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Prawie 2,8 mln zł przeznaczyła dzielnica Ursynów na letnie remonty ulic i chodników. Kolejne ponad
500 tys. to koszty znaków drogowych, kratek ściekowych i malowanie oznakowania jezdni. 

Ułożono już chodnik przy ul. Lanciego, kładziona jest kostka na ul. Rataja , remontowana jest
nawierzchnia chodnika i placu zabaw przy ul. Bacewiczówny. 3 sierpnia rozpoczęto układanie asfaltu
na ul. Wyczółki, a w najbliższych dniach będzie wymieniana nawierzchnia na Dembowskiego i
Dereniowej.

W tym roku dzielnica Ursynów wdraża 60 projektów organizacji ruchu. Do końca sierpnia zakończą
się prace w okolicach szkół, natomiast pozostałe przedsięwzięcia, realizowane będą do końca września.

b u

Remonty ursynowskich ulic
FOTO LECH KOWALSKI

RReemmoonntt pprrzzyy uull.. JJeeżżeewwsskkiieeggoo

Ursynowski Konkurs Fotograficzny 2012

„35 lat Ursynowa”
Urząd Dzielnicy Ursynów kolejny raz organizuje konkurs fotograficzny – tym razem pod

ujednoliconą nazwą Ursynowski Konkurs Fotograficzny 2012 (UKF 2012). Zdjęcia można przysyłać
do 28 września.

Ze względu na przypadającą w tym roku rocznicę zasiedlenia pierwszych bloków na Ursynowie,
motto konkursu brzmi „35 lat Ursynowa”. Celem tegorocznej edycji Konkursu jest ukazanie
historii Ursynowa ostatnich 35 lat, a w szczególności udokumentowanie i utrwalenie w sposób
niebanalny i nietuzinkowy tych elementów architektury i krajobrazu Dzielnicy Ursynów, które
świadczą o upływającym czasie i zarazem składają się na historię Dzielnicy. Organizator dopuszcza
inne, autorskie interpretacje hasła przewodniego tegorocznej edycji Konkursu.

WWaarruunnkkii uuddzziiaałłuu ww kkoonnkkuurrssiiee (wyciąg z Regulaminu 90.35 KB)
W konkursie mogą brać udział wyłącznie amatorzy, którzy są autorami zgłaszanych fotografii

również nie będący mieszkańcami Dzielnicy Ursynów bez ograniczeń wiekowych.
Każdy uczestnik może zgłosić od 1 do 3 zdjęć. Zgłoszenie powinno zawierać:
wypełnioną Kartę zgłoszeniową 57.98 KB 
od 1 do 3 zdjęć wykonanych na papierze fotograficznym o wymiarach 20 cm x 30 cm oraz

opisanych na tylnych stronach imieniem, nazwiskiem i numerem zdjęcia zgodnym z numerem z
Karty zgłoszeniowej 

płytę CD/DVD zawierającą wersje elektroniczne zdjęć (zdjęcie z aparatu cyfrowego lub skan
odbitki) zapisane w postaci pliku graficznego (TIFF lub JPG) o rozdzielczości min. 300 dpi oraz
minimalnych wymiarach 1200x1600 pikseli.

Zgłoszenie należy nadsyłać przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego)
lub dostarczać osobiście do siedziby Organizatora do 28 września 2012 r.: Zarząd Dzielnicy
Ursynów m. st. Warszawy, al. KEN 61, 02-777 Warszawa, pok. 238.

Warunkiem udziału osoby niepełnoletniej jest podpisanie w Karcie zgłoszeniowej zgody rodzica
lub opiekuna prawnego.

NNaaggrrooddyy
Zwycięzców wyłania Komisja konkursowa. Komisja ocenia każde zdjęcie z uwzględnieniem

następujących kryteriów: pomysłowość, jakość techniczna, kompozycja, zgodność z hasłem
przewodnim Konkursu.

Komisja wskaże trzy najlepsze zdjęcia, których autorzy otrzymają I, II i III miejsce w Ursynowskim
Konkursie Fotograficznym 2012” oraz puchar, dyplom i nagrodę rzeczową o wartości do ok. 760 zł.

Wśród zdjęć, zgłoszonych przez uczestników urodzonych w 1996 r. oraz później, Komisja
wskaże nie więcej niż 6 zdjęć, których autorzy otrzymają tytuł „Talent fotograficzny 2012” oraz
dyplom i nagrodę rzeczową o wartości do ok. 500 zł.

Wśród wszystkich zgłoszonych zdjęć Komisja ma prawo wskazać zdjęcia wyróżnione, podając
uzasadnienie wyróżnienia. Autorzy wyróżnionych zdjęć otrzymają dyplom i nagrodę książkową
o wartości do ok. 100 zł. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród i
wyróżnień.

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają certyfikaty udziału w Konkursie.
GGaallaa ppookkoonnkkuurrssoowwaa
Wręczenie nagród nastąpi w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy podczas

uroczystej gali „Ursynowskiego Konkursu Fotograficznego 2012”, która odbędzie się w dniu 25
października 2012 r. (czwartek) o godz. 18.00.

GGeerraarrdd ZZiieelloonnkkaa



3

Maximus - Trendy look za minus 70%
Takie okazje zdarzają się niezwykle rzadko, bo tylko dwa razy w roku. Wyprzedaże. Kuszą upu-

stami, promocjami i magicznym „minus 70%”. Podczas gdy letnie wietrzenia sklepów dobiegają
końca, w Maximus Fashion Center rozpoczyna się wielka obniżka cen! 

To, że wszystkie kochamy okazje wiadomo nie od dziś. Każdej kobiecie ogromną satysfakcję spra-
wia upolowanie za niewielkie pieniądze fantastycznej kreacji, w której wygląda modnie i świet-
nie się czuje. Bo moda nie polega na wykupywaniu żurnalowych propozycji, to zabawa stylami,
wzorami i fakturami. Stylizacje według własnego pomysłu, wzorowane na kreacjach ze świato-
wych wybiegów łatwo stworzyć, mając do dyspozycji asortyment sklepów w obniżonej cenie. Świet-
nym sezonem na uzupełnienie garderobianych braków, przy jakże często niezbyt zasobnym port-
felu, jest czas wyprzedaży.

Rozpoczynają się zwykle od niewielkich upustów, które rosną z biegiem czasu. Jednak im niż-
sze ceny, tym mniejszy wybór wśród wyprzedawanych kolekcji. Sierpień to już końcówka wietrze-
nia sklepowych półek. Na miejscu letnich kolekcji pojawiają się trendy jesienne i ceny znowu
osiągają swoje maksimum.

Jednak spóźnialscy, którzy nie zdążyli dotąd zrobić wyprzedażowych zakupów, wcale nie ma-
ją powodów do zmartwień. 

Podczas, gdy w galeriach handlowych topnieją tłumy, podwarszawskie Maximus Fashion Cen-
ter startuje z wyprzedażami. To szansa, by przy niewielkich nakładach finansowych kreować
swój niepowtarzalny styl.

Ceny w butikach Maximus Fashion Center maleją o 30, 50 a nawet 70%. W jednym miejscu znaj-
duje się prawie 700 butików polskich i zagranicznych marek, w których zakupy mogą zamienić
się w prawdziwe polowanie na kreacje marzeń.

Przeszukiwanie wieszaków z okazjami to fajna zabawa dla każdego. Warto więc wybrać się na
takie zakupy, bo za niewiele, można zyskać trendy look odpowiadający aktualnym modowym ten-
dencjom. Więcej na www.maximuscenter.pl. a r
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Rower – ten zaprojektowa-
ny już przez Leonarda da
Vinci wynalazek, dziś w
Warszawie przeżywa swo-
ją drugą młodość, a to
wszystko za sprawą war-
szawskiego systemu wypo-
życzalni rowerów zwanym
„Veturilo”.

Łączna długość szlaków oraz
ścieżek rowerowych w całej War-
szawie wynosi 260 kilometrów.
Nie dziwi, wiec pomysł władz
Zarządu Transportu Miejskiego,
aby wprowadzić nowy środek
transportu w życie codzienne
warszawiaków. Już od 2013 roku
w Warszawie ma być rozmiesz-
czone, aż 127 stacji systemu „Ve-
turilo”, korzystanie z tego nowe-
go środka transportu wydaje się
być niezwykle proste. Wystarczy
zarejestrować się na stronie in-
ternetowej i wpłacić 10 zł, dzięki
temu otrzymamy specjalny kod
pin, który wpisujemy wraz z nu-
merem naszego telefonu do spe-
cjalnych terminali na stacjach
„Veturilo” i już możemy się cie-
szyć jazdą na rowerze, w której to
pierwsze 20 minut nic nas nie
kosztuje. Za całą godzinę zapła-
cimy symboliczną „złotówkę”, za
drugą godzinę już 3 zł, za trzecią
5 zł, a za czwartą i każdą kolejną
7 zł. Kiedy przekroczymy 12 go-
dzin wypożyczenia będzie nas to
kosztowało 200 zł, a jeśli uszko-
dzimy lub utracimy rower pono-
simy karę w wysokości, aż 2000
zł! I tym właśnie różni się „Vetu-
rilo” od innych środków trans-
portu jak autobusy czy tramwa-
je –odpowiedzialnością finanso-
wą klienta za środek komunika-
cji. Dlatego też, mimo tych 20
„gratisowych” minut należy w

tym temacie postępować ostroż-
nie, aby nie okazało się to naj-
droższą podróżą naszego życia.
Jednak w obliczu nieustannych
opóźnień i cen biletów na inne
środki miejskiego transportu, ini-
cjatywa „Veturilo” urasta do ran-
gi najskuteczniejszego sposobu
na podróżowanie po Warszawie.

Niby to wszystko wydaje się
proste, ale jak wiadomo Polak
kombinować lubi, dlatego już
dziś słyszy się głosy o tym, że na
rowerach można jeździć za dar-
mo, poprzez odpowiednio szyb-
kie przemieszczanie się między
stacjami i wymianie roweru na
nowy. To pozwala potencjalnym
klientom, przeżywać swoje 20
darmowych minut na nowo. I tu
pojawia się pytanie, czy w związ-
ku z takimi działaniami klien-
tów, Zarząd Transportu Miejskie-

go, wkrótce podwyższy ceny za
wypożyczenie? 

Nasza dzielnica jest jedną z
najlepszych pod względem licz-
by ścieżek i szlaków rowero-
wych, dlatego też na samym Ur-
synowie powstanie, aż 13 stacji
w których mieszkańcy będą mo-
gli wypożyczyć rowery. Najwię-
cej punktów powstanie w Cen-
trum Warszawy, bo aż 31. Co o
tej inicjatywie sądzą mieszkańcy
Ursynowa? „Uważam, że Veturi-
lo to świetna alternatywa dla in-
nych środków komunikacji miej-
skiej. Jest to aktywne i przede
wszystkim zdrowe spędzanie
czasu, z dala od zatłoczonych
autobusów, czy pociągów me-
tra, ponadto możemy podziwiać
zieleń, w którą nasza dzielnica
obfituje. Jadąc na rowerze nie
zanieczyszczamy powietrza i co
najważniejsze każdemu z nas

nie zaszkodzi odrobina ruchu.” –
mówi Anna Hryniewiecka
mieszkanka dzielnicy Ursynów.
Wszystko wskazuje na to, że sys-
tem „Veturilo”, okazał się świet-
nym pomysłem. W stolicy, w któ-
rej w życie codzienne mieszkań-
ców wkrada się rutyna i nie ma-
ją oni czasu na aktywny wypo-
czynek, „Veturilo” staje się no-
wym i zdrowym akcentem, któ-
ry śmiało możemy wpisać w
nasz plan dnia, chociażby dojeż-
dżając do pracy. Aktywny wy-
poczynek w warszawskiej me-
tropolii to dziś rzecz dość nieco-
dzienna, jednak może to wła-
śnie dzięki inicjatywie „Veturi-
lo”, już niedługo mieszkańcy
Warszawy zamienią swoje czte-
rokołowe pojazdy, na przyjazne
środowisku jednoślady i wszyst-
kim warszawiakom będzie żyło
się lepiej. M a r c i n  K r u k  

Rowerem przez Warszawę szybciej i łatwiej, ale czy taniej...

Na wycieczkę i do pracy

FOTO LECH KOWALSKI

W imieniu mieszkańców Ursynowa, korzystających z unikalnego kompleksu leśnego mieszczącego się pomiędzy stacją metra Natolin,
a ul. Lanciego prosimy o interwencję w sprawie wycinania 100 i 200 letnich drzew podobno suchych i zakwalifikowanych do wycinki. 

Faktycznie były to drzewa w większości zdrowe i trudno oprzeć się odczuciu, że jest to “lekką ręka” wycinka pod zamówienie.
Las ten należy do zasobów Lasów Państwowych, lecz zalecenie wycinki suchych drzew wyszło w Urzędu Dzielnicy Warszawa-

Ursynów ze względu na obawy zagrożeń bezpieczeństwa ludzi.
Problem polega jednak na tym, że pod płaszczykiem uzasadnionej wycinki dokonano wyroku na starych, pięknych i zdrowych

sosnach i dębach. Przecież takie działania noszą znamiona przestępstwa i są zagrożone wysokimi karami!.
W związku z tym, że w naszym pięknym kraju najskuteczniejszą władzą są dziennikarze – prosimy o interwencję i zahamowanie

tego skandalicznego procederu. Następne drzewa są oznakowane...
Te „suche” drzewa stanowią nasze dobro narodowe a nie prywatną własność urzędników.

M i e s z k a ń c y

OOdd rreeddaakkccjjii::
Jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, Lasy Miejskie zamierzają wyciąć około 10 drzew Lasku Brzozowego. Są to drzewa

suche lub zagrażające bezpieczeństwu spacerowiczów. Samorząd sprawuje nad tym terenem jedynie opiekę finansową, jako że Lasy Miejskie
nie mają funduszy na jego utrzymywanie.

List � List � List � List � List � List � List� List � List � List � List � List� List � List

FOTO LECH KOWALSKI

Oznakuj swój rower
Trwa akcja znakowania rowerów. Wszyscy właściciele dwóch

kółek mogą zgłaszać się do jednostek podległych mokotowskiej
komendzie. Zapraszamy do skorzystania z tego sposobu zabez-
pieczenia swojego sprzętu przed kradzieżą: „Nie daj szansy zło-
dziejowi – oznakuj swój rower”.

Na terenie podległym KRP Warszawa II rowery znakowane są
w następujących terminach:

Siedziba Wydziału Prewencji KRP Warszawa II, ul. Wita Stwo-
sza 31:

- środa w godz. 17.00 – 19.00

Komisariat Policji Warszawa Wilanów, ul. Okrężna 57:
- piątek w godz. 17.00 – 19.00

Komisariat Policji Warszawa Ursynów, ul . Janowskiego 7:
- poniedziałek w godz. 17.00 – 19.00

Uwaga ! Rejestracja w komputerowej bazie danych odbywa
się na podstawie: dokumentu tożsamości właściciela (osoba
pełnoletnia), dowodu zakupu (paragon lub faktura, umowa
kupna sprzedaży). Prosimy o zabranie ze sobą stosownych do-
kumentów.

