Kabatach ciągiem Nowokabacka (Korbońskiego) - Ro-
snowskiego stanie się realne najprawdopodobniej już w sierpniu. Ciszewskiego-bis
może będzie gotowa za dwa lata. 

„W dniu 25 kwietnia została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
polegającej na budowie ulicy Michała Rosnowskiego na odcinku ul. Relaksowa – granica Dzielnic
Ursynów i Wilanów. Wykonawca robót budowlanych został już wyłoniony w wyniku przeprowa-
dzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Będzie to firma FAL-BRUK sp. z o.o.
spółka komandytowa. W dniu 26 kwietnia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla
m. st. Warszawy zostało złożone zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych, któ-
re planowane jest na 4 maja. Będzie to pierwsze cywilizowane połączenie Ursynowa z Wilanowem,
a jednocześnie pracujemy nad tym, aby w najbliższych latach powstało kolejne połączenie dwóch
dzielnic poprzez ul. Ciszewskiego-bis. Wszystko wskazuje na to, że kiedy zostanie zakończona bu-
dowa Południowej Obwodnicy Warszawy (2020 r.), dzielnice Ursynów i Wilanów będą skomuni-
kowane za pośrednictwem trzech połączeń drogowych” – informuje z radością burmistrz Ursyno-
wa Robert Kempa.

I rzeczywiście jest się z czego cieszyć, bo jak dotychczas kierowcy jadący od strony Konstancina wspi-
nają się na skarpę ursynowską (warszawską) wąskim ciągiem ul. Gąsek, Rzekotki i Podgrzybków, co
wcześnie rano i w godzinach popołudniowego szczytu doprowadza do potężnych korków u samego
wstępu do Lasu Kabackiego. Po otwarciu dwupasmowego przejazdu Nowokabacką (z czasem Stefa-
na Korbońskiego) ruch stanie się bardziej płynny, a kręty przejazd Gąsek – Rzekotki – Podgrzybków
zostanie w zasadzie zamknięty dla aut (z wyjątkiem ruchu lokalnego). 

Mający około 1,5 kilometra powsiński odcinek nowej arterii jest już na ukończeniu, a kończy go ma-
ły wiadukt nad traktem spacerowym pod skarpą. Część robót wykonał już deweloper, a część wyko-
nuje jeszcze dzielnica Wilanów. Burmistrz Robert Kempa żartuje jednak, że firma Fal-Bruk, która ma
zbudować do 31 lipca odcinek ursynowski (217 metrów), deklaruje zrealizowanie zadania nawet przed
gwarantowanym umową terminem i Wilanów może być w robotach wyprzedzony. Taki wyścig na pew-
no jest na rękę kierowcom marzącym o przejeździe bez korków od Drewny do Relaksowej. Otwarcie
ciągu Nowokabacka – Rosnowskiego (jak się nazywa odcinek ursynowski) nie będzie jednak ozna-
czać od razu pełni szczęścia, ponieważ zacznie się niezbędna w tej sytuacji przebudowa ciągu Roso-
ła – Relaksowa, mająca na celu likwidację zwężenia do jednej jezdni w każdym kierunku, poczyna-
jąc od ul. Jeżewskiego. Ten odcinek będzie miał po dwie jezdnie w obu kierunkach, a dodatkowo u
zbiegu Relaksowej z Wąwozową zainstaluje się światła sygnalizacyjne. 

Tymczasem wszystko wskazuje na to, że wreszcie uda się wykupić z rąk prywatnych działkę, bę-
dącą prawną zawalidrogą dla połączenia Ursynowa z Wilanowem ulicą Ciszewskiego-bis i – jak przy-
puszcza burmistrz Kempa – miasto zapewni fundusze na zrealizowanie tego ważnego przejazdu do
2019 roku. R a f a ł  K o s

Nowokabacka już, Ciszewskiego-bis wkrótce?
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Jakże często brakuje takiego go-
spodarskiego spojrzenia, które
pozwalałoby dostrzegać na

przykład, że „pudełkowa elewacja” cał-
kowicie nie harmonizuje z otoczeniem
danej enklawy, że popadają w coraz
większą ruinę ostatnie, i tak nieliczne,
relikty kultury materialnej, że dzięki
stosunkowo niewielkim nakładom moż-
na rozwiązać niejeden problem. W ten
sposób, idąc spacerkiem po naszym te-
renie, lub podążając tak docenianym
rowerem, można dostrzec , jak Ursy-
nów pięknieje i rozwija się w sposób
bardziej dynamiczny niż inne dzielnice.
Niemniej, warto zwrócić uwagę na
pewne kwestie, których nie sposób nie
zauważyć.

N a przepięknej działce, obok
kościoła przy Stryjeńskich,
niebawem zakończy się bły-

skawiczna budowa nowego obiektu,
którego inwestorem jest dzielnica Ursy-
nów, a więc nie jest to przypadkowy in-
westor. Będzie to ośrodek wsparcia dla
osób niepełnosprawnych, do którego
poprowadzi dwupasmowy, nowo wy-
budowany odcinek ul. Belgradzkiej. Nie
znając kulis wyboru lokalizacji budowa-
nego ośrodka, rodzi się jednak istotne
pytanie, jak się wkomponuje w przyję-
ty program inwestycyjny, zabezpiecze-
nie i ewentualne zagospodarowanie za-
bytkowych murów stajni folwarku Mo-
czydło, sąsiadujących z realizowaną in-
westycją. To tutaj, przy dawnej drodze
prowadzącej do wsi Jamielin, była mek-
ka i początek warszawskiego jeździec-
twa. Ursynów na swoim terenie nie po-
siada już wielu reliktów przypominają-
cych, dawne krajobrazy, historię tej zie-
mi i jej właścicieli, dlatego z coraz więk-
szą trwogą patrzę na tę ruinę na wido-
kowym wzgórzu. Zastanawiam się, czy
podzieli ona losy wymazanych już z pa-
mięci okolicznych dworków i chałup.
Czy tak musi być. Gdzie jest gospodarz
i jego działanie? 

N ietrudno byłoby przypisać
do tych odrestaurowanych
obiektów funkcje użytkowe,

np. kulturalno-oświatowe, czy gastro-
nomiczne i można być pewnym, że
ich charakter byłby nieporównywalny
z nowoczesnymi projektami. Zasta-
nawia również, czy gospodarz tere-
nu, a w tym przypadku inwestor, roz-
ważył zasadność wykorzystania za-
bytkowych frontonów stajni przy
opracowaniu założeń architektonicz-
nych owego ośrodka.

N ieopodal, na wysokiej skar-
pie, pałac patrona dzielnicy
Juliana Ursyna Niemcewi-

cza, mieszczący Rektorat Szkoły Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego, a poni-
żej jeszcze niedawno ruina zabytko-
wych schodów, romantycznych rzeźb
i wodotrysków. Ta najbogatsza w kra-
ju uczelnia, wyróżniana za współpra-
cę z władzami Ursynowa i mająca w
swej strukturze wydział architektury
krajobrazu, przez dziesięciolecia nie
potrafiła rozwiązać problemu rozpada-
jącej się i zarośniętej krzakami zabyt-
kowej substancji, aby wyeksponować

bajeczne piękno pierwotnych założeń
architektonicznych. Dziś przyszedł mo-
ment, kiedy można byłoby spojrzeć
oczami Niemcewicza na piękny kra-
jobraz rewitalizowanej skarpy, ale na-
leży uprzedzić, że nie jest to możliwe
dla przeciętnego ursynowianina, któ-
ry napotka na swej drodze jeszcze je-
den wysoki, stalowy płot. Czy tak to
musi być na tym naszym Ursynowie, że
nawet na terenie państwowej uczelni
okoliczni mieszkańcy mogą tylko po-
dejść do płotu? Może warto byłoby pil-
nie rozważyć koncepcję otwarcia fur-
tek do zmierzchu, na wzór np. Parku
Łazienkowskiego. 

W obecnej edycji Budżetu
Partycypacyjnego znala-
złem piękną nazwę projek-

towanego przedsięwzięcia „Ulica No-
woursynowska iście po królewsku –
park godny Pałacu w Natolinie”. Tylko
prosi się, aby dopisać – park godny Pa-
łacu ale ursynowianie niegodni tego
parku, bowiem ta królewska ulica pro-
wadzi do wielkiego rezerwatu, który
jest dla nich zamknięty, a więc do kolej-
nego wielkiego płotu … Jest to ewene-
ment  nie tylko w skali naszego kraju. I
gdzie jest ursynowska władza?

T emat Budżetu Partycypacyj-
nego to temat morze, ale war-
to i tu dopowiedzieć parę słów,

bo przecież to też nasze pieniądze. Mo-
gę tylko apelować, aby przed oddaniem
głosu każdy zapoznał się z treścią wy-
branego projektu, bowiem jego tytuł,
jak wskazuje doświadczenie, może być
mylący – i tak, pod chwytliwym szyl-
dem, np. „poprawa bezpieczeństwa na-
szych ulic”, kryła się kiedyś jakże znana

już praktyka psucia dotychczasowego
układu komunikacyjnego poprzez zwę-
żanie jezdni, wszelkiego rodzaju słup-
ki i ograniczniki, które w efekcie nie
poprawiają bezpieczeństwa i w żaden
sposób nie usprawniają komunikacji,
lecz po jakimś czasie doprowadzą do
konieczności kosztownego przywróce-
nia stanu pierwotnego. 

W aktualnej edycji również są
projekty nieprecyzyjnie
określone, jak np. remont

przejścia podziemnego pod ul. Bartoka,
kiedy pomija się fakt, że pod tą ulicą
zostały zaprojektowane i wykonane
dwa przejścia podziemne, jedno bliżej
ul. Jastrzębowskiego, drugie zaś – o
wiele bardziej potrzebne – na skrzyżo-
waniu z Aleją KEN, jako wyjście z me-

tra, ciągu handlowego i bezkolizyjna
droga do kompleksu szkolnego przy ul.
Koncertowej, o czym władze dzielnicy
dawno zapomniały, dopuszczając użyt-
kowanie całej powierzchni przejścia
przez sklep rowerowy, w dobie, gdy po-
wierzchni sklepowej na Ursynowie już
nie brakuje.

