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Z bliżający się szczyt NATO
(Organizacji Paktu Pół-
nocnoatlantyckiego) na

Stadionie Narodowym przypo-
mni starym warszawiakom, jak
to z wielką polityką w naszym
mieście w okresie powojennym
bywało - poczynając od tego, że w
pierwszych miesiącach po wojnie
zastanawiano się, czy, wobec nie-
mal kompletnego zrujnowania
Warszawy, stolicą Polski nie po-
winna być Łódź, pozbawiona
zniszczeń i dysponująca nietknię-
tymi przez bomby nieruchomo-
ściami. Na szczęście jeszcze przed
zakończeniem wojny, już 3 stycz-
nia 1945, tak zwany Rząd Lubel-
ski zdecydował, że stołeczną rolę
ma nadal pełnić świeżo okryta
chwałą antyniemieckiego Po-
wstania 1944 Warszawa, będąca
symbolem polskiej państwowo-
ści. Dziś można się tylko zadu-
mać, jak to się czasy zmieniają. W
styczniu 1945 Warszawę wyzwa-
lali spod okupacji niemieckiej Po-
lacy ramię w ramię z Rosjanami.
A teraz myśmy się z Niemcami
sfraternizowali, a Rosja przysta-
wia nam lufę do czoła, zainstalo-
wawszy w Kaliningradzie bate-
rię iskanderów. 

N ATO powstało w roku
1949 jako sojusz militar-
ny przeciwko ZSRR, ma-

jąc najpierw 12 państw-członków
(USA, Kanadę, Wielką Brytanię,

Francję, Włochy, Portugalię, Bel-
gię, Holandię, Luksemburg, Da-
nię, Norwegię i Islandię). Był to
faktyczny początek Zimnej Wojny
pomiędzy Wschodem i Zachodem,
której nasilenie mogło w paru mo-
mentach doprowadzić do global-
nego konfliktu nuklearnego. Oli-
wy do ognia dolało, jak wiado-
mo, przyjęcie w 1955 do NATO
Republiki Federalnej Niemiec.
Stąd reakcja obozu prosowieckie-
go, czyli powstanie w tym samym
roku w Warszawie paktu militar-
nego nazwanego Układem War-
szawskim, którego sygnatariusza-
mi była grupa państw “socjali-
stycznych” (ZSRR, Polska, Cze-
chosłowacja, Bułgaria, Rumunia,
Albania, Węgry i Niemiecka Repu-
blika Demokratyczna). Układ o
Przyjaźni, Współpracy i Pomocy
Wzajemnej - bo tak brzmiała ofi-
cjalna nazwa - przetrwał do 1991
roku, a jego niechlubną pamiątką
jest w naszym wypadku współ-
udział w tłumieniu przez “brat-
nie” wojska Praskiej Wiosny 1968.
Co ciekawe, dobrze poinformo-
wani oficerowie Wojska Polskiego
żartowali wówczas, że w Warsza-
wie lepiej nie spacerować nad
brzegiem Wisły, bo właśnie w linię
tej rzeki wymierzone są rakiety
NATO i dokładnie  w tym miejscu
nastąpi ewentualnie pierwsze
uderzenie nuklearne w “obóz so-
cjalistyczny”. A teraz, jak na iro-
nię, znowu owo miejsce nabiera
dużego znaczenia militarnego, ty-
le że nie chodzi już o agresję sił
NATO, ale o zwyczajną naradę - i
to z udziałem Polski, pozostają-
cej obecnie w innej konfiguracji
politycznej.

Z punku widzenia przecięt-
nego warszawiaka wspo-
mniany już rok 1955 upa-

miętnił się nie tyle założeniem

Układu Warszawskiego, ile wiel-
ką, barwną imprezą, jaką był Fe-
stiwal Młodzieży i Studentów.
Choć miała ona politycznych reży-
serów, w potocznym odbiorze zo-
stała przyjęta z entuzjazmem, a
największą sensacją był przyjazd
Chińczyków, których romanse z
warszawiankami, pozostawiły
sporo naturalnych pamiątek po
Festiwalu. Na tę specjalną okazję
otwarto imponujący Stadion
Dziesięciolecia, mieszczący 71 000
widzów i o wiele lepiej pasujący do
zielonego krajobrazu nadwiślań-
skiego niż dzisiejszy Narodowy.

Na tym wielkim obiekcie odbyło
się otwarcie Festiwalu. Bodaj naj-
sławniejszy wtedy sportowiec pol-
ski, oszczepnik Janusz Sidło, opo-
wiedział mi po latach, że do tune-
lu prowadzącego na stadion wma-
szerował na czele kończącej defi-
ladę otwarcia polskiej ekipy, no i
gdy podniósł podaną mu biało-
-czerwoną flagę, ujrzał na niej
wymalowaną czarną farbą
Gwiazdę Syjonu. Sztandar na-
tychmiast rzucił na ziemię, bo
wkroczenie z takim eksponatem
mogło się dla niego skończyć wię-
zieniem...

N o cóż, w mieście panowały
wtedy nastroje antyrosyj-
skie i antyżydowskie. Wią-

zało się to z represjami, nakładany-
mi na bohaterów AK przez aparat
bezpieczeństwa i wymiar sprawie-
dliwości PRL. Pod dyktando so-
wieckich doradców głównymi
oprawcami akowców stali się bez-
pieczniacy pochodzenia żydowskie-
go. Tego faktu historycznego aku-
rat nie da się ukryć, tak samo jak
antysemickich wyskoków ludno-
ści polskiej w różnych okresach hi-
storycznych. Ze smutkiem można
tylko wspominać, że oszczercze ko-

mentarze na temat skazywanych
często na śmierć “wrogów ludu”
czytali w wyświetlanej w kinach
całego kraju Polskiej Kronice Fil-
mowej nawet tacy gwiazdorzy ży-
cia artystycznego jak Andrzej Ła-
picki i Jeremi Przybora. 

T ak jak w 1955 do Warszawy
zjechali prominenci ówcze-
snego obozu satelitów

ZSRR, tak teraz na szczyt NATO
przybędzie nawet prezydent Sta-
nów Zjednoczonych Barack Oba-
ma. Sama jego obecność spowo-
duje postawienie wszelkich sił bez-
pieczeństwa w stan pogotowia i w
tych szczególnych warunkach trze-
ba raczej wykluczyć możliwość do-
konania przez kogoś zamachu ter-
rorystycznego, co stało się takie
modne w Europie. W związku ze
szczytem przychodzi jednak na
myśl paradoksalna refleksja. Otóż
pozostając pod butem ZSRR i trwa-
jąc w okrutnym zacofaniu gospo-
darczym, mieliśmy jednak poczu-
cie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o
agresję państw obcych (wyjąwszy
oczywiście samych Rosjan). So-
wieckie rakiety z pociskami nukle-
arnymi były rozlokowane nie tylko
na Pomorzu, ale również w rejonie
Warszawy (bodaj o krok od Kon-
stancina - w miejscowości Brześ-
ce). W dzisiejszych warunkach na-
tomiast słyszymy na przykład od
sekretarza generalnego NATO, że
w razie rosyjskiego ataku Polska
nie powinna się łudzić, że jej pół-
nocnoatlantyccy sojusznicy ruszą
jej na pomoc. W 1939 francuska i
brytyjska prawica chętnie pod-
chwyciła hasło pewnego publicy-
sty, że nie warto umierać za
Gdańsk. Czy historia ma się po-
wtórzyć?

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

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l
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JJaakk ddłłuuggoo iissttnniieejjeecciiee jjuużż nnaa
rryynnkkuu?? 

MEDICAL OFFICE s.c. po-
wstała w 2004 roku, a od roku
2006 prowadzimy NZOZ Medi-
cal Center. Teraz właśnie ob-
chodzimy 10-lecie założenia
przychodni. Celem naszej dzia-
łalności jest zapewnienie pro-
fesjonalnej i kompleksowej
opieki medycznej, począwszy
od podstawowej opieki zdro-
wotnej, poprzez opiekę specja-
listyczną i rehabilitację, aż po
opiekę w domu pacjenta.

SSłłyysszzaałłaamm żżee ffiirrmmaa rroozzwwiijjaa ssiięę
bbłłyysskkaawwiicczznniiee?? CCzzyymm ssiięę kkiieerruu-
jjeecciiee ww rroozzwwiijjaanniiuu sswwoojjeejj ooffeerrttyy??

Myślę, że osiągnęliśmy wiele
w okresie 10 lat. Duży nacisk
kładziemy na rozwój firmy.
Dzięki  kolejnym dotacjom unij-
nym m. in. „„IInnffoorrmmaattyyzzaaccjjaa oorraazz
wwddrroożżeenniiee eelleekkttrroonniicczznneejj ddookkuu-
mmeennttaaccjjii mmeeddyycczznneejj zzaa ppoommooccąą
ee-uussłłuuggii ww MMeeddiiccaall CCeenntteerr”” mo-
żemy zapewnić naszym pacjen-
tom coraz to nowsze rozwiąza-
nia i kompleksową opiekę w jed-
nej placówce, w tym e-usługę.
To usługa, która umożliwi pełne
załatwienie danej sprawy dro-
gą elektroniczną w tym: zapis

do lekarza, dostęp do skiero-
wań, recept i zwolnień lekar-
skich, wyników wykonanych ba-
dań, jak również dostęp do peł-
nej dokumentacji medycznej.
To wszystko będzie  możliwe
dzięki wdrożonym dodatkowym
mechanizmom personalizacji w
celu ochrony danych osobowych
i dostosowania sposobu świad-
czenia do szczególnych uwarun-
kowań i potrzeb klienta.

JJaakkiiee ppoorraaddnniiee mmoożżnnaa zznnaalleeźźćć
ww PPaańńssttwwaa ppllaaccóówwkkaacchh?? 

Od wielu lat współpracujemy
z NFZ,  dzięki czemu  większość
z naszych poradni jest bezpłat-
na.. Wychodząc naprzeciw na-
szym klientom otworzyliśmy
również odpłatne poradnie wy-
sokospecjalistyczne, tj.  porad-
nię leczenia bólu, poradnię le-
czenia ran, podologię – leczenie
stopy cukrzycowej, poradnię
zdrowia psychicznego, dzięki
którym odnieśliśmy wiele suk-
cesów w przywracaniu zdrowia
naszym pacjentom. Dla stałych
klientów wprowadziliśmy karty
rabatowe 10-15% oraz ceny pro-
mocyjne.. 

CCzzęęssttoo ppoo wwiizzyycciiee uu lleekkaarrzzaa
oottrrzzyymmuujjeemmyy sskkiieerroowwaanniiee nnaa

rróóżżnnee bbaaddaanniiaa,, ggddzziiee jjee wwyykkoo-
nnuujjeecciiee?? 

Większość naszych pracowni
diagnostycznych mamy na miej-
scu m. in.: pracownię USG, DOP-
PLER, PCI, EKG, ECHO SERCA,
uroflometrię, spirometrię itd.
Wykonujemy także badania la-
boratoryjne w pełnym zakresie,
badanie słuchu, alergiczne testy
skórne oraz badania kierowców
i badania w zakresie medycyny
pracy. W ramach otrzymanego
dofinasowania powstanie rów-
nież pracownia RTG. 

OOdd jjaakkiieeggoośś cczzaassuu ffuunnkkccjjoonnuu-
jjee ttaakkżżee rreehhaabbiilliittaaccjjaa.. NNaa jjaakkiiee
zzaabbiieeggii mmoożżnnaa ssiięę zzaappiissaaćć?? 

W  2014 roku nasza placówka
zakupiła wiele nowych, specjali-
stycznych sprzętów oraz zatrud-
niła wykwalifikowanych fizjote-
rapeutów do pracy z dziećmi i
dorosłymi.. Zakres zabiegów jest
bardzo obszerny, są to m. in.:
prądy, jonoforeza, elektrostymu-
lacja, magnoterapia, laserotera-
pia, światłolecznictwo, kriotera-
pia, kinezyterapia, itd. 

Jeśli nie chcemy rozpoczynać
rehabilitacji a jedynie poprawić
naszą kondycję , możemy zapi-
sać się na gimnastykę uspraw-
niającą w grupach 10. osobo-
wych, która odbywa się 2 razy w
tygodniu. Zajęcia podzielone są
na grupy dla dzieci i dla doro-
słych. Obecnie na gimnastykę
uczęszcza ok. 100 osób.  Jeśli nie
lubimy pracować w grupie, mo-
żemy skorzystać z zajęć indywi-
dualnych lub masaży.

W trosce o naszych pacjentów
prowadzimy bezpłatne konsulta-
cje, które pomagają ocenić stan
zdrowia i dobrać odpowiednie
metody leczenia. 

CCzzyymm zzaajjmmuujjee ssiięę ffuunnddaaccjjaa
MMeeddiiccaall CCeenntteerr?? 

Celem Fundacji jest działal-
ność na rzecz dobra publicznego
ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb środowisk osób niepeł-
nosprawnych i przewlekle cho-
rych w zakresie ochrony zdro-
wia, aktywizacji zawodowej,
opieki socjalnej, oświaty, nauki i
kultury, wypoczynku i rekreacji.

Żyjemy coraz dłużej. Wraz z
wiekiem narastają problemy z
poruszaniem się i codzienną ak-
tywnością, do której z jednej
strony jesteśmy przyzwyczajeni,
a z drugiej jesteśmy zmuszani
przez presję bycia ciągle mło-
dym. W pewnym momencie ko-
nieczne jest wsparcie naszego
organizmu przez fachową reha-
bilitację. Zabiegi finansowane
przez NFZ są trudno dostępne i
często trzeba czekać na rehabili-
tację wiele miesięcy. Gabinety
prywatne są natomiast drogie.

Jeśli problem jeszcze Ciebie
nie dotyczy, pomyśl o innych,
tych, którzy nie mogą korzystać
z zabiegów, ponieważ ich na to

nie stać. Fundacja Medical Cen-
ter gromadzi środki, dzięki któ-
rym Twoja rodzina lub Twój są-
siad i sąsiadka będą mogli
uczestniczyć w takich zajęciach.

JJaakkiiee uussłłuuggii wwyyrróóżżnniiaajjąą PPaańń-
ssttwwaa nnaa ttllee iinnnnyycchh pprrzzyycchhooddnnii??

W naszej przychodni można
znaleźć wiele usług, które znacz-
nie różnią się od typowej placów-
ki. Dla każdego staramy się, stwo-
rzyć warunki, dzięki którym przy-
chodnia nie będzie się kojarzyła
tylko z wizytą u lekarza. Dla ko-
biet w ciąży prowadzimy szkołę
rodzenia, dla osób odchudzają-
cych się poradnie dietetyczną i
gimnastykę. Każdy może skorzy-
stać także z psychoterapii indy-
widualnej i grupowej. Przy każdej
nadarzającej się okazji organizu-
jemy także szkolenia i warsztaty
edukacyjne. W naszym biurze pa-
cjenci mogą również wypożyczyć
książkę, dzięki czemu czas spę-
dzony w poczekalni lub domu nie
będzie się  dłużył.

DDzziięękkuujjęę bbaarrddzzoo zzaa rroozzmmoowwęę..
NNaa ppeewwnnoo sspprraawwddzzęę ii sskkoorrzzyyssttaamm
zz ttaakk sszzeerrookkiieeggoo zzaakkrreessuu uussłłuugg.. 

Jak widać zdrowy tryb życia
dosłownie puka do naszych drzwi
– nie musimy daleko jeździć i szu-
kać rozwiązania jak być zdro-
wym. Dla mnie przychodnia Me-
dical Center jest czymś w rodzaju
odkrycia - pokazuje przychodnie
w zupełnie innym świetle. Czas
spędzany w służbie zdrowia nie
musi być męczący i nudny, może-
my tu również czuć się dobrze i
spełniać swoje potrzeby. 

R o z m a w i a ł a  A n n a  S t y ś

Kompleksowa opieka medyczna w MEDICAL CENTER

„Zdrowie najwyższą wartością człowieka”
Zdrowy styl życia mówiąc eufemistycznie jest w mo-
dzie. Staramy się nadążyć za uciekającym życiem,
uprawiać sporty i zdrowo się odżywiać. Tylko gdzie bę-
dziemy mieli 100 % pewność, że czynności, jakie wyko-
nujemy, są pod czujnym okiem lekarza i nie działamy
na swoją niekorzyść? Ciężko znaleźć miejsce w którym
będziemy czuli się bezpiecznie, takie, gdzie nie ograni-
cza nas ani wiek, ani schorzenia z którymi się boryka-
my. Jednym z takich miejsc, gdzie możemy zarówno le-
czyć jak i zapobiegać chorobom, jest przychodnia Medi-
cal Center. Skontaktowaliśmy się z jednym z właścicieli
przychodni Panią Renatą Blukacz, aby zadać jej kilka
pytań na temat zdrowego trybu życia. 
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Tradycyjnie już na Kopie
Cwila startuje kolejna
edycja cyklu  „Ursynow-
skie Lato Filmowe” w ra-
mach Filmowej Stolicy La-
ta 2016. Pierwszy pokaz
już 7 lipca. 

W zeszłym roku odbyło się 8
projekcji kultowych polskich ko-
medii, a średnia frekwencja prze-
kraczała 700 osób.  Świetna at-
mosfera kina plenerowego  każ-
dego roku ściąga tłumy ursyno-
wian i gości z innych dzielnic.
Jaki repertuar w tym roku?  

„Z mieszkańcami prowadzimy
stały dialog. Konsultujemy zarów-
no kluczowe tematy, takie jak za-
gospodarowanie terenu nad Po-
łudniową Obwodnicą  Warsza-
wy, jak i te dotyczące oferty kul-
turalnej dzielnicy. W wyniku gło-
sowania mieszkańców, w maju
br. została podjęta decyzja doty-

cząca repertuaru „Ursynowskie-
go Lata Filmowego”. Mieszkańcy
Ursynowa będą mieli okazję obej-
rzeć wspaniałe filmy, których re-
żyserem jest Woody Allen” – mó-
wi Burmistrz Robert Kempa. 