Każdy właściciel roweru zainteresowany taką formą oznako-
wania roweru może zgłosić się do jednostki Policji, aby skorzy-
stać z „engravera”. Następnie informację o znakowanym rowe-
rze wprowadzi policjant do specjalnie utworzonego elektro-
nicznego systemu znakowania rowerów. W ten sposób w policyj-
nym systemie gromadzone będą dane o znakowanych rowe-
rach i ich właścicielach. W przypadku kontroli rowerzysty wia-
domo będzie na podstawie danych z systemu, czy rowerem po-
rusza się prawowity właściciel, czy też nie.

Apelujemy do właścicieli rowerów o ich właściwe zabezpiecze-
nie. Oto kilka rad jak uchronić swój rower przed kradzieżą:

** nie zostawiajmy roweru nie zabezpieczonego w miejscach
publicznych np. przed sklepem,

** zaopatrzmy się w solidne zabezpieczenie,
** nie zostawiajmy rowerów na klatkach schodowych (nawet

gdy klatka wyposażona jest w domofon),,
** z pozostawionego roweru zdejmijmy wyposażenie dodatko-

we np. licznik, lampki na baterie,
** pozostawiajmy rower w dobrze widocznym, oświetlonym

miejscu,
** znakujmy nasz rower w przypadku kradzieży łatwiej bę-

dzie go odzyskać.
E S
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Wszystko co dobre nieste-
ty się kończy. Zatem zbli-
żamy się do nieuchronne-
go końca Ursynowskiego
Lata Filmowego tym roku.
Były nas tłumy. Dziękuje-
my! Przez sześć tygodni
uczestniczyliśmy w praw-
dziwej filmowej uczcie. 

Było śmiesznie i było wzru-
szająco. W najbliższy czwartek
czeka nas już ostatni pokaz w
tym cyklu. Pokażemy komedie
„Jutro będzie futro” w reżyserii
Steve`a Pinka. Mamy jednak
dla Was niespodziankę. Nie jest
to ostatni pokaz w tym roku na
Kopie Cwila. Korzystając z oka-
zji zapraszamy na jedyny w
swoim rodzaju pokaz Ursynow-
skiego Kina Koncertowego w
dniu 23 sierpnia o godzinie
21.15. 

Zatem W tym roku czeka nas
jeszcze wyjątkowa uczta filmo-
wo-muzyczna. W miejscu do-
brze znanym mieszkańcom Ur-
synowa z pokazów kina plene-
rowego, na Kopie Cwila, odbę-
dzie się podwójny pokaz fil-
mów Charliego Chaplina z mu-
zyką graną na żywo. Pokaże-
my dwa arcydzieła kina nieme-
go. Wieczór rozpoczniemy fil-
mem „Gorączka Złota” do któ-
rego zagra Ritmodelia. Jest to
orkiestra perkusyjna, której
dźwięki są pełne ciepłych po-

łudniowych rytmów. Wciąga
słuchaczy w muzyczny trans
jednocześnie na bieżąco pro-
wadząc narrację filmu i odno-
sząc się z dużym humorem do
tego co dzieje się na ekranie.
Drugim filmem wieczoru jest
„Brzdąc” – wzruszająca historia
o bezdomnym chłopcu i jego
opiekunie. Do tego filmu zagra

Gadająca Tykwa – zespół oferu-
jący niepowtarzalne brzmienia,
grający na nietypowych instru-
mentach takich jak na przykład
balafony, ngoni, djembe, ku-
bańskie conga, tradycyjne tu-
reckie flety ney, bułgarski ka-
wal, lirę korbową, drumlę czy
didjeridoo, oraz waltornię, kon-
trabas i gitarę akustyczną. Wie-

czór zapowiada się więc niepo-
wtarzalnie. Wstęp jest wolny.
Na przybywających będzie cze-
kać sto leżaków. 

Poniżej jeszcze kilka zdjęć z
tego roku. Można powspominać,
a na pewno trzeba się stawić w
czwartek najbliższy i ten 23
sierpnia.

A d a m  W a r z y s z y ń s k i

Szanowni Państwo

Chciałabym prosić Państwa
o interwencje nocne (kilka, nie
jedną) na gminnym terenie re-
kreacyjno-zabawowym usytu-
owanym pomiędzy ulicami
Przy Bażantarni i Jeżewskie-
go. Mam na myśli interwencje
polegające na wyjściu z samo-
chodu i spacerze w kierunku
„dzikich” odgłosów libacji piw-
no-winnej. 

Od momentu otwarcia tego
terenu rekreacyjnego (lipiec
2010) do końca grudnia 2012
teren był chroniony przez firmę
ochroniarską. Oczywiście liba-
cje też się odbywały, lecz koń-
czyły się o wiele wcześniej i nie
były tak głośne.

Od pierwszych ciepłych dni
tego roku „dzikie wrzaski” za-
czynają się rozlegać od godz.
23.00 i trwają do godzin po-
rannych, czasami do 5 rano.
Szczególnie problem nasilił się
w wakacje. Libacje odbywają
się codziennie, z wyjątkiem dni
deszczowych.

Problem niechcianego udzia-
łu w nocnych libacjach dotyczy
mieszkańców przylegających
budynków. Mieszkam w budyn-
ku usytuowanym na rogu ul. Je-
żewskiego i al. KEN. Mamy śro-
dek lata, noce są gorące, a my
(lokatorzy) jesteśmy zmuszeni
do spania przy zamkniętych

oknach, podczas gdy rozbawio-
na młodzież wrzeszczy, piszczy,
wyje, klnie, trenuje rzuty butel-
kami do koszy na śmieci. I na
to wszystko ma ciche przyzwo-
lenie Straży Miejskiej, ponieważ
jeżeli już jakiś samochód przeje-
dzie w nocy ulicą Jeżewskiego,
to jest to tylko chwila, okna ma
zamknięte, klimatyzacje włą-
czoną, radio też i nic z zewnątrz
nie słychać. Nikt nie leży na uli-
cy, nikt nie płonie, nikt nie han-
dluje nielegalnie, czyli cisza i
spokój. Oby do rana. A libacje w
gminnym parku trwają w naj-
lepsze.

Rozumiem, że łatwiej jest pa-
trolom fotografować źle zapar-
kowane samochody, ale spokój
mieszkańców, których Gmina
uszczęśliwiła tym terenem re-
kreacyjnym jest również waż-
ny. My wstajemy codziennie
rano do pracy i mamy prawo
odpoczywać w ciszy, a nie słu-
chając wrzasków.

Jest to realny problem na
tym osiedlu i nie rozwiąże się
sam. On będzie tylko narastał,
bo młodsi będą naśladować
starszych, bo nikt nie zwraca
uwagi, bo wygodnych ławek
jest bardzo dużo, bo oni są silni.

Stąd duża prośba do Pań-
stwa o wprowadzenie patroli
na tym terenie po godz. 24.00.

Z  p o w a ż a n i e m
D o r o t a  S z y m a ń s k a
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Zachód to moment przej-
ścia Słońca pod horyzont.
Czas trwania tego zjawi-
ska zależy od pory roku i
szerokości geograficznej.
W ubiegły poniedziałek
Słońce Natolina zaczęło
zachodzić o 17.45. Prze-
stało świecić około 1.30 w
nocy. Po czternastu latach
nieustannego biegu po na-
tolińskiej ekliptyce.

Działacz spółdzielczy Andrzej
Stępień został prezesem ursy-
nowskiej SM Przy Metrze latem
2005 r., kiedy tamtejsza rada
nadzorcza oddelegowała go ze
swojego składu do pełnienia tej
funkcji. Stępień ma tylko matu-
rę, więc wielu członków spół-
dzielni spodziewało się, że jego
rządy faktycznie będą tymcza-
sowe do czasu wyboru w dro-
dze konkursu ofert odpowied-
niego kandydata na to stanowi-
sko. Konkurs nigdy nie został
rozpisany, a w grudniu 2006 r.
rada nadzorcza „klepnęła” Stęp-
nia na prezesa spółdzielni. SM
Przy Metrze to jedna z większych
spółdzielni mieszkaniowych na
terenie Warszawy płd. (ponad
4500 członków), jej zasoby zaj-
mują dużą część atrakcyjnego
Natolina, który jest przedpolem
rezerwatu Las Kabacki. 

Kłopoty finansowe
Okresu rządów Stępnia w SM

Przy Metrze nie można uznać za
ciąg sukcesów tej spółdzielni.
Konflikt z podwykonawcą inwe-
stycji Centrum Natolin, firmą
Nadbud o zapłatę 12,7 miliona zł
za wykonane roboty zakończył
się w sądzie. Po kilku latach są-
dowych batalii spółdzielnia osta-
tecznie przegrała proces. Sytu-
acji nie zmieniły na jej korzyść
złożone w Sądzie Najwyższym
skargi kasacyjne. Łącznie z od-
setkami SM Przy Metrze musia-
ła zapłacić firmie Nadbud gigan-
tyczną kwotę ponad 30 milio-
nów zł. Do dzisiaj nieznane są
koszty egzekucji komorniczych
oraz kwoty wydatkowane na
sporządzenie dwóch skarg ka-
sacyjnych. Stępień od początku
swojej prezesury zapewnił sobie
poparcie pięciu spośród dziewię-
ciorga członków rady nadzor-
czej i w praktyce robił, co chciał.
W spółdzielni prawie każdy do-
kument został opatrzony gryfem
„Tajne przez poufne”, opozycja

w łonie rady nadzorczej była szy-
kanowana, a spółdzielczy vox
populi stał się przysłowiowym
głosem wołającego na puszczy. 

Żadna spółdzielnia mieszka-
niowa na terenie Warszawy płd.
nie była nękana przez komorni-
ków na taką skalę jak SM Przy
Metrze. Kilkakrotnie komornicy
blokowali spółdzielcze konta, za-
rząd nakazywał więc mieszkań-
com wpłacanie opłat czynszo-
wych na rachunek bankowy spe-
cjalnie wynajętej prywatnej fir-
my. Mimo komorniczych egze-
kucji i utraty dwóch atrakcyj-
nych nieruchomości zbytych w
celu zaspokojenia ponad 30-mi-
lionowego roszczenia Nadbudu,
członkowie zarządu otrzymywa-
li na wniosek pięciu członków
rady nadzorczej idące w dzie-
siątki tysięcy złotych premie.
Przez swoje autorytarne rządy,
wieczne samozadowolenie i
uprawianą propagandę sukcesu
Stępień zyskał wśród mieszkań-
ców przydomek „Słońce Natoli-
na”. Prawdopodobnie prze-
świadczenie o tym, że władza
pochodzi od Boga i jest doży-
wotnia, spowodowało, że pre-
zes Stępień przegapił moment, w
którym nastąpiło przesilenie i
zaczął narastać społeczny bunt.
Kiedy się zorientował, było za
późno.

Momentem tym było założe-
nie przez Marka Wojtalewicza,
jednego z czworga członków ra-
dy nadzorczej nie podporządko-
wanych prezesowi, prywatnego
bloga. Mniej więcej w tym sa-
mym czasie powstało również
Stowarzyszenie „Mieszkańców
SM Przy Metrze”, którego człon-
kowie zaczęli punktować zarząd
oraz wspierających go pięciu
członków rady nadzorczej i roz-
liczać za popełniane błędy. Blog
Wojtalewicza zdobywał coraz
większą popularność wśród
spółdzielców i do dzisiaj ma już
grubo ponad 100 tysięcy wejść.
Stronnicy zarządu odpowiedzie-
li powołaniem do życia Stowa-
rzyszenia „Mieszkam Przy Me-
trze”. Wiosną br. podczas do-
rocznych zebrań grup członkow-
skich nieoczekiwanie wybrano
zupełnie nowych przedstawicie-
li na czerwcowe Zebranie Przed-
stawicieli Członków, które sta-
tutowo jest najwyższą władzą w
spółdzielni. Była to pierwsza od
pięciu lat porażka Stępnia oraz

jego wspólników, na dodatek
bardzo dotkliwa. Wkrótce wy-
stąpił tzw. efekt śnieżnej kuli. W
dniu 30 czerwca podczas obrad
ZPCz rada nadzorcza została od-
wołana. Powołano nowy skład
tego gremium, które nie udzieli-
ło absolutorium zarządowi i od-
wołało ze stanowisk Andrzeja
Stępnia oraz Ewę Bartman. Był
to dopiero początek batalii. Stę-
pień i jego stronnicy zakwestio-
nowali bowiem legalność
uchwał podjętych przez ZPCz i
nadal w najlepsze rządzili spół-
dzielnią. 

Zebrania i zgromadzenia
Zwołali nawet na sobotę 21

lipca Walne Zgromadzenie, któ-
re odbyło się w auli prywatnej
uczelni Vistula przy ul. Stokłosy.
W historii Ursynowa trudno zna-
leźć przykład podobnej hucpy,
choć na sesjach tamtejszej rady
dzielnicy często dochodziło do
bardzo ostrych spięć. Błąkające
się bezradnie, nie bardzo wie-
dzące o co chodzi grupy mło-
dzieży, która prawdopodobnie
została wynajęta, aby głosować
na tak zwane pełnomocnictwa,
traktowanie przez ludzi Stępnia
członków – w końcu właścicieli
tej spółdzielni – posiadających
notarialne pełnomocnictwa ni-
czym intruzów, nie respektowa-
nie woli ponad 200 osób upraw-
nionych do stanowienia o losach
SM Przy Metrze i uniemożliwie-
nie im procedowania na walnym
zgromadzeniu poprzez wyłącza-
nie aparatury nagłaśniającej,
zwoływanie nowego walnego
zgromadzenia tuż po przegłoso-
waniu wniosku o przerwaniu
obrad poprzedniego. To wszyst-
ko sprawiło, że zgromadzenie
mające decydować o losie nęka-
nej przez komorników spółdziel-
ni zamieniło się w ponury spek-
takl, nie do strawienia dla prze-
ciętnego zjadacza chleba.

Trzeba przyznać, że opozycjo-
niści zachowali godny podziwu
spokój i wstrzemięźliwość. Mi-
mo obrzucania ich przez stronni-
ków zarządu obraźliwymi in-
wektywami w rodzaju „zdziczo-
ne kibolstwo” czy „sekta” zacho-
wali olimpijski spokój i czekali
na wpis do Krajowego Rejestru
Sądowego, aby mieć prawną le-
gitymację do odsunięcia od wła-
dzy Stępnia i jego ekipy. Ich sta-
rania o przyspieszenie sądowej

procedury, co zakończyłoby
okres dwuwładzy i przywróciło
spokój w spółdzielni, poparł po-
seł PiS Artur Górski, który skie-
rował stosowne pisma do prze-
wodniczącej wydziału w KRS
oraz do prokuratora okręgowe-
go. Wreszcie w dniu 6 sierpnia
około godziny 14 na stronie in-
ternetowej KRS ukazało się po-
stanowienie sądu o wpisaniu do
rejestru nowych władz SM Przy
Metrze wybranych przez czerw-
cowe ZPCz. Oznacza to, że
wbrew temu, co głosił Stępień i
jego stronnicy samo zebranie z
dnia 30 czerwca, jak również
podjęte w trakcie obrad uchwa-
ły są zgodne z prawem i podlega-
ją wykonaniu.