L iczba projektów nie zawsze
stanowi odbicie rzeczywistych
potrzeb większych społeczno-

ści, a „płodność” niektórych pomysło-
dawców nie zawsze prowadzi do wy-
datkowania środków budżetowych w
sposób celowy i racjonalny. Przykła-
dem mogą być  propozycje budowy na
Ursynowie Północnym trzech kolejnych
placów zabaw dla piesków, kiedy zre-
alizowany dopiero co, ambitny i dopo-
sażony wybieg w parku po drugiej stro-
nie Doliny Służewieckiej, który świeci
pustkami od samego początku swego

istnienia. Ten „wypasiony”, trzystrefo-
wy wybieg dzieli niewielka odległość
od projektowanej lokalizacji czy ul. Su-
rowieckiego (koło Parku Jurajskiego),
więc dla naszych czworonogów jest to
zdrowy spacer lub przebieżka na 5 – 10
minut. Do tego przybytku psiej rozko-
szy (choć takiej jeszcze tutaj nie wi-
działem), położonym w niewymaga-
jącym reklamy parku nad Potokiem
Służewieckim, wiedzie podziemne,
ostatnio wyremontowane przejście pod
Doliną Służewiecką.

W stosunku do innych sto-
łecznych dzielnic niewąt-
pliwie jesteśmy bogatsi,

bardziej uporządkowani i konsekwent-
ni w swoich programach, jednak
spójrzmy bardziej obiektywnie na na-

sze otoczenie. Starajmy się patrzeć
oczami gospodarza większej enklawy,
a nie najbliższej posesji, chociaż naj-
bliżej nas więcej widać. Wtedy trudno
pogodzić się, że już przy pierwszym
tak ważnym skrzyżowaniu ursynow-
skim KEN/Surowieckiego, nie jest moż-
liwe wyegzekwowanie remontu dawno
rozsypanych schodów, prowadzących
do Domu Sztuki, a nieco dalej przy
KEN ktoś postanowił ustawić, 50 m za
światłami i 50 m przed kolejnymi świa-
tłami, kosztowny fotoradar. 

P rzybysz z zewnątrz nie rozpo-
znaje czy to państwowe czy
spółdzielcze, on widzi po pro-

stu Ursynów i też zadaje sobie pytania,
na jakim poziomie tworzony jest szcze-
gółowy plan zagospodarowania i jaka
jest rola władz dzielnicowych w porząd-
kowaniu zaniedbanych enklaw. Gdzie
się kończy władztwo Urzędu i jak dale-
ko może sięgać beztroska spółdzielni
mieszkaniowych, można zaobserwo-
wać na przykładzie wyjątkowo zanie-
dbanej enklawy niedoszłej inwestycji
Wiolinowa Pasaż. Tam gdzie na począt-
ku ursynowskiej historii było super za-
projektowane, kameralne centrum han-
dlowo – usługowe, wokół fontanny i
wierzby płaczącej, z Domem Sztuki, re-
stauracją, bankiem, sklepami i podsta-
wowymi usługami, dziś pozostał nie-
remontowany skansen PRL-u, jaki trud-
no byłoby znaleźć na innych ursynow-
skich osiedlach. 

P erspektywa hipotetycznych
zysków z realizacji prymityw-
nego projektu maksymalnie

zagęszczonej zabudowy oraz nielicze-
nie się z interesem okolicznych miesz-
kańców i wymogami ochrony środo-
wiska doprowadziły do wieloletniego
wstrzymania jakiejkolwiek moderni-
zacji znajdujących się tam obiektów
użyteczności publicznej, wraz z ich bez-
pośrednim otoczeniem, a tym samym
do postępującej degradacji tej prze-
pięknej enklawy przy zachodnim wyj-
ściu z metra. Jeden ze zdewastowa-
nych pawilonów z wbudowanymi pła-
skorzeźbami od dawna świeci pustka-
mi, a zasłużony dla krzewienia ursy-
nowskiej kultury Dom Sztuki, stał się
wielkim gołębnikiem, z umieszczony-
mi na ścianach daszkami dla tych pta-
ków, tonąc w ptasich odchodach. W
bezpośrednim sąsiedztwie metra sprze-
da się każde mieszkanie i to za przy-
zwoitą cenę, lecz zbudowane domy po-
zostaną na wieki i albo one wkomponu-
ją się w otaczającą przestrzeń, albo za-
kłócą ład przestrzenny na szczególnej
tutaj granicy intensywnej zabudowy i
parku, a to również nie powinno być
obojętne ursynowskiej władzy.

W a l d e k  B i l s k i
m i e s z k a n i e c  U r s y n o w a

OODD RREEDDAAKKCCJJII.. Autorowi powyższych,
ciekawych uwag zwracamy uwagę, że
nie na wszystkie obiekty Ursynowa dziel-
nicowa władza ma wpływ. Dotyczy to
chociażby Pałacu i Parku Natolińskiego. 

Wydajemy nasze wspólne pieniądze, stąd pytania o gospodarza na Ursynowie

Gdzie widać zaniedbania lub nonsensy...
Dyskusja o Budżecie Partycypacyjnym, pierwsze wiosenne wędrów-
ki, a jednocześnie bezskuteczność dotychczasowych interwencji,
zmobilizowały mnie do napisania paru słów na temat wydawania
naszych budżetowych pieniędzy oraz powinności ludzi, którzy pod-
jęli się gospodarowania naszym wspólnym majątkiem. Powinni
oni mieć jakąś wizję rozwoju, inicjować działania, które służyć bę-
dą mieszkańcom przez kolejne dziesięciolecia oraz pamiętać, że
każda decyzja winna być podejmowana z uwzględnieniem szeroko
pojętego interesu społecznego. 

W Galerii na Emporach /kościół św. Tomasza
Apostoła/ przy Dereniowej na Ursynowie
otwarto oficjalnie 21 kwietnia 2017 r.  nową
wystawę WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA. WODĘ tworzą
dwie cząsteczki wodoru połączone z tlenem.
H2O to dar niezwykły, mogący występować jako
ciecz, gaz i jako stan stały. 

WODA ma swój smak, dźwięk i kolor. WODA jest jednym
z czterech żywiołów, które poprzez wzajemne połączenia
tworzą naszą rzeczywistość. WODA symbolizuje życie, płod-
ność i oczyszczenie. WODA jest pragnieniem, które jest
ważniejsze od głodu. Mnogość WODY nie oznacza  nie-
ograniczonej  dostępności do niej. WODA jest darem o któ-
ry w dzisiejszych czasach musimy dbać, cenić i szanować. 

Bogactwo i znaczenie WODY stało się twórczą inspira-
cją dla 38 zaproszonych do udziału w wystawie artystów.
WODA jest na płótnie, jest w rzeźbie, fotografii, grafice ,
rysunku i instalacjach artystycznych. Na uwagę zasłu-
gują dwie prace: Ireny Moraczewskiej – OCZEKIWANIE
NA DESZCZ i Witolda Czopowika – MODLITWA O
DESZCZ. Jakby na zamówienie, w dalekiej Australii spa-
dło tyle deszczu, że na kościele Baptystów ktoś napisał
wielkimi literami: „Jeśli modlicie się o deszcz, przestań-
cie”.  Mamy nadzieję, że  wystawa o takim tytule i takich

założeniach przyczyni się do pogłębiania tego tak ważne-
go dla wszystkich tematu i wzbogaci  wiosenną ofertę kul-
turalną Ursynowa. 

Na wystawie WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA swoje prace pre-
zentują: Elżbieta Banecka, Tomasz Bełech, Alina Bloch, An-
toni Chodorowski, Witold Czopowik, Małgorzata Dąb-
kowska, Jerzy Derkacz, Katarzyna Derkacz-Gajewska, Ja-
nusz Ducki, Wincenty Florek, Mariusz Gajewski, Hanna
Haska, Ilona Iwańska, Tymon Iwański, Ireneusz Jarosiń-
ski, Anna Jędrzejec, Zbigniew Karaszewski, Maria Kluza,
Hanna Korecka, ks. Tomasz Król, Daniel Ludwiczuk, To-
masz Łączyński, Jakub Łęcki, Franciszek Maśluszczak,
Irena Moraczewska, Tomasz Myjak, Marian Nowiński,
Piotr Nowiński, Fredo Ojda, Sylwester Piędziejewski, Ro-
man Pietrzak, Jan Rylke, Bartłomiej Sęczawa, Piotr Cze-
sław Szczepański, Ewa Szyman, Piotr Szulkowski, Jerzy Ty-
burski, Grzegorz Witek. 

Organizatorami wystawy są: Dzielnica Ursynów i Para-
fia św. Tomasza Ap. Wystawę można zwiedzać przez ca-
ły tydzień /z wyjątkiem poniedziałku/ w godzinach 15 00
– 17 00 do dnia 21 maja 2017 roku. Wstęp wolny. Na fo-
tografii rzeżba Tomasza Bełecha - „Latający Holender”.  

J e r z y  D e r k a c z
k u r a t o r  w y s t a w y

WODA na emporach kościoła św. Tomasza Apostoła
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Niedawno (1 kwietnia)
minęła pierwsza rocznica
śmierci mojego Przyjacie-
la – Artura Górskiego, naj-
bardziej ursynowskiego ze
wszystkich posłów na
Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

A rtura znałem bardzo
długo. Po raz pierwszy
z pewnością widzieli-

śmy się w roku 1986. Uczyliśmy
się wtedy obydwaj w XVIII Li-
ceum Ogólnokształcącym im. Ja-
na Zamoyskiego na Smolnej. Ar-
tur chodził do drugiej klasy, na-
tomiast ja rozpoczynałem dopie-
ro naukę. Był szczupłym, długo-
włosym młodzieńcem, lecz ubie-
rał się jak przedwojenny dżentel-
men (nosząc m. in. białą koszu-
lę i szelki do spodni). Ten wize-
runek mógł kłuć w oczy władze
szkoły, słynącej z egzekwowania
– jakbyśmy to dzisiaj powiedzie-
li – dress-kodu. Zresztą wielu z
nas zachowywało się wówczas
kontestatorsko i było zaangażo-
wanych w antysystemową kon-
spirację. Także Artur, który już w
1988 roku założył, nielegalny
początkowo, Klub Zachowaw-
czo-Monarchistyczny.

