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Nie sami święci, ale się kręci...

P

anu Bogu niech będą dzięki, skoro pozwolił na wymyślenie Internetu. Bo tylko
dlatego, że jesteśmy od ćwierćwiecza w międzynarodowej sieci przekazu elektronicznego dopełniła się
definicja Herberta Marshalla
McLuhana, że świat to dzisiaj globalna wioska, w której wszyscy
wszystko o wszystkich wiedzą. No,
może nieco przesadziłem, bo np.
znany bodaj najbardziej z pijaństwa i ordynarnego słownictwa
obywatel Sławoj Leszek Głódź,
człek w randze arcybiskupa i jednocześnie generała z wojskowymi szlifami – jakby nie słyszał o problemie
pedofilii w Kościele Rzymskokatolickim, chociaż dziś cała Polska –
pardon, nawet cała globalna wioska – o tym mówi.
nic dziwnego, skoro już nie z
parafialnej ambony, ale z ambony YouTube miliony wiernych miały okazję się dowiedzieć –
do jakiego stopnia doszło zakłamanie Kościoła, mieniącego się duchowym przewodnikiem narodu,
którego polityczny wódz wykrzykuje dzisiaj, że kto podnosi rękę na
Kościół, ten podnosi rękę na Polskę. A wódz bynajmniej nie pyta,
jak czuje się Polska, w której księża, dopuszczeni do wychowywania dziatwy i młodzieży, podnoszą
swymi łapskami spódniczki małoletnich dziewczynek, grzebiąc im w
majtkach, albo zachodzą od tyłu
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ministrantów. Oczywiście, takie
zachowania trudno przypisywać
każdemu kapłanowi i nie sposób
ocenić, jaka jest skala tego moralnego wypaczenia, które do niedawna skrzętnie ukrywano. Ale wiadomo, że było tego niemało, a na
pewno o wiele więcej, niż pokazał
wstrząsający film Tomasza i Marka Sekielskich pt. „Tylko nie mów
nikomu”.
ojarzącą się z mafijnym zaprzysiężeniem zmową milczenia – zresztą nie tylko w
Polsce – otaczano owo ponure zjawisko przez długie lata, aż wreszcie rzucili na kolana swój Kościół
bogobojni skądinąd Irlandczycy,
zaś do bólu skuteczni Amerykanie
po prostu obłożyli pełne wykolejeńców diecezje srogimi karami finansowymi, doprowadzając je do
bankructwa. A kary liczono w miliardach dolarów, co najdobitniej
świadczy, iż nie chodziło o pedofilię jako zjawisko marginalne. Różnica pomiędzy Polską a Stanami
Zjednoczonymi polega jednak na
tym, że tam – podobnie jak w Chile i Australii – nie wahano się wziąć
za tyłki nawet biskupów, u nas natomiast najprominentniejsi politycy wolą pokornie klęknąć choćby
przed najgorszym zboczeńcem.
Może dlatego, że jest tak strojnie
ubrany, choć nad jego głową wisi
półnagi Chrystus, znękany męką
na krzyżu. Owa strojność, sztucznie podnosząca prestiż księży, zawsze wydawała mi się czymś nie
na miejscu. No bo jakże mienić się
skromnym sługą bożym, prezentując własną osobą przepych iście
monarszy?
latach przeszłych ceniłem Karola Wojtyłę,
późniejszego papieża,
za jego mądrą duszpasterską posługę, gdy zamiast straszyć mło-
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ralne. No cóż, przedwojenny konkordat, podpisany ze Stolicą Apostolską, zobowiązywał wprawdzie
każdego z mianowanych przez
Watykan biskupów do złożenia
przysięgi na wierność Rzeczypospolitej, lecz jednocześnie dawał
księżom możliwość odpowiadania
w sprawach cywilnych i karnych
przed sądami duchownymi – wedle
prawa kanonicznego. Tak powstało przyzwyczajenie do bycia wyjętym spod ogólnego prawa.
spomniany już metropolita gdański, kiedyś biskup
polowy Wojska Polskiego
Sławoj Leszek Głódź na pytanie reportera TVN o film braci Sekielskich
odpowiedział pogardliwie: „Nie
oglądam byle czego”. Najwyżsi hierarchowie polskiego Kościoła odmówili wypowiedzenia się w tym
filmie, uzasadniając to oficjalnie
swoją wiedzą, iż dzieło będzie miało charakter „nieobiektywny”.
Dziwnym trafem po wyświetleniu
tego dokumentu na YouTube jakby
zmienili zdanie, po części uderzając się w piersi i dziękując reżyserowi za ujawnienie patologii, którą
trzeba jak najszybciej wyplenić, a
żąda tego zresztą papież Franciszek.
Można się domyślać, że właśnie on
upomniał polskich hierarchów poprzez swego nuncjusza.
óż rzec w konkluzji, odnosząc ją pro domo sua? Po
pierwsze, przypomnieć wypada, iż wypadki molestowania
seksualnego nieletnich zdarzały się
niejednokrotnie w Warszawie. Po
drugie, poniekąd westchnąć z ulgą,
że nie słychać było o takich zdarzeniach w naszym najbliższym
sąsiedztwie – na Ursynowie. Chyba że ja akurat za mało wiem.
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w. p l
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dzież piekłem – radośnie przedstawiał sprawy wiary. A najlepiej
trafiał do młodych serc i umysłów,
zabierając podopiecznych na kajakowe wycieczki o charakterze
na poły sportowym, na poły turystycznym. Albo jeździł ze swymi
wychowankami na nartach. Nie
czynił z siebie nadczłowieka, co
musiało się podobać. I ja akurat
nie chcę przyłączać się do chóru
krytyków, wytykających Wojtyle, że jako Jan Paweł II nie próbował powstrzymać rozprzestrzeniającej się w sferach kościelnych
pedofilii i nawet szczególnie hołubił meksykańskiego zwyrodnial-

ca Marciala Macielo Degollado z
jego (Boże, ty nie grzmisz!) – „Legionem Chrystusa”. Można się domyślać, że najbliżsi papieżowi
funkcjonariusze watykańscy odcinali go sprytnie od informacji dotyczących pedofilii. O molestowaniu kleryków przez dobrze umocowanego w Watykanie arcybiskupa Juliusza Paetza miała dopiero poinformować Jana Pawła
II jego przyjaciółka z czasów krakowskich – Wanda Półtawska.
uż w roku 1867 instrukcja
Świętego Oficjum zobowiązywała osoby wiedzące o księżych przestępstwach do „wieczy-
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stego milczenia” pod groźbą ekskomuniki. W XX wieku Oficjum
wydało jeszcze bardziej przerażający dokument „Crimen Solicitationis”, nakazujący utrzymywanie w
tajemnicy przestępstw seksualnych
kapłanów, niszczenie dowodów winy i utrudnianie pociągania do odpowiedzialności. Ów tajny dekret
obowiązywał do 2001 roku, a i
później sprawy te – miast do prokuratury – miano kierować ewentualnie wprost do Watykanu.
ic dziwnego, że hierarchowie czuli się pewni i bezkarni, niejednokrotnie łamiąc i normy karne, i normy mo-
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Wznowienie prac na ul. Rosoła
po zakończeniu roku szkolnego

Zmiany w harmonogramie prac przy ul. Rosoła
to dobra wiadomość dla
mieszkańców Ursynowa.
Przy zachowaniu planowanego dotychczas terminu zakoń-

czenia inwestycji (6 lipca) końcówka prac przypadałaby na
czerwiec – a tym samym ostatnie tygodnie realizacji zadania
inwestycyjnego wiązałyby się z
utrudnieniami związanymi z do-

jazdem do szkoły oraz czerwcowym intensywnym ruchem komunikacyjnym.
Korekta terminu to przeniesienie prac na okres wakacyjny
w czasie mniejszego ruchu uwarunkowanego okresem urlopów.
Nowy termin pozwoli także na
komfortowe prowadzenie prac
po stronie operatora energetycznego w tym rejonie. Wykonawca prac wystąpił z propozycją,
aby po ich wznowieniu na miesiąc została zamknięta nitka ul.
Rosoła od Centrum w stronę Kabat (na odcinku od ul. Jeżewskiego do ul. Wąwozowej).
– Sytuacja w związku z przebudową Rosoła jest dynamiczna. Dokonujemy korekty, mając
na uwadze przede wszystkim
dobro mieszkańców. Jestem
przekonany, że koniec roku
szkolnego i czas wakacyjnych
wyjazdów to dobry moment na
zakończenie prac na Rosoła. Co
ważne, w tym rejonie zakończyła się budowa parkingów i już
służą one mieszkańcom, zmniejszając uciążliwość realizowanych prac – mówi burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

Zmiany w rejonie ul. Płaskowickiej

Na Ursynowie trwa budowa tunelu przyszłej Południowej Obwodnicy Warszawy. Na
czas prac budowlanych zamknięta dla ruchu została południowa jezdnia ul. Płaskowickiej. W najbliższym czasie wykonawca prac planuje jednak wprowadzić kolejne zmiany w organizacji ruchu.
W piątek późnym wieczorem zamknięty został dotychczasowy wyjazd z osiedla Kazury przez ul.
Pileckiego na ul. Płaskowickiej. Ruch w tym miejscu został przełożony na tymczasową jezdnię, wybudowaną po zachodniej stronie starej drogi. Powróciła natomiast możliwość skrętu w lewo z ul. Płaskowickiej od strony al. Komisji Edukacji Narodowej w ul. Pileckiego, w kierunku osiedla Kazury.
Pod koniec tego tygodnia zmiany obejmą również skrzyżowanie ulic Płaskowieckiej, Dereniowej i
Stryjeńskich. W piątek, 17 maja, późnym wieczorem zlikwidowane zostanie rondo, a w jego miejsce
wytyczone zostanie tradycyjne skrzyżowanie. Równocześnie zamknięty dla ruchu zostanie wlot ul.
Stryjeńskich – ruch będzie odbywał się tymczasową jezdnią, wybudowaną po zachodniej stronie dotychczasowego przebiegu ulicy.

Coś fantastycznego w garnizonie Modlin!
Choć na Ursynowie wiele
się dzieje, nie tylko na terenie naszej dzielnicy mają miejsce ciekawe wydarzenia. Wspaniałym pomysłem na weekend może
być Festiwal Fantastyki
Cytadela, który wystartuje już 24 maja.
Na gości przez trzy dni imprezy będzie czekała rzeczywiście
fantastyczna zabawa i niezapomniane przeżycia oraz spotkania z innymi fanami i twórcami
fantastyki. Tegoroczna edycja festiwalu będzie jednym z największych w kraju spotkań fanów fantastyki. Cytadela odbędzie się w dniach 24–26 maja w
Garnizonie Modlin (Nowy Dwór
Mazowiecki). Z Ursynowa to
mniej niż godzina jazdy samochodem. Warto!
Na imprezie spotkać będzie
można między innymi bohaterów „Gwiezdnych Wojen”, więc
będzie to doskonała okazja nie
tylko dla najmłodszych, aby zrobić sobie zdjęcie z rycerzami Jedi lub szturmowcami.
Aby każdy mógł łatwiej znaleźć coś dla siebie, impreza zostanie podzielona na bloki tematyczne: literacki, popkulturowy,
popularno–naukowy, warsztatowy i pokazowy oraz mangi i
anime. Nie zabraknie znakomitych sesji gier rpg, a miłośnicy
planszówek odnajdą się w Games Roomie. Przygotowany zostanie także blok gier elektronicznych i komputerów retro.
Będzie tu także można spróbować swych sił na Torze Taktycznym symulującym realia prawdziwego pola walki.
W tym roku, po raz pierwszy na Cytadeli, odbędzie się
festiwal postapokaliptyczny
RUST FEST, współorganizowany ze Staling Design Studio. W
specjalnie wybudowanym w
stylu „Mad Maxa”, „Wodnego
Świata” i „Fallouta” obozowisku czekać będzie masa atrak-

cji: koncerty świetnych muzyków z prawdziwymi ognistymi
gitarami i skrzypcami, pokazy
ognia i tańca oraz strefa craftingowa – oparta o zasadę
„zrób to sam”, gdzie podczas
warsztatów będzie można
stworzyć elementy strojów ze
słynnych filmów.
Uczestników tegorocznej edycji wydarzenia na pewno zachwyci taniec z wachlarzami,
wykonany w niesamowitej scenerii aut, motocykli, katamaranów, a nawet samolotu.

świetnie bawić. W tym roku wystąpi aż sześć zespołów. W piątek
posłuchać będzie można We Hate Roses oraz Kruka, a w sobotę
Runiki, Killsorrow i Anotherland.
W niedzielę, na zakończenie zagra zespół Summana.
Na wielbicieli dobrej i oryginalnej kuchni czekać będzie nie
lada gratka!
– Tegoroczna edycja Festiwalu będzie jednym z największych w kraju spotkań fanów
fantastyki. Jednocześnie impreza została pomyślana również

Wieczorem, przy wtórze bębnów i świetle ogni będzie można
skosztować zacnych napitków w
klimatycznym barze rodem ze
świata po apokalipsie.
Kolejną atrakcją będzie wioska
fantasy, która przeniesie uczestników w świat „Władcy Pierścieni”,
„Wiedźmina”, czy „Gry o Tron”.
Jednym z wydarzeń festiwalu będzie pokaz mody alternatywnej
organizowany przez Altergroup
Poland, czyli grupę skupiającą
modelki, projektantów, wizażystów, fryzjerów i fotografów związanych z modą alternatywną.
Festiwal Fantastyki Cytadela
to także wieczorne koncerty, w
czasie których wszyscy będą się

jako trzydniowe wydarzenie, na
które warto przyjść z całą rodziną lub znajomymi – mówi
organizatorka wydarzenia Dorota Filipczak-Brzychcy. – Fantastykę odbieramy wszystkimi
zmysłami. Dlatego licznym
atrakcjom towarzyszy w tym roku Festiwal Smaków, czyli propozycje kulinarne nawiązujące
do poszczególnych stref tematycznych imprezy. Nie sposób
wymienić wszystkich atrakcji,
ale zapewniam, że każdy bez
względu na wiek, znajdzie w
na Festiwalu Cytadela coś ciekawego dla siebie – dodaje.
Fot. Obiektyw w spódnicy –
Martyna Rycaj

Ciemno przed studnią oligoceńską Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Przy ulicy Puławskiej znajduje się studnia oligoceńska, z której chętnie korzystają mieszkańcy tej części Ursynowa.
W marcu wymieniony został słup elektryczny
pomiędzy budynkiem studni i parkingiem. Niestety, wraz z modernizacją zniknęło oświetlenie tego terenu. O jego przywrócenie zaapelował w interpelacji radny Paweł Lenarczyk z Otwartego Ursynowa.
– Zwracam się z uprzejmą prośbą o przywrócenie oświetlenia na tym słupie. Ze studni oligoceńskiej korzysta wielu mieszkańców i zamontowanie
oświetlenia pozwoli zwiększyć ich poczucie bezpieczeństwa – czytamy w interpelacji radnego. W
przygotowanej pod koniec kwietnia odpowiedzi
na interpelację władze dzielnicy poinformowały o
wystąpieniu do Innogy Stoen Operator z prośbą o
przywrócenie oświetlenia na słupie. Jest więc szansa na to, że światło wkrótce powróci.