W ubiegły poniedziałek tuż po
godzinie 17 do sekretariatu pre-
zesa wkroczyli uznani przez sąd
członkowie nowych władz SM
Przy Metrze w składzie: Małgo-
rzata Sikora-Antkowiak – czło-
nek rady nadzorczej oddelego-
wana na okres 6 miesięcy do peł-
nienia funkcji członka zarządu,
Włodzimierz Cieślak - z tym sa-
mym tytułem, jak również po-
zostali nowo wybrani członko-
wie rady nadzorczej: Marek Woj-
talewicz - przewodniczący, Lucy-
na Kołnierzak - zastępca, Grze-
gorz Janas - sekretarz, Henryk

Klitenik, Tomasz Sypniewski,
Agnieszka Tomaszewska-
-Ostrowska i Roman Karneński. 

Wydarzenia, które miały miej-
sce, szeroko opisywała stołeczna
prasa, a korespondent Polskie-
go Radia miał kilka bezpośred-
nich wejść na antenie. Prezes kil-
kutysięcznej spółdzielni miesz-
kaniowej, funkcjonującej w sto-
licy dużego europejskiego pań-
stwa zaanektował wraz z kilko-
ma najbliższymi współpracowni-
kami swój gabinet i nie chciał
uznać postanowienia wydane-
go przez niezawisły sąd. Był to
spektakl żenujący, Stępień za-
chowywał się bowiem niczym
rozhisteryzowane dziecko, któ-
remu usiłują odebrać ulubioną
zabawkę. Powtarzał niczym
mantrę: „Ten wpis to jakiś kawa-
łek papieru, jutro sprawdzę. To
jest nieprawomocne. Proszę
opuścić lokal, za który odpowia-
dam”. Dzwonił po policję, stra-
szył sądem i ciągle tkwił w swo-
im czarnym skórzanym fotelu.
Kilkudziesięciu przybyłych na
miejsce mieszkańców robiło so-
bie z prezesem zdjęcia niczym z
białym niedźwiedziem w ZOO.
Apelowali: – Miej pan honor,
odejdź pan! Prosimy! Ale on
nadal niezłomnie trwał na po-
sterunku.

Stare na nowe
Wynajęci przez nowe władze

SM Przy Metrze pracownicy fir-
my ochroniarskiej wystawili
przed gabinetem prezesa war-
tę. Kto stamtąd wyszedł, nie
mógł już wrócić. Około 1.30
„Słońce Natolina” został w ga-
binecie sam i skapitulował. Usi-
łował jeszcze targować się i wy-
nieść w teczce dokumenty, któ-
re określił jako prywatne, choć
wcale prywatne nie były. Przyby-
li na miejsce policjanci uniemoż-
liwili mu to. Tuż przed drugą
nad ranem za „Słońcem Natoli-
na” zamknęły się drzwi spół-
dzielni, w której funkcjonował
jako prominentny działacz przez
ostatnie 14 lat. Odchodził w nie-
sławie, wykpiwany przez media
i potępiony przez większość
członków SM Przy Metrze, swo-
ich sąsiadów. Nie potrafił zacho-
wać się jak człowiek z klasą, po-
godzić się z postanowieniem są-
du, opróżnić w odpowiednim
momencie biurko, podać rękę
swoim demokratycznie wybra-
nym następcom, życzyć im po-
wodzenia i odejść z godnością.
Zamiast tego urządził żenujący
spektakl, który był żerem dla me-
diów i naraził na szwank wizeru-
nek SM Przy Metrze, a tym sa-
mym wizerunek kilku tysięcy

członków, którzy są właściciela-
mi tej spółdzielni.

Historia Andrzeja Stępnia da-
je dużo do myślenia. Pierwszy
podstawowy wniosek, jaki się
nasuwa to to, że menadżerem
obracającej setkami milionów
złotych dużej spółdzielni miesz-
kaniowej nie może być osoba nie
posiadająca wyższego wykształ-
cenia i pozbawiona zawodowej
wiedzy. Drugi wniosek - autory-
tarny sposób rządzenia nie
sprawdza się w warunkach de-
mokracji i prędzej czy później
kończy się dla autokraty bardzo
smutno. Wniosek trzeci - lekce-
ważenie vox populi powoduje
narastanie społecznego buntu i
efekt kuli śnieżnej, która w koń-
cu zmiata autokratę ze stanowi-
ska. Cieszy to, że członkowie SM
Przy Metrze po latach marazmu
wreszcie wzięli sprawy w swoje
ręce i przepędzili tych, którzy
mniemali być ważniejszymi od
prawnych właścicieli tej spół-
dzielni. To widoczny sygnał dla
innych, że determinacja w dzia-
łaniach jest w stanie rozbić w
puch nawet najlepiej zorganizo-
waną sitwę urządzającą sobie
na nie swoim polu prywatny fol-
wark - sejmową, rządową, sa-
morządową, czy spółdzielczą.

Przed nowymi władzami SM
Przy Metrze stoją bardzo poważ-
ne wyzwania. - Przede wszyst-
kim należy przywrócić w spół-
dzielni normalność - mówi prze-
wodniczący rady nadzorczej Ma-
rek Wojtalewicz. - Jednym z naj-
ważniejszych elementów two-
rzących normalność jest jawność
oraz transparentność działań.
Każdy z członków spółdzielni
jest w pewnej części jej właścicie-
lem, więc z definicji musi mieć
dostęp do interesujących go do-
kumentów. Są pewne wyjątki w
dostępie do nich, ale reguluje to
stosowna ustawa. Trudno nie
zgodzić się z wywodem prze-
wodniczącego Wojtalewicza.
Normalność to rzeczywiście
przede wszystkim jawność i
transparentność, jak również po-
szanowanie vox populi. Ważnym
wyzwaniem będzie również zna-
lezienie odpowiedniego kandy-
data na stanowisko prezesa za-
rządu, którym powinna być oso-
ba z doświadczeniem w zarzą-
dzaniu, a także, co bardzo waż-
ne - konsyliacyjna, ze skłonno-
ścią do pokojowego rozwiązy-
wania sporów. Dzisiejsi stronni-
cy Andrzeja Stępnia są bowiem
takimi samymi członkami spół-
dzielni jak nowa ekipa i nie po-
winni być wyrzuceni poza na-
wias spółdzielczego życia. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

BByyłłyy pprrzzeewwooddnniicczząąccyy rraaddyy nnaaddzzoorrcczzeejj ZZbbiiggnniieeww JJaammrroozz ((nnaa ppiieerrwwsszzyymm ppllaanniiee)) ii pprreezzeess AAnnddrrzzeejj SSttęęppiieeńń ((ww ggłłęębbii zzaa bbiiuurrkkiieemm)) pprrzzeezz 
wwiieellee ggooddzziinn bbllookkoowwaallii pprrzzeejjęęcciiee ssppóółłddzziieellnnii pprrzzeezz nnoowwee wwłłaaddzzee zzaattwwiieerrddzzoonnee ppoossttaannoowwiieenniieemm ssąądduu..

Odwołany prezes SM Przy Metrze przyspawał się do swojego fotela i trwał na posterunku do późnej nocy

Wielogodzinny zachód Słońca Natolina

AAnnddrrzzeejj SSttęęppiieeńń ((ssiieeddzzii)) ii MMaarreekk WWoojjttaalleewwiicczz
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Niemal cały świat podzi-
wiał mieszkańca Ursyno-
wa Tomasza Majewskie-
go, pchającego kulę na
odległość 21,89 m, co mu
dało drugi złoty medal
olimpijski.

Na stadionie Stratford Majew-
ski obronił tytuł, zdobyty cztery
lata temu w Pekinie, pokonując
mistrza świata Niemca Davida
Storla (21,86). To dla naszego
sąsiada wyjątkowo udany rok.
W kwietniu bowiem Tomasz do-
czekał się syna Mikołaja i naresz-
cie stał się posiadaczem prawa
jazdy.

– A i tak po staremu na tre-
ningi na AWF jeżdżę metrem,
bo tak najwygodniej – powie-
dział ze śmiechem w wiosce
olimpijskiej brodaty olbrzym
(2,04 m. 140 kg). Co do same-
go konkursu finałowego, roze-
granego 3 sierpnia i oglądane-
go przez miliard telewidzów na
całym świecie, Majewski wypo-

wiedział się bardzo zdecydowa-
nie: – Jeśli Storl zmusiłby mnie
do przekroczenia granicy 22
metrów, to bym to zrobił. By-
łem nawet na taki wynik przy-
gotowany. 

O wiele bardziej niż walka
sportowa poruszyła Majewskie-
go dekoracja na podium i Mazu-
rek Dąbrowskiego. Sobotniego
wieczoru, gdy się to wszystko
odbywało, stadion olimpijski
nabity był po brzegi, bo akurat
aż trójka lekkoatletów Wielkiej
Brytanii – Jessica Ennis, Greg
Rutherford i Mo Farah – sięga-
ła po złote medale. Z wielkiego
zainteresowania zawodami te-
go dnia skorzystał nasz kulo-
miot. Ceremonię z jego udzia-
łem oglądały aż dwa miliardy
ludzi!

Kolejnego zwycięstwa Ma-
jewskiego w żadnym wypadku
nie dedykujemy pani prezydent
w Warszawy Hannie Gronkie-
wicz-Waltz, która sportowców

w ogóle, a dwukrotnego mistrza
olimpijskiego w szczególności
darzy całkowitym lekceważe-
niem. Gdy cztery lata temu Ma-
jewski –wraz ze śp. pamięci mi-
strzynią rzutu młotem Kamilą
Skolimowską – usiłował dostać
się na wizytę u HGW, nawet im
nie raczyła odpowiedzieć, czy
znajdzie dla nich czas. Kamila
zdążyła umrzeć, nie doczekaw-
szy się wizyty. A obojgu mi-
strzom olimpijskim chodziło o
rozmowę na temat przyzwoite-
go stadionu lekkoatletycznego
w Warszawie, którego jak nie
było, tak nie ma. 

Splendid isolation pani pre-
zydent pozostawiamy bez ko-
mentarza, zauważając jedynie,
że warszawiak Majewski daje i
miastu, i krajowi promocję świa-
tową i w związku z tym nie mu-
si się już fatygować do ratusza
przy Placu Bankowym. Bo chyba
na to szkoda czasu. 

M a c i e j  P e t r u c z e n k o  z  L o n d y n u

Tomasz Majewski nie zawiódł, był bezkonkurencyjny! FOT. KOSPOL

FOT. KOSPOL

Tomasz Majewski stanął w so-
botę na najwyższym stopniu
podium i pochylił głowę, by na
jego szyi mógł zawisnąć złoty
medal olimpijski. O godz.
20.20 wysłuchał Mazurka Dą-
browskiego i zobaczył, jak na
najwyższy maszt wciągana
jest biało-czerwona flaga.

Majewski żałował tylko, że nie do-
stał medalu od razu po zawodach, tak
jak przed czterema laty. – W Pekinie
wszystko mieli dużo lepiej zorganizo-
wane. Wszystko co do minuty świetnie
funkcjonowało – porównywał.

Dobę wcześniej, na tym samym
obiekcie, wypełnionym po brzegi Sta-
dionie Olimpijskim w Londynie, za-
wodnik klubu AZS AWF Warszawa,
zwyciężył wynikiem 21,89 m w kon-
kursie pchnięcia kulą. O trzy centy-
metry wyprzedził tym samym mi-
strza świata Niemca Davida Storla.
Trzecie miejsce z wynikiem 21,23 za-
jął Amerykanin Reese Hoffa.

– Dla takich chwil warto żyć, war-
to trenować, i to bardzo ciężko – po-
wiedział po dekoracji Majewski.
Nasz sąsiad z Ursynowa jest trze-
cim kulomiotem w historii nowo-
żytnych igrzysk, który po raz drugi
z rzędu został mistrzem olimpijskim.
Przed nim dokonali tego tylko Ame-
rykanie Ralph Rose w 1904 i 1908
roku oraz Parry O’Brien w 1952 i
1956 roku.

Przed południem w piątek Majew-
ski już w pierwszej próbie kwalifika-
cji rezultatem 21,03 zapewnił sobie
udział w wieczornym finale igrzysk
w Londynie. – Szybko przebrnąłem
eliminacje. Tak miało być. Wszystko
na spokojnie, dobra rozgrzewka.
Wiedziałem, że jestem mocny, że
awansuję bez trudu. Udało się wy-
pracować optymalną formę na igrzy-
ska i mam nadzieję, że pokażę to wie-
czorem – mówił przed decydującym
startem podopieczny Henryka Ol-
szewskiego.

I faktycznie pewność siebie była
w tym przypadku jak najbardziej
uzasadniona. Urodzony 30 sierpnia
1981 roku w Nasielsku zawodnik po-
kazał wielką klasę. Rozpoczął od od-
ległości 21,19, w drugiej próbie doło-
żył 53cm, a w następnej jeszcze 15 i
na półmetku objął prowadzenie z
wynikiem 21,87m.

Po jednej z prób Majewski słuchał
uwag trenera. – Były to techniczne
uwagi, drobne rzeczy. Trener powie-
dział mi, co poprawić. Ale za takie
pierdoły dają medale.

W ostatniej kolejce piąty Kanadyj-
czyk Dylan Armstrong nie poprawił
swego najlepszego wyniku (20,93),
czwarty Amerykanin Christian Can-
twell, mający najlepszy w tym roku
rezultat na świecie – 22,31, wypchnął

kulę bez wiary w możliwość zbliżenia
się do niego, ale jego szósta próba i
tak była najlepsza – 21,19. Po nim by-
ło już wiadomo, że Majewski stanie
na podium. Nieobliczalny rodak Can-
twella, mistrz świata z 2007 roku Re-
ese Hoffa spalił próbę. Pozostał jesz-
cze młody, pełen werwy, mocno do-
pingowany przez niemieckich kibi-
ców dwudziestodwuletni David Storl.
Mistrz świata z Daegu pchnął daleko,
ale nie ustał w kole. 

Majewski chwalił Storla, któremu
wróży wielką przyszłość. Polak przy-
znał, że reprezentant Niemiec może
zwyciężyć już na kolejnych igrzy-
skach, które odbędą się w Rio de Ja-
neiro. Storl na razie musi poprawić
niektóre elementy. – On tak ma w
konkursach, że często pali. Pali bar-
dzo dalekie pchnięcia. Ma napraw-
dę wielkie możliwości – chwali ry-
wala Majewski.

Po raz drugi mistrzem olimpijskim
został Tomasz Majewski, który już na
pełnym luzie zakończył konkurs wy-
nikiem 21,89, dokładając dwa centy-
metry do rezultatu z półmetka, po-
czym podbiegł pod trybuny, gdzie sie-
dział jego trener w otoczeniu roda-
ków, odebrał biało-czerwoną flagę,
rozwinął nad głową i manifestował
swą radość.

