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Wciągu zaledwie czte-
rech godzin wyjdą
na tor niemal

wszystkie najlepsze konie wy-
ścigowe w Polsce z wszystkich
roczników, z wyjątkiem Night
Tornado. Polski derbista 2021
Guitar Man kontra koń roku
2020 Timemaster w Nagrodzie
Golejewka – cóż to będzie za po-
jedynek! Co więcej, emocje będą
skumulowane, bowiem w sobo-
tę wyścigi odbywają się także we
Wrocławiu i będzie je można
oglądać na Służewcu na telebi-
mie i ekranach telewizorów. 

Na obu torach – i na Służew-
cu i na Partynicach – gonitwy
będą rozgrywane na przemian
co 40 minut, co oznacza, że co

20 minut będziemy mieli nie-
zwykłe emocje sportowe i w to-
talizatorze. Trudno tego dnia
wyobrazić sobie piękniejsze i
bardziej atrakcyjne miejsce w
Warszawie i okolicach. Niezwy-
kłej urody, szybkie jak wiatr ko-
nie, wyścigowe emocje, prze-
piękny zielony park, kwitnące
bzy i kasztany, zapowiadana
świetna pogoda – to gwarancja
spędzenia wspaniałej sobotniej
majówki na Służewcu. 

T or Służewiec przygoto-
wał na sezon 2022 spe-
cjalny program gonitw.

Wyścigowy kalendarz został
ułożony tak, że będziemy mieli
w ciągu rok nie tylko trzy wspa-
niałe gale jak dotychczas

(Otwarcie Sezonu, Gala Derby i
Wielka Warszawska), ale także
kilka dodatkowych. Największe
gonitwy zostały bowiem w po-
szczególnych miesiącach zapla-
nowane nie w różne dni, ale
wspólnie w jednym, aby stwo-
rzyć niezwykle atrakcyjne dni
wyścigowe. 

N ajbliższa gala już w
sobotę, ale warto już
teraz zarezerwować

czas w sobotę 11 czerwca, gdy
zostaną rozegrane ostatnie
sprawdziany przed Derby – Na-
grody Soliny i Iwna, a także
Haracza i Widzowa. Ponadto
tego dnia odbędzie się goni-
twa z serii Women Power, w
której rywalizować będą dziel-
ne amazonki.

Warto być w sobotę na Słu-
żewcu już od godziny 14, bo 10
minut później wystartuje pierw-
sza gonitwa we Wrocławiu, któ-
rą można obstawiać i oglądać
w Warszawie. Drugi wyścig na
Partynicach odbędzie się o
14.40. Pierwsza gonitwa na Słu-
żewcu rozpocznie się o godzi-
nie 15. Będzie jak u Alfreda
Hitchcocka, zacznie się od trzę-
sienia ziemi, a później będzie
już tylko ciekawiej. 

O godzinie 15.40 zobaczymy
najlepsze konie w Polsce na śred-
nich i długich dystansach w Na-
grodzie Golejewka na 2000 m.
To będzie pierwsza od lipca 2021
okazja, aby zobaczyć na torze
zwycięzcę Derby – Guitar Ma-
na. Pojedzie na nim „superdżo-
kej” Szczepan Mazur, który w
sezonie zimowym ścigał się u
szejków w Katarze i wygrał tam
ponad 40 gonitw.

Guitar Man jest synem
ikony światowych wy-
ścigów konnych - Gali-

leo. Pokrycie klaczy ogierem Ga-
lileo kosztowało, bagatela, 400
tysięcy euro. Trener Adam Wy-
rzyk zebrał syndykat właścicieli
(jest ich siedmioro), którzy zaku-
pili Guitar Mana z najlepszej
stadniny w Europie, irlandzkiej
Coolmore. 

Guitar Man w tym roku wy-
brał się już na rekonesans do Ber-
lina. W stolicy Niemiec nie po-
szło mu za dobrze, zajął 10 miej-
sce na 12 koni, ale po tak dłu-
giej przerwie nie mógł być w naj-
wyższej formie. Tym większe za-
ciekawienie budzi to, czy Guitar
Man wróci na najwyższy poziom
w Nagrodzie Golejewka, czy
znajdzie pogromcę...

Ojciec Guitar Mana -
Galileo - padł niestety
w ubiegłym roku, ale

miał już 23 lata i zostawił po so-
bie wielu championów. Odszedł
kilka dni po triumfie swego syna
w Derby na Służewcu. Ze wzglę-
du na wyborny rodowód Guitar
Mana, można mieć nadzieję, że
w stadzie stanie się jednym z na-
stępców swojego słynnego ojca.

Guitar Mana czeka trudna
przeprawa, bo rywale są z naj-
wyższej półki, na czele z koniem
roku 2020 w Polsce Timemaste-
rem. Historia tego konia pobu-
dza wyobraźnię i jest to wyścigo-
we urzeczywistnienie bajki o
brzydkim kaczątku, które prze-
istacza się w pięknego łabędzia.
Timemaster został zakupiony na
aukcji roczniaków w Deauville
przez trenera Krzysztofa Zie-
miańskiego i jego partnerkę Ma-
riannę Surtel, która dosiada Ti-
memastera na treningach i jest
świetną znawczynią rodowo-
dów, a także przez byłego za-
wodnika MMA i aktora Toma-
sza Oświecińskiego.

Został wylicytowany za 5
tysięcy euro, ale okazało
się, że ma tzw. wadę

zwrotną. Polacy zaryzykowali, li-
cząc, że uda się poradzić z proble-
mami tego młodego konia i zosta-
wili go w treningu, ustalając cenę
zakupu na ledwie 1000 euro. Był
to strzał w dziesiątkę. Timema-
ster jest zdrowy i sprawny, dotąd
na Służewcu na 15 startów wy-
grał aż 10 razy, zarabiając w Pol-
sce 391 050 złotych. Dołożył zwy-
cięstwo w Bratysławie w Cenie
Scottish Rifla, gdzie zainkasował
6750 euro. W całej karierze wy-
grał już prawie 100 tysięcy euro.
Przy zakupie za tysiąc euro to pra-
wie stukrotna przebitka!

Szyki faworytom będą chcia-
ły pokrzyżować tak znakomite
konie jak: Petit (drugi w Wiel-
kiej Warszawskiej 2021 za Night
Tornado), świetna klacz Wed-
ding Ring (wygrała klasyczną
Nagrodę Wiosenną), czy cztero-
latki Anator i Gryphon, które bę-
dą chciały zrewanżować się Gu-
itar Manowi za porażkę w Derby.

A Derby 2022 tradycyjnie już
w pierwszą niedzielę lipca, a w
najbliższą sobotę wspaniałe prelu-
dium do tego - pierwsze klasyki. W
Nagrodzie Westminster Wiosen-
nej (1600 m, godz. 17) wystartu-
ją najlepsze trzyletnie klacze. Czy
najlepsza dwulatka poprzednie-
go sezonu Moonu zachowa status
niepokonanej? Będzie ją wspie-
rać, a może starać się pokonać,

Westminster Cat, też należąca do
Głównego Partnera Sezonu 2022
na Służewcu - firmy Westminster.
W gonitwie wystartuje aż 10 kla-
czy i łowcy niespodzianek będą
mieli pole do popisu. 

Stajnia Westminster wy-
stawia też faworytów w
drugim klasyku na 1600

m – Nagrodzie Westminster Ru-
lera (polski odpowiednik angiel-
skiej gonitwy 2000 Guineas Sta-
kes). To będzie rewanż za wy-
ścig o Nagrodę Strzegomia, w
której „zimowy faworyt na Der-
by” Matt Machine minimalnie
pokonał Kaneshyę, a przedzielił
je jeszcze dzielny Groszek, treno-
wany przez Adama Wyrzyka. W
sobotę trzeba uważać też na dwa
inne utalentowane konie - Jolly
Jumpera i Syriusza. 

Pojedynki na szczycie za-
mkniemy w sobotę o godz.
19.20, gdy w Nagrodzie Jaro-
szówki zmierzy się sześć koni na
dystansie 1300 metrów. Sytu-
acja wśród czołowych sprinte-
rów jest bardzo wyrównana,
każdy z widzów może zdać się
na swoje oko i intuicję. Wyda-
rzeniem będzie powrót na tor
niepokonanego dwulatka w se-
zonie 2020 Power Barbariana,
który zajął dalekie miejsce w
Derby 2021 na 2400 m, ale teraz
wraca na krótsze dystanse. 

Wsobotę na Torze Słu-
żewiec będą czeka-
ły także dodatkowe

atrakcje. Odbędą się dwa wyda-
rzenia dla fanów koni mecha-
nicznych. Warsaw Caravaning
Festival to połączenie targów
kamperów, przyczep i akceso-
riów, zlotu caravaningowego,
giełdy kamperów i akcesoriów
używanych. Na wystawie zoba-
czymy ponad 100 pojazdów i po-
znamy ofertę 30 firm związanych
z caravaningiem, a na zlocie za-
gości około 150 ekip z całej Pol-
ski. Targi potrwają od 09:00 do
19:00. Równolegle odbywać się
będzie także II Zlot Klasycznej
Motoryzacji, a podczas niego bę-
dzie można zobaczyć auta z du-
szą, z historią, pieczołowicie od-
restaurowane, kupione na au-
kcjach, wypatrzone, wylicytowa-
ne. Wejście na obie wystawy w
ramach biletów na dzień wyści-
gowy. Nie zabraknie także boga-
tej strefy FoodTrucków oraz
atrakcji dla dzieci z rywalizacją
HOBBY HORSE na czele.

R o b e r t  Z i e l i ń s k i
e k s p e r t  S ł u ż e w i e c  i T V

F o t .  To r  W y ś c i g ó w  
K o n n y c h  S ł u ż e w i e c

W sobotę najpiękniejsza majówka 
w historii Toru Służewiec...

To będzie prawdziwa wielka wyścigowa sobota na 
Służewcu! Tego dnia nie wypada nie być na Torze. 
Wyścigowa majówka, jakiej jeszcze w historii polskich
wyścigów konnych nie było. W jednym dniu zostaną 
rozegrane dwie pierwsze w tym sezonie gonitwy 
klasyczne dla trzylatków – nagrody Wiosenna i Rulera,
a także dwa prestiżowe wyścigi dla koni starszych – 
Nagroda Jaroszówki dla czołowych sprinterów oraz
Nagroda Golejewka dla najlepszych koni specjalizujących
się w długich dystansach. Ponadto na miłośników
sportowych emocji będę czekać dodatkowe atrakcje:
Warsaw Caravaning Festival, II Zlot Klasycznej 
Motoryzacji oraz rywalizacja HOBBY HORSE.

MMaatttt MMaacchhiinnee wwyyggrryywwaa NNaaggrrooddęę
SSttrrzzeeggoommiiaa pprrzzeedd GGrroosszzkkiieemm 
ii KKaanneesshhyyąą

GGuuiittaarr MMaann ww wwaallccee 
ppookkoonnuujjee ww DDeerrbbyy 22002211
nniieemmiieecckkąą NNaanniięę
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Ponoć historia jest najlepszą
nauczycielką życia. Oczywi-
ście, jeśli tylko niesforni

uczniowie sami nie będą chcieli jej
pouczać. Czekająca nas właśnie 14
maja Noc Muzeów pozwoli wielu
osobom spojrzeć wstecz i zastano-
wić się nad przeszłością, którą na
ogół lubimy zbytnio upiększać al-
bo tendencyjnie zohydzać. Chociaż
w naszej części świata wciąż się po-
wołujemy na przynależność do mi-
łującej bliźniego cywilizacji chrze-
ścijańskiej, to jednak – wbrew po-
tocznemu rozumieniu – może być
ona śmiało nazywana cywilizacją
śmierci. Wszak nawracanie „po-
gan” po większej części czyniono
najpierw nie życzliwym naucza-
niem bynajmniej, jeno ogniem i
mieczem – jeśli wolno mi użyć
utrwalonego w polskiej świadomo-
ści sformułowania Henryka Sien-
kiewicza. 

Ł ączący w swojej wybitnej oso-
bowości wszelkie cechy mą-
drego człowieka brytyjski

hrabia Bertrand Russell (1872-
1970) nader trafnie stwierdził, iż
„we wszystkich okresach, poczyna-
jąc od Konstantyna do końca XVII
wieku, chrześcijanie byli okrutniej
prześladowani przez innych chrze-
ścijan niż kiedyś przez cesarzy
rzymskich. Russell – znakomity
matematyk, filozof, publicysta,
działacz społeczny, laureat Nagro-
dy Nobla w dziedzinie literatury –

zgodziłby się dziś zapewne, że na
wieku XVII ta proporcja bynajm-
niej się nie skończyła. Dlatego pra-
wosławni po większej części Rosja-
nie atakują właśnie reprezentują-
cych różne odnogi prawosławia
Ukraińców, a papież-katolik – za-
miast zainicjować działania, które
mogłyby położyć temu kres, tylko
dolewa oliwy do ognia. I obiecuje
gorąco się modlić za obie strony,
nie ogłaszając nawet, że skreślił
świeżo nawróconego awanturni-
ka Wowę Putina z listy znajomych
na Facebooku. Czyżby i Putinowi
pozwoliłby wyryć na klamrach woj-
skowych pasów przetłumaczone na
rosyjski niemieckie zawołanie z cza-
sów Hitlera – Gott mit uns?

W spomniane na wstępie
stwierdzenie Russella
przypomina pewną

prawdę, jaką o narodzie żydow-
skim przekazała mi kiedyś zaprzy-
jaźniona przedstawicielka tej nacji.
Oznajmiła otóż, że wbrew temu,
co sądzimy my, goje, Żydzi bynajm-
niej nie są względem siebie solidar-
ni, bo jeśli dojdzie do konfliktu in-
teresów, to nie ma większego wro-
ga jednego Żyda niż drugi Żyd.
Przykłady można mnożyć, a jed-
nym z bardziej drastycznych jest
skandaliczna wprost obojętność
bogatego żydostwa amerykańskie-
go wobec semickiej biedoty, która
przypłynęła z Europy do USA, że-
by ratować się przed rozpoczętą
przez Adolfa Hitlera zagładą. No-
wojorscy krezusi mieli w d...pie
swoich uboższych współbraci. By-
ły przewodniczący Knesetu, a póź-
niej ambasador Izraela w Warsza-
wie – Szewach Weiss – słusznie za-
tem powiada, że nie ma całkiem
złych albo całkiem dobrych naro-
dów, są tylko pośród nich zarówno
dobrzy, jak i źli ludzie. A doświad-
czony jak mało kto w godzeniu lu-

dzi z różnych państw Józef Piłsud-
ski – niebezpodstawnie zirytował
się w pewnym momencie na Pola-
ków i stwierdził: „naród wspania-
ły, tylko ludzie kurwy”.  

C zy to samo należy powie-
dzieć dziś o Rosjanach? Czy
Adam Mickiewicz – gdyby

żył – napisałby znowu w trzeciej
części „Dziadów” ustęp Do Przyja-
ciół Moskali? Czy wobec zdecydo-
wanie antyrosyjskich nastrojów
przelewałby na papier wzruszają-
ce słowa: „Gdzież wy teraz? Szla-
chetna szyja Rylejewa -  Którąm
jak bratnią ściskał, carskimi wy-
roki – Wisi do hańby przywiązana
drzewa; Klątwa ludom, co swoje
mordują proroki”. 

B odaj miesiąc temu opubli-
kowałem w „Passie” wywiad
z rosyjskim małżeństwem z

Moskwy, które protestując prze-
ciwko wojnie wszczętej na Ukra-
inie przez Putina, tylko cudem wy-
mknęło mu się z łap i przybyło do
Warszawy. Ta para, wraz z syna-
mi, już nie ma do Rosji powrotu.
Czy również ich należy potrakto-
wać jako ruskich przybłędów? Czy
już nigdy nie zaśpiewamy ballad
Włodzimierza Wysockiego albo
Bułata Okudżawy? 

P ewnie nie zabrakłoby obec-
nie chętnych do spalenia
warszawskiego Pałacu Kul-

tury i Nauki, który początkowo
nosił imię sowieckiego dyktatora

Józefa Stalina, Gruzina skądinąd.
A PKiN to też swoiste muzeum. Ar-
chitektonicznie narzucony nam w
ramach wymuszanej na satelitar-
nych narodach wokół ZSRR obo-
wiązkowej rusyfikacji na każdej
płaszczyźnie. Mojemu pokoleniu
warszawiaków jednak źle się nie
kojarzy, bo nie zachwycając się ar-
chitekturą budynku, chętnie ko-
rzystaliśmy zeń dla celów prak-
tycznych. W Sali Kongresowej wy-
stępowali najsławniejsi artyści  z
całego świata; w restauracji Kon-
gresowa redakcja „Przeglądu Spor-
towego” organizowała Bal Mi-
strzów Sportu; w Teatrze Drama-
tycznym sam Friedrich Dürren-
matt zachwycał się sposobem wy-

stawienia swojej sztuki „Romulus
Wielki” w mieszczącym się w PKiN
Teatrze Dramatycznym, a reżyse-
ria Ludwika René i genialne wy-
konanie roli głównej przez Jana
Świderskiego było przeżyciem arty-
stycznym, jakiego do końca życia
nie zapomnę. W młodzieżowej czę-
ści Pałacu wyrastały wielkie spor-
towe talenty w pływaniu i skokach
do wody, Władysław Komar sta-
wiał pierwsze kroki bokserskie, a
Irena Kirszenstein, która miała zo-
stać w przyszłości najlepszą lekko-
atletką i najlepszą sportsmenką
świata pod nazwiskiem Szewiń-
ska, kształciła się jeszcze w sztu-
ce... aktorskiej. Poprzez organizo-
wane w PKiN w ramach spółdziel-
ni Wspólna Sprawa lektoraty mo-
głem się nauczyć w wieku dziecię-
cym języka angielskiego, którego
nie było w programie szkolnym. 

D zielę się tymi paroma re-
fleksjami jako człek, który
odziedziczył po rodzicach

chęć pomagania bliźnim. Oni ura-
towali przed rozstrzelaniem za-
przyjaźnione małżeństwo żydow-
skie, ja teraz daję dach nad głową
już dwudziestej siódmej Ukraince
z małymi dziećmi, która 4 marca
zdołała uciec z ogarniętego wojną
Kijowa. Gość w dom, Bóg w dom –
mawiało się kiedyś w Polsce, gdy
jeszcze nie wiedziano do czego mo-
że służyć concertina. Z tym więk-
szą przykrością przychodzi mi
więc teraz skonstatować, że po-
czątkowy zapał, z jakim Polacy
zaczęli udzielać pomocy ukraiń-
skim uchodźczyniom i uchodźcom,
jakby gaśnie. Również na Ursyno-
wie. A przecież to nie koniec wojny,
która za chwilę może również nas
dotknąć...

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

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l

MM oo cc  mm uu zz ee óó ww  nn ii ee  tt yy ll kk oo  ww  nn oo cc yyMM oo cc  mm uu zz ee óó ww  nn ii ee  tt yy ll kk oo  ww  nn oo cc yy
RYS. PETRO/AUGUST
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Po dwuletniej przerwie powraca Bieg Ursynowa pod
hasłem „Yes, I KEN”. Rywalizacja na idealnej do bicia
rekordów życiowych pięciokilometrowej trasie wiodą-
cej główną arterią dzielnicy czyli aleją Komisji Eduka-
cji Narodowej odbędzie się w niedzielę, 11 września.
Będzie to już czternasta edycja tej sztandarowej ursy-
nowskiej imprezy sportowej.

Trasa biegu  nadal będzie rozpoczynać się i kończyć przy Urzę-
dzie Dzielnicy Ursynów. Mała liczba zakrętów daje zawodnikom
możliwość poprawienia rekordów życiowych, a osobom pragnącym
rozpocząć przygodę z bieganiem doskonałą okazję do sprawdzenia
swoich możliwości.

Opłata za udział wyniesie 55 zł, a 25 zł w przypadku osób powy-
żej 65 lat. W pakiecie uczestnicy otrzymają medal, wodę i koszul-
kę biegową. W biegu mogą brać osoby, które ukończyły 12 lat. Po
podpisaniu umowy z wykonawcą biegu Urząd Dzielnicy Ursynów
będzie informować o terminie rozpoczęcia zapisów.

Dobra muzyka, doskonałe jedzenie i tysiące koloro-
wych uczestników. Festiwal Kolorów po trzyletniej
przerwie powraca na Ursynów. Już w sobotę, 21 maja,
na terenie Kopy Cwila w Parku im. Romana Kozłow-
skiego zagości Festiwal Kolorów. 

Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Festiwal Kolo-
rów we współpracy z Urzędem Dzielnicy Ursynów jest darmowe,
start o godzinie  15.00. W tym roku impreza będzie szczególnie
huczna, ponieważ Ursynów świętuje swoje 45-lecie. Zapowiada się
więc wspaniała jubileuszowa zabawa.

Barwnie, smacznie i koncertowo – tak w wielkim skrócie można
opisać Festiwal Kolorów na Ursynowie. Na scenie wystąpią: Maria
Sadowska, Jula i Filip Lato, Kritaczi, Inee, Blu oraz DJ Electro Two.
Oprócz tego nie zabraknie atrakcji dla dzieci i młodzieży oraz do-
rosłych. Festiwal Kolorów będzie trwał od godziny 15.00 do godz.
21.00, a wyrzuty kolorów odbywać się będą co godzinę, o każdej
pełnej godzinie.

Festiwal Kolorów 
na Ursynowie

Czternasta edycja 
Biegu Ursynowa

Zakończył się cykl spotkań
edukacyjnych z kupcami
na warszawskich targowi-
skach dotyczący niemar-
nowania żywności. Prze-
biegał pod hasłem „Jedze-
NIE – nie wyrzucaj”. Teraz
na wybranych, stołecz-
nych targowiskach prowa-
dzone są zbiórki niesprze-
danych warzyw i owoców.
Zebrane w ten sposób pro-
dukty trafiają do potrze-
bujących.

Spotkania odbywały się w
kwietniu na targowiskach: przy
ul. Rembielińskiej na Targówku,
Zieleniak na Ochocie, Wolumen
na Bielanach, w Centrum Han-
dlowym Szembeka na Pradze-
-Południe, przy ul. Afrykańskiej
i ul. Egipskiej na Pradze-Połu-
dnie, przy ul. Wałbrzyskiej na
Mokotowie, Falenica przy ul.
Trocinowej w Wawrze, na Ry-
neczku Poraje na Białołęce oraz
w Pasażu Handlowym przy Ha-
lach Mirowskich w Śródmieściu.

Sylwia Lenartowicz, dietetycz-
ka i edukatorka żywieniowa,
która na swoim koncie ma liczne
audycje radiowe oraz występy
w telewizji dotyczące porad ży-
wieniowych, rozmawiała z kup-
cami o sposobach ograniczania
ilości wyrzucanych warzyw i
owoców. Anna Klajmon, uczest-
niczka V edycji programu „Top
Chef”, pokazywała jakie potrawy
można przyrządzić z podarowa-
nych przez kupców produktów:
pękniętych, obitych lub po-
marszczonych warzyw i owo-
ców, które nie były już atrakcyj-
ne dla kupujących..

Efektem pokazów kulinar-
nych jest „Przepiśnik”, czyli zbiór
przepisów na potrawy, które by-
ły przygotowywane podczas spo-

tkań na targowiskach. Każdy
może z niego skorzystać.

Akcja spotkała się z dużym za-
interesowaniem ze strony kup-
ców, którzy chętnie opowiada-
li, co robią  z niesprzedanymi
owocami i warzywami. Sprze-
dający wypracowali też szereg
dobrych praktyk niemarnowa-
nia żywności m.in.: dzielenie się
z osobami potrzebującymi, prze-
kazywanie produktów dla ho-
dowców zwierząt, obniżanie cen
pod koniec dnia, oddawanie pro-
duktów do jadłodzielni.

„Po zakończeniu dnia targo-
wego kupcy odkładają w skrzyn-
kach obok pawilonów niesprze-
dane owoce i warzywa. W pierw-
szej kolejności odbierają je oko-
liczni mieszkańcy, kolejno wo-
lontariusze Stowarzyszenia Spo-
łeczników „Ariadna”, a na końcu
rolnicy i hodowcy, którzy prze-
znaczają produkty na karmę dla
zwierząt lub kompost. Dzięki ta-
kim rozwiązaniom ilość biood-

padów wytwarzanych na targo-
wisku jest minimalna” – mówił
zarządca targowiska „Na Dołku”
na warszawskim Ursynowie.

„Po każdym dniu handlowym
odkładamy niesprzedane owoce i
warzywa. Przychodzą po nie po-
trzebujący mieszkańcy” – opowia-
dał o działaniach targowiska przy
ul. Wałbrzyskiej jeden z kupców.

„Sama hoduję jabłka. Nie za-
wsze wszystkie sprzedaję. Chęt-
nie oddaję je na koniec dnia han-
dlowego stałym klientom czy
osobom starszym. Dodatkowo
na naszym targowisku mamy Ja-
dłodzielnię, żywność jest też od-
bierana przez wolontariuszy z
foodsharingu” – stwierdziła
sprzedająca z Zieleniaka.

„Mam znajomego gospoda-
rza, dla którego zawsze odkła-
dam artykuły, których nie sprze-
dam. Karmi nimi zwierzęta” –
dodał kupiec z targowiska „Wo-
lumen”.

Swoimi sposobami na niemar-
nowanie żywności dzielili się tak-
że odwiedzający targowisko, któ-
rzy z gorzej wyglądających wa-
rzyw i owoców gotują zupy, robią
przetwory czy wyciskają soki.

Podczas spotkań zachęcaliśmy
kupców do udziału w zbiórkach
żywności, prowadzonych przez
SOS Bank Żywności na zlecenie
Urzędu m.st. Warszawy. Zebra-
ne w ten sposób owoce i warzy-
wa są przekazywane lokalnym
instytucjom działającym na
rzecz osób potrzebujących.

Bardzo cieszy nas zaangażo-
wanie kupców, rosnąca świa-

domość wartości żywności i po-
trzeby przeciwdziałania jej stra-
tom. Liczymy, że dobry przy-
kład targowisk, które wzięły
udział w akcji lub taki udział
planują w najbliższych tygo-
dniach zachęci innych kupców
i zarządców do zorganizowa-
nia zbiórek na swoim terenie –
mówi Karolina Zdrodowska, dy-
rektorka koordynatorka ds.
przedsiębiorczości i dialogu
społecznego.

Pierwsze tegoroczne zbiórki
już się odbyły. Do akcji dołączy-
ły targowiska: Wolumen, Pasaż
Handlowy przy Halach Mirow-
skich oraz targowisko przy ulicy
Egipskiej i Afrykańskiej na Sa-
skiej Kępie. W ciągu dwóch dni
sprzedawcy przekazali 326 kg
warzyw i owoców (na targowi-
sku Hala Mirowska - 104,80 kg,
Wolumen - 120,43 kg, Egipska -
100,66 kg).

W kolejnych tygodniach zbiór-
ki będą prowadzone na targo-
wiskach: przy ulicy Rembieliń-
skiej, Centrum Handlowe Szem-
beka oraz Tarbem na Bemowie.
Lista targowisk, które dołączyły
do akcji jest otwarta. Będzie po-
szerzana, gdy kolejne zadekla-
rują swój udział.

Harmonogram zbiórek:
Wolumen – piątki;
Pasaż Handlowy przy Halach

Mirowskich – soboty;
Egipska/Afrykańska – soboty;
Tarbem Bemowo – soboty;
Rembielińska – soboty;
C.H Szembeka – soboty.

M B L

„JedzeNIE – nie wyrzucaj” edukacja na targowiskach
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Noc Muzeów w Warszawie zapowiada się wprost rewelacyjnie

Sobieski, Chopin, Niemcewicz czekają...

K a t a r z y n a  N o w i ń s k a

Jest taka sobotnia majo-
wa noc, gdy pasjonaci
sztuki, kultury i historii
nie mogą zmrużyć oka….
Jest taka majowa sobot-
nia noc, gdy na ulicach, w
autobusach i w tramwa-
jach spotkać można znacz-
nie więcej osób niż zazwy-
czaj… I oto ta właśnie noc
przed nami… Już w naj-
bliższą sobotę 14 maja cze-
ka nas Noc Muzeów. 

Wydarzenie ma na ce-
lu promowanie kul-
tury i sztuki, jak rów-

nież historii i tradycji naszego
kraju. Wybrane placówki muze-
alne i różne instytucje kultury
udostępniają w tym czasie swe
ekspozycje bezpłatnie lub za
drobną symboliczną opłatą. Or-
ganizuję też dla gości wiele spe-
cjalnych atrakcji. Na wystawy,
gry terenowe i różne inne impre-
zy zapraszają też urzędy dzielni-
cowe i gminne. W większości
miast organizujących Noc Muze-
ów bezpłatnie można korzystać z
komunikacji miejskiej, która po-
nadto kursuje wtedy znacznie
częściej niż w zwykłe dni.

Po raz pierwszy Noc Mu-
zeów odbyła się w Ber-
linie w 1997 roku. W

Polsce pierwszą Noc Muzeów w
2003 roku zorganizował Po-
znań. Warszawa bierze udział w
akcji począwszy od 2004 roku.
W pierwszej edycji wydarzenia
w stolicy różne atrakcje przygo-
towało w sumie 11 muzeów, a
placówki te odwiedziło ponad
16 tysięcy osób. Co roku inicjaty-
wa koordynowana jest przez
Miasto Stołeczne Warszawa.

Na Ursynowie będzie to już 9.
edycja Nocy Muzeów. Zarówno
urząd dzielnicy, jak i placówki
kulturalne na Ursynowie przy-
gotowały dla mieszkańców roz-
maite atrakcje.

O 16 przy kościele pw. bł.
Władysława z Gielniowa przy
ulicy Przy Bażantarni 3 odbę-
dzie się zbiórka chętnych na wy-
cieczkę rowerową Szlakiem Ur-
synowskich Kościołów. Trasa
wycieczki to około 15 km. W
trakcie wyprawy jej uczestnicy
podziwiać będą ursynowskie
świątynie oraz poszerzą swą
wiedzę na ich temat.

Poza wycieczką rowerową
Urząd Dzielnicy zaprasza także
na trzy wycieczki piesze. Przed
kościołem św. Katarzyny przy

ulicy Fosa 17 o godzinie 16 odbę-
dzie się zbiórka chętnych na wy-
cieczkę „Nie tylko blokowiska,
czyli dawne dzieje terenów Ursy-
nowa”. O godzinie 18:30 przy
skrzyżowaniu ulic Surowieckie-
go i Alei KEN zbiorą się osoby
zainteresowane spacerem pod
hasłem „45 lat minęło... Spacer
po Ursynowie Północnym”. Wło-
darze dzielnicy nie zapomnieli
również o naszych ukraińskich
gościach, których zapraszają o
godzinie 16 przy skrzyżowaniu
ulic Surowieckiego i Alei KEN,
gdzie odbędzie się start space-
ru „ABC Ursynowa”. 

W godzinach od 19 do 23, po-
dobnie jak w ubiegłym roku, bę-
dzie można zwiedzać gabinet
burmistrza. W godzinach od 18
do 21 przed siedzibą urzędu od-
będzie się bicie monety okolicz-
nościowej. Przed urzędem wy-
stawione zostaną dwie wystawy
plenerowe. Od 18 do 22 będzie
można wziąć udział w pokazie
filmów o Ursynowie. 

Tak, jak i w ubiegłych la-
tach również Ursynote-
ka włącza się w Noc

Muzeów. W godzinach od 10 do
13 zaprasza na kiermasz ksią-
żek w swoich wypożyczalniach.
W siedzibie muzeum Ursynote-
ki przy ulicy Barwnej 8 w godzi-
nach od 18 do 21 odbędzie się
kiermasz książek o tematyce var-
savianistycznej i popularnej.
Wśród oferowanych książek bę-
dą zarówno propozycje dla doro-
słych, jak i dla dzieci. Pieniądze
ze sprzedaży książek zostaną
przeznaczone na zakup nowych
pozycji. Osoby kupujące książki
będą miały również okazję
oglądnąć krótkie filmy z Ursy-
nowem w tle. Kolejną atrakcją,
na którą zaprasza ursynowska
biblioteka, jest zwiedzanie z
przewodnikiem ekspozycji sta-
łych: „Gabinet J. U. Niemcewi-
cza” i „pokój Alternatywy 4” oraz
wystawy monograficznej „Julian
Ursyn Niemcewicz 1758–1841:
życie, działalność i twórczość”.

Wiele atrakcji, jak co roku,
przygotowało Muzeum króla Ja-
na III Sobieskiego w Warszawie.
W godzinach od 18 do 23 Mu-
zeum zaprasza na oprowadza-
nie po najstarszych komnatach
pałacu, a w godzinach od 17 do
23 na spacer po historycznym
parku.

Ogodzinie 18 w ogro-
dzie różanym odbę-
dzie się pokaz tańca

„Between Mnemosyne and Terp-
sychore”. Mnemosyne to grecka
bogini pamięci i patronka miejsc
dziedzictwa, z kolei Terpsycho-
ra to opiekunka tańca. Przedsta-
wienie powstało w ramach pro-
jektu europejskiego, który łączy
miejsca dziedzictwa europejskie-
go, współczesny taniec oraz edu-
kację młodzieży. Przygotowany

w trakcie warsztatów tanecz-
nych pokaz wyraża refleksję na
temat pojęć takich jak pamięć ,
ciało, zmysły. Inspiracją dla cho-
reografii były wnętrza pałacu z
XVII i XVIII w. W spektaklu wy-
stąpią uczniowie L.O. im. Bata-
lionu Zośka w Warszawie. Au-
torką choreografii jest Monika
Pozek z organizacji Meet Share
Dance. O godzinie 21 na dzie-
dzińcu głównym podziwiać bę-
dzie można widowisko muzycz-
ne „Nie kochać w taką noc to
grzech”. O 21:30, 22, 22:30 i 23
na elewacji pałacu podziwiać bę-
dzie można mappingi.

Na Mokotowie Doroż-
karnia zaprasza ro-
dziny i osoby indywi-

dualne do udziału w grze tere-
nowej na Siekierkach. Uczest-
niczki i uczestnicy odkrywać
będą sportową historię Siekie-
rek oraz dowiedzą się, co
wspólnego ma to osiedle z gol-
fem, torem regatowym, łyżwa-
mi i kompleksem olimpijskim.
Zbiórka dla chętnych do udzia-
łu w grze odbędzie się przed
16 na podwórku Dorożkarni,
gdzie należy się zarejestrować
oraz pobrać kartę do gry. Prze-
widywany czas trwania zabawy
to 3 godziny.

M ieszczący się na Mo-
kotowie Instytut PO-
LONIKA zaprasza

do Multimedialnej Biblioteki dla
Dzieci i Młodzieży nr XXXI przy
ulicy Tynieckiej 40a zaprasza na
pokaz filmów animowanych
POLO i NIKA, zajęcia z animato-
rami kultury, spotkanie z cieka-
wymi osobami oraz konkursy z
nagrodami. Pokazy rozpoczną
się o godzinie 15 oraz o 16:15.
Krótkometrażowe animacje „Po-
lo i Nika” przeznaczone są do
dzieci rozpoczynających swoją
przygodę ze szkołą, czyli dla
uczennic i uczniów klas 0-3. Fil-
my mają na celu zapoznanie naj-
młodszych widzów z polskim
dziedzictwem kulturowym znaj-
dującym się poza granicami na-
szego kraju.

„Misją Instytutu POLONIKA
jest badanie, ochrona i populary-
zacja wiedzy na temat material-
nego, polskiego dziedzictwa kul-
turowego za granicą – to są nie-
zwykle ciekawe tematy, często
wielowątkowe, niejednoznacz-
ne, o których wiele osób nigdy
nie słyszało.” – mówi dr Magda-
lena Gutowska, szefowa progra-
mu strategicznego „POPULARY-
ZACJA polskiego dziedzictwa
kulturowego za granicą” w In-
stytucie POLONIKA. 

„Wierzymy, że każda taka ini-
cjatywa zapoczątkuje u młodych
odbiorców zainteresowanie
przeszłością, historią swojej
dzielnicy, dziejami kraju” – doda-
je Aleksandra Mostowska, kie-
rowniczka Multimedialnej Bi-

blioteki dla Dzieci i Młodzieży
nr XXXI.

W raz z wesołymi, re-
zolutnymi bohatera-
mi dzieci mają oka-

zję poznać najciekawsze miej-
sca, zabytki i osoby związane z
naszą kulturą. Filmy będą emito-
wane w języku polskim, ale bę-
dą również napisy w języku
ukraińskim, by z atrakcji mogli
skorzystać także nasi najmłodsi
goście zza wschodniej granicy.

O godziny 15 do 19 w Instytu-
cie odbywać się będą zajęcia
edukacyjne dla najmłodszych
prowadzone przez animatorów
kultury. W programie znajdzie
się wiele ciekawych gier i zabaw
oraz konkursy tematyczne z na-
grodami. Zajęcia będą prowa-
dzone w języku polskim i ukra-
ińskim. O godzinie 17 w Instytu-
cie POLONIKA rozpocznie się
panel dyskusyjny z udziałem sze-
fów programów strategicznych i
dotacyjnych w Instytucie POLO-
NIKA. W całej Warszawie czeka
nas wiele atrakcji dedykowanych
zarówno osobom dorosłym, jak
i dzieciom.

Na Zamku Królewskim
bezpłatnie będzie
można zwiedzać

Apartamenty Wielki i Królew-
ski, czyli m. in.: Salę Wielką, Sa-
lę Rycerską, Salę Tronową, Po-
kój Sypialny króla, czy Salę Ca-
naletta. Ponadto udostępniona
będzie również Galeria Arcy-
dzieł na parterze, z której naj-
ważniejszą część stanowi Gale-
ria Lanckorońskich, gdzie po-
dziwiać możemy jedne z najcen-
niejszych obrazów w polskich
zbiorach – „Dziewczyna w ra-
mie obrazu” oraz „Uczony przy
pulpicie” Rembrandta. W salach
na parterze obejrzeć można tak-
że zbiory europejskiego malar-
stwa, rzeźby i sztuki zdobniczej,
a także cenne okazy historycz-
nego uzbrojenia.

W ramach Nocy Muzeów
podświetlony zostanie cały Park
Łazienkowski, po którym bę-

dzie można spacerować nocą.
Bezpłatnie udostępnione zosta-
ną najważniejsze obiekty par-
ku, takie jak: Pałac na Wyspie,
Pałac Myślewicki, Stara Oranże-
ria, Biały Dom, Wodozbiór, Ko-
szary Kantonistów oraz Stajnie
Kubickiego.

M uzeum Jazzu zapra-
sza na koncert ze-
społu Anatola Woj-

dyny „Warsaw Dixielanders”
oraz wystawę fotografii Andrze-
ja Dąbrowskiego pod tytułem
”Życiowe pasje Andrzeja Dą-
browskiego”.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej
zaprasza na godzinę 14 na wir-
tualny spacer po budowie swej
nowej siedziby na placu Defi-
lad. Budynek osiągnął już swo-
ją docelową wysokość. Teraz
trwają prace nad fasadą i kon-
strukcją dachu. Po nowo po-
wstającej siedzibie oprowadzać
będą Joanna Mytkowska i Mi-
kołaj Mundzik.

W Muzeum Fryderyka Cho-
pina posłuchać będzie można
muzyki naszego wielkiego mi-
strza w wykonaniu młodych ar-
tystów: Aleksandry Dąbek, To-
masza Maruta, Viet Trung Nguy-
ena oraz Marcina Wieczorka. Re-
citale będą wykonywane co pół
godziny od 18:30 w zaaranżo-
wanym na tarasie muzeum
ogrodzie. 

M uzeum Powstania
Warszawskiego za-
prasza w dzień po-

przedzający Noc Muzeów, czyli
na 13 maja na grę terenową. Po-
czątek gry o godzinie 19. Gra

dedykowana jest rodzinom z
dziećmi w wieku od 9 do 14 lat.
Tematyką gry jest warszawska
konspiracja i czasy przed wybu-
chem Powstania Warszawskie-
go. Gracze dowiedzą się, jak zor-
ganizowana była struktura pod-
ziemnej Stolicy, w której co-
dziennością były skrytki, szyfry
i pseudonimy. Odwiedzą miej-
sca w Muzeum, które na co
dzień nie są dostępne dla zwie-
dzających. Będą mogli poćwi-
czyć swoją spostrzegawczość,
wykazać się sprytem i zręczno-
ścią oraz umiejętnością zapa-
miętywania szczegółów.

W Muzeum Sportu i Turysty-
ki będzie okazja, aby zobaczyć
pokazy szermierki, łucznictwa,
kendo czy judo. Będzie też moż-
na samemu spróbować swych sił
pod okiem najlepszych polskich
sportowców i trenerów.