Powtórnie spotkałem Ar-
tura w roku 1995, a w
1997 – rozczarowany

nieco kierunkiem przemian
ustrojowych – wstąpiłem do Klu-
bu. Odtąd datuje się nasza przy-
jaźń. Od razu zauważyłem, że
Prezes jest człowiekiem niesły-
chanie pracowitym, by nie rzec
pracoholikiem: przewodnicząc
stowarzyszeniu pisał doktorat,
był dziennikarzem, objął funk-
cję redaktora naczelnego „Na-
szego Dziennika”, a potem trafił
do administracji rządowej. Klub
był wtedy bardziej organizacją
społeczno-kulturalną niźli poli-
tyczną (chociaż jego członkowie
należeli do różnych partii), Artur
był zaś jego spiritus movens.
Osobiście redagował klubowy
kwartalnik „Pro Fide, Rege et Le-
ge”, organizował gry terenowe,
zawody łucznicze i strzeleckie,
spotkania autorskie, promował
dobre książki. Pisał też własne.
Pierwsze dwie („O autorytet
władzy” i „Myśli reakcyjne”)
opublikował już w latach 1990 i
1994. „Władza polityczna w my-
śli Stanisława Cata-Mackiewicz-
a” (1999) to rozbudowana wer-
sja Jego doktoratu. Później byli
jeszcze „Podolacy” i zbiór felieto-
nów Na prawicowym posterun-
ku – w przygotowaniu tej ostat-
niej pozycji – miałem drobny
udział. Piszących dyscyplinował.
Kiedy tworzyłem artykuł do „Pro

Fide...” o świętej Radegundzie,
merowińskiej królowej z VI wie-
ku, Artur przykazał mi, bym nie
popadał w zbędne dygresje,
przedstawiał konkrety, a nie
wszystko, co wiem. Wyciął przy-
najmniej trzecią część tekstu, za
co jestem Mu niezmiernie
wdzięczny. Będąc dyrektorem
sekretariatu Gabinetu Politycz-
nego Premiera, prowadził rów-
nocześnie zajęcia na UKSW. Tak
się złożyło, że próbowałem tam
wtedy zrobić doktorat, więc Ar-
tur – choć niespełna dwa lata
starszy – został moim wykładow-
cą (doktoranci bowiem musieli
zaliczyć część zajęć wraz ze stu-
dentami). Trzeba przyznać, że
wiedzę wszystkich oceniał obiek-
tywnie i podczas sprawdzianu
nie dostałem żadnej taryfy ulgo-
wej.

Na Ursynowie zamiesz-
kał Artur w roku 2002.
Wtedy też uzyskał

mandat radnego Mokotowa.
Trzy lata później pierwszy raz
wystartował do Sejmu. Począt-
kowo nikt nie dawał Mu więk-
szych szans, albowiem otrzymał
dalekie, dwudzieste miejsce na
liście. Ja jednak wierzyłem, że
się uda. Pomogłem w kampanii,
stawiając przede wszystkim na
przekaz osobisty. Nie mówiłem:
„pan dr Artur Górski, kandydat
na posła do Sejmu RP”, lecz „mój
przyjaciel Artur, który chce Was
reprezentować”. Tak samo Ar-
tur preferował kampanię bezpo-
średnią. Pamiętam, jak siedzi-
my razem na Polu Mokotowskim
przy stoliku wyborczym: Artur w
podkoszulku, z ręką na tembla-
ku (miał bowiem kilka dni wcze-
śniej wypadek samochodowy) i
dwudniowym zarostem – nigdy
żaden kandydat nie wyglądał
bardziej przekonująco! I zdarzył
się cud: Artur otrzymał mandat,
zdobywając 2.850 głosów. Prze-
bił nawet pretendentów z lep-
szych miejsc. Bo sympatycy gło-
sowali na człowieka, nie na par-
tię. Odtąd wreszcie,  pierwszy
raz w życiu, mieliśmy poczucie
autentycznej reprezentacji w
polskim parlamencie. 

A rtur powtórzył sukces
jeszcze trzykrotnie, za
każdym razem pod-

wyższając wynik. Mimo wszyst-
ko w 2005 roku nie był jeszcze
postacią powszechnie rozpozna-
walną, a świadczy o tym nastę-
pujące zdarzenie. Przez kolejne
lata w listopadzie organizowa-
łem przyjęcia urodzinowo-imi-
eninowe, zapraszając na nie zna-
jomych o skrajnie odmiennych
poglądach i sympatiach politycz-

nych; zawsze bowiem chciałem
ludzi łączyć, a nie dzielić. Zapo-
wiedziałem wcześniej przybycie
Artura, który zresztą często by-
wał w naszym domu. Traf chciał,
że Mu coś w ostatniej chwili wy-
padło, więc nie dojechał, o czym
jednak gości nie uprzedziłem.
Zatem mniemanego posła Gór-
skiego zgromadzeni upatrzyli w
jedynym mężczyźnie, który no-
sił garnitur – znakomitym gene-
alogu Adamie Pszczółkowskim!
Adam przedstawił się pewnie
tylko z imienia, oponenci zaś
usłyszeli, co chcieli, czyli „Ar-
tur”, i... zaczęli ostrą polemikę
polityczną! Adam bronił się
świetnie i ani na chwilę nie wy-
szedł z roli posła Górskiego. Po-
myłkę wyjaśniono dopiero po
kilku dniach.

K iedy 10 kwietnia 2010,
przebywając na Sądec-
czyźnie, dowiedziałem

się o katastrofie smoleńskiej, na-
sunęło mi się przerażające przy-
puszczenie, że do tupolewa
wsiadł również Artur. Zadzwo-
niwszy doń niezwłocznie, usły-
szałem standardowy komunikat
rosyjskiej telefonii komórkowej o
niemożliwości połączenia, co
oczywiście mnie nie uspokoiło.
Dopiero po kilku godzinach, a
może następnego dnia, wyjaśni-
ło się, że Artur – choć miał w
pierwszej wersji lecieć – wolał
pojechać pociągiem z Rodzinami
Katyńskimi. To przedłużyło mu
życie o 6 lat, choć zestawienie
daty tragedii z datą śmierci Artu-
ra (10 kwietnia – 01 kwietnia)
musi budzić metafizyczny nie-
pokój. Przez ten czas zdążył zro-
bić wiele dobrych i pożytecznych
rzeczy. Oczywiście, nie zawsze
zgadzaliśmy się ze sobą i czasem
podejmowaliśmy internetowe
polemiki.

A rtur pozostawał bo-
wiem w nieustannym
kontakcie ze swoimi

wyborcami, przyjmował ich w
kilku miejscach stolicy podczas
dyżurów poselskich, przesyłał
im newslettery mailowe i listy
ze sprawozdaniami z działalno-
ści. Zapraszał na wydarzenia kul-
turalne, które nieraz dofinanso-
wywał z własnej kieszeni. Bronił
słabszych przeciwko silniejszym.
Interweniował w sprawach zwy-
kłych ludzi, wyręczając nieraz
radnych. Z wieloma wyborcami
(nie tylko ze mną) był po imie-
niu. Nigdy nie stwarzał dystan-
su między sobą a elektoratem.
Postrzegano Go jako autentycz-
nego reprezentanta, który nie
rządzi, ale służy. „Służyć Polsce,

słuchać Polaków” – brzmiało Je-
go hasło wyborcze podczas kan-
dydowania do Parlamentu Eu-
ropejskiego w początkach roku
2014. Już wtedy leżał na łożu
boleści. O chorobie powiadomił
mnie mailem w październiku
2013, gdyż nawet cierpiąc kon-
taktował się z wyborcami, choć
nie mógł już tego czynić bezpo-
średnio. 

„Drogi Przyjacielu – napisał,
gdy poprosiłem Go o  pomoc w
jakiejś drobnej sprawie – dziś nic
nie mogę dla Ciebie zrobić, bo od
tygodnia leżę w szpitalu na ostrą
białaczkę. Będę leczony w izo-
latce przez najbliższych kilkana-
ście tygodni, czeka mnie długa
chemia. Zatem to Ty możesz dla
mnie coś zrobić. Potrzeba może
modlitwy, zatem proszę Cię o
modlitwę o moje uleczenie. Po-
zdrawiam Cię serdecznie”.
Ostatni raz spotkaliśmy się bo-
dajże w listopadzie 2015. Artur
wyglądał źle, stracił 25 kilogra-
mów, choć wszystko wskazywa-
ło, że choroba się cofnęła. Prowa-
dził samochód, z wysiłkiem wci-
skając przekładnię biegów. Jesz-
cze 20 marca 2016 zawiadomił
nas z entuzjazmem, że został
przewodniczącym Rady Służby
Publicznej. Jeszcze 25 marca
zdążył nam przysłać życzenia
wielkanocne. Tych esemesów
nigdy nie wykasuję.

Pogrzeb Artura 9 kwiet-
nia 2016 roku zgroma-
dził tysiące ludzi. Za-

równo do Katedry Świętego Ja-
na, jak i na Powązki, a potem na
konsolację, przyszły osoby o róż-
nych poglądach; połączył ich
szacunek dla Zmarłego. Jego
rocznicę śmierci uczczono dwie-
ma mszami świętymi na Ursy-
nowie: 31 marca w kościele bł.
Władysława z Gielniowa (do tej
parafii należał) i 1 kwietnia w
kościele św. o. Pio.