Złoty medalista z Pekinu i
Londynu przyznaje, że
trudno mu porównać oba
medale. – To są dwie zu-
pełnie różne historie. Zu-
pełnie inaczej do obu
podchodziłem, zupełnie
inaczej to wyglądało. Nie
da się tego porównać, na-
wet jeśli chodzi o aurę. W Pe-
kinie było ciepło i duszno, tu
normalnie, po europej-
sku.

Zaraz po odebraniu
medalu nasz podwójny
złoty medalista swój suk-
ces zadedykował żonie
oraz niedawno narodzo-
nemu synkowi Mikołajo-
wi. W środę najlepszy
kulomiot świata
wylądował na lot-
nisku Chopina,
gdzie przy-
witały go
tłumy kibi-
ców, po
czym
pojechał
do swo-
jego
miesz-
kania
na Ur-
syno-
wie.
Na-

wiasem mówiąc w tym samym
budynku mieszka też inny nasz
olimpijczyk, siatkarz Zbi-
gniew Bartaman.

Cała redakcja
Passy serdecznie
gratuluje fanta-
stycznego
wyniku
sportowe-
go i dzięku-
je za dostar-
czenie nam
tak wspa-
niałych
emocji.
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Medal za pierdoły...

Ursynów ozłocony na igrzyskach w Londynie

Tomasz Majewski na oczach miliarda ludzi

Tyczkarka Monika Pyrek rzuciła
się w ramiona naszego mistrza

Mimo rywalizacji potrafią być kolegami
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Pierwszego sierpnia minęła 68. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

„Rozdzióbią nas kruki, wrony…”
W Internecie można znaleźć szo-
kującą notatkę, opublikowaną
w 1947 roku, w „Głosie Wielko-
polskim”. To fragment doku-
mentu adresowanego do Himm-
lera 4 marca 1944 roku: „Pola-
cy są najbardziej inteligentnym
narodem ze wszystkich, z który-
mi spotkali się Niemcy podczas
tej wojny w Europie... 

Polacy według mojej opinii, oraz na
podstawie obserwacji i meldunków z
Generalnej Guberni, są jedynym naro-
dem w Europie, który łączy w sobie wy-
soką inteligencję z niesłychanym spry-
tem. Jest to najzdolniejszy naród w Eu-
ropie, ponieważ żyjąc ciągle w niesły-
chanie trudnych warunkach politycz-
nych, wyrobił w sobie wielki rozsądek ży-
ciowy, nigdzie niespotykany. Na podsta-
wie ostatnich badań, powadzonych
przez Reichsrassenamt uczeni niemiec-
cy doszli do przekonania, że Polacy po-
winni być asymilowani do społeczności
niemieckiej jako element wartościowy
rasowo. Uczeni nasi doszli do wniosku,
że połączenie niemieckiej systematycz-
ności z polotem Polaków dałoby dosko-
nałe wyniki”. Autorem tych słów, jeszcze
przed Powstaniem, jest… Adolf Hitler!
Nie zmieniło to jego postępowania wo-
bec Polaków ale przyznał, że w starciu z
nimi zoologiczny rasizm poniósł klęskę.

Jak świadczą meldunki Niemcy byli
przekonani, że szybko stłumią „rozru-
chy” w Warszawie. „… początkowo kpi-
li sobie bez mała z przeciwnika. Potem,
stopniowo, gdy napotykali zacięty opór,
gdy strącono im pierwszego „sztukasa”,
gdy musieli oddawać „ze względów tak-
tycznych” pewne odcinki – zaczynali
doceniać, a nawet przeceniać ilości i
wartość bojowego sprzętu powstańców.
We wszystkich meldunkach, im dalej,
tym tych uwag jest więcej; powtarzają
się zdania o narastającej zaciętości, o
silnym oporze, o atakach inicjowanych
przez powstańców.” (cyt. „PERSPEK-
TYWY” nr 4, 26.09.1969 – K. Kolińska).

Polityka Sowietów
Z Armii Krajowej kpił sobie największy

zbrodniarz XX wieku – Stalin. W jego
dalekosiężnych planach Polska miała się
stać kolejną republiką Związku Sowiec-
kiego. Myśleli o tym aktywiści Związku
Patriotów Polskich – Wanda Wasilew-
ska, Zygmunt Berling, Alfred Lampe, Lu-
na Brystygierowa. Komintern i jego szef
Georgii Dymitrow był też za wcieleniem
Polski do ZSRS. Stalin obserwował wal-
ki i można powiedzieć na swój sposób
„regulował” ich przebieg. I czynił ruchy
mające wykazać jego dobrą wolę wobec
walczących. Gdy tereny opanowane
przez powstańców znacznie się zmniej-
szyły i dowództwo chciało podjąć roz-
mowy z Niemcami o kapitulacji, ruszy-
ła sowiecka ofensywa! Nadzieja ożywi-
ła powstańców. Zamiast rokowań podję-
li ataki w kierunku Wisły. Niemal z mar-
szu, w czasie od 14 do 23 września od-
działy I Armii gen. Berlinga uczestniczą-
ce w operacji wykonały desanty przez
Wisłę na wysokości Żoliborza, Czernia-
kowa i Solca. Jednak utworzone przy-
czółki nie dostały wsparcia ze strony so-
wieckiej. Część żołnierzy wzięto do nie-
woli, nieliczni wycofali się z powstańca-
mi do miasta, reszta została ewakuowa-
na z powrotem na brzeg praski. Tę niefor-
tunną operację przypłaciło życiem i rana-
mi 2273 polskich żołnierzy (cyt. L. Bar-
telski). Przez lata uczono nas, że Berling
w odruchu serca rozpoczął uderzenie
na własną rękę, bez porozumienia ze
Stalinem, co przypłacił utratą dowódz-
twa nad I Armią WP i odwołaniem do
Moskwy. Tę piękną bzdurę mąci fakt, że
łodzie desantowe, pontony i inny sprzęt
konieczny do forsowania tak dużej rze-
ki berlingowcy otrzymali od specjali-
stycznych oddziałów sowieckich II Fron-
tu Białoruskiego. Czy też bez wiedzy Sta-
lina? Wiadomość o desancie poszła w
świat i ucieszyła naszych wiernych „so-
juszników”. Jeszcze większe ustępstwo
zrobił Stalin wobec Roosevelta – pozwo-
lił na lądowanie samolotów amerykań-
skich za linią frontu. 18. września nad
Warszawą pojawiło się 107 „superfor-
tec”. Wobec niewielkiego już obszaru

stolicy zajętego przez powstańców na
1284 zasobników tylko 228 wpada w
ich ręce. Resztę przechwytują Niemcy.
Do akcji „pomocy” włączają się też So-
wieci. Od 13 września z niewielkich wy-
sokości zrzucają w skrzynkach i workach
uzbrojenie i żywność. Ta „technika” po-
woduje duże zniszczenia i uszkodzenia
broni. Nieważne – chodzi o to by miasto
jeszcze trochę powalczyło. Ale w Warsza-
wie już zgasła nadzieja. Najlepiej odda-
ją ten nastrój strofy wiersza „Czekamy na
ciebie czerwona zarazo…” Józefa Szcze-
pańskiego ps. „Ziutek”: 

„„MMiieessiiąącc jjuużż mmiijjaa oodd PPoowwssttaanniiaa
cchhwwiillii,,

łłuuddzziisszz nnaass ddzziiaałł sswwooiicchh łłoommootteemm,,
wwiieeddzząącc,, jjaakk zznnoowwuu bbęęddzziiee ssttrraasszznniiee

ppootteemm
ppoowwiieeddzziieećć ssoobbiiee,, żżee zz nnaass zznnóóww 

zzaakkppiillii..
((……))

CCzzeekkaammyy cciieebbiiee –– ttyy zzwwlleekkaasszz ii 
zzwwlleekkaasszz,,

ttyy ssiięę nnaass bbooiisszz,, ii mmyy wwiieemmyy oo ttyymm..
CChhcceesszz,, bbyyśśmmyy lleeggllii ttuu wwsszzyyssccyy 

ppookkootteemm,,
nnaasszzeejj zzaaggłłaaddyy ppoodd WWaarrsszzaawwąą 

cczzeekkaasszz..

Złowieszczą rolę odegrał już po wy-
buchu powstania ww. prezydent USA.
„Roosevelt zachęcał Mikołajczyka do
lansowania Powstania, ale i do rozmo-
wy „z moim przyjacielem Stalinem”.
Nie wiem, czy to się nazywa zdrada...
ale wprowadzenie partnera w błąd na
pewno (Norman Davies).

Mimo triumfu swojej polityki fałszu
scenariusz walk w Warszawie zahamo-
wał apetyt wschodniego satrapy. „Wie-
my, że Stalin był zdolny do wszystkiego.
Ale podczas Powstania on nie mógł zro-
zumieć, co się dzieje. Wywiad sowiec-
ki nie potrafił mu wytłumaczyć, w jaki

sposób Polacy mogą tak długo i tak sku-
tecznie walczyć. Podejrzewał, że w wal-
kach o Warszawę uczestniczą brytyj-
scy żołnierze...” (Norman Davies).

Szacunek dla pokonanych
„W sierpniu 1944 Wanda Wasilewska

na spotkaniu w Lublinie z gen. Leonem
Bukojemskim, zastępcą dowódcy okrę-
gu lubelskiego poinformowała go, że
Powstanie Warszawskie wpłynęło na
zmianę stosunku władz ZSSR ze Stali-
nem na czele do koncepcji tworzenia
siedemnastej Polskiej Republiki Rad.
(…) Model Polski Ludowej miał być for-
mą przejściową. W roku 1948 Stalin w
rozmowie z delegacją partii jugosło-
wiańskiej mówił o swoich zamiarach
przyłączenia do ZSSR Polski, Czechosło-
wacji, Węgier i Rumunii. (J. Nowak-J-
eziorański – w 1995 r. o Powstaniu). 

Akt kapitulacji został podpisany 2.
października. I stała się rzecz niesły-
chana, jedyna w czasie tej wojny. Żołnie-
rze Armii Krajowej w Warszawie uzy-
skali wszelkie prawa jeńców wojennych
wynikające z Konwencji Genewskiej z
1929 roku! Zapewniono też prawa lud-
ności cywilnej. Generał Tadeusz Komo-
rowski „Bór” został mianowany naczel-
nym wodzem Polskich Sił Zbrojnych.
W ostatniej defiladzie idąc do niewoli
powstańcy maszerowali czwórkami
równym krokiem z bronią którą za
chwilę mieli złożyć. Na ich zmęczonych
twarzach nie było widać rozpaczy. Bila
od nich duma i godność. Tak w liście do
matki widział ich jeden z niemieckich
żołnierzy, świadek tego przemarszu.

„Warszawa została zniszczona bar-
dziej niż Berlin, klęska Polski w tej woj-
nie, w której Polacy walczyli w obozie
zwycięzców, jest większa od klęski Nie-
miec. Sowietom zależało na zniszczeniu
Warszawy, a tak się pomyślnie dla nich
składało, że dla tego zniszczenia nie

trzeba było używać sowieckich armat
ani pocisków. Od czegóż patriotyzm
polski! Jest on wielki i wspaniały. Ale ma
właściwość bezrozumnego dynamitu.
Wystarczy do niego przyłożyć zapałkę
prowokacji, aby wybuchł. Powstanie
warszawskie bije wszystkie rekordy wy-
trzymałości. Przez wiele setek lat, dopó-
ki istnieć będzie naród polski, każdy
Polak będzie przyznawał, że powsta-
nie warszawskie było samobójczym sza-
łem, i będzie miał do niego synowską
tkliwość i miłość. Będzie z niego dum-
ny...” (cyt. S. Mackiewicz).

„…opisywałem Powstanie jako boha-
terską walkę i powszechny jest pogląd, że

Polacy mogą być dumni z tamtego poko-
lenia. Z ubolewaniem przyglądam się
jednak polskiej debacie, w której niektó-
rzy politycy i publicyści starają się przed-
stawić je w złym świetle. To brzydkie za-
granie na potrzeby polityczne.” (historyk
niemiecki – Dieter Schenk).

Powyższe cytaty skłoniły mnie do
nadania tytułu ze znanego opowiadania
Stefana Żeromskiego. Napisał tę nowel-
kę w odruchu buntu wobec ówczesnych
„mądrali” na temat Powstania Stycznio-
wego 1863 roku. Wprost nie mógł po-
wiedzieć o kogo chodzi więc ukrył te od-
rażające postaci pod obrazem padlinożer-
ców. „Wrony z wielką rozwagą, taktem,
statkiem, cierpliwością i dyplomacją zbli-
żały się, przekrzywiając głowy i uważ-
nie badając stan rzeczy. Szczególnie jed-
na zdradzała największy zasób energii,
żądzy odznaczenia się czy nienawiści.
Było to może zresztą po prostu namiętne
odczuwanie interesów własnego dzióba
i żołądka, czyli, jak przywykliśmy mó-
wić, odwagi (…). Za przykładem śmiałej
wrony ruszyły się jej towarzyszki. (…)
Najbardziej przecież ze wszystkich od-
znaczyła się ta (…), co zapragnęła zajrzeć
do wnętrza mózgu, do siedliska wolnej
myśli i zupełnie je zeżreć. Ta wstąpiła
majestatycznie na nogę Winrycha, prze-
maszerowała po nim, dotarła szczęśli-
wie aż do głowy i poczęła dobijać się za-
pamiętale do wnętrza tej czaszki, do tej
ostatniej fortecy polskiego powstania.”

Duma i... pamięć
Zdumiewające, że wszelkiego rodza-

ju potępienia są kierowane do Polaków,
że powstanie wywołali zamiast siedzieć
cicho na ogonie. Dlaczego „krytycy” nie
spojrzą za siebie? Bo ujrzeliby hanieb-
ną rolę i brak moralności u naszych „so-
juszników” począwszy od 1 września
1939 roku, poprzez Katyń, aż do fatal-
nego oddania nas w niewolę barbarzyń-
skiej tyranii w 1945 roku!

Powstanie Warszawskie jest faktem.
Wpisało się w historię narodu tak samo
jak wszystkie poprzednie. A historii, jak
ktoś powiedział „nie zmieni nawet Bóg”.
Źle się skończyło – jak wszystkie. „Bunt
jest dostojeństwem niewolnika” (Fry-
deryk Nietzsche). Widać sądzony nam
taki fatalizm losu.

Ilustracją do tego tekstu jest pusta
muszla oceanicznego rozkolca, szkielet
mięczaka. We wrześniu 1944 roku do
chałupy w podwarszawskiej wsi Wą-
grodno zastukała nieznajoma pani, ucie-
kinierka z Warszawy. Została gościnnie
przyjęta, nakarmiona, przenocowała.
Rano, ruszając w dalszą drogę zostawi-
ła mojej śp. Teściowej (wówczas młodej
dziewczynie) tę muszlę, pamiątkę ze
swojego warszawskiego mieszkania.
Musiała dla niej wiele znaczyć skoro tak
niepotrzebny przedmiot zabrała na tu-
łaczkę. Po latach teściowa przekazała
ją mnie… Przyłożona do ucha szumi…

Te k s t  i  f o t . :
J e r z y  R .  B o j a r s k i
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Egzorcyzmy przeciwko bluźnierczym i szatańskim występom Madonny na Stadionie Narodowym

Grzesznicy, nie porzucajcie nadziei!
Kilkaset osób przybyło 1
sierpnia do centrum War-
szawy, aby zaprotestować
przeciwko koncertowi
„tak zwanej Madonny”,
który miał odbyć się na
Stadionie Narodowym w
68. rocznicę Powstania
Warszawskiego. Kulmina-
cją protestu było publicz-
ne odprawienie egzorcy-
zmów. Kilka dni wcześniej
pewien kościelny dostoj-
nik ogłosił w mediach, że
udział w tym koncercie
jest grzechem.