Dom Spotkań z historią
zaprasza na Nocny
spacer po moderni-

stycznej Warszawie. Początek
spaceru o godzinie 20. Oprowa-
dzała będzie przewodniczka
Marta Grygoruk. Poza tym bę-
dzie można zwiedzać wystawy
stałe prezentujące Dzieje Polskie-
go Sportu i Olimpizmu oraz wy-
stawy czasowe, w tym specjal-
nie przygotowaną wystawę upa-
miętniająca postać Wandy Rut-
kiewicz – „Wanda w kadrze”

Szczegółowy informacje do-
tyczące Nocy Muzeów w Stolicy
dostępne są na stronie Urzędu
Miasta Warszawa:
https://um.warszawa.pl/-/noc-
-muzeow-juz-w-sobote.

O wydarzenie, jakim jest Noc Muzeów, zapytaliśmy
burmistrza Mokotowa Rafała Miastowskiego.

PPAASSSSAA:: CCzzyy ppllaannuujjee
PPaann ww ttyymm rrookkuu wwzziiąąćć
uuddzziiaałł ww jjaakkiicchhśś wwyyddaarrzzee-
nniiaacchh zzaappllaannoowwaannyycchh ww
rraammaacchh NNooccyy MMuuzzeeóóww??

Noc Muzeów to wyda-
rzenie, które przyciąga
wiele osób i sam chętnie
biorę w nim udział. W tym
roku rozważam pójście do
Muzeum Wojska Polskie-
go, a konkretnie odwiedze-
nie jego oddziału na Mo-
kotowie w Forcie “Czernia-
ków”. Byłem tam już wcze-
śniej i dobrze pamiętam at-
mosferę, przyjazny stosu-
nek obsługi do odwiedzających, ciekawe militarne eksponaty, w
tym taką perełkę jak kapsułę lądownika Sojuz 30, w której uczest-
niczył w wyprawie astronauta Zbigniew Hermaszewski.

JJaakkiiee ssąą PPaannaa nnaajjmmiillsszzee wwssppoommnniieenniiaa zz tteejj iimmpprreezzyy ww mmiinniioo-
nnyycchh llaattaacchh??

Dobrze wspominam Noc Muzeów, kiedy wspólnie z Robertem
Korzeniowskim organizowaliśmy trening dla mieszkańców przy
liceum im. Kochanowskiego. Taki trening fitness był dobrym
wstępem do dalszego zwiedzania obiektów kultury i w ogóle by-
cia w dobrej formie.

Zachęcam do aktywnego udziału w Nocy Muzeów, w tym
też do wybrania się na spacer w okolice ul. Hołówki. Tam  w ze-
szłym roku odsłoniliśmy mozaikę poświęconą poecie Krzyszto-
fowi Kamilowi Baczyńskiemu.
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Dzień Europy – 18 lat w UE i ponad 18 mld zł wsparcia
Warszawa to europejska metro-
polia, napędzana przedsiębior-
czością i zaangażowaniem
mieszkańców. Od wstąpienia
Polski do Unii stolica otrzymała
ponad 18 mld zł z budżetu UE
na inwestycje i rozwój. To po-
nad 10 tys. zł w przeliczeniu na
jednego mieszkańca stolicy.

Dzień Europy – święto 
europejskiej jedności

– Już od 18 lat obecność w Unii Euro-
pejskiej wzmacnia suwerenność Polski
i wpływa na rozwój kraju, w tym War-
szawy. Członkostwo w UE pozwala
efektywnie zabiegać o nasze interesy i
dbać o nasze bezpieczeństwo. Bo ra-
zem jesteśmy silniejsi – podkreśla pre-
zydent Rafał Trzaskowski. – Wszyscy
na co dzień dostrzegamy realne, mate-
rialne korzyści wynikające z bycia czę-
ścią europejskiej wspólnoty. A w nowej
perspektywie finansowej UE chcemy
przede wszystkim inwestować w mobil-
ność i projekty infrastrukturalne, w tym
dalszy rozwój systemu metra – dodaje
prezydent.

Wielokierunkowy rozwój stolicy spra-
wia, że jest to miasto otwarte, przyja-
zne, funkcjonalne i nowoczesne, ukie-
runkowane na innowacyjne rozwiąza-
nia, zgodne z potrzebami społecznymi
i poszanowaniem zrównoważonego
środowiska. Dzięki temu Warszawa w
ciągu ostatnich 18 lat stała się europej-
ską metropolią na miarę XXI wieku.
Zmiany te nie byłyby jednak możliwe
bez wsparcia funduszy europejskich –
najbardziej widocznej spośród wszyst-
kich korzyści członkostwa Polski w Unii
Europejskiej.

10 tys. zł na jednego 
mieszkańca

Do tej pory stolica pozyskała z bu-
dżetu Unii Europejskiej ponad 18 mld zł,
co w przeliczeniu daje aż 10 tys. zł na
jednego mieszkańca. Jest to jeden z naj-
wyższych wyników nie tylko w Polsce,

ale i w całym regionie Europy Środko-
wo-Wschodniej.

Unijny Fundusz Spójności (FS) finan-
suje w Warszawie zarówno projekty z
zakresu mobilności miejskiej, jak i więk-
szość projektów związanych z ochroną
środowiska. Łączna kwota dofinanso-
wania projektów z FS to ponad 14,6
mld zł. Priorytetem jest infrastruktura
transportowa, oparta głównie na nisko-
emisyjnym transporcie publicznym.
Dlatego też największe środki przezna-
czone są na rozwój komunikacji miej-
skiej, tak aby stanowiła ona dobrą alter-
natywę dla transportu indywidualnego.
Kluczową warszawską inwestycją
wspieraną ze środków FS jest budowa
II linii metra i zakup nowoczesnego ta-
boru (7,38 mld zł dofinansowania z
trzech projektów). Metro jest niewątpli-
wie czynnikiem miastotwórczym, a jed-
nocześnie wprost wpisuje się w założe-
nia przechodzenia na gospodarkę zero-
emisyjną. Obecnie realizowany jest już
III etap budowy drugiej linii metra wraz
z zakupem niezbędnego taboru do jej

obsługi. Ponadto, dofinansowane są
projekty rozbudowy sieci tras tramwa-
jowych, ekologiczne autobusy, kolej
aglomeracyjna, system parkingów prze-
siadkowych, trasy rowerowe oraz waż-
ne odcinki dróg.

Bulwary, fontanny 
i bezpieczeństwo

Dzięki środkom unijnym z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go (EFRR) zrealizowano efektowny
projekt renowacji bulwarów wiślanych
oraz przyciągający publiczność Multi-
medialny Park Fontann. Nad brzegiem
Wisły powstaje Pracownia Przewrotu
Kopernikańskiego – ośrodek badaw-
czo-rozwojowy poświęcony innowa-
cjom w edukacji. W ramach aktywno-
ści w nowo powstałym obiekcie przewi-
dziano realizację eksponatów, zesta-
wów edukacyjnych, scenariuszy zajęć i
wiedzy na temat rozwoju kompetencji.
Z kolei dla rozwoju stołecznego bizne-
su uruchomiono na Powiślu Centrum
Przedsiębiorczości Smolna, a na Starej

Pradze – Centrum Kreatywności Tar-
gowa. Przygotowany został także pro-
jekt bezpłatnych rozwiązań mobilnych,
które ułatwią poruszanie się w prze-
strzeni publicznej, a także projekt doty-
czący rozbudowy systemu alarmowania
i ostrzegania ludności. Łączna kwota
dofinansowania projektów z EFRR to
ponad 2,5 mld zł.

Trzecim z najważniejszych unijnych
źródeł wsparcia rozwoju Warszawy jest
Europejski Fundusz Społeczny (EFS).
Duży nacisk został położony m. in. na
aktywizację społeczno-zawodową nie-
pełnosprawnych mieszkańców stolicy,
wsparcie usług opiekuńczych, a także
pomoc rodzinom. Łączna kwota dofi-
nansowania projektów z EFS to ponad
750 mln zł.

Warszawa jako metropolia
Uzupełnieniem funduszy unijnych są

środki z innych funduszy pomocowych
Unii Europejskiej, skierowane głównie
na naukę, badania i rozwój. Ważne są
także środki z tzw. Mechanizmu Finan-

sowego Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego – w ramach którego Norwe-
gia, Islandia i Liechtenstein przekazują
wkład na realizację projektów o cha-
rakterze kulturalnym, edukacyjnym i
społecznym. Dzięki tym środkom zmo-
dernizowano kamienice na Starym Mie-
ście, w których ma siedzibę Muzeum
Warszawy. Pozyskano także wsparcie
systemowe dla stołecznych Domów Po-
mocy Społecznej i przywrócono natu-
ralne łąki nad brzegami Wisły.

Unijne wsparcie obejmuje jednak nie
tylko m.st. Warszawę, ale również całą
warszawską metropolię. Odpowiedzią na
wyzwania intensywnego rozwoju metro-
politalnego są Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne – specjalny instrument fi-
nansowy, wykraczający poza dotychcza-
sowe schematy programowania funduszy
unijnych. W jego ramach Warszawa we
współpracy z 39 sąsiednimi gminami –
przy wsparciu funduszy unijnych – reali-
zuje projekty, których wspólnym celem
jest niwelowanie problemów o skali po-
nadlokalnej oraz wykorzystanie wspól-
nego potencjału aglomeracyjnego, za-
równo w zakresie infrastrukturalnym (tra-
sy rowerowe, parkingi P+R), jak i gospo-
darczo-społecznym (e-usługi publiczne,
edukacja dzieci i młodzieży, tworzenie
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3). W
ramach Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych metropolii warszawskiej sa-
morządy podpisały umowy na dofinanso-
wanie unijne na ponad 735 mln zł.

Dzień Europy 9 maja
Dzień Europy obchodzony jest co ro-

ku na pamiątkę rocznicy podpisania
przez francuskiego ministra spraw za-
granicznych Roberta Schumana tak
zwanej Deklaracji Schumana z 9 maja
1950 r. w 5 lat po II wojnie światowej.
Była ona propozycją wspólnej koordy-
nacji produkcji stali i wydobycia węgla
oraz utworzenia Europejskiej Wspól-
noty Węgla i Stali (EWWiS). Inicjatywa
uważana jest za fundament integracji
europejskiej. z t m . w a w . p l
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Na zeszłotygodniowym,
pierwszym merytorycz-
nym spotkaniu zespołu
doraźnego ds. uchodźców,
strona samorządowa za-
apelowała do rządu o pil-
ne wsparcie w kluczowych
obszarach pomocy dla
obywateli Ukrainy. Eduka-
cja, zdrowie, polityka spo-
łeczna i praca oraz relo-
kacja uchodźców to klu-
czowe obszary, które wy-
magają wsparcia władz
centralnych.

Powołany pod koniec kwiet-
nia br. zespół doraźny ds.
uchodźców z Ukrainy liczy 12
członków – 6 przedstawicieli rzą-
du oraz 6 reprezentantów samo-
rządów. Na jego czele stoi Paweł
Szefernaker, wiceminister
MSWiA i pełnomocnik rządu ds.
uchodźców. Stronę rządową re-
prezentują również Marlena Ma-
ląg (minister rodziny i polityki
społecznej), Janusz Cieszyński
(sekretarz stanu w KPRM, pełno-
mocnik rządu ds. cyberbezpie-
czeństwa), Waldemar Kraska
(wiceminister zdrowia), Dariusz
Piontkowski (wiceminister edu-
kacji), Małgorzata Jarosińska-J-
edynak (sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Funduszy i Polityki Re-
gionalnej).

Współprzewodniczącym ze-
społu jest Jacek Karnowski, pre-
zydent Sopotu. Samorządow-
ców reprezentują również w ze-
spole: Renata Kaznowska (za-
stępca  prezydenta m. st. War-
szawy), Elżbieta Polak (marsza-
łek województwalubuskiego),
Jan Grabkowski (starosta po-
znański), Krzysztof Iwaniuk
(wójt Terespola, Związek Gmin
Wiejskich), Grzegorz Cichy
(burmistrz Proszowic, Unia
Miasteczek Polskich).

Czekamy na długofalowe
rozwiązania ws. uchodźców 

– Parę miesięcy temu apelo-
waliśmy już o stworzenie spój-
nej polityki dotyczącej imigran-
tów, którzy są też szansą dla
Polski. Cieszę się, że taki zespół
powstał bo uchodźcy byli w Pol-
sce, są i będą. Wiele rzeczy uda-
je nam się z rządem posunąć
razem do przodu. Ale chodzi
nam o politykę długofalową –
mówi Jacek Karnowski, współ-

przewodniczący zespołu ds.
uchodźców. 

Rządowe wsparcie konieczne
w systemie edukacji

Renata Kaznowska podkreśla,
że w obszarze edukacji koniecz-
ne jest zwiększenie rządowego
poziomu dofinansowania dla
przedszkolaków z Ukrainy: –
Obecnie otrzymane z budżetu
państwa środki pokrywają tyl-
ko niecałe 30 proc. faktycznych
wydatków, które ponosimy w
tym zakresie. Usłyszeliśmy, że
strona rządowa pracuje nad roz-
wiązaniem problemu wycho-
wanków w przedszkolach. Na
razie jest to propozycja nieco po-
nad 350 zł na dziecko miesięcz-
nie, a utrzymanie malucha w
przedszkolu w Warszawie to
koszt ponad 1200 zł miesięcz-
nie. Aby pokryć wydatki miasta
w tym zakresie, środki z budże-
tu państwa przekazane za okres
24 lutego  31 marca br., powin-
ny wynosić około 12 mln zł, a
nie 5,3 mln zł. 

Wiceprezydent Kaznowska
dodaje, że przedstawicielom sa-
morządów nie udało się przeko-
nać Ministerstwa Edukacji i Na-
uki, żeby wprowadzić dla mło-
dzieży inny system egzaminów
maturalnych. – W Warszawie do
matur zgłosiło się dwoje uczniów
z Ukrainy, w całej Polsce 41, a
przed nami egzamin dla
uczniów klas ósmych. Nie wy-
obrażamy sobie, żeby młodzież
ukraińska, nieznająca języka pol-
skiego, miała zdawać egzaminy
po polsku. Ale nie znajdujemy
na razie konsensusu w tej spra-
wie – komentuje Renata Ka-
znowska. 

Samorządowcy apelują rów-
nież o możliwość tworzenia i do-
towania niepublicznych domo-
wych punktów przedszkolnych
(do 7 dzieci). Propozycję przepi-
sów w tym zakresie zawarto w
senackim projekcie ustawy o
zmianie ustawy o pomocy oby-
watelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na teryto-
rium tego państwa. Jak podkre-
śla wiceprezydent Kaznowska,
do uruchomienia domowych
punktów przedszkolnych zain-
spirowały samorządowców
uchodźczynie, które w ten spo-
sób już organizują opiekę nad

dziećmi – dzięki temu inne ko-
biety mogą szukać zatrudnienia
lub iść do pracy. 

– Chociaż mamy dopiero maj,
to jako samorządy już planujemy
nowy rok szkolny. Domagamy
się od rządu pomocy w organiza-
cji i dofinasowaniu kształcenia
uczniów w systemie ukraińskim.
Do nauki zdalnej potrzeba całej
infrastruktury, sprzętu i po-
mieszczeń – wylicza Renata Ka-
znowska, i dodaje: – Potrzebuje-
my również pieniędzy na budo-
wę nowych placówek i rozbudo-
wę obiektów oświatowych. 

Służba zdrowia 
w rękach NFZ

Elżbieta Polak, marszałek
województwa lubuskiego,
wskazuje na potrzeby samorzą-
dów obszarze w zdrowia: – Ko-
nieczna jest natychmiastowa re-
negocjacja kontraktów dla szpi-
tali. Wnioskowaliśmy o przej-
rzyste zasady finansowania
świadczeń medycznych, najle-
piej przez utworzenie funduszu
w ramach NFZ. 

Jak dodaje marszałek Polak,
rozmowy samorządowców z
przedstawicielami władz central-
nych dotyczyły również kwestii
zatrudniania medyków z Ukra-
iny: – W województwie lubuskim
moglibyśmy już zatrudnić 400
osób, w tym również asystentów
medycznych ze znajomością ję-
zyka ukraińskiego, ale niestety
długo czekamy na zgodę mini-
stra zdrowia – podkreśla. 

Samorządowcy gotowi 
do współpracy 

Jan Grabkowski, starosta po-
znański: – Traktuję z zadowole-
niem to, że możemy od czasu do
czasu rozmawiać ze zrozumie-
niem. Widzę światełko w tunelu.
Dużo sobie obiecuję po następ-
nym spotkaniu, bo do celu trze-
ba iść z wytrwałością.

– Liczę, że będziemy też roz-
mawiali o tym, jak w przyszłości
będzie wyglądało nasze dobre są-
siedztwo z wszystkimi sąsiada-
mi. Mówię to jako przedstawiciel
gminy graniczącej z Białorusią,
gdzie nie chcemy nowego Muru
Berlińskiego – podkreśla Krzysz-
tof Iwaniuk, wójt Terespola. 

Grzegorz Cichy, burmistrz ma-
łopolskich Proszowic, dodaje: –
Każdego dnia do Polski przyby-
wają nowi uchodźcy i nie wie-
my, kiedy ta fala może się za-
trzymać. A co będzie dalej?
Uchodźcy znajdują się w tym-
czasowych obiektach, remizach,
salach gimnastycznych – ale co
dalej? Czy znajdą się zachęty fi-
nansowe, aby można było
uchodźców przyjmować w in-
nych miejscach? 

Obszarów do uregulowania
jest znacznie więcej. Kolejne po-
siedzenie zespołu roboczego ws.
budownictwa odbędzie się 10
maja i następnie, 16 maja zapla-
nowano spotkanie zespołu do-
raźnego rząd-samorząd. M B L

Ruch samochodowy mniejszy o 30 proc.,
ale niższe o 37 proc. wpływy z komunika-
cji miejskiej – to przykładowe skutki pan-
demii w Warszawie. 18 maja odbędzie się
konferencja „Życie w mieście – na co pan-
demia otworzyła nam oczy” organizowa-
na przez Urząd m. st. Warszawy.

16 maja ma zostać zniesiony stan epidemii CO-
VID-19 w Polsce. Konferencja będzie więc okazją
do podsumowania dwuletnich doświadczeń i wy-
ciągnięcia wniosków na przyszłość.

- To pierwsza tak poważna lekcja w naszych
czasach. To jak zdaliśmy z niej egzamin będzie
miało duży wpływ na przyjęte rozwiązania bądź
też zmianę podejścia do niektórych aspektów
funkcjonowania miasta m. in. w zakresie zdro-
wia, edukacji czy transportu. Podczas konfe-
rencji na przykładzie Warszawy oraz innych
miast zastanowimy się jak sprawnie i szybko
dostosowywać się do otoczenia w sytuacji kry-
zysu – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m. st.
Warszawy.

Wiele obszarów działania miasta musiało całko-
wicie zmienić sposób funkcjonowania bądź nie-
malże z dnia na dzień dostosować się do nowych
regulacji nałożonych odgórnie przez rząd. Zmie-
niło to życie codzienne miasta (dane z 2020 r.):

– Ruch samochodowy zmniejszył się o 30%

– Wpływy z biletów transportu publicznego
spadły o 37%

– Liczba widzów w teatrach zmniejszyła się
o 68%

– Ubyło 50% zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych
– O 50% wzrosło korzystanie ze stref rekreacji
– Również o 50% wzrosło zaangażowanie war-

szawiaków i warszawianek w wolontariat.
Paneliści podczas konferencji będą się zasta-

nawiać, czy zmiany, działania i rozwiązania, któ-
re obserwowaliśmy w ostatnich dwóch latach po-
zostaną z nami na dłużej? Czy może wrócimy do
tego co już było?

Kolejny ważny temat: w jakiej kondycji wyj-
dzie z pandemii stołeczny biznes? W 2020 r. 83%
warszawskich firm odnotowało spadek docho-
dów, a 79% spadek zamówień? Ale jednocześnie
dla 24% z nich pandemia stworzyła nowe szanse
biznesowe. Jakie to były szanse i czy zmiana mo-
deli biznesowych wpłynie na sposób funkcjonowa-
nia miasta?

W dyskusji, poza przedstawicielami samorzą-
dów z całej Polski, wezmą udział naukowcy,
przedstawiciele biznesu i organizacji pozarzą-
dowych. Wystąpienia otwierające wygłoszą dr
hab. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, prof.
Akademii Leona Koźmińskiego oraz dr hab. Piotr
Michoń, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu.