W niedzielę, 26 maja odbędą się wybory
do Parlamentu Europejskiego. Do poniedziałku, 20 maja, każdy może sprawdzić, czy został ujęty w spisie wyborców.
Do wtorku, 21 maja, wyborcy mogą składać wnioski o dopisanie ich na listę.
Każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie (w
godzinach pracy urzędu), w którym spis wyborców został sporządzony, czy w uwzględniono go
w spisie. Spis wyborców jest udostępniany do
wglądu w urzędzie dzielnicy, właściwym dla miejsca zamieszkania wyborcy. Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje (innym niż właściwy dla jego miejsca stałego zamieszkania) lub w której będzie przebywać
w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o
dopisanie do spisu wyborców. Wyborcy mają na
to czas do wtorku, 21 maja. Urzędnicy miejscy
zachęcają do odwiedzenia strony www.wybo-

ry.um.warszawa.pl, gdzie znajduje się kompendium wiedzy na temat wyborów.
– Na Ursynowie wyborom towarzyszy zawsze
wysoka frekwencja. Dlatego zachęcam wszystkich, aby dopełnili formalności niezbędnych do
udziału w glosowaniu. Każdy głos się liczy, a udział
w wyborach to nasz obywatelski obowiązek – mówi burmistrz Robert Kempa.
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Rozmawiamy z posłem na Sejm Andrzejem Halickim

Facet z dobrym sercem...
TADEUSZ PORĘBSKI: Słynie Pan z zaangażowania w wiele działań społecznych, a w szczególności dotyczących zwierząt. Ostatnio włączył się Pan w akcję „Adoptuj Warszawiaka”. Czy mógłby Pan powiedzieć coś więcej?
ANDRZEJ HALICKI (Platforma Obywatelska): Jest to akcja schroniska Na
Paluchu. Od dłuższego czasu wraz z
moją rodziną wspieramy to schronisko.
Włączyliśmy się w akcję, która ma na celu, aby jak najwięcej bezdomnych zwierząt znalazło swój dom, ale nie tylko –
polega ona również na opiece nad tymi
podopiecznymi schroniska, którzy jeszcze nie znaleźli swoich domów. Na tym,
by pójść z nimi na spacer, pobawić się z
nimi, by poczuły dobroć człowieka, zanim jeszcze znajdą swój dom. Ta akcja
jest według mnie wzorcem tego, jak powinno się opiekować bezdomnymi
zwierzętami. Jak można i powinno się
szukać im nowego domu, ale jednocześnie dawać im ciepło i radość, zanim
znajdą swoje miejsce i swoją rodzinę.
Ostatnio podpisał Pan także pewien
dokument…
Podpisałem deklarację „Vote for Animals”, która zakłada działanie dla dobrostanu zwierząt na różnych płaszczyznach. Zarówno domowych, jak i tych
gospodarskich, których hodowla wciąż
jeszcze polega na barbarzyńskim tuczeniu i faszerowaniu ich powodującą przyrost masy chemią. To zresztą jest także
niebezpieczne dla zdrowia konsumentów. Na szczęście dziś częściej zwraca
się na to wszystko uwagę. Edukacja postępuje i widać już jej efekty. Na przykład coraz więcej ludzi kupuje jaja z
wolnego wybiegu. Od kur, które żyją
normalnie, a nieściśnięte w klatkach.
Powstało nawet określenie „jaja od
szczęśliwych kur”. Wciąż jest wiele do
zrobienia, na przykład w dziedzinie
okrutnego procederu hodowli zwierząt
futerkowych, w którym Polska przoduje, bo kraje Europy Zachodniej zaprzestają już takich odrażających praktyk
wobec zwierząt.
Domyślam się, że skoro tak bliskie
są Panu prawa zwierząt, to ma Pan także jakieś zwierzęta w swoim domu?
Mam przepiękne dogi, a ściślej –
dożyce. Sześć wspaniałych suk, o których mówimy „córki”. I jest w tym

coś prawdziwego, bo dog to taka rasa, że każdy waży więcej niż niejedno dziecko (śmiech). Mam też koty.
Miłość do zwierząt jest u nas rodzinna, mój syn ma sunię, której już trzykrotnie groziła eutanazja, ale którą
udało się uratować.

Słyszałem, że zaangażował się Pan
też w inną akcję społeczną, składając interpelację w sprawie używania plastikowych przedmiotów...
Tak, bo uważam, że ten problem jest
naprawdę palący. A jeśli chcemy, by Polacy nauczyli się nowych, dobrych nawyków, to my, parlamentarzyści, musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Przyznaję, że przez lata byłem na pewne sprawy nieczuły, czemu sam się dziwię. Nie
widziałem problemu w używaniu plastikowych toreb podczas zakupów. Nagle znaleźliśmy się w świecie, w któ-

rym ilość zbędnych toreb idzie w miliony. A przecież tak niewiele potrzeba,
by mieć ze sobą swoją torbę wielokrotnego użytku. To samo dotyczy butelek
z tworzyw sztucznych, których ilość jest
zastraszająca. Nie ma żadnych powodów, by butelki z plastiku nie mogły

być używane więcej niż raz. I nie ma powodu, dla którego nie mielibyśmy wrócić do dobrych, solidnych butelek szklanych, które można używać wielokrotnie, a gdy się stłuką – poddać recyklingowi i znów wyprodukować z nich
szklane opakowania. Powiem więcej –
choć domyślam się, że wiele osób może uznać moje słowa za zbyt górnolotne, uważam, że zaniechanie używania
plastikowych opakowań i sztućców jest
przyczynianiem się do ratowania Ziemi
przed ekologiczną katastrofą lub wręcz
zagładą.

W tej sprawie są jednak dwa poglądy.
Jedni mówią, że każdy z nas może
wpłynąć na losy planety poprzez odpowiednie nawyki konsumenckie, inni
– że dopóki największe gospodarki
świata nie przestawią się na inne sposoby wytwarzania energii i towarów, to

nasze codzienne, domowe, proekologiczne zachowania nie są w stanie niczego zmienić...
Nie jest prawdą, że nasze działania
jako konsumentów nie mają znaczenia.
Przecież gospodarka to naczynia połączone. Więc jeżeli jako zwykli konsumenci nie będziemy korzystać z plastikowych przedmiotów, to spadnie ich
wytwarzanie. Co za tym idzie – będzie
zmieniał się profil wytwórczości, gospodarki. To, ile plastiku pływa w oceanach,
robi kolosalne wrażenie nawet na tych,
którzy nie do końca rozumieją jakim za-

grożeniem są śmieci z tworzyw sztucznych. Jedną z moich pasji jest nurkowanie i wiem, że w nawet najbardziej odległych od brzegów rafach koralowych
już widać zniszczenia dokonane przez
człowieka, a gdy będąc przy dnie, spojrzy się w górę, widać unoszące się w
wodzie drobiny. Można by pomyśleć,
że to plankton. Nie – to maleńkie drobiny plastiku połykane są przez ryby, które następnie – my zjadamy. Jest to przerażające i wymaga szybkiego działania.
W tym także pewnych ograniczeń i
zmian w przemyśle. Opowiadanie, że
nasza gospodarka ma być jeszcze latami
oparta na węglu sprawia, że Zachód patrzy na nas jak na odszczepieńców. Dziwi się, że trujemy samych siebie, a przy
okazji – całą Europę i świat. Cieszę się,
że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski tak prężnie działa w tematach dotyczących ekologii i pracuje nad wdrożeniem kompleksowej polityki rezygnacji
z plastiku w Warszawie i we wszystkich
dzielnicach. Godne pochwały jest również to, co zrobiły Wałbrzych i Kraków,
które postanowiły już dziś wytoczyć wojnę plastikowi. Instytucje miejskie nie
będą tam korzystały z plastikowych jednorazówek takich jak sztućce, naczynia
czy opakowania.

Na koniec poruszę temat dotyczący
naszej dzielnicy. Czy na Ursynowie zauważył Pan ostatnio jakieś ciekawe
działania wspierające akcje, w które
jest Pan zaangażowany?
Tak. Prócz walki z plastikiem zaangażowany jestem również w akcje foodsharing. Namawiam warszawskich restauratorów żeby nie wyrzucali jedzenia, a dzielili się z innymi. Cieszę się
bardzo, że w Urzędzie Dzielnicy Ursynów przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 powstało właśnie takie miejsce,
gdzie znajduje się szafka i lodówka
czynne 24 godziny na dobę przez 7 dni
w tygodniu. Jadłodzielnie to miejsca, w
których możesz zostawić dla innych jedzenie, jeśli nie jesteś w stanie go wykorzystać. Tam też możesz poczęstować
się tym, co akurat zostawili inni. Namawiam wszystkich mieszkańców Ursynowa, ale też i całej Warszawy, żeby
nie wyrzucali jedzenia, a dostarczyli
właśnie do takich punktów.
Dziękuję za rozmowę.
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Lesznowola  Lesznowola  Lesznowola  Lesznowola  Lesznowola
Szlachetny pojedynek rycerzy KE i PiS w Lesznowoli

Argumenty zamiast inwektyw, brawo!
dnosząc się do terminu negocjacji unijnego budżetu na lata
2020 -2027 Ryszard Czarnecki
założył, iż Parlament Europejski, który ukonstytuuje się za
dwa miesiące, będzie czekał z
negocjacjami do czasu wyboru i
ukonstytuowania się Komisji Europejskiej. Według niego, negocjacje budżetowe nie rozpoczną
się podczas prezydencji chorwackiej, lecz dopiero w połowie
roku 2020 podczas prezydencji
niemieckiej. W odpowiedzi na
pytanie o różnice “w patrzeniu

O

W minioną niedzielę w
Lesznowoli odbył się Piknik Europejski, w ramach
którego poselskie szpady
skrzyżowali Andrzej Halicki (Platforma Obywatelska
w obrębie Koalicji Europejskiej) i Ryszard Czarnecki
z Prawa i Sprawiedliwości.
Debatę zorganizowała
wójt gminy Lesznowola
Maria Jolanta Batycka-Wąsik, a słowo wstępne wygłosił politolog prof. Wawrzyniec Konarski.

ebatę praktycznie
zdominował jeden temat – środki dla Polski
z unijnego budżetu na lata
2020-2027. Halicki zauważył,
że PiS nie będzie skuteczne w
negocjacjach o unijne środki,
ponieważ nie jest dla Zachodu
partnerem poważnym i wiarygodnym. Zaznaczył, iż w boju o
podział 200 miliardów euro
propozycja dla Polski jest niższa aż o 24 proc. w stosunku do
poprzedniej perspektywy budżetowej. Czarnecki odparował,

D

grożeń oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań najmłodszych
uczestników ruchu drogowego.

H

ju prezydentem Emmanuelem
Macronem. Niezbity z tropu
Czarnecki wyjaśnił, że Polska,
Francja, Włochy, Hiszpania i Portugalia będą działać razem, by
dopłaty na rolnictwo nie zostały
zmniejszane, lecz nawet zwiększone.
ebata była merytoryczna i toczyła się w sympatycznej atmosferze.
Obaj kandydaci byli wobec siebie
wyjątkowo uprzejmi i chyba każdy z nich wyszedł z pojedynku z
tarczą.
O p r a c o w a ł Ta d e u s z P o r ę b s k i

D

że Komisja Europejska wyszła
z projektem budżetu fatalnym
nie tylko dla Polski, ale dla
wszystkich państw z tak zwanej nowej Unii.
ego zdaniem, nastąpiło
“rozsmarowanie” budżetu unijnego na całą Unię,
ale za niższą niż poprzednio propozycję finansową dla naszego
kraju “nie będzie katował urzędującej w Brukseli komisarz Elżbiety Bieńkowskiej”, która podpisała się pod tak niekorzystną
dla nas propozycją.

J

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i rodziców

Ruszyła II edycja programu edukacyjnego
dla dzieci i rodziców,
który ma na celu edukację, uświadomienie za-

na Europę” między kandydatami Koalicji Europejskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości, Czarnecki ujawnił, że różni ich praktyka.
Mówiąc o sojusznikach Polski w
rokowaniach o wysokość unijnego budżetu europoseł PiS
stwierdził, iż Polska ma dwa
“krany finansowe”, czyli fundusze spójności oraz fundusze na
rolnictwo.
alicki dopytywał, co
oznacza zawarty niedawno przez polski
rząd nieformalny sojusz z mocno
krytykowanym we własnym kra-

Projekt realizowany wspólnie
z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego (WORD) potrwa do końca roku szkolnego i
obejmie ok. 2000 uczniów ursynowskich szkół podstawowych
z klas IV – V.
Dla uczestników przygotowano atrakcyjne i aktywizujące zajęcia, podczas których będą oni
zdobywali wiedzę na temat tego,
jak bezpiecznie dotrzeć na rowerze do szkoły i jak poruszać się
po drogach, nie narażając siebie
i innych na niebezpieczeństwa
komunikacyjne. Finałem akcji
ma być możliwość przystąpienia do egzaminu na kartę rowerową dla tych uczniów, którzy
takiego dokumentu jeszcze nie
posiadają.

Projekt zakłada także przeprowadzenie przez ekspertów z
dziedziny Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pogadanek dydaktycznych z rodzicami na temat odpowiedzialności rodzica/opiekuna za nieletniego w
zakresie korzystania z dróg publicznych oraz uczestnictwa w
ruchu drogowym, a także przybliżenie przepisów prawa związanych z tym obszarem.
– Ogromną wartością tego programu jest jego dualistyczny i kompleksowy charakter – zajęcia są
bowiem prowadzone zarówno dla
dzieci jak i rodziców. Każdy uczeń
biorący udział w akcji otrzyma
komplet materiałów edukacyjno-dydaktycznych – podkreśla burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

Polskie drogi do Niepodległości
Każdy, kto ma choćby ogólną wiedzę o historii niepodległości Polski wie, że droga do tego celu nie była usłana różami. Jeśli już, to były to róże niezwykle kolczaste. Wiedza o tym wciąż jest odkrywana, a historia naszej państwowości uzupełniana o coraz to nowe badania naukowe.
Tym bardziej cieszy fakt, że ludzie którzy zajmują się tymi ważkimi zagadnieniami, działają aktywnie na tym polu. Podczas konferencji poświęconej Funduszom Europejskim 2019 w Muzeum X
Pawilonu Cytadeli Warszawskiej z rąk dyrektora Muzeum Niepodległości Tadeusza Skoczka otrzymali dyplomy honorowe.
W uznaniu wkładu pracy przy realizacji programu edukacyjnego „Polskie Drogi do Niepodległości” dyplomy te trafiły do: Bożeny Tomczyk, Jolanty Załęczny, Natalii Roszkowskiej, Lilii Filipiak
oraz Leszka Krześniaka. Program edukacyjny „Polskie Drogi do
Niepodległości” to próba przybliżenia młodym osobom okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości oraz postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego. W ramach prowadzonej akcji w obecnym roku szkolnym,
edukatorzy z Muzeum Niepodległości odwiedzili kilkadziesiąt
szkół z całej Polski, a także wiele ośrodków polonijnych i polskich szkół za granicą.
Mirosław Miroński