Pod duchowym prze-
wodnictwem ks. Stani-
sława Małkowskiego

wierni wpierw odmówili „Ró-
żaniec wynagradzający Bogu i
Matce Najświętszej za grzechy
bluźnierstwa”. Potem rozpoczę-
ło się odprawianie egzorcy-
zmów przeciwko bluźnierczym
i szatańskim występom „anty-
madonny”, która zdaniem ka-
tolickiej ekstremy współpracu-
je z Antychrystem. Modły mia-
ły miejsce w XXI wieku, w stoli-
cy państwa zrzeszonego w Unii
Europejskiej i aspirującego do
grona najnowocześniejszych
społeczeństw naszego globu.
Ktoś powie - wszak to tylko wą-
ska grupka ekstremistów i nie
ma się czym przejmować. Nie
całkiem można jednak zgodzić
się z tak postawioną tezą. Prze-
ciwko koncertowi Madonny
ostro protestowały bowiem pra-
wie wszystkie środowiska ka-
tolickie. Organizacja „Krucjata
Młodych” ujawniła zaś na swo-
jej stronie internetowej, że do
warszawskiego ratusza wysłano
ponad 50 tys. listów protesta-
cyjnych.

A le to nie wszystko.
Ostatnie badania po-
kazują, że prawie 75

proc. Polaków wierzy w cuda.
Publiczna telewizja informuje
o cudach dokonanych przez Ja-
na Pawła II z taką samą pew-
nością, z jaką podaje wiadomo-
ści o katastrofalnej powodzi w
Chinach Ludowych. W styczniu
2007 r., w wypełnionej po brze-
gi auli, egzorcysta w sutannie
uczył studentów Wydziału Pra-
wa i Administracji Uniwersyte-
tu Śląskiego, uczelni państwo-
wej, więc z definicji świeckiej,
jak wypędzać Szatana. Ks. eg-
zorcysta Michał Woliński infor-
mował przyszłych prawników i
zarządców wielkich przedsię-
biorstw o sposobach walki ze
Złym i jego zgubnym wpływie
na człowieka. Podstawowa teza
brzmiała: „Czym w ogóle jest
egzorcyzm?” 

Przyszła światła elita na-
rodu została poinformo-
wana, że egzorcyzm to

rozkaz wydany w imię Boga Sza-
tanowi, aby niezwłocznie opu-
ścił organizm, miejsce lub rzecz.
Ksiądz Woliński ujawnił przy
okazji, że egzorcyzm może czy-
nić wyłącznie kapłan specjalnie
przeszkolony do walki z Anty-
chrystem i namaszczony przez
biskupa. Istnieje specjalna proce-
dura wypędzania Szatana.
Wpierw fachowiec od wypędza-
nia musi zdiagnozować, czy ma
okoliczność z obsesją, faktycz-
nym opętaniem, diabelskim drę-
czeniem, a może tylko opresją.
Wtedy odmawia tak zwaną mo-
dlitwę uwalniającą, zwaną też
modłą o odpędzenie. Jeśli modły
zawiodą, kapłan puszcza dymy i
przechodzi do odprawiania eg-
zorcyzmu.

N ależy wiedzieć, że
sprytny Szatan często
atakuje w sposób bar-

dzo wyrafinowany. Objawy, że
właśnie zainstalował się w czło-

wieku są różne. Objawem pod-
stawowym jest chorobliwy
wstręt do wszelkich świętości i
przedmiotów kultu religijnego –
snuł swoją opowieść w auli re-
nomowanego uniwersytetu ks.
Woliński. – Podczas odprawia-
nia egzorcyzmu osoba opętana
przeważnie siedzi nieruchomo
i przewraca oczami. Za nic nie
wypowie słowa Bóg, tylko po-
sługuje się słownictwem zastęp-
czym, jak „On” lub „Twój szef”.
Z reguły opętany, bez względu
na płeć, miota straszliwe prze-
kleństwa. 

T estem na opętanie jest
na przykład ugotowa-
nie podejrzanej osobie

herbaty na święconej wodzie.
Oczywiście delikwent nie może
wiedzieć, że została ona po-
święcona. Wymioty i plucie to
niezbity dowód, że Zły zaatako-
wał i mamy do czynienia z opę-

taniem. Objawy dręczenia to
na przykład nagłe zmiany w za-
chowaniu, próby samobójcze,
posługiwanie się językiem do-
tychczas nieznanym dręczonej
osobie, lub nagły przypływ nie-
zwykłej siły fizycznej. Opresje
natomiast, to występowanie
zjawisk nadprzyrodzonych,
m.in. znikanie przedmiotów,
samoczynne otwieranie się
okien i drzwi lub tajemnicze
odgłosy jak kroki, pukanie,
skrzypienie podłóg. 

Wmaju 2007 r., w tej
samej auli, odbyła
się międzynarodo-

wa konferencja naukowa (sic!)
pod nazwą „Egzorcyzmy w tra-
dycji Kościoła i jego współcze-
snym duszpasterstwie”. Zaro-
iło się od znawców walki z Sza-
tanem, którym przewodził prof.
Manilio Sodi z Papieskiego Uni-
wersytetu Salezjańskiego w
Rzymie, najwybitniejszy eks-
pert w dziedzinie opętania.
Konferencję zorganizowały Za-
kład Liturgiki i Homiletyki Wy-
działu Teologicznego UŚ we
współpracy z Katedrą Liturgiki
i Hagiografii Uniwersytetu
Opolskiego.

K ościół katolicki kryty-
kowany jest za propa-
gowanie ciemnoty oraz

kultywowanie katalogu nieży-
ciowych zakazów (celibat, za-
kaz używania prezerwatyw) pod
każdą szerokością geograficzną.
Ale nie w Polsce. Po wizycie Be-
nedykta XVI w Ameryce Połu-
dniowej wybuchł skandal, któ-
ry polskie media skrzętnie prze-
milczały. Papież wygłosił pod-
czas pielgrzymki przemówienie
określone przez wiele poważ-
nych południowoamerykańskich
mediów jako fałszowanie histo-
rii. Benedykt XVI stwierdził mia-
nowicie, że chrystianizacja In-
dian była wyczekiwanym przez
tych ludzi rajem, który przyniósł
im wyłącznie pożytki. 

T eza ta wywołała na
kontynencie prawdzi-
wą burzę, ponieważ

głowa Kościoła katolickiego

„zapomniała” dodać, że przy-
bycie białych ludzi z krzyżami
przyniosło śmierć 9/10 popula-
cji Indian meksykańskich, któ-
ra liczyła wówczas około 25 mi-
lionów. W 1492 roku Hispanio-
lę (dzisiejsze Haiti) zamieszki-
wało ponad milion ludzi.
Ćwierć wieku później liczba
mieszkańców wyspy spadła do
10 tysięcy. Przewodniczący
Grupy Amazońskich Indian,
Gesinaldo Satere Mawe nazwał
publicznie Benedykta XVI „aro-
ganckim nieukiem”. W Polsce
śmiałek tak ostro krytykujący
papieża niechybnie wylądował-
by w sądzie za obrazę uczuć re-
ligijnych. Indianinowi w ultra-
katolickiej Brazylii nie spadł
włos z głowy. 

T rudno dziwić się, że
światła część naszego
młodego pokolenia

wyjeżdża na Zachód, aby kształ-
cić się na tamtejszych uczel-
niach. Prawdopodobnie exodus
nasili się, bo nawet średnio roz-
garniętych Polaków niespecjal-
nie kręci omawianie na uczel-
niach sposobów walki z szata-
nem i stopień z religii na świa-
dectwie maturalnym. Młodzi

nie chcą analizować cudów do-
konanych przez świętych i pa-
pieży, nie chcą słuchać nawie-
dzonych księży straszących
wiernych z ambon ogniem pie-
kielnym za aborcję lub gejow-
skie związki. Nie chcą religij-
nych zakazów i nakazów, irytu-
je ich też przekazywanie Kościo-
łowi gratis gruntów komunal-
nych. Młodzi chcą uczyć się języ-
ków obcych, a nie dziesięciorga
przykazań na dodatkowych lek-
cjach religii. Łakną wiedzy prak-
tycznej, która pozwoli im robić
błyskotliwe kariery.

A le żyjemy w Polsce. Ci,
którzy zdecydowali się
uczestniczyć w koncer-

cie Madonny, popełnili ciężki
grzech i powinni wiedzieć jaka
ich za to czeka kara. Otóż karą
będzie skierowanie ich dusz do
Piekła, na wieczne potępienie, a
piekło to nie w kij dmuchał. Nikt

nie wie jak tam jest poza Dante
Alighierim, średniowiecznym
włoskim poetą i filozofem, który
swoją wizjonerską wędrówkę
przez Piekło, Czyściec i Raj opi-
sał w słynnym poemacie „Boska
komedia”. Kościół w pełni zaak-
ceptował jego wizję. Co zatem
dzielny poeta Dante widział w
Piekle, które znajduje się het, het
pod ziemią? Jego opis mrozi
krew w żyłach. 

Przy bramie piekieł jest
bardzo tłoczno, słychać
głosy mówiące najróż-

niejszymi językami, przeraźliwe
wycia oraz jęki bólu i cierpienia.
Ojciec Smutek snuje opowieści
swoim córkom Troskom, dalej
widzimy straszliwe Choroby
oraz Starość, Trwogę i Nędzę.
Wojna i Niezgoda spacerują pod
rękę. Królem Piekła jest Szatan,
jego dzieci robią tam za strażni-
ków. Pośrodku placu stoi wiel-
kie drzewo, w jego gałęziach po-
chowane są sny i marzenia tych
ludzi, którzy  znajdują się w Pie-
kle. W tym miejscu musi stanąć
każdy, kto przekroczy bramy pie-
kieł. Potężne drzewo zabiera lu-
dziom resztki miłych wspo-
mnień, marzeń, nadziei oraz

wszystko, co jeszcze ludziom po-
zostało. Przed wejściem na dzie-
dziniec olbrzym Briareus pilnu-
je, aby nikt nie ułamał nawet ma-
łej gałązki, ponieważ oznacza-
łoby to, że powrócą do takiego
kogoś jego marzenia. Następnie
mamy rzekę Acherontu pełną
piekielnego błota. Jest to pierw-
sza z piekielnych rzek. Przewoź-
nikiem przez tę rzekę jest nieja-
ki Charon. Przepuszcza on dusze
w dalsze kręgi piekła za symbo-
liczną opłatą w wysokości jed-
nego obola. 

Samo Piekło podzielone
jest na dziewięć krę-
gów: I Krąg to przedpie-

kle zwane Limbo; II Krąg –
grzesznicy zesłani do Piekła za
zbytnią zmysłowość; III Krąg zaj-
mują żarłoki oraz pijacy; IV Krąg
zajmują skąpcy i rozrzutnicy; w
V Kręgu cierpią ludzie gwałtow-
ni i gniewni; VI Krąg to miejsce

zesłania dla heretyków i bluź-
nierców przeciwko bogu; w VII
Kręgu tkwią samobójcy, ludzie
zbyt ofensywni w działaniach,
zaborczy i dręczący innych, a
także psychopaci; VIII Krąg zaj-
mują fałszywi pochlebcy, wróż-
bici, oszuści, uwodziciele, fałsze-
rze, jak również dusze ludzi, któ-
rzy doprowadzali do waśni. Krąg
ten podzielony jest na dziesięć
części. IX Krąg to miejsce szcze-
gólne. Jest to centrum Piekła, w
którym cierpią katusze najwięk-
si grzesznicy. Są tu dusze tych,
którzy przez całe życie zdradza-
li innych dla własnych korzyści.
To tu, w olbrzymim zamku oto-
czonym rzeką ognia i przesyco-
ną siarką pustynią, mieszka Sza-
tan. Najgłębszą część Piekła za-
mieszkuje zaś Lucyfer zamknię-
ty w wielkiej bryle lodu. W jego
trzech paszczach tkwią ludzie,
którzy uznani zostali za najwięk-
szych zdrajców w historii. Są ni-
mi Judasz, który zdradził Chry-
stusa, oraz ci, którzy zdradzili
Cezara - Brutus i senator Kasjusz
Cherea.

W którym z dziewię-
ciu kręgów Piekła
cierpieć będą dusze

tych nieszczęśników, którzy do-
puścili się grzechu bluźnierstwa
i uczestniczyli w koncercie trzy-
mającej sztamę z Szatanem ar-
tystki Madonny? To także za-
gadka dla Czytelników Passy,
chętnie przyjmiemy uwagi i
spekulacje na ten temat, a naj-
ciekawsze wydrukujemy. W na-
szej redakcji odbyła się burzli-
wa dyskusja na ten temat,
większość jest zdania, że wiel-
biciele talentu pani Louise Cic-
cone, bo takie jest nazwisko
piosenkarki, wylądują po
śmierci w VI Kręgu Piekła. Jak
on wygląda, jak tam jest i cze-
go można się tam spodziewać?
Chętnie powiększymy wiedzę
wszystkich zainteresowanych.
W tym kręgu znajdują się gro-
by, w których leżą bluźniercy i
heretycy. Każdy z grobów pło-
nie z taką siłą, jak silne były
bluźniercze myśli i sądy głoszo-
ne przez danego grzesznika za
jego życia. Wartę nad tu zesła-
nymi sprawują Furie, które sie-
dzą na murach ociekających
krwią. Grzesznicy ciągle je wi-
dzą. Nikt nie reaguje na ich ję-
ki i krzyki. Przez centrum tego
kręgu płynie Rzeka Wrzącej
Krwi. Niektóre dusze próbują
ją przekroczyć, jednak zostają
w niej uwięzione na zawsze. Po
drugiej stronie brzegu rozpo-
czyna się wejście do następne-
go kręgu. Pilnuje go zgraja cen-
taurów.

N ie jest to świetlana
przyszłość, powiedz-
my to sobie szczerze i

nie wstydźmy się tego. Nasza
rada. Aby zabezpieczyć się
przed piekielnymi mękami i tra-
fić do zaludnionego przez dobre
dusze oraz pulchne aniołki Ra-
ju należy unikać uczestnictwa w
zgromadzeniach, w których
pierwsze skrzypce grają bluź-
niercy tacy jak rzekoma Madon-
na, pederaści tacy jak na przy-
kład pokurcz Elton John, zade-
klarowani wrogowie Świętego
Kościoła Katolickiego w rodza-
ju wypasionego na ludzkiej
krzywdzie pana Palikota, czy
podśmiewający się z autorów
Biblii pieszczochy mediów tacy
jak pani Doda i godny jej narze-
czony, superbluźnierca pan 
Nergal. 