Cykl otwiera film „Co nas krę-
ci, co nas podnieca” – projekcja

7 lipca o godz. 21.45. Organiza-
torem pokazów plenerowych
jest Urząd Dzielnicy Ursynów.
Lista pozostałych seansów do-
stępna na stronie internetowej
www.ursynow.pl.

F o t .  A d r i a n  K r a w c z y k / s a s k a -
k e m p a . w a w . p l

Ruszyła kolejna edycja
koncertów plenerowych or-
ganizowanych przez Urząd
Dzielnicy Ursynów pod na-
zwą „Muzyczne Lato na Ur-
synowie”.   W piątek 24
czerwca odbył się pierwszy
koncert w wykonaniu Or-
kiestry Wojskowej z Elblą-
ga pod dowództwem kpt.
Macieja Skrzypczaka.  

W programie znalazły się or-
kiestrowe wersje najpopularniej-
szych piosenek wojskowych,
znanych między innymi z kolej-
nych Festiwali Piosenki Żołnier-
skiej w Kołobrzegu, oraz stan-
dardy jazzowe i przeboje muzy-
ki rozrywkowej. 

Ustawione w iście żołnierskim
stylu rzędy czarnych krzeseł od
samego rana czekały na miesz-
kańców na urzędowym parkin-
gu. Mimo wysokiej temperatury
ursynowianie  licznie stawili się
pod urzędem, aby niczym na
rozkaz, o wskazanej godzinie
wysłuchać tego wyjątkowego
koncertu. Wojskowi, występują-
cy bardzo często także za grani-
cą, na Ursynowie udowodnili, że

opinia o mocy i wyjątkowym
brzmieniu orkiestr wojskowych
pozostaje aktualna.

„Wojskowe melodie porwały
ursynowskich melomanów. Je-
stem pod ogromnym wrażeniem
wojskowych aranżacji standar-
dów jazzowych oraz znanych
przebojów.  Z niecierpliwością
czekam na kolejne koncerty, na
które jak zwykle zapraszam na-
szych mieszkańców. Jednocze-
śnie tak jak zapowiadałem, te-
goroczne Muzyczne Lato na Ur-
synowie będzie prawdopodob-

nie ostatnim przed Ratuszem,
ponieważ już jesienią ruszy na
tym terenie budowa długo ocze-
kiwanego domu kultury” – po-
wiedział po koncercie  Łukasz
Ciołko, zastępca burmistrza
Dzielnicy Ursynów.  

Podczas kolejnego koncertu
w cyklu, zaplanowanego na nie-
dzielę 10 lipca, wystąpi Orkie-
stra Reprezentacyjna SGGW pod
dyrekcją Tomasza Labunia, któ-
ra zaprezentuje nowy repertuar
w ramach obchodów 200-lecia
uczelni.

Do 24 czerwca do Urzę-
du Dzielnicy Ursynów
wpłynęło 9009 wnio-
sków o przyznanie
świadczenia wychowaw-
czego w ramach progra-
mu 500+. Urząd reali-

zuje już także wypłaty –
do końca czerwca łącz-
na suma wypłat wynie-
sie 12 285 000,00 zł.
Pieniądze te trafią do
mieszkańców naszej
dzielnicy.

„W związku z realizacją pro-
gramu 500 plus, do końca
czerwca wypłacimy mieszkań-
com Ursynowa ponad 12 mln
złotych. Skala realizowanego
przez nas zadania jest bezpre-

cedensowa. Ponad 9  tysięcy
wniosków złożonych w ciągu
trzech miesięcy, z czego prawie
2/3 w ciągu pierwszych dwóch
tygodni obowiązywania usta-
wy. Skutkuje to koniecznością
wydania zbliżonej liczby decy-
zji administracyjnych”– mówi
Robert Kempa, burmistrz Ur-
synowa. 

Na Ursynowie złożono 9009
wniosków, z czego 3529 w wer-
sji papierowej w ursynowskim
ratuszu lub w punktach przyj-
mowania wniosków zorganizo-
wanych z placówkach oświato-
wych. Większość wniosków, tj.
5480, kierowanych jest do urzę-
du za pośrednictwem aplikacji
elektronicznych. Zgodnie z usta-
wą, urząd musi w ciągu 3 miesię-
cy od dnia złożenia wniosku wy-
dać decyzję.

„Do końca ubiegłego tygo-
dnia wydano 6940 decyzji o
przyznaniu, bądź odmowie
przyznania świadczenia, w tym
dla wszystkich wniosków zło-
żonych w kwietniu (z wyjąt-
kiem tych, które wymagają
uzupełnienia ze strony wnio-
skodawców). Obecnie rozpa-
trywane są wnioski majowe i

czerwcowe.  Wbrew obiegowej
opinii, wydanie decyzji nie po-
lega jedynie na przejrzeniu
wniosków, a każdorazowo po-
przedzone jest szeregiem czyn-
ności czysto technicznych, któ-
re wymagają czasu. Proszę
więc mieszkańców o cierpli-
wość, i podkreślam, że realizu-

jemy wypłaty znaczenie szyb-
ciej niż maksymalne terminy
ustawowe. Jak wskazywałem,
realizacja programu 500 plus
w naszej dzielnicy przebiega
sprawnie – jesteśmy na pierw-
szym miejscu wśród warszaw-
skich dzielnic” – podkreśla Ro-
bert Kempa. 

W czerwcu wypłacą ponad 12 milionów!

Pieniądze z 500 plus dla mieszkańców Ursynowa

Ruszyło Muzyczne Lato

Na początek zagrało wojsko

Woody Allen na Ursynowie

Lato Filmowe na Kopie Cwila
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W Środowiskowym Domu
Samopomocy Ursynów
przy ul. Pachnącej 95 odby-
ło się spotkanie z okazji X-
lecia działalności Ośrodka,
połączone z IX finałem
Konkursu Literackiego.
Wśród 120 gości byli
uczestnicy z Bemowa, Bie-
lan, Ochoty, Woli, Wilano-
wa, Ursusa, Żoliborza,
Karczewa, Otwocka, Łubca
i Mińska Mazowieckiego.

W spotkaniu wzieli między in-
nymi udział: burmistrz Ursyno-
wa Robert Kempa, przewodni-
cząca Rady Ursynowa Teresa
Jurczyńska–Owczarek, wice-
przewodniczący Komisji Zdro-
wia, Pomocy Społecznej i Pomo-
cy Rodzinie Krystian Malesa, na-
czelnik Wydziału Zdrowia i
Spraw Społecznych Arkadiusz
Tkaczyk, przedstawiciele Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódz-
kiego Małgorzata Szarpak i Dag-
mara Szulęcka, Piotr Śliwowski
z Biura Pomocy i Projektów Spo-
łecznych, dyrektor Ośrodka Po-
mocy Społecznej m. st Warszawy
Marek Pawlęga, wicedyrektor
Stefania Wódka, główny księgo-
wy Elżbieta Szych i kadra kie-
rownicza Ośrodka.

Jak na gospodarza przystało,
spotkanie poprowadziła kierow-
nik ŚDS Iwona Tomaszewska.
W krótkim przemówieniu pod-
sumowała dotychczasową dzia-
łalność i osiągnięcia Środowi-
skowego Domu na przełomie
ostatnich 10 lat. Głos zabrali
również burmistrz Ursynowa
Robert Kempa oraz dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej Ma-
rek Pawlęga. Odczytano  życze-
nia od Wiesławy Biegańskiej-Ka-

cperek dyrektora Wydziału Poli-
tyki Społecznej Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego. Przy
okazji jubileuszu specjalne po-
dziękowania za wieloletnią pra-
cę otrzymały Iwona Tomaszew-
ska kierownik ŚDS oraz Magda-
lena Błaszkiewicz, terapeuta
ŚDS, które z uczestnikami są od
początku istnienia placówki.

Uczestnicy ŚDS Ursynów za-
inicjowali obchody przygotowa-
ną na tą uroczystość piosenką w
języku francuskim przy akom-
paniamencie na gitarze klasycz-
nej jednego z uczestników.
Chwilę potem na salę wjechał
wielki, ponad 16-kilogramowy
tort urodzinowy. W czasie degu-
stacji słodkości uczestnicy mo-
gli zapoznać się z prezentacją
multimedialną obrazującą dzie-
sięciolecie działalności ŚDS.

Następnie ogłoszono wyniki
konkursu literackiego i zapre-
zentowano laureatów i osoby
wyróżnione. W konkursie lite-

rackim wzięło udział blisko 100
przedstawicieli z 11 mazowiec-
kich domów samopomocy.
Wśród nich było 29 autorów 67
utworów pisanych wierszem i
prozą. Osoby wyróżnione otrzy-
mały nagrody i dyplomy. W fina-
le konkursu zwyciężył uczestnik
z ŚDS w Otwocku pan Mariusz.
Na podium stanęli również
uczestnicy z ŚDS w Karczewie
pani Eliza oraz z ŚDS na Bemo-
wie pani Anna. Wśród wyróż-
nionych uczestników, znalazły
się dwie osoby z ursynowskiego
Domu – pani Ewa i pani Urszula.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
dyplomy i nagrody ufundowa-
ne przez sponsorów – InterRisc
i UniCom.

Następnie zaproszono gości
na poczęstunek przygotowany
wspólnie przez uczestników i
pracowników Domu. Jak co ro-
ku gości zachwycały staropol-
skie przysmaki, w tym smalec
własnej roboty, małosolne ogór-

ki, marynowane grzyby, smacz-
ny twarożek, wiejskie wędliny.
Nie zapomniano również o pysz-
nych ciastach.

Po zakończeniu oficjalnej czę-
ści imprezy uczestnicy sponta-
nicznie zorganizowali koncert
piosenek autorskich i karaoke.
Była to okazja do zabawy i zapre-
zentowania umiejętności wokal-
nych uczestników.

Organizacja tak ważnej uro-
czystości jak 10-lecie placówki
w połączeniu z kolejnym fina-
łem konkursu literackiego sta-
nowiło wyzwanie dla zespołu
wspierająco – aktywizującego i
uczestników. Nagrodą za trud w
przygotowaniu imprezy i jej
przeprowadzenie były słowa
uznania z ust zaproszonych go-
ści. Dziękujemy wszystkim przy-
byłym na spotkanie gościom
oraz uczestników ŚDS z Ursyno-
wa za stworzenie miłej i ciepłej
atmosfery.

M K

Zakończył się proces głosowania w obecnej edycji Bu-
dżetu Partycypacyjnego. Mieszkańcy Ursynowa mogli
wybierać spośród 97 projektów, decydując na co zosta-
nie przeznaczona rekordowa  kwota  6 mln 200 tys. zł.
Trwa wpisywanie do systemu kart papierowych – wyni-
ki głosowania będą znane do 15 lipca. 

Przypominamy, że na potrzeby głosowania Ursynów został po-
dzielony  na 3 obszary: Ursynów Wysoki Północny (22 projekty, 1
700 000 zł,), Ursynów Wysoki Południowy (17 projektów, 1 500 000
zł,) oraz Ursynów Zielony (12 projektów, 1 100 000 zł,). Oprócz pro-
jektów z wybranego obszaru mieszkańcy wybierali także te ogól-
nodzielnicowe (46 projektów, 1 900 000 zł.). Można było  zagłoso-
wać na obu poziomach – i na projekty z obszaru lokalnego i na pro-
jekty ogólnodzielnicowe.  Tak jak w przypadku poprzednich edy-
cji, przewidziano możliwość głosowania z wykorzystaniem Inter-
netu lub tradycyjnie – składając papierową kartę.

W trakcie głosowania ursynowscy urzędnicy dyżurowali w 9
mobilnych punktach, gdzie można było oddać swój głos oraz
uzyskać dodatkowe informacje. Punkty funkcjonowały w naj-
bardziej ruchliwych miejscach dzielnicy, co dawało możliwość po-
łączenia głosowania z innymi zaplanowanymi aktywnościami.
W ursynowskim ratuszu funkcjonowały dwa specjalnie przygoto-
wane stanowiska, przy których można było złożyć kartę. Ponad-
to na parterze Urzędu Dzielnicy Ursynów były dostępne 2 stano-
wiska komputerowe. Podsumowując, każdy kto chciał otrzymać
informacje o projektach lub oddać głos, miał taką możliwość.
Wynik głosowania poznamy do 15 lipca, a wybrane projekty bę-
dą realizowane w 2017 roku.

10-lecie ŚDM oraz IX finał Konkursu Literackiego

Jubileuszowy tort i karaoke

Budżet partycypacyjny
na Ursynowie
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Rozmawiamy z zastępcą burmistrza Ursynowa Rafałem Miastowskim

Już w 2017 czekają nas obchody 40-lecia
PPAASSSSAA:: MMaammyy ookkrreess uurrllooppoowwoo-wwaa-

kkaaccyyjjnnyy.. CCzzyy ffoorrmmaa ffiizzyycczznnaa ppaannaa bbuurr-
mmiissttrrzzaa jjeesstt wwcciiąążż wwyyssookkaa,, sskkoorroo
uuddzziieellaa ssiięę ppaann nnaa wwiieelluu aarreennaacchh ssppoorr-
ttoowwyycchh??

RRAAFFAAŁŁ MMIIAASSTTOOWWSSKKII:: Czy wysoka,
to nie wiem, ale zapewne nie najgorsza
(uśmiech na twarzy), nadążając bo-
wiem za modą, „trochę biegam”. Poza
tym staram się i siłownie w tygodniu od-
wiedzić.

DDbbaajjąącc oo wwłłaassnnąą sspprraawwnnoośśćć ffiizzyycczz-
nnąą,, pprrooppoonnuujjee ppaann tteeżż mmłłooddzziieeżżyy uurrssyy-
nnoowwsskkiieejj,, żżeebbyy ccooddzziieennnniiee ssiięę rruusszzaałłaa
ddllaa zzddrroowwiiaa nnaa ppiięęcciiuu uuddoossttęęppnniioonnyycchh
pprrzzeezz ddzziieellnniiccęę bbooiisskkaacchh.. AA ccoo rroobbii zzaa-
rrzząądd ddzziieellnniiccyy,, żżeebbyy rroozzrruusszzaaćć nnaa UUrr-
ssyynnoowwiiee sspprraawwyy ggoossppooddaarrcczzee?? 

Żeby na ten temat szczegółowo po-
rozmawiać, trzeba byłoby wysłuchać
całego zarządu. Ostatnio ważnym spo-
łecznie tematem były zmiany w sposo-
bie sprzedawania alkoholu w Warsza-
wie. Z jednej strony – w skali całego
miasta – ta sprzedaż została ograniczo-
na poprzez zmniejszenie limitu punk-
tów sprzedaży, z drugiej jednak w tere-
nie powstały pewne ułatwienia, np. usu-
nięto z katalogu obiektów chronionych
żłobki i przedszkola. W sumie – nowe
przepisy powinny zadowolić mieszkań-
ców i przedsiębiorców, ponieważ po-
wstawały w wyniku dialogu organizo-
wanego przez miasto. Czy będą to zmia-
ny w dobrym kierunku, czas pokaże. 

CChhoocciiaażż UUrrssyynnóóww jjeesstt bbooddaajj nnaajjlleeppiieejj
zzaaggoossppooddaarroowwaannąą ddzziieellnniiccąą WWaarrsszzaa-
wwyy,, ttoo jjeeddnnaakk ssąą jjeesszzcczzee ppeewwnnee ppłłaasszz-
cczzyyzznnyy ddoo wwyykkoorrzzyyssttaanniiaa.. MMóówwii ssiięę cchhoo-
cciiaażżbbyy oo zzbbuuddoowwaanniiuu ppaarrkkuu tteecchhnnoolloo-
ggiicczznneeggoo nnaa WWyycczzóółłkkaacchh......

Ja akurat jestem zwolennikiem fak-
tów dokonanych. My, jako dzielnica,
możemy się pochwalić np. doprowa-
dzeniem do porządku na Zielonym Ur-
synowie jeziorka Zgorzała oraz jeziora
Wąsal i Pozytywka. To są konkrety.  Sze-
reg inwestycji jest w toku jak i w najbliż-
szych planach, o czym świadczy nasz
budżet inwestycyjny. 

Niech ten park najpierw powstanie i
dopiero wtedy będziemy o nim mówić.
Bo jeśli chodzi o park technologiczny, to
pamiętam, że miał też powstać na Wi-
lanowie, Mokotowie, i jakoś na razie
względna cisza zapanowała. Zatem:
niech słowo stanie się ciałem i jeśli park

technologiczny zostanie w naszej dziel-
nicy zbudowany, to wtedy będziemy
się cieszyć. Bo ze wstępnych planów
jeszcze niewiele wynika. 

KKiieeddyyśś nnaazzyywwaannoo UUrrssyynnóóww ssyyppiiaallnniiąą
WWaarrsszzaawwyy,, aallee ttoo jjuużż ggłłęębbookkaa pprrzzee-
sszzłłoośśćć,, bboo.. ddzziieellnniiccaa ttęęttnnii żżyycciieemm ii ooffee-
rruujjee nniieemmaałłoo mmiieejjsscc pprraaccyy,, ssaammaa SSzzkkoo-
łłaa GGłłóówwnnaa GGoossppooddaarrssttwwaa WWiieejjsskkiieeggoo
zzaattrruuddnniiaa ccaałłąą aarrmmiięę lluuddzzii......