Bezpłatne kursy pediatryczne
na Ursynowie!
Ruszyły zapisy na bezpłatne kursy niesienia pierwszej pomocy dzieciom, realizowane dzięki projektom
Budżetu Partycypacyjnego, na które zagłosowało 1
766 osób. Propozycja skierowana jest do osób, które
opiekują się dziećmi. Kursy, składające się z części
teoretycznej i praktycznej z wykorzystaniem nowoczesnych i różnorodnych akcesoriów szkoleniowych,
poprowadzą wykwalifikowani ratownicy. Jednodniowe szkolenia będą odbywały się w weekendy w
wybranych placówkach przed wakacjami i po wakacjach.
Tematyka kursów z pierwszej pomocy pediatrycznej:
Część teoretyczna:
– emocjonalne aspekty pomagania dzieciom i niemowlętom,
– aspekty psychologiczne i prawne,
– schemat postępowania w przypadkach zagrożeń,
– jak zadbać o bezpieczeństwo własne i poszkodowanego,
– jak udzielać pomocy w przypadku zagrożenia życia,
– najnowsze wytyczne dotyczące technik resuscytacji.
Ćwiczenia praktyczne:
– postępowanie w przypadku zadławienia,
– udrożnienie dróg oddechowych i sprawdzenie oddechu,
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa na fantomie,
– postępowanie w przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa,
– tamowanie krwotoków,
– posługiwanie się AED [automatycznym defibrylatorem].
-Miło mi zaprosić mieszkańców Ursynowa do udziału w bezpłatnych zajęciach uczących udzielania pierwszej pomocy dzieciom. To kolejny – obok samoobrony dla kobiet oraz kursów
pierwszej pomocy skoncentrowanych wokół ratowania osób dorosłych – projekt wyłoniony w ramach Budżetu Partycypacyjnego związany z tematyką bezpieczeństwa.
Tym cenniejszy, że rodzice nauczą się, jak w sytuacji zagrożenia ratować zdrowie i życie swoich pociech – zaznacza wiceburmistrz Ursynowa. Jakub Berent.
Zgłoszenia są możliwe elektroniczne lub telefoniczne – decyduje kolejność zgłoszeń (maksymalna liczba uczestników jednego szkolenia to 12 osób). Zgłoszenie powinno obejmować imię
i nazwisko oraz telefon kontaktowy.
Gdzie zgłosić chęć udziału w szkoleniu?
E-mail: dorota.kardel@fundacjaverita.pl
lub: marek.swaczyna@fundacjaverita.pl,
tel. 789 384 173
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Moja deklaracja obywatelska – przed wyborami 26 maja
/I/
EUROPA stoi przed wieloma
wyzwaniami, na które będziemy musieli znaleźć odpowiedź w
trakcie kadencji nowo wybranego Parlamentu Europejskiego.
Te wyzwania to: polityka klimatyczna, zapewnienie trwałego wzrostu i konkurencyjności
europejskiej gospodarki, zwycięstwo w globalnym wyścigu technologicznym, „ucyfrowienie” gospodarki, bez naruszania bezpieczeństwa obywateli, walka z
politycznym trollingiem ze strony wrogich Europie potęg oraz
zapewnienie spójności politycznej Unii i oparcia jej na przestrzeganiu wspólnych reguł, w tym
praworządności.
I tymi tematami chcę się zająć,
jeżeli zostanę wybrana na trzecią
kadencję jako posłanka z okręgu
4. z listy Koalicji Europejskiej.
Bo dotyczą one nas wszystkich –
a więc także mieszkańców Warszawy i okalających powiatów.
Jednym z tematów wiodących
w nadchodzącej kadencji będzie
walka z następstwami zmiany
klimatu.
O determinacji Unii Europejskiej w tej sprawie świadczy to,
że jedna czwarta nowego budżetu UE będzie powiązana z
Zieloną Europą. Nie będzie
można już przeznaczać środków
unijnych na inwestycje w pozyskiwanie paliw kopalnych, a także do finansowania niektórych
nieekologicznych inwestycji infrastrukturalnych. Te pieniądze
pójdą w bardzo ambitną modernizację europejskich gospodarek pod kątem mniejszego zużycia energii czy zwiększenia
udziału energii z odnawialnych
źródeł. Państwa członkowskie
UE nie będą też mogły już inwestować środków unijnych w
wysypiska śmieci.

Musimy w najbliższych latach
zmobilizować się, aby zwalczać
zagrażający życiu smog oraz zanieczyszczenie środowiska.
To jest wyzwanie nie tylko gospodarcze i polityczne, ale wręcz
egzystencjalne. Trzy tysiące
mieszkańców umiera w Warszawie rocznie z powodu smogu.
Codziennie tracimy z tego powodu 4 osoby. W środku Europy, w
XXI wieku jest to nie do przyjęcia.
Musimy inwestować w tereny
zielone i rozwiązania ograniczające emisję gazów cieplarnianych, korzystając z pieniędzy pochodzących z budżetu europejskiego.
Europa może nam pomóc w
rozwiązaniu tego problemu i w
poprawieniu jakości życia mieszkańców Warszawy i „wianuszka”.
I dlatego uczynię sprawę klimatu jednym z moich priorytetów w Parlamencie Europejskim.
/II/
SPRAWA KLIMATU, która jest
problemem egzystencjalnym nas
wszystkich, mieszkańców Ziemi, powinna zasadniczo doprowadzić do przewartościowania
tego, co rozumiemy jako interes
narodowy. Obecnie interes narodowy Europejczyków i ich Ojczyzn to najściślejsze związki w
Unii, dołączanie do tych, którzy
chcą iść do przodu, a nie stać w
miejscu.
Problemy takie jak klimat, ale
też terroryzm, zagrożenia dla
cyberbezpieczeństwa, czy trolling obcych mocarstw mają charakter ponadnarodowy. Nie zahamuje ich żaden kraj z osobna. Możemy to tylko zrobić jako
spójna siła polityczna. Tu oczywiście widać jak na dłoni, w jaki sposób zmienia się pojęcie suwerenności. Suwerenność rozumiana na sposób XIX-wieczny

jest pojęciem całkowicie nieużytecznym w kontekście prawdziwych zagrożeń o skali globalnej. Tylko Europa, która jest w
stanie sformułować wspólne cele i stworzyć strategię ich wprowadzenia, będzie mogła cokolwiek osiągnąć np. w konfrontacji z takimi krajami, które ze
swej natury są globalne, jak
Chiny czy Rosja.
Dlatego nie są żadną poważną
odpowiedzią na te wyzwania iluzje proponowane przez populistów, bo oni ciągle operują w
przestarzałej matrycy państwa
narodowego, jako głównego rozgrywającego globalizacji – a to
kompletna nieprawda, która li
tylko mami wyborców.
/III/
UNIA EUROPEJSKA to długofalowy projekt, nie tylko dla nas,
ale też dla pokoleń, które przyjdą po nas. To wspólne dobro
wszystkich Europejczyków, w
tym nas, Polek i Polaków. Nie
jest to projekt „gotowy”, dany
nam przez kogoś z góry, choć
niektórzy starają się nam to
wmówić. Ale nie słuchajmy tych
głosów. Europa zmienia się pod
wpływem naszych marzeń, aspiracji, nadziei, ale też konkretnych decyzji. Nasz głos w niej się
liczy, szczególnie jeżeli jesteśmy
gotowi konstruktywnie uczestniczyć w wypracowywaniu
wspólnych rozwiązań dla wyzwań, o których wspomniałam.
Postrzegam to też jako swoje
zadanie jako polska posłanka do
Parlamentu, aby temat przyszłości Europy był obecny w naszym
dyskursie publicznym. Bo to, jaka będzie Europa, dotyczy nas
wszystkich. Nie mamy innego
kontynentu, na który moglibyśmy się przenieść z naszymi specyficznymi czasem problemami.

Jeżeli chcemy być słyszani i słuchani, to musimy też słuchać naszych europejskich partnerów i
podejmować wspólną odpowiedzialność za to, jak Europa będzie wyglądać w następnych kilku dekadach.
Europa buduje unię walutową i gospodarczą, unię kapitałową, unię bankową, unię obronną i inne kręgi współpracy. Ale
najbardziej potrzebna, w perspektywie następnych lat, jest
unia obywatelska. Polska może
wnieść tu wiele, czerpiąc ze swojej bogatej tradycji tolerancji i solidarności.
Jesteśmy w Unii od 15 lat i
większość z nas czuje się w Unii

dobrze. Widzimy, jak nasz kraj,
w tym aglomeracja warszawska,
rozwinęły się dzięki funduszom
europejskim, ale także, co muszę
podkreślić, dzięki mądrej polityce inwestycyjnej samorządów
lokalnych i zaangażowaniu
mieszkańców.
Szanowni Państwo,
Pragnę kontynuować w Parlamencie Europejskim moją dotychczasową misję jako reprezentantki interesów Polski, Warszawy i okalających powiatów.
Wiem, że moje kompetencje i
skuteczność działania odegrały
istotną rolę w zdobywaniu funduszy dla rozwoju regionalnego

naszego kraju i naszej stolicy.
Moje 10-letnie doświadczenie w
pracy w Parlamencie Europejskim oraz 5-letnia praca jako
pierwszego polskiego Komisarza w Unii dały mi też ogromne
doświadczenie polityczne i legislacyjne, które mogę nadal wykorzystywać dla dobra Polski.
Bo pracując na rzecz Europy,
zawsze pamiętam, że pracuję dla
Polski. A wszystko, co Unię osłabia, osłabia i Polskę. Natomiast
to, co służy jedności Europy, służy Polsce.
Będę wdzięczna za Państwa
zaufanie i głos oddany na mnie
26 maja.
Danuta Hübner
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Katastrofa lotnicza w Lesie Kabackim ciągle tkwi w pamięci

Jak kapitan Smolicz ocierał się o śmierć...
stem tutaj co roku, jak tylko zdrowie
pozwala. Cóż, trzeba pamiętać o przeszłości, ale niezmiennie myśleć również
o przyszłości – stwierdziła pani Alicja.

Nie tylko pechowy lot

Bogusław Lasocki
Dokładnie 32 lata temu, podchodząc do awaryjnego lądowania po zawróceniu z rejsu do
Nowego Jorku, rozbił się w Lesie
Kabackim Ił-62M „Tadeusz Kościuszko, należący do Polskich
Linii Lotniczych LOT. Spośród
183 osób na pokładzie – pasażerów i personelu – nikt nie przeżył katastrofy.
W każdą rocznicę tego tragicznego
wydarzenia w swoistym sanktuarium,
jakim jest polanka w miejscu zderzenia kadłuba samolotu z ziemią, upamiętnionym granitową płytą z nazwiskami ofiar, dominującym krzyżem i
183 kostkami granitowymi, odbywa się
uroczysta msza polowa i spotkanie osób
bliskich i przyjaciół ofiar.

Jakby to było wczoraj...
Pomimo upływu lat, wydarzenie wciąż
wywołuje traumatyczne wspomnienia.
Na skutek całkowitej utraty możliwości
sterowania i manewrowania, na skraju
Lasu Kabackiego w odległości 5700 m od
progu pasa startowego, przy prędkości
470 km na godzinę, samolot zderzył się z
ziemią , ulegając całkowitemu zniszczeniu
w wyniku wybuchu i pożaru. Załoga, personel pokładowy, pracownicy PLL LOT i
pasażerowie ponieśli śmierć na miejscu.
To była najtragiczniejsza katastrofa w historii polskiego lotnictwa.
– Byłem tu jednym z pierwszych,
sprowadzałem wozy bojowe straży z

płyty lotniska na miejsce katastrofy –
wspomina pan Zdzisław, były pracownik LOT, świadek akcji ratowniczej. –
Pierwszy krzyż tutaj był taki drewniany,
potem powstał nowy krzyż. Kostki granitowe w gruncie są tak porozrzucane
celowo, ktoś chciał ukazać w taki sposób leżące ofiary katastrofy. Liczba kostek, które tu są, odpowiada liczbie
osób, które zginęły. W tym miejscu było dokładnie podwozie wywrócone do
góry nogami, dalej końcowe elementy
odwróconego kadłuba. Skrzydła spowodowały, że na ich rozpiętość było
wykoszone na głębokość dokładnie
750 m lasu. I taka dygresja, jak ktoś
mówi, że była “pancerna brzoza” w
Smoleńsku, to jest absurd. Tu były gatunki nie tylko świerka, ale modrzewia
i brzóz – mówił pan Zdzisław.
W poniedziałkowe przedpołudnie 9
maja na polankę w rejonie miejsca katastrofy przybyło wielu krewnych i znajomych ofiar. Już tradycyjnie tego dnia
każdego roku o godz. 11 odbywa się uroczysta msza święta. Przejmującym momentem było odczytanie nazwisk wraz
z wiekiem poległych uczestników tragicznego lotu. Osoby w sile wieku i młodzi, malutkie dzieci, całe rodziny – w takiej liczbie przywoływały przygnębiające wspomnienia. – Ten las, który właściwie został skoszony, można powiedzieć stał się największą świątynią, która sięga od ziemi prosto do nieba. Ci,
którzy udawali się być może do swoich
bliskich, być może wracali do swojego
domu, końca podróży dokonali właśnie
w tej świątyni – mówił ks. Marek Przybylski, proboszcz parafii w Józefosławiu.
Uroczystość uświetniły swoją obecnością poczty sztandarowe PLL LOT, okolicznych szkół z Józefosławia i Piaseczna oraz Szkoły Podstawowej nr 310 z
Ursynowa. Wśród gości znaleźli się
przedstawiciele prezydenta m. st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego, PLL LOT,

Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Dzielnicę Ursynów reprezentowali wiceburmistrzowie Bartosz Dominiak i Jakub Berent oraz radny z Zielonego Ursynowa Leszek Lenarczyk. Przy
asyście honorowej Wojska Polskiego i
Straży Miejskiej przybyli goście złożyli
wieńce i zostały zapalone znicze przed
tablicą z nazwiskami ofiar katastrofy.
– Dziewiąty maja to ważna data również dla mieszkańców Ursynowa – powiedział Bartosz Dominiak. – Szczególnie ważna dla tych mieszkańców, którzy w tamtym czasie mieli możliwość
mieszkania na Ursynowie. Miałem niespełna 11 lat. I jednym z moich całościowych wspomnień, nie urywków, to
jest właśnie ten dzień. Pamiętam ciąg jadących straży pożarnych i karetek. I to,
czego dużo później się dowiedzieliśmy,
w mojej głowie gdzieś siedzi. Niezależnie jednak od tego, że upływa czas i życie toczy się dalej, nie można zapominać
o dramatycznych wydarzeniach z przeszłości . Dlatego te coroczne uroczystości są ważne dla rodzin osób, które tutaj zginęły, są również ważnymi uroczystościami dla naszej ursynowskiej
społeczności. I mam nadzieję, że takimi
pozostaną na zawsze – mówił z powagą wiceburmistrz Dominiak.
Cóż, czas upływa, mówi się, że leczy
rany, ale nie zawsze do końca. – Znałam
ich wszystkich – mówi pani Alicja z personelu pokładowego PLL LOT. – Latałam
jako stewardessa przez wiele lat. Pamiętam zwłaszcza kapitana Zygmunta Pawlaczyka. Akurat w dniu w tego lotu nie
miałam dyżuru. A teraz, po latach... Cóż,
wspomnienia wracają, jak się tu przyjdzie. Tak samo jest, gdy jesteśmy u kapitana Lipowczana , bo też celebrujemy
tam ten wypadek, który był we Włochach tuż przed Okęciem (przyp. BL:
dowódca kpt. Paweł Lipowczan, pilotując maszynę Ił-62 “Kopernik” zginął w
katastrofie 14 marca 1980 roku ). Je-

Wiosenny namiot burmistrza Kempy

Radzieckie samoloty Ił-62 były dobrze znane średniemu i starszemu pokoleniu, korzystającemu z usług polskiego przewoźnika w dalszych rejsach
pozaeuropejskich. Smukła sylwetka z
czterema silnikami umieszczonymi z
tyłu samolotu wzbudzała zaufanie.
Samoloty Ił-62 wprowadzono do polskiej floty pasażerskiej w 1972 roku, w
cztery lata po udanym debiucie w ZSRR.
Unowocześniona wersja Ił-62M weszła
do użytku w 1973 roku. W Polsce maszynami tymi sukcesywnie zastępowano starsze wersje Ił-62. Seria “iłów” była dobrze postrzegana przez pilotów i
pasażerów. Przyczyniła się do tego duża stabilność pilotażu podczas lotu oraz
ciche wnętrze samolotu. Jednakże w
praktycznej eksploatacji okazało się, że
przyjęty układ konstrukcyjny z 4 silnikami w ogonie jest nieudany, a silniki miały błędy zarówno konstrukcyjne, jak i
montażowe. Właśnie te ostatnie czynniki stały się główną przyczyną dwóch tragicznych katastrof lotniczych w Polsce:
14 marca 1980 roku we Włochach (Ił-62,
87 ofiar) oraz 9 maja 1987 roku w Lesie
Kabackim (Ił-62M, 183 ofiary).
Paradoks polega na tym, że obydwie
katastrofy były zlokalizowane dosłownie o krok od lotniska Okęcie, w odległości rokującej szanse ratunku z płyty
lotniska. W obydwu przypadkach bezpośrednią przyczyną uderzenia w ziemię była utrata możliwości sterowania
samolotem, spowodowana – mówiąc z
konieczności w pewnym uproszczeniu
– uszkodzeniem układów sterowniczych przez odłamki zniszczonych silników. Jednak o ile w przypadku katastrofy marcowej 1980 – od momentu
stwierdzenia awarii do rozbicia się samolotu upłynęło zaledwie kilkadziesiąt
sekund, to przed katastrofą Iła-62M
“Kościuszko” z 1987 roku „do dyspozycji” było blisko pół godziny.
Gdy “Kościuszko” wystartował z Warszawy, już po kilkunastu minutach lotu,
w rejonie Grudziądza, załoga stwierdziła dekompresję kadłuba i awarię
dwóch silników, w związku z czym kapitan Pawlaczyk podjął decyzję o zawróceniu do Warszawy. Podczas zawracania stwierdzono nieprawidłowe
działanie steru, a wkrótce prawidłowe
funkcjonowanie tylko jednego z czterech generatorów prądu. Niedostatek
mocy prądu spowodował nieskuteczność wymaganego zrzutu paliwa. Nie
działał również ster wysokości, a jedynie trymery umożliwiające wyrównywanie aerodynamiczne lotu. Ze względu na niewystarczającą infrastrukturę
ratowniczą najbliższego lotniska (w
Modlinie), zdecydowano o lądowaniu
na lotnisku Okęcie. Pomimo prób zrzutu, pozostały jeszcze ok. 32 tony paliwa.
Niestety, na wysokości Józefosławia,
około 10 kilometrów od drogi startowej, odpadły od samolotu przepalone

