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T egoroczne majówki – ni-
czym za PRL-u – odbywają
się głównie w formie po-

chodów. Zamiast się rozsiąść wy-
godnie na trawie w celu spożywa-
nia darów bożych w plenerze, pa-
nowie i panie tańczą na ulicach
chodzonego. I dopiero za pewien
czas się okaże, kto i gdzie ma tak
naprawdę największe chody. Pe-
erelowska władza śpiewała o ru-
szaniu z posad bryły świata, obec-
na rusza z posad ludzi ancien régi-
me’u. W związku z tym w me-
diach społecznościowych jedni cie-
szą się, słysząc jak kwiczą świnie
odsuwane od koryta, inni zaś
kwaczą o odnoszonych sukcesach.
W 225. rocznicę uchwalenia Kon-
stytucji 3. Maja można było zno-
wu zakrzyknąć: wiwat król, wi-
wat Sejm, wiwat wszystkie stany!
– pamiętając, że najbardziej odpo-
wiada nam stan upojenia, a szcze-
gólne obrzydzenie mamy do stanu
wojennego. 

W trakcie trzydniowej poli-
tycznej majówki najbar-
dziej prominentni dygni-

tarze nie tylko zachwalali Konsty-
tucję 3. Maja, lecz również sygna-
lizowali potrzebę uchwalenia ra-
dykalnych zmian w obecnej usta-
wie zasadniczej, obowiązującej od
1997 roku. Stwarza ona dosyć czę-
ste nieporozumienia pomiędzy pre-
zydentem – z jednej a premierem
oraz poszczególnymi ministrami

z drugiej strony. Niektórzy ową
niejasność chwalą, inni ganią, na
razie jednak wypada szanować po-
stanowienia dotychczasowej Kon-
stytucji, kierując się starą prawdą
ludową, że jak się nie ma, co się lu-
bi, to trzeba lubić co się ma.

W arto po części chociaż
przypomnieć, czym by-
ła Ustawa Rządowa z 3

maja 1791 roku. Jej preambuła
zaczynała się od słów wypowiada-
nych przez monarchę: „W imię Bo-
ga w Trójcy Świętej Jedynego. Sta-
nisław August z bożej łaski i woli
narodu Król Polski, Wielkie Książę
Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiec-
ki, Żmudzki, Kijowski, wołyński,
Podolski, Podlaski, Inflancki, Smo-
leński, Siewierski i Czernichowski,
wraz z Stanami Skonfederowany-
mi w liczbie podwójnej naród pol-
ski reprezentującymi.” W rozdzia-
le pierwszym stwierdzono, że „re-
ligią panującą jest i będzie wiara
święta katolicka ze wszystkimi jej
prawami; przejście od wiary pa-
nującej do jakiegokolwiek wyzna-
nia jest zabronione pod karami
apostazji/.../.” Gdyby więc Kon-
stytucja 3. Maja obowiązywała
jeszcze w czasach Józefa Piłsud-
skiego, byłby on ukarany jako prze-
chrzta. W Rozdziale IV – zatytuło-
wanym „Chłopi i włościanie” –
przyznaje się, że „lud rolniczy naj-
liczniejszą w narodzie stanowi lud-
ność”, ale nie ma mowy o zniesie-
niu pańszczyzny, która zaczęła
stopniowo znikać na ziemiach pol-
skich dopiero w XIX wieku – aż
wstyd powiedzieć – pod rządami
zaborców:pruskiego, austriackiego
i rosyjskiego.

K onstytucja z 1997 roku jest
echem politycznego kom-
promisu pogrobowców

świeckiej PRL i wspieranych przez
Kościół przedstawicieli ugrupowań

solidarnościowych. Stąd inwoka-
cja: „My, Naród Polski – wszyscy
obywatele Rzeczypospolitej, zarów-
no wierzący w Boga, jak i nie po-
dzielający tej wiary...”. Gdy więc
dojdzie do dyskusji nad nowym
kształtem naszej konstytucji, cał-
kiem możliwy jest nawrót do sfor-
mułowań sprzed 225 lat, ogłasza-
jących katolicyzm religią panującą
w Rzeczpospolitej, czego dzisiaj nie
deklaruje się wprawdzie w oficjal-
nych dokumentach, ale co jest fak-
tem, nader często podkreślanym
przy okazji oficjalnych uroczysto-

ści państwowych. Co ciekawe,w
ostatnich latach tylko na otwarcie
Stadionu Narodowego zostali za-
proszeni hierarchowie wszystkich
praktykowanych w Polsce wyznań.
Większej manifestacji multi-kulti
jakoś sobie nie przypominam, cho-
ciaż papież Polak – Jan Paweł II –
robił co mógł, żeby doprowadzić
do przyjaznej koegzystencji katoli-
ków z wyznawcami innych religii.
Teraz niechęć do nich zaczyna się u
nas zwiększać w sytuacji, gdy Unia
Europejska próbuje nam narzucić
przyjęcie już nie pojedynczych

osobników, ale całego tłumu imi-
grantów z Bliskiego Wschodu.

N a zmianę Konstytucji
przyjdzie jeszcze trochę po-
czekać, tymczasem jednak

przetacza się przez Polskę lawina
pomniejszych zmian, które dotkną
między innymi najbliższej nam
okolicy – Ursynowa, gdzie z mocy
ustawy usunie się postkomuni-
stycznych patronów ulic, w tym
dwu bezpośrednio sąsiadujących
z redakcją „Passy”: ZWM i Ciszew-
skiego. Mieszkańcy, jak zwykle,
wolą uniknąć i organizacyjnych

kłopotów, i kosztów, związanych
z ewentualną wymianą dokumen-
tów, wizytówek, pieczątek, a także
uaktualnieniem nawigacji samo-
chodowej. Z Józefem Feliksem Ci-
szewskim (1877-1937), swego cza-
su działaczem Komunistycznej
Partii Polski i Komunistycznej Par-
tii Związku Radzieckiego, pewnie
się władze rozprawią bez większe-
go problemu. Dużo silniejsza bę-
dzie obrona ulicy Związku Walki
Młodych. Zwolennicy zachowania
tej nazwy powołują się na zdecydo-
waną wolę większości osób zain-
teresowanych, a dodatkowo przy-
pominają o niekwestionowanych
zasługach zetwuemowców w wal-
ce z hitlerowskim okupantem. Pro-
testy mieszkańców nie będą miały
najprawdopodobniej większego
znaczenia, bo i tak decydujący głos
należy przecież do wojewody.

N awiasem mówiąc, wspo-
mniana ulica Ciszewskiego
jest pod każdym względem

pechowa. Od dawna bowiem mia-
ło nastąpić jej przedłużenie do Mia-
steczka Wilanów, ale ktoś pozwo-
lił częściowo zatarasować oś owe-
go przedłużenia zabudowaniami
Wzgórza Słowików. Byłoby rzeczą
nadzwyczaj pożądaną, żeby nie
tylko słowiki wyśpiewały całą
prawdę o tym zaskakującym posu-
nięciu, dokonanym na pewno nie
pro publico bono. No cóż, nie
pierwszy to przykład dominujące-
go w stolicy sobiepaństwa i ewi-
dentnej prywaty, czyniącej dziś z
dawnych bohaterów Powstania
Warszawskiego i późniejszych en-
tuzjastów odbudowy kompletnie
zrujnowanego miasta – godną po-
litowania grupę „pożytecznych
idiotów”. 

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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RYS. PETRO/AUGUST

Piórem Derkacza

Profesor dr. hab. Maciej Luniak
ornitolog

W dzisiejszym świecie bocian dzieci już nie przynosi. A szkoda!. Do dzisiaj pamiętam dzień,
gdy jako czterolatek zobaczyłem swoją nowo narodzoną siostrę. Na pytanie, skąd się wzię-
ła, usłyszałem odpowiedź, że przyniósł ją bocian. Dociekliwość moja nie została taką odpo-
wiedzią zaspokojona.

Zapytałem, jak to zrobił?. Odpowiedź była taka, że wybił szybę i przyniósł do środka mo-
ją siostrę. 

A gdzie jest ta wybita szyba?. W odpowiedzi usłyszałem, że tata zdążył wstawić nową!.
Byłem pełen uznania dla mojego taty. Szklarzem nie był, a nową szybę tak szybko potrafił
wstawić.  Do dzisiaj patrzę na bociany z sentymentem i szacunkiem. Są takie polskie i  tak
zawsze blisko ludzi.

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



3



4

W dniu 4 maja przed Urzę-
dem Dzielnicy Ursynów
nastąpiło uroczyste
otwarcie wystawy ”Kobie-
ty Pistolety”. Jest to eks-
pozycja poświęcona kobie-
tom niezwykłym, łącznicz-
kom i sanitariuszkom,
które jako jedyne Polki o
statusie jeńców wojennych
w latach 1944–1945 wię-
ziono w obozie koncentra-
cyjnym Stutthof. 

„W otwarciu wystawy brali
udział przedstawiciele władz Ur-
synowa, Dyrektor Muzeum Stut-
thof w Sztutowie Piotr Tarnow-
ski, posłanka na Sejm kilku ka-
dencji Małgorzata Kidawa-Błoń-
ska oraz reprezentacja komba-
tantów. Wystawa będzie dla

zwiedzających dostępna przez
kilka najbliższych tygodni. 

Było ich czterdzieści. Miały od
14 do 28 lat. W czasie Powstania
Warszawskiego w większości na-
leżały do Armii Krajowej, do puł-
ku Baszta działającego na Mo-
kotowie. Znajdowały się wśród
nich także łączniczka Polskiej Ar-
mii Ludowej, spadochroniarka
radziecka oraz kobieta żołnierz
z I Armii Wojska Polskiego. Po
ogłoszeniu kapitulacji Mokoto-
wa uwięziono je w obozie przej-
ściowym Dulag 121 w Pruszko-
wie. Pomimo zapewnień o przy-
sługujących powstańcom pra-
wach jeńców wojennych ran-
kiem 29 września 1944 roku wy-
wieziono je do obozu koncen-
tracyjnego Stutthof.

„Historia „Czterdziestki” jest
przede wszystkim opowieścią
o niezwykłych przyjaźniach –
przyjaźniach, które stały się
strategią przetrwania. Pomimo
różnych charakterów, tempera-
mentów i wieku kobiety-jeńcy
były bardzo solidarne. Każda z
nich spontanicznie przyjęła
swego rodzaju odpowiedzial-
ność za postawę i przetrwanie
całej grupy. Udało im się do-
wieść, że człowiek ma umiejęt-
ność wznoszenia się ponad na-
rzucony los. – wskazali w przed-
mowie do biuletynu okoliczno-
ściowego Burmistrz Dzielnicy
Ursynów m.st. Warszawy Ro-
bert Kempa oraz Dyrektor Mu-
zeum Stutthof w Sztutowie
Piotr Tarnowski. 

Urząd Dzielnicy Ursynów od lat stara się przypominać  mieszkańcom  Ursynowa o
Dniu Flagi. W ramach edukacji patriotycznej, 29 kwietnia br. przekazano ponad 1
300 flag najmłodszym mieszkańcom naszej dzielnicy, którzy w tym roku kończą
ursynowskie przedszkola. Dodatkowo, 2 maja br. w Urzędzie Dzielnicy Ursynów
przekazano mieszkańcom ponad 500 flag Rzeczypospolitej Polskiej.

Oznacza to, że w tym roku flagi znalazły się w domach 1 800 mieszkańców Ursynowa, a dzięki temu,
że początek maja obfitował w święta narodowe, należy przypuszczać, że zostały także przez nich
wywieszone.  

„Chcemy, aby od najmłodszych lat flaga stanowiła istotny element edukacji. Czynne obchody
świąt, obejmujące wywieszenia polskiej flagi narodowej na balkonach i domach to zachowanie,
którego warto uczyć od najmłodszych lat.  Dlatego w tym roku, wraz z przewodniczącą Rady Dzielnicy
oraz wszystkimi członkami Zarządu Dzielnicy odwiedziliśmy ursynowskie przedszkola, aby wręczyć
każdemu dziecku kończącemu przedszkole egzemplarz flagi” – powiedział burmistrz Robert Kempa.

W zeszłym roku dokładnie
1984 osoby ukończyły IX
edycję Biegu Ursynowa.
Wiele osób już wtedy zapo-
wiadało start w jubile-
uszowej X edycji. Można
się spodziewać, że liczba
uczestników tegorocznej,
zaplanowanej na 11
czerwca, przekroczy „ma-
giczne” 2000 osób. 

„W tym roku już po raz dzie-
siąty ulicami naszej dzielnicy
przebiegną uczestnicy „Biegu
Ursynowa”. Z tej okazji oprócz
tradycyjnego dystansu 5 km
Zarząd Dzielnicy Ursynów
przygotował bieg-niespodzia-

nkę. Będzie to „Bieg Dziesię-
ciolecia” na dystansie 10 km,
który odbędzie się zaraz po
„Biegu Ursynowa”. Już 5 maja
ruszają zapisy na to wyjątko-
we sportowe wydarzenie, któ-
re w naszym zamyśle ma mieć
rodzinny charakter, planowa-
ne są bowiem również biegi dla
dzieci” – mówi zastępca burmi-
strza Rafał Miastowski.

Zapisy do X Biegu Ursynowa
zaczynają się w czwartek 5 ma-
ja, punktualnie o 10.10. Łączny
limit uczestników na dystan-
sach 5 i 10 km to 2500 osób, a
opłata startowa wynosi odpo-
wiednio 40 i 50 zł. Z opłat zwol-

nione są osoby urodzone w
1951 r. i starsze. 

Warto przypomnieć, że X Bieg
Ursynowa ma rangę Otwartych
Mistrzostw Polski mężczyzn w
biegu ulicznym na dystansie 5
km. Podczas wydarzenia roze-
grane zostaną także zawody dla
dzieci w wieku do 12 lat. Szybka,
płaska trasa i rewelacyjny do-
ping, jaki potrafią zgotować
mieszkańcy Ursynowa, z pew-
nością będą sprzyjać biciu rekor-
dów życiowych. Inicjatorem i or-
ganizatorem wydarzenia jest
Urząd Dzielnicy Ursynów, a pro-
ducentem wykonawczym Fun-
dacja “Maraton Warszawski”.

Szkoła Podstawowa nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22 to kolejna po rozbudowie SP nr
318 przy ul. Teligi i SP 100 przy ul. Tanecznej 54/58 inwestycja oświatowa na
Ursynowie. Kosztem prawie 1,5 mln złotych zostanie rozbudowana sala
gimnastyczna wraz z zapleczem. 

Uczniowie będą mogli z niej korzystać we wrześniu 2017 r. Zgodnie z informacją prasową urzędu
„do istniejącej szkoły zostanie dobudowany jednokondygnacyjny budynek sali gimnastycznej o
łącznej powierzchni ponad 560 metrów kwadratowych z zapleczem, w którym znajdą się przebieralnie
dla chłopców i dziewcząt oraz dwa zespoły natrysków, pokój trenera i magazyn sprzętu sportowego.”

„Priorytetem obecnego Zarządu Dzielnicy jest edukacja. Ostatnie inwestycje pokazują, że nie są to
tylko deklaracje, ale realne działania, których efekty będą odczuwalne dla rodziców i ich dzieci” –
informuje burmistrz Robert Kempa

Urząd Dzielnicy Ursynów ogłosił także przetarg na wykonanie robót budowlanych, polegających
na remoncie i przebudowie zespołu boisk sportowych i bieżni o sztucznych nawierzchniach przy Szkole
Podstawowej Nr 303 (ul. Koncertowa 8). Szacowany koszt tej inwestycji to około 1 000 000 zł.