W ramach trzech ścieżek tematycznych – miesz-
kańcy, biznes, przestrzeń – odbędą się łącznie
dyskusje w dziewięciu panelach tematycznych.
Zaprezentowane zostaną również wstępne wy-
niki raportu podsumowującego wpływ epidemii
na Warszawę, przygotowywany przez korpus ana-
lityków Ratusza.

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym
XI Światowemu Forum Miejskiemu (WUF11),
które odbędzie się w czerwcu br. w Katowicach.
Została objęta, patronatem honorowym Unii Me-
tropolii Polskich.

Wydarzenie odbędzie się 18 maja, w godz. 9:00-
17:30 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
Można wziąć w nim udział zarówno stacjonar-
nie, jak i online.

Aż 1275 spośród 1943
przesłanych do Budżetu
Obywatelskiego projektów
zostało zakwalifikowa-
nych do głosowania. Po-
znaliśmy wyniki oceny
zgłoszonych pomysłów.

Warszawa sprawdziła możli-
wości realizacji projektów, które
mieszkańcy zgłosili w ramach 9.
edycji Budżetu Obywatelskiego.
Spośród 1943 przesłanych pro-
pozycji, urzędnicy dopuścili
1275 do głosowania – 129 ogól-
nomiejskich i 1146 dzielnico-
wych. To jeszcze nie koniec pro-
cedury – autorzy pomysłów oce-
nionych negatywnie mogą od-
wołać się od decyzji.

– Przez ostatnie trzy miesią-
ce ocenialiśmy możliwość reali-
zacji pomysłów mieszkańców.
Sprawdzaliśmy z rozwagą każdy
projekt – czy jest zgodny z prze-
pisami prawa, czy da się go zre-
alizować w proponowanym ter-
minie itp. – mówi Karolina Zdro-
dowska, dyrektorka koordyna-
torka ds. przedsiębiorczości i dia-
logu społecznego w warszaw-
skim Ratuszu. – Bardzo się cie-
szę, że podobnie jak w poprzed-
nich edycjach budżetu obywa-
telskiego, większość z nich zo-
stała oceniona pozytywnie.
Mieszkańcy i mieszkanki poka-
zali kolejny raz, że nie tylko wie-
dzą, czego potrzebują w naszym
mieście, ale też mają pomysł, jak
to wprowadzić w życie.

Ocena za nami
Wszystkie projekty zgłoszone

do budżetu obywatelskiego pod-
legały ocenie zgodnie z kryteria-
mi określonymi w uchwale Rady
m.st. Warszawy. Te pomysły, któ-
re spełniły kryteria formalne, tra-
fiły do oceny merytorycznej po-
legającej na sprawdzeniu możli-
wości ich realizacji. Oceniana
była m.in. zgodność z obowią-
zującymi przepisami prawa,
wskazana lokalizacja projektu,
a także czas i szacunkowy koszt
realizacji projektu.

Jeżeli w trakcie weryfikacji
okazało się, że projekt wymaga
zmian, aby mógł być poddany
pod głosowanie, pracownicy
urzędu kontaktowali się z ich
autorami – przedstawiali pro-
ponowany zakres zmian i wyja-
śniali, z czego wynika koniecz-
ność ich wprowadzenia. Projek-
todawcy mogli się odnieść do
tych propozycji w ciągu sześciu
dni od momentu otrzymania in-
formacji z urzędu. Jeżeli nie
udało się osiągnąć porozumie-
nia w kwestii wprowadzenia
zmian, pomysł został oceniony
negatywnie.

Statusy projektów (stan na 4
maja 2022 r.):

– Projekty ocenione pozytyw-
nie: 1275, w tym 129 ogólno-
miejskich i 1146 dzielnicowych, 

– Projekty ocenione negatyw-
nie: 597, w tym 73 ogólnomiej-
skie i 524 dzielnicowe,

– Projekty wycofane przez au-
tora: 71, w tym 7 ogólnomiej-
skich i 64 dzielnicowe.

Wyniki oceny wszystkich pro-
jektów wraz z uzasadnieniami
zostały opublikowane na stro-
nie budżetu obywatelskiego.

Odwołania w maju
W przypadku zastrzeżeń co

do negatywnego wyniku oceny

projektu, autor może poprosić
o jej powtórne przeprowadze-
nie.  Można to zrobić poprzez
stronę budżetu obywatelskiego
albo tradycyjnie. Odwołanie w
formie papierowej należy zło-
żyć w urzędzie dzielnicy właści-
wym ze względu na lokalizację
projektu (na poziomie dzielnico-
wym) lub w Centrum Komuni-
kacji Społecznej Urzędu m.st.
Warszawy, za pośrednictwem
kancelarii ogólnej przy Al. Jero-
zolimskie 44 (dla projektów na
poziomie ogólnomiejskim).

Odwołania będą rozpatry-
wane do 31 maja. Tego dnia

poznamy ostateczne wyniki
oceny, a zarazem listę projek-
tów dopuszczonych do głoso-
wania.

Głosowanie w czerwcu
Głosowanie na projekty od-

będzie się od 15 do 30 czerwca.
Głosować może każdy miesz-
kaniec Warszawy – nie trzeba
być zameldowanym, nie trze-
ba być pełnoletnim. Oddać głos
będzie można przez internet
lub osobiście.

Wyniki głosowania mieszkań-
ców i lista zwycięskich projek-
tów zostanie ogłoszona 13 lip-
ca. Będą one realizowane w
2023 roku. 

Spotkanie rządu i samorządu 
do spraw uchodźców za nami 

Góra dobrych projektów obywatelskich

Lekcja z pandemii...
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Warszawa rozpoczyna po-
szukiwanie kolejnego ope-
ratora roweru publiczne-
go. Zarząd Dróg Miejskich
rozpisał przetarg na zor-
ganizowanie i obsługę Ve-
turilo w latach 2023-28.
Przewiduje 3 tys. rowerów
z prawem opcji, które mo-
że zwiększyć tę liczbę do
5,5 tys., nie licząc stacji
sponsorskich. Będzie też
kilka ciekawych nowości,
w tym elastyczniejsze zasa-
dy korzystania z rowerów.

Zasady, według których działa
Warszawski Rower Publiczny, są
niezmienne praktycznie od po-
czątku jego funkcjonowania, czy-
li od ponad dekady. Rowery wy-
pożyczamy i zwracamy w specjal-
nych stacjach, obok których stoi
terminal komputerowy. Pierwsze
20 minut jazdy jest darmowe dla
wszystkich, a dalej obowiązuje
progresywna taryfa, przy czym
pierwsza godzina to wciąż symbo-
liczny koszt jednej złotówki.

Przez lata zmieniała się głów-
nie skala. W 2012 r. Veturilo star-
towało w 3 dzielnicach z 55 sta-
cjami, w których było 1000 ro-
werów. Obecnie różnych rodza-
jów rowerów jest blisko 5 tysię-
cy, a stacji niemal 350. Przy czym
49 stacji i kilkaset powiązanych
z nimi jednośladów to rowery
specjalne (dziecięce lub ze wspo-
maganiem elektrycznym) lub fi-
nansowane przez partnerów
projektu, takich jak parki biuro-
we czy centra handlowe. Rdzeń
systemu, który utrzymuje War-
szawa, to 300 stacji ze standar-
dowymi rowerami miejskimi.

Rowery, które w marcu 2022
r. wyjechały na stołeczne ulice,
rozpoczynają już swój szósty se-
zon będący jednocześnie ich
ostatnim. Sprzęt, choć regular-
nie serwisowany, jest już moc-
no wyeksploatowany w efekcie
milionów wypożyczeń i pokona-
nych kilometrów. Tylko w ze-
szłym roku odnotowano ponad
3 mln podróży na Veturilo! Do-
tychczasowa umowa z wielolet-
nim operatorem systemu, firmą
Nextbike Polska dobiega końca.
Na obecnych zasadach system
będzie działał już tylko w tym
sezonie, czyli do końca listopada.

Veturilo od samego początku
cechuje przede prostota zasad i
duża skala. Miasto chce to utrzy-
mać, wprowadzając jednocześnie
szereg przydatnych nowości.

Nie trzeba wymyślać 
koła na nowo

Nowe Veturilo ma liczyć w
wersji maksymalnej do 5500 ro-
werów. Rdzeń systemu będzie
stanowiło 3000 rowerów przypi-
sanych do 300 stacji na terenie
całej Warszawy. Oprócz tego po-
wróci możliwość finansowania
nowych wypożyczalni bezpo-
średnio przez urzędy dzielnic,
co funkcjonowało w poprzed-
nich latach. Konstrukcja nowej
umowy zapewnia Warszawie
opcję dokupienia do 2500 rowe-
rów, czy to w ramach „stacji
dzielnicowych”, czy to w wyniku
decyzji miasta.

Warto pamiętać, że liczby te
nie obejmują stacji „sponsor-
skich”, czyli dodatkowych wy-
pożyczalni finansowanych przez
podmioty prywatne w porozu-
mieniu z operatorem. Dla po-
równania obecnie Veturilo jest
bogatsze o ponad 30 takich
punktów. Każda dodatkowa sta-
cja zwiększa oczywiście również
dostępną pulę rowerów.

Od nowego operatora syste-
mu oczekuje się dostarczenia
standardowych rowerów miej-
skich, czyli wygodnych, wyposa-
żonych w bagażnik i duże koła.
Muszą oczywiście być jak najbar-
dziej wytrzymałe, aby znieść czę-
ste użytkowanie oraz „wandalo-
odporne”, czyli z jak najmniej-
szą liczbą ruchomych i łatwych
do odkręcania części. Na pierw-
szy rzut oka konstrukcja roweru
nie będzie się zbytnio różnić od
dotychczasowej. Pojazdy będą
jednak fabrycznie nowe.

Totemy i tandemy. 
Bez terminali

Ważną nowością będzie cał-
kowita rezygnacja z terminali
komputerowych stanowiących
dziś jedną z form rejestracji w
systemie, wypożyczania i zwro-
tu rowerów. Takie urządzenia są
drogie w produkcji i eksploatacji,
a jednocześnie przydatne tylko
dla niewielkiej części użytkowni-

czek i użytkowników, bo już od
lat ponad 90% wszystkich wypo-
życzeń odbywa się za pomocą
aplikacji mobilnej. Wielojęzycz-
na aplikacja i strona internetowa
Veturilo zostaną zaprojektowane
od podstaw zgodnie z aktualną
wiedzą techniczną i najnowszy-
mi trendami. Alternatywą dla
korzystania z aplikacji będzie
Miejskie Centrum Kontaktu War-
szawa 19 115, z którym usługa
Veturilo będzie zintegrowana.
Miejsce terminali zajmą proste
totemy informacyjne w 4 języ-
kach ustawione przy stacjach.

Sympatycznym dodatkiem
będzie powrót do oferty Veturi-
lo tandemów, czyli rowerów
dwuosobowych. To dobre roz-
wiązanie np. dla turystów. Tan-
demów będzie 30, a prawo opcji
pozostawia możliwość zwięk-
szenia tej liczby do 60.

Jednocześnie po analizie do-
tychczasowych statystyk wypo-
życzeń zrezygnowano z prowa-
dzenia wypożyczalni małych ro-
werków dziecięcych. Obecnie ta-
kich pojazdów w systemie jest 60
w 6 punktach, głównie w parkach.

Stojaki i obszary
Od 2023 r. system będzie ofe-

rował zdecydowanie większą
elastyczność. Wiąże się z tym
wspomniana wyżej zupełnie no-
wa konstrukcja stacji.

Każdy z punktów wypożyczeń
będzie składać się ze zwykłych
stojaków o kształcie tzw. „odwró-
conego U”, które pozwalają na
stabilne oparcie ramy roweru.
Stojaków będzie tyle, ile rowe-
rów, czyli minimum 3000, a w
ramach prawa opcji ich liczba
może się jeszcze powiększyć o ko-
lejnych 2500. Wszystkie te kon-
strukcje będą własnością miasta.
Dzięki temu mogą służyć wszyst-
kim rowerzystkom i rowerzystom
również poza sezonem Veturilo,
oraz zostać na nowo zagospoda-
rowane niezależnie od przyszłych
losów systemu.

Stojaki będą standardowe, bez
elektrozamka, które obecnie
trzyma rower w stacji. Zamiast
tego każdy rower będzie posia-
dał unieruchamiającą go bloka-
dę na koło oraz odbiornik GPS.
Sama stacja też będzie wyposa-

żona w GPS co pozwoli określić
„obszar stacji” w którym należy
zwrócić rower.

Otwiera to również drogę do
możliwości zwrotu rowerów po-
za stacjami. Za dodatkową opła-
tą osoby korzystające z systemu
będą mogły to zrobić w dowol-
nym miejscu, oczywiście z za-
chowaniem pewnych zasad i
przy poszanowaniu przepisów
ruchu drogowego. To dodatko-
wa możliwość przewidziana ja-
ko uzupełnienie modelu oparte-
go na stacjach. Jednocześnie pre-
miowane powinno być zwróce-
nie na stacji roweru wypożyczo-
nego poza nią.

Ciekawą nowością będzie or-
ganizowanie, na wniosek mia-
sta, jednorazowo do dziesięciu
stacji tymczasowych. Będą to to-
temy ze strefą zwrotu ustawiane
maksymalnie na 48 godzin, przy
okazji wydarzeń sportowych lub
kulturalnych.

Wprowadzenie nowych moż-
liwości zwrotu i wypożyczenia
rowerów wymusza aktualizację
cennika wypożyczeń, poprzez
dodanie do niego wspomnianych
możliwości. Taka decyzja znaj-
duje się w kompetencjach Rady
Warszawy. System będzie tech-
nicznie przygotowany do wpro-
wadzenia elastycznej taryfy i sze-
regu zniżek dla konkretnych grup
(mogą to być np. studenci, medy-

cy, seniorzy). Będzie zintegro-
wany z Kartą Warszawiaka, co
otwiera drogę do zapewnienia
korzystniejszej oferty dla osób
rozliczających PIT w stolicy.

Cena, jakość, elektryczność
Na oferty w przetargu ZDM

czeka do końca kwietnia. Istotna
będzie zaproponowana cena, ale
też jakość. Dodatkowe punkty
w przetargu można otrzymać za
zadeklarowanie jak największej
częstotliwości wykonywania
okresowych przeglądów rowe-
rów oraz jak najkrótszego cza-
su naprawy bieżących usterek.

Oprócz tego wysoko punkto-
wane jest również wprowadze-
nie do systemu co najmniej 10%
rowerów ze wspomaganiem
elektrycznym.

Konstruując zasady przetar-
gu, trzeba było wziąć pod uwa-
gę wiele czynników. W obecnej
sytuacji geopolitycznej cena oraz
dostępność poszczególnych ele-
mentów systemu jest trudna do
przewidzenia. Zarząd Dróg Miej-
skich przeprowadził wstępne
konsultacje rynkowe z firmami
zajmującymi się świadczeniem
tego typu usług, aby lepiej zrozu-
mieć sytuację na rynku i dostoso-
wać się do niej na tyle, na ile to
możliwe

Kształt systemu stanowi też po
części odzwierciedlenie szeroko

zakrojonych konsultacji społecz-
nych przeprowadzonych w 2019
r. na rok przed zakończeniem po-
przedniej, wieloletniej umowy.
Trzeba jednak pamiętać, że odby-
ły się jeszcze w rzeczywistości
bez pandemii koronawirusa i bez
wojny na Ukrainie. Sytuacja na
świecie jest dziś diametralnie in-
na, co nie pozostaje bez wpływu
na żadną gałąź gospodarki czy
też dziedzinę życia.

Nowe Veturilo niezmiennie
pozostanie ważnym elementem
systemu transportowego War-
szawy. Rola roweru rośnie w
obecnych czasach wraz ze
wzrostem świadomości społecz-
nej w sprawach zdrowotnych
oraz związanych z ochroną kli-
matu. Ostatnio nie bez znacze-
nia staje się również kwestia po-
chodzenia paliw służących do
napędzania różnych środków
transportu. Rower publiczny
daje mieszkankom i mieszkań-
com Warszawy ekologiczną al-
ternatywę w ich codziennych
podróżach oraz uzupełnia bo-
gatą ofertę transportu publicz-
nego na tzw. „pierwszym i
ostatnim kilometrze”, zwięk-
szając jego atrakcyjność. Dla
wielu osób w ciągu minionej de-
kady przygoda z Veturilo była
wstępem do decyzji o przesiad-
ce na stałe na własny rower.
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Ruszyły zapisy na bezpłatne rej-
sy realizowane z Budżetu Oby-
watelskiego, podczas których
pasażerom towarzyszyć będzie
animator-przewodnik. Ruszyły
także bezpłatne promy oraz ko-
mercyjna oferta stołecznej że-
glugi pasażerskiej na Wiśle. Se-
zon nad rzeką potrwa do póź-
niej jesieni. A hitem jest nowy,
wielki statek – Fisherman, który
pomieści aż 250 pasażerów.

„Rzuć wszystko i chodź nad Wisłę –
bezpłatne rejsy Stołecznej Żeglugi Pasa-
żerskiej” – to projekt z budżetu obywa-
telskiego, zgodnie z którym miasto ofe-
ruje mieszkańcom 335 bezpłatnych rej-
sów po Wiśle. Będą to rejsy turystyczno-
-krajoznawcze - z animatorem, eksper-
tem w tematyce przyrodniczej, histo-
rycznej, ekologicznej i varsavianistycz-
nej. Odbywać się będą na różnych jed-
nostkach, od tradycyjnych łodzi drew-
nianych, poprzez katamarany, łodzie
motorowodne, po większe statki i ma-
łe motorówki, niektóre będzie można
poprowadzić osobiście, gdyż nie wy-
magają specjalnych uprawnień.

Wybór rejsu – brzask 
czy zachód słońca

Stołeczna Żegluga pasażerska i rekre-
acyjna z roku na rok cieszy się co raz
większym zainteresowaniem. Dotych-
czas najczęściej z bezpłatnych rejsów
mieszkanki i mieszkańcy mogli cieszyć się

głównie podczas wydarzeń i imprez ple-
nerowych takich jak Otwarcie Sezonu
Letniego i Święto Wisły. W tym sezonie
oferta żeglugowa wzbogacona została o
kolejne jednostki i regularne, codzienne
spotkania na pokładach wiślanych łodzi.

– Miasto z łodzi i statków wygląda
najlepiej zarówno o brzasku, jak i o za-
chodzie słońca. Wtedy też można w
pełni docenić dziedzictwo wiślanej
przyrody. Zrywające się do lotu czaple
czy bobry, zaznaczające swoją obec-
ność na brzegu – opowiada Jan Pio-
trowski, pełnomocnik prezydenta m.
st. Warszawy ds. Wisły. – Podczas rejsu
będzie można też dowiedzieć się no-
wych rzeczy o walorach przyrodniczych
i kulturalnym życiu miasta nad rzeką –
teraz i w dawnych czasach.

Na bezpłatne rejsy można się zapi-
sywać na stronie rejsy.waw.pl , która
już została uruchomiona. W dni po-
wszednie będzie realizowany co naj-
mniej jeden rejs dziennie, a w weeken-
dy przynajmniej 5 rejsów.

Wiślaną ofertę uzupełni rozrywko-
wa i wycieczkowa oferta rejsów arma-
torów komercyjnych. Najpopularniej-
sza trasa to Podzamcze – Gruba Kaśka
(ujęcie wody w Warszawie i budynek
studni miejskiej - jedyny obiektem w
Europie położony w nurcie rzeki, wy-
korzystujący naturalny proces filtra-
cji) – Podzamcze. Koło pomnika Syre-
ny można wyruszyć z barki Dworzec
Wodny Warszawa na bulwar Karskie-

go lub do plaży koło ZOO i z powro-
tem. Wieczorami niezapomnianych
wrażeń dostarcza rejs w okolice Mostu
Siekierkowskiego, skąd można podzi-
wiać panoramę i zachód słońca nad
budynkami stolicy.

Wybór statku – prom 
czy katamaran

Jak co roku mieszkanki i mieszkańcy
Warszawy będą mogli pływać statka-
mi Loewentin (do 50 pasażerów) i Wer-
ner (do 12 osób). Nowością jest statek
pasażerski Fisherman, który na pokład
będzie mógł zabrać aż 250 pasażerów.
To największy statek pasażerski pływa-
jący w tej chwili na Wiśle.