A le jest jeszcze jeden
sposób, aby mimo po-
pełnienia grzechu nie

iść do Piekła. W Kościele kato-
lickim funkcjonuje od wieków
termin „odpust”, więc jest szan-
sa, że grzesznicy ze Stadionu
Narodowego będą mogli ura-
tować się przed kąpielą we
wrzącej smole wykupując
przed śmiercią odpuszczenie
grzechów. Z literatury klasycz-
nej wiemy, iż w ofercie są odpu-
sty różne - całkowite, na pięć-
set, trzysta, lub dwieście tylko
lat, jak również tańsze, „aby i
ubodzy ludzie mogli je naby-
wać i tym sposobem czyśćco-
we męki sobie skracać”. W ofer-
cie kupieckiej niejakiego San-
derusa, średniowiecznego han-
dlarza relikwiami i odpustami
znajdowały się między innymi:
kopytko osiołka, na którym
święta rodzina uciekała do
Egiptu; pióro ze skrzydeł Ar-
chanioła Gabriela; olej, w któ-
rym poganie zamierzali usma-
żyć świętego Jana; szczebel z
drabiny, która przyśniła się Ja-
kubowi, jak również łzy Marii
Egipcjanki. Według Dantego,
przed wejściem do przedpie-
kla, czyli Limbo, widnieje na-
pis: „Porzućcie wszelką nadzie-
ję, wy, którzy tu wchodzicie”.
To nieprawda, nadzieja prze-
cież jest. Na przykład w odpu-
ście całkowitym. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
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Szanowni Państwo

Mam wielką przyjemność zaprosić Państwa, zgodnie ze zło-
żoną wcześniej obietnicą, na kolejne koncerty plenerowe, zor-
ganizowane przez Dzielnicę Ursynów w ramach Muzycznego
Lata na Ursynowie.

Imprezy, podobnie jak w lipcu, będą odbywać się na dużej ple-
nerowej scenie, ustawionej przed ursynowskim ratuszem, zaś
w przypadku niesprzyjających prognoz pogody W NOWYM
MIEJSCU – dzięki gościnności Ursynowskiego Centrum Spor-
tu i Rekreacji – w hali sportowej przy ul. Hawajskiej 7 (wejście
od ulicy Dereniowej). O ewentualnym przeniesieniu koncertu
informować będą plakaty umieszczone przed Urzędem Dziel-
nicy. 

W sierpniu zapraszam Państwa na trzy koncerty:
12 sierpnia o godz. 19.30 będzie można wysłuchać progra-

mu pt. „Wdzięk, styl, czar, szyk... muzyka szalonych lat dwudzie-
stych”, na który złożą się największe przeboje okresu między-
wojennego. Wystąpią wspaniali polscy soliści (niektórzy z nich
mieszkają na Ursynowie!), a towarzyszyć im będzie Orkiestra
Kameralna Proscenium.

Na 19 sierpnia na godz. 19.00 do występu przed Państwem
zaprosiliśmy Steffena Möllera, który w typowej dla niego peł-
nej humoru, lekko kabaretowej atmosferze, przy akompania-
mencie najpopularniejszych dzieł muzyki poważnej opowie o
swojej „klasycznej paranoi”.

Na zakończenie wakacji, 26 sierpnia o godz. 19.00 zapraszam
Państwa na duże przedsięwzięcie artystyczne pod tytułem „Mi-
chael Jackson symfonicznie”. Najbardziej znane światowe prze-
boje Jacksona usłyszymy w wyjątkowej aranżacji na orkiestrę,
dwa chóry i solistów. Przypomnę również, że po każdym kon-
cercie będą mogli Państwo dodatkowo obejrzeć znakomite fil-
my z równie wyśmienitą muzyką. 

Życząc wszystkim miłego wypoczynku, mam jednocześnie
nadzieję, że tych kilka sierpniowych wieczorów spędzicie Pań-
stwo razem z nami, w wyjątkowej atmosferze Muzycznego La-
ta na Ursynowie.

B u r m i s t r z  D z i e l n i c y  U r s y n ó w
P i o t r  G u z i a ł

W 20 ursynowskich pla-
cówkach oświatowych
prowadzone są wakacyjne
remonty pomieszczeń i
termomodernizacja bu-
dynków. 

Koszt tegorocznych remontów
to do tej pory ponad 2,6 mln zł,
natomiast na termomoderniza-
cję 5 obiektów władze Ursynowa
przeznaczyły w 2012 roku oko-
ło 4,7 mln zł. 

Prace budowlane i moderni-
zacyjne trwają w 4 szkołach pod-
stawowych, 11 przedszkolach, 5
gimnazjach i 1 liceum. Wymie-
niane są podłogi, malowane ścia-
ny, wymieniane instalacje wod-
ne i centralnego ogrzewania. Re-
monty potrwają do końca sierp-
nia, natomiast termomoderni-
zacja do końca 2012 roku.

Termomodernizacja ursynow-
skich placówek oświatowych
trwa od 5 lat. Ursynów jako jedy-
na dzielnica w Warszawie otrzy-
ma ponad 3 mln zł dotacji na ten
cel z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. 

Od 2007 roku Urząd Dzielni-
cy Ursynów prowadzi termomo-
dernizację szkół i przedszkoli.
W trzech placówkach prace już
zakończono. Są to szkoły przy
ul. Sarabandy, Tanecznej i Kon-
certowej. Częściowo wykonano
też modernizację przedszkola i
gimnazjum przy ul. Na Uboczu
oraz szkoły przy Małcużyńskie-
go. W tym roku rozpoczęły się
roboty w dwóch ostatnich prze-
widzianych do remontu placów-
kach przy Kajakowej i Puszczy-

ka. Koszt przedsięwzięcia wy-
niesie prawie 11 mln zł. 30% tej
kwoty Ursynów otrzyma z dota-
cji Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej z programu Sys-
tem Zielonych Inwestycji (GIS-
Greek Investment Scheme), któ-
rego priorytetem jest zarządza-
nie energią w budynkach uży-
teczności publicznej. 

Pieniądze pochodzą ze sprze-
daży przez Polskę nadwyżek
dwutlenku węgla.

Umowę o dofinansowanie z
NFOŚiGW burmistrz Ursynowa
Piotr Guział podpisał 13 stycz-
nia tego roku. Zwrot pieniędzy z
funduszu Ursynów otrzyma do-
piero po zakończeniu inwesty-
cji pod koniec tego roku.

P. P.

Remonty i termomodernizacja placówek oświatowych

Cieplej w szkołach i przedszkolach
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Dzięki Internetowi ponoć staliśmy się globalna wioską. Wszyscy się zna-
ją z Facebooka, ślą twitterowe plotki, laptopy odchodzą do lamusa, wy-
pychane przez tablety, iPhone’y i iPady. W globalnej wiosce porozu-

miewamy się bez kontaktu osobistego – rzekłbym bezwzrokowo. To duży plus, bo
nie oceniamy innego człowieka po fizjonomii. Zglobalizowała się też wioska
olimpijska w Londynie podczas Olimpiady. Około 10 000 ludzi to całkiem spory potencjał, zgroma-
dzony nie tylko w Londynie, lecz także na oficjalnych i nieoficjalnych witrynach Igrzysk. 

Przeglądając dla zabawy i uciechy Czytelników i swojej informacje dotyczące sportsmenów, na-
tknąłem się na kilka ciekawostek i jak to na wsi, postanowiłem poplotkować. Wszędzie zachowa-
łem pisownię z london2012.com. Zacznę krótko: chiński judoka mongolskiego pochodzenia nazy-
wa się Lamusi A („Lamusi” to ponoć imię). Znalazłem Abdoulaye Ba z Senegalu. Startuje też spor-
towiec „podwojony” – Francuz Jamale Aarrass. Przeglądanie personaliów w europejskim rozumie-
niu ograniczyłem tylko do pierwszych liter alfabetu, więc zostawiłem też pole do popisu dla innych. 

A tak nawiasem. Z literówki w nazwisku wyszła niezła wiocha. Pierwszej w historii olimpiad Sau-
dyjce, która wzięła udział w zawodach przekręcono nazwisko. Powie ktoś: czeski błąd. Owszem, ale...
poszedł w świat. Przy tak ważnym, historycznym nazwisku wskazana jest wzmożona czujność
dziennikarska. Ktoś, gdzieś na świecie przestawił „j” z „d” i zamiast Wojdan, napisał Wodjan. I... po-
szło! Polscy dziennikarze nie zastanawiali się długo tylko Ctrl-C, Ctrl-V i... poszło dalej!!! Chyba naj-
lepiej spisała się Gazeta, bo jako pierwsza podała poprawny zapis personaliów urodzonej w Mek-
ce sportsmenki. A wystarczyło by portale wortale sportowe wstrzymały konie w idiotycznej goni-
twie pod nazwą „Pięć sekund przed innymi podaliśmy informację”. Wystarczyło spojrzeć na stro-
nę Wikipedii arabskiej, zapytać znajomego lub nieznajomego Araba, sprawdzić, w ostateczności,
na anglojęzycznych stronach arabskich związków judo. A tak ogólnie, to na śmietnik z tą anglosa-
ską popularną transkrypcją. Ale o tym innym razem.

Zatem pominę w mojej wyliczance nazwiska arabskie i pochodzące z tego języka, bo na przykład
znajdziemy wśród nich Shazę Abdelrahman i Abdihakema Abdirahmana, jest jeszcze Abdelrahman

Ahmed i jeszcze siedmioro o nazwisku Ah-
med i dwóch Ahmadów, choć Ahmad, Ah-
med jest imieniem. Sprawa skomplikowała-
by się jeszcze bardziej w przypadku języ-
ków: chińskiego (nazwiska Wang, Li, Zhang
nosi ponad 20% – niemal 300 mln – Chiń-

czyków), zresztą nie wiadomo czy podadzą najpierw imię czy nazwisko, bo u nich jest na odwrót,
koreańskiego (Kim, Lee lub Park nazywa się 45% ludności), wietnamskiego (38% Wietnamczyków
przedstawia się jako Nguyen). Zostawmy te języki w spokoju.

Dla odprężenie od myślenia – zagadka. Jak ma na nazwisko: Brendan Christian, Emiliano Albin,
Manuel Antonio, Carmelo Anthony, Mark Anthony, Russell Mark, Colin Russell? 

Przeglądając przykładową „rodzinę” Adamsów (pochodzą z St Kitts&Nevis, USA, Australii, Ro-
sji i Wielkiej Brytanii), dostrzegłem też dwóch Adamskich. Który z nich jest Niemcem, a który Po-
lakiem – Filip (wioślarz) czy Jakub (biegacz)? 

Skoro już jesteśmy wielką familią, to popatrzmy też na związki rodzinne. Braćmi są Christos i Geo-
rgios Afroudakisowie, waterpoliści z Grecji; kajakarze Aliaksandr i Andrei Bahdanovichowie z Bia-
łorusi; znani biegacze z Etiopii Kenenisa i Tariku Bekele; argentyńscy piłkarze ręczni Diego Esteban
i Sebastian Simonet. Rodzeństwem są Gemma i Jamie Beadsworth, piłkarze wodni z Australii, z tym
że Gemma jest kobietą. Siostrami są Jitka i Lenka Antosove – wioślarki z Czech, a także angolań-
skie szczypiornistki Luisa i Marcelina Kiala.

„Zwykłe” rodzeństwo to żadna sensacja. Almensh Belete z Etiopii reprezentuje Belgię, a jej sio-
stra Mimi – Bahrajn, Kuwejt przysłał swoich reprezentantów w strzelectwie, Abdullaha i Talala Al-
rashidich – ojca i syna, a Australia żeglarskie małżeństwo: Friederike i Mathew Belcherów. Przyzna-
ję z ręką na sercu, że nie starczyło mi cierpliwości by sprawdzić Ramina Azizova i Faridę Azizową
z Azerbejdżanu, oboje walczą w taekwondo.

Udział w Olimpiadzie biorą też bliźniacy: Edward i Yerko Araya – chodziarze z Chile, Peter i Pa-
vol Hochschornerowie – znani słowaccy kajakarze. Natalia i Tatiana Ariza z Kolumbii też są bliźniacz-
kami i grają w piłkę nożną.

Wyjątkowy zbieg okoliczności, kiedy dwaj zawodnicy występujący w tej samej reprezentacji mają iden-
tyczne nazwiska, ale ze sobą nic wspólnego: Etiopczycy Meskerem Assefa (1500 m) i Sofia Assefa
(gwiazda na 3 km z przeszkodami); Dmitrii Polishchuk i Mikhail Polishchuk – Rosjanie związani z wo-
dą, ale nie ze sobą. Waterpolista Ryan Bailey i lekkoatleta Ryan Bailey nie mają ze sobą nic wspólnego
poza imieniem, nazwiskiem i narodowością (USA). Oluwadamilola i Peter Bakare są siatkarzami Wiel-
kiej Brytanii, obaj uczyli się w Sheffield, ale nie są spokrewnieni. Il Joo Baek i Sungdong Baek to pływacz-
ka i piłkarz Korei. My też mamy tu swój wkład: Kamila Augustyn (badminton) i Rafał Augustyn (chodziarz).

By ponownie odbiec od skomplikowanych rodzinnych koligacji w naszej olimpijskiej rodzinie po-
szukałem rekordowo długiego nazwiska. Malgasze nie zawiedli. Mimo, że nazwisko Kazaszki Gul-
nafis Aitmukhambetovej składa się z 15 liter, to wygrywa z nią „ciężarówka” z Madagaskaru – Ha-
rinelina N Rakotondramanana (16).

Olimpijczyków o nazwisku White, jest pięcioro i są biali, kanadyjska gimnastyczka Elsabeth Black... też
jest biała. Żadne z czworga Greenów nie jest nawet zielonkawe. Rodzeństwo biegaczy na 200 m Janel-
le i Joel Redhead z Grenady mają włosy czarne jak smoła, a nie rude. Tylko Brownowie nie zawiedli, ze
śliczną australijską reprezentantką Wysp Cooka, brązowawą? pływaczką Celeste Brown na czele. 

A z jakiego kraju pochodzi Ventsislav Aydarski? Z Bułgarii. Lucia Palermo nie jest z Sycylii, ani z
Włoch, lecz z Argentyny, Kalle Bask jest Finem, Afgan Bayramov to Azer, Armen Nazaryan jest z...
Armenii, Nathan French Brytyjczykiem, a German Lauro to Argentyńczyk, a nie Niemiec.

Wszystko się miesza. Mamy we wsi czworo Horvath’ów z Chorwacji i to jest w porządku. Piąty,
Michal Horvath jest Czechem, a Laszlo Cseh węgierskim pływakiem. Carlos Delfino nie jest pływa-
kiem, lecz koszykarzem, a Delfina Merino – laskarką (oboje Argentyna). Wszystko przemieszane,
jak na wiejskiej zabawie.