Szkoła Podstawowa nr 303 im. Fryderyka Chopina to jedna z najstarszych szkół podstawowych na
Ursynowie. Głównym problemem w placówce jest brak obiektu sportowego. Możliwość jego powstania
pojawiła się dzięki budżetowi partycypacyjnemu. Zgłoszony w 2015 r. projekt lokalny z terenu
Ursynowa Północnego „Boisko szkolne przy SP nr 303 ul. Koncertowa” otrzymał 2662 głosów, Dzięki
wynikowi głosowania już w wakacje 2016 roku Ursynów wzbogaci się o nowy obiekt sportowy.

Jak informują urzędnicy, „po remoncie uczniowie będą mogli korzystać w czasie lekcji wychowania
fizycznego i rekreacji z bieżni okólnej (dwutorowej, o długości 200 m) z wkomponowaną w nią
bieżnią prostą (czterotorową, o długości 60 m), skoczni z rozbiegiem do skoku w dal, boiska
wielofunkcyjnego, umożliwiającego grę w piłkę ręczną i koszykówkę, a także boiska do siatkówki i
ringo. Łącznie zostanie wyremontowanych lub położonych ponad 300 m2 chodników, 450 m2

rekultywowanych trawników, a łączna powierzchnia poliuretanowa boisk to ponad 3000 m2.

Wystawa „Kobiety Pistolety” otwarta! 

Bohaterki z pułku Baszta

Inwestycje sportowe w SP 96 i SP 303

Po nowemu przy Sarabandy i Koncertowej

Burmistrz obdarował najmłodszych
1800 flag dla mieszkańców Ursynowa

Zapisy ruszuja 5 maja!
Przed nami X Bieg Ursynowa
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Kilka spośród działających w Domu Sztuki SMB „Jary” warsztatowych grup arty-
stycznych – dziecięco-młodzieżowych, finansowanych ze środków Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy (dzięki temu uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne) – odniosło
ostatnio znaczące sukcesy.

Zaczęło się od tego, że Teatr Młodzieżowy „Klucz z Wiolinowej” zakwalifikował się – ze spektaklem
„Casting”, w reżyserii kierującego tą sceną Wojciecha Sanejki – do ścisłego finału Festiwalu Teatral-
nego Młodych w warszawskiej Starej Prochowni. Potem było jeszcze lepiej.

Grupa warsztatowa IREE pod kierunkiem Edyty Jakubowskiej (współpraca: Sławomir Strzykow-
ski) triumfowała w Gdyni na międzynarodowych zawodach tańca irlandzkiego ISTA Feis. W czterna-
stu różnych konkurencjach wystartowało dziewięć zawodniczek z grupy związanej z Domem Sztu-
ki. Zajęły łącznie dziewięć pierwszych miejsc, pięć drugich, cztery trzecie miejsca, pięć czwartych miejsc,
sześć szóstych, jedno siódme miejsce, dwa ósme i sześć dziewiątych miejsc.

Dosłownie w ostatniej chwili przez zamknięciem niniejszego wydania PASSY otrzymaliśmy infor-
mację o sukcesie Młodzieżowego Teatru Muzycznego „Zgraja z Wiolinowej”, który prowadzi Ewa Kłuj-
szo, na VIII Grodziskim Festiwalu Teatralnym Totalnie Teatralnie 2016.

Spektakl Maliny Prześlugi „Jak jest”, w reżyserii Ewy Kłujszo i opracowaniu muzycznym Jeremia-
sza Majora, zdobył Srebrną Kurtynę, a występujący w nim Wojciech Stempniak otrzymał Nagrodę dla
Najlepszego Aktora Festiwalu. Wszystkim laureatom z Domu Sztuki PASSA serdecznie gratuluje.

Sukcesy Domu Sztuki

NNaawweett cchhwwiilloowwyy ddeesszzcczz nniiee zzddoołłaałł zzeeppssuućć ppiieerrwwsszzyycchh ww ttyymm rrookkuu mmaajjóówweekk ww PPaarrkkuu KKuullttuurryy pprrzzyy uull..
MMaaśśllaakkóóww ww PPoowwssiinniiee.. BBaarrwwnnyy ttłłuumm ssppaacceerroowwiicczzóóww ww nnaajjrróóżżnniieejjsszzyymm wwiieekkuu,, mmnnóóssttwwoo rroowweerrzzyyssttóóww ii
aammaattoorróóww ssppoorrttuu –– aa pprrzzeeddee wwsszzyyssttkkiimm ggrriilllloowwaanniiaa –– ttaakkii oobbrraazz uuttrrwwaalliiłł oobbiieekkttyywweemm nnaasszz ffoottoorreeppoorr-
tteerr.. PPrrzzeedd wwoojjnnąą bbyyłłoo ww ttyymm mmiieejjssccuu ddoossttęęppnnee ttyyllkkoo ddllaa wwyybbrraańńccóóww ppoollee ggoollffoowwee,, ppoo wwoojjnniiee zziieelloonnee ttee-
rreennyy PPoowwssiinnaa nnaa oobbrrzzeeżżuu LLaassuu KKaabbaacckkiieeggoo ssttaałłyy ssiięę mmiieejjsscceemm wwyyppoocczzyynnkkuu ddllaa wwsszzyyssttkkiicchh.. WW ppeerrssppeekk-
ttyywwiiee sseezzoonnuu lleettnniieeggoo mmoożżnnaa lliicczzyyćć ww PPoowwssiinniiee nnaa rreekkrreeaaccjjęę ppoodd ggoołłyymm nniieebbeemm,, zzaarróówwnnoo nnaa bbaasseenniiee,,
jjaakk ii nnaa bbooiisskkuu ssiiaattkkaarrsskkiimm ii kkoorrttaacchh tteenniissoowwyycchh..  F o t o  P i o t r  P a j e w s k i

Majówka w Powsinie
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To dobro narodowe powinno być nam udostępnione

Park Natoliński dla wszystkich! 
Już 550 ursynowian podpisało
się pod petycją do ministra
skarbu Dawida Jackiewicza
„Wolny Dostęp do Parku Nato-
lińskiego”. Autor petycji Piotr
Barczak uważa, że park to do-
bro narodowe i każdy powinien
mieć do niego dostęp. Nie ma też
żadnego uzasadnienia, żeby
Park był zamknięty dla ludzi. –
To jest zupełny absurd. To tak
jakbyśmy zamknęli kawałek Ła-
zienek, Parku Wilanowskiego
czy Skaryszewskiego – mówi
Barczyk.

Celem petycji jest nagłośnienie te-
matu. – Mnie jako mieszkańca Ursyno-
wa boli to, że studenci Kolegium Euro-
pejskiego mogą tam grać w piłkę, a
mieszkańcy naszej dzielnicy nie mogą
tak po prostu pójść do Parku i korzystać
z jego uroków – mówi Piotr Barczak, a
w petycji do ministra skarbu pisze mię-
dzy innymi: „Zwracamy się z prośbą o
podjęcie działań związanych z pełnym,
codziennym udostępnieniem Parku Na-
tolińskiego dla mieszkańców. Obiekt
znajduje się między dzielnicami Ursy-
nów i Wilanów w Warszawie, a zajmu-
je powierzchnię 120 ha. Od czasu za-
kończenia II wojny światowej władze
stalinowskie zamknęły park dla miesz-
kańców, a polityka ograniczonego do-
stępu do parku jest kontynuowana do
dnia dzisiejszego, co może budzić zdu-
mienie i nie znajduje żadnego uzasad-
nienia. Park Natoliński powinien speł-
niać wiele ważnych funkcji, w tym re-
kreacyjno – wypoczynkową, zdrowot-
ną, ekologiczną i estetyczną (…) Otwar-
ty dla mieszkańców Park Natoliński
wzbogaci również przestrzeń miejską
dla mieszkańców innych dzielnic, w
szczególności Mokotowa i Wilanowa
(…). Brak dostępu do parku jest
sprzeczny z konstytucyjnymi prawami
obywatelskimi, prawem do swobody
poruszania się na terenie kraju”.

Tajemniczy Park 
Park Natoliński to jedno z najpięk-

niejszych miejsc w Warszawie. Najpięk-
niejszych i najbardziej tajemniczych.
Dostanie się do niego prawie graniczy
z cudem. Jest jak twierdza. Nie można
się tutaj dostać bez specjalnego pozwo-
lenia czy przepustki. Jedyną szansą na
dostanie się do Parku są organizowane
kilka razy do roku wycieczki z prze-
wodnikiem, ale i to nie jest takie łatwe.
O otwarcie Parku dla wszystkich miesz-
kańców starał się już od 2010 r. po-
przedni zarząd Ursynowa. Do ówcze-
snego premiera Donalda Tuska trafiła w
tej sprawie petycja. Niestety, władze
ogólnokrajowe nie zainteresowały się
wtedy tą sprawą. W 2011 r. za to ursy-

nowskim władzom udało się podpisać
porozumienie z Fundacją Centrum Eu-
ropejskie, na mocy którego w soboty i
niedziele, wiosną, latem i jesienią orga-
nizowane są bezpłatne wycieczki dla
20-osobowych grup z przewodnikiem.

Zespół pałacowo-parkowy w Natoli-
nie był traktowany początkowo jako tere-
ny łowieckie króla Augusta II Sasa. Pałac
Potockich, otoczony romantycznym par-
kiem krajobrazowym, został wybudowa-

ny w latach 1780 – 1782 na zlecenie Au-
gusta Czartoryskiego. Dziedziczony przez
Elżbietę Lubomirską i kolejnych i spadko-
bierców przetrwał do czasów II wojny
światowej. Zniszczony przez niemieckie-
go okupanta Natolin upaństwowiono i
przekazano pod opieką Muzeum Naro-
dowego. Od tamtej pory Pałac i Park Na-
toliński przestały być dostępne dla zwy-
kłego śmiertelnika. Najpierw zamiesz-
kał tu Bolesław Bierut, następnie pałac
stał się siedzibą Urzędu Rady Ministrów.
W 1991 r. obiekt przejęła jako swą siedzi-
bę Fundacja Centrum Europejskie (filia
Kolegium Europejskiego w Brugii). Fun-
dacja zarządza też całym Parkiem Nato-
lińskim. A ten objęty jest programem Na-
tura 2000 i stanowi rezerwat. Cały teren
Parku znajduje się na terenie należącym
do Ministerstwa Skarbu.

Co takiego kryje park?
Do chwili zamykania tego numeru

gazety nie udało nam się porozma-

wiać z przedstawicielami Fundacji.
Otrzymaliśmy odpowiedź, że wywiad
jest możliwy, więc zdanie drugiej stro-
ny przedstawimy naszym czytelni-
kom w jednym z następnych wydań.
Dotarliśmy jednak do bardzo cieka-
wego doktoratu dr Małgorzaty Ka-
czyńskiej, z którego wynika, że Park
Natoliński w swojej pierwotnej posta-
ci uległ całkowitej degradacji. „Układ
kompozycyjny całego założenia jest

słabo czytelny ze względu na niekon-
trolowany rozrost drzewostanu. Na
terenie parku dolnego zatarte zosta-
ły prawie wszystkie formy roślinne
charakterystyczne dla założeń roman-
tycznych, takie jak polany, klomby
czy grupy drzew. Obszar porasta ro-
ślinność charakterystyczna dla zbio-
rowisk łęgów olszowo-jesionowych i
grądów. Nadal

widoczne w kompozycji parku są
polana przed świątynią dorycką i sze-
roka aleja na osi pałacu (…) W obec-
nym układzie przestrzennym powią-
zania widokowe z otaczającym krajo-
brazem są nieczytelne. Większość osi
widokowych została zatarta w wyni-
ku nadmiernego rozrostu drzewosta-
nu parku dolnego. Czytelna jest jedy-
nie główna oś kompozycyjna i widoko-
wa, na której zlokalizowany jest pałac
i brama mauretańska. (…) Zabytkowe
budynki dworskie (…) zostały za-
adaptowane na potrzeby dydaktyczne

College of Europe. Wzniesione zosta-
ły też nowe obiekty; budynek stołów-
ki, dom akademicki na obrzeżu parku
oraz budynek rektoratu”. I dalej czy-
tamy: „ W 1991 roku teren parku w
Natolinie został uznany za rezerwat
przyrody, co uniemożliwia przepro-
wadzenie jego pełnej rewaloryzacji i
utrudnia prowadzenie prac konser-
watorskich i pielęgnacyjnych przy zie-
leni parkowej”. 

Zespół pałacowo-parkowy, a w jego
obrębie pałac, oficyna pałacowa, świą-
tynia dorycka, holendernia, domy do-
zorców, most mauretański, pomnik Na-
talii Sanguszkowej, brama wjazdowa,
gajówka, sarkofag, akwedukt i brama
mauretańska – od 1965 r. wpisane są
do rejestru Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków. W ewidencji zabytków
zostały ujęte także takie obiekty jak:
stajnia i pompownia. Zgodnie z ustawą
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami, również
każdy park zabytkowy należy rozumieć
jako dzieło człowieka stanowiące świa-
dectwo minionej epoki. Jego zachowa-
nie leży w interesie społecznym ze
względu na posiadaną wartość histo-
ryczną, artystyczną lub naukową.
Zgodnie z Ustawą opieka nad zabyt-
kiem sprawowana przez jego właści-
ciela lub posiadacza polega w szcze-
gólności na stworzeniu odpowiednich
warunków do: 1) naukowego badania

i dokumentowania zabytku, 2) prowa-
dzenia prac konserwatorskich, restau-
ratorskich i robót budowlanych przy
zabytku, 3) zabezpieczenia i utrzyma-
nia zabytku oraz jego otoczenia w jak
najlepszym stanie, 4) korzystania z za-
bytku w sposób zapewniający trwałe
zachowanie jego wartości, 5) popula-
ryzowania i upowszechniania wiedzy
o zabytku oraz jego znaczenia dla histo-
rii i kultury. 

Park dla wszystkich!
W planie ochrony Wilanowskiego

Parku Kulturowego jest napisane: „Wy-
bitnym elementem dziedzictwa kul-
turowego Warszawy jest rozległy kom-
pleks wilanowskich rezydencji z ze-
społem pałacowo-parkowym w Wila-
nowie – Morysinie, towarzyszącymi
rezydencjami w Natolinie i Ursynowie
oraz Gucin Gajem i innymi zespołami
zabytkowymi. Tworzy on obok osi Sa-
skiej i Stanisławowskiej trzecią pod
względem znaczenia wielkoprze-
strzenną kompozycję urbanistyczną
Warszawy. Wyjątkowe wartości kul-
turowo-krajobrazowe i przyrodnicze
terenów, które wchodzą w skład tego
kompleksu, wymagają szczególnej,
wzmożonej ochrony”.

Park Wilanowski został już udo-
stępniony mieszkańcom Warszawy.
Czy wreszcie będzie można iść na
spacer bez problemu również do Par-
ku Natolińskiego? Miejmy taką na-
dzieję, zwłaszcza że za otwarciem
Parku dla wszystkich są władze Ursy-
nowa, bez względu na przynależność
partyjną.

– Nie ma żadnego uzasadnienia, że-
by Park był zamknięty – mówi Katarzy-
na Polak, radna PIS.

Takiego samego zdania jest burmistrz
Ursynowa Robert Kempa (PO). – Je-
stem jak najbardziej „za”. Sam wolę co
prawda Kabaty, ale do Parku Natoliń-
skiego mam bliżej – mówi burmistrz
pół żartem, pół serio.

Działania pana Piotra Barczyka po-
stanowił wesprzeć „Nasz Ursynów”. –
Mamy już przygotowany plakat , a na
Dniach Ursynowa będziemy zbierać
podpisy pod petycją – mówi Aneta Cho-
dorowska-Ignasiewicz, członek zarządu
„Naszego Ursynowa”. 