Na statku Loewentin (do 50 pasaże-
rów) planowane są codzienne turystycz-
ne rejsy z przewodnikiem od kwietnia do

końca września. Podczas każdego rejsu
na statku działa punkt gastronomiczny.
Najmłodsi uczestnicy rejsu mogą zrobić
sobie zdjęcie w zabytkowej sterówce stat-
ku, z kapitanem jednostki. Opowieść
prowadzona jest w języku polskim i an-
gielskim. Przewidziane są rejsy w języku
ukraińskim. Przewodnik dostosowuje
opowieść do grupy, obrazując rolę Wisły
w historii Warszawy i Polski oraz opowia-
dając o zabytkach widzianych z rzeki.

Do dyspozycji pasażerów, oprócz po-
kładów słonecznych są dostępne dwie
kajuty z miejscami siedzącymi oraz sto-
łami. Armator zapewnia kamizelki ra-
tunkowe nie tylko dla pasażerów, ale
także dla psów. Pasażerowie mogą wno-
sić swoje przekąski i napoje.

Część statków posiada przeszklone
zamknięte pokłady, które pozwolą na

przyjemne spędzenie czasu na rejsie
nawet podczas deszczu. Oprócz Loven-
tina dotyczy to jednostek: Panama,
Kropka, Kreska, Info Barka, Warsaw by
Boat, Werner oraz Wodnik.

Ciekawy statek to Dar Mazowsza. To
największa drewniana szkuta na Wi-
śle, może zabrać 12 osób. W przyszłym
tygodniu ruszą też Wilga, Pliszka i Słon-
ka kursujące między jednym a drugim
brzegiem jako bezpłatny tramwaj ZTM.

Fisherman to całoroczny, samowy-
starczalny katamaran pasażerski dla
250 gości. Na jego pokładzie znajduje
się restauracja. Jego zanurzenie to 60-
70 cm. To ważne, bo poziom wody na
wodowskazie Warszawa Bulwary pod-
czas suszy spada do takich właśnie
wartości. Jednostka wykorzystuje no-
woczesne technologie i procesy, by mi-
nimalizować wpływ na środowisko 
naturalne.

– Z każdym sezonem obserwujemy
co raz większe zainteresowanie rekre-
acją na wodzie.  W ramach wszystkich
działań animacyjno-promocyjnych re-
alizowanych nad Wisłą staramy się po-
szerzać wiedzę na temat oferty stołecz-
nej żeglugi pasażerskiej. Cieszą także
współpraca na rzecz promocji wszel-
kich aktywności na wodzie. Z radością
przyjmujemy deklaracje o udostępnia-
niu swoich jednostek na realizacje rej-
sów pro bono, głównie dla dzieci i mło-
dzieży z warszawskich placówek eduka-
cyjnych  – mówi Jan Piotrowski.

Na wiślanej fali – Warszawa zaprasza nad rzekę

Czas na Veturilo 2023-2028
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8 maja 2022 r. na mokotowskich Siel-
cach odbył się Festiwal Grzesiuka zorga-
nizowany przez Teatr BAZA, Partner-
stwo dla Mokotowa „Moje Sielce” oraz
Urząd Dzielnicy Mokotów. Wydarzenie
po raz siódmy zagościło w Parku Sielec-
kim. Po dwóch latach Festiwal ponownie
został zorganizowany w pierwotnym ter-
minie majowym. Pogoda dopisała!
Mieszkańcy również!

Festiwal wspólnie z przedstawicielami organi-
zatorów oraz rodziny Stanisława Grzesiuka otwo-
rzyła Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Mokotów
Anna Lasocka. 

Organizatorzy tradycyjnie przygotowali wiele
atrakcji. Były spektakle, wystawa plenerowa,
warsztaty artystyczne, rękodzieło oraz animacje
dla całych rodzin. Nie zabrakło także warszaw-
skich potraw. Natomiast wszyscy głodni wiedzy na
temat Dzielnicy mogli uczestniczyć w spacerze
po Sielcach. Z kolei osoby spragnione przygód, któ-
re chciały uwikłać się w pewną historię, podążyć
śladami ferajny i rozwiązać zagadkę, zostali zapro-

szeni do udziału w grze miejskiej „Śladami Feraj-
ny 3.0”. 

Jak zawsze podczas Festiwalu Grzesiuka kluczo-
wą rolę odgrywała muzyka. Na scenie w Parku Sie-
leckim odbył się Konkurs Piosenki z Ulicy. W tym
roku pierwsze miejsce zajęła Orkiestra Taneczna
Wihajster zaś nagrodę publiczności otrzymał Du-
et Okazjonalny.

Na scenie muzycznej wystąpiły zespoły Kapiszo-
ny, Maciejowa Kapela, Orkiestra Taneczna Bonan-
za. W bloku koncertowym odbył się także warsztat
taneczny, aby publiczność mogła nieco podszkolić
kroki do warszawskich tang i walczyków. 

Na zakończenie wystąpiła Justyna Jary i Aleganc-
ka Kapela. Muzycy otrzymali w tym roku nagrodę
„Artysty roku” w plebiscycie Warsaw Tribute. 

Jak zawsze było bardzo klimatycznie i tanecz-
nie! Wszystkim dziękujemy za współpracę. Za-
praszamy za rok!

Więcek Informacje o wydarzeniu na
https://www.facebook.com/festiwalgrzesiuka
oraz na stronie www.festiwalgrzesiuka.pl.

F o t .  J .  Te r c z

Rzadko się zdarza, żeby
jedno słowo było równo-
cześnie nieco przekornym
tytułem spektaklu i traf-
nym określeniem wyko-
nawcy. I tym stwierdze-
niem mógłbym właściwie
skwitować relację z ursy-
nowskiej premiery mono-
dramu, która odbyła się w
niedzielę 8 maja w Dziel-
nicowym Ośrodku Kultury
w wykonaniu Lidii Stani-
sławskiej (reżyseria: Kata-
rzyna Krakowiak).

Nie wiem, czy autor Jerzy An-
drzej Masłowski pisał swoje li-
bretto od razu z myślą o Lidii,
czy też Lidia uznała, że gotowy
tekst jest wprost wymarzony dla
niej, grunt, że dzięki temu du-
etowi powstało niezwykłe wido-
wisko, które warto polecić miło-
śnikom Teatru Jednego Aktora.

Pomysł na pozór banalny. Ot,
życie przeciętnej współczesnej
kobiety. To, że jest niespełnioną
artystką, nie ma większego zna-
czenia, nadaje jedynie postaci
trochę pikanterii. W końcu ży-
cie każdego człowieka jest już
gotowym scenariuszem. Autor
nie fantazjuje, dokonał syntezy
różnych życiorysów, splatając w
losie jednej kobiety zdarzenia, o
których każdy z nas słyszał nie-
jednokrotnie, przez co los boha-
terki śledzi się z zainteresowa-
niem, a ona sama wydaje się
wiarygodna, a przebieg zdarzeń
wysoce prawdopodobny. Takie
jest życie! To wszystko mogło się
zdarzyć naprawdę.

Monolog ma charakter zwie-
rzenia i jest rozrachunkiem z
przeszłością. Nie brak w niej wy-
darzeń dramatycznych i mo-
mentów zabawnych, nieoczeki-
wanych zwrotów akcji,  przypad-
ków, życiowych pomyłek, nie-
trafnych wyborów. Spektakl bu-
dzi refleksje i zmusza do wła-
snych przemyśleń. Widz, mimo
woli, zastanawia się – jakby po-
stąpił w danej sytuacji na miejscu

bohaterki, czasem decyzję apro-
buje, a czasem jest nią rozcza-
rowany. Uświadamiamy sobie,
jak wiele zależy od tego, kogo
spotkamy na swojej drodze, jakie
ponosi się konsekwencje doko-
nywanych wyborów.

Konstruując postać, Lidka w
pełni wykorzystuje swój kunszt
aktorski, jest naturalna, potrafi
należycie wyrazić swoje emo-
cje, zmienne nastroje, namięt-
ność, poczucie humoru, wątpli-
wości i rozterki, chwile szczę-
ścia i zawód miłosny, mobiliza-
cję i moment załamania, depre-
sję. A życie dla bohaterki nie by-
ło łaskawe i nie jest wcale usła-
ne różami. Z jednej strony rzuca
się w wir pracy i usiłuje spełniać
swoje marzenia, z drugiej bory-
ka się z wieloma przeciwnościa-
mi losu. Bez nachalnego mora-
lizatorstwa udało się przemycić
wiele życiowych prawd, że w
gruncie rzeczy, chociaż zdarza-
ją się przypadki i wydarzenia od
nas niezależne, każdy jest ko-
walem swego losu, a życie pole-

ga na umiejętności dokonywa-
nia trafnego wyboru i jest cią-
giem logicznych zdarzeń.

W zasadzie to by wystarczy-
ło. Ale monodram przeplatany
jest znakomitymi piosenkami,
do których melodię skompono-
wał niezawodny Sławek Wierz-
cholski z Nocnej Zmiany Blu-
esa. W wykonaniu Lidki, dys-
ponującej mocnym, charyzma-
tycznym głosem i umiejętnością
dobrej interpretacji są one wiel-
kim atutem.

I jakby tego było mało, artyst-
ka na koniec przygotowała dla
swoich miłośników niezwykły
bonus w postaci książki (wydaw-
nictwo Prószyński i S-ka), zawie-
rającej  ponad 200 anegdot o lu-
dziach estrady, teatru i filmu z
ilustracjami Jacka Frankowskie-
go. Autorka pisze w niej o kole-
gach z branży z ogromną sympa-
tią, soczyście i dowcipnie.

Anegdoty Lidii Stanisławskiej
- to jest dopiero lektura! I profe-
sjonalizm.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

W czwartek 12 maja o
godz. 19.00 odbędzie się
kolejny pokaz Dyskusyjne-
go Klubu Filmowego
„Dom Sztuki”, który dzia-
ła od kwietnia na Wiolino-
wej 14 dzięki organizacyj-
nemu wsparciu Ursynow-
skiego Centrum Kultury
„Alternatywy” oraz Fun-
duszowi Edukacji Kultu-
ralnej m.st. Warszawy. Zo-
baczymy film „Moje wspa-
niałe życie” w reżyserii Łu-
kasza Grzegorzka.

W programie DKF-u obecne
są najciekawsze kinowe nowości
i odrestaurowana cyfrowo kla-
syka. Do wakacji obejrzymy jesz-
cze film „Spragnieni miłości” w
reż. Wong Kar-Waia (26 maja) i
„Noc na Ziemi” w reż. Jima Jar-
muscha (9 czerwca). Kolejne po-
kazy po wakacjach. 

Pokazy odbywają się w wy-
brane czwartki o 19:00 w Domu
Sztuki SMB „Jary” (ul. Wiolino-
wa 14, stacja metra Ursynów),
od kwietnia do listopada. Pre-
lekcje przed pokazami będzie
wygłaszał filmoznawca Andrzej
Bukowiecki.

Karnet na 10 pokazów kosztu-
je tylko 45 złotych. Można go
nabyć online przez platformę Bi-
letyna (odbiór karnetu z dowo-
dem zakupu w kasie Domu Sztu-
ki) lub bezpośrednio w kasie Do-
mu Sztuki, na pół godziny przed
seansami repertuarowymi.
Zgodnie z zasadami obowiązują-
cymi w DKF-ach, nie będzie
sprzedaży biletów na pojedyn-
cze pokazy. Więcej informacji

można znaleźć na stronie inter-
netowej oraz Facebooku Ursy-
nowskiego Centrum Kultury „Al-
ternatywy”, które jest organiza-
torem tej edycji DKF-u, a także
na stronie i w mediach społecz-
nościowych Domu Sztuki. 

Warto dodać, że sala kinowa
na Wiolinowej 14 posiada od nie-
dawna nowoczesny projektor
DCP oraz doskonały ekran, co
zapewnia wysoką cyfrową ja-
kość obrazu i dźwięku.

( A W )

Zaskakujący tytuł tej wy-
stawy wynika z tego, że
Robert Wałęka już od wie-
lu lat zajmuje się dziedzi-
ną, którą nazywa reali-
zmem absurdalnym. 

Nie jest to absurd humory-
styczny w rodzaju purnonsen-
su, ani także absurd tragiczny
jaki przedstawiała filozofia egzy-

stencjalna czy teatr absurdu. To
raczej absurd rozproszony w na-
szej codziennej rzeczywistości,
zawierającej liczne swoiste błędy
systemowe.

Artysta ukazuje absurd, który
w równym stopniu budzi niepo-
kój, co inspiruje do wypowiedzi
w różnych mediach. Wystawa
zawiera przede wszystkim dużą

ilość niewielkich rysunków two-
rzących jednolity pod względem
formalnym cykl i obrazy malar-
skie. Ale także bardzo delikatne
obiekty oraz kilka krótkich tek-
stów bliskich poezji. 

Intensywne kolory na obra-
zach kontrastują z rysunkami
wykonanymi jedynie czarną kre-
ską – a mimo to łącznie przedsta-
wiają sugestywną artystyczną
całość. Rysunki nie są szkicami
do prac malarskich, lecz samo-
dzielnymi pracami. Choć fanta-
zyjne i kapryśne linie na rysun-
kach wywołują wrażenie kru-
chości przedstawionych form, to
jednak ukazują także ich witalną
swobodę pokrewną roślinom.
Okazuje się, że w ujęciu artysty
ten absurd pleniący się niczym
chwasty może być fascynujący. I
skłaniający do zastanowienia się
nad tym, jak wiele jest w naszej
rzeczywistości elementów nie-
spójnych a przecież stale współ-
istniejących. 

Zapraszamy na otwarcie wy-
stawy w czwartek, 12 maja o
godz. 19 (Galeria Działań SMB
Imielin, ul. Marco Polo 1). Zreali-
zowano dzięki wsparciu Wydzia-
łu Kultury m. st. Warszawy dla
Dzielnicy Ursynów.

G r z e g o r z  B o r k o w s k i

„Piaskownica dla dżdżownic” w Galerii Działań

VII Festiwal Grzesiuka już za nami

Dyskusyjny Klub Filmowy w Domu Sztuki

Popis Lidii Stanisławskiej na Kajakowej

Profesjonalistka...
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Ostatnio środowisko wyścigowe na Słu-
żewcu zaprotestowało przeciwko wykar-
czowaniu około 60 drzewek żywotnika
zachodniego (tuja) okalających padok.
Zwrócono się do redakcji „Passy”, byśmy
dokładnie zbadali sprawę, a przede
wszystkim ustalili, czy dyrekcja Toru
Służewiec posiadała pozwolenia od kon-
serwatora zieleni na wykarczowanie
krzewów. 

Jesteśmy m. in. od tego, by podejmować inter-
wencje związane z ochroną zieleni na terenie
Warszawy, więc wystąpiliśmy do Mazowieckie-
go Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z
konkretnymi pytaniami w trybie ustawy Prawo
prasowe, jak również do warszawskiego oddzia-
łu Ligi Ochrony Przyrody. Poniżej otrzymane od-
powiedzi.

„W związku ze skierowanym do MWKZ zapyta-
niami w sprawie wycinki żywotników na terenie
zabytkowego zespołu toru wyścigów konnych na
Służewcu, proszę o przyjęcie poniższych wyja-
śnień w sprawie:

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Oddział Wyści-
gi Konne Warszawa Służewiec posiada zarówno
pozwolenie konserwatorskie, jak i zezwolenie w
trybie ustawy o ochronie przyrody na usunięcie
pojedynczych krzewów żywotnika zachodniego
odmiana Globosa (Thuja occidentalis „Globosa”)
– 60 szt. o łącznej powierzchni 124,8 mkw. Decy-
zja zobowiązuje Wnioskodawcę do wykonania
nasadzeń zastępczych w ilości 59 szt. z gatunku ży-
wotnik zachodni odmiana Globosa (Thuja occi-
dentalis „Globosa”) na padoku prezentacyjnym w
przypadku usunięcia wnioskowanych krzewów.

Obie decyzje zostały wydane w oparciu o wnio-
sek w sprawie złożony przez Totalizator Sportowy
Sp. z o.o. Oddział Wyścigi Konne Warszawa Słu-
żewiec do urzędu konserwatorskiego. Organ kon-
serwatorski nie wydawał nakazu usunięcia ży-
wotników. 

Krzewy żywotnika zachodniego odmiany „Glo-
bosa” były posadzone pojedynczo w połowie lat
80. XX w. przy ścieżce prezentującej konie na pa-
doku prezentacyjnym. W ciągu wielu lat zatraci-
ły jednak regularną i zwartą formę. Obecnie krze-

wy są nieregularne, szeroko rozrośnięte i dla utrzy-
mania kształtu oraz możliwości prezentacji koni
wymagają bardzo silnych cięć formujących. Tak
znaczne ubytki nie dają szans na możliwość od-
tworzenia efektownej i posiadającej walory wi-
zualne roślinnej formy przestrzennej i architekto-
nicznej. Krzewy zostaną wymienione na nowe,
młodsze egzemplarze. Zostaną one posadzone
uwzględniając takie usytuowanie krzewów, by
mogły się rozrastać, umożliwić swobodne przej-
ście koni w czasie prezentacji i stanowić walor ar-
chitektoniczny na równi z przyrodniczym.

Nie są to krzewy z pierwotnych projektów dla
terenu Torów. Przez wiele lat spontanicznie sadzo-
no drzewa i krzewy bez zachowania idei projek-
tantów. Niemniej jednak zostały utrwalone jako
elementy zieleni towarzyszącej przestrzeni pado-
ku. Pierwotna kompozycja układu przestrzenne-
go została zaprojektowana przez Franciszka Sza-
niora, zaś rozwinięta i skomponowana szczegóło-
wo przez Alinę Scholtz. Są to znaczące postaci w
polskiej architekturze krajobrazu.

Konserwatorskie kształtowanie zieleni w obiek-
tach wpisanych do rejestru zabytków, gdzie trzo-
nem układu przestrzennego i substancją zabytko-
wą jest zieleń, polega również na ciągłej wymianie
elementów zieleni, tak by cały układ mógł funkcjo-
nować w czasie i przestrzeni przez wiele lat.”  

Z  w y r a z a m i  s z a c u n k u
A n n a  G r u d z i ń s k a

K i e r o w n i k  W y d z i a ł u  Z a b y t k o w y c h  
Z a ł o ż e ń  Z i e l e n i

**********

„Szanowni Państwo, 
Tuja należy do gatunków obcych w naszym kra-

ju. Jest często nasadzana, gdyż szybko rośnie two-
rząc żywopłoty. NIE PODLEGA  OCHRONIE.  Je-
śli wydana została zgoda na wycięcie, to postępo-
wanie było prawidłowe. Przy mniejszych wysoko-
ściach nie byłoby nawet potrzeby występowania
o zgodę” . 

Z  p o z d r o w i e n i a m i  
Z b i g n i e w  J a n u s z c z a k

S e k r e t a r z  O / W  L O P.  

Formuła Racing Clubu jest
bardzo popularna w Wiel-
kiej Brytanii, USA i Au-
stralii, a jej popularność
ciągle rośnie. Członkowie
RC stają się współwłaści-
cielami koni wyścigowych
proporcjonalnie do wnie-
sionego wkładu finanso-
wego. Właśnie powstał RC
na torze Służewiec.

Racing Club ma wiele zalet i
w zasadzie nie ma istotnych wad
czy ograniczeń oraz pozwala:
minimalizować indywidualny
wkład finansowy (koszt zaku-
pu i treningu koni); maksymali-
zować liczbę posiadanych
wspólnie koni, a zatem szanse
na częsty udział w gonitwach;
organizować wiele wspólnych
eventów dla członków klubu;
rozwijać wiedzę członków o wy-
ścigach konnych oraz szerzej o
branży związanej z końmi; dzie-
lić podobną pasję i wspólnie do-
świadczać wiele emocjonują-
cych chwil. Nasz Racing Club
dysponuje na początku swoje-
go istnienia czterema końmi:
dwoma dwuletnimi folblutami
(pełna krew angielska) oraz
dwoma trzyletnimi. Czas trwa-
nia członkostwa w Racing Club
to 2022-2023 r. (dwa pełne se-
zony wyścigowe). Staramy się
tworzyć elastyczność w zakre-
sie formuły sprzedaży koni ma-
jącą na celu maksymalizację
zwrotu, w szczególności plano-
waną finalną sprzedaż koni na
zachodnich aukcjach jesienno –
zimowych pod koniec zakłada-
nego okresu trwania syndykatu,
czyli między listopadem 2023 a
lutym 2024 r., w zależności od
sytuacji rynkowej.