W czwartkowe popołudnie 9 maja rozpoczął się kolejny cykl spotkań burmistrza
z mieszkańcami Ursynowa. Początek na
Kabatach, w dalszej kolejności namiot
pojawi się obok DOK-u przy ul. Kajakowej, przy wejściu do metra Imielin oraz
w Dzień Cichociemnych pod Kopą Cwila.
Spotkania tego typu organizowane są
już od 2015 roku i wywołują duże zainteresowanie mieszkańców.
Nie na co dzień można bowiem bezpośrednio
porozmawiać z burmistrzem – zadać pytania, podyskutować na temat planów i realizacji albo
opóźnień inwestycji w rejonie zamieszkania, wypowiedzieć swoje opinie, uzyskać wyjaśnienia z
pierwszej ręki.
Spotkanie kabackie przy ul. Stryjeńskich i Wąwozowej, może dlatego, że pierwsze, nie przyciągnęło takiej liczby zainteresowanych jak poprzednie, jednak w ciągu pierwszej godziny do
burmistrza ustawiła się spora kolejka mieszkańców. Ciągle duże zainteresowanie mieszkańców
wzbudzały sprawy “ogólnoursynowskie”, dotychczas nierozwiązane.

elementy konstrukcji i wyposażenia gospodarczego, wzniecając w tylnej części pożar. Bez steru wysokości, nawet
bez skutecznych trymerów, z płonącą
od tyłu kabiną pasażerską, samolot
dzieliły już tylko sekundy od upadku.
I pozostały ostatnie słowa kapitana
Pawlaczyka: Dobranoc, do widzenia!
Cześć, giniemy! Jak zawieszone na zawsze, niewidzialne, tam, w jakiejś przestrzeni, słowa wiecznego pożegnania.

Iły lecą do mogiły
Osobą niewątpliwie związaną z tragicznymi historiami eksploatacji w Polsce samolotów Ił-62 i Ił-62M był emerytowany kapitan lotnik Tomasz Smolicz.
To on pilotował w marcu 1980 roku w
rejsie do Nowego Jorku samolot Ił-62,
który w drodze powrotnej 14 marca
rozbił się pod Okęciem. Również kpt.
Smolicz pilotował Iła-62M podczas rejsu 11 marca 1990 roku do Nowego Jorku, gdy na skutek przekroczonych
drgań wału jednego z silników, podjęto decyzję o jego wyłączeniu w locie z
pasażerami. Procedura ta zapewne zapobiegła kolejnej tragedii. Lot powrotny odbył się bez pasażerów, na trzech
silnikach. Po stwierdzeniu przez producenta (ZSRR) awarii jednego z łożysk w silniku, i awaryjności innych
eksploatowanych Iliuszynów, strona
polska zrezygnowała z użytkowania samolotów Ił-62M przez PLL LOT.
Jak podaje portal dlapilota.pl, w latach 1963-1995 wyprodukowano łącznie 292 egzemplarze samolotu Ił-62 i
jego rozwojowej wersji „M”. Udokumentowano 25 wypadków z udziałem tej
maszyny, z czego 22 to katastrofy z ofiarami śmiertelnymi. Do tych statystyk
należy jednak podchodzić z rezerwą,
gdyż los wielu Iljuszynów jest nieznany.
Rosjanie nie dokumentowali katastrof
swoich samolotów do czasu wstąpienia
do europejskich organizacji. Nawet gdy
już radzieckie Iły latały na zachód, to
ukazywały się tylko raporty o katastrofach, w których ofiarami byli obywatele zagraniczni, a te, w których zginęli
Rosjanie, nadal tuszowano. W 2015 roku w czynnej służbie pozostało 18 samolotów typu Ił-62: 10 maszyn cywilnych
użytkują Air Koryo, Rossija, Kazańskie
Zjednoczenie Przemysłu Lotniczego i
Trust Air; 8 maszyn wojskowych lata w
gambijskich, sudańskich, rosyjskich i
ukraińskich Siłach Powietrznych.
Dobrze, że w Polsce powzięto decyzję o wycofaniu się z Iliuszynów. Szkoda, że tak późno, ale niestety, wcześniejsze uwarunkowania polityczne nie
dawały takich możliwości.
„Wszystkie drogi powietrzne z Warszawy do Ameryki prowadzą ponad Grudziądzem. I we wszystkich załogach właśnie wówczas zapada milczenie. Cichną głosy, a tylko oczy pilotów śledzą w
skupieniu przyrządy. Tak jakby samolot
przechodził przez dziwną chmurę smutku, jak na znajomym cmentarzu, jak na
apelu poległych u stóp niewidzialnego
pomnika” – napisał w jednym ze swoich
opowiadań.kapitan Tomasz Smolicz w
kilka lat po katastrofie „Kościuszki”

Co z darmowymi toaletami w rejonie Kazurki?
Kiedy następne darmowe zajęcia dedykowane
kobietom? Czy będą wyrzutnie spalin z tuneli
POW. Kiedy i czy w ogóle będzie wybudowana Ciszewskiego-bis. Co będzie dalej z TESCO? Kiedy
wreszcie powstanie Szpital Południowy?
– Problemy są poważne i niemożliwe do zrealizowania w krótkim terminie – wyjaśniał cierpliwie
Robert Kempa. – Wszystko jest na dobrej drodze,
to są dla nas bardzo ważne tematy. Będziemy je realizować tak szybko, jak się da – obiecywał burmistrz.
W sumie namiot odwiedziło ponad dwadzieścia
osób, a patrząc na ich twarze, widać było, że wyjaśnienia burmistrza były przynajmniej częściowo
satysfakcjonujące.
Przed nami jeszcze trzy spotkania w ramach
“wiosennego namiotu burmistrza Kempy”:
- 16 maja (czwartek) godz. 16 - 18, DOK Ursynów, ul. Kajakowa 12b
- 23 maja (czwartek) godz. 16 - 18, metro
Imielin
- 26 maja (niedziela) godz. 14 - 16, Kopa Cwila (Dzień Cichociemnych)
Bogusław Lasocki
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„Dzień Prawa na Uczelni Łazarskiego”
już po raz ósmy!
Uczelnia Łazarskiego zaprasza mieszkańców Warszawy i okolicznych gmin na
kolejną, ósmą już edycję akcji „Dzień Prawa na Uczelni Łazarskiego”. Podczas
wydarzenia uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych porad
prawnych udzielanych przez kancelarie adwokackie i radcowskie. Wydarzenie
odbędzie się w sobotę, 25 maja 2019r. w godzinach 9.30-14.00 na terenie kampusu Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
„Dzień Prawa na Uczelni Łazarskiego” to akcja społeczna podczas której mieszkańcy Warszawy,
pobliskich gmin i miejscowości mają możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez profesjonalistów w swojej dziedzinie.
Zainteresowanych odbyciem bezpłatnej konsultacji prawnej zapraszamy w sobotę, 25.05.2019r.
w godz. 9.30-14.00 na kampus Uczelni Łazarskiego znajdujący się w Warszawie przy ulicy Świeradowskiej 43, 10 min pieszo od stacji Metro Wilanowska.
W tym roku swoje usługi pro bono oferować będzie aż 10 kancelarii prawnych reprezentowanych przez adwokatów i radców prawnych, którzy współpracują z Uczelnią Łazarskiego, a często
są również jej wykładowcami oraz absolwentami.
Specjaliści pomogą uczestnikom wydarzenia zinterpretować dokumenty i rozwiązać prawne zawiłości we wszystkich dziedzinach prawa m.in.: prawa pracy, spadkowego, rodzinnego, administracyjnego, gospodarczego, karnego, prawa ochrony konsumentów, czy prawa rzeczowego- kwestie tj. przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Osoby zainteresowane będą mogły
również dowiedzieć się jak przeprowadzić postępowanie upadłościowe i złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
„Osoby, które chciałyby skorzystać z bezpłatnej pomocy specjalistów proszone są o zabranie wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do oceny sytuacji prawnej tj. umowy, akty notarialne, czy wyroki sądu, aby prawnik lub radca prawny mógł rzetelnie zapoznać się ze sprawą i pomóc
rozwiązać dany problem.” – mówi Gracjan Krupski, wiceprezes Fundacji Uczelni Łazarskiego.
Wydarzenie za każdym razem cieszy się dużym zainteresowaniem. Jak do tej pory z tej formy
pomocy skorzystało ponad 1620 osób, którym porad prawnych udzieliło prawie 100 specjalistów.
„Dzień Prawa na Uczelni Łazarskiego to bardzo ważna inicjatywa i istotny punkt w kalendarzu
wydarzeń Uczelni. To realna pomoc i odpowiedź na potrzeby lokalnej społeczności. Co więcej, daje nam- prawnikom i osobom związanym z doradztwem prawnym, możliwość podnoszenia świadomości w społeczeństwie odnośnie praw i obowiązków jakie przysługują obywatelom w sądzie
, zarówno gdy występują w charakterze powoda, świadka jak i oskarżonego”— mówi Ewelina Gee
Milan, prawnik, wykładowca Uczelni Łazarskiego.
Organizatorami wydarzenia są: Klub Absolwenta Uczelni Łazarskiego, Studencka Poradnia
Prawna , Fundacja Uczelni Łazarskiego oraz Lazarski Management Sp. z o.o.
Patronat Honorowy nad akcją objął: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Burmistrz Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
Partnerzy wydarzenia: Kancelaria Adwokacka Dawid Łącz, KANCELARIA ADWOKACKA Katarzyna Stopińska, Kancelaria Prawna „Skarbiec” R. Nogacki Sp.k., KANCELARIA PRAWNA KRZYSZTOF KURZEJA, KANCELARIA PRAWNA Marta Bisińska, KAWAŁKO & GODLEWSKI Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych S.C, Nosarzewski Kancelaria Radców Prawnych, RYCAK KANCELARIA PRAWA PRACY I HR, Szymański Tkaczyk Kancelaria Adwokacka, Zespół Adwokatów, Doradców Restrukturyzacyjnych i Radców Prawnych “Prawnicy Pomagają”.
Partnerzy Wspierający: Marlex Sp. z o.o., BARTEXPO, Warszawska Kolej Dojazdowa, Koleje Mazowieckie.
Patroni Medialni: Radio Plus, Kurier Południowy, Tygodnik „PASSA”.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w serwisie Klubu Absolwenta Uczelni Łazarskiego www.absolwenci.lazarski.edu.pl.
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Co niesie każda chwila spędzona u grilla

Apetyczny aromat raka...
Grillowanie jest bardzo
popularnym sposobem
przyrządzania posiłków.
Od początku maja do końca września Polacy poświęcają na tę czynność
około 100 godzin, nie zawsze zdając sobie sprawę,
że ta przyjemna forma
spędzania czasu może
mieć negatywny wpływ na
ich zdrowie.
ie chodzi tu tylko o potencjalną szkodliwość
grillowanych potraw,
lecz także o opary, które wdychają uczestnicy przyjęcia, a
przede wszystkim osoba obsługująca urządzenie. Naukowcy
zbadali, jakie substancje chemiczne znajdują się w aromatycznym dymie unoszącym się
nad grillem.
rtur J. Badyda (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki
i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska), Kamila Widziewicz (Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN), Wioletta Rogula-Kozłowska (Szkoła Główna Służby Pożarniczej i
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN), Grzegorz Majewski (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW),
Izabela Jureczko (Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN)
zbadali zawartość unoszącego
się nad grillem dymu w zależności od typu urządzenia i ro-

N

nego, nieco lepsze wyniki osiągnął grill opalany kawałkami węgla. Żadnych z badanych zanieczyszczeń nie wykryto przy grillu gazowym. Znaczący wpływ na
otrzymane wyniki miało położenie na ruszcie mięsa wieprzowego i kiełbas. Ilość zanieczyszczeń
znacząco wzrosła. Najgorsze wyniki uzyskano podczas przygotowywania żywności na grillu
opalanym węglem drzewnym;
niewiele lepiej było w przypadku
grilla opalanego brykietem. Niewielka zawartość badanych substancji została wykryta także przy
urządzeniu na gaz płynny.
kąd te rozbieżności?
„Przede wszystkim spalanie wytapiającego się z
mięsa tłuszczu powoduje powstawanie wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych.
Stąd niewielkie ilości zanieczyszczeń (pyłu PM2.5) pojawiły się
także podczas użytkowania grilla gazowego. Na ilość WWA
uwalniających się z jedzenia
wpływ ma przede wszystkim
temperatura obróbki cieplnej.
Jest ona najniższa w przypadku
urządzenia na gaz i najwyższa,
gdy jako opał wykorzystywany
jest węgiel drzewny. Stąd najwięcej szkodliwych substancji
wydziela się podczas obróbki
mięsa na grillu opalanym węglem drzewnym. W tym zestawieniu nieznacznie lepiej wypadło przygotowanie produktu z
użyciem brykietu węgla drzew-

S

A

dzaju używanego paliwa, zarówno w przypadku, gdy ruszt był
pusty, jak i gdy leżało na nim jedzenie. Celem badania było ustalenie, czy obsługiwanie grilla
może zwiększać ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe.
Pozyskane próbki przebadano
pod kątem obecności 16 wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych, z których dla
wielu udowodniono kancerogenne oddziaływanie na organizm człowieka, oraz pod kątem

ich dawki, która w postaci dymu znad grilla trafia do ludzkiego organizmu.
adanie przeprowadzono na trzech rodzajach
urządzeń do grillowania, wykorzystujących różne rodzaje paliwa: gaz, kawałki węgla, brykiet z węgla drzewnego.
Sprawdzono także, jaki wpływ
na skład dymu ma położenie na
ruszcie jedzenia (do badania
użyto mięsa i kiełbasy z wieprzowiny). Za pomocą specjalnych