– Cieszy mnie, że ta sprawa to jest
sprawa wszystkich. Uważam, że to jest
sprawa, która powinna być ponad po-
działami politycznymi. To jest sprawa
całego Ursynowa, bo Park Natoliński to
dobro narodowe – Piotr Barczak.

K a t a r z y n a  B r u d n i a s

JJeeżżeellii jjeesstteeśś zzaa oottwwaarrcciieemm PPaarrkkuu NNaattoo-
lliińńsskkiieeggoo,, ppooddppiisszz ppeettyyccjjęę:: wwwwww..ppeettyyccjjee-
oonnlliinnee..ccoomm//ffoorruumm//115599779999

Pomiędzy ulicami Cybernetyki a Rzy-
mowskiego powstaje nowoczesny inku-
bator kultury z oryginalną elewacją w
kształcie ruchomych „pikseli” oraz indu-
strialnym wnętrzem. Zakończył się
pierwszy etap prac związany z odda-
niem stanu zamkniętego Domu Kultury
„Kadr” i zamknięciem podstawowych
robót wykończeniowych. 

Budynek o powierzchni użytkowej przekracza-
jącej 3000 metrów kwadratowych ma zostać od-
dany do użytku w 2017 r. Obecnie Dom Kultury
„Kadr” mieści się w pawilonie na ul. Gotarda 16 w
Warszawie. Instytucja cały czas realizuje autorski
program artystyczny, jednak nowa siedziba po-
zwoli na rozbudowanie oferty zajęć oraz integra-
cję większej liczby mieszkańców. 

Tym, co wyróżnia nową placówkę, jest ciekawa
elewacja, która została zaprojektowana z rucho-
mych paneli do tworzenia przestrzennej rzeźby-in-
stalacji. Dzięki niej można prezentować dzieło
wybranego artysty. Dodatkową zaletą jest też
możliwość zmieniania i dostosowywania wzoru
„pikseli” do aktualnych potrzeb domu kultury. 

Nowa siedziba Domu Kultury Kadr ma indu-
strialny charakter, co bezpośrednio współgra z
przemysłowym charakterem Służewca. Wykorzy-

stany został beton architektoniczny oraz wełna
drzewna, która spełnia funkcje akustyczne i wy-
ciszające. Surowość zastosowanych materiałów
wynika, nie tylko z założeń estetycznych budyn-
ku, lecz także z rachunku ekonomicznego.

Wnętrze utrzymane jest w czarno-szarej kolo-
rystyce z czerwonymi lub zielonymi wykładzina-
mi wskazującymi drogę do poszczególnych pra-
cowni, których będzie aż piętnaście. W założeniu
kolorystyka wystroju będzie tłem do działań arty-
stycznych, bohaterem będzie sama sztuka pre-
zentowana w centrum. Według założeń projektan-
ta budynek podzielony będzie na tematyczne kon-
dygnacje, z których każda spełnia inną funkcję:

– „Rozrywka” – (pierwsze i drugie piętro), prze-
strzeń ta wyposażona jest w nowoczesną salę wi-
dowiskową mogącą pomieścić do 250 osób, salę
kameralną oraz kawiarnię artystyczną. 

– „Praca” – (trzecie piętro) to pracownie ręko-
dzieła, pracownie plastyczne, muzyczne, aula wy-
kładowa, studio nagrań, pomieszczenia co-workin-
gowe, a także teatr lalek.

– „Sport i taniec” – (czwarte piętro) przeznaczo-
na na sale tańca, pomieszczenia sportowe oraz
studio fotograficzne.

Autorem projektu jest pracownia Projekt Samo-
graj hhttttpp::////wwwwww..pprroojjeekkttssaammooggrraajj..ppll// M C B

Trwa budowa Domu Kultury „Kadr”

Będą pracownie i kawiarnia
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Trasa A-2 - od prezentacji fragmentarycznych do kompleksowych

Obwodnica czy międzynarodowa autostrada tranzytowa?

Pytanie: obwodnica miasta czy
międzynarodowa autostrada
tranzytowa? - nie znajduje od
wielu lat zadowalających wyja-
śnień ze strony czynników odpo-
wiedzialnych za stan obecny i
przyszłość naszej Stolicy. Budzi
to niepokój i kontrowersje wi-
doczne także podczas ponownych
/poprzednie miały miejsce 3 lata
temu/ spotkań z mieszkańcami
przedstawicieli projektantów i
wykonawców inwestycji określo-
nej oficjalnie jako “południowa
obwodnica Warszawy”. 

Lokalizację tej “obwodnicy” prezentu-
je się zazwyczaj fragmentarycznie, z ak-
centem głównie na jej aspekty technicz-
ne, a więc: fragment ursynowski, frag-
ment wilanowski, fragment wawerski.
A przecież mieszkańcom Stolicy i jej oto-
czenia niezbędna jest wiedza komplekso-
wa o całokształcie lokalizacji tej ważnej
arterii, o jej powiązaniach sieciowych i o
skutkach dla warunków zdrowia i życia
ludzi, przyrody i kultury. Takie też są wy-
mogi rozwoju zrównoważonego, prefe-
rowanego na całym świecie w urządza-
niu miast, a przede wszystkim w tych
krajach, którym ponoć chcemy dorównać
cywilizacyjnie.

Spotkania przedstawicieli projektan-
tów i wykonawców na temat wilanow-
skiego fragmentu “południowej obwod-
nicy Warszawy” z mieszkańcami odbyło
się 18 II 2016 r. Na wstępie rozdano szkic
tego fragmentu inwestycji. Wypowiedzi
wymienionych przedstawicieli dotyczy-
ły technicznych aspektów jej lokalizacji
na terenie Dzielnicy Wilanów i termi-
nów realizacji. Mówili oni m. in. o od-
wadnianiu terenu, umieszczaniu ekra-
nów przeciwakustycznych, lokalizacji
węzłów w zbiegu z istniejącymi ulicami
i dość enigmatycznie o prognozach ruchu
samochodowego, który - według ich
wstępnych szacunków - miałby wyrażać
się w 100 tys. pojazdów na dobę.

Mieszkańców te informacje ewident-
nie nie zadowalały. Dążyli oni konse-
kwentnie do uzyskania wiedzy na temat
zasadności wewnątrzmiejskiej lokaliza-
cji “obwodnicy” i jej skutków dla życia
ludzi, przyrody i kultury. Jaki wywrze
ona wpływ na środowisko naturalne i
kulturowe? Zwracali uwagę na to, że Wi-
lanów wraz ze swoim otoczeniem - po za-

instalowaniu tej trasy - otrzyma przecież
nie tylko dawkę spalin i innych szkodli-
wych emisji wytworzoną na jego tere-
nie, lecz także tę wytworzoną na Ursyno-
wie. A to dlatego, że ursynowski frag-
ment “obwodnicy”, jako usytuowany w
tunelu, będzie przecież wyrzucał zagęsz-
czone trujące spaliny kominowymi fil-
trami, a wiatr /wiejący głównie z zacho-
du/ będzie spychał je na położone niżej
na wschodzie tereny Wilanowa (które
już teraz - o czym informują media, vide
“Gazeta Stołeczna” z 3 II 2016 r.) - dozna-
ją największego na Mazowszu stężenia
smogu. A dodatkowo na wilanowski frag-
ment “obwodnicy” runie transport tran-
zytowy, spływający obecnie od zachodu
na wschód Doliną Służewiecką, Sikor-
skiego i al. Wilanowską. Sprawi to nieza-
wodnie, że ta bogata przyrodniczo i kul-
turowo /zabytki polskiej architektury hi-
storycznej klasy światowej/ część Stolicy
stanie się niemożliwym do życia tere-
nem skumulowanego smogu i innych
wybitnie szkodliwych dotkliwości.

Odpowiedzi w tych kwestiach ze stro-
ny “obwodnicowców” nie było. Nie uzy-
skano jej także na pytanie, czy ta “ob-
wodnica” jest rzeczywiście obwodnicą
czy może raczej przecznicą, bo przecież
nie obwodzi ona miasta, lecz je przeci-
na? Kiedy powstał plan tej trasy - teraz
czy może już na początku lat 1940? Dla-
czego na spotkaniu nie ma przedstawi-
cieli decydentów, którzy tę trasę zloka-
lizowali w przebiegu wewnątrzmiej-
skim? Było jeszcze wiele innych głosów,
m. in. mieszkańców Powsinka, którzy
nie byli usatysfakcjonowani odpowie-
dziami lub których pytania nie zostały
rzekomo dosłyszane.

Nie wszystko wyjaśniają
Prezentacje “obwodnicowców” nie wy-

jaśniły więc niczego istotnego z punktu
widzenia mieszkańców, a zwłaszcza wła-
ścicieli posesji w Wilanowie i w jego oto-
czeniu, lecz jeszcze bardziej pogłębiły
ich niepokój, m. in. dlatego, że na po-
przednim podobnym spotkaniu /3 lata
temu/ - jak przypominano - przedstawi-
ciele inwestora mówili, że “obwodnica”
nie ma nic wspólnego z autostradą tran-
zytową doprowadzoną już od zachodu
do Konotopy /miejscowości położonej
na zachodnim obrzeżu Warszawy/ oraz,
że nie wiadomo kiedy i czy w ogóle taka

autostrada powstanie. Teraz zaś - zazna-
czano - mówi się, że ruch tranzytowy, a
więc nie tylko wewnątrzstołeczny, lecz i
międzynarodowy, będzie przebiegał
przez Stolicę “obwodnicą” /podobnie,
jak ma to miejsce obecnie, lecz będzie
jeszcze bardziej nasilony/. Coś więc tu nie
gra - powtarzali zaniepokojeni ludzie.

Podobne, ograniczone głównie do
aspektów technicznych, są informacje
udzielane przez przedstawicieli projek-
tantów i wykonawców podczas space-
rów z mieszkańcami wzdłuż ursynow-
skiego fragmentu “południowej obwod-
nicy Warszawy”, wzdłuż ulicy Płasko-
wickiej /vide “Passa” 8/2016/. Ograni-
czają się one do niektórych prezentacji
rozwiązań technicznych i terminów re-
alizacji.

Tranzyt Berlin – Moskwa
Osiemnastokilometrowy fragment

“południowej obwodnicy Warszawy” ma
przecinać Ursynów /4,8 km/, Wilanów
/6,45 km/ i Wawer /7,45 km/. Koszt bu-
dowy całości wyniesie 2,5 mld złotych.
Umowy na realizację zostały podpisane
w grudniu 2015 roku. Budową tunelu
przecinającego Ursynów zajmie się wło-
ska firma Astaldi. Wilanowski fragment
“obwodnicy”, wraz z mostem na Wiśle,
budować będzie turecka firma Güler-
mak, a ostatni fragment, wraz z estaka-
dami w Wawrze, firma Warbud. 1/

Rąbka tajemnicy co do całościowych
powiązań sieciowych uchylono - chyba
przez nieuwagę - w rozdanym na podob-
nym spotkaniu 3 lata temu prospekcie
pt. “Południowa obwodnica Warszawy -
podstawowe dane”. Napisano w nim:
“Umożliwi ona /,,,/ także powiązania
sieci dróg miejskich ze zrealizowaną już
autostradą A-2 w węźle “Konotopa”, pla-
nowaną autostradą A-2 w węźle “Lubel-
ska” i innymi drogami krajowymi”. Ale
czy tylko umożliwi owe połączenia, czy
też może stanie się częścią składową au-
tostrady A-2 przyległej od zachodu do
centralnego Lotniska Okęcie w zurbani-
zowanej strukturze Stolicy? I czy trasa
A-2, czyli międzynarodowa autostrada
tranzytowa Berlin-Moskwa /a w przy-
szłości Lizbona-Władywostok/ to tylko
polska droga krajowa, czy klasyczna mię-
dzynarodowa trasa tranzytowa, której
warszawski odcinek - ze względu na wy-
mogi rozwoju zrównoważonego i bez-

pieczeństwa państwa - powinien być zlo-
kalizowany przezornie w stosownej od-
ległości od miasta?

Tak - z tych właśnie powodów - czynią
te stolice i inne wielkie aglomeracje miej-
skie, którym ponoć chcemy dorównać
cywilizacyjnie. Te zaś, które niegdyś do-
puściły do przecięcia miast lub aglome-
racji przemysłowych przez autostrady
tranzytowe i zlokalizowały na ich terenie
lotniska, teraz deliberują nad tym, jak
się ich pozbyć. Obecnie nie do pomyśle-
nia jest, aby odpowiedzialni decydenci
dopuścili do tak kuriozalnych i szkodli-
wych lokalizacji podobnych inwestycji
transportowych.

Analizy krytyczne 
Nic przeto dziwnego, że - formowany

w Warszawie przez skojarzenie Trasy A-
2 z centralnym krajowym portem lotni-
czym Okęcie - międzynarodowy węzeł
transportowy wzbudza sprzeciw miesz-
kańców Stolicy, kompetentnych osobi-
stości i gremiów naukowych, a w po-
przednich kadencjach - także samorzą-
dów stołecznych i podwarszawskich.
Ukazały się również /niestety zignorowa-
ne przez decydentów i planistów/, będą-
ce owocem konferencji naukowych zor-
ganizowanych w latach 1993-1997,
książkowe kompendia wiedzy pt.: 

- “Trasa A-2 a ekosystem Warszawy
południowej” /wydawcy: Szkoła Głów-
na Gospodarstwa Wiejskiego, Gmina
Warszawa-Ursynów, Ursynowsko-Na-
tolińskie Towarzystwo Społeczno-Kultu-
ralne/;

- “Sieć autostrad w świetle wymogów
bezpieczeństwa RP” /wydawca Akade-
mia Obrony Narodowej/;

- “Konflikty wokół przebiegu autostrad
w Polsce” /wydawca Polska Akademia
Nauk/.

Prezentują one nie fragmentaryczne,
lecz kompleksowe, zgodne z wymoga-
mi rozwoju zrównoważonego i militarne-
go bezpieczeństwa państwa, analizy i
propozycje formowania sieci transpor-
towej. Oto niektóre, wyrażone w tych
dziełach, stanowiska w tej sprawie.

“Zdumienie budzi to, że nad kształ-
tem sieci tych dróg /to jest autostrad i in-
nych szlaków transportowych - uzup.
SA/ jest tak mało poważnych studiów,
opracowań i dyskusji. Entuzjazmujemy
się sporem, czy będą one asfaltowe czy

betonowe albo lokalnymi przepychan-
kami, gdzie będzie rozjazd /czyli biz-
nes/, ale mało myślimy o dobrych i złych
konsekwencjach ich przeprowadzenia”.

“Zamiast dalekosiężnych koncepcji
mamy w Warszawie do czynienia z grą
licznych partii politycznych popierają-
cych małe doraźne rozwiązania inwe-
stycyjne. Takie właśnie małe interesy są
podstawą do popierania przecięcia War-
szawy Trasą A-2 /wariant ursynowski
lub bielański/. Przejście A-2 przez War-
szawę wzmacniać będzie tendencję, aby
inne autostrady i trasy szybkiego ruchu
kierowały się do centrum. W efekcie
otrzymamy wielką kulminację ruchu w
centrum Warszawy. Oznaczać to będzie
dla miasta wielkie straty. Szacuje się, że
zniszczenie miast amerykańskich trasa-
mi komunikacyjnymi wywołało większe
szkody niż zniszczenia miast niemiec-
kich w czasie drugiej wojny światowej”.

“Miastu /Warszawie - uzup.SA/ po-
trzebny jest system przyrodniczy, który
zapewniłby nienaruszoność cennych
przyrodniczo terenów i nie pozwalał, aby
rozstrzygnięcia w sprawie ich przyszłości
podejmowane były przez przypadkowe
gremia” /prof. Stefan Kozłowski, prze-
wodniczący Rady Ekologicznej przy Pre-
zydencie RP/.