Wpływy z nagród uzyskanych
w wyścigach oraz ze sprzedaży
koni będą dzielone proporcjo-
nalnie do posiadanych udziałów,
premie z gonitw wypłacane bę-
dą kwartalnie również propor-
cjonalnie do posiadanych udzia-
łów. Koszt jednego udziału: 5
tys. euro – jest to pełny tytuł wła-
snościowy 1/16 we wszystkich
koniach Racing Clubu i obejmu-
je koszty utrzymania i treningu
koni w całym pierwszym roku
startów. Koszt utrzymania i tre-
ningu koni w drugim roku star-
tów (od 01.01 do 31.12.2023 ro-
ku) będzie wynosił 190 euro
miesięcznie za udział. Manage-

ment Fee wynosi 2 proc. od war-
tości wpłacanych środków – po-
krywa to koszt prowadzenia Ra-
cing Clubu (organizacja, komu-
nikacja bieżąca z członkami, roz-
liczenia finansowe), natomiast
Success Fee wynosi 10 proc. wy-
łącznie od nadwyżki finansowej,
czyli ewentualnego zysku wyge-
nerowanego przez Racing Club
po dwóch pełnych sezonach (su-
ma nagród + wpływy ze sprze-
daży koni, minus koszt zakupu
koni i koszty treningu). 

Koń zazwyczaj biega średnio
co 3 tygodnie między kwietniem
(dojrzałe konie  dwuletnie od
końca czerwca) a listopadem.
Posiadanie czterech koni pozwa-
la biegać bardziej regularnie oraz
pasjonować się startami koni w
barwach

Racing Clubu. Współwłasność
czterech koni pozwala zmniej-
szyć istotnie ryzyka braku udzia-
łu w gonitwach koni Racing Clu-
bu w przypadku tymczasowej
kontuzji. Cztery konie pozwala-
ją na optymalizowanie niektó-
rych kosztów, w tym na przy-
kład kosztów transportu w przy-
padku udziału w gonitwach za-
granicznych. Konie pełnej krwi
angielskiej biegają od drugiego
roku życia i zazwyczaj kupowa-
ne są jako tzw. yearlings, czyli w
pierwszym pełnym roku po uro-
dzeniu i przygotowywane są do
kariery wyścigowej, która zaczy-
na się w kolejnym roku. Kariera
konia wyścigowego trwa stan-
dardowo od dwóch do pięciu lat,
niemniej konie pełnej krwi an-
gielskiej osiągają zazwyczaj swój
pełny potencjał w wieku od

trzech do czterech lat. Klacze po
karierze wyścigowej zazwyczaj
kierowane do roli matki stadnej.
Hodowlana wartość klaczy jest
współmierna do jej kariery wy-
ścigowej, natomiast ogiery osią-
gające na torze spektakularne
sukcesy mogą stać się reproduk-
torami, natomiast te z mniej-
szym potencjałem przeznacza-
ne są do innych dyscyplin spor-
towych i rekreacji.

Konie będące obecnie własno-
ścią Racing Club to urodzone i
zakupione we Francji dwuletni
ogier Marcus Aurelius z bardzo
dobrej linii żeńskiej oraz dwu-
letnia klacz Shalenzaya również
od dobrej matki. Trzecim koniem
jest trzyletnia klacz Apfel Nonan-
taise po niemieckim ogierze Po-
mellato (4 starty – 3 zwycię-
stwa), a czwartym trzyletni ogier
Izalor po angielskim derbiście
ogierze Motivator, z doskonałej
linii żeńskiej. Konie stacjonują
na Służewcu w stajni trenera
Emila Zahariewa i są gotowe do
startów. 

Animatorami służewieckiego
Racing Clubu są francuski me-
nadżer Marc Dherment oraz pa-
sjonat wyścigów konnych Filip
Krupa. Doradcą Racing Clubu
jest Witold Miedzianowski – Blo-
odstock Agent od ponad 30 lat w
branży wyścigowej, doskonale
znający realia rynków zagranicz-
nych i domów aukcyjnych.
Wszyscy zainteresowani człon-
kostwem w RC proszeni są o
kontakt pod nr telefonu +48
666-602-426.

O p r a c o w a ł  Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t o :  R a c i n g  C l u b

SSzzaannoowwnnyy PPaanniiee RReeddaakkttoorrzzee 
TTaaddeeuusszzuu PPoorręębbsskkii!!

Piszę ten list w piękny majowy dzień, w
231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-
Maja. Pański artykuł „Robienie z Polski
zaścianka”/Passa nr 17 z 28.04.2022/
przeczytałem w równie piękny dzień –
2.05. – dzień polskiej flagi. Niestety zepsuł
mi Pan skutecznie ten miły czas.

Już dawno nie byłem tak zbulwerso-
wany jak po lekturze tego paszkwilu na
Polskę i Polaków. Jako przedstawiciel
„tłuszczy” i „ochlokracji” jak Pan raczył
napisać o większości głosujących roda-
ków, a także również /jak Pan/ rdzenny
warszawiak i syn powstańca 1944 r. ab-
solutnie nie zgadzam się z Pana wywoda-
mi. Jak widać nie wszyscy mogą należeć
do ludzi ”kierujących się logiką i rozu-
mem, empatycznych, tolerancyjnych i po-
stępowych”, do których pewnie we wła-
snym mniemaniu sam się Pan zalicza. Ja
natomiast mimo zdobycia jakimś sposo-
bem wyższego wykształcenia /jestem ab-
solwentem Politechniki W-skiej/ nie kieru-
ję się przy wyborach – jak Pan pisze –
zmiennymi emocjami i fanatyzmem, tyl-
ko po prostu logiką i patriotyzmem. Żeby
było jasne – nie neguję korzyści, jakie przy-
niósł nam akces do UE. Fundusze unijne,
owszem, mocno podbudowały naszą go-
spodarkę, bardzo mi się podoba swoboda
podróżowania po Europie i świecie, ale
to chyba inne państwa Unii (np. Niemcy)
najbardziej zarabiają na naszej obecności
w Unii. Natomiast – pewnie jak większość
Polaków – nigdy nie zgodzę się na federa-
lizację Europy, oczywiście pod przywódz-

twem Niemiec. Mówienie zaś o solidar-
ności europejskiej, o wartościach, które
wnosi Unia w nasze życie, to ech nie war-
to nawet gadać. W czasach, gdy zakaza-
na była sprzedaż elementów uzbrojenia do
zbójeckiej Rosji – Niemcy i Francja handlo-
wały nimi aż miło i mamy teraz tego efek-
ty. Jakie to były wartości – może sprytu i
zapobiegliwości oraz egoizmu? Polska
przyjmuje w swoje ramiona już ponad
trzy miliony wygnanych przez wojnę
Ukraińców i podobno doświadcza wielkiej
pomocy finansowej z Unii. Czy może Pan
przypomnieć kwotę euro, którą do tej po-
ry dostaliśmy w ramach pomocy dla
uchodźców, bo ja jakoś nie mogę się jej
nigdzie doszukać. Ale dobrego słowa o
wspaniałej pomocy udzielanej przez spo-
łeczeństwo i rząd biednym, skrzywdzo-
nym uciekinierom wojennym nie znala-
złem w Pańskim artykule.

Myślę, że pisanie ”tonąca w politycznej
schizofrenii, nieudolności, zawziętości,
manipulacji, braku międzynarodowej
ogłady i bogoojczyźnianym patriotyzmie
ekipa rządząca Polską” – to w kontek-
ście ostatnich wydarzeń na Ukrainie już
kompletny idiotyzm. Inicjatywa dyplo-
matyczna Polski dotycząca wojny Ru-
skich z Ukrainą jest tak wielka, że wypa-
dałoby schylić głowę w podziwie i przy-
najmniej zamilknąć, a nie bredzić o ja-
kiejś zaściankowości. Do zaścianka nie
przyjeżdżałoby pół świata dyplomacji.

Z Pana artykułu wynika, że jest Pan
zwolennikiem płacenia „sprawiedliwych”
kar za niezamknięcie kopalni w Turowie
zgodnie z wyrokiem jakiejś obłąkanej
ignorantki sędzi z Hiszpanii. Proponuję,

żeby Pan sam osobiście wyjaśnił swoją
opinię mieszkańcom Turowa lub Bogaty-
ni (ciekawe, jaka byłaby ich po tych wy-
jaśnieniach).

Pisze Pan „patriotyzm w obecnym wy-
daniu przestał mnie kręcić, odkąd pu-
bliczne media uznały za prawdziwego Po-
laka tylko wyborcę PIS”. Nie wiem, gdzie
Pan znalazł takie twierdzenia. Owszem,
jestem zwolennikiem PIS, czytelnikiem
Gazety Polskiej i Sieci, ale mam również
wielu przyjaciół, którzy są przeciwni obec-
nej ekipie rządzącej. Mimo to nie uwa-
żam ich za „Nieprawdziwych Polaków”,
myślę, że ich punkt widzenia wynika z in-
nych tradycji rodzinnych, sytuacji mate-
rialnej i wielu jeszcze innych czynników.
Uważam, że patriotyzm (na który mocno
stawia PIS w swojej filozofii rządzenia) jest
najważniejszym uczuciem dla Polaków,
jest czymś, co pozwala budować i rozwi-
jać naszą kochaną Ojczyznę.

A Pan – myślę - coś zaniedbał w wycho-
waniu swojej córki, która zdobywszy wy-
kształcenie (bezpłatne) w Polsce wyje-
chała do W.B. służyć obcym panom i nie
chce spotkać się z ojcem w ojczystym kra-
ju „dopóki nie zmieni się rząd”. Nic, tyl-
ko pogratulować. Na pewno córka jest
prawdziwą Europejką, posługującą się
czasami językiem polskim, tolerancyjną,
kierującą się rozumem i logiką, empa-
tyczną – tylko do swojego ojczystego kra-
ju nie stosującą tych zasad.

Reasumując, mam o Polsce i moich ro-
dakach całkowicie odmienne zdanie niż
Pan. Pisząc w tym pięknym majowym
dniu takie obrażające rzeczy o Polakach
na pewno nie stwarza Pan klimatu do

jakiegokolwiek porozumienia w kraju.
Defetyzm i depresja bijąca z Pana artyku-
łu czynią z PASSY czołową „szczujnię”
zupełnie zgodną z głosem najbardziej
skrajnej totalnej opozycji. A szkoda – mia-
ło to być pismo dla wszystkich ursyno-
wian, jak to jest w czołówce pisma – tygo-
dnikiem sąsiadów.

Mam nadzieję, że Pański szef red. M.
Petruczenko (którego notabene bardzo ce-
nię za niezwykle szeroki zasób wiadomo-
ści z historii sportu) zamieści w Passie mój
list – choćby dla równowagi politycznej. 

P o z o s t a j ę  w  p o w a ż a n i u .
W i e s ł a w  W e s o ł o w s k i

OOdd AAuuttoorraa::
Jak każdy felietonista wyrażam na

łamach macierzystej gazety opinie
WŁASNE i wcale nie dziwi mnie to, że
nie zgadza się pan z nimi. Co to by by-
ło, gdyby wszyscy zgadzali się ze
wszystkimi na wszystkich polach? Nu-
da. Staram nie używać, w odróżnieniu
od pana, epitetów takich jak np. idio-
tyzm, bredzenie, etc. uznając jednocze-
śnie także pańskie prawo do wyraża-
nia własnych opinii, ba – nawet je sza-
nuję, ponieważ to wolny kraj. Nie będę
z nimi polemizował z powodów jak wy-
żej. Ale w odniesieniu do rzekomych
błędów w wychowaniu mojej córki mu-
szę wzmocnić retorykę – to akurat nie
pański interes. 

Moja córka doktoryzowała się w Lon-
dynie, jest tam współwłaścicielką pry-
watnej kliniki (couple relationship, dla
pana wiedzy – terapia par, także par tej
samej płci), posiada dwa mieszkania pod

wynajem na Costa Blanca i to wszystko
osiągnęła sama, więc jakoś nie dostrze-
gam błędów w jej wychowaniu. A że nie
jest bogoojczyźnianą patriotką i nie chce
przyjeżdżać do ojczystego kraju, gdzie
istnieją strefy wolne od LGBT i rządzą
chamstwo oraz motłoch, to ja mogę jej
tylko przyklasnąć. I proszę nie lokować
mnie w żadnej totalnej opozycji, ponie-
waż od dawna jestem politycznym siero-
tą i do urn wrzucam pustą kartkę. Nie
mam panu nic więcej do powiedzenia,
poza jednym: warto szanować cudze po-
glądy (jakiekolwiek są), a wtedy będą
szanowane także pańskie. I na koniec:
owszem, zjechało się do nas pół świata,
ale nie ma w tym żadnej zasługi polskich
dyplomatów. Przyjeżdżają, ponieważ je-
steśmy przyczółkiem wojny w Europie i
droga na Ukrainę wiedzie przez Polskę,
więc nie ma się czym ekscytować. Gdy-
by nie ta wyjątkowa sytuacja, pies z ku-
lawą nogą pewnie by do nas nie zawitał.
Dlaczego? Dlatego, że w odróżnieniu od
sąsiadów jak Estonia, Łotwa, Litwa, Sło-
wacja, Czechy, a także Rumunia i Bułga-
ria, jesteśmy z winy rządu skłóceni nie z
połową, ale z większością cywilizowa-
nego świata.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

PPSS.. Nasza córka nie kończyła w Pol-
sce studiów „bezpłatnych”, lecz ukoń-
czyła Uniwersytet SWPS (Collegium
Humanum), pracując i opłacając z
własnej kieszeni całkiem wysokie cze-
sne. Nic więc nikomu nie zawdzięcza,
szczególnie ojczyźnie, co raczy pan
sugerować.
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Wycięcie drzewek zgodne z prawem

Być właścicielem wyścigowego konia...



1 2

M am przyjemny widok z okna. Na moim podwórku pośród innych
drzew rosną dwa kasztanowce. Od jakiegoś czasu pojawiły się na nich
pąki. Zastanawiałem się, czy zdążą rozwinąć się do rozpoczęcia ma-

tur. No jakże tak? Matury bez kwitnących kasztanów? 
W sobotę, a także w niedzielę poprzedzające egzaminy nic jeszcze nie wskazy-

wało, że te piękne drzewa tak mocno powiązane z naszym systemem edukacji zdążą na czas.
Opóźnienie oznaczałoby przerwanie trwającej od wiele dziesiątków lat korelacji pomiędzy ich
kwitnieniem i egzaminami dojrzałości. Myślałem już o nieprzewidywalności natury aż tu nagle…
Kiedy wyjrzałem przez okno w poniedziałek rano piękne białe wiechy kwiatostanów zdobiły jed-
no z dwóch drzew Aesculus należące do mydleńcowatych (cokolwiek to znaczy). Potocznie zwa-
ne są kasztanami, choć ta rozpowszechniona nazwa jest błędna. Jest to bowiem kasztanowiec a kasz-
tany to jego nasiona chętnie zbierane przez dzieci każdej jesieni, mające też inne zastosowania. Dru-
gie z drzew zakwitło 2 dni później, a więc jeszcze w trakcie egzaminów pisemnych. Zwykle o tyle
dłużej zachowuje też swoje piękne kwiaty niż szybszy jego sąsiad. Pierwsze drzewo zadziałało z du-
żą precyzją niczym szwajcarski zegarek. Drugie, choć spóźniło się nieco również dało radę. Skąd
drzewa znają terminy matur? To już ich tajemnica. 

Wróciła mi wiara w ponadczasowy porządek w przyrodzie. Innymi słowy - matka natura mimo
wielu anomalii pamięta o swoich zobowiązaniach, zwłaszcza wobec maturzystów. Pamięta i daje
im wyraźny znak by przestać się uczyć. Tym bardziej, że jest już na to za późno. Zamiast tego, ucznio-
wie powinni odpocząć. Po czym zrelaksowani i wystrojeni w białe koszule oraz granatowe okrycia
powinni udać się na egzamin. Schludny wygląd jest ważny, bo też i wydarzenie, jakim jest egzamin
dojrzałości jest ważne w życiu każdego człowieka. Zapamiętujemy je na długo. 

Przyznaję, że swoją maturę mam
już za sobą i że zdawałem ją dość
dawno. Nie wiem, czy są jeszcze w
modzie rozmaite atrybuty mające
zapewnić powodzenie na egzami-
nach abiturientom i abiturientkom
np. majtki w kolorze czerwonym za-
kładane przez uczennice na egza-
min. Może dziś to już zamierzchły
przesąd i jak wiele innych odszedł

do lamusa. Nawiasem mówiąc i sam lamus też nie cieszy się dziś wielką popularnością, choć za-
pewne maturzyści wiedzą co oznacza. Zwłaszcza po przeczytaniu lektur z epoki romantyzmu,
poprzez pozytywizm aż po literaturę współczesną. Może teraz młodzież zamiast liczyć na ślepy
los i na jakieś maskotki mające przynieść szczęście na egzaminie polega bardziej na rzetelnej wie-
dzy zgromadzonej w głowie. 

Oj, łezka kręci się na samo wspomnienie wkuwania wzorów, rozwiązywania zadań, pochłania-
nia lektur. Matury wyglądają dziś inaczej niż kiedyś. Inny jest zakres wiedzy, inne też jest ich zna-
czenie. Jest to też wymóg czasów, w których żyjemy. Cyfryzacja i powszechny dostęp do Internetu
odmieniły naukę. Kto z tegorocznych maturzystów przeczytał Pamiętnik Matki Marcjanny Fornal-
skiej? Urodzona w rodzinie chłopskiej autorka przeżyła dwie wojny światowe, była też świadkiem
zwycięstwa rewolucji w Rosji. Z jej książki można dowiedzieć się, jak wyglądało życie w wielolet-
niej rodzinie rzucanej przez dziejowe wichury z miejsca na miejsce. Było to życie w biedzie, w nie-
pewności co przyniesie kolejny dzień. Śmierć, wywózki, przesiedlenia były na porządku dziennym.
Szalejący terror NKWD pozbawił życia tysiące Polaków. Dramaty i tragedie stały się normą. Do nie-
dawna można było jedynie czytać o tym lub oglądać na filmach. Po agresji Rosji na Ukrainę wid-
mo podobnych doświadczeń stało się realne dla żyjących współcześnie. Wojna w Europie wydawać
się może jakąś chwilową anomalią. Należy jednak pamiętać, że nasz kontynent był już świadkiem
długotrwałych i wyniszczających wojen, m. in. wojny trzydziestoletniej. Także inne rozstrzygnięcia
polityczne, poparte zbrojną agresją trwały długo jak choćby rozbiory Polski. 

Czy taka tematyka wojenna i starania wybitnych przedstawicieli naszego narodu o odzyskanie
niepodległości to jest to, czym żyje nasza dzisiejsza młodzież? Trochę wątpię. Lata względnego do-
brobytu sprawiły, że młode pokolenie Polaków jest pochłonięte zupełnie innymi sprawami. Bliższe
im są media społecznościowe niż własne bezpieczeństwo. W warunkach stabilizacji i pokoju było-
by to oczywiście dobre. Dzieciństwo i czas wejścia w dorosłość to czas radosny. To najszczęśliwszy
okres dla zdecydowanej większości społeczeństwa. Beztroskie lata powinny być normą, której
wszyscy byśmy sobie życzyli. Nie należy jednak zapominać, że wolność i niepodległość nie są da-
ne raz na zawsze. Że czyhają na nas niebezpieczeństwa, które choć dziś są anomalią jutro mogą stać
się normą. Obyśmy nie musieli się do niej przyzwyczajać. 

Oby zło nie stało się normą, z którą przyjdzie nam żyć. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Anomalie czy normy...

„Czy tematyka wojenna 
i starania wybitnych przedsta-
wicieli naszego narodu 
o odzyskanie niepodległości
to jest to, czym żyje nasza 
dzisiejsza młodzież?”