To prawda, Ursynów jest dzisiaj już
jakby miastem w mieście, z jednej stro-
ny stopniowo się rozrasta demograficz-
nie, z drugiej zaś wciąż jest doinwesto-
wywany. Przed laty taką przełomową,
kluczową inwestycją było na naszym
terenie metro. Teraz mamy wiele inwe-

stycji na powierzchni. Wystarczy przejść
się wzdłuż alei Komisji Edukacji Naro-
dowej. Mamy już z ulicy Puławskiej wy-
jazd na autostradę, a wkrótce zacznie
się przeprowadzanie w tunelu przez
Ursynów trasy S-2, biegnącej w kierun-
ku Wilanowa i Wawra. 

CCzzyy nniiee oobbaawwiiaa ssiięę ppaann,, żżee ppllaannoowwaa-
nnaa rroozzbbuuddoowwaa TTEESSCCOO mmoożżee ssppoowwooddoo-
wwaaćć ggwwaałłttoowwnnee zzaattłłoocczzeenniiee uulliicc nnaa KKaa-
bbaattaacchh,, ttyymm bbaarrddzziieejj,, żżee ppoo oottwwoorrzzeenniiuu
pprrzzeejjaazzdduu uulliiccąą RRoossnnoowwsskkiieeggoo ii NNoowwoo-
kkaabbaacckkąą ddoo PPrrzzyycczzóółłkkoowweejj,, oodd ssttrroonnyy
KKoonnssttaanncciinnaa ii GGóórryy KKaallwwaarriiii rruusszzyy nnaa
UUrrssyynnóóww ffaallaannggaa aauutt??

Myślę, że każdy „strach ma wielkie
oczy”, po to jest czas rozmowy aby wy-

jaśniać, życie pokaże jak potoczą się
sprawy. Poza wszystkim, pamiętajmy
też, że żyjemy w mieście prawie dwumi-
lionowym i że to miasto dynamicznie się
rozwija, więc zawsze coś komuś będzie
w pewnym stopniu przeszkadzać. Ale
cóż, rozwoju nie da się zatrzymać. 

WW nnaajjbblliiżżsszzyymm cczzaassiiee nnaa ppllaann ppiieerrww-
sszzyy wwyyssuunnąą ssiięę ww WWaarrsszzaawwiiee pprroobbllee-
mmyy bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa ww zzwwiiąązzkkuu zzee
sszzcczzyytteemm NNAATTOO nnaa SSttaaddiioonniiee NNaarrooddoo-
wwyymm ww ddnniiaacchh 88-99 lliippccaa ii nniieeccoo ppóóźź-
nniieejjsszzyymmii ŚŚwwiiaattoowwyymmii DDnniiaammii MMłłoo-
ddzziieeżżyy,, kkttóórree ww wwaarrsszzaawwsskkiieejj cczzęęśśccii bbęę-
ddąą oobbcchhooddzzoonnee nnaa PPllaaccuu PPiiłłssuuddsskkiieeggoo,,
ww TTaarrcchhoommiinniiee,, nnoo ii jjuużż ppoodd nnaasszzyymm
bbookkiieemm,, cczzyyllii ww ŚŚwwiiąąttyynnii OOppaattrrzznnoośśccii

BBoożżeejj ww WWiillaannoowwiiee.. CCzzyy rróówwnniieeżż wwłłaa-
ddzzee UUrrssyynnoowwaa zzoossttaannąą ppoossttaawwiioonnee ww
ssttaann ppooggoottoowwiiaa??

Tak się akurat składa, że główny ciąg
komunikacyjny ważnych gości lądują-
cych na lotnisku Chopina ominie na-
szą dzielnicę. Główne natężenie ruchu
nastąpi w alei Żwirki i Wigury i po czę-
ści w Dolince Służewieckiej. Z całą pew-
nością jednak odczujemy ów natłok
szczególnie chronionych delegacji po-
przez to, że nasze siły mundurowe, po-
licja i straż miejska będą pomagały w za-
bezpieczeniu obydwu wydarzeń. Trze-
ba będzie więc potraktować ich dzia-
łania w tym czasie z pewną wyrozu-
miałością. 

AA cczzyy ddzziissiiaajj nnaa UUrrssyynnoowwiiee jjeesstt bbeezz-
ppiieecczznniiee??

Proponuję odpukać w niemalowane
drewno. Jesteśmy dzielnicą naprawdę
bezpieczną i robimy wszystko, aby tak
pozostało. Udało się między innymi od-
pędzić od szkół osobników handlują-
cych narkotykami. Mamy tylko typo-
we problemy o charakterze porządko-
wym. Chodzi głównie o parkowanie aut
w niedozwolonych miejscach. 

ZZaacczzęęlliiśśmmyy nnaasszząą rroozzmmoowwęę oodd ssppoorr-
ttuu,, wwiięęcc mmoożżee wwłłaaśśnniiee nnaa nniimm sskkoońńcczzyy-
mmyy.. CCzzyy jjeesstt sszzaannssaa,, żżeebbyy nnaa UUrrssyynnoo-
wwiiee ppoowwssttaałłoo cchhoocciiaażż jjeeddnnoo ppeełłnnoowwyy-
mmiiaarroowwee bbooiisskkoo ppiiłłkkaarrsskkiiee??

No cóż, miasto nie jest z gumy i teraz
już nie bardzo jest gdzie takie boisko
zbudować, a na dodatek w dzielnicy
jest mnóstwo terenów prywatnych bądź
spółdzielczych, a co do niektórych tere-
nów komunalnych ich dawni właści-
ciele występują z roszczeniami. Temat
jest więc wyjątkowo trudny. Niemniej,
wciąż do wykorzystania jest stadion
przy Koncertowej, gdzie – jak pamię-
tam – odbył się kilka lat temu atrakcyj-
ny mecz piłkarski Ursynów kontra Resz-
ta Miasta i ursynowianie wtedy zwy-
ciężyli, chociaż w teamie przeciwników
grały takie sławy jak Dariusz Dzieka-
nowski i Marcin Dorociński. 

CCzzyy zzddaanniieemm ppaannaa bbuurrmmiissttrrzzaa ttaakkii
mmeecczz wwaarrttoo ppoowwttóórrzzyyćć??

Oczywiście, najlepiej, żeby nim uczcić
przypadające w roku przyszłym 40-le-
cie Ursynowa.

R o z m a w i a ł  M A C I E J  P E T R U C Z E N K O

Ruszyły wycieczki po par-
ku w Natolinie – pierwsza
odbyła się 25 czerwca. Ko-
lejne zaplanowano 10 i 24
lipca, 14 i 21 sierpnia
oraz 11 i 18 września w
godzinach 11.00, 12.00,
13.00. 

Każdą grupę prowadzi  prze-
wodnik, uprawniony i przygo-
towany do udzielania zwiedzają-
cym informacji w zakresie histo-
rii, architektury i przyrody ze-
społu pałacowo – parkowego w
Natolinie. Okazuje się jednak,

że zainteresowanie mieszkań-
ców z roku na rok maleje. 

„Wzorem lat ubiegłych organi-
zujemy bezpłatne wycieczki,
jednak od zeszłego roku, mimo
ciągłej promocji, obserwujemy
spadające zainteresowanie
mieszkańców.  Coraz częściej
zdarza się, że osoby, które zapi-
sują się na wycieczki, ostatecznie
z nich nie korzystają. To przy-
kre, że pomimo dostępnych
miejsc i zapewnionej profesjo-
nalnej obsługi wycieczek, tak
niewielu mieszkańców wykorzy-

stuje możliwość zwiedzenia tego
wspaniałego miejsca. Niestety,
zeszłoroczna tendencja potwier-
dziła się podczas  pierwszej wy-
cieczki nowego cyklu: w jednej z
grup  na 20 zapisanych osób po-
jawiło się tylko dziewięć. Wyda-
je się więc, że postulat o który
tak zażarcie walczy jedno z ursy-
nowskich stowarzyszeń, aby ten
teren udostępnić bez ograniczeń,
nie znajduje potwierdzenia w
rzeczywistości. Wydaje się, że
obecne rozwiązanie  odpowia-
da na realne i przede wszystkim
mierzalne zapotrzebowanie ze
strony ursynowian. Jednak dla
tych, którzy chcieliby częściej od-
wiedzać Park Natoliński, mamy
dodatkową propozycję – jeszcze
tego lata odbędą się tam dwa
koncerty  muzyki klasycznej. Za-
praszam zarówno na koncerty
jaki i na wycieczki” – mówi za-
stępca burmistrza Łukasz Ciołko.

Zapytaliśmy ursynowskich
urzędników o frekwencję w
2015 roku. 

Zgodnie z danymi stanowiący-
mi podsumowanie ubiegłego ro-
ku miejsc w grupach wycieczko-
wych było 1820. Zapisały się
922 osoby – z tego tylko ok. 700
zadeklarowanych uczestniczyło
w tych wycieczkach. W związ-
ku z tym w tym roku,  ze wzglę-
du na gospodarność i celowość,

liczba grup jest mniejsza”. War-
to przypomnieć, iż zespołem par-
kowo-pałacowym w Natolinie
zarządza Kancelaria Prezesa Ra-
dy Ministrów, a administruje
nim, na podstawie umowy, Fun-
dacja „Centrum Europejskie Na-
tolin”.  Zgodnie z zezwoleniem
Regionalnego Konserwatora
Przyrody zwiedzanie Zespołu
Pałacowo – Parkowego  w Nato-
linie jest możliwe  w małych zor-
ganizowanych grupach. 

Informacja o zapisach:
W celu zarezerwowania

miejsc w grupie wycieczkowej,
należy w tygodniu poprzedza-
jącym daną wycieczkę dokonać
rejestracji:  wysyłając e-mail na
adres: trakt@trakt.com.pl od po-
niedziałku od godz. 9.00 – do
piątku do godz. 14.00 lub telefo-
nicznie dzwoniąc  pod numer 22
827 80 68  – w poniedziałki w
godz. 9.00 – 14.00.  W przypad-
ku dużego zainteresowania ofer-
tą, decydować będzie kolejność
zgłoszeń. Limity miejsc dla po-
szczególnych form zapisów pre-
zentują się następująco: forma
elektroniczna – 15 miejsc, telefo-
niczna – 5. Jedna osoba może
dokonać rezerwacji maksymal-
nie 4 miejsc – wyjątek stanowią
rodziny wielodzietne. Miejscem
zbiórki jest brama główna Cen-
trum Natolin. K O S

Do końca wakacji Dzielnica Ursynów udostępnia
mieszkańcom pięć szkolnych boisk, na których będą
obecni animatorzy sportu. Władze dzielnicy zachęcają
w ten sposób do sportowej aktywności w okresie waka-
cyjnym. Warto podkreślić, iż wspomnianymi animato-
rami są w większości przypadków nauczyciele wycho-
wania fizycznego.  

“Zarząd Dzielnicy po raz kolejny  gwarantuje  także opiekę mery-
toryczną na boiskach szkolnych. Staramy się tak wybierać boiska, aby
były one równomiernie rozłożone na terenie naszej dzielnicy i do-
stępne dla mieszkańców, a także  oferowały bezpieczne i  komfor-
towe warunki do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny” - powie-
dział Rafał Miastowski, zastępca burmistrza dzielnicy Ursynów.

Harmonogram udostępniania boisk w wakacje:
– Liceum Ogólnokształcące nr 70, ul. Dembowskiego – od ponie-

działku do piątku w godzinach 16.00 – 21.00
– Gimnazjum nr 91,ul. Kajakowa 10 – od poniedziałku do piąt-

ku w godzinach 16.00 – 21.00
– Gimnazjum nr 92, ul. Koncertowa 4 – od poniedziałku do piąt-

ku w godzinach 14.00 – 19.00
– Szkoła Podstawowa nr 310, ul. Hawajska 7 – od poniedziałku

do piątku 16.00 – 21.00 (w lipcu i sierpniu boisko do piłki nożnej
w poniedziałki, wtorki i czwartki dostępne tylko do godziny 20.00)

– Szkoła Podstawowa nr 340, ul. Lokajskiego  3 – od poniedział-
ku do piątku w godz. 14.00-19.00.

Urzędnicy 
otwierają boiska

Maleje zainteresowanie wycieczkami po Natolinie 

Czy udostępnienie parku jest potrzebne?

BBuurrmmiissttrrzz RRaaffaałł MMiiaassttoowwsskkii mmaa 
ww sswwooiimm ggaabbiinneecciiee ssppoorrttoowwyy wwyyssttrróójj
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P r o f .  d r  h a b .  L e c h  K r ó l i k o w s k i

Od 2014 roku mamy drugą linię metra i
przywróconą do użytku ulicę Święto-
krzyską. W numerze „Passy” z 16 paź-
dziernika 2014 r. – tj. w dwa tygodnie po
oddaniu przebudowanej ulicy do użytku
–  zamieściłem  tekst pt.: „Świętokrzyska
– donice jak barykady”. No i okazuje się,
że byłem złym prorokiem.

T ekst był dosyć krytyczny, szczególnie w
odniesieniu do drzewek umieszczo-
nych w wielkich donicach. Napisałem

wówczas m. in.: „Można odnieść wrażenie, że
przysłowiowym szwagrem dyrektora, który
podpisał kontrakt, jest dostawca owych donic i
roślin. Sprawą zasadniczą jest natomiast to, że
północna pierzeja ulicy Świętokrzyskiej (czyli
strona o numeracji parzystej), jest jednym z
najbardziej nasłonecznionych miejsc w stolicy.
W upalne dni trudno było tamtędy przejść, cho-
ciaż w ostatnich latach osłonięta była  rozrośnię-
tymi drzewami, głównie platanami. Drzewa te
w znakomitej większości wycięto, a w to miej-
sce postawiono drzewa „doniczkowe”. Oczy-
wiście, mają one wielkie donice, ale gatunki
drzew dobrane są tak, aby zbytnio nie wyrosły.
Nie ma więc żadnej szansy, aby szpalery owych
doniczkowych drzewek zapewniły chociażby
minimum cienia. 

N ie jest to niestety jedyny „urok” przy-
jętych rozwiązań. Drzewka te posa-
dzone są bowiem  w wielkich drewnia-

nych skrzyniach, które tu dla skrótu nazywam
donicami. Wiadomo, że drewno po kilku latach
zmurszeje i trzeba będzie je wymienić. Oczy-
wiście, można to zrobić, ale to kosztuje.  Równie
kosztowna będzie pielęgnacja, albowiem drzew-
ka w donicach trzeba regularnie podlewać, do
czego w „donicach” przygotowane są specjalne
wlewy. Oznacza to, że na ciągi piesze  musi wje-

chać pojazd  z wodą. Czy chodniki wytrzymają
obciążenie cystern, jeszcze nie wiadomo. Wia-
domo natomiast, że podlewanie doniczkowych
drzewek będzie przez całe lata obciążało bu-
dżet Miasta. Być może o to chodziło, ale ja tego
nie rozumiem”. 

No dziś wiadomo, że miałem rację.
Szybko okazało się, że z podlewaniem
nie jest tak dobrze, jak zakładali pro-

jektanci, toteż już w 2015 r. znaczna część do-
niczkowych drzewek uschła. Przedstawiciele
tzw. ruchów miejskich z uporem dopytywali się,
dlaczego na Świętokrzyskiej nie posadzono nor-
malnych drzew bezpośrednio w gruncie. Władze
stolicy tłumaczyły wówczas, że nie można było
tego zrobić, bowiem pod ziemią jest kłębowisko
przewodów i instalacji. Prezydenci i urzędnicy
zarzekali się na wszelkie świętości, że jest to
prawda, sama prawda i tylko prawda. Późną je-
sienią 2015 r. „cichcem” zmarnowane rośliny
zastąpiono dorodnymi świerkami, które przy
okazji posłużyły, jako dekoracja świąteczno-no-
woroczna.  Świerki w „donicach” także zmarnia-
ły, toteż na wiosnę usunięto je  i zastąpiono już
trzecim garniturem roślin. 

M ówiąc prościej, to my – mieszkańcy
– zafundowaliśmy  z naszych podat-
ków ów trzeci garnitur drzewek.

Okazuje się jednak, że także te nowe nie chcą ro-
snąć, wobec czego przedstawiciele wspomnia-
nych wyżej „ruchów miejskich” wymogli na
władzach stolicy podjęcie rzeczywistej dyskusji
o możliwości posadzenia drzew bezpośrednio
w gruncie. Niedawno „Gazeta Stołeczna” donio-
sła, że drzewka można posadzić bezpośrednio
do gruntu, a gdzie i kiedy – o tym zadecydują
sami mieszkańcy na specjalnych „warsztatach
projektowych”. Przedsięwzięcie  będzie nato-
miast sfinansowane w ramach „Budżet Partycy-
pacyjnego”. Cieszę się, że władze poszły wresz-
cie po rozum do głowy, ale martwi mnie, że
zmarnowano  hodowane w szkółkach przez
wiele lat sadzonki drzew ozdobnych, że zmar-
nowano ludzką pracę, a przede wszystkim, że
zmarnowano publiczne środki. 

O dnoszę wrażenie, że wokół decyden-
tów ze stołecznego ratusza utworzył
się wianuszek firm projektowych i

usługowych, które przechwytują większość war-
szawskich zleceń.  Przykład Świętokrzyskiej
jest wyjątkowo wymowny, ale po sąsiedzku ma-
my Plac Powstańców  Warszawy, gdzie równie
bzdurne rozwiązania znalazły uznanie miej-
skich komisji  i miejskich urzędników. Złośli-
wie można zapytać: czy aby bezinteresownie?
Niestety, podobne przykłady wydawania pienię-
dzy, aby tylko wydać, znajdujemy także w na-
szej dzielnicy!

Czy warto było wycinać piękne drzewa?