“Lansowanie z uporem koncepcji prze-
prowadzenia autostrady A-2 przez Ur-
synów i Wilanów - południowe dzielnice
miasta, przede wszystkim mieszkanio-
we i rekreacyjne, a poza tym bogate w
ważne placówki ochrony zdrowia /Cen-
trum Onkologii/ i zabytki kultury - jest
szczególnym absurdem. W dodatku kon-
cepcja ta spotkała się z protestem wszyst-
kich gmin /z wyjątkiem Włoch/, przez
które autostrada miałaby przebiegać /.../.

Podejmowanie takiej decyzji nie może
zależeć od doraźnych względów ekono-
micznych. O atrakcyjności i znaczeniu,
również gospodarczym miasta decyduje
także - a może nawet przede wszystkim
- jego wygląd, życie kulturalne, zabytki,
przyroda, wreszcie wygoda życia i przy-
jemność mieszkania właśnie w tym, a
nie w innym miejscu”  /Zofia Kuratow-
ska, wicemarszałek Senatu RP/.

“Optymalnym rozwiązaniem w tym
przypadku byłaby lokalizacja tego od-
cinka trasy /czyli autostrady A-2 - uzup.
SA/ w odległości około 30 km od miasta.
Do rozwiązań lokujących tego rodzaju
trasy jak najdalej od centrum zmierzają
najnowsze tendencje światowe, będące
rezultatem dotychczasowych doświad-
czeń” /inż. Petr Pospisil, ekspert ONZ,
Project Manager Trans-European Motor-
way, uczestnik konferencji “Trasa A-2 a
ekosystem Warszawy Południowej”/.

“Nie chcę rozwijać powszechnie do-
strzeganego problemu /strategiczno-mi-

litarnego znaczenia autostrady - uzup.
SA/, ograniczę się do trzech stwierdzeń:

- trudno znaleźć jakikolwiek argument
przemawiający bezdyskusyjnie za pro-
wadzeniem autostrad przez miasta /nie
tylko te największe/;

- z punktu widzenia swobody ruchu w
warunkach konfliktów zbrojnych, ko-
nieczny jest minimum jednokierunko-
wy objazd miast i ośrodków przemysło-
wych. Drogi przelotowe i ciągi ulic nale-
ży traktować jako element uzupełniają-
cy, awaryjny;

- w rejonach skrzyżowań najważniej-
szych szlaków komunikacyjnych należy
zawczasu przygotować taką liczbę dróg
objazdu, która zapewni płynność ruchu
na danym kierunku.

Ostatnim problemem, którym chciał-
bym zająć uwagę państwa, jest zagad-
nienie atmosfery społecznej towarzyszą-
cej planowaniu i budowie autostrad oraz
znaczeniu obronnym tego problemu.
Dziś jest źle. Z maksymy “droga łączy,
zbliża i bogaci” niektórzy wzięli tylko
ostatni jej człon, zapominając o reszcie”
/płk dr Cezary Rutkowski z Katedry Stra-
tegii Akademii Obrony Narodowej/.

Wypowiedzi nacechowane merytorycz-
ną kompetencją i troską o zrównoważony
rozwój i bezpieczeństwo Stolicy i Kraju
można by mnożyć. Ale i te przytoczone
powyżej oddają istotę problemu. Warto
również zaznaczyć, że zaistniały one na
fali społecznego sprzeciwu wywołanego i
wciąż, choć na mniejszą skalę, dostrzegal-
nego, m. in. podczas opisanych powyżej
spotkań na terenie Wilanowa i Ursynowa.

Na fali tego ruchu pojawiły się rów-
nież alternatywne wobec planów Agen-
cji Budowy i Eksploatacji Autostrad -
ABiEA /poprzedniczki  Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad - GDD-
KiA/, projekty i koncepcje autorstwa prof.
Stefana Kozłowskiego /rys.1/, samorzą-
dowa koncepcja autostrady A-2 /rys.2/,
koncepcja budowy Mazowieckiego Ob-
szaru Metropolitalnego z Mazowieckim
Węzłem Transportowym, przygotowa-
na przez zespół pod kierunkiem prof.
Jacka Damięckiego /SGGW/. Ich założe-
nia wykluczają - jako sprzeczne z wymo-
gami ekorozwoju i bezpieczeństwa Sto-
licy i Kraju - przejście tranzytowych tras
autostradowych przez Warszawę, a Tra-
sę A-2 lokują w strefie: Stryków /miejsco-
wość koło Łodzi/ - Góra Kalwaria - Pila-
wa, czyli w układzie pozamiejskim. Dla
części transportu autostradowego prze-
znaczonego Warszawie przewidują one
łączniki dojazdowe do Stolicy.

Koncepcja budowy MOM
Rozwiązaniem optymalnym, będącym

kwintesencją pomysłów alternatywnych
wobec kuriozalnych i szkodliwych loka-

lizacji GDDKiA, okazały się założenia
koncepcji przygotowanej przez zespół
pod kierunkiem prof. Jacka Damięckie-
go. Zawiera ona postulat utworzenia Ma-
zowieckiego Obszaru Metropolitalnego
Warszawa-Łódź-Radom z transkonty-
nentalnym portem lotniczym, z którym
byłyby skojarzone w układzie pozamiej-
skim wszystkie inne rodzaje transportu,
włącznie z koleją i autostradą Berlin-Mo-
skwa, usytuowaną w strefie: Stryków-
-Góra Kalwaria-Pilawa.

Tak uformowany Obszar Metropo-
litalny:

- byłby wolny od zagrożeń wynikają-
cych z wewnątrzmiejskiej lokalizacji Tra-
sy A-2 w skojarzeniu z centralnym por-
tem lotniczym Okęcie;

- odpowiadałby maksymalnie wymo-
gom rozwoju zrównoważonego i bezpie-
czeństwa militarnego;

- wytworzyłby potencjał demograficz-
ny i ekonomiczny porównywalny z po-
tencjałami Berlina i Moskwy;

- uczyniłby z Mazowsza dogodne wro-
ta transportowe Europy do Azji i Azji do
Europy;

- wzmocniłby istotnie pozycję Warsza-
wy i Polski w układzie regionalnym i mię-
dzykontynentalnym;

- uczyniłby z Warszawy i innych miast
polskich atrakcyjne miejsca spotkań mię-
dzynarodowych;

- przyczyniłby się znacząco do podnie-
sienia poziomu cywilizacyjnego dużego
obszaru Kraju oraz do zmniejszenia na-
szych problemów gospodarczych i spo-
łecznych /np. wciąż dotkliwego bezrobo-
cia i emigracji ludzi najbardziej czynnych
zawodowo/.

W realizacji założeń budowy, a potem
w obsłudze, Mazowieckiego Obszaru
Metropolitalnego i Mazowieckiego Wę-
zła Transportowego mogliby znaleźć
swoje miejsce rozwiązujący rzeczywiste
problemy Stolicy i Kraju w kategoriach
rozwoju zrównoważonego decydenci,
planiści, samorządowcy, biznesmeni, licz-
ni fachowcy, robotnicy, gremia społecz-
ne i naukowe.

GDDKiA na starych pozycjach
Niestety, wymienione powyżej kon-

cepcje rozwiązań alternatywnych, zgod-
nych z wymogami rozwoju zrównoważo-
nego i bezpieczeństwa militarnego, zo-
stały zignorowane. Budowa Trasy A-2
pod mylącym terminem “obwodnicy”
jest kontynuowana przez Generalną Dy-
rekcję Dróg Krajowych i Autostrad z ukie-
runkowaniem /poczynając od Konoto-
py i w skojarzeniu z centralnym portem
lotniczym Okęcie/ na przejście dwoma
trasami tranzytowymi przez Warszawę
/rys.3/. W istocie nie są to obwodnice
lecz przecznice szatkujace Stolicę na czę-

ści, a następnie łączące się na wschodnim
jej obrzeżu i ponownie przybierające na-
zwę właściwą: Trasa A-2, czyli międzyna-
rodowa autostrada tranzytowa Berlin-
-Moskwa. Skutkami takiej lokalizacji sta-
ną się:

- uformowanie w Stolicy Polski wielkie-
go węzła transportowego spiętrzające-
go jeszcze bardziej, trudne już teraz pro-
blemy ruchu w mieście;

- podział Stolicy na odrębne strefy;
- narażenie nie tylko Ursynowa i Wila-

nowa, lecz całej aglomeracji na destruk-
cję jej ekosystemów ochronnych i będą-
cych desygnatami jej historycznej tożsa-
mości zabytków i obiektów użyteczności
publicznej /w tym Centrum Onkologii
na Ursynowie/;

- niedopuszczalne pogorszenie warun-
ków zdrowia i życia ludzi, przyrody i kul-
tury oraz wartości posesji;

- zagrożenie bezpieczeństwa Stolicy
państwa w czasie pokoju /katastrofy,
ewentualne akty terrorystyczne/, a
jeszcze bardziej na wypadek konfliktu
zbrojnego /kiedy to tego rodzaju obiek-
ty, jak dalekosiężne autostrady i węzły
transportowe, w dodatku skojarzone
bezpośrednio z centralnym lotniskiem
krajowym, stają się w pierwszej kolej-
ności celami zmasowanych uderzeń
przeciwnika/;

- ewidentna, niemożliwa do ukrycia,
sprzeczność z wymogami rozwoju zrów-
noważonego, gwarantowanymi przez
ONZ 2/, Unię Europejską, Konstytucję
RP i pochodne akty prawne.

Konkluzje
Wypada zaznaczyć, że rozwiązanie

polegające na wewnątrzwarszawskiej lo-
kalizacji tras autostrady tranzytowej Ber-
lin-Moskwa w skojarzeniu z Lotniskiem
Okęcie nie jest pomysłem nowym. Przy-
pomina ono bowiem ewidentnie sygno-
wane już w czerwcu 1939 r. przez Adol-
fa Hitlera założenia planu Friedricha Pab-
sta /rys.4/. Były one ukierunkowane na
zniszczenie dumnej Stolicy Polski i na
utworzeniu na jej miejscu /głównie Sta-
re Miasto i Krakowskie Przedmieście/
“nowego miasta niemieckiego” /die Neue
Deutsche Stadt Warschau/ z dwiema po-
bocznymi /poczynając od Konotopy/ tra-
sami autostradowymi /rozstaw realizo-
wanych przez GDDKiA na terenie War-
szawy “Obwodnic” jest teraz znacznie
szerszy od tego zaplanowanego przez
Pabsta, bo Stolica Polski została z bie-
giem lat nie tylko odbudowana ze znisz-
czeń, lecz się rozrosła/.

Tak urządzona niemiecka “Warschau”
miała stać się transportowym instrumen-
tem w strategii “parcia na wschód”
(Drang nach Osten). 3/  Jeżeli zaś chodzi
o Berlin, to potrzebną mu autostradę

tranzytową zaplanowano i już w latach
trzydziestych XX wieku zbudowano w
odległości 30 km od jego centrum /aby
chronić miasto i jego mieszkańców/. I
taki trend - zapewniający stolicy Niemiec
maksymalne korzyści, niezależnie od pa-
nującego ustroju politycznego - jest kon-
tynuowany.

Trend ten znamionuje, zaistniała już
od zjednoczenia Niemiec w jedno pań-
stwo federalne, likwidacja trzech kolej-
nych lotnisk funkcjonujących uprzednio
w zurbanizowanej strukturze miasta,
wraz z ich przekształceniem w znacznej
mierze na tereny zielone. Znamienna
jest również budowa - w stosownej odle-
głości od Berlina - transkontynentalnego
lotniska BBI /Berlin-Brandenburg Inter-
national/. Ten nowy transkontynentalny
niemiecki port lotniczy będzie dyskonto-
wał nie tylko finansowe korzyści płyną-
ce z jego położenia względem Europy
/w tym Polski/ i Azji.

Nie będzie chyba wobec takich realiów
niestosowne przypomnienie strofy zna-
nego poety polskiego Oświecenia, Igna-
cego Krasickiego:

“Był czas, kiedy błąd ślepy nierządem
się chlubił;

Ten nas nierząd, o bracia, pokonał i
zgubił”.

Przedstawione tu uwagi wykazują, że
w naszej rzeczywistości ścierają się od-
mienne koncepcje i postawy w urządza-
niu Stolicy i Kraju. Są to z jednej strony
- elementy dążące zachłannie do maksy-

malizacji korzyści materialnych i presti-
żowych, korzystające często ze wsparcia
czynników oficjalnych. Z drugiej stro-
ny, są one coraz bardziej świadome
współczesnych zagrożeń i swoich obo-
wiązków i roli w życiu publicznym - śro-
dowiska naukowe i społeczne, dążące
do - zgodnego z wymogami ekorozwo-
ju i bezpieczeństwa państwa - urządze-
nia warunków zdrowia i życia ludzi,
przyrody i kultury. Stąd zaś dla naczel-
nych instytucji państwowych, społecz-
nych i naukowych wynika konieczność
podjęcia działań na rzecz usuwania za-
szłości i dążeń sprzecznych z wymogami
ekorozwoju i na rzecz istotnego wzmoc-
nienia placówek, środowisk, koncepcji i
przedsięwzięć kreujących trendy rozwo-
ju zrównoważonego.

d r  S t a n i s ł a w  A b r a m c z y k

11.. Por. “Teraz Wilanów”, luty 2016, s.
10.

22.. Wg definicji Zgromadzenia Ogólnego
ONZ z 1987 r.: “Bezpieczeństwo jest prio-
rytetem wszystkich narodów. Obejmuje
ono nie tylko aspekty militarne, lecz tak-
że polityczne, gospodarcze, społeczne, eko-
logiczne, jak i przestrzeganie praw czło-
wieka”.

33.. Twórca tego planu, urbanista obe-
rleutnant Friedrich Pabst /wraz z innym
hitlerowskim depolonizatorem i germani-
zatorem Warszawy Emilem Braunem/ zo-
stał zastrzelony 13 XII 1943 r. przez patrol
egzekucyjny Polski Walczącej.
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Stanisław Kierbedź (1810 – 1899) – nieco zapomniana postać wybitnego polskiego inżyniera

Zasłużył się Polsce cały ród

L e c h  K r ó l i k o w s k i

W dniu 19 kwietnia 1899 r. w
swoim mieszkaniu przy ul Mar-
szałkowskiej 151 (druga ka-
mienica od Królewskiej po za-
chodniej stronie ulicy) zmarł
Stanisław Kierbedź. Mszę ża-
łobną po nim odprawiono w
kościele Świętego Krzyża w
obecności śmietanki towarzy-
skiej Warszawy. 

Pochowany został w rodzinnym
grobowcu na warszawskich Po-
wązkach (kwatera M, rząd VI,

miejsce 19/20). W swoim długim ży-
ciu – będąc Polakiem i katolikiem – do-
służył się najwyższych godności Rosyj-
skiego Imperium. W pamięci warsza-
wiaków pozostał jako patron jednej z
głównych przepraw przez Wisłę – Mo-
stu Kierbedzia.

W maju 1886 r. otrzymał
upoważnienie do podpisy-
wania dokumentów w

imieniu rosyjskiego ministra komuni-
kacji, co realizował w latach 1886,
1887 i 1888. Posiadał najwyższe ro-
syjskie odznaczenia, a także stopień
naukowy profesora i wojskowy stopień
generała. Wykładał mechanikę w pe-
tersburskim Instytucie Inżynierów Ko-
munikacji (od 1842 r.). Wykłady z me-
chaniki prowadził też w Uniwersytecie
Petersburskim, w Wojskowej Głównej
Szkole Inżynieryjnej w Petersburgu
oraz tamtejszym Instytucie Górni-
czym. Kierował budową około 25 000
wiorst linii kolejowych (tj. 26 650 km),
wybudował pierwszy stalowy most w
Cesarstwie Rosyjskim (przez Newę w
Petersburgu – Most Błagowieszczań-
ski) oraz pierwszy stalowy most przez
Wisłę w Królestwie Polskim (Most
Kierbedzia w Warszawie). Był człon-
kiem Rady Głównej Zarządu Komuni-
kacji i Gmachów Publicznych Rosji. 27
lipca 1861 r. powołany został na stano-
wisko naczelnika VII Okręgu Komu-
nikacji Cesarstwa Rosyjskiego (z sie-
dzibą w Warszawie), zamienionego
niebawem na Zarząd Komunikacji Lą-
dowych i Wodnych w Królestwie Pol-
skim. Z funkcji tej odwołano  go 21
grudnia 1863 r. 