B

urządzeń zasysano powietrze w
pobliżu grilla, a następnie w laboratorium badano pozyskane
próbki pod względem obecności i zawartości bardzo drobnych
pyłów, mogących wnikać do głębokich partii układu oddechowego, a nawet przenikać do
układu krążenia.
przypadku pustego
rusztu najwięcej
szkodliwych substancji wydzielało się podczas
spalania brykietu z węgla drzew-
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nego – choć samo paliwo w porównaniu do dwóch pozostałych
zawiera najwięcej szkodliwych
substancji, jednak dzięki spalaniu w niższej temperaturze dym
zawiera nieco mniej badanych
zanieczyszczeń niż ma to miejsce przy opalaniu węglem kamiennym” – mówi prof. Grzegorz Majewski.
zy jednak rzeczywiście
wdychanie aromatycznego dymu znad grilla
opalanego węglem drzewnym
lub kamiennym szkodzi zdrowiu? Zakładając, że w Polsce sezon grillowy trwa od początku
maja do końca września, głównie w weekendy, statystycznie
na powietrzu gotujemy od 20
do 40 razy. Typowe barbecue
trwa od 2 do 5 godzin. Zakładając, że grill obsługują osoby dorosłe (20-70 lat)można obliczyć,
że statystyczny Kowalski w swoim życiu spędzi przy grillu około 6 tys. godzin (30 dni x 4 godziny X 50 lat). Z wyliczeń naukowców wynika, że w tym czasie do
jego płuc dostanie się taka ilość
pochodzących z grilla substancji
kancerogennych, która istotnie
zwiększa ryzyko zachorowania
na raka, a także astmę i inne choroby układu oddechowego.
A n n a Z i ó ł ko w s k a
Współpraca merytoryczna:
dr hab. inż. Grzegorz
M a j e w s k i , p r o f . n a d z w. S G GW.
Wydział Budownictwa
i I n ż y n i e r i i Ś r o d o w i s k a S G GW
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Chodniki w walce ze smogiem
Wkrótce w Warszawie rozpocznie
się remont pięciu ciągów pieszych,
na których pojawią się chodniki
oczyszczające powietrze. Miasto
rozstrzygnęło już przetarg. To
pierwsza w Europie budowa antysmogowych trotuarów realizowana
w tak dużej skali.
– Warszawa jako jedno z pierwszych miast
w Polsce i Europie będzie stosowała tę innowacyjną technologię na tak dużą skalę. To
oczywiste, że chodniki antysmogowe nie
rozwiążą za nas problemu zanieczyszczeń
powietrza i niskiej emisji, ale mogą skutecznie przyczynić się do eliminacji niebezpiecznych substancji pochodzących z ruchu dro-

gowego. Ich efektywność została potwierdzona badaniami – mówi Rafał Trzaskowski,
prezydent m. st. Warszawy. – Wierzę, że bycie pionierem się opłaca. Jednocześnie projekt ten pokazuje, jak miasto i jego jednostki mogą dobrze współpracować ze środowiskiem naukowym, przedsiębiorcami, w
tym deweloperami.
– Jako radni podejmujemy szereg inicjatyw mających przysłużyć się poprawie jakości powietrza w stolicy. Są to działania na
różnych płaszczyznach. Smog nie jest jednak
tylko problemem Warszawy. Zmagają się z
nim setki miast w Polsce. Stolica staje się
wszakże technologicznym liderem w tej wal-

ce. Jestem przekonana, że warszawskim śladem budowy antysmogowych chodników
już wkrótce podążą następne miasta – mówi Aleksandra Gajewska, radna i przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Rady
m. st. Warszawy.
Stolica intensyfikuje walkę ze smogiem.
Jedną z innowacji ograniczających zanieczyszczenie powietrza są właśnie specjalne
chodniki pochłaniające szkodliwe związki,
m. in. dwutlenek azotu. Pozytywne wyniki
badań skuteczności nawierzchni skłoniły
warszawskich drogowców z Zarządu Dróg
Miejskich do wykorzystania nowoczesnej
technologii przy najbliższych remontach.
Już wkrótce modernizację przejdą:

– al. Lotników na odcinku od al. Wilanowskiej do ul. Puławskiej (ponad 5300
mkw.),
– al. Wojska Polskiego na odcinku od ul.
Popiełuszki do pl. Inwalidów (6 tys. mkw.),
– al. Solidarności na odcinku od ul. Bielańskiej do ul. Nowy Przejazd (450 mkw.)
– ciągu ulic Czecha – Sejmikowa na odcinku od ul. Kajki do ul. Wydawniczej (ponad
2000 mkw.),
– ul. Zawodzie na odcinku od ul. Augustówka do ul. Kobylańskiej (1500 mkw.).
Wartość budowy nowych trotuarów to
ponad 5 mln złotych, a prace wykona firma
„Adrog”.

Pierwszy antysmogowy chodnik powstał
w ramach eksperymentu przy rondzie Daszyńskiego. Wybudował go inwestor sąsiedniego biurowca, firma Skanska, przy
współpracy z Zarządem Dróg Miejskich,
partnerami naukowymi i producentem betonu – firmą Górażdże Cement SA. Teraz
miasto wykorzysta nowoczesną metodę, a
warszawiacy zyskają równe chodniki i
czystsze powietrze.
Jeszcze w tym roku antysmogowy chodnik może pojawić się na ul. Górczewskiej na
odcinku od ul. Syreny do ul. Młynarskiej
(5300 mkw.). Podobny remont planowany
jest w Al. Jerozolimskich na odcinku od ul.
Lindleya do al. Jana Pawła II (4700 mkw.),
ul. Idzikowskiego na odcinku od ul. Puławskiej do ul. Sobieskiego (4800 mkw.), a
także al. Reymonta na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Broniewskiego (5100
mkw.).
Jak to działa? Beton, z którego wykonane są antysmogowe płyty chodnikowe, ma
właściwości fotokatalityczne. W ich produkcji wykorzystywany jest cement z dodatkiem nanometrycznego dwutlenku tytanu. Na dobrze nasłonecznionej powierzchni płyty redukują się związki zagrażające zdrowiu, takie jak dwutlenek
azotu. Rozkładane substancje stają się nieszkodliwe (podobne związki stosuje się do
nawożenia roślin) i następnie wraz z wodą
deszczową odprowadzane są do gleby. Atutem samego betonu są właściwości samooczyszczenia się.
Koszty wykonania antysmogowego betonu są niewiele wyższe od standardowego
– zaledwie o kilkanaście procent. Nowoczesne płyty chodnikowe zachowują swoje
oczyszczające właściwości przez cały okres
użytkowania i są tak samo trwałe jak tradycyjne płyty betonowe.
W tym roku z pomocą nowoczesnych
technologii warszawscy drogowcy chcą zapewnić mieszkańcom i turystom nie tylko
komfort i bezpieczeństwo, ale również czyste powietrze, na kolejnych dziesiątkach tysięcy mkw. dróg. Antysmogowy beton ma
szansę stać się standardem podczas prac
ZDM. Będzie to kolejny z elementów działań
stolicy mających na celu poprawę jakości
powietrza w mieście.
Kamil Dąbrowa

Wniosek
o Kartę Ucznia
złożysz
elektronicznie
Działa już specjalna platforma internetowa, na której
można złożyć wniosek o wydanie Karty Ucznia. Kartę,
tak jak do tej pory, odbiera się w szkole.
Platforma przeznaczona jest dla pierwszoklasistów, rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2019/2020. Instrukcje, w jaki sposób z niej korzystać, zostały już przesłane do szkół wraz z prośbą o
przekazanie ich bezpośrednio rodzicom przyjętych dzieci.
Jak działa serwis? Opiekunowie powinni wejść na stronę internetową (każda szkoła ma swój wyłączny adres), a następnie wypełnić formularz i złożyć wniosek o wydanie Karty Ucznia. Składanie
jego papierowej wersji w szkole nie będzie już konieczne, choć taka możliwość zostanie zachowana.
Platforma działa w podobny sposób jak podstrona Warszawskiego Transportu Publicznego, na której składa się wniosek o wydanie Warszawskiej Karty Miejskiej. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego wniosku Zarząd Transportu Miejskiego wyśle na wskazany w formularzu adres e-mailowy potwierdzenie. O terminie
odbioru karty rodziców będą informowały szkoły.
Możliwość bezpłatnych przejazdów Warszawskim Transportem
Publicznym, dzięki decyzji warszawskich radnych, mają uczniowie
warszawskich szkół podstawowych i gimnazjów (niezależnie od
miejsca zamieszkania) oraz mieszkający w stolicy, ale uczący się poza jej granicami. Do tej pory wydano ok. 170 tys. Kart Ucznia.
To m a s z D e m i a ń c z u k
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Noc Muzeów na Mokotowie
Zapraszamy 18 maja na nocny spacer po dzielnicy, do odwiedzenia instytucji, które przygotowały ciekawy program kulturalny, specjalnie na Noc Muzeów:
– Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego, ul.
Wiktorska 99 – Nabierz kondycji przed zwiedzaniem, burmistrz
Rafał Miastowski zaprasza w godz.17.00-18.00 na trening (Fitness Walking) z mistrzem olimpijskim Robertem Korzeniowskim;
– Dom Kultury Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28 – godz.
16.00-18.00 „Ogórkiem po Siekierkach” – historie o ludziach, życiu, zwyczajach i miejscach;
– Dom Kultury Kadr, ul. Rzymowskiego 32 – godz.18.00, koncert Barbary Wrońskiej; 20.00 – wernisaż wystawy „Gobelin roku”; 21.00 – spotkania globtroterów; 22.30 – projekcja filmu dokumentalnego „Love Express. Przypadek Waleriana Borowczyka”;
– Teatr Lalek Guliwer, ul. Różana 16 – godz. 20.00-23.30 podróż tropami Legend Warszawskich wspólnie z Lemuelem Guliwerem (grupy maksymalnie 30-osobowe co 30 minut);
– Muzeum Geologiczne, ul. Rakowiecka 4 (wejście od ul. Wiśniowej) – godz.19.00-24.00 gra muzealna z nagrodami oraz wykład popularno-naukowy prof. Włodzimierza Mizerskiego;
– Sanktuarium św. Andrzeja Boboli, ul. Rakowiecka 61 – godz.
19.00-22.00 zwiedzanie “Krypty Męczenników Powstania Warszawskiego” oraz muzeum św. Andrzeja Boboli (wejście od ulicy św. Andrzeja Boboli)
– Królikarnia - Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego, ul. Puławska 113a, dostępne od 11.00 do 18.00 i od 19.00 do
24.00; godz. 20.00 – oprowadzanie kuratorskie z Anną Miczko;
21.30 – oprowadzanie przez Agatę Plater-Zyberk po wystawie
szlakiem pomników awangardowych. Wstęp wolny!

Majowe potyczki na Siekierkach!
Siekierki błyskawicznie się rozrastają i zaludniają. Dlatego
doskonałym sposobem na wzajemne poznanie i integrowanie
mieszkańców będzie wspólna zabawa na VII Siekierkowskiej
Majówce. W programie będą rodzinne potyczki sportowe i zabawy integracyjne, stoisko przyrodnicze – Siekierkowski Zwierzyniec, stoisko chemiczne – Mała Akademia Siekierkowska,
Wielka Zbiórka Książek, Mała Wyprzedaż Garażowa - „Z półki
na półkę”, malowanie twarzy, zagadki siekierkowskie, zabawa
fantowa, domowe wypieki, grill, stanowisko gazetowe, muchaniec/Skakaniec i wiele innych niespodzianek!
Dla tych, którzy odwiedzą najwięcej festynowych stanowisk
przygotowana jest specjalna nagroda – Majówkowa Obiegówka.
Siekierkowską Majówkę zakończy lokalny polonez i rodzinne
zdjęcie wszystkich uczestników. Z miłości do siekierkowskiej lokalności projekt realizowany jest przez Fundację BO WARTO w
ramach Partnerstwa SIEKIERKI reAKTYWACJA, przy współpracy z DK Dorożkarnia i Szkołą Podstawową nr 3. Projekt dofinansowany jest przez Urząd Dzielnicy Mokotów.
Zapraszamy w niedzielę 19 maja o godz. 15.00 na podwórko
Dorożkarni i boisko Szkoły Podstawowej nr 3.

Hip-hop do tańca!
W sobotę w hali sportowej przy ul. Narbutta 85 młodzi, utalentowani tancerze będą rywalizować w kolejnej edycji Turnieju Tańca Sportowego o Puchar Mokotowa, organizowanym
przez Klub Sportowy “HAND to HAND 1”, a współfinansowanym przez Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
Na turniej zapraszają Rafał Miastowski, burmistrz Mokotowa
oraz Miłosz Górecki – przewodniczący Rady Dzielnicy.
Impreza odbędzie się 18 maja 2019 w Hali Sportowej przy
Szkole Podstawowej nr 85, ul. Narbutta 14. Start godz. 9.30, część
galowa około godz. 13.30 – wstęp wolny.
Celem imprezy jest wyłonienie najlepszych tancerzy na poszczególnych poziomach zaawansowania, popularyzacja tańca
jako formy aktywnego wypoczynku oraz zachowań fair play, a
także konfrontacja i wymiana pomysłów oraz doświadczeń pomiędzy klubami i trenerami. Co roku w turnieju bierze udział
od 500 do 1000 dzieci i młodzieży – zawodnicy trenujący taniec
sportowy w klubach.
Imprezę oceniać będą licencjonowani sędziowie tańca w kategoriach Disco, Disco Freestyle, Hip Hop, Performing Art Improvisation solo oraz w duetach w kategorii Disco oraz Hip Hop.
Zapraszamy wszystkich sympatyków tańca.

Aktywny Mokotów 2019
Trwa wiosenna edycja zajęć „AKTYWNY MOKOTÓW” w ramach programu „OTWARTE OBIEKTY SPORTOWE”
Zajęcia odbywają się od 14 kwietnia do 23 czerwca 2019 r.
Ogólnodostępne zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców Mokotowa w ramach Otwartych Obiektów Sportowych w
niżej wymienionych mokotowskich placówkach oświatowych,
prowadzone są przez nauczycieli wychowania fizycznego posiadających odpowiednie uprawnienia.
Zajęcia odbywają się w wymiarze 4-6 godzin tygodniowo i
obejmują doskonalenie w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, badminton oraz innych.
Informacje:
Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Mokotów
ul. Wiśniowa 37 pok.206, tel. (22) 443 67 93
W programie uczestniczy 9 szkół z terenu Mokotowa:
Szkoła Podstawowa nr 115
Szkoła Podstawowa nr 69
Szkoła Podstawowa nr 146
Zespół Szkół Nr 3
Liceum Ogólnokształcące nr 155
Liceum Ogólnokształcące nr 156
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 1
Zespół Szkół nr 39
Szkoła Podstawowa nr 339

XXIV Bieg Pamięci w Sztutowie
10 maja w Sztutowie odbył się XXIV Bieg Pamięci,
który na stałe wpisał się w
kalendarz uroczystości
związanych z obchodami
kolejnych rocznic wyzwolenia obozu koncentracyjnego Stutthof.
W tegorocznym biegu udział
wzięło 12 szkół z powiatu nowodworskiego. Uczniowie złożyli kwiaty pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa w Muzeum
Stutthof oraz minutą ciszy uczcili pamięć ofiar obozu, do którego trafiała również ludność z powstańczej Warszawy. W tym roku będziemy obchodzić 75. rocznicę Powstania Warszawskiego.
W duchu sportowej, zdrowej
rywalizacji dzieci i młodzież
rozpoczęły bieg w czterech kategoriach. Młodsi uczestnicy po- scy pragnęli osiągnąć jak naj- wała się przy boisku sportowym com wręczał również burmistrz
konali dystans 800 m, nato- lepsze wyniki i jak najszybciej Orlik Szkoły Podstawowej w Dzielnicy Mokotów Rafał Miamiast młodzież 1300 m. Wszy- dotrzeć do mety, która znajdo- Sztutowie. Puchary zwycięz- stowski.

Kolarskie kryterium na Mokotowie
To będzie prawdziwe kolarskie
święto. W niedzielę 19 maja odbędzie się III Mokotowskie Kryterium Kolarskie o Puchar Burmistrza Mokotowa.
Kolarskie Miasteczko z Biurem Zawodów zostanie zlokalizowane przy
ulicy Broniwoja w pobliżu Skweru Grupy AK Granat. Tuż obok znajdą się start
i meta wyścigów. Rywalizacja odbędzie się w wielu kategoriach wiekowych. Na Mokotowie będą ścigać się
przedszkolaki, dzieci i młodzież; samorządowcy i służby mundurowe, a
także oddzielnie amatorzy na rowerach górskich i szosowych.
Wyścigi zostaną rozegrane na trasie
okrężnej ze startem i metą przy Broniwoja. Niezwykle widowiskowa runda
liczy 2000 metrów i prowadzi ulicami
Mokotowa, m. in. Puławską. Trasa wyścigu będzie całkowicie zamknięta dla
ruchu pojazdów.
III Mokotowskie Kryterium Kolarskie
o Puchar Burmistrza Mokotowa jest organizowane przez Poland Bike i Fundację Sport przy ścisłej współpracy z Urzędem Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. Patronat honorowy nad imprezą
sprawuje burmistrz Mokotowa.