Jeszcze raz o Świętokrzyskiej

ŚŚwwiięęttookkrrzzyysskkaa- 33-cciiee ppookkoolleenniiee ddrrzzeewweekk

SSttyycczzeeńń 22001155 rr.. LLaattoo 22001155 rr.. MMaajj 22001166 rr..
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Tak powinna brzmieć naj-
krótsza recenzja ze spekta-
klu „Jak jest”, wystawio-
nego w miniony piątek w
Domu Sztuki SMB „Jary”
przez działający tu Mło-
dzieżowy Teatr Muzyczny
„Zgraja z Wiolinowej”.

To nie pierwsza pochlebna
opinia o tym przedstawieniu:
niedawno zdobyło Srebrną Kur-
tynę na VIII Grodziskim Festi-
walu Teatralnym „Totalnie Te-
atralnie”, a grający główną rolę
Wojciech Stempniak otrzymał
Nagrodę dla Najlepszego Aktora
Festiwalu.

„Jak jest” to spektakl nie tyle
muzyczny (chociaż akompania-
ment gitarowy bardzo młodego
kompozytora Jeremiasza Majo-
ra współtworzy nastrój), ile psy-
chologiczny. Przejmujący! Ob-
serwujemy życie chłopca, po-
tem dorosłego mężczyzny, a wy-
bory, nie zawsze właściwe, ja-
kich dokonuje bohater, są ko-
mentowane przez… jego narzą-
dy wewnętrzne (głównie serce).
Wcielają się w nie aktorki two-
rzące na scenie coś w rodzaju
chóru greckiego.

Jeśli Wojciech Stempniak doko-
na właściwych wyborów we wła-
snym życiu, ma przed sobą obiecu-
jącą karierę aktorską; w każdym
razie w spektaklu „Jak jest” ujaw-
nia duży temperament sceniczny.

Scenariusz przedstawienia na-
pisała Malina Prześluga, adapta-
cji i reżyserii podjęła się Ewa
Kłujszo, kierująca teatrem „Zgra-
ja z Wiolinowej”. Pani Ewa sze-
fuje również obu grupom Dzie-
cięcego Teatru Muzycznego Do-
mu Sztuki – „Wiolinkom” i
„Zgrajce z Wiolinowej”. I wła-
śnie „Zgrajka” zaprezentowała

się w opartej na kapitalnym sce-
nariuszu Pawła Szumca „Sennej
Nutce”. Niesforna nuta zapada w
sen w czasie koncertu. Wyrzuco-
na za to z teatru, szuka u róż-
nych ludzi porady na swoją do-
legliwość, by mogła wrócić do
świata muzyki. Reżyserowała
Ewa Kłujszo.

Warsztaty i prezentacje Te-
atrów Muzycznych Domu Sztu-
ki zostały sfinansowane ze środ-
ków Dzielnicy Ursynów m.st.
Warszawy. Oba przedstawienia
gorąco nagrodziła brawami pu-
bliczność. A B U

Festiwale plenerowe cie-
szą się u nas coraz więk-
szym uznaniem. Szczegól-
nie, jeśli możemy połączyć
przyjemne z pożytecznym
– miło spędzić czas, a jed-
nocześnie posłuchać do-
brej muzyki w najlepszym
wykonaniu. 

22 Międzynarodowy Plenero-
wy Festiwal Jazz Na Starówce za-
powiada się rewelacyjnie. Wystą-
pią artyści z USA, Włoch, Francji,
Danii, Szwecji, Norwegii, Austrii,

Polski i Hiszpanii. To jedyny tego
typu plenerowy festiwal jazzowy
w Polsce, adresowany do szero-
kiej publiczności, o bezpłatnej for-
mule. Jest najpopularniejszym i
największym (pod względem ilo-
ści gromadzonej publiczności),
festiwalim jazzowym w Polsce.
Festiwal trwa 2 miesiące wakacyj-
ne. Koncerty odbywają się w każ-
da sobotę lipca i sierpnia. 

Warto potkreślić, że impreza
od lat jest wizytówką kulturalną
Warszawy i atrakcją turystyczną
dla gości z Polski i zagranicy.
Przez lata festiwalu publiczność
mogła usłyszeć zarówno plejadę
gwiazd, gigantów jazzu przyjeź-
dżających do nas z całego świata,
jak i wkybitnych muzyków i wo-
kalistów z naszego kraju. 

Pomysłodawcą i organizato-
rem jest Fundacja Jazz Art. -
Krzysztof Wojciechowski, Iwo-
na Strzelczyk Wojciechowska.

Tegoroczny Festiwal Jazz na
Starówce zainauguruje (1 lipca
godz. 20.00) Stefano Bollani Trio
(Włochy/Dania) – Studio Kon-
certowe Polskiego Radia im. W.
Lutosławskiego. 

Stefano Bollani – gwiazda eu-
ropejskiego jazzu i wirtuoz wło-
skiego fortepianu świeci bla-
skiem wyjątkowym. Łączy nieby-
wałą osobowość, ekspresję, ko-
mizm, mistykę. To zarówno so-
lista, jak i lider. Posiada dar na-
wiązywania bliskiego kontaktu z

publicznością. Do swych impro-
wizowanych fantazji wplata
przeróżne style. Uznany za naj-
lepszego jazzmana Europy już
w 2007 roku - laureat Hans Kol-
lerEuropean Jazz Prize. Japoński
„Swing Journal” przyznał mu ty-
tuł New Star Award 2003. W
2010 roku otrzymał tytuł dokto-
ra honoris causa Berklee College
of Music w Bostonie za swój
wkład do muzyki jazzowej.

2 lipca (godz. 19:00) na Ryn-
ku Starego Miasta wystąpi Bire-
li Lagrene Gypsy Jazz Trio
(Francja).

Birelli to słynny francuski gita-
rzysta jazzowy pochodzenia cy-
gańskiego o niezwykłej biografii,
okrzyknięty „cudownym dziec-
kiem” gitary jazzowej, wielki ta-
lent. Określany jest mianem
„spadkobierca Django”. Mając
zaledwie 13 lat wydał pierwszy
album. Występował i nagrywał z

takimi gwiazdami światowego
jazzu jak: Stephan Grapelli, Jaco-
Pastorius, McLaughlin, Joe Zawi-
nul, Al Di Meola, Stanley Clarke,
Eric Clapton, Didier Lockwood.
Dziś tworzy muzykę swingową o
korzeniach etnicznych, inspiro-
waną w znacznym stopniu twór-
czością wielkiego Django Rein-
hardta.

9 lipca (godz. 19:00) na Ryn-
ku Starego Miasta wystąpi Vladi-
slav „Adzik” Sendecki Polish
Blue Note Quartet w składzie:

Vladislaw „Adzik” Sendecki –
fortepian, Andrzej Olejniczak –
saksofon, Michał Barański – kon-
trabas, Paweł Dobrowolski – per-
kusja. 

Vladislav „Adzik” Sendecki
to wybitny polski pianista jazzo-
wy o międzynarodowej reno-
mie. Według „New York Village
Voice” jest jednym z pięciu naj-
lepszych pianistów na świecie.
Współtworca zespołu Extra
Ball. Wyemigrował do Europy
Zachodniej. Grał z takimi gigan-
tami jazzu jak Joe Henderson,
Michael Brecker, Jaco Pastorius,
Billy Cobham, Marcus Miller,
Didier Lockwood. Łączy ele-
menty jazzu, muzyki klasycz-
nej i world. 

Partnerami wydarzenia są:
Ambasada Włoch, Włoski Insty-
tut Kultury, Austriackie Forum
Kultury, Instytut Cervantesa.

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Niby już to widzieliśmy, Monet malował ten sam mostek w różnym oświetleniu.
Tym razem jednak nie tylko o światło chodzi, ale o prywatność. Ukazuje ją nam
Wojciech Stefanik na wystawie-instalacji „Moja kronika, czyli raczej nic nowego (3
wersja)” w Galerii Działań SMB Imielin, która rozpoczęła się 20 maja 2015.

Sam artysta mówi o swojej instalacji „raczej nic nowego”, ale zaprasza nas do przestrzeni pełnej jego
własnego życia. Nie wielkich wydarzeń, zwrotów akcji, ale codziennych obserwacji z pozoru banalnych.
Otwórz okno. Chmury rysują drapieżną linię nad budynkiem. Otwórz okno jutro. Chmury będą
pogodne i ciepłe jak kępki waty cukrowej. Właściwie nic się nie zmieni. Naprzeciwko Twojego okna
codziennie stoi ten sam ceglany budynek, rosną te same drzewa. Tylko za każdym razem światło nieco
się zmienia, chmury mają humory lub patrzą na Ciebie przychylnym okiem.

Brak banału polega na dostrzeżeniu tego, co codzienne, zwyczajne. Na wstępie artysta zaskakuje
nas zwykłym oknem z widokiem, jaki towarzyszy prawie każdemu z nas. Artysta jednak to proste zdjęcie
wywyższa do rangi monumentu budującego przestrzeń. I czyż faktycznie nasze okna w kuchni czy
salonie nie budują przestrzeni? Ci nasi wierni cisi towarzysze zostali przez artystę za pomocą kadru
wreszcie dostrzeżeni, wreszcie mogą powiedzieć „jestem tu”. Nie bez kozery artysta posługuje się
fotografią. John Szarkowski, amerykański fotograf, kurator oraz krytyk fotografii, we wstępie do
wystawy The Photographers Eye zwrócił uwagę na jedno z najważniejszych zadań fotografa – decyzję
przy wyborze kadru. Fotograf wycina fragment rzeczywistości, a rama tworzy z niego obraz. Fotograf
wybiera to, co uważa za najważniejsze do pokazania. W przypadku Wojciecha Stefanika najważniejsza
okazuje się ta najbliższa nam rzeczywistość.

Widzimy jednak, że owa rzeczywistość się zmienia – zdjęcia z lat 90. są inne niż te z wczoraj. A
właściwie nawet rzeczywistość wczorajsza różni się od tej dzisiejszej. Przy kameralnym stole, w
otoczeniu instalacji z tajemniczym mężczyzną, zostajemy zaproszeni do refleksji nad zmieniającym
się najbliższym otoczeniem. Czy zauważamy te zmiany? Wojciech Stefanik śledzi je od lat za pomocą
snapshotów, zdjęć niby od niechcenia. Bo i takie są nasze spojrzenia na to, co jest dla nas oczywiste.
Dopiero gdy zobaczymy gamę zdjęć, które stają się wyrzutem sumienia, że byliśmy takimi ignorantami,
stajemy się nostalgiczni. I zauważamy po cichu upływający czas.

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

W czwartkowy wieczór 2 czerwca w Galerii Ucznia Domu Kultury SMB Imielin
odbył się wernisaż wystawy malarstwa Wiesławy Molitoris. Prace
przedstawione na wystawie to postaci i portrety pięknych kobiet, subtelne i
dyskretne ,  wieloformatowe,  przesączone liryzmem pejzaże,  delikatne i
zwiewne akwarelki ukazujące łąki i kwiaty oraz  wyraziste, precyzyjnie
wyrysowane martwe natury. 

Obrazy Wiesławy Molitoris są wyjątkowe i niepowtarzalne, każda z tych prac nie pozwala przejść
obojętnie. „ Moje malowanie bierze się z wrażliwości wobec ludzi, ich dzieł, przyrody i otaczającego
mnie świata – mówi pani Wiesia. – W malarstwie wyraża się moja relacja z rzeczywistością. Pokazuję
emocje, oddaję im głos, niech mówią o sobie. Chęć malowania towarzyszyła mi od dawna, właściwie
od młodości. Dopiero jednak  od 2010 roku zaczęłam uczęszczać na zajęcia dla dorosłych  prowadzone
przez  różnych  artystów plastyków. Od 2012 r. należę do Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków”.
Prace pani Wiesławy były prezentowane na licznych wystawach zbiorowych, znajdują się też w
zbiorach prywatnych. 

Wystawę  sfinansowano ze środków Dzielnicy Ursynów. Wystawę można zwiedzać do 17 czerwca
od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-20.00. Wstęp wolny.

Jazz Na Starówce

Ciekawa propozycja na wakacje

Wspaniała Zgraja z Wiolinowej

Jest dobrze w Domu Sztuki

Ulotne okno...

Wystawa Wiesławy Molitoris

NNaa zzddjjęęcciiuu WWiieessłłaawwaa MMoolliittoorriiss zz bbuukkiieetteemm kkwwiiaattóóww,,ppoo lleewweejj ssttrroonniiee zzddjjęęcciiaa MMaarriiaa KKuudduukk-BBiiaałłkkoowwsskkaa,,
ppoo pprraawweejj ssttrroonniiee JJooaannnnaa WWiiśślliicckkaa

Wystawa Wojciecha Stefanika w Galerii Działań

Galeria Ucznia DK SMB Imielin
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Był raz grafoman, wierszokleta,

Dziennikarzyna z bożej łaski. 
Lecz się przedstawiał: wieszcz, poeta,

I ciągle czekał na oklaski.
Choć jego wierszy nikt nie czytał,
On niepowodzeń znał przyczynę!

Zmowa! Grubymi nićmi szyta! 
Jeszcze - odgrażał się - wypłynę!

Podkreślał stale swe zasługi,
Że on jedyny pisze z sensem,
Sam się ogłosił raz i drugi,

Że niby polskim jest Brassensem.
Mając, jak twierdził, lekkie pióro,

Oceny podjął się z ochotą,
Co dobrą jest literaturą,

A szczerze mówiąc, był idiotą.

22..
Był raz kabotyn, aktorzyna,
Przez całe życie grał ogony,

Lecz to nie moja – mówił – wina,
Że jestem wciąż niedoceniony. 

Nikt do teatru nie chciał chodzić,
Oprócz lizusów i klakierów,

Lecz przekonywał: nic nie szkodzi,
To spisek bandy reżyserów.

Innych nazywał szmirusami,
Albo wyrażał się z przekąsem,
Kpił w żywe oczy, a czasami

Złośliwie mruczał coś pod wąsem.
Czy to był Hamlet czy Medea,
Do złej gry robił dobrą minę.

Chwalił się: zrobię dobry teatr!
Ale, niestety, był kretynem.

33..
Był raz szarpidrut, muzykancik, 

Blade pojęcie miał o jazzie.
O mistrzach mówił: dyletanci,

A sam rzępolił ile wlezie.
Choć jego grania nikt słuchał,

Grał w swym mniemaniu pierwsze skrzypce.
Czeka mnie – mówił – niezła fucha,

O władzy śniąc i złotej rybce.

Choć słoń nadepnął mu na ucho,
Wielkiego znawcy przyjął pozę,

Dziś z talentami – rzekł – jest krucho,
Tylko ja jestem wirtuozem.

Wmawiał, że jest muzycznym tuzem,
Choć był podrzędnym muzykantem,

Zapewniał: ja gram dobrą muzę!
A tylko zwykłym był palantem.

44..
Był raz pacykarz, beztalencie,
Malował straszne bohomazy,

Lecz przekonany, że ma wzięcie,
Wystawiał wszędzie swe obrazy.
Nikt tych obrazów nie oglądał,

Świeciły pustką wernisaże,
Winę w kolejnych widział rządach,

Mówiąc: ja jeszcze wam pokażę!

Wszędzie miernoty i nieuki,
A ja? Świat jeszcze o tym nie wie,

Że to prawdziwe dzieła sztuki.
Reszta – gryzmoły i badziewie.

O innych mówić zwykł z pogardą, 
Ja się – rzekł – znam na dobrej sztuce!

Swój kicz nazywał awangardą, 
A był zwyczajnym, pardon, bucem.

55..
Był raz polityk, nieudacznik,

Z rozdętym ego, z kompleksami.
Z nim osobnicy dość dziwaczni,

Nieudacznicy tacy sami.
Zebrał do kupy pacykarzy,

Niedocenionych wierszokletów,
Wziął dyletantów, dobrał łgarzy, 
Wiedząc, że nie brak im tupetu.

Obiecał im: będziecie wielcy!
Sam przy tym się dowartościował.

Więc maszerują wierni strzelcy,
Historię pisać chcą od nowa.

A polityczna kusi scena,
Więc większość poszła jego tropem,

By ponoć z woli suwerena
Naprawiać Polskę, świat, Europę.

Dobrał frustratów, kabotynów,
Zawistnych, mściwych oszołomów.

Omamił, wezwał ich do czynu:
My nie poddamy się nikomu!

Dał szansę wszelkim grafomanom
I sam cytuje hasła wzniosłe,

To wszystko nazwał Dobrą Zmianą.
A jest zwyczajnym tylko posłem.
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BYŁ RAZ…

W o j t e k  D ą b r o w s k i

W czerwcowym numerze
tygodnika literacko-ar-
tystycznego PISARZE.PL
ukazała się obszerna re-
cenzja zbioru satyr znane-
go z naszych łamów Mu-
zycznego Kabaretu Wojtka
Dąbrowskiego. Z satysfak-
cją publikujemy jej frag-
menty.

DWA TOMY ŚMIECHU
Mistrzów satyry mieliśmy

wielu. Wymieniać nazwiska naj-
większych toż strach, że kogoś
pominę.  (…)

Krąg satyryków z prawdziwe-
go zdarzenia nie musi bać się
konkurencji, ale – uwaga! – dość
późno wchodzący do gry, wcale
nie są gorsi od starych mistrzów.
Niewątpliwie należy do nich
Wojciech Konrad Dąbrowski, z
zawodu nauczyciel matematy-
ki, z powołania pisarz, nadto
harcmistrz Rzeczypospolitej,
społecznik całą gębą, entuzjasta
polskiej piosenki, organizator kil-
ku imprez o ogólnopolskim cha-
rakterze, przyjaciel artystów,

piosenkarz z bogatym repertu-
arem… Tytułów nie chcę mno-
żyć, bo p. Wojciech tego nie lubi.
To z pewnością satyryk nieprze-
jednany, jeśli chodzi o walkę z
głupotą, nietolerancją, brakiem
rozsądku, zadufaniem, ciasną
umysłowością, niesprawiedliwo-
ścią, czy partyjnym cwaniac-
twem, przewyższającym nieste-
ty tuzów z partii ze „słusznie mi-
nionego okresu”. Wiele pracy
jeszcze go czeka, wiele potu i za-
ciskania zębów. Zachęcam au-
tora, by się nie poddawał, by da-
lej celnie bił w polskie piekło, w
polski tumiwisizm, w polskie „ja-
koś to będzie”, by nie przeoczył
żadnego z czynów niegodnych
osób publicznych, wszak, zgod-
nie z noblowskim zawołaniem
„spisane będą czyny i rozmowy”.