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Globalna wioska olimpijska

„Nazwiska Wang, Li,  Zhang
nosi ponad 20% – niemal
300 mln – Chińczyków”

T ę głupawą, zważywszy okoliczności jej ekspozycji, zaśpiewkę telewizje
pokazują z rozrzewnieniem. Trochę jednak wstydliwie ją eksponują.
Bez ewidentnej wtopy przecież nie miałoby sensu jej śpiewanie. Ale

eksponują ją jako niekomentowany przez redaktorów dowód patriotyzmu naszych
kibiców. Tacy kibice, poowijani w biało-czerwone flagi dodają otuchy, kochają mi-
mo- a nie za-, są oddani i wierni. Jak panienka, która na każdej randce słyszy: „Ty, k…a nie pie…”
a jednak wierzy, że jej oblubieniec będzie fest ciepłym i serdecznie kochającym mężem i ojcem. 

Sportowców mamy z reguły ambitnych sądząc z treści rozmów z nimi przeprowadzanych przed
igrzyskami, a nie po nich. Wszyscy prawie zapowiadają walkę o medal. Brązowy! Żaden nie powie,
że interesuje go złoto. Potem zajmują zaszczytne miejsca w trzeciej albo czwartej dziesiątce. Albo
wyższe, kiedy stawka szczuplejsza. Kultura kompleksów. Kultura porażki. Kultura małego Kazia.
Wspólna kultura sportowców i kibiców. Małe cele, wielkie kompleksy, wszyscy wokół winni tylko
my niedoceniani, wielcy. Czy to tylko kultura sportu?

Mamy jednak wielkich mistrzów. Ciekawe – oni na
ogół intelektualnie o lata świetlne bliżej świata niż ich
koledzy, malkontenci, którzy zawsze bezbłędnie po
klęsce wskażą jej winnego. Poza sobą. Sędziego,
wczesną porę zawodów, nadzwyczajnie pechowe
okoliczności, deszcz. Mistrza poznać po tym, że kie-
dy przegrywa mówi – rywal był lepszy! Dlatego wła-
śnie nieczęsto to mówi. Bo ma klasę, osobowość, od-

wagę bycia normalnym. Jak nasz ursynowski sąsiad, Tomasz Majewski. Po mistrzostwach w Deagu
(po koreańsku Teagu) nie ściemniał. I dzisiaj, zwycięzca, mówi żartobliwie: udało mi się oszukać
Amerykanów. Ładne! Dlatego jest wielki. 

Nic się nie stało Polacy… Właśnie, że się stało. Olimpijska widownia meczu piłki siatkowej Polska
vs Australia to Polacy, Australijczycy, trochę Brytyjczyków, zainteresowani obserwatorzy i garstka po-
zostałych. Zagrywają Polacy – na trybunach cisza, skupienie. Zagrywają Australijczycy – ogłuszają-
cy gwizd. To Polacy dopingują Polaków. Gwiżdżą, kiedy zagrywa konkurent. A niech skusi! Niech
walnie piłką w siatę. Albo wyrzuci na bezpieczny dla Polaków aut. Oczekiwać po takich kibicach na-
szej polskiej drużyny braw po znakomitym zbiciu albo świetnym bloku przeciwnika to tak, jakby po
obrzygującym trotuar ćpunie spodziewać się jedwabnej chusteczki dla otarcia zaślinionych ust. 

Jest powód do dumy z biało-czerwonych? Z naszej polsko-londyńskiej diaspory? W świat sportu idzie
jasny przekaz. My jesteśmy z tych obrazków dumni. Australijczycy zdziwieni. Jeszcze ze dwa takie igrzy-
ska i takie kibicowanie a zdziwieni już nie będą. Będą traktować nas tak, jak my traktujemy rumuńskich
Romów. Komentatorom, tym w telewizjach pracującym za kilkanaście tysięcy miesięcznie i tym w pry-
watnych polskich mieszkaniach oglądającym za darmo nie przychodzi do głowy różnica? Nie pomy-
ślą dlaczego Australijczycy nie gwiżdżą, kiedy Polacy zagrywają? Głupi jacyś? Frajerzy? Kosmopolici?

Stało się, Polacy! Bardzo się stało! Oto polscy kibice dali świadectwo niczym niehamowanego spor-
towego chamstwa, nieprzebranej miary narodowych i osobistych kompleksów, „wieśmactwa”, pe-
ryferyjności. Dali polscy kibice świadectwo braku elementarnej świadomości sensu sportowej ry-
walizacji. Jak pierwotne plemię – musi zabić konkurenta do samicy, albo do kęsa pożywienia, że-
by przeżyć. Wtórowali im współcześni arystokraci. Elity dziennikarstwa sportowego, prezenterzy
wielkich widowisk sportowych, politycy. Smutne.

A u t o r  j e s t  p r z e w o d n i c z ą c y m  P a r t i i  D e m o k r a t y c z n e j  –  D e m o k r a c i . p l
a n d r z e j @ i n t e l g r a f . c o m . p l

RESET Andrzej Celiński

Nic się nie stało Polacy, nic się nie stało

„Bo ma klasę, osobo-
wość, odwagę bycia
normalnym. Jak nasz
ursynowski sąsiad,
Tomasz Majewski”

Piórem Derkacza
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Igrzyska w telewizji publicznej, to czas kie-
dy lecą, biegną i płyną reklamy. Wiem z re-
klam, że polskim sportowcom sprzyja Lotto.
Zasmakować zwycięstwa można z Orlenem.
Wszelki głód zaspokoi Monte. Z Castoramą
zbudujesz dom marzeń. O pieniądze nie ma
co się martwić, bo przyniosą ci do domu. A
gdy ktoś dostanie biegunki, znajdzie się lek,
aby nie przerywać sobie oglądania reklam.
Na szczęście jest też środek na poty, by nie
brudzić czystej i miękkiej pościeli wypranej
w superproszku. Gdy patrzy się na to wszyst-
ko, to nawet szczęka nie opadnie dzięki Co-
rega Tabs. Dobrze, że w potoku reklam nastę-
puje przerwa, podczas której można zoba-
czyć, co dzieje się na Igrzyskach Olimpijskich
w Londynie.

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

Nie mam zbyt wielu powodów do dumy. 
Wstyd mi czasami, że jestem Polakiem.
Co drugi rodak zjadł wszystkie rozumy, 

A rezultaty są wciąż byle jakie. 

Każdy przywódca chce zostać mentorem,
Chociaż, na szczęście, nie każdy miał brata,

Ten się obraża, ów chlapnie jęzorem,
Kompromitując nasz kraj w oczach świata.

Na szczytach władzy trwa spektakl żałosny, 
Przyczyna naszej goryczy i stresu.

Wciąż pocieszamy się: Byle do wiosny!
Jakże potrzeba nam teraz sukcesu!

A w polityce? Drą koty posłowie,
Plotą androny (dziś rozum jest w cenie).
Jak któryś w Sejmie coś powie, to powie!

Kulą w płot trafia. A ja się rumienię.

I tak wymieniać bym mógł po kolei:
W sporcie korupcja, skłóceni działacze...

Lecz tli się jeszcze iskierka nadziei, 
Że będzie lepiej, że można inaczej. 

I oto nagle gruchnęła z Londynu 
Wieść, której nigdy zapomnieć się nie da.

Krzyczę, jak inni, na cały Ursynów:
Chłopaki! Tomek Majewski ma medal!

Skromny kulomiot, bez czczej gadaniny,
Wbrew politykom, na przekór miernotom,

Przywraca wiarę, że liczą się czyny.
Można być mistrzem, sięgając po złoto.

Cała rodzina zebrała się przy mnie,
Z dumą dzielimy tę radość współziomków.
Więc za tę chwilę wzruszenia przy hymnie

Podziękowania składamy ci, Tomku!

WWiieerrsszz nnaappiissaannyy ww 22000088 rrookkuu ppoo zzddoobbyycciiuu pprrzzeezz TToommkkaa MMaajjeewwsskkiieeggoo zzłłootteeggoo mmeeddaalluu nnaa
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Wojtek Dąbrowski wystąpi (po raz 68) podczas Giełdy Satyry Politycznej Marka Majewskiego 
(z udziałem Jacka Fedorowicza, Tomasza Szweda, Pawła Dłużewskiego, Włodzimierza

Ciesielskiego, Anny Marii Adamiak i Stanisława Klawe) w Art Parku (scena letnia Śródmiejskiego
Domu Kultury w parku im. Edwarda Rydza Śmigłego) w poniedziałek 20 sierpnia o godz. 19.

Tomkowi Majewskiemu 
sąsiadowi z Ursynowa z podziękowaniem za złoto

W o j t e k  D ą b r o w s k i
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W najbliższy weekend na
służewieckim torze roze-
grane zostaną cztery goni-
twy nagrodowe - trzy dla
folblutów i jedna dla koni
czystej krwi arabskiej. 

To przygrywka przed zbliżają-
cym się ważnym wyścigiem St.
Leger (19.08.) oraz gonitwą o
nagrodę Europy,  jedną z serii
siedmiu gonitw rozgrywanych
w ramach Światowego Festiwa-
lu Konia Arabskiego im. Szejka
Zayed bin Sultana Al Nahyan
(26.08.). 

W nagrodzie Łazienkowskiej
(2200 m) ponownie zmierzą się
Myth of Malham, Salam i Acer.
Przed trzema tygodniami lekko
wygrał w bardzo dobrym czasie
ten pierwszy, co było sporą nie-
spodzianką, ponieważ koń ten
startował w tym sezonie po raz
pierwszy. Wszystko wskazuje na
to, że to pomiędzy tą trójką roze-
gra się bój o zwycięstwo. Soley i
King Jape mają mniejsze szanse
w tym wyścigu, a dwa pozosta-
łe - Angol Spirit i Leading Light
minimalne. Myth of Malham,
Salam i Acer przygotowywane
są do Wielkiej Warszawskiej
(30.09.). Nasz typ: Myth of Mal-
ham, Salam, Acer, King Jape.
Czołówka starszych sprinterów
sprawdzi umiejętności młodzie-
ży. Big Luck, Tybet, Jiibal, Fa-
ghelead i Dżiakomo poniosą w

nagrodzie Deer Leapa (1300 m)
wyższe wagi niż Sambor i Prin-
cess of London, ale na tak krót-
kim dystansie nie ma to wielkie-
go znaczenia. Nasz typ: Faghela-
ed, Tybet, Big Luck, Dżiakomo. 

Ciekawie zapowiada się wy-
ścig dla 2-letnich folblutów o na-
grodę Skarba (1300 m), w któ-
rym uczestniczyć będzie sześć
koni. Trzy z nich - klaczka Mirac-
le Angel i ogierki Byraby oraz Ad-

miral Quest wygrały w debiucie,
natomiast amerykańskiej ho-
dowli ogierek They Call Me Red
zajął drugie miejsce w gonitwie
rozegranej w świetnym czasie
(1200 m w 1’11.7). Dwaj pozo-

stali uczestnicy tego wyścigu -
klaczka Liberian Girl i ogierek
Dekret wystartują z pozycji au-
tsajderów. Nasz typ: Byrabay, Mi-
racle Angel, They Call Me Red,
Admiral Quest. W arabskim han-

dicapie o nagrodę El Ghazi (1800
m) faworytem publiczności po-
winien być czwarty w Derby Fi-
ro. Jednakowoż zgłoszony do go-
nitwy o nagrodę Europy rosyjski
Norbidii, także rosyjskiej hodow-
li ogier Ness oraz wyhodowana w
Anglii klacz King Ute będą dla si-
wego Firo twardymi orzechami
do zgryzienia. Nasz typ: Ness,
Norbidii, King Ute, Firo

Pisząc o zbliżających się waż-
nych gonitwach St. Leger i na-
grodzie Europy nie sposób nie
wspomnieć o Dniu Ursynow-
skim na Służewcu, który zapla-
nowano na niedzielę 2 września.
Punktem kulminacyjnym ma
być Wielka Ursynowska (d. Da-
koty) - międzynarodowa goni-
twa kategorii A dla 2-letnich fol-
blutów rozgrywana na dystansie
1300 m. Patronat nad tym wyści-
giem objął burmistrz Ursynowa
i mamy nadzieję, że kolejni wło-
darze dzielnicy podtrzymają w
następnych latach tradycję pa-
tronowania tej bardzo ważnej z
punku widzenia selekcji goni-
twie. Organizatorzy przewidzie-
li w Dniu Ursynowskim wiele
atrakcji tak dla dorosłych, jak i
najmłodszych mieszkańców tej
części miasta. Mają też zapewnić
wszystkim chętnym dogodny
dojazd specjalnymi autobusami
komunikacji miejskiej. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Nie oszczędzają nam emocji siatkarze, bio-
rący udział w turnieju olimpijskim w Lon-
dynie. Wielu kibicom w to graj, ale jak wi-
dać w trakcie transmisji na pewno nie słu-
ży to trenerowi Anastasiemu i im samym.
Kibice siatkówki wiedzą, że zdobywanie
punktów często odbywa się seriami i tych
serii przeciwników należy unikać, przery-
wać je.

Najważniejsza jest jednak równa gra, na rów-
nym swoim poziomie, a jak zauważyliśmy jest on
bardzo wysoki. Zrozumiałe jest, że trudno utrzymać
koncentrację w trakcie trzytygodniowego turnieju,
lecz tak się dziwnie składa, że kiedy gramy z teore-
tycznie słabszymi drużynami nie możemy spraw-
nie i bezproblemowo wygrać 3:0.

Najpierw nieszczęsny mecz z Bułgarią, porażka
z drużyną, która raczej nie zrobi furory w kolej-
nych meczach. Już zresztą, jak na nasze życzenie
Bułgarzy przegrali z Argentyną 1:3. Dało nam to
szansę na zdobycie pierwszego miejsca w grupie A.
My na to odpowiadamy słabiutkim meczem z Au-
stralią (też 1:3), trener Anastasi dostaje, i słusznie,
apopleksji, a kibice...

Wart przypomnieć naszym siatkarzom, że rozpo-
częła się faza pucharowa, czyli przegrywający od-
pada i granie w kratkę jest awykonalne i niecelowe.

A jak spisują się ursynowskie gwiazdy siatkówki.
Paweł Zagumny, moim zdaniem, gra bardzo po-
prawnie, nie zawodzi, jako zmiennik Żygadły i jako
siatkarz tworzący trzon drużyny. Zbigniew Bart-
man – jak zwykle pokazuje swoją zadziorność, lwi
pazur, ale potrafi też skutecznie kiwnąć, co jeszcze
dwa trzy lata temu zdarzało mu się raczej przypad-
kiem. Piotr Nowakowski, center imponujący spo-
kojem i skromnością, bez nadmiaru wody sodowej
robi swoje, a czasami więcej. Okazuje się, niestety,
że nasi siatkarze w strefie pucharowej zapomnieli,
jak gra się w siatkę i wracają do domu. Oby pozosta-
li reprezentanci nie wzięli z nich przykładu.
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Gonitwa St. Leger, festiwal szejka Al Zayeda i Wielka Ursynowska za pasem

Ważne wydarzenia na służewieckim hipodromie

List otwarty do kibiców 
Legii Warszawa

Od wielu lat samorząd Mokotowa organizuje wspólnie ze śro-
dowiskiem kombatantów i władzami Warszawy uroczystości upa-
miętniające wybuch i przebieg walk powstańczych na terenie na-
szej dzielnicy. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu środowiska we-
teranów, z roku na rok, bierze w nich udział coraz większa licz-
ba mieszkańców.