Jubileusz Uniwersytetu Trzeciego Wieku
W Centrum Łowicka odbył się uroczysty jubileusz 15-lecia uruchomienia
Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął burmistrz Mokotowa Rafał Miastowski, a uroczystość poprowadziła prezes Uniwersytetu prof. dr
hab. Maria Korecka- Soszkowska.
Władze Dzielnicy Mokotów reprezentowała wiceburmistrzyni Anna Lasocka, która w imieniu Zarządu Dzielnicy odczytała
List Gratulacyjny z okazji jubileuszu.
W trakcie uroczystości, z okazji odbywającego się Roku Moniuszkowskiego,
można było wysłuchać wspaniałego koncertu utworów Moniuszki w wykonaniu tetu z zespołu wokalnego Cantabile i Bel- w kuluarach, podziwiając wystawę wspafantastycznych duetów muzycznych z Ło- canto, jak i z grupy teatralnej Rabsod. Po niałych prac malarskich i rękodzielniczych
dzi. Wystąpili również słuchacze Uniwersy- części oficjalnej można było porozmawiać słuchaczy.

Remont
ulicy
Lutocińskiej
Trwają prace remontowe nawierzchni jezdni przy ul. Lutocińskiej. W związku z tym ulica
w dniach od 9 maja do 17 maja wyłączona jest z ruchu kołowego.
Remont polega na zerwaniu
zużytej betonowej trylinki i zastąpieniu jej nawierzchnią asfaltową. Prace drogowe poprawią
komfort i bezpieczeństwo jazdy.
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Tony Halik byłby z nich dumny!

Egzaminy i sprawdziany
można przeprowadzić na
wiele sposobów. W tym
roku w jednej z klas
pierwszych postanowiliśmy odejść od tradycyjnej klasówki z kartką i
ołówkiem.
Zamiast tego najmłodsi uczniowie ursynowskiej Szkoły Podstawowej nr 16 im Tony Halika wybudowali miasteczko Literkowo.

Każdy dom w miasteczku
miał swoją cenę i by móc go kupić, pierwszoklasiści musieli najpierw zdobyć fundusze. Jak
wskazuje nazwa miasta, wszelkie zadania, za które można było otrzymać zapłatę, związane
były z literami. Dzieci liczyły w
wyrazach głoski i litery, rozpoznawały samogłoski, spółgłoski,
a także dwuznaki, wykazywały
się znajomością podstaw orto-

grafii oraz umiejętnościami kaligraficznymi. Nie zabrakło zadań plastycznych i informatycznych. Za każde poprawnie wykonane zadanie pierwszaki
otrzymywały naklejki, które w
specjalnym sklepie mogły wymienić na domy.
Nie byłoby to przedsięwzięcie aż tak nadzwyczajne, gdyby
nie to, że nad całą zabawą czuwali starsi koledzy. W projekt
zaangażowani byli siódmoklasiści: projektowali miasteczkowe domy, wykonali część łamigłówek, czy karty do zbierania
naklejek. Następnie po swoich
lekcjach zostali w szkole, by
przeprowadzić imprezę. To oni
sprawdzali poprawność wykonania zadań, przyznawali oceny,
czuwali nad bezpieczeństwem
i prawidłowym przebiegiem gry.
Wykazali się ogromną sumiennością i odpowiedzialnością, a
jednocześnie świetnie się bawili razem z dużo młodszymi kolegami. Taka wspólna lekcja była
bardzo cenna zarówno dla
młodszych, jak i dla starszych
uczniów Szesnastki.
Bożena Dybowska
Wo j t e k D ą b r o w s k i

O GOŁĘBICY
Dostał gołąbek raz reprymendę,
Od mamy swej, gołębicy,
Za to, że nas..ał na pewną mendę,
Stojącą na tej ulicy.
Gość w telewizji wywiad zaczynał,
Partyjną chwaląc imprezę…
Więc gołębica skarciła syna:
Kochanie, to nie ten prezes.
© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego)

W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Co mamy z funduszy europejskich
funduszach europejskich możemy usłyszeć od czasu do czasu, najczęściej przy okazji jakichś spektakularnych inwestycji finansowanych
przy ich udziale. Czasem napotykamy zdawkową informację, że ten czy
inny obiekt zbudowano lub wyremontowano dzięki owym funduszom. Dla
większości z nas wiedza na temat unijnych pieniędzy ogranicza się do wyrywkowych wiadomości. Wiemy, że coś takiego istnieje oraz że z przeznaczanych na różne cele zagranicznych środków korzystają głównie szczęśliwcy, których projekty zyskały przychylność europejskich decydentów.
Jak jest naprawdę i jaką rolę odgrywają fundusze europejskie, mogliśmy się dowiedzieć podczas ostatniej edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE) – największej imprezy propagującej samą ideę. Wydarzenie to odbywa się po raz kolejny w całym kraju. W wielu miejscowościach organizowane są spotkania, koncerty, pikniki, kina letnie, pokazy multimedialne etc. Cała
akcja zbiega się z 15-leciem naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Dostarcza ona wiedzy na
temat funduszy, a także pokazuje, na co je wykorzystano dotychczas oraz na co będą przeznaczane w przyszłości.
Inauguracji Dni Otwartych w Muzeum
„Dla większości z nas
X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, towarzyszyła konferencja otwierająca Dni
wiedza na temat unijnych
Funduszy Europejskich 2019.
pieniędzy ogranicza się do Otwarte
Uczestnicy mogli dowiedzieć się o Regiowyrywkowych wiadomości” nalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego. Szczegóły dofinansowania poszczególnych inwestycji przedstawili: Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, z którego wypowiedzi dowiedzieliśmy się, że od 2004
r. ponad 400 projektów z zakresu kultury, turystyki i rewitalizacji otrzymało dofinansowanie w wysokości 1,3 mld złotych, oraz Sylwia Maksim-Wójcicka, kierownik Wydziału Wdrażania Projektów
z obszaru Kultury i Rewitalizacji. Przedstawiła fakty, z których wynika, że niemal w każdym miejscu Mazowsza znajdziemy inwestycje zrealizowane z funduszy europejskich. Wskazała też na konkretne obiekty, m. in. odrestaurowane i poddawane odnowie pałace związane z historią Polski.
Konferencję prowadził Tadeusz Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości, który w ciekawym
wykładzie przedstawił genezę i historię Święta 1 Maja, a spotkanie zaczęło się od obejrzenia obrazów w Galerii Malarstwa Historycznego.
Wybór Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej jako miejsca inauguracji Dni Otwartych był
nieprzypadkowy. Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego placówka zrealizowała dwa ważne projekty, poprawiając swą ofertę kulturalną oraz łożąc na
rewitalizację i modernizację obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca. Rola Muzeum jest trudna do przecenienia. Pozwala na udostępnianie kultury i zachowanie dziedzictwa, wzbogacając ofertę wystawienniczą, ale
również powiększa stale swoje zasoby w ramach Centralnego Magazynu Zbiorów. Ideą galerii jest
prezentowanie zbiorów Muzeum oraz rozszerzanie oferty o nowe dzieła. Każdego roku Muzeum
kupuje nowe obrazy, nawiązuje też współpracę z artystami z zagranicy.
Tegoroczna edycja DOFE jest szóstą z kolei. W ostatni weekend beneficjenci (od 10 do 12 maja)
otworzyli drzwi dla tysięcy odwiedzających, aby zaprezentować swoje projekty i opowiedzieć o efektach unijnych dofinansowań. Podczas akcji, zainteresowani mogli wejść za darmo lub ze zniżką do
najciekawszych miejsc, które zwykle nie są dostępne dla zwiedzających, np. znaleźć się na zapleczu teatru, czy w garderobie dla aktorów, zobaczyć sprzęt ratowniczy lotniska.
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Gadka Tadka

Tadeusz Porębski

Prawda rzucona na tacę
ak Polska długa i szeroka, wrze po wyemitowaniu w Internecie dokumentu braci Tomasza i Marka Sekielskich, zatytułowanego “Tylko nie
mów nikomu”. Kilka dni wcześniej podjąłem w swoim cotygodniowym felietonie ten przez lata niewygodny dla mediów oraz polityków temat i natychmiast dostałem po łbie. Już nazajutrz zarzucono mi prosto w oczy, że “zmieszałem z błotem święty Kościół katolicki”. A ja na to, że nasz liczący ponad 2 tysiące lat Kościół nie może być święty, ponieważ ma zbyt wiele brudu pod paznokciami. Średniowieczna Inkwizycja, utworzona w XIII wieku w celu wyszukiwania, nawracania i karania heretyków w oparciu o postanowienia ujęte m. in. w bullach papieskich, budziła przez kilka wieków paniczny strach w ludziach. Co
bardzo ciekawe, bulle nie wspominały nic o karze śmierci. W przypadku potwierdzenia zarzutu herezji winnego należało wezwać do nawrócenia, a w razie odmowy oddać władzy świeckiej, która
dopiero wtedy mogła wymierzyć stosowną karę. Czyli, Kościół katolicki wskazywał ofiarę, ale
umywał ręce, zlecając likwidację delikwenta oskarżonego o herezję władzom świeckim, które posłusznie wykonywały polecenia biskupów – inkwizytorów.
Bulle papieskie nakazywały natomiast... bezwzględne konfiskowanie majątku skazanych heretyków. I chyba tu leży pies pogrzebany. Kanon “De haereticis”, uchwalony przez biskupów na Soborze Laterańskim IV w 1215 roku, nakazywał ekskomunikę tych, którzy odmówią przyjęcia zasad
wiary katolickiej, oraz przekazywanie ich w ręce władz świeckich, by te wymierzały karę. Kanon
nie określał jednak rodzaju kary, ale w każdym przypadku pociągała ona za sobą konfiskatę całego mienia. Podejrzanych, którzy nie zdołali się oczyścić w ciągu roku, ekskomunikowano i traktowano jako prawomocnie skazanych heretyków. Osoby mające jakiekolwiek powiązania z heretykami mogły zostać aresztowane i ukarane jako wspólnicy zbrodni herezji. To były setki tysięcy, a być
może nawet miliony majątków skonfiskowanych przez Kościół katolicki. Dodać do tego ściągane Świętopietrze, czyli podatek wnoszony przez różne państwa na rzecz papiestwa z racji jego zwierzchnictwa nad danymi ziemiami i mamy odpowiedź na pytanie, skąd tak gigantyczne bogactwo tej wielkiej instytucji, która przecież nic nie produkuje. Żaden Kościół nie jest tak bogaty jak Kościół rzymskokatolicki.
ogactwo, wygodne życie za darmo oraz władza przyciągały do Kościoła różnych ludzi, także skrzywionych psychicznie. Molestowanie i gwałty w parafiach nie zaczęły się w wieku
XX czy XIX, to zjawisko trwa od kilkuset lat, tyle że w przeszłości choćby napomknięcie o
nim mogło kosztować życie. Im mniejsza społeczność, tym większa władza miejscowego proboszcza. To on niepodzielnie sprawował rząd dusz. Wraz z upływem czasu i nadejściem rewolucji technicznej władza ta stopniowo malała, ponieważ większości społeczeństwa otworzyło się okno na świat
w postaci prasy, radia, telewizji, Internetu, a ostatnio portali społecznościowych. Mówi się, że internety wiedzą wszystko i jest to prawda. To dzięki globalnemu przepływowi informacji ujawniono m. in. skandale pedofilskie w łonie Kościoła katolickiego od Irlandii poczynając, poprzez Dominikanę, Chile, USA i Australię, na Polsce kończąc. Ostatnio Puszka Pandory została całkowicie
otwarta, co zaowocowało nad Wisłą gigantycznym wstrząsem społecznym.
Jednak większa część polskich hierarchów – mimo niepodważalnych dowodów przestępstw popełnianych przez księży na bezbronnych dzieciach – idzie “w zaparte”. I to jest najgorsze. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź pogardliwie potraktował dziennikarza, informując tym samym społeczeństwo, że ma film Sekielskich i cały pro„Bogactwo, wygodne życie
blem kościelnej pedofilii w głębokim
poważaniu. W tym momencie ujawniza darmo oraz władza przyła się niezmierzona pycha kościelnego
ciągały do Kościoła różnych dostojnika oraz jego pogarda dla prawa
i osób pokrzywdzonych przez księży.
ludzi, także skrzywionych
Jeden z satyrycznych tygodników
psychicznie”
nadał Głódziowi ksywę “Flaszka”, bynajmniej nie dlatego, że “arcy” uwielbia maślankę bądź kefir. Jego krwistoczerwone, nalane oblicze zdaje się potwierdzać, że nie jest to
wynik spożywania litrami napojów wytwarzanych z krowiego mleka.
Znaczna część nieszczęść w Średniowieczu wiązała się z fundamentalizmem religijnym. Dzisiaj fundamentalizm jeszcze przybrał na sile za sprawą radykalnych odłamów islamu. Do nas jeszcze nie dotarł, ale prawie cała zachodnia Europa ma z tym zjawiskiem coraz większy problem.
Jesteśmy krajem ultrakatolickim i może dlatego odpornym na ekspansję islamu. Ale, jak napisałem w poprzednim felietonie, ludzie chcą w coś wierzyć, muszą w coś wierzyć, więc jeśli Kościół
katolicki utraci swoją dominującą pozycję w naszym społeczeństwie, islam dotrze także nad Wisłę. A może Kościół ją utracić, jeśli w łonie tej instytucji nie nastąpią radykalne zmiany i duchowego przewodnictwa nie przejmą hierarchowie w typie Mirosława Milewskiego, najmłodszego
biskupa w Polsce, arcypasterza z Płocka. Nie zawahał się pójść do studia telewizyjnego i zmierzyć z bardzo niewygodnym problemem. I wygrał. Jako jedyny hierarcha kościelny podziękował
braciom Sekielskim (expressis verbis) za nakręcenie tego jeżącego włosy na głowie dokumentu.
Im dłużej wsłuchiwałem się w słowa młodego biskupa i wpatrywałem w jego mądrą twarz, tym
bardziej wierzyłem, że Kościół katolicki w Polsce zostanie zreformowany i szybko odzyska zaufanie społeczeństwa, mocno ostatnio nadszarpnięte przez pedofilów w sutannach i chroniących ich
starych kołtunów we fioletach.
Polacy, jak to Polacy, znowu podzieleni. Podział w polityce trwa od lat i nic nie zapowiada pojednania. Afera pedofilska w naszym Kościele znów podzieliła ludzi. Jedni wierzą w
fakty i są wściekli na zboczonych kapłanów, a przy okazji na cały Kościół katolicki. Inni uważają aferę za dętą, szytą grubymi nićmi i skrojoną specjalnie na miarę nadchodzących wyborów. Coraz częściej dumam, co w nas Polakach siedzi, że tak łatwo zacietrzewiamy się, dzielimy i walczymy ze sobą. Wadliwe geny? To możliwe, bo nasze geny to prawdziwy genetyczny koktajl. Najeżdżali nas, palili i gwałcili Mongołowie, Tatarzy, Turcy, Szwedzi, Ukraińcy, Rosjanie (Sowieci), Niemcy
i Bóg wie kto jeszcze. Czy biologicznych korzeni Polaków faktycznie należy poszukiwać na dworze
Mieszka I lub u Piasta Kołodzieja i jego żony Rzepichy?
Wziąłem się za lekturę, bo w szkole uczyli tego po łebkach. I co się okazuje? Analizy mitochondrialnego DNA pobranego ze szczątków 43 osób żyjących na ziemiach polskich w okresie wpływów
rzymskich i we wczesnym średniowieczu wskazują na ciągłość genetyczną w przypadku niektórych
linii. Szczątki pochodziły z dwóch stanowisk identyfikowanych z kulturą wielbarską i przeworską.
Kultury te wiążą się z germańskimi ludami Gotów i Wandalów. Goci przybyli ponoć na nasze północne terytoria na trzech statkach ze Skandynawii i założyli tam swoje osady. Ze względu na zimny klimat w IV wieku opuścili niegościnne ziemie i powędrowali na południe Europy. Na ich miejscu ponoć pojawili się Słowianie.
Zastanawia nazwa “Słowianie”, bo rdzeń tego słowa we wszystkich językach powstałych z późnej łaciny oznacza niewolnika (po angielsku slave, po francusku esclave, po niemiecku sklave, po
włosku schiavo, po hiszpańsku esclavo, po portugalsku escravo). Jak pisze Bogusław Jeznach w swoim eseju, “w późnym okresie rzymskim Słowianie stanowili główne źródło zaopatrzenia imperium
w niewolników i słowo etnonim “slavus”, “sclavus”, urobione od naszego “Słowianin”, stało się dla
zachodniej Europy synonimem niewolnika. Przedtem, w klasycznej epoce rzymskiej, niewolnik nazywał się “servus”, o czym wiedzą wszyscy, którzy się łaciny uczyli. Od słowa “servus” poszły
wszystkie dzisiejsze nazwy serwisów, service, czyli usługiwanie, obsługiwanie, serwowanie (dań).
Stare powitanie „Serwus!”, które do dziś przetrwało, to nic innego jak archaiczna deklaracja w rodzaju „sługa i podnóżek, jaśnie pana wysokości”. Ciekawa teoria.
atomiast zdaniem naukowców duńskich, wielu Polaków ma ciemne włosy i oczy dlatego, że są spokrewnieni z azjatyckimi ludami stepowymi. Ludność zamieszkująca Europę
przed ich dotarciem ponoć miała niemal wyłącznie jasne włosy i oczy. Nowi przybysze upowszechnili też w Europie nową umiejętność... jazdę konną, która jest naszym sportem narodowym.
Wszak Polak i koń są od wieków nierozerwalnie związani ze sobą. Ludy stepowe przyniosły też nie
występujący wcześniej w Europie gen, który odpowiada za trawienie mleka przez dorosłych ludzi.
To właśnie dzięki niemu przybysze ze stepów mieli mieć zdolność przyswajania z mleka wapnia i
witaminy B, co pozwoliło im zasiedlać nawet mało nasłonecznione rejony Europy. Można więc powiedzieć, że często spotykany dziś brak tolerancji laktozy może świadczyć o o posiadaniu przez Polaków przodków wśród azjatyckich pasterzy! No i co Państwo na to? Jak mawiali starożytni Rosjanie – “biez wodki nie rozbieriosz”.
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Na Służewcu konie łamią nogi jak zapałki...