Matematyczny umysł nadaje
poezji Dąbrowskiego ścisłości,
precyzji i bezwzględnej logiki, z
kolei humanistyczne zaintereso-
wania, przejawiane od najmłod-
szych lat, dodają jego utworom li-
terackiego polotu, i to na wyso-
kim profesjonalnym poziomie. To
satyryk z najwyższej półki. Nad-
to status krakusa pamiętnego
„Zielonym Balonikiem” i wycho-

wanie prawie od niemowlęctwa
na „Przekroju” redagowanym
przez Mariana Eile, oto funda-
ment, na którym jego satyra mo-
gła się rozwinąć, pokazać swoją
niepowtarzalność, także umiło-
wanie twórczej wolności, toleran-
cję, autoironię najwyższej próby.

Dąbrowski potrafi celnie ko-
mentować aktualne wydarzenia
polityczne i obyczajowe. Potrafi
też prowokować, czyli wkładać
kij w mrowisko, lecz przecież nie
do cudzego oka, nadto ma po-
mysły, ma określone poglądy,
które stanowią o jego twórczej
indywidualności.  

Mistrz dużo uwagi poświęca
formie. Ponoć Tuwim pisał bez
skreśleń. Nie wiem jak pisuje Dą-
browski. W każdym razie formę
prezentuje nienaganną. Korzysta
ze wszystkich środków poetyc-
kich przefiltrowanych przez zdo-
bycze formalne XXI wieku. Wyda-
je się, że jego utwory są rzucane
na papier, jakby od niechcenia,
bez wysiłku. Ale jak jest napraw-
dę?  Kto wie, ile autor poświęca
czasu na szlifowanie kilkuzwrot-

kowego wiersza, na dobór meta-
for, aluzji, grę słowami… Niech to
pozostanie jego tajemnicą.  

Gdyby „sprzedał” się „Karu-
zeli”, musieliby u drzwi, na wej-
ście, rozścielać przed nim czer-
wony dywan, ale on tam nie by-
wałby. Właściwym miejscem je-
go druku powinny być łamy
„Szpilek”, te z Placu Trzech Krzy-
ży, tam mógłby bratać się z naj-
większymi. Równy między naj-
większymi. To nie są słowa prze-
sady, to oczywista oczywistość,
że użyję słów klasyka, który czę-
sto podpada Dąbrowskiemu. 

Jednak jak pisze inny klasyk:
„Między zamiarem i czynem kła-
dzie się cień”. Czyli od pomysłu
do wykonania jest daleka droga.
I czasu piekielnie mało, gdy co
tydzień wystawiasz się na oceny
czytelników. Stale musisz być w
wysokiej formie, musisz być czuj-
ny na to, co przynosi codziennie
radio, prasa, telewizja. Musisz
słuchać ludzi (wręcz ich podsłu-
chiwać w tramwaju, metrze, w
każdym innym miejscu). I szu-
kać w sobie tych najwłaściwszych
słów, które oddadzą ich pasje i
emocje, ale także twoje własne.
Dąbrowski to umie. A efekty jego

satyrycznej pracy co tydzień od-
najdujemy np. w lokalnym ursy-
nowskim tygodniku „Passa”. A
na kogo satyryk wydaje wyrok,
uważam, iż to wyrok okrutny acz
sprawiedliwy.

Tematów mu nie brakuje. Pol-
ska codzienność dostarcza ich
aż nadto. Nic tylko korzystać. I
autor korzysta. Znam takich, któ-
rzy lekturę „Passy” rozpoczyna-
ją od jego satyrycznego wiersza.
A jeśli go nie znajdą, czują się
zawiedzeni!  

I tak od dziesięciu lat poeta
rozrzuca przed nami satyrycz-
ne perły. I po dziesięciu latach
postanowił wybrać najciekaw-
sze z nich i włożyć je pomiędzy
okładki. Okazało się, iż nie
mieszczą się w jednym tomie. I
tak otrzymaliśmy dwa tomy jego
satyr, pełne śmiechu i uśmiechu. 

Co ja szczególnie wyróżniam,
co ujęło mnie formą i treścią? To
trudne pytanie. Ale nie uciekam
od odpowiedzi. Już same tytuły
rwą oczy: Kulczyki i soldy; Żre
się polityczna klasa; We mnie
jest czyste dobro; Chłopcy z na-
szej PiSkownicy; Olek, mordo ty
moja; Pan Prezydent miał orę-
dzie; Lato z Buskiem; Nie zagło-
suję na Jarka; O Oli, co lubiła
ptaszki; Kasa jest najważniejsza;
Przydałby się polityczny GPS;
Szejset czyli dwa razy czysta; Ku-
ba, morda w kubeł; Sorry, taki
mamy klimat… Wystarczy. A co
wybrać gwoli cytatu? W głowie
się kręci od nadmiaru. Jacek Fe-
dorowicz, chyba można mu wie-
rzyć, napisał: „Teksty mądre,
ostre, a przy tym lekkie i dowcip-
ne, urzekające zręczną formą,
która unika – tak modnych
ostatnio – udziwnień i intelek-
tualnego pozoranctwa[…]”.

Polecam całość do czytania,
do studiowania, do refleksji, któ-
ra jakżeby inaczej, nie może nie
zakończyć się nieśmiertelnym py-
taniem „Z czego się śmiejecie? Z
samych siebie się śmiejecie!”. Sa-
tyra tego typu powinna trafiać
na antenę publicznego polskiego
radia, do telewizji publicznej, bo
skoro prawdziwa cnota krytyk
się nie boi, pozwólmy autorowi
na pełną swobodę, na rozwinię-
cie do końca swoich możliwości.
To satyra o charakterze obywa-
telskim. Przywala, ale, co jest
istotne, nie obraża. Robi to na
własny rachunek. Nie stoi za nią
prywata czy partyjniactwo, je-
dynie własny rozsądek, własna
mądrość, własne doświadczenie
nabyte latami. Należy pisarza
czytać, ale i wierzyć po lekturze
jego tekstów, że jeszcze Polska
nie zginęła, skoro są wśród nas
ludzie tak utalentowani. (…)

S TA N I S Ł A W  G R A B O W S K I

Pisz, pisz Dąbrowski – jeszcze Polska nie zginęła...

Chwalą naszego autora!
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Tym szkicem próbuję przy-
bliżyć działalność Andrze-
ja Wawrzyniaka, wielolet-
niego marynarza, kwalifi-
kowanego dyplomaty, za-
palonego kolekcjonera
sztuki orientalnej, twórcy
i dyrektora unikatowego
Muzeum Azji i Pacyfiku.

A ndrzej Wawrzyniak
/rocznik 1931/, jako
kilkunastolatek, był w

czasie okupacji hitlerowskiej ak-
tywnym uczestnikiem harcer-
skiej konspiracji antyhitlerow-
skiej, biorącym udział także w
Powstaniu Warszawskim /za co
w 2010 r. otrzymał Krzyż Kom-
batancki/. Od 1947 r. związał się
z Polską Marynarką Handlową,
początkowo, jako chłopiec okrę-
towy, a potem jako oficer. Ukoń-
czywszy w 1954 r. studia w Szko-
le Głównej Służby Zagranicznej,
przez ponad 30 lat pracował w
MSZ i polskich placówkach za-
granicznych, a także w miejscach
pokojowych ONZ /Wietnam, In-
donezja, Laos, Namibia, Afgani-
stan, Bośnia-Hercegowina, Ti-
mor Wschodni/. W latach 1997-
2003 był honorowym konsulem
generalnym Republiki Sri Lan-
ka w Polsce.

Pierwsze, zapalające jego
kolekcjonerskie zaanga-
żowania spotkanie z

oryginalną sztuką azjatycką
miało miejsce w Chinach. Ko-
lekcjonowanie jej wytworów
rozpoczął jednak w latach sześć-
dziesiątych XX w., będąc pra-
cownikiem ambasady polskiej
w Indonezji. Zebrał wtedy wła-
snym sumptem okazy białej bro-
ni, tkanin artystycznych, masek,
malarstwa, rzeźby, instrumen-
tów muzycznych. Do kolekcji
doszły potem także cenne oka-
zy sztuki z innych krajów. Wciąż
rosnące zbiory, gromadzone mi-
mo nawału pracy zawodowej,
traktował jako rozrywkowe hob-
by. Z czasem wypożyczał je pol-
skim muzeum i innym ośrod-
kom kulturalnym do ekspozycji
czasowych. Pierwsza z takich
wystaw pt. “Sztuka Mórz Połu-
dniowych” została zorganizo-
wana w Nowej Hucie /1966 r./,
a za nią szły kolejne /w Zabrzu,
na Helu i gdzie indziej/. Z bie-
giem czasu rosły jego zbiory, a
kolekcjonerstwo stało się istot-
nym trendem zaangażowania
Andrzeja Wawrzyniaka. Począł

więc zastanawiać się nad tym,
jak tę - niemalże nieznaną w Pol-
sce, a fascynującą sztukę wyko-
rzystać tak, aby zebrane przez
niego przedmioty nie zapadały
w kolekcjach prywatnych lub w
magazynach muzeów. Rozwi-
nął więc zabiegi o stworzenie
muzeum z własną marką.

Wwyniku tych zacho-
dów, w 1973 roku
Ministerstwo Kultu-

ry i Sztuki oraz władze Warsza-
wy 1/ powołały Muzeum Archi-
pelagu Nusantary 2/, które kil-
ka lat później przyjęło bardziej
zrozumiałą w Polsce nazwę:
Muzeum Azji i Pacyfiku. Andrzej
Wawrzyniak - jako wybitny ko-
lekcjoner i darczyńca ekspona-
tów - został nominowany na sta-
nowisko dożywotniego dyrek-
tora tej wyjątkowej placówki,
która nie mając przez dłuższy
czas odpowiedniego własnego
lokalu, działała w różnych miej-
scach stolicy. 

Liczba uzyskanych dotych-
czas przez niego przed-
miotów artystycznych

osiągnęła zaś 4000, a w ciągu na-
stępnych lat osiągnęła 21000. W
tym czasie MAiP zorganizowało
950 wystaw oraz tysiące krajo-
wych i zagranicznych imprez to-
warzyszących. Na przykład, w
oranżerii Ogrodu Botanicznego
PAN w Powsinie można było kon-
templować pozyskane przez A.
Wawrzyniaka w Indiach i Indo-
nezji dzieła sztuki na stałej ekspo-
zycji pt. “Bogowie w kamieniu”.
W centrum edukacji przyrodni-
czo-ekologicznej tego Ogrodu
prezentowano urządzoną jego
staraniem wystawę malarki wiet-
namskiej Van Luong Thath pt.
“Kwiaty Wietnamu w Kraju Cho-
pina”. Głównym akcentem stały
się tu portrety naszego wielkiego,
niezwykle cenionego w Wietna-
mie, kompozytora umieszczone
przez artystkę w tle przyrody jej
kraju i  powsińskiego Ogrodu Bo-
tanicznego.

Andrzej Wawrzyniak
zwolnił się z pracy w
MSZ /po 40 latach służ-

by w tym urzędzie/ i jako doży-
wotni z nominacji urzędowej dy-
rektor MAiP, rozwinął starania
mające na celu wzniesienie sto-
sownego budynku dla urządze-
nia w jednym miejscu tej orygi-
nalnej placówki. Zostały one
uwieńczone /po wielu pertur-

bacjach/ otwarciem wzniesio-
nego dla tych potrzeb budynku
przy ul. Solec 24 w Warszawie.
Umożliwiło to znacząco rozwój
działalności kolekcjonerskiej, ba-
dawczej, wystawienniczej i po-
pularyzatorskiej. Świadczą o
tym m. in. liczby ekspozycji i im-
prez towarzyszących. Rozległa i
wielostronna, krajowa i zagra-
niczna, aktywność MAiP spotka-

ła się z szerokim uznaniem, co
znalazło wyraz także w skiero-
wanych do jego dyrektora /w
związku z 80. rocznicą jego uro-
dzin/ listach gratulacyjnych.

Oto niektóre przykłady.
Marszałek wojewódz-
twa mazowieckiego

Adam Struzik: “Szanowny Pa-
nie Dyrektorze /.../ Pańskie ży-
cie jest niezwykle barwne i boga-
te. Spotkało się w nim wiele cie-
kawych wątków, gdyż zawsze
był Pan i wciąż pozostaje czło-
wiekiem bardzo aktywnym,
wszechstronnym, pełnym pasji,
ciekawym świata i ludzi, goto-
wym na nowe wyzwania /.../
Jest Pan niekwestionowanym
autorytetem w dziedzinie sztuki
i kultury azjatyckiej /.../ Życzę
Panu dalszej fascynacji kultura-

mi świata, sukcesów w pracy na
rzecz rozwoju Muzeum Azji i Pa-
cyfiku, a także zdrowia i speł-
nienia jeszcze wielu marzeń.”

Prymas Polski, abp. Józef
Kowalczyk: “Zaprawdę
pan Andrzej, marynarz,

dyplomata, podróżnik - piel-
grzym przemierzający konty-
nenty, a przede wszystkim czło-
wiek ciekawy drugiego człowie-

ka /.../ który przez kraje azja-
tyckie stara się połączyć ze sobą
Ojczyznę-Matkę znad Wisły. Ro-
bi to od wielu lat poprzez założe-
nie i stałe powiększanie Muzeum
Azji i Pacyfiku w Warszawie /.../
Panie Andrzeju, za tę stale mło-
dą ciekawość świata i entuzjazm,
serdeczne Bóg zapłać!’.

Sekretarz Dalaj Lamy,
przywódcy religijnego la-
maizmu, Chhime R.

Chhookyapa, wyraził wielką
wdzięczność Jego Świątobliwo-
ści za zainteresowanie dyrektora
Andrzeja Wawrzyniaka kulturą
tybetańską i radość z tego, że
dzięki niemu zapoznają się z nią
liczni Polacy. Andrzej Wawrzy-
niak został za swoją działalność
uhonorowany licznymi odzna-
czeniami krajowymi i zagranicz-

nymi, zwłaszcza krajów azjatyc-
kich. Został także powołany na
członka: Polskiego Towarzystwa
Orientalistycznego, Komitetu Na-
uk Orientalistycznych i Komitetu
Badań nad Krajami Azji PAN, Sto-
warzyszenia Kombatantów Mi-
sji Pokojowych ONZ, na profeso-
ra wizytującego kilku uniwersy-
tetów azjatyckich. Zapisy o jego
działalności znalazły się w 10 pol-
skich i zagranicznych słownikach
biograficznych.

Nadeszła jednak niespo-
dziewanie również zła
passa. I to dwuwymia-

rowo, bo ze strony nieprzychyl-
nego losu i ludzi. Dopadły go rak
trzustki i gangrena stóp. Konsy-
lium lekarskie orzekło nie dające
gwarancji przeżycia operacje.
Lecz on nie wyraził na to zgody i
po długim pobycie w szpitalu po-
wrócił do względnego stanu
zdrowia. Z pomocą medyczną
pośpieszyli mu także bioterapeu-
ta z Podkowy Leśnej oraz Basant
Newy z Nepalu /który w tej spra-
wie przyjeżdżał pięciokrotnie do
Polski/, a z pomocą duchową
abp. Józef Kowalczyk. Zła passa
ze strony ludzi dosięgła go po po-
wrocie do pracy, na zagwaran-
towane urzędowo, dożywotne
stanowisko dyrektora MAiP. Zna-
lazła ona wyraz w treści listu po-
leconego od marszałka woje-
wództwa mazowieckiego, Ada-
ma Struzika, a list pozbawiajał
go stanowiska w wypieszczonym
przez niego Muzeum. Uznając
zasadnie akt ten za bezprawny,
Andrzej Wawrzyniak odwołał się
do Sądu Okręgowego w Warsza-
wie. Ale - po protokołowanej roz-
mowie z marszałkiem Struzikiem
i członkami Zarządu Sejmiku
Mazowieckiego - zgodził się na
wycofanie pozwu sądowego, w
zamian za zapewnienie mu w
MAiP stanowiska dyrektora-sen-
iora-konsultanta /w wymiarze
1/2 lub nawet 1/4 etatu/. Chciał
bowiem nadal czuwać bezpo-
średnio nad rozwojem tej nie-
zwykłej placówki. Po pewnym
czasie otrzymał - sygnowane
przez osobę aktualnie p.o. dy-
rektora tego Muzeum - pismo za-
wiadamiające, że ze względu na
braki budżetowe nie ma możli-
wości zatrudnienia go nawet na
etacie cząstkowym. Bez odpo-
wiedzi pozostał także jego wnio-
sek w sprawie uhonorowania go
- jako darczyńcy - przez dodanie

do nazwy Muzeum Azji i Pacyfi-
ku uzupełnienia: “im. Andrzeja
Wawrzyniaka”.