Powiadają, że politycy
nie mają przyjaciół, a co
najwyżej kolegów, do-

raźnych sojuszników. Artur za-
wsze miał przyjaciół, ponieważ
do końca pozostał sobą – przede
wszystkim chrześcijaninem i Po-
lakiem Arturem Górskim, sy-
nem, bratem, mężem, ojcem i
właśnie przyjacielem, a dopiero
potem – radnym, posłem i poli-
tykiem.

M i k o ł a j  J u l i u s z  W a c h o w i c z

**ZZddjjęęcciiaa AArrttuurraa GGóórrsskkiieeggoo zzggoo-
ddzziiłł ssiięę uuddoossttęęppnniićć jjeeggoo bbrraatt PPaa-
ttrryykk GGóórrsskkii,, kkttóórryy tteeżż zzaaaakkcceepp-
ttoowwaałł tteekksstt ppoowwyyżżsszzeeggoo wwssppoo-
mmnniieenniiaa..

Słowo o Arturze Górskim (1970 – 2016)

W galerii „U” Domu Kultury Stokłosy ul. Lachmana 5
swoje malarstwo prezentuje Joanna Mrozowska – ar-
tystka urodzona w Warszawie i z nią związana. Inspi-
racją dla niej są domy, kamieniczki, fragmenty miej-
skiej architektury, płoty, drzewa, samochody. 

Choć powyższy wstęp może sugerować, że mamy do czynienia
z obrazami realistycznymi, jest to malarstwo współczesne o wyra-
zistym, indywidualnym podejściu do tematu. Autorka przekształ-
ca rzeczywistość, upraszczając ją w sobie właściwy sposób i spro-
wadzając do zgeometryzowanych, płaskich form, znaków, czy też
piktogramów. Nabierają one dodatkowej ekspresji dzięki zdecydo-
wanym kontrastom i barwom. Chociaż dla niektórych odbiorców
zaskoczeniem może być fakt, że czernie oraz szarości w obrazie to
także kolor. Na ich tle silniej działają jaskrawe czerwienie, żółcie,
zielenie, błękity i biele. 

Joanna Mrozowska ukończyła studia na Wydziale Malarstwa w
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. M. Cza-
pli. Za dyplom z malarstwa zatytułowany „Miasto” otrzymała (w
2004 r.) „Nagrodę Dyplom” ufundowaną przez wojewodę mazo-
wieckiego z inicjatywy prof. Józefa Szajny i Galerii Studio – za
„Poszukiwanie nowych form wypowiedzi artystycznej”. Dopełnie-
niem dyplomu był aneks w pracowni technik i technologii malar-
stwa ściennego pod kierunkiem prof. Edwarda Tarkowskiego przed-
stawiający „Przemienienie Pańskie”, wykonany w technice mozai-
ki, (ołtarz dolnego kościoła M.B. Wspomożycielki Wiernych), któ-
ry był realizacją wspólną.

Artystka współtworzy „Pracownię 23” na warszawskiej Pradze.
Działa w grupie artystycznej „Osobno”, grupie „Hoovera”. Aktyw-
nie uczestniczy w życiu warszawskiego środowiska plastycznego.
Od 2015 r. pełni funkcję wiceprezesa do spraw artystycznych w
ZPAP Oddziału Warszawskiego. 

Ma na swoim koncie spory dorobek artystyczny, a nawet studia
doktoranckie w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Bierze
udział w wystawach środowiska warszawskiego, w konkursach. Pre-
zentuje też prace indywidualnie. 

Wystawie towarzyszy katalog sfinansowany ze Środków Dziel-
nicy Ursynów m. st. Warszawy. M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

W Domu Sztuki SMB „Jary” na Ursynowie miniony
weekend i poniedziałek obfitował w nieprzeciętne
wydarzenia artystyczne. Placówka przy Wiolinowej
gościła po raz pierwszy wybitnego reżysera filmowego
Andrzeja Barańskiego. 

Twórca m. in. „Kobiety z prowincji”, „Kawalerskiego życia na
obczyźnie” i „Dwóch księżyców” miał swój autorski wieczór w Kinie
Dokumentu. 

Pokazał cztery z wielu swoich filmów dokumentalnych i ciekawie
mówił o nich na spotkaniu z licznie przybyłymi widzami. Te cztery
filmy różniły się tematycznie i stylistycznie, gdyż obok „Książki
skarg i wniosków” – tradycyjnego dokumentu o tytułowym relikcie
PRL – można było obejrzeć kreacyjny reportaż „Alosza shop, czyli
kram Awdiejewa”, eksperymentalne „Wypracowanie” oraz
„Warzywniak, 360 st.”. Ten ostatni film był… animowany, a jednak
na swój sposób dokumentalny, gdyż bardzo wiarygodnie ukazał
swojską klientelę osiedlowego sklepiku.

Drugą ucztą dla kinomanów był w cyklu „W Starym Kinie ze
Stanisławem Janickim pokaz ”Projekcji archiwalnego, niemego filmu
Edwarda Puchalskiego „Bartek Zwycięzca” – poprzedzonej jak zawsze
ciekawym wstępem historyka sztuki filmowej red. Stanisława
Janickiego. Filmowi towarzyszyła muzyka efektownie grana na żywo
przez trio w składzie: Agnieszka Kowalczyk (wiolonczela), Kuba
Majda (klarnet) i Waldemar Rychły (gitara, instrumenty perkusyjne).
Publiczność nagrodziła seans długo niemilknącymi oklaskami.

Poniedziałkowy koncert Marka Majewskiego i jego gości ucieszył
z kolei melomanów, a wielkie zainteresowanie, jakim się cieszył
(stuprocentowa frekwencja na widowni!), przeszło najśmielsze
przewidywania organizatorów i wykonawców. Piosenka rosyjska,
której poświęcony był tamten wieczór, ma swoich wiernych
miłośników, a Majewski, Evgen Malinowskiy i Nina Czerkies zaspokoili
ich oczekiwania, śpiewając z wyczuciem ballady z repertuaru Bułata
Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego i innych bardów rosyjskich.

Wszystkie wydarzenia zostały sfinansowane ze środków Dzielnicy
Ursynów m. st. Warszawy, dzięki czemu wstęp był bezpłatny. A B U

Malowane domy Joanny Mrozowskiej

Działo się w Domu Sztuki!
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Wostatnich daniach złożyłem w siedzibie Warszawskiej Grupy Wydaw-
niczej maszynopis minipowieści „Turnus” mojego autorstwa i od 20
czerwca będę mógł nazywać siebie literatem. W tym bowiem dniu li-

cząca około 200 stron i 17 fotografii minipowieść ma ukazać się na półkach księ-
garń na terenie całej Polski. „Turnus” jest swego rodzaju klamrą spinającą moje
twórcze zapędy – od dziennikarza, poprzez scenarzystę filmowego (komedia „Lawstorant” i thril-
ler psychologiczny „Ciemny odcień czerni”), na literacie kończąc.

Historia książki „Turnus” ma początek w Ciechocinku i jest nierozerwalnie związana z tym uzdrowiskiem,
ponieważ to tam toczy się akcja. Jednak mogłaby się ona toczyć w każdym polskim uzdrowisku. Bywam
w Ciechocinku od wielu lat, ponieważ właśnie tam znalazłem fizjoterapeutę, który stosując nowatorską
metodę zwaną klawiterapią (wbijanie specjalnych gwoździ w kręgosłup) potrafi uwalniać mnie od bólu
spowodowanego kontuzją jednego z kręgów.  Obserwując całymi latami kuracjuszy i stałych bywalców
Ciechocinka, posiadłem dużą wiedzę o specyficznych klimatach panujących w uzdrowiskach. Przewija się
tam tak wiele różnobarwnych postaci uwikłanych w setki różnobarwnych sytuacji, że opisanie ich w
książce było dla mnie wyjątkowo kuszącym przedsięwzięciem. Poniżej daję więc próbki utworu.

***
Oświetlonym stylizowanymi latarniami deptakiem szły trzy kobiety. 
Hala wyglądała na ryczącą czterdziestkę. Bardzo zgrabna i  młodsza od koleżanek odróżniała się

od nich ekstrawaganckim ubiorem, nieco zakłóconym nutą prowincjonalności. Jaskrawo czerwona
spódnica mini ledwie przykrywała jej krągłe pośladki, bluzka w kolorze mandaryńskiej żółci została
celowo rozpięta, by jej właścicielka mogła eksponować obfity biust. Wysokie szpilki w jadowite czer-
wono-fioletowe paski pasowały do ubioru jak wół do karety. Była wyraźnie pod wpływem alkoholu i
kilkakrotnie jej stopa obsuwała się z pantofla, co groziło upadkiem. Trajkotała przy tym jak najęta.

– Ten Czesio to nawet niczego sobie, bynajmniej ja tak uważam. Tyle że za mocno napity… Co
tu jest, kuśwa, grane? Jak już trafi się podchodzący facet, to albo pijak albo alfons, co to od razu cią-
gnie do wyra.

Kwestię przerwała jej pijacka czkawka. 
– A zresztą, pod cholerę z nim. Tego kwiatu, to pół światu, prawda dziewczyny? Maria powiedz

coś, jesteś przecież taka mądra.
Maria była przeciwieństwem Hali. Starsza, ze śladami dawnej urody, ubrana w elegancką bluz-

kę w odcieniu ciemny beż i oliwkową, dopasowaną do ciała spódnicę także wyróżniała się z tłumu,
ale w sposób odmienny niż Hala.

W oczach ciechocińskiej gawiedzi mogła robić za dyrektorkę banku, bądź prezeskę giełdowej spół-
ki. Z jej ramienia zwisała na srebrnym łańcuszku prostokątna torebka od Michaela Korsa, a czółen-

ka od Laury Messi zadawały Marii
dodatkowego szyku. Popatrzyła na
Halę z rozbawieniem.

– Prawda, prawda, ale nie drzyj
się tak, jest po dwudziestej drugiej.
Jeszcze zamkną nas za zakłócanie
porządku publicznego w stanie nie-
trzeźwości.

Wydawała się być jednak mocno
zatroskana kiepskim stanem Hali. 