P ełnił wiele innych funkcji w
rosyjskiej inżynierii, był np.
przewodniczącym komisji eg-

zaminacyjnej w Instytucie Inżynierów
Komunikacji w Petersburgu, ale działał
także w komitecie budowy katolickie-
go kościoła św. Stanisława w tym mie-
ście. A 6 listopada 1842 r. mianowano

Kierbedzia dyrektorem ds. budowy sta-
łego mostu przez Newę w Petersburgu.
Budowa mierzącego 343 metry mostu
trwała osiem lat. Most został otwarty
uroczyście 21 listopada 1850 r. Kier-
bedź miał wówczas stopień pułkowni-
ka, ale gdy przeszedł z carem Mikoła-
jem I na drugi brzeg Newy, car pogra-
tulował mu już stopnia generała-ma-
jora.  Budowa mostu była pionierską in-
westycją, albowiem powstała bez wcze-
śniejszego doświadczenia z konstruk-
cją tego typu obiektów. Powstała w
miejscu, gdzie nurt rzeki jest bardzo
szybki i głęboki (wpływają tu statki
oceaniczne), a most budowany był bez
użycia kesonów.  

Most Błagowieszczański z ko-
lei przetrwał do 1937 r., kie-
dy to został rozebrany, a w

jego miejscu Sowieci wznieśli nowy
(Most lejtnanta Szmidta). Most war-
szawski był pod względem technicz-
nym łatwiejszy, a ponadto przy jego bu-
dowie używano kesonów, które nieco

wcześniej wynaleziono. Kamień wę-
gielny pod ten most osobiście wmuro-
wał car Aleksander II – 21 października
1858 r. Uroczyste otwarcie warszaw-
skiego mostu miało miejsce 22 paź-
dziernika 1864. Stanisław Kierbedź (se-
nior) pochodził z zamożnej, ale nie
przesadnie bogatej rodziny szlachec-
kiej wywodzącej się z Litwy. Urodził się
10 marca 1810 r. w majątku Nowy Dwór
w guberni kowieńskiej. Uczył się u pija-
rów w Poniewieżu, a następnie w gim-
nazjum klasycznym w Kownie. W 1826
r. podjął studia matematyczno-fizyczne
na uniwersytecie w Wilnie. Dwa lata
później, tj. w 1828 roku, rozpoczął stu-
dia w prestiżowym petersburskim Insty-
tucie Inżynierów Komunikacji. Nauka w
tej uczelni kończyła się wielodniowym

egzaminem z osiemnastu przedmio-
tów. Na przełomie czerwca i lipca 1831
r. Kierbedź uzyskał łącznie 174,68 punk-
tów na 180 możliwych. Szybko awanso-
wał w rosyjskim (niebywale prestiżo-
wym) Korpusie Inżynierów Komunika-
cji, a w wieku 32 lat został profesorem
mechaniki w swojej macierzystej uczel-
ni, której absolwenci oprócz prestiżu
cieszyli się także bardzo wysokimi na
tamte czasy zarobkami. Kierbedź, nie-
prawdopodobnie aktywny i pracowity,
niebawem stał się człowiekiem bardzo
zamożnym, objąwszy własność wielu
majątków ziemskich. W 1868 r. stał się
właścicielem folwarku Dębsk w powie-
cie sochaczewskim i folwarku Popiela-
wy w powiecie brzezińskim „z dodat-
kiem drewna z leśnictwa kampinoskie-
go”. Był właścicielem posiadłości An-
tonopol w powiecie rzeżyckim (obecnie
Łotwa), posiadłości ziemskiej o po-
wierzchni 6,9 tys. dziesięcin (1 dzie-
sięcina = 1,4567 ha) w powiecie bory-
sławskim, majątku Neple w guberni sie-

dleckiej, majątków rodowych w powia-
tach poniewieskim i szawelskim (łącz-
nie 1020 dziesięcin). Ponadto w powie-
cie rzeczyckim (gub. mińska) miał 1700
dziesięcin oraz w powiecie warszaw-
skim 120 dziesięcin. Miał także willę z
ogrodem i posiadłość ziemską w pobli-
żu miasta Ancona nad Adriatykiem we
Włoszech. 

O dchodząc na emeryturę
otrzymywał rocznie (łącz-
nie) 6 tys. rubli, czyli gdyby

brał wypłaty w brzęczącej walucie
otrzymywałby ok. sześciu kilogramów
złota ( 1 rb = ok. 1 g Au). W testamen-
cie przeznaczył znaczną kwotę na sty-
pendia dla dwóch studentów War-
szawskiego Instytutu Politechniczne-
go (później – Politechniki Warszaw-

skiej) oraz bogato uposażył dzieci.
Kierbedź (senior) był dwukrotnie żo-
naty. Łącznie miał siedmioro potom-
ków. Czworo z nich zmarło w dzie-
ciństwie, albo w wieku młodzieńczym.
We wdzięcznej pamięci potomnych
pozostała trójka: Michał-Wincenty (ur.
1854 r.). Eugenia (ur. 1855 r.) oraz
Zofia (ur. 1870). 

Michał-Wincenty, jak więk-
szość męskich potomków
rodu Kierbedziów w XIX

wieku, był absolwentem petersbur-
skiego Instytutu Inżynierów Komuni-
kacji.  Budował linie kolejowe, tunele
i mosty. Dorobił się także niezłego ma-
jątku. Był właścicielem majątków
ziemskich Pokierszyn na Żmudzi, Bra-
hinia na Białorusi i Ołtarzew koło War-
szawy. Będąc bezdzietny, pod koniec
życia rozparcelował majątek w Ołta-
rzewie pomiędzy tamtejszych pracow-
ników. W 1912 r. ufundował dla pol-
skiej młodzieży z Petersburga szkołę
rzemieślniczą z internatem. Za 165

tys. rubli – wówczas ogromną kwotę –
ufundował w 1913 wielopiętrowy
gmach dla polskiego Towarzystwa Do-
broczynności przy ul. Kiryłowskiej 19
w Petersburgu (istnieje do dnia dzi-
siejszego i mieści Petersburską Biblio-
tekę Wojewódzką).

Eugenia Kierbedziówna okazała
się osobą niezwykle zasłużoną
dla Warszawy, a przede wszyst-

kim dla polskiej sztuki. Wyszła za mąż
za swego stryjecznego brata – Stanisła-
wa Kierbedzia (juniora), również wybit-
nego inżyniera komunikacji i działacza
społecznego. Lech Tomasz Jabłoński
podaje w swojej pracy „Dzieje rodziny
Kierbedziów” (Warszawa 2003), że
„…w 1874 roku, ojciec jej odkupił od Ar-
nolda Perrina prastarą, wspaniałą sie-

dzibę rodu Weyssenhoffów – pałac w
Rybiniszkach” (położony w Polskich
Inflantach). Po wyremontowaniu zruj-
nowanego obiektu Kierbedziowie prze-
znaczyli pałac dla polskich artystów,
urządzając w nim 9 pracowni malar-
skich i jedną rzeźbiarską. Z obiektu ko-
rzystali m. in. prof. Konrad Krzyżanow-
ski, prof. Kazimierz Stabrowski, dr Ka-
rol Benni oraz całe rzesze młodych ar-
tystów. Kontakt Eugenii z profesorem
Stabrowskim zaowocował kolejnym
pięknym dziełem. Był nim budynek
przy obecnym Wybrzeżu Kościuszkow-
skim 37, ufundowany przez nią dla
Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych.
Szkoła powstała z inicjatywy Stabrow-
skiego w styczniu 1904 r., ale nie mia-
ła swojej siedziby. Profesor Stabrowski
uzyskał od władz Warszawy plac na pe-
ryferyjnym i zaniedbanym wówczas Po-
wiślu, w pobliżu formowanej właśnie
nowej zachodniej linii brzegowej rze-
ki. Córka Stanisława Kierbedzia oraz
jego zięć, także Stanisław Kierbedź (ju-
nior), zadeklarowali (1909 r.) swoim
gościom z Rybiniszek przeznaczenie na
budowę siedziby Warszawskiej Szkoły
Sztuk Pięknych ogromnej kwoty milio-
na ówczesnych rubli. Projektantem bu-
dynku był architekt Alfons Gravier, au-
tor m. in. kompleksu szkół zawodowych
przy ul. Hożej. W lipcu 1912 r. poświę-
cono kamień węgielny. Budowę zakoń-
czono latem 1914 r. Uruchomienie za-
jęć w nowym budynku nastąpiło do-
piero pod okupacją niemiecką, 16 listo-
pada 1916 r., a więc równolegle z uru-
chomieniem polskiego Uniwersytetu
Warszawskiego i polskiej Politechniki
Warszawskiej. W tym samym czasie Eu-
genia Kierbedziowa przekazała gmach
szkoły w zarząd powstającemu pań-
stwu polskiemu. Opodal budynku, przy
ul. Tamka 1 ufundowała gmach dla To-
warzystwa Opieki nad Przemysłem Lu-
dowym.  Później, testamentem prze-
znaczyła 250 tys. lirów jako kapitał na
stypendia dla studentów warszawskiej
ASP. Okres wojny Eugenia spędziła we
Włoszech. Zmarła w Rzymie 10 lipca
1946 roku. Pochowana jest w rodzin-
nym grobowcu na Powązkach.

Warto też przypomnieć, że
Eugenia Kierbedziowa
ufundowała – istniejący do

dnia dzisiejszego – piękny i obszerny
gmach Miejskiej Biblioteki Publicznej
przy ul. Koszykowej 26. Projektanta-
mi gmachu byli Władysław Marconi i
Artur Gurney. Była także głównym
udziałowcem w fundacji szpitala psy-
chiatrycznego w Drewnicy (1903). Jak
podaje cytowany biograf Kierbedziów
Lech Tomasz Jabłoński – „2 maja 1923
roku, za zasługi dla kultury polskiej
otrzymała z rąk Marsz. Józefa Piłsud-
skiego Krzyż Kawalerski Orderu Polo-
nia Restituta, zaś 11 kwietnia 1929 ro-
ku nadano jej Honorowe Obywatel-
stwo m. st. Warszawy”.

Na Mokotowie jest ulica Stani-
sława Kierbedzia, sądzę jed-
nak, iż nasze miasto w podob-

ny sposób powinno uhonorować także
jego córkę – Eugenię z Kierbedziów
Kierbedziową. „Jest tego warta”!
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Polska od pewnego czasu przeżywa okres zauważalnego wpływu Donaldów
na nasze życie. Oczywiste jest, że wpływ ten jest wieloraki i zróżnicowany
– tak jak my sami. Pojawiają się w naszym życiu różni Donaldowie. Można

by nawet zaryzykować stwierdzenie, że przeżywamy prawdziwą erę Donaldów. Naj-
bardziej znany z nich jest niewątpliwie kaczor Donald. Już przed wielu laty przy-
był do nas zza oceanu i szybko się zadomowił. Ten kaczor to prawdziwy gwiazdor. Zasłużył sobie w
pełni na (modne ostatnio) miano – celebryty. Przez kilkadziesiąt lat amerykański „celuloidowy” bo-
hater gościł w naszym życiu. Rozbawiał swym skrzekliwym głosem dzieci i młodzież. Jego urokowi
ulegali również starsi. Pierzasty, ekstrawertyczny nerwus ma wciąż wielu zwolenników wśród nas, cho-
ciaż ostatnio wyrosła mu konkurencja w postaci innego kaczora. Ten z kolei wybrał politykę i odnosi
na jej polu znaczne sukcesy. Potrafił wokół siebie zgromadzić większość polskich wyborców. Chociaż
zachowaniem i charakterem zdaje się przypominać amerykańskiego kaczora, konsekwentnie podą-
ża do celu wytyczoną drogą. Co będzie na jej końcu? Czy niepodległa Polska? Zobaczymy… 

Nie można zapominać o jeszcze jednym Donaldzie, który bywał równie śmieszny, co jego amery-
kański imiennik, ale na koniec swojego „panowania” ewakuował się na bezpieczną unijną „posadkę”.
Z fotela „króla Europy” przygląda się naszym „polskim” zmaganiom o przywrócenie normalności w
kraju. Nie przegapi jednak okazji do antypolskich wystąpień na europejskim forum, chociaż jego
„królewska mość Donald” nie ma na szczęście wielkiego wpływu na bieżącą politykę. Mimo że jest wciąż
w tym śmieszny niczym kaczor Donald wpadający w złość, jego pozycja unijna jest znacznie słabsza

niż próbują to przedstawiać przychylne mu
media. Co więcej, jego czas już się kończy i
wkrótce będzie musiał zejść ze sceny. Oczy-
wiście, po uprzednim rozliczeniu się z niektó-
rych dotyczących go spraw i interesów. 

O ile ta postać nie zasługuje na to, by po-
święcać jej więcej czasu, o tyle na uwagę za-
sługują kolejni Donaldowie, z którymi ma-
my do czynienia w naszym kraju dłużej i

najprawdopodobniej będziemy mieć w przyszłości. Nie chodzi jednak o starego farmera z piosen-
ki „Old MacDonald had a farm”, znanej zwłaszcza dzieciom uczącym się języka angielskiego (na
początkowym etapie), ale o rodzinę McDonaldów – założycieli firmy (1940), która dziś dysponu-
je ponad 30 tysiącami barów szybkiej obsługi w ponad 119 krajach na całym świecie. Generują one
przychody około 23 mld dolarów, a zyski netto – to około 4 mld dolarów. Od 1960 r. przedsiębior-
stwo nosi nazwę McDonald’s Corporation. Ma również liczne bary w Polsce. Ich widok nikogo już
u nas nie dziwi. Warto przypomnieć, że pierwszy bar należący do tej sieci otwarto w Warszawie w
1992 roku (na rogu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej). Dziś w ponad 350 lokalach McDonald’s
znajduje zatrudnienie około 17,5 tys. polskich pracowników. Mimo krytyki ze strony ekspertów od
spraw żywienia bary te oferują coraz szerszą gamę dań typu fast food (szybkie jedzenie). 

Trzeba przyznać, że choć jest to obcy kapitał, daje on jednak Polakom korzyści. Wnosi też okre-
ślony standard obsługi klienta, co pozytywnie wpływa na poziom usług w tym sektorze. 

Kolejnym Donaldem, również Amerykaninem, choć mającym niemieckich przodków, jest Donald
Trump – celebryta, którego majątek szacowany jest na około 4 mld. Gromadzenie dóbr zapocząt-
kował jego dziadek Friedrich Drumpf, który w wieku szesnastu lat wyemigrował do Ameryki,
gdzie zmienił nazwisko na łatwiejsze do wymówienia przez Amerykanów – Trump. 

No i ten Donald Trump ma wielkie szanse zostać prezydentem USA z ramienia republikanów. Co
to oznacza dla Polaki i dla Europy? Czy będzie strasznie, czy śmiesznie? 