Aprzecież istnieją w tym
zakresie zachęcające
precedensy. Na przy-

kład Muzeum Zegarów Słonecz-
nych im. Tadeusza Przypkow-
skiego w Jędrzejowie, Muzeum
im. Dunin-Borkowskiego w Kro-
śniewicach, Muzeum Karykatur
im. Eryka Lipińskiego, honorują-
ce ich twórców i darczyńców.
Andrzej Wawrzyniak nie znalazł
się także wśród odznaczonych z
okazji 40-lecia MAiP. Czyżby, ale
dlaczego, już nie był godzien
uznania?

Imponujące, honorujące
dzieło Andrzeja Wawrzy-
niaka, spotkanie miało

miejsce 9 czerwca w Muzeum
Pałacu Myślewickim w Królew-
skich Łazienkach, pod egidą zna-
nego artysty fotografika Czesła-
wa Czaplińskiego. Zgromadziło
ono artystów, znawców sztuki
azjatyckiej, dyplomatów oraz
przedstawicieli środowiska ma-
rynarskiego i kombatanckiego.

Czy więc znajdzie się ktoś
wśród ludzi kompetent-
nych, a nieulegających

złej passie i kreujących ją suge-
stiom, kto potrafi naprawić
krzywdę wyrządzoną człowie-
kowi, który tak wiele dobrego
uczynił dla Polski w znaczeniu
wewnątrzkrajowym i międzyna-
rodowym? Bo przecież godzien
on jest uznania chociażby -
wspomnianym już - uzupełnie-
niem nazwy Muzeum Azji i Pacy-
fiku słowami “im. Andrzeja
Wawrzyniaka”.

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

11.. Instytucją założycielską tej
placówki było M.St. Warszawa,
następnie wojewoda mazowiecki,
a w 1989 r. - na skutek reformy
administracyjnej - została ona
podporządkowana Sejmikowi
Województwa Mazowieckiego z
marszałkiem na czele.

22.. Nusantara - to malajska na-
zwa obszru kulturowego na tery-
torium Indonezji. Z tego obszaru
pochodziła wtedy przeważająca
ilość eksponatów sztuki pozyska-
nej przez Andrzeja Wawrzynia-
ka /którego poczęto nazywać
“Maharadżą z Powiśla”/ ze wzglę-
du na usytuowanie na terenie tej
dzielnicy Warszawy stworzonego
przezeń Muzeum/.

Czy Andrzej Wawrzyniak już nie jest godzien uznania?

O twórcy Muzeum Azji i Pacyfiku

W temperaturze przekraczającej 30 stopni 570
uczestników 10-kilometrowego biegu ku czci by-
łego prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego
dotarło do mety. Triumfowali Serhij Okseniuk z
Ukrainy (31:26) w klasyfikacji otwartej męż-
czyzn i Lilia Fiskowicz z Mołdawii (35:37) w
konkurencji kobiet, oboje reprezentujący ukra-
iński klub Rudnik.

Zwycięzców oklaskiwały między innymi obie córki pa-
trona biegu – Joanna i Justyna, nie mogła zaś już, nieste-
ty, oklaskiwać wdowa po Piotrze – Elżbieta Nurowska,
która  zmarła przed kilkoma tygodniami. Wśród widzów
można było dostrzec znanych mieszkańców Konstancina
– biznesmena i lotnika Zbigniewa Niemczyckiego (Curtis
International) oraz Andrzeja Majkowskiego (kiedyś preze-
sa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, kierującego obecnie
Stowarzyszeniem Sport Dzieci i Młodzieży, które w mi-
nionych dwudziestu latach zorganizowało Czwartki Lek-
koatletyczne dla ponad miliona uczniów szkół podstawo-
wych w 80 miastach). 

W przeprowadzeniu imprezy memoriałowej, znako-
micie zorganizowanej przez DEM’a Promotion Polska,
pomagał rekordzista Polski w biegu na 100 metrów, dy-
rektor Czwartków Marian Woronin, a pilotem tegorocz-
nego biegu był kolejny mieszkaniec Konstancina, długo-
letni sąsiad Piotra Nurowskiego – sławny aktor Karol
Strasburger, zasiadający w czerwonym kabriolecie Ferra-
ri. Starterem honorowym w Parku Zdrojowym był sam
burmistrz Konstancina-Jeziorny – Kazimierz Jańczuk.

Uczestnicy biegu mijali na trasie między innymi dom Pio-
tra Nurowskiego na ulicy Od Lasu. 

Warto podkreślić, że o zwycięstwo w biegu otwartym
walczył do końca Krzysztof Wasiewicz z klubu Kondycja w
Piasecznie, zajmując ostatecznie drugie miejsce. Wśród
startujących znaleźli się aktorzy ATM Grupa, m. in. Mi-
chał Czernecki, Maciej Mikołajczyk, Adam Adamonis, Bar-
tłomiej Topa. 

Obok imprezy na cześć niezapomnianego dziennikarza
Telewizji Polskiej, wielkiego promotora powszechnego
biegania Tomasza Hopfera, Bieg im. Piotra Nurowskiego
stanowi kolejną promocję zdrowego stylu życia w Kon-
stancinie. Warto przypomnieć, że urodzony w Sandomie-
rzu Piotr Nurowski był pasjonatem sportu i dziennikar-
stwa sportowego. W czasie studiów na wydziale prawa
Uniwersytetu Warszawskiego prowadził audycję sportową
w studenckim  radiowęźle na Jelonkach („Sportu cienie,
sportu troski, na antenie Piotr Nurowski”). W latach siedem-
dziesiątych był prezesem Polskiego Związku Lekkiej Atle-
tyki (za jego kadencji 5 medali na Igrzyskach Olimpijskich
w Montrealu). W ostatnich latach prezesował PKOl-owi,
przywożąc w 2006 dwa medale zimowych igrzysk w Tury-
nie i sześć medali zimowych igrzysk 2010 w Vancouver. Na-
leżał do grona współzałożycieli telewizji Polsat i sprawował
funkcję prezesa zarządu w Elektrimie. Zginął 10 kwietnia
2010 pod Smoleńskiem w katastrofie tupolewa, wiozące-
go prezydencką delegację, która miała uczcić pamięć ofiar
mordu katyńskiego. R a f a ł  K o s
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II Bieg im. Piotra Nurowskiego w Konstancinie

Strasburger w Ferrari, a za nim 570 wspaniałych
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Lato sprzyja wypoczynkowi, a każdy z nas ma swój ulubiony sposób na spę-
dzanie wolnego czasu. To także okazja do odpoczynku z kulturą. Co wię-
cej, po dokładnym zapoznaniu się z ofertą kulturalną okazuje się, że nie

musimy wydawać krociowych sum, aby móc z niej skorzystać. Jest wiele imprez
dofinansowanych przez różne instytucje do tego powołane, co oznacza wstęp wol-
ny albo za symboliczną opłatą. Osoby spędzające wakacje w większych aglomeracjach i dużych ośrod-
kach miejskich, mogą skorzystać z różnorodnej oferty kin, teatrów, sal koncertowych etc. Jednym
słowem, można nadrobić braki w kulturze, mówiąc po prostu „dokulturalnić” się, bo na co dzień
bywa to trudne, przy nawale pracy i często licznych obowiązkach domowych. 

W ostatnich latach zagościła u nas (chyba już na dobre) moda na aktywny wypoczynek. Może to
napawać optymizmem, bo stajemy się zdrowsi, jako społeczeństwo. Nie samym chlebem jednak czło-
wiek żyje. Większość z nas ma potrzeby duchowe. Chęć doznań kulturalnych jest w nas tak samo sil-
na, jak chęć do wypoczynku i rekreacji. Czasem jednak trzeba wykazać się nie lada aktywnością, że-
by wybrać rzeczy wartościowe i odpowiedniej jakości. Abstrahuję oczywiście od kultury masowej, bo
ta sama się „pcha” do nas na każdym kroku, czy sobie tego życzymy, czy nie. Tak więc, aby skorzystać
z oferty kulturalnej, trzeba być aktywnym. Inaczej mówiąc, człowiek kulturalny to człowiek aktywny. 

Są oczywiście od tego wyjątki. Dotyczy to np. muzyki płynącej z głośników w supermarkecie, w
salonie fryzjerskim, koncertu orkiestry kameralnej w parku, występu ulicznych grajków etc. Mogą
z tego korzystać głównie mieszkańcy miast, ale nie tylko. Spędziłem niemal dwa tygodnie w miej-
scowości Sadowne nad Bugiem, która w istocie jest wsią, mimo że przypomina charakterem zabu-
dowy i infrastrukturą schludne miasteczko. Nawet w takiej miejscowości można znaleźć dla siebie
ciekawą ofertę kulturalną, chociaż oczywiście do najbliższej filharmonii trzeba dojechać. Najlepiej
do Warszawy. Dla warszawiaka uderzające wydają się ceny większości towarów i usług, które są nie-
co niższe niż w stolicy, gdzie mamy do czynienia ze znacznie większą podażą, a co za tym idzie rów-
nież konkurencją. 

A co do konkurencji: z punktu widzenia klienta ma ona zazwyczaj dobroczynny wpływ, jeśli cho-
dzi o handel, jak i o usługi (oczywiście tylko wtedy, gdy jest uczciwa, a producenci, handlowcy i usłu-
godawcy nie dogadali się wcześniej, co do cen). W kulturze, powinno być podobnie, często jednak
konkurencja w tym obszarze jest jedynie „teoretyczna. Dlaczego tak się dzieje? Otóż główną przy-
czyną są wszelkiego rodzaju dotacje, dofinansowania etc. Mówiąc wprost, przyczyną są pieniądze
wyciągnięte w ten lub inny sposób z kieszeni podatnika i lekką ręką wydawane przez skorych do
szastania nimi urzędników wszelkiego szczebla. 

Tak, tak. Już słyszę głosy
oburzenia.

Jak to? Przecież kulturę
trzeba wspierać. Kultura to
nie pierwszy lepszy sklep z
obuwiem, czy uprawa ja-
kiejś żywności np. buraków
(za przeproszeniem), czy
innych kartofli. 

I owszem, zgoda. Być może są zjawiska i obszary kultury, które należy wspierać, bo nie są w sta-
nie sfinansować się same. Niepokoi mnie jednak, że to urzędnik decyduje o tym, które cele wspie-
rać, a których nie. Nietrudno wyciągnąć z tego wniosek, że uznaniowość w takiej kwestii może ro-
dzić pokusę nadużywania stanowiska, w sprzeczności z interesem społecznym, a przede wszystkim
ze szkodą dla samej kultury. Kto zagwarantuje, że gust muzyczny, gust plastyczny, czy gust literac-
ki urzędnika nie będzie przeszkodą w wyborze właściwych dzieł, lub projektów, które warto wspie-
rać? Oczywiście, można powiedzieć, że to my sami wybieramy owego urzędnika wrzucając odpo-
wiednią kartkę z nazwiskiem do urny wyborczej, jednak później nie mamy wpływu na jego decy-
zje. A ten często a priori decyduje, co dobre, a co złe. Tak dzieje się niemal w każdej dziedzinie na-
szego życia. Kultura nie jest wyjątkiem. W rzeczy samej, kontrola i odpowiedni nadzór nad tym, co
dzieje się w kulturze, jest sprawą niezwykle złożoną, bo to dziedzina, którą niezwykle trudno kon-
trolować. I nie mam tu na myśli cenzury, czyli narzucania wszelkiej maści artystom i twórcom ja-
kiejś jedynie słusznej koncepcji, czy ideologii. Dzieła sztuki czy jakiegokolwiek wydarzenia kultu-
ralnego nie da się zmierzyć przy pomocy istniejących systemów miar i wag. Na właściwą ocenę skła-
da się wiele czynników.

Każdy z nas idąc do teatru, do kina, czy na wystawę powinien mieć pewność, że pieniądze, któ-
re przeznacza na ten cel, wydaje z pożytkiem. Inaczej mówiąc każdy „użytkownik” kultury chce mieć
zaufanie do decydentów, że ci zadbali o jego interesy dokonując właściwych wyborów. Że urzęd-
nicy decydujący o sfinansowaniu danego przedsięwzięcia kierowali się wyłącznie kryterium war-
tości artystycznej. Zbyt łatwy dostęp do pieniędzy publicznych w kulturze wpływa często na obni-
żenie jej poziomu, co widać na przykładzie wielu naszych produkcji filmowych. 

Decyzje o tym, co w kulturze rozpowszechniać, a co nie, pozostają zwykle w sferze uznaniowej.
Konia z rzędem temu, kto wykaże na czym w istocie polega różnica między produkcją w fabryce a
produkcją filmową. Dlaczego pierwsza zwykle jest oparta na zasadach rynkowych, a druga zależy
od woli decydentów i odpowiedniego lobby? Dlaczego jeden produkt przynosi zysk, a do drugie-
go trzeba dopłacać?

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy medialnej obejmujący również utworzenie mediów narodo-
wych. Taka ustawa jest bardzo potrzebna, stwarza bowiem szansę na uporządkowanie wielu kwestii
w zakresie przekazywania ważnych dla Polaków informacji i promowanie polskiej kultury. Nie zała-
twi ona jednak za nas – obywateli – innej ważnej kwestii. Chodzi o nadużywanie uprzywilejowanej po-
zycji prywatnych nadawców wobec widza. Efektem tego jest narzucanie obywatelom ujednoliconej
„papki” propagandowo-komercyjnej na niemal wszystkich kanałach telewizyjnych. To prowadzi do
paradoksalnej sytuacji, że widz mając w abonamencie kilkadziesiąt kanałów, nie ma co oglądać. 

Jako klienci jesteśmy mówiąc kolokwialnie „wpuszczeni w kanał”. Tak jednak być nie musi. Wcale
nie jesteśmy skazani na takie traktowanie. Wiele zależy od nas – widzów-klientów. Jeśli zorganizuje-
my się, możemy wymóc zmiany w ofercie i zmianę w podejściu do nas. Płacimy, więc wymagajmy!

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Płacę – i wymagam

„Osoby spędzające wakacje w
większych aglomeracjach i dużych
ośrodkach miejskich, mogą 
skorzystać z różnorodnej oferty
kin, teatrów, sal koncertowych etc.”

Wynik brytyjskiego referendum to zapowiedź katastrofy dla Wyspiarzy,
Europa może się wybronić. Choć to cios dla wielkich nadziei wyrosłych
ze straszliwych doświadczeń I i II wojny światowej, dwóch populistycz-

nych u swych źródeł, zbrodniczych w efekcie autorytaryzmów i przekonania
największych umysłów ówczesnej Europy o konieczności stworzenia wspólnoty,
która nie będąc w konflikcie z pierwiastkiem narodowym otworzy nową perspektywę łączącą lu-
dzi na bazie człowieczeństwa, obok narodowych tożsamości.

Coś się wypala. 
Z jednej strony wielki kryzys pracy – pochodna globalizacji i liberalizacji obrotu gospodarczego

w skali świata. Erozja regulacyjnej dla relacji kapitał-praca funkcji polityki. Ta, zamknięta w gor-
setach narodowych państw, nie ma instrumentów zdolnych równoważyć potęgę wielkich korpo-
racji. Także, częściowo pochodny, kryzys moralności: nigdy różnice dochodowe nie były tak absur-
dalnie wielkie. Niczym, poza wadliwą konstrukcją prawa, szczególnie w zakresie podatków, ale i
w innych dziedzinach nie uzasadnionych. Na pewno nie względami gospodarczymi. Masywne, nie-
kontrolowane migracje – „zewnętrzne”, spoza europejskiego kręgu kulturowego. I „wewnętrzne”,
pomiędzy krajami Unii, ale przecież jednostronne i grabieżcze. Ani Polacy, ani Romowie ze Słowa-
cji, Węgier i Rumunii, ani Bułgarzy, ani Rumuni nie wypracowali tych zasobów, które dzisiaj finan-
sują brytyjski socjał.

Z drugiej strony nuda. Brak porywającej dobrej idei wyzwala piekielne idee. Te łyse pały, wyta-
tuowane czerwone karki, nabite sterydami bicepsy, małe móżdżki ubrane w obciskające śmiesznie
tłuste uda wyjściowe krótkie gacie z nudy przede wszystkim się biorą. Pół wieku i jeszcze dziesięć
lat pokoju. Potrzeba pokazania swej wartości. Tym większa, im ta wartość, obiektywnie, niższa.

Jedno i drugie: wielki, „struktural-
ny” kryzys kapitalizmu (nie „in capi-
talism” lecz „of capitalism”, co nie-
zrównanie groźniejsze w społecznych
konsekwencjach) i nuda, to efekt za-
stoju Unii, jej dreptania w miejscu,
braku pomysłu - co dalej?

W wymiarze doraźnym – przeciwnie niż przywódcy Niemiec i Francji – nie spieszyłbym się z re-
alizacją, ze strony Unii, wyniku brytyjskiego referendum. Nie poganiałbym. 

Przekaz jednak powinien być jasny: nie liczcie na to, że wasz Brexit zamieni się w skuteczne na-
rzędzie negocjacji. Lepszych warunków nie będzie. 

Razem możemy gadać o Europie przyszłości, o Unii także z wami, jeśli przemyślicie raz jeszcze
swoje decyzje, ale bez nacisku i bez pośpiechu, o jej rozwoju, ale już bez specjalnej taryfy dla Wysp.
Zresztą ten model finansowania polityki spójności, a więc i wasz finansowy udział, już się wyczer-
pał. Razem musimy stawić czoła rzeczywistym wyzwaniom: niekontrolowanym migracjom, zmia-
nom klimatycznym wynikającym z działalności człowieka, kwestii pracy i sensu życia młodych, po-
działu dochodu, energii, bezpieczeństwu międzynarodowemu, konkurencyjności Europy i standar-
dom jakości. Znów musimy przemyśleć co wspólne, a co rozłączne i jak to, co wspólne, finansować.
Tu przede wszystkim kwestie zdrowia i edukacji. W różnych możliwych kontekstach,  z których eme-
rytalny, kto wie, czy nie jest najistotniejszy.