Zrzedły miny kilkudziesięciu internetowym harcownikom,  spodziewają-
cym się w miniony poniedziałek, że Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzy-
ma w mocy wyrok z kwietnia 2021 r. skazujący wójt Lesznowoli Jolan-

tę Batycką-Wąsik na półtora roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Gdyby tak się sta-
ło, urzędująca wójt musiałaby odejść ze stanowiska, ponieważ wyroki SA są prawomocne i nie pod-
legają zaskarżeniu. Ale tak się nie stało, bowiem sędzia przewodnicząca składu orzekającego Ewa
Gregajtys przesunęła termin wydania wyroku o dwa tygodnie ze względu na to, iż zdaniem sądu
sprawa jest wyjątkowo skomplikowana. Takie podejście do rzeczy świadczy o tym, że zarzuty pro-
kuratorskie zostaną poddane drobiazgowej analizie, podobnie jak wyjaśnienia obrońcy oskarżonej.
Tak daleko posunięta rzetelność w orzekaniu wyklucza w przyszłości jakąkolwiek dyskusję o zasad-
ności zasądzonej kary, bądź o jej braku. Z wyrokiem SA trzeba będzie się pogodzić bez względu na
to, czy urzędująca wójt Lesznowoli zostanie uniewinniona, czy też orzeczenie Sądu Okręgowego
będzie utrzymane w mocy. Według znawcy prawniczej materii (którego mam zaszczyt znać osobi-
ście), będącego na sali w roli obserwatora, wystąpienie obrońcy oskarżonej było perfekcyjne, po pro-
stu czapki z głów. Takie jest jego zdanie. Co postanowi skład orzekający w osobach trzech sędziów
SA, jest oczywiście zagadką, ale osobiście z całego serca życzę pani  Batyckiej-Wąsik  wyroku unie-
winniającego. Osoby o nieposzlakowanej uczciwości nie powinny być skazywane w procesie kar-
nym, a że urzędująca wójt jest urzędnikiem o nieposzlakowanej uczciwości podkreślił w uzasadnie-
niu nie kto inny, jak sędzia Sądu Okręgowego, który skazał ją w pierwszej instancji. 

O co w ogóle chodzi w sprawie oskarżenia i postawienia zarzutów Jolancie Batyckiej-Wąsik? Jak
sama powiedziała w ostatnim słowie, zarzuty pod jej adresem, formułowane w doniesieniach do
CBA, RIO i prokuratury, pojawiły się wtedy, kiedy wójt zdzierając kilka par pantofli, „wychodziła”
u wojewody mazowieckiego nieodpłatne przekazanie gminie Lesznowola na cele statutowe 83 ha
gruntów po dawnym gospodarstwie rolnym w Mysiadle. W 2011 r. Lesznowola stała się właścicie-
lem majątku szacowanego dzisiaj na pół miliarda zł. I wtedy zaczęło się pasmo donosów. W ich efek-
cie w lipcu 2019 r. agenci CBA najechali na dom Batyckiej-Wąsik i po przeszukaniu zamknęli ją na
48 godzin w komisariacie przy ul. Janowskiego na Ursynowie. Nie znaleziono żadnych dowodów
jej przestępczej działalności, a mimo to prokuratura po przesłuchaniu wystąpiła do sądu o zastoso-
wanie wobec podejrzanej aresztu tymczasowego. Sąd Rejonowy pogonił agentów i prokuratora i
odmówił wtrącenia podejrzanej do lochu, zaś sąd wyższej instancji zgodził się z takim stanowiskiem. 

P rzypomnę, o co prokuratura oskarża Jolantę Batycką-Wąsik? O umorzenie kilku firmom
podatków, co było zgodne z prawem, ponieważ wójtowie, burmistrzowie i prezydenci
miast mogą częściowo umarzać podatki w sposób uznaniowy. Każdy szef samorządu w Pol-

sce przynajmniej kilkanaście razy w roku umarza podatki firmom, by np. w sytuacji kryzysowej nie
dopuścić do ich upadku, ponieważ firmy te dają mieszkańcom miejsca pracy. Prokuratura uważa,
iż z tymi umorzeniami było coś nie tak, ale nie przedstawiła żadnych dowodów na to, że miała miej-
sce korupcja, przekupstwo czy działanie z chęci zysku. Po prostu prokuratura wie, że coś było na
rzeczy, tylko nie potrafi tego udowodnić.

Drugi zarzut jest taki,
że Jolanta Batycka-Wąsik
swoim działaniem wyrzą-
dziła budżetowi gminie
Lesznowola szkodę
znacznej wysokości (po-
nad milion złotych). Cho-
dziło o zawarcie z pewną
lesznowolską firmą wie-
loletniej umowy dzierża-
wy na kilku komunalnych
działek. Firma zgodziła
się zapłacić dzierżawę za

20 lat z góry, ale postawiła warunek, że umowa dzierżawy musi być wpisana do Księgi Wieczystej
najpóźniej w ciągu jednego roku. Gmina niezwłocznie złożyła stosowny wniosek do Wydziału
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Piasecznie i spokojnie czekała na wpis. Minął rok, a sąd nie
dokonał wpisu, ponieważ dokumentacja dotycząca przedmiotowych rozrzucona była w archiwach
kilku sądów na terenie Polski. Zgodnie z umową, po roku oczekiwania na wpis dzierżawca odstą-
pił od umowy i zażądał zwrotu kwoty zasadniczej oraz odsetek w kwocie ponad miliona zł. Nie by-
ło wyjścia – Lesznowola musiała wypłacić dzierżawcy należne odsetki. Wtedy do akcji przystąpiły
prokuratura i CBA stawiając Jolancie Batyckiej-Wąsik zarzut, że swoim działaniem naraziła gminę
na straty znacznej wysokości. Zawiódł system, czyli sądowy Wydział Ksiąg Wieczystych, który
przed długi rok nie potrafił dokonać stosownego wpisu, ale odpowiedzialnością za to obciąża się
urzędującą wójt Lesznowoli. Znaczy, kowal ukradł, Cygana powiesili. Być może sędziowie SA przyj-
mą wykładnię Sądu Najwyższego, która brzmi: „Nie każde przyczynienie się do skutku rodzi od-
powiedzialność karną, lecz tylko takie, które w ocenie społecznej charakteryzuje się szczególnym
stopniem naganności (karygodności) i zasługuje na moralne potępienie (dotyczy to zarówno dzia-
łania, jak i zaniechania), zwłaszcza w przypadku przestępstw nieumyślnych”. Na to liczy obrońca
Jolanty Batyckiej-Wąsik. Czy się nie przeliczy okaże się w dniu 23 maja o godz. 14.30 w sali nr 3 SA,
kiedy sędzia Ewa Gregajtys odczyta prawomocny wyrok.

G dy wyszedłem w miniony poniedziałek z sali sądowej, podszedł do mnie niepozorny ty-
pek w okularach. Zaczął trajkotać bez składu i ładu, zasypując mnie zarzutami. Z jego beł-
kotu zrozumiałem tylko to, że ponoć piszę z małej litery nazwiska, co nigdy mi się nie zda-

rzyło. Zapytałem, z kim rozmawiam. Odmówił podania nazwiska. Ponowiłem pytanie, bo nie wi-
dzę sensu prowadzenia dyskusji bez sensu z anonimem, który wstydzi się ujawnienia własnego na-
zwiska. Trajkotał dalej, jakby nie słyszał moich pytań. W końcu odesłałem go do wszystkich diabłów,
na co on postraszył mnie “rejonowym”, w domyśle – sądem. Ze strachu omal nie miałem wypróż-
nienia. Potem podszedł do mnie pewien mieszkaniec Lesznowoli i poinformował, że miałem oko-
liczność z jakimś Myszkowskim, Myszyńskim, czy kimś o podobnym nazwisku. Nie dopytywałem
szczegółów, bo jakikolwiek kontakt w przyszłości z tym osobnikiem jest mi potrzebny niczym łyse-
mu grzebień. Dowiedziałem się za to, że jest to jeden z liderów grupy atakującej wójt Lesznowoli,
ma ponoć bliską rodzinę w Sądzie Najwyższym czy gdzieś jeszcze wyżej i ciągle startuje w wybo-
rach – a to na radnego, a to na sołtysa, ponosząc sromotne klęski. Jolanta Batycka-Wąsik pracuje
na rzecz mieszkańców Lesznowola od 1992 roku, a od 1998 nieprzerwanie piastuje urząd wójta.
To jej inicjatywy i decyzje zaowocowały bardzo dynamicznym rozwojem Lesznowoli, która na
przestrzeni lat zmieniła swój charakter z typowo rolniczego na mieszkaniowo – usługowy. W cią-
gu 20 lat budżet Lesznowoli wzrósł z 15 do prawie 300 milionów złotych, a sama gmina została już
pod koniec lat 90. objęta w prawie w 100 procentach miejscowymi planami zagospodarowania prze-
strzennego. Na jej terenie działa ponad 7 tysięcy podmiotów gospodarczych, w tym duże firmy z
kapitałem zagranicznym. 

J ednak tacy ludzie, jak nękający mnie w sądzie okularnik, zdają się w ogóle nie dostrzegać
zasług urzędującej wójt dla społeczności Lesznowoli. Widzą w niej samo zło, choć w uzna-
niu zasług i pracy na rzecz samorządności w Polsce oraz budowania społeczeństwa obywa-

telskiego Jolanta Batycka-Wąsik  została uhonorowana wieloma odznaczeniami, m. in. Złotym Krzy-
żem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,  nadanymi przez Prezydenta
RP, a także Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej. W In-
ternecie pojawiły się już informacje o zbliżającym się zarządzie komisarycznym, który ma być
wprowadzony przez premiera w gminie Lesznowola oraz rychłych wyborach na nowego wójta. To
oznacza, że grupka harcowników już wie, jaki zapadnie wyrok w dniu 23 maja. Oni już rozstrzy-
gnęli sprawę, uprzedzając niejako sędzię Ewę Gregajtys. Ja poczekam na werdykt niezawisłego są-
du, ponieważ nie zwykłem skazywać kogokolwiek przed ogłoszeniem prawomocnego wyroku. I ja-
koś nie chce mi się wierzyć, że orzeczenie Sądu Okręgowego zostanie utrzymane w mocy, a Jolan-
ta Batycka-Wąsik będzie musiała zdać urząd. Gdyby jednak tak się stało, nie będę polemizował i zgo-
dzę się z wyrokiem, ponieważ żaden szanujący prawo obywatel nie może podważać prawomocnych
orzeczeń wydawanych przez niezawisłe sądy. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Jeszcze raz powtarzam: o tego 
wójta się nie bójta...

„Osoby o nieposzlakowanej uczci-
wości nie powinny być skazywane
w procesie karnym, a że urzędująca
wójt jest urzędnikiem o nieposzla-
kowanej uczciwości podkreślił 
w uzasadnieniu nie kto inny, jak 
sędzia Sądu Okręgowego, który
skazał ją w pierwszej instancji”

Drogie dzieci, dziś wam zdradzę
Prawdę o złej Babie Jadze.
Jak wynika z pamiętnika

Chciała chatkę mieć z piernika,
Ale Jasia i Małgosi

Już do siebie nie zaprosi.
Napytała sobie biedy,

Bo na chatkę wzięła kredyt.

OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE
Poszukuję kawalera,

Który mi się zjawił we śnie,
Niekoniecznie milionera,

Byle w sadzie miał czereśnie.

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo))

PRAWDA O BABIE JADZE
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L e c h  K r ó l i k o w s k i

Jedną z ikon historii War-
szawy, jest  olejny obraz
Marcina Zaleskiego „Zdoby-
cie Arsenału”, znany głów-
nie pod nazwą: „Noc listo-
padowa pod Arsenałem”.

Autor przedstawił na nim klu-
czowe wydarzenia z późnego
wieczoru 29 listopada 1830 r.,
gdy lud Warszawy przejął kon-
trolę nad główną zbrojownią
Królestwa Polskiego. Przejęcie
Arsenału było punktem zwrot-
nym w dziejach Powstania Listo-
padowego, a pośrednio w dzie-
jach naszego Narodu.

Jego nazwa pojawia się także
w związku z Powstaniem Ko-
ściuszkowskim oraz akcją Sza-
rych Szeregów, przeprowadzoną
w jego okolicy 26 marca 1943
roku.  Podczas Powstania War-
szawskiego, a konkretnie 5 sierp-
nia 1944, Arsenał zdobyty zo-
stał przez powstańców i utrzy-
many do 23 sierpnia. W ostat-
niej fazie walk, a szczególnie po
zajęciu budynku przez Niem-
ców, totalnemu zniszczeniu ule-
gły zgromadzone tam archiwalia
m. st. Warszawy oraz sam budy-
nek (ok. 80%).

Gmach zbrojowni, przy ul.
Długiej 52, wzniesiony został w
latach 1638?1643 z rozkazu kró-
la  Władysława IV, a jego wznie-
sieniem kierowali kolejno: Piotr
Grodzicki i Krzysztof Arciszew-
ski. Zbudowany został w miej-
scu, gdzie ulica Długa – wów-
czas ruchliwy i ważny trakt wy-
prowadzający ruch  z Warszawy

w kierunku zachodnim – przeci-
nała miejskie fortyfikacje (Wały
Zygmuntowskie). Był wielokrot-
nie przebudowywany i kilkakrot-
nie zmieniano  jego przeznacze-
nie. Do Powstania Listopadowe-
go był arsenałem, a następnie
prze sto lat pełnił funkcję wię-
zienia. W latach 1935-1938 prze-
budowany został na Archiwum
Miejskie Warszawy.  Zniszczony
w czasie II wojny światowej, po
odbudowie stał się siedzibą Pań-
stwowego Muzeum Archeolo-
gicznego.

Ogromne zmiany, jakie zaist-
niały w okolicach Arsenału w
wyniku zniszczeń wojennych
oraz powojennej odbudowy –
szczególnie po wzniesieniu w
1967 r. baru szybkiej obsługi
„Gruba Kaśka”, sprawiły, że
obiekt ten, w niewielkim stop-
niu istnieje w świadomości
mieszkańców stolicy. Wielkie re-
klamy użytkujących budynek firm (KFC, Pizza Hut i Starbucks

) spowodowały niemalże całko-
wite zasłonięcie Arsenału od
strony al. Solidarności i Placu
Bankowego.

Równie źle, albo jeszcze go-
rzej wygląda plac pomiędzy Ar-
senałem a „Grubą Kaśką”, tj. na
fragmencie obecnie „ślepego”
odcinka ulicy Długiej.  Z jednej
strony placu historyczna fasada
dawnego Arsenału Rzeczypo-
spolitej, a z drugiej (vis ? vis) –
zaplecze gospodarcze barów
szybkiej obsługi. 

W tym miejscu należy zauwa-
żyć, iż pomiędzy opisanymi wy-
żej obiektami znajduje się sze-
rokie i mocno eksponowane wej-
ście na stację metra „Ratusz-Ars-
enał”. Wejście to zaprojektowa-
ne zostało przed laty z myślą, że
stacja metra „Ratusz-Arsenał”
będzie ważnym punktem komu-
nikacyjnym dla ludzi zmierzają-
cych na Stare Miasto. Z racji jed-

nak, że ulica Długa nie została
zagospodarowana turystycznie
(pod tym względem jest mar-
twa), paradne schody są tylko
świadectwem niegdysiejszych
planów związanych z ruchem
turystycznym w Warszawie.

W Warszawie w ostatnich la-
tach prowadzi się wiele działań
związanych z uporządkowa-
niem,  zazielenieniem i adapta-
cją do dzisiejszych standardów
poszczególnych fragmentów
miasta. Odnoszę wrażenie, że
ulica Długa, a szczególnie jej „śle-
py” odcinek przed Arsenałem,
nie zostały dotychczas zauwa-
żone przez  samorząd stolicy i
miejskich planistów. Marzy mi
się, aby ten fragment ulicy Dłu-
giej, jedno z najważniejszych
miejsc w całej historii Warsza-
wy, nabrał wyglądu i znaczenia
należnego takiemu miejscu. W
tym celu – moim zdaniem – na-
leżałoby na istniejącym cokole

muru na zapleczu „Grubej Kaś-
ki” nadbudować  ścianę kurtyno-
wą, zasłaniającą to szpetne miej-
sce. Na murze tym można by
umieścić  mural, będący nawią-
zaniem do obrazu Marcina Za-
lewskiego: Noc listopadowa pod
Arsenałem.  Powstała w ten spo-
sób przestrzeń – moim zdaniem
– powinna zostać  urządzona w
sposób wyróżniający ją z ciągu
ul. Długiej,  przystosowana do
ewentualnych uroczystości rocz-
nicowych, urządzona w sposób
„dostojny”, ale także rekreacyjny
oraz wyróżniona nazwą, np.:
„Plac przed Arsenałem”.  Być
może, po ewentualnym tury-
stycznym zagospodarowaniu
ulicy Długiej, rzeczywiście ulica
ta mogłaby się stać jednym z
głównych szlaków wiodących na
Stare Miasto. A „Plac przed Arse-
nałem” –  ważnym i pięknym
miejscem na historycznej mapie
Warszawy.

Powsin na kartach historii po-
jawił się już w średniowieczu.
Jeszcze  kilkaset lat temu miej-
scowość leżała bezpośrednio
nad Wisłą. Gdzie odnajdziemy
ślady historii na Powsinie? Z do-
kumentów historycznych wyni-
ka, że w roku 1283 biskup ku-
jawski Albertus z kasztelanem
wiskim Mikołajem z rodu 
Ciołków dokonują transakcji
wymiennej. 

Albertus przekazuje kasztelanowi Po-
wsin, zaś Mikołaj przekazuje biskupowi
Szawłowice. Wymiana ta nie jest znana
ze szczegółów, ale sam fakt jej dokona-
nia świadczy, że dla kogoś ówczesna
wieś była cennym nabytkiem. 

Od rycerskiej wsi 
do zaplecza stolicy 

Pierwsze wzmianki o Powsinie po-
chodzą z XIII wieku. Miała być to osada
należąca do Boguszy Miecławica z rodu
Doliwów, rycerza i wojewody łęczyckie-
go. W 1258 mężczyzna zapisał majątek
katedrze włocławskiej, co rozpoczęło
„kościelny” okres w dziejach wsi. Waż-
niejsze od dat są jednak wydarzenia,
jak chociażby powrót w prywatne ręce. 

Wiemy, ze na przełomie XIV i XV wie-
ku umiera kolejny właściciel Powsina,
kasztelan Andrzej Ciołek, pozostawiając
rodowe dobra żonie Elżbiecie oraz trzem
synom: Wigandowi, Andrzejowi i Kle-
mensowi. Wówczas – w 1398 ukończo-
no budowę drewnianego kościoła. Para-
fię erygowano dopiero 28 czerwca 1410.
Niestety Wigand i Andrzej nie byli obec-
ni na uroczystości, gdyż…zmierzali z
wojskami polskimi na Malbork. Bracia z
Powsina wzięli udział w bitwie grun-
waldzkiej będąc bardzo ważnymi ryce-
rzami: – Wigand jako chorąży chorą-
gwi czersko-warszawskiej, zaś Andrzej
jako dowódca królewskiej chorągwi na-

dwornej. Majątek w Powsinie musiał
więc dostarczać nie lada dochodów.

Potomkowie Ciołków przyjęli przydo-
mek Powsińscy i byli właścicielami miej-
scowości do 1677. Następnie sprzedali
go Janowi Sobieskiemu, który włączył
go do dóbr wilanowskich. Wiadomo,
że Powsin stał się jedną z wsi dbających
o zaopatrzenie królewskiego stołu. Do-
brem szlacheckim Powsin pozostał aż
do powstania styczniowego, kiedy to
dekret cara uwłaszczał chłopów. 

Miejsce spacerów 
Pod koniec XIX wieku Powsin stał się

jednym z ulubionych miejsc na wiosen-
no-letnie wycieczki warszawiaków. W
1896 regularne kursy do Powsina roz-
poczęły pociągi wilanowskiej kolei do-
jazdowej. W 1938 roku w miejscowości
powstało nawet pole golfowe, na tere-
nach obecnego Parku Kultury Powsin.
Nazywał się on PCC - Polski Country-
Club. Z ówczesnych czasów pochodzi
drewniana kawiarenka, która niegdyś
była miejscem pracy biletera.

Jednak już XIX wieku popularne sta-
ły się wypady „za miasto” na pikniki,
cyrki, piwne festyny, a wkrótce także i
wycieczki rowerowe. Spory udział w
rozwoju turystyki leśnej mieli też skau-
ci, czyli w Polsce harcerze, którzy orga-
nizowali obozy oraz wyjścia. Również
patriotyczne organizacje sportowe czę-
sto korzystały z uroków rodzimej przy-
rody. Zarówno inteligencja, jak i robot-
nicy zakładali towarzystwa turystyczne
i licznie odwiedzali tereny zielone, w
tym Powsin i Las Kabacki

Wojna w Powsinie
Wybuch II wojny światowej zatrzy-

mał jednak idylliczny rozwój wsi. Tere-
ny wydzierżawiono Stanisławowi Sta-
szyńskiemu, który m.in. ukrywał Ży-
dów, a także wydawał prasę podziemną.

Na terenie Powsina miało miejsce wyda-
rzenie, które można nazwać jedną z naj-
bardziej udanych akcji bojowych żołnie-
rzy Armii Krajowej. Wszystko działo się
tuż obok bramy miejscowego cmentarza
w dniu 13 marca 1944 roku wykonano
wyrok na zastępcy komendanta żandar-
merii niemieckiej na powiat warszawski
oberleutnancie Wilhelmie Bunjesie, któ-
ry zasłynął okrucieństwem. Niemiec był
strzelcem wyborowym i popisywał się
swoją celnością, strzelając do zatrzyma-
nych ze swojego snajperskiego karabinu
z lunetą. W krótkim czasie zabił w ten
sposób 46 osób.