– Kryśka – zwróciła się do drepczącej obok blondynki z kucykiem o wyglądzie statecznej matki
Polki – musimy Halę doprowadzić pod drzwi sanatorium, bo w takim stanie gotowa narobić sobie
bigosu. Na turnusach organizowanych przez ZUS nie tolerują alkoholu, od razu pakują takich de-
likwentów i odsyłają do domów. 

Krysia potakująco kiwnęła głową. Była po pięćdziesiątce i różniła się od koleżanek znacznie skrom-
niejszym, ale gustownym ubiorem z elementami sportowymi. W całym swoim życiu nie włożyła na sto-
py damskich szpilek. Jej zgrabne nogi znakomicie prezentowały się w płytkich trampkach od Lacoste’a.

***
Pracowałem nad książką przez kilka miesięcy. Nie jest to praca łatwa i znacznie różni się od stan-

dardowej roboty dziennikarskiej. Na tym polu potrzebna jest duża wyobraźnia i mocno rozwinię-
ty zmysł obserwacji. Oddawałem wydawcy maszynopis z duszą na ramieniu. Czy to, co w pocie czo-
ła spłodziłem, jest na tyle interesujące, że czytelnik zechce zapłacić za książkę, by ją przeczytać? A
jeśli krytyka ogłosi wszem i wobec, że jest to gniot? Co wtedy? Obciach i chodzenie opłotkami. A
niech tam, pomyślałem, do odważnych świat należy. I przekazałem wydawcy projekt.

***
Ciechocińska „Stodoła”, czy jak kto woli „Bristol”, to miejsce kultowe na uzdrowiskowej mapie Pol-

ski. Od dziesiątków lat przyciąga spragnionych rozrywki turystów i kuracjuszy. Proponując Krzysz-
tofowi wypad do tego popularnego lokalu Sylwek dobrze wiedział co robi. Odziany w modną koszu-
lę, spod której wyzierał fular w kolorze butelkowej zieleni, jasne spodnie, z okularami słonecznymi
na czubku głowy pewnie wkroczył do „Stodoły” zwracając uwagę kilku siedzących na sali przedsta-
wicielek płci pięknej. Krzysztof prezentował się skromniej, był jednak przystojniejszy od Sylwka.

– Zamów coś, Krzysiu, muszę na stronę.
Starannie wystudiowanym bujanym krokiem Sylwek zmierzał do WC. Pchnął kciukami na wpół

otwarte drzwi i wszedł do pomieszczenia dla panów. Był bywalcem sanatoriów i wiele w życiu wi-
dział, ale to, co ujrzał, wprawiło go w osłupienie.

Przy umywalce stał na jednej nodze wychudły gość w wieku chrystusowym odziany w workowa-
te spodnie i nie pierwszej świeżości T–shirt z reklamą jednego z browarów na piersiach. Drugą sto-
pę trzymał w umywalce zajadle ją pucując. Na brzegu umywalki wisiała sprana skarpeta koloru po-
pielatego, na podłodze leżał jasnobrązowy sandał jakich tysiące wystawiają na sprzedaż uliczni han-
dlarze. Sylwek ostentacyjnie pociągnął nosem i stanął przy pisuarze.

– Jak leci, kolego? Grunt to czysta stopa, no nie? 
– Jakbyś wiedział, higiena to u mnie grunt.
– Skarpy też do przepierki? 
– Bezwarunkowo, na dworze upał, wyschną na nodze. 
Sylwek odszedł od pisuaru. 
– Pozwolisz umyć rączki, przyjacielu?
Czyścioch przesunął mytą stopę na brzeg umywalki, Sylwek włożył dłonie pod strumień zimnej

wody i spojrzał na niego z ukosa.
– Masz coś na oku na sali? 
– Na razie nic specjalnego, do wyhaczenia dwie blondyny na końcu sali, przy orkiestrze. Napraw-

dę niczego sobie. Jak tylko się ogarnę, ruszam do natarcia.
Sylwek ze zrozumieniem pokiwał głową, wytarł dłonie w papierowy ręcznik, wyszedł z WC i tym

samym bujanym krokiem wrócił do stolika. Usiadł i pochylił się w stronę Krzysztofa. 
– Nie chodź teraz do kibla. Jakiś typ myje kopyta, smród jakby się tysiąc orangutanów onanizowało.
– Jak to, myje kopyta? 
– Normalnie, zzuł sandałki, włożył śmierdzące giry do umywalki i je pucuje. Pewnie w taki upał

przykisiła mu się stopa, bo skarpeteczki też przygotował do przepierki. Duży elegant z niego, nie ma
co. Chwileczkę… Wybacz, pokręcę się trochę na parkiecie.

***
Ocena wydawcy nieco mnie uspokoiła. „Książka pana Tadeusza Porębskiego jest interesująca z wie-

lu względów. Jego warsztat literacki wydaje się być już dojrzały do tworzenia cennych utworów pro-
zatorskich. W zaproponowanym utworze dostrzegliśmy również świadectwo dobrego zmysłu obser-
wacyjnego autora,  niosące prawdziwość i autentyczność – idee pozytywnie wpływające na czytel-
nika”. Cóż, pozostaje mi tylko czekać na ocenę czytelników. Dawno nie miałem takiego sprężu. 

Partnerem i patronem książki „Turnus” jest państwowa spółka Totalizator Sportowy. Tą drogą serdeczne dzię-
kuję za wsparcie pani Aidzie Bella – dyrektorce Biura Rzecznika Prasowego TS oraz panom Grzegorzowi Soł-
tysińskiemu – członkowi zarządu TS i Sylwestrowi Puczenowi – rzecznikowi prasowemu Toru Służewiec.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

I mnie się zdarza awans na pisarza...

„Obserwując całymi latami
kuracjuszy i stałych bywal-
ców Ciechocinka, posiadłem
dużą wiedzę o specyficznych
klimatach panujących w
uzdrowiskach”

Dla tych wszystkich tych, którzy wieszczyli w swych kasandrycznych
przepowiedniach, że Polska  zamierza wyjść Unii Europejskiej, wielkim
szokiem musi być zapewne wydarzenie z ostatnich dni. Otóż Polacy są

współgospodarzami Targów w Hanowerze. Jednych z najbardziej prestiżowych
targów tego typu w Europie i na świecie. Jak bolesny dla niektórych jest fakt, że
Polacy nie tylko nie chcą wyjść z UE, ale czują się w niej jak ryby w wodzie. Parafrazując klasyka z
Nagłowic, propagatora idei humanitas w polskiej kulturze i jego słynne zdanie – „A niechaj naro-
dowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają” – należy stwierdzić, że nie tyl-
ko język mamy, ale jeszcze w tym i innych językach mamy coś do powiedzenia. Również w języku
informatyki, automatyki, innowacyjności. 

Właśnie w tych dziedzinach (związanych z techniką na najwyższym poziomie) mamy coś do za-
proponowania. Co więcej, inni są tego ciekawi, bo z zainteresowaniem i uznaniem spoglądają na
naszą ofertę. Dowodzą tego liczni odwiedzający polskie stoiska na hanowerskich targach. 

Uczestnictwo w nich to sukces nie tylko polityczny oraz organizacyjny Ministerstwa Rozwoju i
Agencji Rozwoju Przemysłu, mający przedstawić nasze sukcesy i dorobek w dziedzinie nowych tech-
nologii, ale też znakomita promocja, a także prezentacja kraju. 

Trzeba było wielu lat, by do tego dojść. Coś, co dotąd wydawało się całkowicie nierealne, te-
raz przybrało rzeczywistą formę. Wróżbici, którzy wyśmiewali polskie inicjatywy na międzyna-
rodowym forum, wskazywali i przekonywali przez całe lata, że nasze miejsce wśród innych li-
czących się krajów może być jedynie w roli petenta poklepywanego po plecach za dobre zacho-
wanie – muszą mieć teraz nietęgie miny. Owi „eksperci” znajdą sposób, by doniosły fakt, jakim
jest pojawienie się Polski w gronie najbardziej rozwiniętych pod względem technicznym krajów,

umniejszyć. 
Wracając zaś do gęsi, które,

jak wynikało ze słów wspo-
mnianego klasyka – Mikołaja
Reja, nie mają własnego języka,
trzeba stwierdzić, że mają za
to wiele innych, równie cen-

nych zalet. Paradoksalnie, to one, polskie gęsi przetarły drogę naszym naukowcom, innowato-
rom oraz producentom, młodym twórcom start-upów. To właśnie eksportowane z Polski gęsi
pierwsze zagnieździły się na niemieckim rynku, chociaż nie zrobiły tego z własnego wyboru. Zna-
lazły się tam głównie w postaci tusz i wyrobów z gęsiny. Mimo to były i wciąż są cenione przez
tamtejszych konsumentów. 

Znane jest powszechnie powiedzenie „Polak, Węgier – dwa bratanki...”. Jest to prawda ugrun-
towana historycznie, choć pewnie niewielu z nas wie dlaczego tak jest. Co się tyczy naszych zachod-
nich sąsiadów, jedynie nieliczni pokusiliby się, by wyrażać się w podobny sposób o wzajemnych re-
lacjach. Nasza wspólna historia potoczyła się bowiem zgoła inaczej. Bardziej dramatycznie niż w
przypadku Węgrów, partnerów unijnych, należących – podobnie jak my – do Grupy Wyszehradz-
kiej. Mimo to obecna polsko-niemiecka współpraca gospodarcza, kulturalna, polityczna jest pod-
stawą do jak najlepszych stosunków . Podobno nic tak ludzi nie łączy, jak wspólne interesy. Zresz-
tą kraje graniczące ze sobą są na siebie skazane, czy tego chcą, czy nie. W interesie jednych i dru-
gich leży zatem, aby sąsiedztwo to było dobre i korzystne dla obydwu stron. 