Weekend wyścigowych dramatów
W miniony weekend służewiecki
tor przemienił się w rzeźnię.
Trzy konie odniosły bardzo poważne kontuzje, w wyniku których jeden z nich zakończył żywot. Trenerzy winą za tragedię
obciążają organizatora gonitw.
rganizatorem gonitw na
Służewcu jest państwowa
spółka Totalizator Sportowy, która w maju 2008 r. przejęła zabytkowy obiekt w trzydziestoletnią
dzierżawę. Bezpośrednio odpowiedzialnym za prawidłowe zorganizowanie dnia wyścigowego, w tym za
przygotowanie zielonego toru do wyścigów i zabezpieczenie go w taki sposób, by nie dopuścić do kolizji oraz
kontuzji koni i jeźdźców, jest dyrektor
Oddziału Służewiec Wyścigi Konne
Totalizatora Sportowego. Od dekady
trenerzy i jeźdźcy informują o złym
stanie toru, szczególnie w okresie letniej suszy. Na Zachodzie na każdym
szanującym się torze zamontowane
są specjalne systemy deszczownic, które równomiernie nawodniają bieżnię.
Na Służewcu mamy bardzo dobre odwodnienie, czyli dreny zamontowane jeszcze przed II wojną światową, a
także bardzo złe nawodnienie, polegające na obsikiwaniu szlauchami toru
gdzie popadnie.
renerzy twierdzą, że w miniony weekend tor polany
został “w łaty”, w niektórych
miejscach bieżni zbierały się kałuże, w
innych zaś konie natykały się na “beton”. Stawiają też zarzut, iż polano
wodą tylko około siedmiometrowy pasek wokół kanatu. Nieszczęście zaczęło się w sobotę w gonitwie siódmej
dla koni arabskich trzeciej grupy. Tunezyjskiej hodowli debiutant Intissar
Niellans wyłamał na końcowej prostej
w pole, na część toru niepolanego wo-
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dą, mimo to efektywnie finiszował.
Kilkaset metrów przed celownikiem
skrócił akcję i przestał się ścigać zajmując ostatecznie piąte miejsce. Dżokej natychmiast zaprowadził go do
służewieckiego szpitala. Diagnoza:
złamana kość pęcinowa, co wykluczy
ogiera z wyścigów przynajmniej na
kilka miesięcy.
niedzielę ciąg dalszy masakry. W gonitwie czwartej dla starszych folblutów
III grupy zwycięski ogier Design, po zakończeniu wyścigu, zszedł z toru, ale w
stajni zakulał. Okazało się, że ma złamaną kość pęcinową. W tej samej gonitwie faworyt Hipster stopuje na zakręcie i na lawecie zostaje zawieziony do
szpitala. Złamana kość pęcinowa. W
poniedziałek Hipster oraz Intissar Niellans zostają poddane operacji w renomowanej klinice weterynaryjnej w Psucinie. Arabowi wkręcono w kość pęcinową cztery śruby, natomiast z Hipsterem sprawa wyglądała znacznie poważniej. Dr Jan Trela wkręcił mu w nogę kilkanaście śrub oraz płytę. Trwająca 4 godziny operacja kończy się dramatem. Podczas wybudzania z narkozy
Hipsterowi staje serce i koń pada.
Trzech poważnych kontuzji koni, w tym
jednej zakończonej padnięciem zwierzęcia, nie można traktować w kategorii tragicznych zbiegów okoliczności.
To wynik ewidentnego zaniedbania organizatora gonitw.
aka powinna być reakcja organizatora? Przede wszystkim niezwłoczne zamontowanie profesjonalnego systemu nawadniania poprzez zakup specjalnych, elektronicznie regulowanych deszczownic polewających równomiernie cały tor. Tu należy częściowo usprawiedliwić dyrekcję
służewieckiego oddziału TS i zrzucić
winę na zarząd spółki. Od lat, jeszcze za
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czasów urzędowania poprzedniego dyrektora oddziału Włodzimierza Bąkowskiego, oddział wprost żebrał o przyznanie środków na zakup systemu nawadniania nowej generacji. Wszystkie
wnioski zostały wrzucone w siedzibie
zarządu TS przy ul. Kijowskiej 1 do kosza na śmieci. I mamy to, co mamy.
Uwaga do zarządu bogatej państwowej spółki: macie państwo pieniądze
na wszystko, na tłuste pensje dla siebie, koszty reprezentacyjne, służbowe
podróże, na wspieranie różnych fundacji, a nie macie na coś, co decyduje o
zdrowiu i życiu zwierząt? Do tego bardzo cennych? Skandal i wstyd na całą
Polskę.

ie spodziewam się reakcji zarządu TS na niniejszą publikację, jak również na nabrzmiewający na Służewcu problem,
który będzie wzrastał wraz z letnim
wzrostem temperatur. Ci ludzie zajęci
są innymi sprawami, m. in. automatami do gry, które przynoszą konkretny
zysk. Spodziewam się natomiast odniesienia bardzo charakterystycznego
dla decydentów z TS. We wrześniu
2015 w gonitwie płotowej o nagrodę
Hubala połamały nogi aż trzy konie, bo
bieżnia wewnętrzna w zasadzie nie
była nigdy nawadniana. Zrobił się
szum w mediach, natychmiast uaktywnili się obrońcy zwierząt, a są to lu-
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dzie niebywale zajadli, jak idzie o działania na rzecz ochrony naszego zwierzostanu. Co na to zarząd TS? Zarząd
TS wybrał najprostsze rozwiązanie –
zlikwidował gonitwy płotowe na Służewcu zgodnie z teorią, że jeśli zwiększa się liczba wypadków samochodowych, należy zaprzestać produkcji aut.
Prostota, prostota i jeszcze raz prostota, jak mawiał Marek Aureliusz. Skoro
konie łamią nogi na torze, zlikwidujmy
wyścigi oraz sam tor i problem zniknie.
Genialne. A na poważnie: naprawdę
można spodziewać się wkrótce takiego rozwiązania.
Ta d e u s z P o r ę b s k i
F o t o : To r S ł u ż e w i e c

Młodziczki KS Metro trzecią drużyną w Polsce!
W miniony weekend, od 10
do 12 maja, w Giżycku
rozgrywany był finałowy
Turniej o Mistrzostwo Polski młodziczek. Pierwszy –
historyczny medal dla
młodzieżowej żeńskiej sekcji Klubu Sportowego „Metro” Warszawa wywalczyły podopieczne Dariusza
Kopaniaka.
Młodziczki KS Metro Warszawa fazę grupową przeszły jak
burza – pokonując wszystkie trzy
drużyny ze swoje grupy. Najpierw 2:0 wygrały z UKS Pomorzanie Pogodno Szczecin, następnie, także 2:0 z MKS Dwójka Zawiercie. W ostatnim meczu fazy grupowej w tie-breaku
(2:1) pokonały SMS Solna Wieliczka. Trzy zwycięstwa dały im
awans do półfinałów z pierwszego miejsca w grupie B, gdzie
czekały na nie już zawodniczki
#Volley Wrocław, jak się później
okazało Mistrzynie Polski.
Półfinałowy mecz był zdecydowanie najcięższym w wykonaniu naszych siatkarek, które
mimo prowadzenia w tie-breaku, ostatecznie uległy wrocławiankom 1:2 i nie awansowały
do wielkiego finału Mistrzostw
Polski młodziczek.
Podopiecznym Dariusza Kopaniaka została walka o brąz.
Choć sobotnie półfinałowe spotkanie skończyły o później, nocnej godzinie, w niedzielny poranek były w pełni gotowe do walki o brązowy medal Mistrzostw
Polski. Od pierwszej do ostatniej
piłki tego decydującego, ostatniego meczu, nie pozostawiły
złudzeń swoim przeciwniczkom
z Włocławka, że do Warszawy
nie zamierzają wracać z pustymi
rękoma. Grając bardzo pewnie i
kombinacyjnie zwyciężyły 2:0 i

stanęły na najniższym – trzecim
stopniu podium Mistrzostw Polski młodziczek.
– Po półfinałowym meczu z
drużyną z Wrocławia polały się
łzy, jakich jeszcze nie widziałem.
Pozostało nam po krótkiej nocy
następnego ranka powalczyć o
wymarzony medal; to nic, że
brązowy. Ale jak zresetować
emocje, chcieć grać i walczyć,
kiedy w głowie siedzi 13:9? Poranna rozmowa na pomoście w
Giżycku przy pięknej pogodzie i
z wesołymi opowieściami o swoich pierwszych siatkarskich treningach sprzed lat, moim zdaniem zdecydowała o tym, że do
meczu o brąz dziewczyny wy-

skoczyły na zupełnie nowej energii. Pierwszy set wygrany z Włocławkiem do 8, w drugim trochę siatkarskiej przepychanki,
ale potem odjazd na 25:18 i
znów łzy – tym razem wielkiej
radości. Powiedziałem dziewczynom, że ten brąz jest pozłacany i że jest o wyjątkowej wartości, bo raz, że to pierwszy medal Mistrzostw Polski dla dziewczęcego KS Metro i dwa, że ten
brąz będzie zawsze miał w sobie niewidoczną grawerkę 13:9
z późniejszymi mistrzyniami Polski a dla nas będzie oznaczał, że
umieliśmy się po tym przegranym półfinale szybko pozbierać,
a to sztuka, która udaje się tylko

najlepszym sportowcom. Kto
wie może na złoto przyjdzie
wkrótce czas za rok, dwa… Dzisiaj jest cudownie. Ogromna radość i satysfakcja z minionego
sezonu. Tego nikt nam nie zabierze, to jest w nas i pozostanie na długi czas. W historii KS
Metro Warszawa na zawsze.
Dziewczyny dopisały do metrowskiej historii kolejny piękny
rozdział. Dla mnie osobiście ten
brąz ma smak złota, sportowego
złota, za którym zawsze kryją
się lata treningów, setki godzin
pracy, hektolitry potu, niesamowite niezapomniane emocje.
Wszystkim, którzy przyczynili
się do tych wyników, wspierali,

pomagali, trzymali kciuki – bardzo dziękuję! – podsumowuje finałowy turniej Trener Dariusz
Kopaniak.
– Trzecie miejsce w Polsce to
dla nas ogromny sukces, na który pracowałyśmy naprawdę długo… Wszystkie treningi, obozy i
„karne kółka” w Łukcie, dziś zaowocowały i to najpiękniej – bo
medalem! Naszym celem była
walka o złoto, ale niestety mecz
półfinałowy nie poszedł po naszej myśli. Taki jest sport i musimy się z tym pogodzić. Raz się
wygrywa, a raz się przegrywa.
Zdajemy sobie sprawę, że porażki nieustannie wpisane są w życie każdego sportowca. My speł-

niłyśmy swoje marzenie, czyli
zdobyłyśmy medal w finałach
Mistrzostw Polski. Jako kapitan,
jestem dumna ze swojej drużyny,
bo kończymy ten sezon naprawdę dobrze. Jesteśmy trzecią drużyną w Polsce! – dodaje Wiktoria Zagumny, kapitan brązowej
drużyny młodziczek KS Metro
Warszawa.
Brązowy medal Mistrzostw
Polski młodziczek, to 14. medal
młodzieżowych Mistrzostw Polski w historii klubu z Ursynowa,
ale pierwszy w ciągu pięcioletniej historii sekcji żeńskiej KS
Metro Warszawa (przyp. powstała w 2014 roku). Od minionego weekendu, do medalowego dobytku KS Metro Warszawa
dodamy także brązowy medal z
Giżycka – to piękny prezent, który sprawiły młodziczki Metra na
25. lecie działalności młodzieżowego KS Metro Warszawa,
które będziemy obchodzić w
grudniu bieżącego roku.
Nagrodę indywidualną, dla
najlepszej przyjmującej Turnieju
otrzymała zawodnicza KS Metro Warszawa – Karolina Staniszewska.
Końcowa kolejność Mistrzostw Polski Młodziczek Giżycko 2019:
1. Volley Wrocław
2. UKS Pomorzanie Pogodno
Szczecin
3. KS Metro Warszawa
4. WTS KDBS Bank Włocławek
5. MKS Dwójka Zawiercie
6. Gedania Gdańsk
7. MS Solna Wieliczka
8. UKS Lider Konstantynów
Łódzki
M a g d a l e n a Ko c i k
Fot: Piotr Sumara/PZPS.pl
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KREDYTY - POŻYCZKI CHWILÓWKI bez BIK.
Tel. 577 668 566
POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

KUPIĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327
KUPIĘ przedmioty z
likwidowanych mieszkań oraz
znaczki, monety, 601 235 118
SKUP książek, dojazd,
509 548 582

CHEMIA, matematyka,
22 641 82 33
FRANCUSKI, rosyjski,
608 058 494
HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, 693 329 929
MATEMATYKA, FIZYKA,
22 649 40 27, 691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030
MATEMATYKA, FIZYKA,
wieloletnie doświadczenie,
605 783 233