Kandydat na prezydenta nie kryje swoich dążeń do zmiany relacji z Europą. Jej dotychczasowa po-
lityka, (a właściwie jej brak) wobec wielu zagrożeń przypomina bowiem przekonywanie niedźwiedzia,
żeby przeszedł na wegetarianizm. Ten jednak przy każdej nadarzającej się okazji pokazuje swą praw-
dziwą naturę – pożera mięso, jeśli znajdzie się w jego zasięgu. Nie pomagają perswazje, ani głaska-
nie misia. Niepoprawne i nieprzewidywalne zachowanie niedźwiedzia wywołuje coraz większe zdzi-
wienie wśród europejskich polityków. Czy Donald – prezydent USA – to zmieni? Czy zażąda od Eu-
ropy i jej obywateli większego udziału finansowego w NATO? Czas pokaże. Era Donaldów trwa…

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Era Donaldów

„Pojawiają się w naszym
życiu różni Donaldowie.
Można by nawet zaryzyko-
wać stwierdzenie, że prze-
żywamy erę Donaldów”

Zpiłką było u mnie jak to u chłopców. Wiadomo – „wszyscy” grali. Ale ja
nie najlepiej. Z pewnością ambicja przeważała umiejętności. W klasie by-
łem wybierany do jednej z dwóch drużyn, tak jak się wtedy w klasie wy-

bierało i grało w trzeciej, albo nawet w czwartej kolejności. Co oznacza miejsce
w klasowym rankingu nie lepsze niż piąte, ale częściej siódme. Na piętnastu, sie-
demnastu chłopaków w klasie nie był to rewelacyjny wynik. Lepiej mi szło w liceum, bo taka sama
kolejność wyboru, ale z trzydziestu. To była męska klasa. 

Jestem takim ekspertem od piłki, jak mniej więcej ktoś z  piątego miliona Polaków. Uwzględnia-
jąc zapóźnienia wieku podeszłego – nawet gorzej. Ale przecież na piłce zna się każdy.

Kibicem też nie jestem. Na stadionie, na meczu piłkarskim byłem raptem trzy razy. Pierwszy raz –
w 1962 na Stadionie Dziesięciolecia. Gwardia grała wtedy z Szachtiorem Donieck (tak się wówczas
dzisiejszy Szachtar nazywał i była to nie tej klasy drużyna, co dzisiaj). Gwardia wygrała 2:0. Bramki
Kielaka i chyba Baszkiewicza. Byłem jeszcze, z wyborczego nie dość mądrego obowiązku (kto z poli-
tyków chodzi na konkursy poezji?) na jakimś meczu w Płocku. I trzeci raz, z synkiem, byłem na me-
czu z Belgią na Śląskim. Całkiem niedawno, chyba w 2007. To była zimowa jesień.  Siedzieliśmy po-
śród zwyczajnej publiki. Jakiś kibic, rozpoznawszy mnie, zlitował się i dał nam kawałek styropianu pod
tyłki. Był to najsłodszy prezent jaki kiedykolwiek dostałem od wyborcy. Chyba jedyny, poza głosami,
rzecz jasna. Euzebiusz Smolarek, syn swojego wielkiego w piłce ojca, później niespełniony, ale wte-

dy król polskiej piłki strzelił obie bram-
ki. Musiałem tam być. Synek, kibic,
nigdy mi by nie wybaczył, że będąc
śląskim posłem, nie zabrałbym go na
mecz reprezentacji w Chorzowie. 

Tłumaczę się ze swojej ignorancji,
bo chcę coś jednak, mimo mej mikrej

wiedzy o piłce, w kontekście europejskiego czempionatu (po słynnej wypowiedzi pani premier zrobi-
ło się modne to słówko), powiedzieć. Niczego sobie nie uzurpując. Jako laik. Ale za to szczerze, bez kom-
pleksów, jakie wiedza, zdarza się, wzbudza. Pod rozwagę, jak to się mówi w podobnych okolicznościach.

Zacznę wzniośle, ale też prawdziwie, jak idzie o stan wiedzy i ducha. Zdaje mi się, że coś dobrego dzie-
je się w reprezentacyjnej piłce. Nie rozwijam tematu. Nie wyniki mam bowiem na myśli, lecz klimat, po-
wagę i braterstwo reprezentantów. I jak idzie o trenera. Tak ja, laik w piłce, czuję. Więc mają, myślę so-
bie, szansę większą, niż z rankingi wskazują. Przecież, jak uczą mądre umysły, na najwyższym poziomie
decyduje duch. Reszta istotna, ale przy wyrównanym poziomie graczy decyduje braterstwo zespołu, wia-
ra i determinacja. W rankingu UEFA jesteśmy gdzieś siedemnastą drużyna Europy. Czyli w stawce nie
kwalifikujemy się do wyjścia z grupy. Tym bardziej, że Niemcy i Ukraina notowane są wyżej.

Proponuję więc, by trener i szef związku piłkarskiego rozważyli postawienie zawodnikom warun-
ku gry w kadrze. Niechaj obowiązkowo obstawią Polskę jako czempiona. Stawką, powiedzmy, 10 ty-
sięcy euro. Dla każdego z nas, czytelników, to zaporowa stawka. Kogo stać by było na zakład w wy-
sokości całkiem niezłego auta. Ale dla piłkarza tej klasy to pryszcz. Nawet zważywszy konieczność in-
westycji emerytalnej na czas po piłce. Dla każdego jednak mieć to lepiej niż nie mieć. Te 10 tysięcy jest
jednak czymś. A w zakładach bookmacherskich myślę, że za Polskę czempiona, obstawioną dzisiaj,
kiedy tworzy się kadra, dostać będzie można w lipcu z 60 a może i 100 razy więcej. Motywacja więc
rośnie. Co Wy, czytelnicy, na to? Ja wolałbym wiedzieć, że reprezentanci Polski w tegorocznym eu-
ropejskim czempionacie rzeczywiście wierzą w swoje zwycięstwo. Tak bardzo, że zadeklarują posta-
wienie na nie w proporcji do ich dochodów tyle, ile dla mnie znaczyłoby postawienie 100 euro. 

WARTO MYŚLEĆ Andrzej Celiński

Odrobinę mniej poważnie

„Proponuję więc, by trener i
szef związku piłkarskiego
rozważyli postawienie zawod-
nikom warunku gry w kadrze”

Wydłużony majowy weekend i w sumie nie najgorsza pogoda na-
stroiła mnie iście wiosennie i rowerowo. Tak się jednocześnie zło-
żyło, że w ostatnich dniach natrafiłem na informacje dotyczące
pomysłów wprowadzenia karty rowerowej dla dorosłych. Dla-
czego by nie...? 

Resort transportu pracuje ponoć nad projektem przepisów wprowadzających
obowiązkową kartę rowerową dla rowerzystów w wieku powyżej 18 lat, któ-
rzy nie posiadają żadnego prawa jazdy. Oficjalnym i zarazem oczywistym mo-

tywem zmian jest dążenie do zmniejszenia liczby wypadków z udziałem rowerzystów. Pomy-
słodawcy stawiają sobie za cel zmianę obecnej sytuacji, gdy po drogach publicznych porusza
się wielu cyklistów niemających żadnego pojęcia o obowiązujących przepisach ruchu drogo-
wego. Sceptycy zapytują: a co z pieszymi, oni przecież też biorą udział w ruchu drogowym?
To prawda, lecz zagrożenia przez nich powodowane są jednak znacznie mniejsze niż te, jakie
mamy choćby ze strony rowerzystów. Mam na myśli oczywiście wpływ pieszych na innych uczest-
ników, a nie możliwe sytuacje z ich udziałem.

A c o do „nowej karty rowerowej”: mieli by na nią zdawać wszyscy uczestnicy ruchu rowe-
rowego, również pełnoletni, nie posiadający uprawnień do kierowania pojazdami mechanicz-
nymi. Kurs, jak to ma miejsce w innych tego typu przypadkach, kończyłby się egzaminem pań-
stwowym. Poruszanie się rowerem bez prawa jazdy lub karty rowerowej miałoby być trakto-
wane jako wykroczenie. „Testy na rowerzystę” mają się ponoć odbywać lokalnie, najprawdo-
podobniej przy komisariatach policji.

Poczytałem trochę komentarzy internautów i jak to zwykle bywa w naszym kraju, opinie są
skrajne, społeczeństwo jest podzielone, a obie strony mają swoje argumenty. Jest jednak kil-
ka powtarzających się kwestii, które zwróciły moją uwagę. Postaram się nie identyfikować za-
gadnienia z jego zwolennikami, bądź nie, a skupię się wyłącznie na temacie. Jednym z zagad-
nień, które znacząco podgrzewają temperaturę dyskusji, jest pierwszeństwo cyklistów na
skrzyżowaniach (przejściach dla pieszych). Obecnie wielu rowerzystów, pewnych swojej bez-
karności, wpada z dużą szybkością na skrzyżowanie, nie dając szans kierowcom samochodów
oraz pieszym, na odpowiednią reakcję. Inny, często podnoszony temat, to zachowanie wielu
cyklistów na samej jezdni i nieodpowiednie wciskanie się pomiędzy samochody, gdyż obecne
przepisy zezwalają na wyprzedzanie samochodów tak z lewej, jak i z prawej strony.

Wiele głosów definiuje rowerzystę, jako „normalnego, kołowego uczestnika ruchu drogo-
wego”, ze wszystkimi tego konsekwencjami, a co za tym idzie, dość często podnoszony jest
nie od dziś temat konieczności posiadania przez cyklistów obowiązkowego ubezpieczenia
OC. Wielu z nas twierdzi, że dzisiejszy rowerzysta, to „osoba wyjęta spod prawa”. W efek-
cie, gdy zdarzy się tzw. zajście drogowe z winy rowerzysty, jedyną oficjalną drogą odzyska-
nia od niego odszkodowania jest cywilny proces sądowy, co rodzi niepotrzebne komplika-
cje dla obydwu stron.

Coraz częściej pojawiają się też propozycje numerów rejestracyjnych dla rowerów, a to
wszystko m. in. z tego powodu, że rowerzyści coraz częściej są sprawcami kolizji i potrąceń pie-
szych, często z tragicznym tego skutkiem i jedynie w przypadku, kiedy sami są również poszko-
dowani, pozostają na miejscu. Regułą jest ucieczka z miejsca zdarzenia!

Co mówią statystyki? Po okresie spadków do roku 2010, od 2011 odnotowywana jest nie-
mal stały wzrost liczby wypadków z udziałem rowerzystów – to około 4600 rocznie, a w tym
notuje się aż 300 ofiar śmiertelnych. Z jednej strony ów wzrost często dramatycznych kolizji,
z drugiej zaś wszyscy zdajemy sobie sprawę, że cyklistów szybko przybywa. Niemniej Minister-
stwo Infrastruktury i Budownictwa analizuje kompleksowy pakiet rozwiązań, który ma wła-
śnie znacząco zmniejszyć obie te liczby. Wprowadzenie wymogu posiadania karty rowerowej
dla osób niemających prawa jazdy ma zagwarantować zwiększenie znajomości przepisów ru-
chu drogowego wśród tej grupy użytkowników dróg, a tym samym przyczynić się do popra-
wy bezpieczeństwa.

Natrafiłem też na sondaż, jak jest z naszym poparciem dla przygotowywanych zmian w
przepisach? Aż 53% respondentów opowiedziało się za inicjatywą, a przeciwników jest tyl-
ko 32%. Zdecydowanie bardziej inicjatywę popierają kobiety niż mężczyźni. Największa gru-
pa oponentów to mieszkańcy wsi – prawie 40%, za to w średnich i dużych miastach za
wprowadzeniem takiego obowiązku jest ok. 60 proc. mieszkańców. Różnica ta wynika za-
pewne ze specyfiki ruchu rowerowego w tych miejscach. Nasuwają się też inne wnioski. W
miastach, gdzie rowerzyści poruszają się również po ulicach, są niechętnie traktowani przez
sporą część kierowców, a jeżdżący po chodnikach – przez pieszych. Na wsiach, gdzie natę-
żenie ruchu jest znacznie niższe, cykliści nie są problemem, a do tego rower jest tam jednym
z głównych środków lokomocji.

Co o tym sądzi policja? Generalnie popiera ten projekt, informując jednocześnie, iż przyszłe
przepisy objąć mają jedynie osoby, które w dniu ich wejścia w życie nie będą jeszcze pełnolet-
nie. Podając dalej za przedstawicielami stróżów prawa, „...zasady powinny być proste, chcesz
się poruszać po drogach publicznych, musisz znać przepisy. A dowodem tej znajomości powin-
ny być albo prawo jazdy, albo karta rowerowa. Reguły te powinny obowiązywać wszystkich bez
wyjątku, zarówno w miastach, jak i na terenach wiejskich...”.

Co Państwo na to? Zachęcam do przesyłania własnych opinii i pomysłów.
M O T O W O J
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Niezapomnianym koncer-
tem w Teatrze Rampa Sła-
wa Przybylska zainaugu-
rowała obchody 60-lecia
kariery artystycznej. Pio-
senkarskiej gwieździe to-
warzyszyli Janusz Tylman
przy fortepianie i Tadeusz
Melon na skrzypcach. Te-
raz czeka Sławę występ w
rodzinnym Międzyrzecu
Podlaskim.

Przyznam od razu, że zaintere-
sowanie piosenką okresu między-
wojennego zawdzięczam właśnie
Sławie Przybylskiej. Zaczynałem
akurat naukę w krakowskim li-
ceum (1958), gdy wpadła mi w
ręce jej debiutancka płyta – stare
niezapomniane melodie, nagra-
ne z zespołem Jerzego Abratow-
skiego (przechowuję tę winylową
płytę do dziś jako największą pa-
miątkę). Wychowywany w latach
50., zupełnie nie znałem tych
przedwojennych piosenek, wtedy
po raz pierwszy usłyszałem kom-
pozycje Warsa (Jak trudno jest za-
pomnieć) i Petersburskiego (Już
nigdy), światowe przeboje z tek-
stami Mariana Hemara (Kto inny
nie umiałby, Wspomnij mnie, Pen-
sylwania), Tango Bolero i Tango
Notturno. Kiedy je odkryłem, po
prostu oszalałem! A w Sławie Przy-
bylskiej i jej aksamitnym głosie za-
kochałem się po uszy.

Sława, urodzona w Międzyrze-
cu Podlaskim, śpiewała już wtedy
od dwóch lat w zespole legendar-
nego Studenckiego Teatru Saty-
ryków. Zgodnie z wolą ojca mia-
ła zostać zakonnicą, ale marzyła
o malarstwie i rzeźbie. Ukończy-
ła Liceum Sztuk Plastycznych
(1950) i Szkołę Główną Służby
Zagranicznej w Warszawie
(1954). W czasie studiów zorga-
nizowała tercet żeński Syrenki, a
jako solistka debiutowała właśnie
w warszawskim STS (1956). W
radiowym konkursie piosenki
(1957) zajęła I miejsce (za inter-
pretację włoskiej piosenki Luna),
a w telewizyjnym konkursie „Za-
praszamy na estradę” otrzymała
jednogłośnie, jako jedyna, od
wszystkich jurorów (Stefania
Grodzieńska, Lidia Wysocka i
przewodniczący Jerzy Waldorff)
maksymalną liczbę punktów i
miano polskiej Edith Piaf. Inni po-
równywali ją do Juliette Greco. 

Uczyła się śpiewu u prof. Wan-
dy Wermińskiej, ukończyła Stu-
dium Estradowe Polskiego Ra-
dia pod opieką prof. Aleksandra
Bardiniego. Śpiewała w war-
szawskiej Stodole, teatrzykach
Czarna Kaczka i Tingel-Tangel
(z zespołem jazzowym Krzyszto-
fa Komedy, 1961) oraz telewi-
zyjnym Teatrze Piosenki. 