Kontaktów między narodami nie da się wprawdzie zadekretować lub zdecydować o nich odgór-
nie. Muszą one być poparte rzeczywistymi potrzebami obywateli. To oni decydują o ich charakte-
rze. Na poziomie państwa można jedynie zorganizować je tak, aby nie było w nich administracyj-
nych utrudnień. To samo, a może przede wszystkim dotyczy współpracy gospodarczej, wymiany
handlowej i kulturalnej. Lepsze poznanie partnerów to krok do zacieśnienia wzajemnych więzi, a
nawet przyjaźni.

Udział w Targach Przemysłowych w Hanowerze polskiej premier Beaty Szydło, która otworzyła
je wspólnie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel, to dobra droga do zawiązania bliższych kontaktów.
Jest to dla nas szczególnie ważne, bo gospodarka niemiecka i tamtejszy rynek są silnie powiązane
z naszą gospodarką. 

Rangę wydarzenia pokreślił udział premiera Dolnej Saksonii Stephana Weila, który przywitał sze-
fową polskiego rządu w Centrum Kongresowym Hannover Messe 2017 podczas uroczystej gali in-
augurującej wydarzenie. 

Sukcesy na arenie międzynarodowej, współorganizowanie Targów Hannover Messe 2017,
prezentacja naszych firm to znak, że Polska staje się ważnym partnerem dla kontrahentów z
całego świata. Odnotowują to rządzący oraz firmy w wielu krajach na świecie, m. in. w Chi-
nach, Meksyku. 

Przestajemy być postrzegani przez innych jedynie jako montownie dla produktu wielkich kon-
cernów. Aby jednak sukces wizerunkowy przełożył się na sukces gospodarczy polskich firm, po-
trzebne są dalsze regulacje ułatwiające naszym start-upom dostęp do tańszych kredytów na in-
westycje, uproszczenie przepisów, a zwłaszcza podatków. Dotyczy to również ułatwień na pozio-
mie samorządowym.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Polacy – nie gęsi, tylko orły

„Przestajemy być postrzegani
przez innych jedynie jako mon-
townie dla produktu wielkich
koncernów”

Piórem Derkacza
Donald Tusk

pprrzzeewwooddnniicczząąccyy 
RRaaddyy EEuurrooppeejjsskkiieejj

Nie tak dawny przyjazd
pociągiem Donalda Tuska do
Warszawy stał się okazją do
powitania byłego premiera
na Dworcu Centralnym. Jak
skomentował to pewien zna-
ny polityk opozycji, na dwor-
cu było 95 % zwolenników
Donalda Tuska i 0,5 % prze-
ciwników. Jak z tego wyni-
ka, 4, 5 % zebranych nie
miało określonego stosunku
do przyjezdnego. Co cieka-
we, wśród tych 95 % zebra-
nych wielu miało czerwone
kartki z podobizną Tuska.
Miało być ładnie i kolorowo,
a wyszło „boiskowo”. Do-
nald Tusk, wielki miłośnik
gry w „gałę”, mając wśród
swoich zwolenników takich
specjalistów od PR /pi-aru/,
może zaczerwienić się ze
wstydu!. 

J e r z y  D e r k a c z
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Perła Karaibów, nigdy nie zasy-
piająca Hawana, niewyobrażal-
nie piękna przyroda, poczucie
bezpieczeństwa oraz otwarte na
obcych społeczeństwo. To otwie-
rająca się na świat Kuba, ma-
giczna wyspa na Karaibach co-
raz chętniej odwiedzana przez
turystów. 

Sezon urlopowy za pasem, więc
czas najwyższy myśleć o wy-
borze wakacyjnego kierunku.

W dobie wszechobecnego terroryzmu
mniejszy nacisk powinno się kłaść na
koszty, piękno przyrody i odległość,
znacznie większy na bezpieczeństwo.
Tajlandia jest tania i w miarę bezpiecz-
na, podobnie jak Wietnam. Ciekawa
Sri Lanka z dzikimi plażami nad Oce-
anem Indyjskim wabi turystów wiszą-
cym nad wyspą dzień i noc egzotycz-
nym bukietem egzotycznych zapachów.
Godny polecenia jest tam kurort Kalu-
tara. Bali i cała Indonezja raczej nie, a
Afryka Płn. zdecydowanie nie. Zamoż-
niejsi znajdą wygody i spokój w Kosta-
ryce, ciekawi świata odnajdą się w Pe-
ru czy w Argentynie, gdzie terroryzm
jeszcze nie dotarł. Natomiast amatorzy
scuba divingu (nurkowanie ze sprzę-
tem) powinni bacznie przyjrzeć się za-
mieszkałej przez zaledwie około 10 tys.
osób i należącej do Holandii wyspie Bo-
naire na Morzu Karaibskim, u wybrze-
ży Wenezueli, wchodzącej w skład Ma-
łych Antyli. 

W ostatnich latach lawino-
wo wzrasta zainteresowa-
nie Kubą. Nie bez powo-

du. Jest to niewyobrażalnie piękny za-
kątek świata, w którym nie każdy jed-
nak będzie mógł się odnaleźć. Pobyt
tam odradza się na przykład amato-
rom blichtru, którzy uwielbiają dęty
luksus w postaci szkła, marmuru i wy-
brzeża pociętego prywatnymi plaża-
mi, obsługiwanymi przez rój biegają-
cych z drinkami kelnerów. Kuba nie
oferuje luksusu pod żadną postacią,
chyba że w słynnym zamkniętym ku-
rorcie Varadero. 

J orge Marti Martinez, urzędują-
cy oficjalnie od stycznia br. am-
basador Republiki Kuby w Pol-

sce, przekazał naszemu tygodnikowi
najnowsze dane dotyczące rozwoju tu-
rystyki na wyspie. Wzrost jest widocz-
ny. Kubańskie ministerstwo turystyki
wyliczyło, że w styczniu br. liczba tury-
stów wzrosła  o 15 proc. Od 1 stycznia
do 14 marca 2017 r. Kubę odwiedziło
milion turystów. Taki wynik osiągnięto
siedem dni wcześniej niż odpowiednio
w tym okresie  w roku ubiegłym. Spira-
la wzrostu turystyki na Kubie wciąż się

nakręca. W 2016 r. odnotowano rekor-
dową liczbę turystów zagranicznych
(ponad 4 miliony). Przewiduje się, że w
roku bieżącym wyspę odwiedzi 4 milio-
ny 200 tys. osób spragnionych słońca,
kąpieli w krystalicznie czystych wodach
oblewających Kubę, dobrej rozrywki
oraz wspaniałych drinków mojito, da-
iquiri i cuba libre. 

K uba gości turystów dosłow-
nie z całego świata. Zwięk-
szyła się liczba  operacji mię-

dzynarodowych linii lotniczych i stat-
ków wycieczkowych. Odnotowuje się
wzmożony ruch turystyczny przede
wszystkim z Europy . Jednakże pierw-
sze miejsce, jeśli chodzi o turystów za-
granicznych, od lat zajmuje Kanada
(30 proc.). Polska w 2015 r. zajmowa-
ła 17 miejsce, ale już rok później zosta-
ła uplasowana na dwunastym. W su-
mie w 2016 r.  odpoczywało na Kubie
37.318 Polaków (wzrost aż o 142,2
proc.).Obywatele Stanów Zjednoczo-
nych mogą odwiedzać Kubę korzysta-
jąc z 12 kategorii zezwoleń, ale wciąż
obowiązuje zakaz wyjazdów turystycz-
nych. W 2016 roku Kuba gościła
284.937 Amerykanów, co w porów-
naniu z rokiem poprzednim oznacza
74-procentowy wzrost.

K ubańskie ministerstwo tury-
styki intensywnie pracuje nad
wdrażaniem projektów inwe-

stycji zagranicznych, związanych  z roz-
budową bazy hotelowej oraz rozwojem
usług pozahotelowych, które uzupeł-
niają przemysł turystyczny wyspy.
Trwają prace nad wdrożeniem w życie
13 projektów związanych z budową no-
wych pól golfowych oraz obiektów  to-
warzyszącymi golfowi. Aktualnie w re-
alizacji są dwa pola golfowe –  jedno w
Varadero (Carbonera), drugie w Bello-
monte Habana del Este. Planuje się też
inwestycje związane z parkami tema-
tycznymi i aktywnością żeglarską, prze-
widuje się również znaczący wzrost rej-
sów statkami wycieczkowymi (cruise-
ry) oraz yachtingu.   

J edną ze strategii ministerstwa
turystyki Kuby jest  urozmaica-
nie oferty,  nie zaniedbując

oczywiście głównych uroków wyspy,
czyli słońca, przyrody i plaży. Kładzie
się duży nacisk na uatrakcyjnienie ofer-
ty jak idzie o  żeglarstwo, turystykę ak-
tywną, turystykę motywacyjną, przyro-
dę, kulturę, historię oraz zdrowie. Je-
śli chodzi o Europę, to tradycyjnie naj-
więcej turystów przyjeżdża z Niemiec,
Skandynawii, Hiszpanii i Wielkiej Bry-
tanii. Kuba oferuje turystom zagranicz-
nym opiekę zdrowotną  we wszystkich
gałęziach medycyny. 

K ubańscy lekarze to najwyższa
światowa półka, co znajduje
potwierdzenie w rokrocznych

raportach Światowej Organizacji Zdro-
wia (WHO). Największe osiągnięcia
kubańska medycyna notuje w leczeniu
określonych typów nowotworów (np.
płuc), wszelkiego rodzaju rehabilita-
cjach,  specjalistycznej chirurgii oka,
chirurgii plastycznej i leczeniu stopy
cukrzycowej. Obecnie na świecie po-
nad 50 tysięcy kubańskich lekarzy i pie-
lęgniarzy zapewnia opiekę medyczną
mieszkańcom 66 krajów.  “Kubańscy
lekarze na Haiti zawstydzają świat” –
pod takim tytułem brytyjski dziennik
The Independent przedstawił 26 grud-
nia 2010 r. dane na temat walki ze skut-
kami katastrofalnego trzęsienia ziemi i
epidemii cholery na Haiti. Natomiast
John Kirk, profesor studiów południo-
woamerykańskich w Uniwersytecie
Dalhousie w Kanadzie, powiedział: –
Pomoc Kuby na Haiti jest jak największa
tajemnica świata. Ledwie się o niej
wspomina, mimo że kubański perso-
nel medyczny wykonuje tam gigantycz-
ną pracę. 