To mógłby być dobry czas dla Polaków. Czas wielkich zmian dla ambitnych, przepełnionych ener-
gią, wolnych w swoim myśleniu od stereotypów ludzi może być czasem nadzwyczaj korzystny. Pod
warunkiem, iż wypracowywane przez nas propozycje wyzbędą się tej dość skrajnej formy narodo-
wego egoizmu, który wypełnia pod korek polską debatę o Europie. Jeśli zrozumiemy, że Europa na-
rodów politycznie zjednoczona, kulturowo zróżnicowana, ale zbudowana na fundamencie zachwy-
tu nad wartością jednostki, czyli, w języku konkretu na respekcie dla praw i wolności człowieka jest
szansą dla nas i realnym planem jedynie wtedy, kiedy korzyści i koszty rozkładają się mniej więcej
równo, wówczas będziemy słuchani. W przeciwnym wypadku ani się obejrzymy jak Niemcy, kraje
Beneluksu, Francja i Włochy w ścisłym związku z Danią, Szwecją i Austrią, a także szybko nadrabia-
jącą dystans Hiszpanią odjadą nam tak, że dystans nie da się już odrobić przez stulecia.

a n d r z e j @ i n t e l g r a f . c o m . p l

WARTO MYŚLEĆ Andrzej Celiński

Co dalej z Unią?

„Wynik brytyjskiego referen-
dum to zapowiedź katastrofy
dla Wyspiarzy, Europa może
się wybronić”

Podróż na medal 
Wielogodzinny lot samolotem to prawdziwe wyzwanie. Warto się
do niego dobrze przygotować, żeby z samolotu wysiąść w dobrej
kondycji. 

Każdy, kto choć raz leciał samolotem na inny kontynent, dobrze zna to uczu-
cie: kilkanaście godzin lotu i kilka pierwszych dni po lądowaniu to koszmar. Bo-
li głowa, trudno zasnąć, ciągłe uczucie zmęczenia. 

Powodem jest przede wszystkim zakłócenie rytmu dobowego nazywane z an-
gielska jet lagiem. Organizm przyzwyczajony jest do aktywności w ciągu dnia i spoczynku w no-
cy. Natomiast gdy lądujemy na innym kontynencie, to trafiamy do innej strefy czasowej. Wówczas
„dzień” wypada nam w godzinach, w których zwykle śpimy i stąd wszystkie problemy. 

Żeby dobrze znieść jet lag, warto wcześniej zacząć przygotowania do podróży. Na kilka dni przed
lotem można zacząć przyzwyczajać organizm do nadchodzącej zmiany czasu i spróbować zasypiać
i wstawać później (gdy lecimy na zachód) lub wcześniej (kierunek wschodni).

W trakcie lotu należy jeść lekkie posiłki i nawadniać organizm – najlepiej czystą wodą lub napo-
jami izotonicznymi. Napoje z kofeiną i alkohol nie są dobrym rozwiązaniem. Alkohol jest najwięk-
szym wrogiem podróżowania, zwłaszcza samolotem. Wcale nie dodaje odwagi komuś, kto się boi
latać, a psuje nastrój pijącemu i innym pasażerom. Warto pamiętać, że linie lotnicze mają prawo
odmówić przyjęcia na pokład osoby nietrzeźwej. 

Czekając na odlot lub na przesiadkę na lotnisku można się zrelaksować i odpocząć. Na wszystkich
międzynarodowych lotniskach pasażerowie mają do dyspozycji salony executive wyposażone m. in.
w wygodne fotele, prysznice i łazienki. W ofercie salonów dostępny jest open bar z ciepłymi i zim-
nymi przekąskami, napojami i alkoholami, aktualna prasa i magazyny. Wstęp przysługuje na pod-
stawie indywidualnych zasad określonych przez linie lotnicze lub programy lojalnościowe partne-
rów. Można wykupić też wejściówki jednorazowe – na Lotnisku Chopina kosztuje to 130 zł.

Jeśli ktoś nie chce ponosić dodatkowych kosztów, to na Lotnisku Chopina, w strefie Non-Schen-
gen, mamy też strefę relaksu. Nie ma w niej jedzenia, ale można się położyć. Część osób chodzi do
kaplicy, gdzie nie słychać hałasu towarzyszącego nam na lotnisku. Jedni się tam modlą, inni sie-
dzą w ciszy. 

Przed długą podróżą warto zadbać o odpowiedni ubiór i obuwie. Strój powinien być przede wszyst-
kim swobodny i wygodny. Odpowiednie będą na pewno luźne jeansy lub spodnie z miękkiego ma-
teriału oraz koszulka/bluzka z długim rękawem (przy włączonej klimatyzacji w samolocie może
być chłodno). Panie mogą zdecydować się też na wygodną sukienkę oraz miękki kardigan. 

Na nogi nie należy raczej zakładać szpilek oraz zabudowanych botków. Najlepiej sprawdzą się
wygodne mokasyny lub buty typu slip on, które szybko można zdjąć w czasie kontroli na lotnisku. 

Przed przyjazdem na lotnisko warto dobrze przemyśleć, co zapakować do walizki, a co zmieści
się w bagażu podręcznym. Linie lotnicze mają swoje przepisy dotyczące rozmiaru i wagi obu ro-
dzajów bagaży. Jeśli wymiary lub waga zostaną przekroczone, pasażer może zostać poproszony
o dodatkową opłatę. 

W bagażu podręcznym nie wolno przewozić m. in. ostrzy o długości powyżej 6 cm, tępych cięż-
kich przedmiotów, scyzoryków, broni palnej, materiałów wybuchowych, kijków marszowych i
sportowych, termometrów rtęciowych, korkociągów, wędek oraz dużych gabarytowo części samo-
chodowych. Trzeba pamiętać też o ograniczeniach dotyczących przewozu płynów i żeli.

W bagażu kabinowym możemy przewozić płyny w pojemniczkach o pojemności nieprzekracza-
jącej 100 ml, przy czym wszystkie pojemniczki muszą się zmieścić w jednej przezroczystej toreb-
ce nieprzekraczającej pojemności 1 litra. Przed wylotem koniecznie trzeba też sprawdzić, czy ma-
my ze sobą dokumenty, kartę pokładową i pieniądze. Bez nich żadna podróż się nie uda.

P r z e m y s ł a w  P r z y b y l s k i  
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Gdy społeczeństwo popada w biedę, potrzebuje Robin Hoodów

Jak bandyci zostali bohaterami Ameryki
Don Vito Corleone, bohater
słynnej powieści “Ojciec chrzest-
ny”, twierdził, że jeden polityk z
teczką może nakraść więcej pie-
niędzy niż stu gangsterów z au-
tomatami. To jedna z najbar-
dziej trafionych tez, jakie kiedy-
kolwiek postawiono. 

Przygotowując swój niedawny
felieton “Gadka Tadka”, traktu-
jący o obłudzie waszyngtoń-

skiej administracji, natrafiłem na szereg
publikacji o działalności kreującego się
w latach 30-tych ubiegłego wieku na
współczesnego Robin Hooda amery-
kańskiego gangstera o nazwisku John
Dillinger. Postać ta jest mi dobrze zna-
na, ale ponownie zainteresowałem się
nią, ponieważ był to swego rodzaju so-
cjologiczny fenomen. Poza tym Dillin-
ger nawiązuje do wspomnianego wyżej
powiedzenia Vito Corleone. Gangster i
rabuś bankowy, którego z zimną krwią
zastrzelono, nakradł ledwie promil te-
go, co ukradli w 1929 i 2008 r.
gangsterzy w białych koł-
nierzykach noszący
w rękach teczki
zamiast re-
wolwerów.
Mimo to,
w od-

różnie-
niu od Dil-
lingera, żad-
nemu z nich
przysłowiowy włos
nie spadł z głowy.        

W czasie Wielkiego
Kryzysu (1929-1934) na-
rodził się nowy typ gang-

sterów, idealizowanych przez społe-
czeństwo, które potrzebowało bohate-
rów w rodzaju Robin Hooda okradają-
cego bogatych i rozdającego łupy bied-
nym. Wtedy właśnie narodziły się le-
gendy gangsterskiej pary Bonnie & Cly-
de oraz Johna Dillingera. Przestępcza
para kochanków rabująca banki była
często porównywana w ówczesnych
mediach do Romea i Julii. Legenda ro-
sła z miesiąca na miesiąc, ponieważ im-
ponująca umiejętność Clyde’a w pro-
wadzeniu samochodu i jego brawura,
jak również uroda Bonnie zdołały pod-
bić serca wielu Amerykanów. Jednak
prawda daleko odbiega od ich wyideali-
zowanego wizerunku. Bonnie Parker i
Clyde Barrow są bowiem odpowiedzial-
ni za trzynaście zabójstw, w których
zginęli niewinni ludzie.

J est kilka wersji opisujących
pierwsze spotkanie Bonnie i Cly-
de’a. Jedna z nich mówi, że mia-

ło ono miejsce w styczniu 1930 r. w Dal-
las w mieszkaniu wspólnych znajo-
mych. Bonnie nie miała pracy i miesz-
kała u przyjaciółki. Ponoć Clyde wpadł
do mieszkania dziewczyny, a Bonnie
rzekomo w kuchni robiła gorącą cze-
koladę. Według innej wersji mieli się
spotkać, kiedy Bonnie pracowała jako
kelnerka. Już po pierwszym spotkaniu
byli sobą oczarowani i pozostali nieroz-
łączni aż do tragicznej śmierci. Począt-

kowo popełniali drobne wykroczenia,
takie jak kradzieże i włamania. Z cza-
sem zaczęli mordować. Kiedy Clyde zo-
stał skazany na dwa lata więzienia, Bon-
nie przeszmuglowała pistolet do jego
celi pomagając mu w ucieczce. Clyde
został wkrótce ponownie zatrzymany i
przewieziony do znacznie surowszego
więzienia, znanego jako Burning Hell.
Kiedy wyszedł na wolność, zaczął
wspólnie z Bonnie organizować gang.

Mieszkali gdzie popadło – w
samochodzie, przydrożnych
hostelach lub po prostu na

łonie natury. Byli sobie całkowicie odda-
ni. Kolejne brawurowe napady na ban-
ki i sprytne umykanie z zastawionych
przez policję pięciu stanów zasadzek
zaskarbiły im sympatię społeczeństwa.
Wielki Kryzys, oskarżenia pod adresem
władz, niechęć do kapitalizmu i ban-
ków oraz postępująca pauperyzacja
społeczeństwa dodawały zwykłym na-
padom rabunkowym dodatkowego ko-

lorytu. Jednak z biegiem czasu pa-
ra przestępców stawała się

coraz bardziej brutal-
na, co powoli

odzierało ją z
mitu. W su-

mie Bon-
nie i

Clyde
zastrzelili

13 osób, w
tym kilku poli-

cjantów i szeryfa. 

W dniu 23
maja 1934
r. około go-

dziny dziewiątej rano Clyde i Bonnie
jechali Fordem V4 autostradą nr 154
między Sailes i Gibsland w Luizjanie. W
pewnym momencie Clyde zauważył
ciężarówkę zaparkowaną w poprzek
drogi. Kiedy zwolnił sześciu policjan-
tów i agentów FBI ukrytych w przy-
drożnych krzakach otworzyło ogień z
automatów. Clyde i Bonnie zostali do-
słownie rozstrzelani – w ich kierunku
wystrzelono ponad 130 pocisków.
Śmierć nastąpiła natychmiast. Ciała pa-
ry kochanków przewieziono do Dallas,
gdzie zostały wystawione na widok pu-
bliczny. Zebrały się tłumy, by pożegnać
współczesnych Romea i Julię, a w rze-
czywistości bezwzględnych morderców.
Chociaż Bonnie chciała być pochowana
z Clyde’m, pochowano ich oddzielnie na
dwóch różnych cmentarzach zgodnie z
życzeniem  obu rodzin.

John Herbert Dillinger urodził się
w 1903 r. w małym miasteczku
w stanie Indiana. Już w czasach

wczesnej młodości popadał w konflikt z
prawem z powodu swojego wybucho-
wego i nieokiełznanego charakteru. Nie
pomogło zaciągnięcie się do US Navy, a
której służył jako strażak na pancerniku
USS Utah. Po zwolnieniu z marynarki
Dillinger nie mógł znaleźć pracy i w
1925 r. dopuścił się kradzieży 50 dola-
rów z lokalnego sklepu spożywczego.
Spotkała go za to bardzo surowa kara –
od 10 do 20 lat więzienia. Tam znalazł

wspólny język ze zdeklarowanymi prze-
stępcami, którzy udzielili mu szczegóło-
wego instruktażu, jak rabować banki,
by nie zostać schwytanym. Pilnie stu-
diował system okradania banków au-
torstwa niejakiego Hermana Lamma i
wykorzystał tę wiedzę w trakcie trwają-
cej do lipca 1934 r. przestępczej kariery. 

Warunkowo zwolniony w
maju 1933 r., w apogeum
Wielkiego Kryzysu, w cią-

gu zaledwie roku Dillinger stał się naj-
sławniejszym rabusiem w USA, a wieści
o jego spektakularnych dokonaniach
dotarły aż do Europy. Gang Dillingera
przez 13 miesięcy okradł ponad dwa-
dzieścia banków i napadł na cztery ko-
misariaty policji. Jemu samemu udało
się dwukrotnie uciec z więzienia. John
Dillinger stał się za sprawą mediów ulu-
bieńcem Amerykanów, wielu widziało
w nim bohatera walczącego z drapież-
nym systemem. Jednakowoż system do-
strzegł, że bandyta zaczyna stanowić
niebezpieczny przykład dla innych. J.
Edgar Hoover, legendarny szef FBI, we-
zwał do Waszyngtonu agenta specjal-
nego Melvina Purvisa i rozkazał mu uni-
cestwić Dillingera wszelkimi dostępny-
mi metodami. Nieoficjalnie mówi się,
że rozkazał mu po prostu zabić gangste-
ra. Purvis był wyjątkowo skutecznym
śledczym - tropicielem, schwytał naj-
więcej wrogów publicznych w całej hi-
storii Biura. Zwany z racji niskiego wzro-
stu Małym Melem, sformował specjalną
grupę złożoną z najlepszych agentów, ja-
kich miało wówczas do dyspozycji FBI. 

Wczesną wiosną 1934 r. roz-
poczęło się namierzanie Dil-
lingera oraz jego najbliż-

szych kompanów – “Baby Face” Nelsona
i “Pretty Boy” Floyda. Grupą specjalną
kierowali sam Melvin Purvis oraz agent
Samuel P. Cowley. Dillinger został osa-
czony po wyjściu z kina Biograph The-
ater w Chicago w dniu 22 lipca 1934 r.
około godziny 22.40. Wezwany do pod-
dania się sięgnął po broń i rzucił się do
ucieczki. Trzech agentów federalnych
otworzyło ogień. Clarence Hurt wystrze-
lił dwukrotnie, Charles Winstead trzy ra-
zy, a Herman Hollis raz. Dillinger został
trafiony cztery razy, śmiertelny okazał się
pocisk wystrzelony przez agenta Win-
steada. Wszedł w tył szyi przecinając
rdzeń kręgowy, przeszedł przez mózg i
opuścił ciało gangstera z przodu głowy,
tuż pod prawym okiem. Ranne zostały
dwie osoby postronne – Theresa Paulas
i Etta Natalsky, na szczęście  niegroźnie.
Zanim agenci FBI opanowali sytuację i
zabezpieczyli miejsce zdarzenia, tłum
gapiów rzucił się na ciało Dillingera. Me-
dia donosiły, że wiele osób zanurzało
chusteczki, a nawet spódnice w kałuży
krwi wroga publicznego nr 1, by mieć pa-
miątkę strzelaniny. 

A gent Charles Winstead, który
oddał śmiertelny strzał, otrzy-
mał list pochwalny od J. Edga-

ra Hoovera. Winstead to twardziel z za-
sadami, któremu należy poświęcić kilka
dodatkowych zdań. Takich stróżów pra-
wa już bowiem nie ma. Został pozyska-
ny do FBI z Texas Rangers, słynnej jed-
nostki policyjnej założonej w 1835 r., sfor-
mowanej dla ochrony pogranicza nowo
powstałego stanu Teksas. Był pierwszo-
rzędnym strzelcem i nie uznawał autory-
tetów, dlatego w zhierarchizowanym FBI
długo nie zagrzał miejsca. Pierwszą
wpadkę wytknięto mu, kiedy zaraz po
zastrzeleniu Dillingera udał się do prze-
bywającej w więzieniu jego kochanki Bil-
lie Frechette, by przekazać jej ostatnie
słowa gangstera: “Powiedz ode mnie Bil-
lie, żegnaj ptaszyno”. Winstead odparł
zarzut twierdząc, że miał “moralny obo-
wiązek przekazać pannie Frechette prze-
słanie konającego człowieka”. 

Hoover jakoś przełknął ewi-
dentną niesubordynację pod-
władnego, pewnie ze względu

na medialną popularność agenta. Jednak
latem 1942 r. szef FBI zażądał od Winste-
ada, by przeprosił dziennikarkę za na-
zwanie jej komunistką. Twardy Teksań-
czyk odmówił argumentując, że powie-
dział szczerą sprawdzoną prawdę. Kiedy
Hoover zagroził mu karnym przeniesie-
niem do Oklahoma City, agent publicz-
nie kazał się szefowi “pier...lić” i odszedł

z agencji. Nigdy przedtem, ani nigdy po-
tem wszechwładny dyrektor FBI, które-
go bali się kolejni prezydenci USA, nie
spotkał się z podobnym afrontem. Być
może dlatego Charles Winstead stał się
człowiekiem powszechnie szanowanym
i podziwianym za wyjątkową odwagę
oraz niezależność. Przez kilka kadencji
pełnił funkcję szeryfa w mieście Albu-
querque (Nowy Meksyk). Zmarł w 1973
r. w wieku 82 lat na zapalenie płuc. 