Kolejne lata to dalsze pasmo
sukcesów. Jako pierwsza polska
wokalistka wystąpiła z własnym
recitalem (1960), zdobyła Zło-
ty Medal na Festiwalu Piosenki
w Pesaro (Włochy) i II nagrodę
na I MFP w Sopocie (1961).
Śpiewała Czerwone Maki w fil-
mie Andrzeja Wajdy „Popiół i
diament” i wielki przebój „Pa-
miętasz była jesień” w filmie
Wojciecha Hasa Pożegnania, a
także piosenki w filmach „Roz-
stanie”, „Niewinni czarodzieje” i
„Zezowate szczęście”. 

Koncertowała niemal we
wszystkich krajach europejskich,
w Związku Radzieckim, Izraelu,
Stanach Zjednoczonych, Kana-
dzie i Australii. Śpiewała songi
Brechta, piosenki Bułata Okudża-
wy, pieśni Żydów polskich w języ-
ku jidysz. Nagrała kilkanaście
płyt: Gorącą nocą (1958), Pamię-
tasz była jesień (1963), Ballady i
piosenki (1965, 1966), U brze-
gów Candle Rock (1970). Spo-
pularyzowała piosenki zagranicz-
ne: Gdzie są kwiaty z tamtych lat
z repertuaru Marleny Dietrich,
Malaguena, Miłość w Portofino,
Niekrasiwaja i Tbiliso. 

Któż nie zna i nie nucił jej pio-
senek: Kochankowie z ulicy Ka-
miennej, Widzisz mała, To
wszystko z nudów, Krakowska
kwiaciarka, Słodkie fijołki, Taka
jestem zakochana, Żyje się raz. 

Odznaczona Krzyżem Kawa-
lerskim (1982) i Oficerskim
(2000) Orderu Odrodzenia Pol-
ski. Na I Ogólnopolskim Festi-
walu Piosenki Retro im. Mieczy-
sława Fogga (2004) została wy-
różniona Honorowym Złotym
Liściem Retro nr 1, na II OFPR
(2005) nagrodą specjalną mini-
stra kultury. 

Była przewodniczącą Stowa-
rzyszenia Literacko-Artystyc-
znego im. Czesława Miłosza w
Szczawnicy, organizatorką Mię-
dzynarodowego Festiwalu Słowa. 

Biograficzną książkę „Oblicza
Sławy” (2002) napisali Róża Jaś-
kowska i Jan Krzyżanowski, mąż
Przybylskiej, reżyser, organizator
życia kulturalnego, były dyrektor
Stołecznej Estrady, Polskiego
Ośrodka Kultury w Pradze
(1967-70) i warszawskiego Te-
atru na Targówku (1983-86).

Właśnie tam, w teatrze Ram-
pa, Jan Krzyżanowski poprowa-
dził w sobotę 30 kwietnia jubile-
uszowy koncert, którego współ-
organizatorem był Instytut Mu-
zyki i Tańca. W pierwszej części
wystąpił rewelacyjny Czerwony
Tulipan z Olsztyna, który spe-
cjalnie na tę okazję przygotował
nowe interpretacje dziesięciu
wybranych piosenek z repertu-
aru Sławy, w drugiej wystąpiła
gwiazda wieczoru w jubileuszo-
wym programie „Na ścieżkach
życia”. Towarzyszył jej Janusz
Tylman (kierownictwo muzycz-
ne, fortepian) i Tadeusz Melon
(skrzypce).

Centralnym akcentem jubile-
uszu będą uroczystości organizo-
wane w ostatnim tygodniu ma-
ja w Międzyrzecu Podlaskim, ro-
dzinnym mieście Sławy.

Dziękujemy Pani Sławo za 60
lat w służbie sztuki. Życzymy
długich szczęśliwych lat życia w
takiej formie i wielu dalszych ar-
tystycznych dokonań. Osobiście
dziękuję za zaproszenie mnie do
udziału w Przyjacielskim Komi-
tecie Honorowym obchodów ju-
bileuszu. To dla mnie wielki za-
szczyt.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Możemy wsunąć dłoń w
ławicę ryb, przybliżyć oko
do domku dla ptaków,
ukryć się między zwiewny-
mi kolumnami, zagrać w
„kółko i krzyżyk” lub być
gościem na efemerycznym
strychu. To tylko kilka
możliwości, jakie daje od-
biorcy nowa wystawa w
Galerii Działań SMB
„Imielin”, która rozpoczę-
ła się 7 kwietnia.

Wystawa “Obraz. Struktura.
Przestrzeń” przedstawia arty-
styczne owoce Pracowni Wiedzy
o Działaniach i Strukturach Wi-
zualnych, kierowanej przez prof.
Jacka Dyrzyńskiego na Akade-
mii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie. Wszystkie prace poruszają
jedne z ważniejszych dla sztuki
pytań formalnych: o malarskość,
strukturę oraz o to, w jaki sposób
dzieło sztuki/obiekt jest w stanie
kreować przestrzeń. Część
przedstawionych prac zdaje się

zapraszać odbiorcę do interakcji.
Pozostałe dają wyzwanie malar-
stwu i rzeźbie, eksperymentując
z konwencją, jak np. praca Jana
Mioduszewskiego, który na pła-
skiej malarskiej formie równo-
ramiennego krzyża dał złudze-
nie trójwymiarowości, operując
skrótami perspektywicznymi.
Jest to dzieło charakterystyczne
dla tego twórcy, który od dłuż-
szego czasu igra z okiem widza
i wprowadza go w zdumienie,
którego źródła można by się do-
patrywać nawet w iluzjonistycz-
nej sztuce baroku. Różnica pole-
ga na tym, że Jan Mioduszewski
zdaje się nie prowokować od-
biorcy do padnięcia na kolana.
Kunszt trójwymiarowego malar-
stwa i efektu złudzenia zazwy-
czaj przedstawia obiekty co-
dziennego użytku, a dokładniej
– meble. 

Sam artysta od 2002 roku na-
zywa tę formę działania „Fabry-
ką Mebli”, w której iluzja pro-

stych przedmiotów przypomina
„shaped-canvas paintings” z lat
60. XX wieku. Na wystawie w
Galerii Działań został jednak
przedstawiony obiekt, który nie
ma kojarzyć się z meblem. Przy-
pomina krzyż zbudowany z
dwóch równej długości desek.
Iluzja u Mioduszewskiego jest
tak doskonała, że dopiero po bli-
skim zetknięciu się z obiektem
odbiorca dowiaduje się, że jest to
malarstwo, a nie rzeźba. Wynika
to nie tylko ze skrótów perspek-
tywicznych, ale również z iluzji
drewnianej faktury. 

Faktura jest częstym zagad-
nieniem widocznym na wysta-
wie. Josef Pilát przedstawił czte-
ry kolorowe kolumny, między
którymi odbiorca może wytyczać
własne slalomowe ścieżki, prze-
nosząc się chwilowo na bajeczny
Akropol. Bajeczny – bo kolumny
Piláta są w kilku kolorach, po-
malowane w imitujące drewno
słoje. Wchodząc między nie, po-

ruszamy dzwoneczki wydające
delikatne dźwięki. Znów mamy
do czynienia z wizualnym eks-
perymentem – odbiorca począt-
kowo styka się z monumental-
nymi obiektami, które okazują
się zwiewnymi kolumnowymi
kotarami. W przypadku tej pracy
została poruszona kwestia budo-
wania przestrzeni, a wręcz jej za-
garnięcia przez obiekt sztuki. 

Z tą samą kwestią spotykamy
się w pracy Moniki Kopczewskiej.
Tym razem nie wchodzimy w
głąb obiektu, ale obchodzimy je-
go geometryczne kształty – pół-
kule z wbitym klinem. Można
mieć wrażenie, że artystka nada-
ła trzeci wymiar fragmentom ob-
razów Kandinsky’ego. Jej obiek-
ty są odpowiedzią na pytanie „co
by się stało, gdyby malarstwo
abstrakcyjne geometryczne stało
się trójwymiarowe, gdybyśmy
mogli je obejść”. 

Innym przykładem trójwymia-
rowej geometrycznej iluzji jest

praca Zuzanny Litawińskiej „Po-
rusz patyczek”. To polecenie czy-
tamy na pracy D.W. Karolaka.
Od drugiej połowy XX wieku ar-
tyści coraz częściej zapraszają
odbiorców do interakcji z obiek-
tami sztuki, zrywając z muzeal-
nym sloganem „nie dotykać!”. W
przypadku pracy Karolaka nie
tylko jest to zaproszenie, ale
wręcz polecenie, bez wykonania
którego nie doświadczymy w peł-
ni kwintesencji obiektu. Więc do-
tykajmy, bo w drugiej sali Galerii
Działań Agnieszka Zabrodzka za-
prasza nas do efemerycznego do-
mu, który zbudowany jest z nało-
żonych na siebie płaskich mate-
riałowych ekranów, dających
wrażenie trzeciego wymiaru. Jo-
lanta Mikuła wabi nas ponętny-
mi ustami rodem z pop-upartu.
Tylko usta Mikuły są słodkie, nie-
bezpieczne, odpychające, groź-
ne, a każde z nich jest przedsta-
wione za pomocą innej adekwat-
nej faktury. Daniel Gerlach pro-
wokuje, żebyśmy wsunęli dłoń
do akwarium pełnego srebrnych
ryb, które – iluzorycznie – odbi-
jają zniekształcony wizerunek
samego odbiorcy.

Na wystawie studentów, ab-
solwentów i wykładowców  wi-
dzimy kilka istotnych zagad-
nień: rozbicie przestrzeni, jej za-
garnięcie, malarskość udającą
rzeźbę, fakturę będącą odzwier-
ciedleniem charakteru, wycią-
gnięcie dłoni do odbiorcy, rzeź-
bę, która chce być architekturą.
Struktura, faktura i przestrzeń
otacza odbiorcę, którego wzrok
i dotyk zostają wystawione na
próbę.

Uczestnicy wystawy: Jacek
Dyrzyński, Joanna Dziduch, Da-
niel Gerlach, Dominika Grabow-
ska, D.W.Karolak, Monika Kop-
czewska, Dominika Kossakow-
ska, Zuzanna Litawińska, Wie-
sław Łuczaj, Dominik Mikołaj-
czyk, Jolanta Mikuła, Jan Mio-
duszewski, Ola Modzelewska,
Mateusz Pawlak, Josef Pilát, Bar-
bara Rej, Anna Stawowczyk,
Agnieszka Strojna, Monika Trzu-
pek, Tomasz Trzupek, Stefania
Yerka, Agnieszka Zabrodzka.

Pracownia Wiedzy o Działa-
niach i Strukturach Wizualnych
kierowana przez prof. Jacka Dy-
rzyńskiego, ASP Warszawa 

“Obraz. Struktura. Przestrzeń”
Galeria Działań SMB Imielin,

ul. Marco Polo 1 
Wystawę zrealizowano dzięki

wsparciu Wydziału Kultury m.
st. Warszawy dla Dzielnicy Ursy-
nów. Wystawa czynna do 16 ma-
ja 2016 od poniedziałku do piąt-
ku, w godz. 14-20.30. 

K a t a r z y n a  Z a d w o r n y

Prawdziwym wydarzeniem na
kulturalnej mapie Warszawy
okazała się inscenizacja „Bu-
rzy” według Williama Szekspira
na deskach Teatru Wielkiego –
Opery Narodowej. Jest ona wy-
stawiana w ramach baletowego
Festiwalu Szekspirowskiego w
400-lecie śmierci wielkiego an-
gielskiego dramatopisarza. 

Balet „Burza” powstał w koprodukcji
z Het Nationale Ballet, Amsterdam.
Choreograf – Krzysztof Pastor nawiązu-
je w do nastroju i klimatu dzieła Szek-
spira nie zagłębiając się w fabułę drama-
tu. Prace nad Burzą Krzysztof Pastor
rozpoczął wspólnie z Het Nationale Bal-
let. Prapremiera w Amsterdamie miała
miejsce w 2014 roku. Spektaklowi towa-
rzyszy muzyka Henry’ego Purcella,
Thomasa Tallisa, Roberta Johnsona,
Matthew Locke’a, Michela van der Aa
oraz tradycyjna muzyka perska.

Na uwagę zasługuje zarówno ma-
estria wykonania (choreografia, taniec),

jak i scenografia, która odgrywa tu nie-
zwykle istotną rolę. 

Nic dziwnego, że balet Burza stał się
źródłem inspiracji dla znanego artysty
malarza i grafika, który obserwując tan-
cerzy podczas prób, stworzył cykl ry-
sunków oraz szkice portretowe zespo-
łu. Są one eksponowane w foyer głów-
nym Opery Narodowej. Wystawa nosi
tytuł „Przed burzą”. 

Jak można oczekiwać – rysunki te
są żywiołowym zapisem fragmentów
tańca, scen, które rozgrywały się przed
oczami artysty i próbą uchwycenia wy-
razów twarzy poszczególnych tance-
rzy. Egzotyczna uroda niektórych z
nich wzbogaca i urozmaica zestaw por-
tretów. 

Wystawa „Przed burzą” Bogusława
Lustyka pokazuje, że różne dziedziny
sztuki mogą przenikać się w wielu ob-
szarach, a jedno wielkie dzieło (jakim
jest niewątpliwie inscenizacja Burzy)
pociąga za sobą powstanie nowych, ko-
lejnych dzieł z innych dyscyplin. 

Choreografia Krzysztofa Pastora zro-
biła na Bogusławie Lustyku artyście
wielkie wrażenie. 

– Po obejrzeniu Burzy w Amsterda-
mie poprosiłem dyrektora Waldemara
Dąbrowskiego o możliwość robienia

notatek z prób do warszawskiej insceni-
zacji – wyjaśnia artysta 

Fascynacja Bogusława Lustyka tań-
cem rozpoczęła się w Ameryce od spo-
tkania z Alvin Ailey American Dance
Theater i New York City Ballet. Zaowo-
cowało to współpracą z National Mu-
seum of Dance w Saratoga Springs, a
następnie z Teatrem Wielkim – Operą
Narodową, gdzie artysta zaprezento-
wał (2002) cykl obrazów „Obok teatru”.
Bogusław Lustyk jest twórcą znanym i
cenionym nie tylko w Polsce, ale rów-
nież za granicą. 

Jest autorem instalacji dla uczczenia
Powstania Warszawskiego prezento-
wanych na Krakowskim Przedmieściu
w Warszawie (2014/2015) „Dziś idę
wałczyć mamo” oraz „Warszawskie
szańce”, które spotkały się z dużym za-
interesowaniem mieszkańców stolicy i
przyjeżdżających tu turystów. Za reali-
zacje tych projektów został nominowa-
ny do Nagrody Norwida. 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Burza i Przed Burzą na 400-lecie śmierci Szekspira

60 lat wspaniałego śpiewania Przybylskiej

Wielka Sława – nie żart!
Fascynująca wystawa w Galerii Działań...

Gra z przestrzenią...
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POŻYCZKI w 24H (także 
z komornikiem), 790-564-948

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

DREWNO opałowe i
kominkowe, 602-77-03-61

KOMODĘ beżową, 4-
szufladową oddam za darmo, 
608-058-494

SKUP książek, dojazd, 
509-548-582

SPRZEDAM umeblowane
mieszkanie w Piasecznie, 47,5 m2

z garażem podziemnym, 
608-33-43-99

AUTO SKUP
Warszawa

501-291-812

SKUP AUT. Wszystkie marki,
512-391-270

FRANCUSKI, ROSYJSKI, 
608-058-494

HISZPAŃSKI, 507-087-609

KREATYWNE  KOLONIE z
Teatrzykiem “Siadaj-Pała”

nad jeziorem, dla dzieci 7- 12
lat,  26 czerwca - 7 lipca 2016

r., Chomiąza Szlachecka,
doskonałe warunki, ciekawy

program, niezapomniane
wspomnienia. Info:

Małgorzata Grzesikowska
515-231-969

MATEMATYKA, 22 641-82-83
MATEMATYKA, FIZYKA, 

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

CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

WŁOSKI - każdy zakres, przy
Metrze, 604-135-212

BEZPOŚREDNIO Błonie, gm.
Prażmów, działka bud. 1000 i
1500 m2, 55 zł/m2. 
Tel. 604-823-665

DZIAŁKA budowlana 1000 m2

Prażmów, 602-77-03-61
GABRYELIN, budowlana 1600

m2, media, 605-21-31-41
GRUNT rolny 2 ha lub 7 ha

Prażmów, 602 77 03 61

AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI 

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

Pełną ofertę wraz ze
zdjęciami otrzymasz 

drogą mailową.
Tel.: 601 720 840,

www.vanderzal.oferty.net

Apartamenty:
!Mieszkanie 96 m2 z garażem,

3 sypialnie, salon otwarty z
kuchnią, III p. z windą. Przepiekny
apartament, ul. Cynamonowa.