Z aangażowanie kubańskiego
rządu chwali również WHO: –
Kuba znana jest na świecie z

kształcenia doskonałych lekarzy i pie-
lęgniarzy oraz ze szczodrej pomocy
krajom rozwijającym się – stwierdza
dyrektor WHO, dr Magaret Chan. Jej
kolega z WHO, dr Bruce Aylward jesz-
cze mocniej podkreślił wagę kubań-
skiej pomocy podczas zwalczania zbie-
rającej śmiertelne żniwo epidemii go-
rączki krwotocznej Ebola, która do 27
grudnia 2015 r. zabiła 11.315 miesz-
kańców Afryki: – Wiele krajów prze-
kazało pieniądze, ale żaden nie zaofe-
rował tak licznego personelu medycz-
nego jak Kuba. Dziękując prezydento-
wi Raulowi Castro, dr Chan określiła
Kubę jako wzór do naśladowania dla
innych krajów. 

J ednym z najbardziej znanych
programów kubańskiej służby
zdrowia  jest “Operacja Cud”.

W jej ramach przeprowadzono w kra-
jach Ameryki Płd. miliony bezpłatnych
zabiegów usunięcia katarakty i zaćmy.
Dzięki tej inicjatywie wzrok odzyskało
ponad milion osób, m. in. emerytowa-
ny sierżant Mario Terán, który w paź-
dzierniku 1967 r. osobiście zastrzelił Er-
nesto “Che” Guevarę pojmanego w wą-
wozie Yuro przez boliwijskie wojsko.
WHO uznaje kubańskie społeczeństwo
za jedno z najzdrowszych na świecie.
Jest to nie tylko zasługa wyjątkowo
mocno rozbudowanej i świetnie funk-
cjonującej służby zdrowia, ale również

tego, że każde nowo narodzone dziec-
ko na Kubie otrzymuje obowiązkowo
szczepionki  przeciwko 13 chorobom.  

K uba oferuje turystom bogatą
ofertę w sektorze kultury. Do
ich dyspozycji są akademie

tańca, ośrodki do nauki tańca klasycz-
nego, centra muzyki, etc. Aktualnie tu-
rystyka jest najbardziej dynamicznie
rozwijającym się sektorem kubańskiej
gospodarki. Szwajcarska Fundacja
“New7Wonders” przyznała w 2016 r.
Hawanie miano “Cudu Świata” za   “mi-
tyczną atrakcyjność miasta, serdecz-
ność i gościnną atmosferę, charyzmę
oraz pogodne usposobienie jego miesz-
kańców”. Starówka w Hawanie została
w 1982 r. wpisana na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO.

N a Kubie świetnie mają się ko-
biety, które w żadnym razie
nie mogą narzekać na dys-

kryminację. Statystyki mówią same za
siebie. Aż 36,8 proc. stanowisk kierow-
niczych na wszystkich szczeblach zaj-
mują panie, w tym 46 proc. w sektorze
państwowym. Ośmiu ministerstwom
szefują kobiety. Kuba ma aż 42 wicemi-
nistrów w spódnicach i 48,86 proc. po-
słanek w parlamencie (średnia świato-
wa to 20 proc.). Mało wiarygodne, ale
prawdziwe – 63,6 proc. absolwentów
szkół wyższych to kobiety! Kubańska
służba zdrowia również zdominowana
jest przez panie, które stanowią 60,9
proc. wszystkich medyków ze specjali-
zacjami i aż 78,5 proc. wszystkich pra-
cowników w służbie zdrowia na szcze-
blu krajowym. 

P arada LGBT w Hawanie? W
skansenie komunizmu, jak wi-
dzą Kubę liberalne media? A

jednak. Od 2007 r. Kuba obchodzi
Dzień Walki z Homofobią. Z tej okazji w
Hawanie odbyła się wówczas świato-
wa konferencja LGBT. Największa tego
typu impreza w historii Kuby została
sfinansowana z pieniędzy publicznych.
Przewodniczyła Mariela Castro, córka
prezydenta Raula Castro i bratanica
wodza rewolucji Fidela, deputowana
do parlamentu, dyrektorka Narodowe-
go Ośrodka Edukacji Seksualnej, ulubie-
nica kubańskich kobiet. Od 1979 r. ku-
bańska konstytucja zakazuje dyskrymi-
nacji z jakiejkolwiek przyczyny. Za agre-
sję wobec homoseksualnych można tra-
fić do więzienia, podobnie jak za agre-
sję na tle rasowym. 

W1993 r. zrównano ze sobą
wiek osób legalnie dopusz-
czających się kontaktów

homo– i heteroseksualnych, wynosi on
dzisiaj 16 lat.  W kraju wydawane są
publikacje i działają organizacje zajmu-

jące się promowaniem tolerancji wo-
bec społeczności LGBT. Mężczyźni ho-
moseksualni nie są wykluczeni ze służ-
by wojskowej z powodu swojej orienta-
cji seksualnej. Hawana, Santiago de Cu-
ba i znane z wyjątkowo bogatej oferty
muzyczno – rozrywkowej Cienfuegos
stały się rajem dla gejów. W miastach
tych działa kilkadziesiąt bardzo atrak-
cyjnych klubów gejowskich, które przy-
ciągają tłumy zagranicznych turystów.
Ponadto na Kubie zanikły podziały. Dzi-
siaj całujące się na ulicach pary homo-
seksualne nie robią na Kubańczykach
żadnego wrażenia. Od dziesięciu lat na
wyspie nie odnotowano ani jednej na-
paści mającej homofobiczne, bądź raso-
we podłoże.  

T aka jest dzisiejsza Kuba – sier-
miężna, ale tolerancyjna dla
każdego, bez względu na kolor

skóry, pochodzenie, wyznanie, czy
orientację seksualną. Piękna swoją buj-
ną tropikalną przyrodą i pociągająca
niczym panna na wydaniu. No i bez-
pieczna, a to dzisiaj kwestia kluczowa.
Kwestii bezpieczeństwa na Kubie i sa-
mym Kubańczykom warto poświęcić
więcej miejsca. Przez dwa tygodnie,
jeżdżąc wypożyczonym autem osobo-
wym z miasta do miasta, nie byłem
świadkiem nawet ostrej sprzeczki mię-
dzy ludźmi, nie mówiąc o awanturze
czy bójce. Czuć na wyspie niewidzialną,
lecz wyraźnie wyczuwalną mocną więź
łączącą Kubańczyków. Są bardzo
uprzejmi wobec siebie i wobec obcych,
ale poza tym turysta nie może liczyć
na jakieś ekstra przywileje. To bardzo
dumny i twardy naród. 

N ie pozna pełni uroków “Perły
Karaibów” i szybko zapomni
o wyspie ten, kto zdecyduje

się na uczestnictwo w wyjazdach zbio-
rowych. Za to prywatny wypad na przy-
kład na jedną z plaż na Cayo Santa Ma-
ria to przeżycie, które na zawsze pozo-
staje w pamięci. Jedzie się tam przez 41
km groblą, tak zwanym pedraplenem.
Wrażenie niesamowite, bo po obu stro-
nach grobli niezmierzony ocean. Po
przybyciu na miejsce trzeba przejść ok.
500 m przez tropikalny las i oczom tu-
rysty ukazuje się absolut piękna zaklę-
ty w białym jak mąka piasku i mienią-
cej się różnymi odcieniami turkusu mor-
skiej wodzie. Z półdzikiej plaży pilnowa-
nej przez dwoje kubańskich ratowni-
ków, poza mną i moją córką, korzysta-
ło ze słońca tylko czworo turystów.
Prawdziwy raj na ziemi... Nie, nie, tu
opisy, nawet najbardziej kwieciste, nie
mają wielkiego sensu. To trzeba po pro-
stu zobaczyć.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Kuba – raj dla turystów, ratunek dla chorych
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POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

DREWNO opałowe i
kominkowe, 602 77 03 61

DREWNO opałowe i
kominkowe, 791 394 791

SKUP książek, dojazd, 
509 548 582

SKUP książek, kazda ilość,
wszystkie dziedziny - dojazd,

666 900 333

KUPIĘ mieszkanie na
Ursynowie, Mokotowie, 
692 203 134

AUTO SKUP
Warszawa

501-291-812

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

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

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

gimnazjalne, 605 783 233

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

DZIAŁKA budowlana 1000 m2

Prażmów, 602 77 03 61
SPRZEDAM działkę

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

AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI 

“Van Der Zal” pilnie i
okazyjnie sprzeda tematy:.