3-P
POKOJOWE mieszkanie
wynajmę jednej osobie (studentka,
student), 1000 zł na miesiąc,
wszystkie media, wliczone, okolice
al. Wilanowskiej,, Warszawa,
tel. 22 301 69 50
DZIAŁKI budowlane 800 - 1200
m2 Prażmów, 602 770 361
KUPIĘ mieszkanie z trudną
sytuacją prawną, 501 020 006
MIESZKANIE za gotówkę do
remontu kupię, 537 577 111
POSZUKUJĘ taniego pokoju
do wynajęcia,
Ursynów i okolice,
519 146 590
WYNAJMĘ halę 1000 m2 lub
inne propozycje, Prażmów,
602 77 03 61
ZADŁUŻONE mieszkanie kupię,
511 211 373

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840

Mieszkania:
kupno
! Kupię 2-3 pok. na Starówce,
601 720 840
sprzedaż
! Centrum, 45 m2, ul.
Senatorska, 3 pok., 601 720 840
! Centrum, 120 m2, Hoża,
piękny apartament, kamienica z
1938 r., 601 720 840
! Centrum, Starówka, 37 m2,
2 pokoje, 601 720 840
! Kabaty, 85 m2, 3 pok. do
wejścia, c. 745 tys. zł do neg.,oś.
zamknięte, 601 720 840
! Krakowskie Przedmieście,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840
! Mokotów Górny, segment
250 m2, blisko metra, tylko
1 mln.520 tys. zł, 601 720 840
! Ochota, kamienica, 2 pok.
47 m2, 470 tys. zł, 601 720 840
! Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840
! Starówka, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł do neg., cisza,spokój,
świetny punkt, 601 720 840
! Wilanów, przepiękny
penthouse z tarasem 100 m na
dachu, cisza, spokój, 1 mln 700
tys. zł - do neg., 601 720 840
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów, Wilanów,
Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840
Domy:
! Dom 240 m2, Józefosław,
dobry standard, do wprowadzenia,
tylko 765 tys. zł, 601 720 840
! Dom Las Kabacki, 400 m2, ok.
ul. Jagielskiej, działka 1500 m2, do
wejścia, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840
! Józefosław, dom 120 m2
c. tylko 565 tys.zł, 601 720 840
! Konstancin, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 895 tys. zł.
Tel. 601 720 840
! Konstancin, dom w pobliżu
tężni 350/1000 m2 działki,
oddzielny garaż na 2 samochody,
starodrzew, piękna okolica c. 1
milion 490 tys. zł., 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Mokotów, segment 280/450
m2 działki, blisko metra. Cisza,
spokój, dobra cena 1 mln 780 tys.
zł, 601 720 840,,
! Ursynów, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2 mln 500 tys. zł,
601 720 840
! Wilanów, piękny dom 420 m2
w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840
Działki:
! Konstancin, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840
! Powsin, działka usługowoprzem. k.obwodnicy Warszawy,
4 ha, 601 720 840
! Pyry, 1 ha działka pod
mieszkaniówkę, 601 720 840
! Pyry, 2 ha działka
mieszkaniowo-usługowa, c. 12 mln
500 tys zł, 601 720 840
! Wilanów, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840

! Wilanów, 13 700 m2, usł.przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja 350 zł/m2 do neg.,
601 720 840
! Wilanów, 18 tys. m2,
wszystkie media, 601 720 840
Do wynajęcia:
! Kabaty, 56 m2 pokoje, 2.400
+ 200 (garaż) zł/m-c, 601 720 840
! Kabaty, 62 m2, 3 pokoje,
ul. Jeżewskiego, piękne miejsce,
taras, 3.300 zł/m-c,601 720 840
! Mieszkanie k. Arkadii, rondo
Babka, 4 pokoje 135 m1, cisza,
spokój, 6500 zł/m-c
! Ursynów, 56 m2, 2 pokoje do
wynajęcia, 2600 zł/m-c z garażem
podziemnym, dobry stan, 601 720 840
Lokale handlowe :
! 400 m2, lokal na każdą
działalność: sklep, dom weselny,
budynek wolnostojący z
parkingiem przy dużej arterii
komunikacujnej, Warszawa,
601 720 840
! Bemowo, lokal handlowy
84 m2, zgoda na alkohol, pod
gastronomię, przy głównej ulicy.
c. 1 mln. z VAT
! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca
! Centrum, do sprzedania
75 m2, lokal handlowy okolice
Nowego Światu, c. 1 mln.500 tys.
zł, 601 720 840
! Centrum, na kawiarnię 8000
zł/m-c, 601 720 840
! Lokal 102 m2 z b. dobrym
najemcą sieciowym na 10 lat,
świetny punkt. c. 2 mln zł z VAT,
601 720 840
! Lokal 160 m2, Centrum do
wynajęcia na kawiarnię, 13 000
zł/m-c, 601 720 840
! Lokal handlowy 129 m2,
z wieloletnim najemcą - bank, do
sprzedania, c. 1 mln 900 tys. zł,
601 720 840
! Lokal z najemcą, Wola,
420 tys.zł, 601 720 840
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840
! Ursynów, 400 m2, lokal z
super sieciowym najemcą na
10 lat, 601 720 840
Kabaty, 128 m2 lokal
! Ursynów-K
z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c, 601 720 840
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840
! Żoliborz, 80 m2 z ogródkiem,
idealne na restaurację. Do wynajęcia
lub sprzedaży, 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie szuka
dla swoich klientów: mieszkań,
apartamentów, domów,
rezydencji, niezabudowanych
działek gruntu w południowej
części Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” pilnie poszukuje
mieszkań dwupokojowych,
trzypokojowych i
czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840

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

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59, 501 122 888
OKNA, naprawy, serwis,
787 793 700
REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530

DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81
KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67,
696 37 37 75
KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05,
601 737 777
MALOWANIE, 698 431 913
MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907

APTEKA na Ursynowie zatrudni
mgr farmacji na dyżury,
22 643 01 02
DO PRASOWANIA pralnia
Natolin, 501 040 863
FRYZJERA/-K
KĘ, stylistę,
manicurzystkę, uczennicę. Bardzo
dobre warunki. Akademia
Fryzjerska Piaseczno, 601 240 223
GRAFIKA komputerowego do
firmy poligraficznej, Piaseczno,
601 213 555
KIEROWCĘ kat.B - jazda autem
dostawczym, nie kurierka,
535 170 170
PRACA dla rencisty - opieka nad
mieszkaniem, al. Wilanowska,
Warszawa, 22 301 69 50
SZKOŁA PODSTAWOWA 303
ul. Koncertowa 4 zatrudni
sprzątaczki na zastępstwo - pełny
etat oraz 1/2 etatu.
Tel.: 22 643 65 34
URSYNOWSKIE Centrum
Sportu i Rekreacji poszukuje
pracownika sprzątajacego.
Tel. 785 501 318
ZATRUDNIĘ
montera,
22 754 46 70

ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315

ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
STOLARKA,pełny
zakres,naprawy 22 641 54 84;
601 751 247
STOLARSTWO 505 935 627
SZKLARSKIE, ul.
Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202
TAPICERSTWO, 22 618 18 26;
502 250 803
TELEWIZORY, 501 829 771
TRANSPORT bagażowy,
518 008 058
TYNKI, wylewki, piana pur,
668 327 588

WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37; 22
671 15 79
MASAŻ klasyczny oraz poprawa
sprawności ruchowej, 602 775 339
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Rzeźbiarski „ROZBIEG” w Galerii Działań
W czwartek 9 maja została otwarta wystawa „Rozbieg”, przygotowana
przez 7. Pracownię Rzeźby
prowadzoną prof. Jacka
Jagielskiego na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Prezentuje ona
wybrane postawy artystyczne studentów, absolwentów, pedagogów i artystów związanych z tą
pracownią.
Ukazuje i promuje, aktualne
tendencje, zainteresowania i
twórcze zmagania studentów,
oraz różne drogi artystyczne absolwentów i artystów, aktywnie
funkcjonujących w życiu kulturalnym i artystycznym.
Pracownia jest miejscem, w
którym dokonuje się poszukiwań własnego oblicza artystycznego poprzez określanie personalnych przestrzeni, czasu i
miejsc. Istotą jest weryfikacja tego, co znane, zetknięcie się z
przestrzenią i samym sobą, zafascynowanie dialogiem między
materią a swoim zaciekawieniem, odkrywanie rzeczywistości i znaczenie jej swoim dotykiem. Tu nauka, edukacja, doświadczenie przez pryzmat
twórczości i aspekty rzeźby od-

Marek Majewski, Beata Kawczyńska, Jacek Fedorowicz

krywają nieznane dotąd obszary. W nich pojawiają się coraz to
nowe pytania, obok których nie
sposób przejść, a trzeba się do
nich odnieść. Pojawiające się rozwiązania generują kolejne intry-

gania się z przestrzenią rzeczywistą, personalną i wyimaginowaną oraz pokonywanie oporu
w wielu wymiarach jego pojmowania, także oporu materii, są
elementami zasadniczo współtworzącymi pracownię, w której student dąży do stworzenia
własnej tożsamości artystycznej.
Ważnym elementem kształcenia jest praca z aparatem fotograficznym, kamerą czy komputerem – tak w sferze ekspozycji i
dokumentacji, jak i w obszarze
twórczego przeobrażenia formy.
Celem i ambicją prowadzącego
pracownię jest ponadto promowanie twórczości własnej studentów i ukazywanie ich osiągnięć poprzez udział w pokazach i partycypowanie w wystawach i wydarzeniach artystycznych tak na terenie uczelni, jak i
poza nią.
Uczestnicy wystawy: Dariusz
Jabłoński, Bartosz Jagielski, Jacek Jagielski, Kaja Koster, Martyna Pająk, Marta Rzepińska, Marek Sitko, Eugeniusz Skorwider,
Konrad Smela, Marta Sucherska, Dawid Szafrański, Debora
Wiśniewska, Jacek Wojciechowgujące sfery, rejony, one zaś im- ski. Wystawa czynna do
plikują kolejne pytania pobudza- 05.06.2019
Jacek Jagielski
jące ciekawość poznania. Zma-

Wiosenna Wyprzedaż Garażowa
W najbliższą sobotę 18 maja w godzinach 11:00 - 14:00 na parkingu przed Dzielnicowym
Ośrodkiem Kultury Ursynów przy ul. Kajakowej 12b, odbędzie się Wiosenna Wyprzedaż Garażowa na Zielonym Ursynowie. Rejestracja dla osób sprzedających pod adresem: mal@dokursynow.pl - ilość miejsc ograniczona. Serdecznie zapraszamy.

VHS FEST RUSZA PONOWNIE !
Już 20 maja (poniedziałek) o godz. 19:00 w Multikinie Ursynów ruszy II edycja VHS FEST czyli przeglądu “Vybranych Historii Studentów” organizowany przez Warszawską Szkołę Reklamy. Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa - oprócz etiud fabularnych pojawią się także animacje, reklamy oraz film
dokumentalny. Widzowie wybiorą najlepszą produkcję nagradzając ją Nagrodą Publiczności.
Prace, które będziemy mieli przyjemność oglądać są owocem twórczości studentów oraz słuchaczy WSR z ostatniego roku. Repertuar tegorocznej edycji VHS obejmuje różnorodne formy filmowe obejmujące fabułę, reklamę, dokument oraz animację. VHS FEST daje możliwość młodym twórcom zaprezentować swój dorobek przed szeroką publicznością. Wśród widzów, którzy wezmą udział
w głosowaniu rozlosowane zostanie podwójne zaproszenie na wybrany seans w Multikinie Ursynów. Warszawska Szkoła Reklamy, jedyna na Ursynowie szkoła artystyczna, od 25 lat wspiera rozwój kreatywności i twórczość młodych artystów. Prezentowane obrazy są nieraz pierwszymi filmowymi Partnerem przeglądu VHS FEST jest Multikino Ursynów. Wstęp wolny. Zachęcamy do dołączania do wydarzenia „VHS FEST vol. II” na profilu WSR na Facebooku.

Beatyfikacja weteranów...
W poniedziałek (13 maja), mieliśmy
wielką przyjemność obejrzeć w Domu
Sztuki ostatni w tym sezonie, cieszący się
od lat ogromnym zainteresowaniem i
uznaniem publiczności, program z cyklu Marek Majewski i jego goście.
Niewątpliwą gwiazdą wieczoru był Jacek Fedorowicz – legenda polskiej sceny, filmu i estrady.
Pradziadek polskiej satyry – jak zapowiedział gościa gospodarz programu, poeta i satyryk, Marek
Majewski.
Jacek Fedorowicz istotnie jest już pradziadkiem, ma 82 lata, trójkę prawnucząt, z których jest
dumny, ale wcale nie ukrywa swojego wieku, ba!
wręcz się nim szczyci. Jest w znakomitej formie.
Wygłaszał swoje monologi z pamięci, zadziwiał
werwą i choreograficznymi wstawkami. Jakież
trzeba mieć poczucie humoru, zmysł obserwacji
i umiejętność pointowania, a jednocześnie dystans do siebie samego! Może być ciągle przykładem i wzorem dla młodszych kabareciarzy.
Starsi ludzie lubią wspomnienia, toteż przypomniał niezapomnianą postać pana kierownika z
kultowego programu radiowego „60 minut na godzinę”, wkładając w jego usta bardzo aktualne
akcenty i odniesienia do współczesności. Trzeba
przyznać, że obecni prominenci życia politycznego mentalnie nie odbiegają od kadr tamtej słusznie minionej epoki.
Znakomitym dopełnieniem, wywołującym salwy śmiechu na widowni, była prezentacja archiwalnych fragmentów satyrycznej wersji Dziennika Telewizyjnego. Fedorowicz był w owym czasie
prekursorem takiej formy montażu, podkładania
innego dźwięku pod obrazy z wypowiedziami
znanych polityków, co zawsze owocowało komicznym efektem, a i obecnie budzi zabawne skojarzenia.
Niezawodny od lat Marek Majewski zaprezentował kilka utworów ze swoich ostatnich płyt (Że

tobie się jeszcze chce, Lepiej), piosenkę o gusłach
i zabobonach oraz przejmującą parafrazę piosenki Kabaretu Starszych Panów (Nie zaśnij), która w
ubiegłym roku zrobiła furorę w Sopocie w wykonaniu Jerzego Kryszaka.
Marek Majewski, sam będąc już emerytowanym młodzieńcem, uznał, że średnią wieku występujących wykonawców należy zdecydowanie obniżyć i dokonał tego radykalnie i skutecznie, zapraszając do udziału młodą utalentowaną piosenkarkę Beatę Kawczyńską. Na estradzie pielęgnuje ona tradycje Kabaretu Starszych Panów, trzy lata temu (2016) zachwyciła publiczność i jurorów
podczas XII Ogólnopolskiego Festiwalu Jeremiego Przybory Stacja Kutno. Pani Beata znakomicie
odnalazła się w programie i dzielnie sekundowała starszym kolegom. Była urocza zarówno wcielając się w postać Zuli Pogorzelskiej, jak i śpiewając utwory ze współczesnego repertuaru (Pejzaż
bez ciebie).
Warto również podkreślić wyjątkowo zgrabny
scenariusz programu. Nie była to li tylko przypadkowa składanka utworów poszczególnych wykonawców, ale bardzo zręczne i logiczne połączenie poszczególnych elementów, wspólne wykonanie przez całą trójkę kilku piosenek, przepyszna formuła wywiadu, który z Fedorowiczem
przeprowadził Majewski. Wspaniałą klamrą programu okazała się, otwierająca program i powtórzona na bis, dowcipna wersja historii kabaretu od
Zielonego Balonika poprzez Qui pro Quo do czasów współczesnych.
Tak się robi programy satyryczne i kabaretowe
dla inteligentnej publiczności. Lekkie i dowcipne
w formie, a w treści głębokie i wymowne. Mamy
nadzieję, że obecni włodarze Ursynowa, finansujący program, nie pozbawią nas w przyszłym sezonie prawdziwej intelektualnej rozrywki i podejmą rozsądną decyzję o kontynuowaniu cyklu.
Wo j c i e c h D ą b r o w s k i
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