!Warszawa-Ursynów, ul.
Bekasów, 103 m2, piękny design, 
4 pok. Cena 1 mln 100 tys.zł

!Wilanów, 91 m2, cudny ap., 
4 pok., garaż na 2 sam. + piwnica
w cenie, do wejścia, odrębna
własność lokalu, księga wieczysta.
Tylko 995 tys. zł.

!Warszawa-Kabaty, ul. Jerzego
Zaruby, 5 pokoi o pow. 127 m2, 
V p. winda, 2000 r. bud., duży 
54 m2 taras, piwnica i garaż w
cenie. Zdjęcia i plan apartamentu
drogą mailową. Klimatyczne
mieszkanie w pięknej, cichej
okolicy, 300 m od lasu, blisko
metro. Apartament jak bajka. 
Cena 1 mln 350 tys. zł do
niewielkich negocjacji.

!Wilanów, Branickiego, 98 m2,
III p. z windą, standard. Oś.
strzeż.,ochrona.. W cenie 2 miejsca
post. w garażu. Cena 960 tys. zł.

!Miasteczko Wilanów, 
ul. Kazachska, 69 m2. 
Cena 530 tys. zł.

Mieszkania:
!Centrum, 73 m2, 2 pokoje, do

remontu,  kamienica, cena 730 tys.
zł do negocjacji. 

!Centrum, ul. Noakowskiego,
obok metra, 96 m2, 4 pokoje,
dobry standard, kamienica, I p.,
okazja - świetna cena 780 tys. zł.

!Mokotów, 4 pokoje, 80 m2,
dobry standard. Cena 745 ts. zł 
z garażem. Ochrona, nowy blok.

!Mokotów, rej. 
ul. Rzymowskiego, 49 m2, 3 pok.
I/IV. Nie wymaga remontu, 
cena 335 tys. zł.

!Wilanów, ul. Kazachska, 
2 pok. o pow. 51 m2, III/III 
z windą, 2009 r.bud. Balkon.
Odrębna własność lokalu. 
Cena 440 tys. zł. do neg.

! ŚRÓDMIEŚCIE, kamienica 
96 m2, do wejścia, super okazja -
tylko 780 tys. zł, 601-720-840

!Żoliborz, mieszkanie 3
pok.,ul. Perzyńskiego. Cudowna
lokalizacja, 7 min od metra.
Generalnie mieszkanie do lekkeigo
remontu. Instalacja gazowa i wod.-
kan. po remoncie. Przepiękny
parkiet dębowy. Do mieszkania
przynależy piwnica, jak też
zewnętrzne miejsce postojowe.
Mieszkanie posiada wyodrębnioną
własność lokalu z księgą
wieczystą. Tylko 359 tys. zł do
negocjacji. Super okazja!

Domy:
!Dom w Konstancinie

360m2/1000m działka,
starodrzew, piękny ogród, tylko 
1 mln 450 tys.zł. Do neg. Super
okazja !!!

!Dwie rezydencje z basenami,
Konstancin, Strefa A. Działka
odlotowa, starodrzew. Cena 6 mln.
i 6 mln.900 tys.zł. do wejścia.

! Józefosław, 118 m2, tani fajny
segment w dobrym standardzie,
na oś. strzeżonym. 
Cena 530 tys. zł.  

!Mokotów, super okazja!!.
Segment narożny z ogródkiem.
Operat szacunkowy na 3 mln. zł.
Cena tylko 1, 28 mln zł.

! Piaseczno okolice, dom 200
m2/1000m2, po kappitalnym
remoncie, dobry standard i dobra
cena, Cisza, spokój, strefa
ekologiczna.

Działki:
!Gmina Żabia Wola, działka

2300 m2 w otulinie lasu, z domem
ok. 100 m2 z 1997 r. Super cena
tylko 390 tys. zł.

!Komorów, działka 1500 m2.
Cena 1 300 tys.zł. Najpiękniejsza
część Komorowa. Działka pod
rezydencję. Okazja - cena do
negocjacji.

!Konstancin działka, strefa a,
3000 m2, starodrzew, piękna w
otoczeniu rezydencji, dobra cena 
2 650 tys. zł.

! Piaseczno, działka bud. pod
mieszkaniówkę, 4 ha, 50 tys.PUM.
Cena 15 mln. zł do negocjacji.

!Żabia Wola - 10140 m2 działki
gruntu podzielone na 3 działki
budowlane: 2 x 3000 m2 i 1 x 4140
m2. Media: woda gminna, prąd,
telefon, własna oczyszczalnia
ścieków. Bez gazu. Działki w
otulinie lasu. Cena 60 zł za 1 m2 do
negocjacji.

!Zalesie Dolne, działka gruntu
o pow.5772 m2. Przeznaczenie:
pod bud. jednorodzinne i
wielorodzinne, np. szeregowce, jak
też rezydencjonalne oraz
pensjonatowo-mieszkalne.

Wysokość zabudowy do 12 m.
Świetna oferta dla deweloperów, a
także inwestorów pod luksusowe
rezydencje!!! Pełna dokumentacja
w Agencji, zdjęcia na żądanie
drogą mailową. Cena tylko 170
euro za 1 m2. Dojazd asfaltem.
Przepiękna lokalizacja, cisza,
spokój. Działka narożna róg
Partyzantów i Pomorskiej.
Wyłączność Agencji. Tylko
poważne oferty. Super  okazja !!!

Lokale handlowe:
!Kupię lokale handlowe,

najchętniej z najemcami, cała
Warszawa

! Śródmieście - lokal handlowy
z najemcą - bank. Stopa zwrotu
8%. Cena 1 mln.800 tys. zł. z VAT.
Wieloletni najemca.

!Ursynów - KEN , Stokłosy,
stan dobry,  piękny 3 m wys.lokal
handlowy o wysokim standardzie.
Cena 600 tys. + 30 tys. garaż.
Świetny punkt.

!WSPANIAŁY lokal 49 m2

w wysokim standardzie na każdą
działalność. Stan idealny. Obecnie
w lokalu gabinet dentystyczny 
z pełnym wyposażeniem. Cena
600 tys. zł + garaż 30 tys. 
Cena wyposażenia ustalana
oddzielnie. Rewelacyjny punkt tuż
obok stacji Metro Stokłosy, 
601-720-840

AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI 

“Van Der Zal” 
pilnie szuka dla swoich

klientów: mieszkań,
apartamentów, domów,

rezydencji,
niezabudowanych działek

gruntu w południowej części
Warszawy(Konstancin,

Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów, Stegny,

Ursynów, itd.). 
Tel.: 601 720 840,

www.vanderzal.oferty.net 

AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI 

“Van Der Zal” 
pilnie poszukuje mieszkań

dwupokojowych,
trzypokojowych i

czteropokojowych do kupna
bezpośrednio, 

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

USŁUGI POGRZEBOWE,
Mokotów, ul. Puławska 118,
domofon 9.Tel. 22 844-23-43;
609-382-801. Całodobowo

ELEKTRYKOWI, 501-236-987
KLINIKA STOMATOLOGICZNA

na Ursynowie poszukuje osoby
sprzątającej. Praca 4 godziny
dziennie. tel. 509 513 512 

MECHANIKA samochodowego
zatrudnię, 602-424-774

SIEĆ obuwnicza KANGUR
zatrudni Panie do pracy na
stanowisko sprzedawcy w Galerii
Ursynów i Galerii Renova oraz na
Tarchominie. CV proszę przesłać
pod adres: babiejdominika@wp.pl

ZATRUDNIĘ KRAWCOWĄ DO
POPRAWEK.MOKOTÓW, 
tel.: 696 249 568 

Zespół Szkół Publicznych w
Mysiadle zatrudni nauczyciela
j.polskiego na zastępstwo od zaraz
do 24.06.2016 r. Wymagania:
wykształcenie wyższe
pedagogiczne na kierunku
filologia polska. CV prosimy
przesyłać na adres:
sekretariat@zspwmy.edu.pl

KREATYWNE  KOLONIE z
Teatrzykiem “Siadaj-Pała” nad
jeziorem, dla dzieci 7- 12 lat, 26
czerwca - 7 lipca 2016 r.,
Chomiąza Szlachecka, doskonałe
warunki, ciekawy program,
niezapomniane wspomnienia.
Info:  Małgorzata Grzesikowska
515-231-969

MAZURY 
7 dni od 540 zł 

z wyżywieniem, 
jezioro, las, kameralnie. 

Tel. 89 621-17-80
www.szczepankowo.pl

ANTENY, 603-375-875
AUDIO-NAPRAWA,

668-108-222
BEZPYŁOWE cyklinowanie,

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642-96-16

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

DOMOFONY, 
603-375-875

ELEKTROAWARIA, 
507-153-734

ELEKTRYK - kuchnie, 
507-153-734

GLAZURA, remonty, 
796-664-599

HYDRAULIK, 604-225-404

KOMPUTERY 
pogotowie, 

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

602-301-214

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

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

MALARSKIE, tapetowanie, 
607-775-259

MALOWANIE, gipsy, panele,
wiercenie otworów, 609-394-164

MALOWANIE, gładź, 
505-73-58-27

MALOWANIE mieszkań, 
605-083-202

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

NAPRAWA - lodówki, pralki,
502-562-444

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp., 

22 644-52-59
501-122-888

NAPRAWA TELEWIZORÓW,
502-288-514

OGRODY, 
ogródki, pielęgnacja, 

501-311-371

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie, 
501-535-889

REMONTOWO-budowlane,
ogrodzenia, 513-137-581

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

REMONTY kompleksowo, firma
rodzinna, 692-885-279

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

UKŁADANIE kostki brukowej,
517-477-531

USŁUGI mini koparką -
ładowarką, 517-477-531

VIDEO-NAPRAWA,
668-108-222

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp. 
608-303-530

WYLEWKI agregatem, 
668-327-588

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

WRÓŻKA, rozwiązywanie
życiowych problemów, 
606-89-48-08

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

ALKOHOLOWE. Odtrucia.
Lekarz z dużym doświadczeniem.
Wyjazdy 7-16. Bezpośredni 
tel. 731-789-850, 24h/d

DIETA HERBALIFE,
gwarancja, konsultant  

Michał Łuczyński 
601-313-313
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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
Pomoc Drogowa 7 5 6  2 0  1 0

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

Bez większyBez większych zmian...ch zmian...
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje KKaarroolliinnaa ZZaawwaaddzzkkaa
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 

SSoobboottaa,, 77 mmaajjaa,, 1144..3300 ii 1166..0000::
Teatrzyk Dziecięcy Siadaj – Pała!
zaprasza na spektakl „Kubuś Pu-
chatek i przyjaciele”. Wstęp wolny.

SSoobboottaa,, 77 mmaajjaa,, 1199..0000:: cykl
„Kine-Dok” – pokaz filmu doku-
mentalnego „Na zakręcie” („Dri-
fter”, Niemcy/Węgry 2014, 72
min.). Wstęp wolny. Pokaz zor-
ganizowany wspólnie z Krakow-
ską Fundacją Filmową i Studiem
Filmowym Kalejdoskop. Emo-
cjonujący portret młodego męż-
czyzny, który nieustannie wpada
w tarapaty. Jest swoistym mi-
strzem kierownicy, tyle że jeź-
dzi bez prawa jazdy, przeważ-
nie uciekając przed policją.

NNiieeddzziieellaa,, 88 mmaajjaa,, 1188..0000::
Dyskusyjny Klub Filmowy
„Dom Sztuki” zaprasza na film
„Młodość” (Włochy/Fran-
cja/Szwajcaria/Wielka Bryta-
nia 2015, 118 min.), w reżyserii
twórcy „Wielkiego piękna”, Pa-
olo Sorrentino. Występują: Mi-
chael Caine, Harvey Kitel, Ra-
chel Weisz, Paul Dano, Jane
Fonda. Wstęp wolny.*

W Galerii Domu Sztuki czyn-
na jest wystawa „3x100x70”.
Prace wystawiają: dr Anna Kłos
oraz studenci i absolwenci Wyż-
szej Szkoły Informatyki Stoso-
wanej i Zarządzania pod auspi-
cjami Polskiej Akademii Nauk w
Warszawie (kierunek: Grafika,
Pracownia Projektowania Gra-
ficznego). Wstęp wolny.

Dom Sztuki zaprasza do swo-
ich filii – Klubu Seniora (ul. Pię-
ciolinii 10, tel. 22 643 02 10) i

Modelarni Lotniczej (ul. Służby
Polsce 1, tel. 22 643 12 82).

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

WW ssoobboottęę 77 mmaajjaa oo ggooddzziinniiee
1177::0000 zapraszamy na wernisaż
wystawy „Spotkanie ze sztuką
po latach”. Wystawa prac uczest-
ników warsztatów plastycznych
prowadzonych przez Barbarę
Bielecką- Woźniczko. Wystawa
potrwa do 8 czerwca.Zaprasza-
my serdecznie! Sfinansowano
ze środków dzielnicy Ursynów.

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

tteell..//ffaaxx 2222 664411 1199 1155

RROOCCKKOOWWEE iiMM GGRRAANNIIEE WWIIOO-
SSNNAA 22001166 1133 ii 1144 MMAAJJAA ((22 ddnnii))..
Warsztaty z muzykami: wokal -
Magda Piskorczyk, gitara elek-
tryczna - Piotr Bajus, gitara baso-
wa - Andrzej Pierwiastek Potęga,
perkusja - Piotr “Tonic”  Konar-
ski. Wstęp wolny, ilość miejsc
ograniczona. info: www.imrock-

scena.pl, Małgorzata Wierciń-
ska 504 703 087.

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

0055..0055,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188::0000
– Wernisaż wystawy pt. “DZIEC-
KO niepełnosprawne  - kochane
takie jakie jest, dlatego,że jest!  “
- Plon konkursu fotograficzne-
go Stowarzyszenia Po Pierwsze
Rodzina Wystawa  wystawa
czynna do końca maja. 

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1100..0055 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewiczem
w cyklu Gdy świat był młody – mi-
ty Greków pt.: „Wędrówki Eneasza”

1122..0055 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie z
prof. Andrzejem Karpińskim w cy-
klu Walka o hegemonię w Europie
od końca XV wieku po początek XIX
wieku pt.: „Walka z zagrożeniem
tureckim w XVI–XVIII wieku”

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

Jerzy Engel zaprasza na Polonię
Były trener piłkarskiej reprezentacji Polski, obecnie prezes

zarządu Klubu Sportowego Polonia Warszawa, nasz sąsiad z
Ursynowa Jerzy Engel zaprasza na mecze odradzającej się dru-
żyny tego zasłużonego klubu stolicy. W niedzielę 8 maja o godz.
11.00 poloniści pod wodzą trenera Igora Gołaszewskiego za-
grają na stadionie przy Konwiktorskiej 6 z liderem III ligi – So-
kołem Aleksandrów Łódzki. Doping wiernych kibiców będzie Po-
lonii bardzo potrzebny. 
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