Pełną ofertę wraz ze
zdjęciami otrzymasz drogą

mailową.
Tel.: 601 720 840,

www.vanderzal.oferty.net

Mieszkania:
!Centrum 70 m2, piękne

mieszkanie w dobrym standardzie,
wys.3,30 m., kamienica 
Tylko 650 tys.zł., 601 720 840 

!Konstancin, 3 pok. 63 m2,
ładne, 440 tys. zł z garażem lub
wynajem 2 tys.zł/m-c, 
601 720 840

!Mokotów, 3 pok.50m2, 
ul. Podchorążych (k.Łazienek),
kamienica, 601 720 840

!Mokotów, 83 m2, 4 pokoje, do
wejścia, Cena 630 tys. zł., 
601 720 840

!Ursynów, 2  pok. 32 m2, do
wejścia, dobry standard, blok 
z windą, 601 720 840

!Ursynów, 3 pok. 68 m2, dobry
standard, do wejścia, 601 720 840

Domy:
! 300 m2, do wejścia, Ursynów,

Las Kabacki, 601 720 840
!Kabaty dom 190/400 m2, do

wejścia, 601 720 840
!Dom Kabaty, 190/410 m2,

blisko metra, cisza, spokój, 
601 720 840

!Dom Sadyba, 125 m2, do
wejścia, 601 720 840

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

!Konstancin, strefa A,
380/1000 m2 działki, piękny
ogród, OKAZJA c. tylko 1,49 mln.
zł, 601 720 840

!Mokotów, 240 m2, blisko
metra, segment, po remoncie.
Cisza, spokój, 601 720 840, 

! Pół bliźniaka na działce 450
m2, dobry standard, do wejścia,
blisko metra, dobra cena, 
601 720 840, 

! Pyry, 350 m2, działka 1300
m2, blisko Las Kabacki. Świetny na
firmę, świetny na mieszkanie, 
601 720 840

! Sadyba, dom 220 m2, fajny,
dobra cena,601 720 840

! Segment 290 m2/290 m2,
Ursynów ok. Pileckiego, do
wejścia, może być na firmę. Cena -
1 450 tys. zł, 601 720 840

! Segment skrajny Józefosław
317 m2, stan deweloperski. Cena
850 tys. zł do neg. Działka 450 m2,
601 720 840

!Zalesie G. 350/3000 m2,
ładny dom na pięknej działce w
świetnej cenie, 601 720 840

Działki:
!Działka Konstancin-

Borowina, 2000 m2, wszystkie
media, cisza, spokój, dobra cena
310 tys. zł., tel. 601 720 840

!Działka Konstancin-
Jastrzębie, 2200 m2, wszystkie
media z kanalizacją, cisza, spokój,
las. Okazja! tylko 300 tys. zł,.
601 720 840

! Powsin, działka usługowo-
przem. k.obwodnicy Warszawy, 
4 ha, 601 720 840

!Wilanów, Kępa Zawadowska,
13 700 m2,usł.-przem.-
inwestycyjna, z planem, 400 zł/m2

Do wynajęcia:
!Konstancin - do wynajęcia

dom przy głównej ulicy, na firmę
lub do zamieszkania. Cena 10 000
zł., tel. 601 720 840

!Mokotów 125 m2, Pod
Skocznią, piękny apartament z
kominkiem i garażem. 
Cena 6500 zł., 601 720 840

Lokale handlowe:
!Ursynów, lokal  43 m2. Dobry

standard. Świetny pod inwestycje.
Cena 430 tys. do negocjacji,  
601 720 840,

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

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych,
trzypokojowych i

czteropokojowych do kupna
bezpośrednio, 

tel. : 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie szuka dla 
swoich klientów: mieszkań,

apartamentów, domów,
rezydencji, niezabudowanych
działek gruntu w południowej
części Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów, Stegny,

Ursynów, itd.). 
Tel.: 601 720 840,

www.vanderzal.oferty.net 

DO SPRZĄTANIA ośrodka w
Konstancinie, 694 720 276

MECHANIKA samochodowego
zatrudnię, 602 424 774

POMOC kuchenna do pracy w
Konstancinie.600 250 437

PRACA dla kierowcy kat B.
Max.45 lat, 

tel.  535 170 170

SKLEP ogrodniczy w Powsinie
zatrudni emeryta do prac
sezonowych, 602 75 78 93

ZATRUDNIMY Panią do pracy
w sklepie ekologicznym, 
603 68 65 61

ANTENY, 603 375 875

BALKONÓW ZABUDOWY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, 
meble na zamówienie, 

602 27 17 18

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606 234 106

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16

DOCIEPLANIE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214

DOMOFONY, 603 375 875
DRZEWA, krzewy, cięcie, 

501 311 371
ELEKTROAWARIA, 

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

507 153 734

GAZ, hydraulika, 513 965 304
GLAZURA, gładź, panele, płyty

G-K, malowanie, elektryka,
hydraulika, 692 885 279

GLAZURA, remonty, 
796 664 599

GLAZURNIK
690 61 30 31

HYDRAULIK pełen zakres, 
601 81 85 81

KOMPUTERY 
pogotowie, 

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

696 37 37 75

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, tel. 

22 644 26 05, 601 737 777

KOPIOWANIE kaset video 
na DVD

502 288 514

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

MALOWANIE, gładź, 
505 73 58 27

MALOWANIE, referencje, 
722 920 650

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek BOSCH,
SIEMENS, WHIRPOOL, itp.,

22 644 52 59, 
501 122 888

OCIEPLANIE poddaszy pianą
pur, 668 327 588

PIELĘGNACJA drzew i
krzewów, wycinka, faktura, 
604 401 161

PRANIE dywanów, tapicerki
meblowej i samochodowej, 
794 027 037

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie, 

501 535 889

REMONTY - budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

REMONTY
ELEKTRYCZNE,

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

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

STOLARSTWO, 505 935 627
SZKLARSKIE, 

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

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

TAPICERSTWO, 22 618 18 26;
22 842 94 02

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WYLEWKI agregatem, 
668 327 588

WRÓŻKA, 22 648 68 41, 
602 731 299

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

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Ważne telefony

Dla wDla w szyszy sstkichtkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje SSttaanniissłłaaww GGiieelleecciińńsskkii
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

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

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB ““JJaarryy”” 

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

PPiiąątteekk,, 2288 kkwwiieettnniiaa,, 1188..0000::
wieczór z tomikiem poezji
mieszkanki Ursynowa Janiny
Próchniewskiej pt. “Okruszki ży-
cia, okruszki dnia”. Wstęp wolny.

SSoobboottaa,, 66 mmaajjaa,,1199..0000:: Kine-
Dok (pełnometrażowe europej-
skie filmy dokumentalne) Pokaz
filmu “Para na wodzie” (Cze-
chy/Słowacja 2015, reż. Robert
Kirchhoff, Filip Remunda).
Wstęp wolny

NNiieeddzziieellaa,, 77 mmaajjaa,, 1199..0000:: Teatr Za
Daleki w Domu Sztuki zaprasza na
spektakl “Dziennik przebudzenia”
wg “Dziennika” i “Drugiego dzien-
nika” Jerzego Pilcha. Wyk. Adam
Ferency, Joanna Kosierkiewicz. Sce-
nariusz: Magda Kupryjanowicz.
Muzyka: Piotr Łabonarski. Reżyse-
ria: Adam Ferency. Bezpłatne karty
wstępu - w kasie Domu Sztuki od
czwartku, 4 maja, od godz. 18.00*

WWttoorreekk,, 99 mmaajjaa,, 1188..0000:: Gale-
ria Domu Sztuki zaprasza na

wernisaż wystawy fotograficz-
nej Ewy Żelewskiej-Florek pn.
“Nadbużańskie klimaty”.

Obecnie w Galerii czynna jest
wystawa “Z natury i wyobraźni.
Rysunek studentów Wyższej
Szkoły Informatyki Stosowanej i
Zarządzania pod auspicjami Pol-
skiej Akademii Nauk w Warsza-
wie. Wstęp wolny.

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

WW ssoobboottęę 1133 mmaajjaa oo ggooddzziinniiee
1188::0000 wystąpi u nas Francis
Monroe. Młody kompozytor i au-
tor tekstów, który w swojej twór-
czości stawia przede wszystkim
na szczerość przekazu i nastrojo-
wy klimat.  Podczas koncertu
wykona utwory z swojej autor-
skiej płyty “Piosenki z latarni
morskiej” oraz kilka utworów in-
strumentalnych. Wstęp wolny.
Wejściówki do odbioru w biurze

placówki od środy 10 maja, od
godziny 18:00.

KKlluubbootteekkaa 
DDoojjrrzzaałłeeggoo CCzzłłoowwiieekkaa
uull.. LLaanncciieeggoo 1133 llookk UU99,,

tteell.. 2222 337700 2299 2299

2277..0044..22001177,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz..
1188::0000 - KLUB PODRÓŻNIKA - pt.
“Maoi, salary i graffiti”. Spotkanie
o podróży na Wyspę Wielkanoc-
ną poprowadzi Teresa ŻOŁĄDEK.

0044..0055 22001177,, cczzwwaarrtteekk ggooddzz..
1188::0000 - Wernisaż malarstwa  Ma-
rianny SAWICKIEJ “Widzę -Czu-
ję- Maluję”.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

2277..0044 - cczzwwaarrtteekk - spotkanie
z dr Izabelą Winiarską w cyklu
Język - historia - kultura pt.:
“Rozwój polskiej ortografii w
XIX wieku”

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

SZARADA ANAGRAMOWA
MKWD satyrą często łamy uświetnia.
A już w najbliższy piątek (dwudziesty ósmy kwietnia),
Dom Kultury Stokłosy (godzina osiemnasta)
Zaprasza na Ursynów gości z całego miasta.

Polska w Unii. Znów zbliża się kolejna rocznica.
Po raz trzynasty święto uczci cała dzielnica.
Zosia z Ewą ode mnie mogą liczyć na kwiatek.
Zosia prosi o różę, za to   _ _ _   _   _ _ _ _ _ _ .

MKWD ma dla was swój program przebogaty:
Całe hektary żartów a także  _ _ _    _ _ _ _ _ .
Tę wiadomość dla widzów podaję z pierwszej ręki:
Będą ostre dowcipy, nowe wiersze, piosenki.

Do wspólnego śpiewania kilka znanych szlagwortów,
Lecz uprzedzam, dla widzów tylko gorszego sortu.
Niewyczerpane będą śmichów-chichów pokłady,
A w programie – zapewniam - rozwiązanie szarady.

Rozwiązaniem są dwa wyrazy będące anagramami słów ukrytych w tekście (do odgadnięcia)
o początkowych literach: K (wyraz 10 literowy) i R (wyraz 5 literowy). Rozwiązania można nad-
syłać mailem do godz. 15 w piątek 28 kwietnia na adres: wojdabrowski@onet.eu. Pomiędzy
uczestników zabawy zostaną rozlosowane promocyjne egzemplarze XIII tomu satyr MKWD, obej-
mującego rok 2016/2017. Losowanie odbędzie się podczas wieczoru autorskiego Wojtka Dąbrow-
skiego w DK Stokłosy w piątek 28 kwietnia o godz. 18.
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