Zamachowcy z Kedywu AK spędzili
czas poprzedzający akcję w budynku
przy obecnej ul. Przyczółkowej 36 – sto-
jącego najbliżej cmentarza. Polscy żoł-
nierze udawali, że mówią po angiel-
sku, używając kilku słów znanych głów-
nie z filmów. Rozrzucono też niedopał-
ki angielskich papierosów. Wszystko po
to by Niemcy myśleli, że zamachu doko-

nali Anglicy i nie mścili się na miesz-
kańcach Powsina. 

Grupie dywersyjnej pomagały łącz-
niczki: Krystyna Ostrowska „Iwona” z
Pyr, Anna Chądzyńska „Olga” z Dą-
brówki, Maria Krystosiak „Magda” z
Klarysewa i Maria Borkiewicz „Elżbie-
ta” oraz kilku łączników na rowerach.
Tworzyli sztafetę od Jeziorny do cmen-
tarza, przekazując kolejno sygnał
wzrokowy za pomocą białych chuste-
czek. Tak samą akcję opisał. Ppor. Sta-
nisław Milczyński „Gryf” tak wspomi-
nał w książce „Dziennik por. „Gryfa”
1939-1945”: 

„Wkrótce po tym dostałem sygnał
białą chusteczką od łączniczki „Iwony”,
że nadjeżdża „buda”. W tym samym
momencie wyjechał na szosę duży, pła-
ski, zaprzęgnięty w dwa silne konie,
wiejski wóz. Jadąc stępa zasłonił mi
„budę”. Błyskawicznie wskoczyłem na
mur, zza którego chciałem otworzyć
ogień(…) krzyknąłem z całych sił w ję-

zyku wojskowym: „spier….ć”!, czyli
uciekać. Woźnica podciął konia batem,
odsłaniając jadącą wolno za nim „bu-
dę”. Po tym nieprzewidzianym zdarze-
niu(…) strzeliłem do kierowcy, aby za-
trzymać „budę”. Strzał okazał się trafny.
Samochód raptownie skręcił w prawo,
zwalniając wjechał na tor kolejki i za-
trzymał się mocno przechylony, z pra-
wym przednim kołem w rowie. Po mo-
im strzale patrol otworzył ogień z pięciu
stenów. Niemcy zaczęli strzelać cha-
otycznie we wszystkich kierunkach, nie
widząc nas ukrytych za płotem(…) i
pomnikami. Na mój znak obrzuciliśmy
„budę” granatami. Po chwili krzyki i
kanonada ze strony niemieckiej ucichły.
„Przerwać ogień”- usłyszałem swój wła-
sny głos i z gotowym do strzału visem
przeskoczyłem płot. Powoli, ostrożnie
podszedłem do tylnych drzwi samo-
chodu. Otworzyłem je raptownie. Leże-
li wszyscy martwi.”

Włączenie do stolicy
Po wojnie w roku 1947 akcjonariu-

sze Polskiego Country Clubu przekazu-
ją cały 50-hektarowy teren wraz z nie-
ruchomościami Zarządowi Miasta Sto-
łecznego Warszawy, pod warunkiem
zorganizowania na tym terenie Ośrod-
ka Sportowo-rekreacyjnego; co
Uchwałą nr 2010 Prezydium Zarządu
Miejskiego staje się faktem. Obecnie te-
ren ten jest udostępniony warszawia-
kom i turystom jako Park Kultury w
Powsinie. Powstały tu domki letnisko-
we, baseny, tereny do sportu i rekre-
acji. W roku 1951 – Wilanów i wraz z
nim Powsin zostają włączone do War-
szawy i wciąż pełni funkcję zielonego
zaplecza dla spragnionych ruchu. Z
kolei w centrum dawnej wsi powstał
cmentarz Powstańców Warszawskich,
na którego otwarciu zgromadziło się
ponad 10 tysięcy osób. I n o

Powsin – niezwykłe dzieje podmiejskiej osady

Walczę o plac przed Arsenałem
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ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra,platerey,odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
504 017 418

SOSNA opałowa, 602 770 361;
791 394 791

KAWALERKA do wynajęcia na
Ursynowie, 696 840 843

CAŁE i uszkodzone kupię, 
504 899 717

HISZPAŃSKI, 507 087 609 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

691 502 327

DZIAŁKI budowlane 800 m2

k.Prażmowa, 602 770 361; 
791 394 791 

DZIAŁKI rekreacyjno-
budowlane leśne, Prażmów, 
602 770 361; 791 394 791

SPRZEDAM działkę budowlano-
rolną 4800 m2 z domem i sadem,
Janików, mazowieckie, 
798 851 194

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami

otrzymasz drogą mailową. 
Tel.: 601 720 840

Mieszkania: sprzedaż:
!Mokotów, 147 m2, 5 pok. 

ul. Cybernetyki, ochrona, garaż,
wysoki standard, 601 720  840

!Mokotów, 155 m2, penthouse 4
pok.,stan deweloperski, 601 720 840

! Powiśle, 49 m2, 3 pok., 
c. 610 tys. zł, 601 720 840 

!Dolna, 41 m2, 2 pok.,
c. 510 tys. zł,  601 720 840

!Ursynów , 65 m2, 
3 pok.,cegła, c. 740 tys. zł, 
601 720 840

!Włochy, 71m2, 3 pok., 
c. 805 tys. zł, 601 720 840

DUŻY WYBÓR DOMÓW: 
Sadyba, Mokotów, Wilanów,

Powsin, Konstancin. 
Zapraszamy do współpracy, 

601 720 840 

Domy:
!Dom Konstancin, 70 m2 +

możliwość rozbudowy, cisza,
spokój, c. 780 tys. zł, 601 720 840

!Dom Górny Mokotów, do
remontu , 2.5 mln zł do neg., 
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

!Konstancin, rezydencja 400
m2/3500 m2, starodrzew, wysoki
standard, 601 720 840

!Konstancin Skolimów
190/1200m2, ładny zadbany dom,
do wprowadzenia, 601 720 840 

!Mokotów Górny, atrakcyjne
domy na sprzedaż, od 200 do 450
m2, 601 720 840

!Mokotów Górny dom, 300
m2, świetny punkt, 601 720 840

! Piaseczno Gołków, 80 m2

dom, działka 500 m2, c. 630 tys.
zł, 601 720 840

! Sadyba, 550 m2, dom do
rozbudowy lub zburzenia pod
apartamentowiec, c. 3 mln zł, 
601 720 840

!Ursynów, pół bliźniaka, 610
m2 na mieszkanie lub biuro, 
c. 3,8 mln.zł, 601 720 840,  

!Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840

!Zalesie k. Piaseczna,
190m2/400 m2, pół bliźniaka, stan
deweloperski, piękna dziełka, 
c. 1,3 mln.zł do negocjacji, 
601 720 840 

Działki:
!Działka 1600 m2

k.Konstancina (5 km), pod
budowę domu, ładna, zielona,
cisza, spokój, świetna cena, 
601 720 840

!Konstancin, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena, 601 720 840  

!Chyliczki, działka 5000 m2

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

każda, 601 720 840
!Chyliczki 5700 m2 pod mini

osiedle bliźniaków lub pod
rezydencję, 601 720 840

!Wesoła 63 000 m2,
inwestycyjna, blisko autostrady,
601 720 840  

!Wilanów, 5000 m2, pod
bud.jednorodzinne, ładna działka,
601 720 840

Do wynajęcia:  
!Mokotów, ul. Belwederska, 

4 pokoje, 108 m2, do wynajęcia
6500 zł/m-c, 601 720

!Mokotów, 90 m2, 3 pokoje, 
z windą, wysoki standard, garaż, 
k. metra, c. 7000 zł., 601 720 840

!Ochota, Grójecka/Banacha,
kawalerka 33 m2 z oddzielną
kuchnią, c. 2400 zł, 
tel. 601 720 840 

Lokale handlowe : 
!Centrum 58 m2 z dobrym

najemcą, tylko 830 tys., zł. 
601 720 840

!Biedronka, z najemcą.
Wieloletnia umowa, 601 720 840

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

!Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, do wynajęcia,
18 tys. zł/m-c lub sprzedaż, 
c. 2.5 mln. zł, 601 720 840

! Lokal 240 m2, Grochów,
sprzedaż c. 2,8 mln zł, 
601 720 840

! Lokal handlowy 120 m2 , 
z najemcą, okolice Nowego
Światu, 601 720 840  

!Mokotów 70 m2, lokal 
z najemcą, gastronomia, 
c. 1 mln 550 tys. zł brutto,
wynajęty na 10 lat, 601 720 840

! Sadyba, lokal handlowy 110
m2 do wynajęcia, wysoki standard,
witryny przy głównej ulicy, 
601 720 840

!Ursynów, 82 m2, lokal
handlowy z wieloletnim najemcą –
na sprzedaż, 601 720 840

!Ursynów-Kabaty, 128 m2

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

!Żoliborz, 75 m2, wynajęty na
10 lat, z najemcą, c. 1 mln 650 tys.
zł , 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

MONTAŻ gablot, Konstancin,
22 754 46 70

SZKOŁA PODSTAWOWA 
nr 340 , ul. Lokajskiego 3 zatrudni
dozorcę, 22 546 61 26

AAA MALOWANIE
tanio, remonty, 

glazurnictwo, panele, 
669 945 460

AA GLAZURA, terakota,
remonty, 794 781 765

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

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16 

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

DOCIEPLANIE budynków,
szybko, tanio, solidnie, 
tel. 502 053 214

ELEKTRYCZNEW 
instalatorstwo, 

naprawa lamp i żyrandoli, 
501 94 03 94

HYDRAULIKA, gaz, elektryka,
602 651 211

HYDRAULIK, naprawy, 
510 128 912

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, 722 920 650
MALOWANIE, hydraulika,

remonty, 501 050 907

MOSKITIERY, 
602 380 218

NAPRAWA lodówek, 
602 272 464

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

PRANIE 
dywanów, wykładzin, kanap, 

669 945 460

REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

REMONTY, cyklinowanie, 
510 128 912

ROLETY,
plisy, żaluzje, producent, 

602 380 218

ESPERAL odtrucia, gabinet,
dojazd, 503 126 416

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ DROBNYCH 

PROSIMY DZWONIĆ 
POD NUMER

509 586 627 



1 5

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

Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje AAnnddrrzzeejj TTrreeppcczzyyńńsskkii
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 22 648-44-00 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 . 
Nagrodę można odebrać w środę w godzinach 11-20.

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

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

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

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

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

Policja 6 0 3  1 9  7 8  l u b  1 1 2
Ośrodek Pomocy Społecznej 

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnnaa 6600 

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

Dla wDla w szyszy sstkichtkich

Dzieje się w „Alternatywach”

1122..0055 ((cczzww..)) 1199::0000
„„FFiillmm bbaallkkoonnoowwyy””
rreeżż.. PPaawweełł ŁŁoozziińńsskkii || PPoollsskkaa

22002211 || 110000 mmiinn.. 
Uznany dokumentalista Pa-

weł Łoziński zebrał mozaikę
ludzkich historii, rozmawiając z
przechodniami z własnego bal-
konu kamienicy na warszawskiej
Saskiej Kępie. Wielokrotnie na-
gradzany w kraju i za granicą
„Film balkonowy” zaskakuje i
wciąga, jest na przemian weso-
ły i refleksyjny. Łoziński jest swo-
ich rozmówców ciekawy, a oni
odwdzięczają mu się najintym-
niejszymi historiami. 

Po pokazie odbędzie się spo-
tkanie z Pawłem Łozińskim, któ-
re poprowadzi filmoznawczyni
Kinga Gałuszka.

1144..0055 ((ssoobb..)) 1100::0000––1122::0000 ii
1122::3300––1144::3300 

ŚŚwwiiaattoowwyy DDzziieeńń KKoollaażżuu
Magdalena Hasenbeck, twór-

czyni kolażu oraz ceniona in-
struktorka, poprowadzi warsz-
taty dla początkujących i za-
awansowanych. Kolaż to nie tyl-
ko forma sztuki, to również do-
bra zabawa dla osób w każdym
wieku. Na zajęciach stworzymy
własny kolaż, poznamy historię
tej techniki, możliwości jej za-
stosowania, zasady kompozycji
i dobierania kolorów. 

1144..0055 ((ssoobb..)) 1177::0000
„„HHiissttoorriiee zzaattrrzzyymmaannee ww oobbrraa-

zzaacchh”” –– wweerrnniissaażż
Uroczyste otwarcie wystawy

grupy zajęciowej tworzącej w
„Alternatywach” kolaże oraz w
podróż po tej jednocześnie ka-
meralnej i wyrazistej ekspozycji.
To także cegiełka, którą dokłada-
my do obchodów Światowego
Dnia Kolażu. Wstęp wolny, wej-
ściówki nie są wymagane.

1144..0055 ((ssoobb..)) 1199::0000
„„LLaallkkii””
rreeżżyysseerriiaa ii cchhoorreeooggrraaffiiaa:: DDaa-

rriiuusszz LLeewwaannddoowwsskkii || oopprraaccoowwaa-
nniiee mmuuzzyycczznnee:: TToommaasszz FFiilliippcczzaakk
|| 6655 mmiinn.. || 1166++

Na scenie sześć kobiet i mu-
zyk. Rozbrzmiewa polska mu-
zyka rockowa i śpiew na żywo, a
towarzyszą im tekst, projekcje
wideo czy permanentny ruch.
Tematem spektaklu jest kobieta
we współczesnej Polsce, a głów-
ne konteksty to: emancypacja,
role społeczne, przemoc domo-
wa, rodzina, tradycja i konser-
watyzm, wolność i liberalizm,
siła kobiet, protest. „Lalki” po-

wstały w ramach teatru muzycz-
nego – na pograniczu koncertu,
teatru tańca, performansu – we
współpracy z Przeglądem Pio-
senki Aktorskiej we Wrocławiu.
Efekt jest nietuzinkowy!

1155..0055 ((nniieeddzz..)) 1111::0000
„„PPrroojjeekkttyy ii rreeaalliizzaaccjjee kkoobbiieett

aarrcchhiitteekktteekk””.. SSppaacceerr ww rraammaacchh
pprroojjeekkttuu „„UUrrssyynnóóww –– iinnssttrruukkccjjaa
oobbssłłuuggii””

Spacer śladami kobiet zaan-
gażowanych w realizację pro-
jektu urbanistyczno-architekto-
nicznego Ursynów Północny.
Przyjrzymy się wkładowi kobiet
w tzw. małe formy architektury
i zastanowimy, dlaczego przy-
dzielono im w zespole takie
właśnie zadania. Spróbujemy
prześledzić dokonania Anny
Witaszewskiej, Anny Zawistow-
skiej, Kamili Staszko i Anny
Wieczorkiewicz. 

Spotykamy się na ulicy Koński
Jar 10, pod wypożyczalnią dla
dorosłych i młodzieży nr 109 Bi-
blioteki Publicznej m.st. Warsza-
wy Dzielnicy Ursynów.

Spacer poprowadzi Lidia Pań-
ków – dziennikarka i reporter-
ka, autorka książki „Bloki w słoń-
cu. Mała historia Ursynowa Pół-
nocnego”.

Projekt finansowany ze
środków Funduszu Edukacji
Kulturalnej.

Wydarzenie organizowane z
okazji jubileuszu 45-lecia Dziel-
nicy Ursynów.

Wstęp wolny, obowiązują bez-
płatne wejściówki.

1155..0055 ((nniieeddzz..)) 1122::0000
TTeeaattrr BBaarrnnaabbyy –– „„OO ppiieeccuucchhuu

nnaajjwwssppaanniiaallsszzyymm nnaa śśwwiieecciiee””
rreeżż.. MMaarrcciinn MMaarrzzeecc || 4455 mmiinn..

|| 55++
Historia jednego z trzech sy-

nów starego króla, który chce
udowodnić ojcu, że „cos? z nie-
go będzie”. Wyrusza więc na
podbój świata na czarodziejskim
koniu, a przy swoim boku ma
zaczarowana? szablę, która po-
kona każdego potwora. Na swo-
jej drodze napotyka wiele przy-
gód. Mierzy się z niejednym
smokiem i rozwiązuje liczne za-
gadki. Czy osiągnie swój cel?
Spektakl gdańskiego Teatru Bar-
naby w formie teatru figur drew-
nianych.

1155..0055 ((nniieeddzz..)) 1122::0000
LLaattiinnoo ssoolloo
WWaarrsszzttaattyy || ssaallaa IIssaaddoorraa || 

bbiilleettyy 3300 zzłł || 1188++

Gorące warsztaty taneczne
dla pań i panów. Nie masz pary?
Nie szkodzi! Na warsztatach tań-
czymy solo. Uczymy się kroków,
dzięki którym zawojujesz par-
kiet! Porwą nas do tańca gorąca
salsa, merengue oraz samba.
Dwie godziny dobrej zabawy!
Zajęcia prowadzi instruktor Bar-
tek Zaniewicz.

1155..0055 ((nniieeddzz..)) 1144::3300
BBrrooaaddwwaayy jjaazzzz
Marzysz, aby spróbować swo-

ich sił na profesjonalnej scenie?
Skrycie pragniesz, aby zatańczyć
jak na Broadwayu i poczuć kli-
mat nowojorskiego musicalu?
Te zajęcia są dla ciebie! W pro-
gramie taniec jazzowy, elemen-
ty klasyki, pantomimy i aktor-
stwa. Dwie godziny techniki tań-
ca, rozciągania i choreografii do
muzyki z musicalu „Chicago”.
Świetna zabawa gwarantowa-
na. Warsztaty poprowadzi in-
struktor Bartek Zaniewicz.

1155..0055 ((nniieeddzz..)) 1177::0000
TTaanniieecc ttoowwaarrzzyysskkii ww ppaarraacchh 
WWaarrsszzttaattyy || ssaallaa IIssaaddoorraa || 

3300 zzłł || 1188++
Wciąż zastanawiasz się, dla-

czego jeszcze nie poznałeś pod-
stawowych kroków rock and rol-
la, merengue czy salsy? Zapra-
szamy do tańca! Przyjdź z part-
nerem lub partnerką, a pokaże-
my Wam, jak zawojować parkiet.
Warsztaty poprowadzi instruk-
tor Bartek Zaniewicz.

1155..0055 ((nniieeddzz..)) 1177::0000
LLuuddoowwyy ZZeessppóółł AArrttyyssttyycczznnyy

„„PPrroommnnii”” –– „„WWiioosseennnnyy kkoonncceerrtt””
rreeżż.. AAggnniieesszzkkaa NNaaggnnaajjeewwiicczz,,

AAnnddrrzzeejj WWoołłoosszz || 9900 mmiinn..
Porywające przedstawienie

taneczno-muzyczne ukazujące
folklor środkowej, wschodniej i
południowej Polski w wykona-
niu Ludowego Zespołu Arty-
stycznego „Promni” im. Zofii So-
larzowej.

Przedstawienie jest częścią
programu wydarzenia Dni
SGGW.

Wstęp wolny, obowiązują bez-
płatne wejściówki.

1177..0055 ((wwtt..)) 1199::0000
„„PPrrzzeeżżyyćć””
KKiinnoo || rreeżż.. JJoonnaass PPoohheerr 

RRaassmmuusssseenn || DDaanniiaa,, FFrraannccjjaa,,
SSzzwweeccjjaa 22002211 || 8899 mmiinn..

Nominowany do Oscara w
trzech kategoriach animowany
film dokumentalny, który stał
się przebojem festiwali i podbił
serca międzynarodowej publicz-
ności. W życiu bohatera „Prze-
żyć”, Amina, dominuje poczucie
straty – i to na wielu poziomach.
Musiał on błyskawicznie wkro-
czyć w brutalną dorosłość i przez
ponad 20 lat tłumił w sobie trau-
matyczne doświadczenia. Dziś,
jako niespełna czterdziestolatek,
odnosi sukcesy nauce jako na-
ukowiec i planuje ślub ze swoim
długoletnim partnerem. 

BBiilleettyy ii bbeezzppłłaattnnee wweejjśścciióówwkkii
ddoossttęęppnnee ww rreecceeppccjjii „„AAlltteerrnnaattyyww””
oorraazz oonnlliinnee:: aalltteerrnnaattyywwyy..aarrtt..
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