Agenci specjalni Herman Hollis i
kierujący akcją pod Biograph
Theatre Samuel P. Cowley nie-

stety nie dożyli starości. Cztery miesiące
po zastrzeleniu Dillingera zdołali osaczyć
jego wspólnika, bezwzględnego bandy-
tę Lestera Gillisa posługującego się pseu-
donimem “Baby Face” Nelson. Podczas
krwawej jatki pod miasteczkiem Barring-
ton w okolicach Chicago agent Hollis zo-
stał postrzelony w głowę i zmarł w drodze
do szpitala. Następnego dnia w szpitalu
tym wyzionęli ducha śmiertelnie ranni
agent Samuel P. Cowley i bandyta “Baby
Face” Nelson. Natomiast Melvin Purvis,
ulubieniec mediów, któremu w skrytości
ducha Hoover zawsze zazdrościł popular-
ności, odszedł z FBI rok po strzelaninie
pod BiographTheater. Otworzył własną
kancelarię prawniczą, w czasie II wojny
światowej był oficerem wywiadu armii
USA w stopniu pułkownika. Zginął z wła-
snej ręki w 1960 r., prawdopodobnie

przypadkowo, usiłując wyjąć zaklinowa-
ny pocisk z pistoletu, którym posługiwał
się służąc w FBI. 

J est coś znamiennego w tym, że
bandyci typu Bonnie Parker, Cly-
de Barrow czy John Dillinger uzy-

skali status ludowych bohaterów właśnie
w dobie Wielkiego Kryzysu. Większa
część społeczeństwa w ogóle nie brała
pod uwagę oczywistego faktu, że ludzie
ci oprócz rabowania banków dopuszcza-
li się również zabójstw – policjantów wy-
pełniających swoje obowiązki oraz przy-
padkowych świadków napadów. Wiel-
bili bandytów za to, że ci okradali bankie-
rów, w opinii publicznej pazernych
sprawców globalnego kryzysu i niedoli
setek milionów szarych zjadaczy chleba.
Zarówno ciała Bonnie i Clyde`a, jak i Dil-
lingera, wystawiono na widok publiczny.
Tysiące Amerykanów zjawiło się, by po-
żegnać swoich bohaterów, choć daleko
im było do tego miana. Jednak uczestnic-
two w ceremonii pogrzebowej prawdo-
podobnie traktowano jako manifestację
nienawiści do systemu zdominowanego
przez bankierów z Wall Street i jedno-
cześnie jako wyraz uznania dla tych, któ-
rzy mieli odwagę stawić czoła potędze
pieniądza. Pośmiertna maska Johna Dil-
lingera znajduje się w Muzeum Krymina-
listyki w Waszyngtonie. 
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POŻYCZKI trudne i prywatne.
Upadłości, 515-048-468

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

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

OLCHA, 602-77-03-61
SKUP książek, dojazd, 

509-548-582

SPRZEDAM bezpośrednio
własnościowe 3 pokoje, 

63 m2, ul. Stokłosy, metro
Ursynów, IV/VII, 2 windy,

608-042-257

AUTO SKUP
Warszawa

501-291-812

ANGIELSKI doświadczenie,
dojazd, 601-333-707

FIZYKA, MATEMATYKA,
pedagog, 609-41-66-65

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

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

matury poprawkowe, skutecznie,
+48 605-783-233

DZIAŁKA budowlana 1000 m2

Prażmów, 602-77-03-61
SPRZEDAM ładną działkę

budowlaną, 30 km od Warszawy,
media przy ulicy, 696-836-299

AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI 
“Van Der Zal” pilnie 

i okazyjnie sprzeda tematy:.
Pełną ofertę wraz ze
zdjęciami otrzymasz 

drogą mailową.
Tel.: 601 720 840,

www.vanderzal.oferty.net

Apartamenty:
!Warszawa-Kabaty, ul. Jerzego

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

!Wilanów, 91 m2, cudny ap., 
4 pok., garaż na 2 sam. + piwnica
w cenie, do wejścia, odrębna
własność lokalu, księga wieczysta.
Tylko 900 tys. zł.

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

Mieszkania:
!Centrum, Al. Jerozolimskie,

40 m2, 1 pokojowe, świetny punkt.
Cena 460 tys. zł.

!Centrum, ul. Smolna,
mieszkanie 2-pokojowe, 55 m2,
wykończone i zrobione. 
Cena 600 tys. zł.

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

!Mokotów, 4 pokoje, 80 m2,
dobry standard. Cena 720 tys. zł 
z garażem. Ochrona, nowy blok.

! Pokój z oddzielną kuchnią 
33 m2, Ip. Okęcie, ul. 17 Stycznia.
Cena 210 tys. zł. do negocjacji.

! Sadyba, 67 m2, ładne 3-pok.
mieszkanie do weścia - nie
wymaga remontu, I/IV, cegła,duży
taras, 2 piwnice i 2 miejsca
parkingowe. Okazyjna cena 
tylko 510 tys. zł.  

! Starówka, 2 pok. 56 m2, 
do wejścia. Cena 720 tys. zł.

Domy:
!Dom w Konstancinie

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

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

!Mokotów, super okazja!!.
Segment narożny z ogródkiem.
Operat szacunkowy na 3 mln. zł.
Cena tylko 1 mln 100 tys. zł.

!Nowa Iwiczna,
280m2/1000m2, dobry standard.
Cisza, spokój, w okolicy ładne domy.

! Piaseczno okolice, dom 
200 m2/1000m2, po kapitalnym
remoncie, dobry standard i dobra
cena - 890 tys.zł, Cisza, spokój.

Działki:
!Gmina Żabia Wola, działka

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

!Komorów, działka 1550 m2.
Cena 1 200 tys.zł. Najpiękniejsza
część Komorowa. Działka pod
rezydencję. Okazja - cena do
negocjacji.

!Konstancin działka, strefa A,
3000 m2, starodrzew, piękna w
otoczeniu rezydencji, dobra cena 
2 200 tys. zł.

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

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

Lokale handlowe:
!Do wynajęcia lokal 92 m2,

rondo Wiatraczna, z witrynami na
każdą działalność. Cena 10 000 zł
netto + VAT.

!Kupię lokale handlowe,
najchętniej z najemcami, cała
Warszawa

! Saska Kępa, lokal 95 m2,  ze
stabilnym, sieciowym najemcą.
Cena 1 mln 200 tys. zł + VAT.
Dobra stopa zwrotu.

!WSPANIAŁY lokal 50 m2

w wysokim standardzie na każdą
działalność. Stan idealny. 
Obecnie w lokalu gabinet
dentystyczny z pełnym
wyposażeniem. Cena 450 tys. 
z garażem. . Rewelacyjny punkt
tuż obok stacji Metro Stokłosy,
601-720-840

AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI 

“Van Der Zal” pilnie szuka dla
swoich klientów: mieszkań,

apartamentów, domów,
rezydencji,

niezabudowanych działek
gruntu w południowej części

Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów, Stegny,

Ursynów, itd.). 
Tel.: 601 720 840,

www.vanderzal.oferty.net 

AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI 
“Van Der Zal” pilnie
poszukuje mieszkań

dwupokojowych,
trzypokojowych i

czteropokojowych do kupna
bezpośrednio, 

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

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

CYKLINOWANIE, układanie,
naprawy, 22 240-36-56

LEKARZA medycyny pracy,
internistę, pielęgniarkę,
sprzątaczkę, 22 651-70-75; 
605-440-831; 
609-373-582

MALOWANIE, gładzie, 
22 240-87-31

PANIĄ do pracy w sklepie
spożywczym, Mysiadło, 
603-686-561

PRZYJMĘ do pracy ślusarza-
spawacza i mechanika do
warsztatu samochodów
ciężarowych Łazy k. Magdalenki,
604-626-444

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

SZKOŁA PODSTAWOWA nr
323 przy ul. Hirszfelda 11 
pilnie zatrudni pracowników 
na stanowisku: dozorcy, woźnej
oraz pomocy nauczyciela. 
Ofertę proszę składać do
sekretariatu szkoły.

MAZURY 7 dni od 540 zł 
z wyżywieniem, 

jezioro, las, kameralnie. 
Tel. 89 621-17-80

www.szczepankowo.pl

ANTENY, 603-375-875

BALKONÓW ZABUDOWY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, 
meble na zamówienie, 

602-27-17-18

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

DACHY, papą, 605-606-914
DACHY - pokrycia, naprawy,

502-473-605
DEZYNSEKCJA, skutecznie, 

22 642-96-16
DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, 

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734

KOMPUTERY 
pogotowie, 

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

602-301-214

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

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

MALARSKIE, tapetowanie, 
607-775-259

MALOWANIE, referencje, 
722-920-650

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

NAPRAWA pralek BOSCH,
SIEMENS, WHIRPOOL, itp.,

22 644-52-59, 
501-122-888

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

502-288-514

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie
501-535-889

REMONTOWO-budowlane,
ogrodzenia, 513-137-581

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

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

STOLARKA, pełny zakres,
naprawy, 22 641-54-84, 
601-751-247

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

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

TAPICERSTWO, 22 618-18-26;
22 842-94-02

UKŁADANIE kostki brukowej,
517-477-531

USŁUGI mini koparką -
ładowarką, 517-477-531

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp. 
608-303-530

WYLEWKI agregatem, 
668-327-588

ZŁOTA RĄCZKA - faktury.
Drobne remonty, naprawy,
montaże i inne, 790-016-638 

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

WRÓŻKA, dypl. PROMOCJA,
501-623-919

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

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

DIETA HERBALIFE,
gwarancja, konsultant

Michał Łuczyński 
601-313-313

ZATRUDNIĘ
KOBIETĘ 30+

NA
STANOWISKU 
EKSPEDIENTKI

W SKLEPIE
Tel.: 601 215 212
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

7 0 1  3 2  2 0
Pogotowie Wodno 
– Kanalizacyjne 6 0 3  3 0 9  3 9 9
Pomoc Drogowa 7 5 6  2 0  1 0

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

Jak prJak pr zzed ted t yygodniemgodniem
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje RRyysszzaarrdd JJaabbłłoońńsskkii
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

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

WWaarrsszzaawwsskkaa SSzzkkoołłaa 
MMuuzzyycczznnaa

Al. KEN 36 lok. 126, Gale-
ria Ursynów

www.muzyczna.art.pl
Trwa rekrutacja na rok

szkolny 2016/2017. Upraw-
nienia szkoły publicznej, 6 lat
nauki, zajęcia po południu.
Największa społeczna szkoła
w Polsce.

Dom Kultury SMB 
Imielin Dereniowa 6 
zaprasza pierwszego
lipca, piątek 18:30, na
iM Rock Koncert - pod-
sumowanie pięciodnio-
wych warsztatów Lato
2016.

Na koncercie będzie można
usłyszeć zarówno utwory
znane - grane przez warszta-
towiczów, jak i kompozycje
autorskie w wykonaniu ze-
społu Reign of Fire. Publicz-
ność liczyć może nie tylko na
dobrego rocka, ale i poczę-
stunek, wystawę foto, oraz
niespodzianki. Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!

IInnffoo:: MMaałłggoorrzzaattaa WWiieerrcciińń-
sskkaa 550044770033008877

iimmrroocckksscceennaa..ppll

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

AAkkccjjaa „„LLaattoo ww mmiieeśścciiee””
Warsztaty plastyczne „Letnie

Zabawy Dłutem i Kredką”
55-1144 lliippccaa ii 22-1111 ssiieerrppnniiaa,,

wwttoorrkkii ii cczzwwaarrttkkii,, ww ggooddzziinnaacchh
1100..0000-1111..0000 ii 1111..1155-1122..1155..
Rzeźbienie prostych figur w gli-
nie, płaskorzeźba, pokaz działa-
nia koła garncarskiego, malowa-
nie farbami wodnymi i rysowa-
nie ołówkiem lub węglem (te-
maty: portret, zwierzęta, krajo-
braz). Warsztaty wyrabiają pod-
stawowe umiejętności plastycz-
ne, w tym poczucie perspektywy
i proporcji, znajomość takich po-
jęć, jak kontrast, światłocień, ko-
lor, walor itp.

WWaarrsszzttaattyy mmuuzzyycczznnee „„BBęębbnniijj
iillee ssiiłł””

4-27 lipca, poniedziałki i śro-
dy, w godzinach 10.00-11.00 i
11.15-12.15. Nauka gry na bęb-
nach afrykańskich djembe, a
przy okazji poznawanie kultury
Afryki, głównie piosenek i bajek
dla dzieci. Warsztaty bębniar-
skie uczą współpracy w zespole,
wyrabiają słuch muzyczny i po-
czucie rytmu. Zawierają też pro-
ste ćwiczenia ruchowe.

Warsztaty teatralne „Przygody
z Melpomeną”. 2-25 sierpnia,
wtorki i czwartki, w godzinach
10.00-11.00 i 11.15-12.15.
Warsztaty teatralne dla dzieci

oparte na scenach z książki
Astrid Lingren „Dzieci z Buller-
byn”, zakończone pokazem na
scenie. Warsztaty teatralne dla
młodzieży oparte na scenach z
„Serenady” Sławomira Mrożka
zakończone pokazem na scenie.
Bezpieczne zajęcia z szermierki
teatralnej: pokaz zasłon i wypa-
dów ze szpadą 

Uczestnictwo we wszystkich
warsztatach jest bezpłatne. Zapi-
sy dla grup zorganizowanych i
uczestników indywidualnych
prowadzi sekretariat Domu
Sztuki. Ilość miejsc na warszta-
tach plastycznych i muzycznych
jest ograniczona. Akcja „Lato w
mieście” została sfinansowana
ze środków Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

Zapraszamy na zajęcia dla
dzieci w ramach akcji „Lato w
mieście 2016”. Warsztaty roz-
poczną się 27 czerwca i potrwa-
ją do 8 lipca, będą podzielone
na dwa bloki: plastyczne (godz.
10-15) i teatralne (godz. 10-13).
Motywem przewodnim dla obu
grup będą baśnie. Zapraszamy
na zapisy dzieci w wieku 8-12
lat. Osobiście lub pod numerem
(22) 855-35-17. Zajęcia są bez-
płatne, sfinansowane ze środ-
ków dzielnicy Ursynów.

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

tteell..//ffaaxx 2222 664411 1199 1155

11 lliippccaa ((ppiiąątteekk)) 1188,,3300 iM Rock
Koncert, ćwiczenia i konsultacje
z muzykami, w grupach i na sce-
nie. Wokal - Aleksandra Chlu-
dek, gitara basowa - Andrzej
“Pierwiastek” Potęga, gitara
elektryczna - Piotr Bajus, perku-
sja - Dariusz “Wodzu” Henczel.
Info: Małgorzata Wiercińska 504
703 087. Wstęp wolny.

NNaattoolliińńsskkii OOśśrrooddeekk KKuullttuurryy
uull.. NNaa UUbboocczzuu 33
tteell.. 2222 664488 6655 8811

Latający Dom Kultury zapra-
sza w sobotę, drugiego lipca w
godz. 11.00 – 13.00 zapraszamy
dzieci w wieku 8 –11 lat na
czwartą edycję warsztatów ple-
nerowo – architektonicznych or-
ganizowanych w ramach Budże-
tu Partycypacyjnego 2015 Dziel-
nicy Ursynów. Wstęp wolny.

KKlluubb JJAARR 
uull.. KKoońńsskkii JJaarr 66 

TTeell.. 778899 005522 882233

Godziny otwarcia: pn.-ndz.:
15.00 do ostatniego gościa. Naj-
bardziej imprezowe miejsce na
Ursynowie reaktywowane!
Znajdź nas na facebooku:
https://www.facebo-
ok.com/klubjarreaktywacja

Konkurs „Warszawa w kwiatach i zieleni”
Rusza 33. konkurs „Warszawa w kwiatach i zieleni”. W konkursie, którego organizatorami są Mia-

sto Stołeczne Warszawa i Towarzystwo Przyjaciół Warszawy może wziąć udział każdy mieszkaniec,
każda firma i instytucja publiczna działająca na terenie stolicy.

Konkurs skupiony jest na estetycznym wymiarze ogrodnictwa, hodowli kwiatów, zaś jego głów-
nym celem jest „upiększanie miasta poprzez kwiaty i zieleń”. Szczególnie istotne jest to zagadnie-
nie w dużych miastach i na obszarach zurbanizowanych. Inicjatywa oparta jest o zasady ekologii,
zdrowego trybu życia, integracji międzypokoleniowej. 

Spośród wszystkich zgłoszeń przedstawiciele m.st. Warszawy wybiorą trzy najlepsze w katego-
riach: człowiek, firma, sąsiedzi. Tradycyjnie przyznana również zostanie Nagroda im. Stefana Starzyń-
skiego. Swoje nagrody przyzna także Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, które wybierze najlepsze zgło-
szenia w sześciu kategoriach: balkony, logia i okna; ogródki przydomowe; budynki i tereny ogólnodo-
stępne; osiedla mieszkaniowe; inne formy zieleni miejskiej; „Mister Kwiatów” – za całościowe ukwie-
cenie budynku oraz Nagrodę Specjalną Zarządu TPW za szczególne zasługi na rzecz konkursu.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 lipca 2016r.
– drogą elektroniczną (www.warszawawkwiatach.pl)
– i tradycyjną (Zarząd Główny TPW – pl. Zamkowy 10, 00-277 Warszawa).
Wszystkich laureatów poznamy 28 sierpnia 2016r. podczas oficjalnej gali.
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