Chlubą Mokotowa jest to, że ich przebieg ma apolityczny, i
choć oficjalny, to prawie rodzinny charakter. Czymś zupełnie na-
turalnym jest widok maszerujących trasą z Parku Dreszera pod po-
mnik przy ul. Dworkowej bohaterskich Powstańców, w otoczeniu
rodzin z dziećmi, przy licznej asyście mokotowian. 

Tak było przez wiele kolejnych lat, aż do 1-go sierpnia 2012 ro-
ku. W tym roku na Kopcu Powstania Warszawskiego, powstałym
z gruzów spalonego miasta doszło do zachowań, które nie miały
prawa się zdarzyć.

Mnie, jako gospodarzowi i współorganizatorowi uroczystości
trudno jest się pogodzić z faktem, że w miejscu tak ważnym dla
Powstańców, można chcieć zignorować pamięć poległych, obra-
zić żyjących i obecnych z nami Bohaterów. Nawet, jeśli dopuszcza
się tego niewielka grupa, która nie rozumie znaczenia słowa pa-
triotyzm i naraża na szwank całe kibicowskie środowisko.

Myślę, że nie mieści się to w kanonie zachowań warszawiaków.
Zwłaszcza kibiców Legii Warszawa, którzy zawsze z dumą pod-
kreślają miłość do swojego miasta i jego wspaniałej historii. Kibi-
ców, którzy sami przecież składają kwiaty i zapalają znicze pod-
czas powstańczych uroczystości. Mam przekonanie, że wszyscy je-
steśmy zainteresowani tym, aby słowo warszawski kibic nie koja-
rzyło się Polakom negatywnie. 

Incydent na Kopcu odbił się w Polsce szerokim echem i stał się
dla nas sprawą honoru. Mojego, jako gospodarza i współorgani-
zatora, ale również honoru całego środowiska kibiców Legii War-
szawa.

Uważam, że zawsze jest miejsce i czas na rozmowę oraz kompromis.
Drugiego października organizujemy, jak co roku, uroczysto-

ści wygaszenia Ognia Pamięci, symbolizujące zakończenie Po-
wstania. Obchody będą miały miejsce na tym samym Kopcu Po-
wstania Warszawskiego.

Proszę, więc o spotkanie z przedstawicielami Waszego środo-
wiska. Zastanówmy się wspólnie, jak zapewnić im godny i apoli-
tyczny przebieg. Jest czas na to, abyśmy razem zapobiegli prze-
kształcaniu się Powstańczych uroczystości w partyjne wiece, czy
areny walk politycznych i nikczemnych manipulacji. Uszanujmy
wolę żyjących weteranów Powstania.

Upływ czasu sprawia, że na kolejne rocznice przybywa ich co-
raz mniej. Czy w drodze na swoją ostatnią wartę powinni ze so-
bą nieść wspomnienia z ostatnich wydarzeń na Kopcu?

Możemy to zmienić. Możemy sprawić, że te ich wspomnienia
z uroczystości (być może ostatnich, w których ze względów zdro-
wotnych biorą osobisty udział), będą wyglądały zupełnie ina-
czej.

W porównaniu z ich poświęceniem, taki gest, to z naszej stro-
ny niewielki wysiłek. Zróbmy to, pokażmy, że pojęcie honoru i sza-
cunku, naszym pokoleniom również nie jest obce.

Przedstawicieli środowiska kibiców Legii Warszawa, zaintere-
sowanych udziałem w organizowanym przez nas spotkaniu, pro-
szę o zgłaszanie się drogą elektroniczną na adres e-mail: 

B o g d a n  O l e s i ń s k i
B u r m i s t r z  D z i e l n i c y  M o k o t ó w

m . s t .  W a r s z a w y

Koniec fazy grupowej w siatkówce mężczyzn, fazy pucharowej też

Nasi w siatkę grali w kratkę...

O honor i o awans
W czwartek 9 sierpnia Legia Warszawa rozegra mecz rewanżowy w trzeciej rundzie Ligi Europy.
Przed tygodniem podopieczni trenera Jana Urbana przegrali 2:1. Gola w tamtym spotkaniu zdobył Daniel Ljuboja. Legioniści

mieli szansę na remis. Jednak w doliczonym czasie gry po strzale Marka Saganowskiego piłka trafiła w poprzeczkę. Czy Legia odrobi
jednobramkową stratę i awansuje do kolejnej rundy LE? Odpowiedź na to pytanie wszyscy czytelnicy PASSY i kibice Legii poznają
około godziny 21. Do meczu legioniści najprawdopodobniej przystąpią osłabieni brakiem Janusza Gola i Miroslava Radovicia. 

Trener Urban powiedział „Mamy małe problemy kadrowe. W ostatniej chwili ze składu wypadł nam Radović, nabawił się kontuzji
na wczorajszym treningu. (Rado) pojechał na razie na badanie USG i po nim będzie wiadomo czy uraz jest poważny. Nie wiadomo
też jak w czwartek będzie czuł się Janusz Gol, bo ma problemy z barkiem”. Czy Legia obroni honor polskiego futbolu w LE. 

Wierzymy, że tak. Miejmy nadzieję, że kibice Legii pomogą dopingiem piłkarzom i licznie przybędą na ten mecz. Do środy sprzedano
10 tys. biletów. 

P i o t r  N i e w ę g ł o w s k i

FOTO LECH KOWALSKI
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AKTUALNIE, antyki wszelkie za
gotówkę, 601-336-063, 
504-017-418

KSIĄŻKI, STAROCIE, dojazd,
gotówka, 608-885-800

MONETY, banknoty, 
znaczki, pocztówki, meble,

obrazy, srebro, 22 610-33-84, 
601-235-118

SPRZEDAM działkę
pracowniczą, rekreacyjną, ROD
Wilanów, 695-858-138

1-2 POKOJOWE kupię, 
501-100-059

3-4 POKOJOWE kupię, 
501-100-059

BEZPOŚREDNIO Kabaty
(okolice metra) 3 pokoje, 2 WC,
basen zamienię na 2 pokoje, nowe,
spokojne, 502-775-320

ALTERNATORY, rozruszniki,
Ursynów, 22 641-82-41

AUTO każde kupię, całe,
uszkodzone, prod.po 1998 r.,

gotówka, 530-979-018

ELEKTRYKA, elektronika,
wulkanizacja, Ursynów, 
22 641-82-41, 501-207-957

KUPIĘ każdy samochód z lat
1998-2012, najwięcej zapłacę,
szybki dojazd, gotówka od ręki,
500-666-553

SKUP AUT prod. po 1998 r.,
najwyższe ceny, płatność od
ręki, profesjonalna obsługa,

500-540-100

MATEMATYKA, 22 641-82-83

MATEMATYKA, dojeżdżam,
matury, poprawki, 504-057-030

MATEMATYKA, doświadczenie
668-218-242

MATEMATYKA, FIZYKA, 
22 649-40-27

FIRMA zatrudni na 1/2 etatu
gospodarzy domów. Mile widziani
sprawni renciści i emeryci, 
605-613-451

PRACE pomocnicze w drukarni,
22 750-22-45

OPIEKA nad grobami, 
tanio i solidnie
500-336-607

WRÓŻKA 22 648-68-41, 
602-731-299

AAABC NAPRAWA
telewizorów, LCD, PLAZMA,
dojazd gratis 22 644-39-97, 
608-817-647

ANTENY, 603-375-875

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

BIURO Ksiegowe. Tanio.
Mozliwy dojazd. 667 545 565

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

CleanLux
pranie dywanów, wykładzin,

691-851-588

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

CYKLINOWANIE, 663-163-070

CYKLINOWANIE, układanie, 
22 240-36-56

DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16

DOMOFONY, 603-375-875

ELEKTRYK - kuchnie, 
507-153-734

ELEKTRYK, tanio, 507-153-734

GAZOWE kotły, piecyki, kuchnie
- serwis, montaż; hydraulika, 
600-709-630

GŁADŹ gipsowa, płyty KG,
malowanie, panele, 885 397 821

GLAZURA, panele, malowanie -
remonty kompleksowo, 
22 42-43-207, 692-885-279

GLAZURA, remonty, fachowe
porady, 22 42-43-207, 
505-543-594

GLAZURA, remonty
kompleksowo, 796-664-599

HYDRAULIK, 797-135-321

HYDRAULIKA, GLAZURA 
602-651-211, 22 643-71-65

HYDRAULIK złota rączka -
niedrogo 665-051-026

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

KRATY, tel. 603-349-374

KSIĘGOWOŚĆ w pełnym
zakresie. Tanie usługi! 

502-283-296,
www.julmar.entro.pl

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

MALARZ, 723-06-82-81

MALOWANIE, remonty, 
22 240-87-31

MALOWANIE, szpachlowanie,
referencje, 722-920-650

AAA NAPRAWA
TELEWIZORÓW, tanio 
22 641-80-74, 501-829-771

NAPRAWA - chłodnie, lodówki,
pralki, 502-562-444

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

22 643-16-65, 
501-156-079

NAPRAWA pralek, 
22 649-45-86, 501-213-385

NAPRAWA pralek BOSCH,
SIEMENS, CANDY, WHIRPOOL,
ELECTROLUX, itp., 22 644-52-59,
501-122-888

PRANIE dywanów, tapicerki
meblowej oferuje firma SOLPRA.
Tanio i solidnie, 798-034-056

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie, 
501-535-889

REMONTY mieszkań wszystko
505 639 443

REMONTY, wykończenia, 
503-321-785

ROLETY producent, 
501-132-233

STOLARSKIE, garderoby,
naprawy, pawlacze szafy-ki, 
22 649-72-40, 606-126-099

STOLARSKIE, naprawy,
przeróbki, szafki, zabudowy, 
22 641-34-38, 604-637-018

STOLARSTWO, szafy, kuchnie,
meble pokojowe i łazienkowe 
22 773-15-13, 504-824-568

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

ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, ogrodzenia,
konserwacje, 601-36-22-82

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

TYNKI, 515 424 332

TYNKI gipsowe, cementowo-
wapienne, www.budax.pl 
511-529-965

WYWÓZ gruzu, mebli, gałęzi.
Sprzątanie piwnic, garaży 
600-359-594

ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY,
509-491-366

ŻALUZJE, rolety, moskitiery,
www.zaluzje.warszawa.pl,

22 649-73-92

ŻALUZJE, ROLETY,VERTICALE,
MOSKITIERY, MARKIZY, 
22 644-42-16, 602-380-218

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

HERBALIFE, gwarancja,
konsultant  Michał Łuczyński 
22 644-79-28, 601-313-313
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
wwoomm@@uurrssyynnooww..ppll
Informacja WOM 5 4 5  7 2  0 0
Cantrala 5 4 5  7 1  0 0
Urząd Skarbowy 5 4 8  6 8  0 0
Paszporty 8 5 8  1 0  0 6
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 5 4 4  1 2  0 0
Pogotowie 
Ratunkowe 5 2 5  1 3  0 7
Policja 6 0 1  6 9  7 8  

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

8 4 3  7 0  3 8

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. SStt.. KKoossttkkii PPoottoocckkiieeggoo 1111

6 4 2  6 0  0 1
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A

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

Straż Miejska 7 0 1  7 6  9 5  
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 7 5 6  2 1  4 2  

7 5 7  0 4  0 2
Pomoc Drogowa 7 5 6  2 0  1 0

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322
0055-552200 KKoonnssttaanncciinn-JJeezziioorrnnaa

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 
0055-550066 LLeesszznnoowwoollaa

( 0 2 2 )  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 x  ( 0 2 2 )  7 5 7 - 9 2 - 7 0  
e-mail: gmina@lesznowola.waw.pl 
wojt@lesznowola.waw.pl
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9  
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur) 
ul. Kościuszki 9 ( 0 2 2 )  7 5 6 - 7 5 - 1 1  
Ośrodek Zdrowia 
w Nowej Iwicznej

( 0 2 2 )  7 0 1 - 4 9 - 1 0  
Ośrodek Zdrowia 
w Magdalence ( 0 2 2 )  7 5 7 - 9 9 - 6 4  
Ośrodek Zdrowia 
w Mrokowie ( 0 2 2 )  7 5 6 - 1 5 - 9 2
Ośrodek 
Pomocy Społecznej 7 5 7  9 2  3 2
Policja 9 9 7  
Komisariat Policji w Lesznowoli

( 0 2 2 )  7 5 7 - 9 3 - 9 0 ,  7 5 7 - 9 3 - 8 6  
Komenda Powiatowa Policji

( 0 2 2 )  7 5 6 - 7 0 - 1 6
7 5 6 - 7 0 - 1 7 ,  7 5 6 - 7 5 - 0 1  

Straż Pożarna ( 0 2 2 )  7 5 7 - 0 5 - 9 8 ,
7 5 7 - 2 2 - 2 7  

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

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

( 0 2 2 )  7 5 6 - 3 0 - 5 3 ,  7 5 6 - 3 0 - 5 4
Pogotowie 
wodno-kanalizacyjne 9 9 4
Piaseczno ( 0 2 2 )  7 5 7 - 0 4 - 0 2 ,

7 5 6 - 2 1 - 4 2 ,
7 5 6 - 5 9 - 9 8 ,

t e l .  k o m .  0 - 6 0 1 - 3 3 3 - 3 5 3

Ważne telefony

NN a  u p a l n ą  p o g o d ęa  u p a l n ą  p o g o d ę

Nagrodę za rozwiązania otrzymuje MMaarriiaann DDzziieeddzziiccSS
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w po-

niedziałek między godz. 12.00 a 12.30 .
R y s z a r d  K o c h a n

Z WINDĄ bliżej!

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144
TTeell..//ffaakkss:: 2222 664433 7799 3355

Akcja „LATO W MIEŚCIE” –
LETNIA SZKOŁA TAŃCA

Warsztaty tańca towarzyskie-
go (z uwzględnieniem modnych
tańców współczesnych) oraz za-
bawy muzyczne dla dzieci i mło-
dzieży. Zajęcia odbywają się do
24 sierpnia, we wtorki i piątki (a
więc również w najbliższy pią-
tek, 10 sierpnia), w godzinach
11.00-12.15 i 12.15-13.15 (sala
taneczna na I p.).

Zapisy w sekretariacie Domu
Sztuki. WSTĘP WOLNY. Akcja
„Lato w mieście” jest finansowa-
na ze środków Dzielnicy Ursy-
nów m.st. Warszawy.

W Galerii Domu Sztuki jest
czynna wystawa prac wykona-
nych w Roku Kulturalnym
2011/2012 przez uczestników
zajęć (dzieci, młodzież i doro-
słych) prowadzonych w Domu
Sztuki w Pracowni Malarstwa,
Grafiki i Rysunku. Wstęp wolny

KKlluubbootteekkaa DDoojjrrzzaałłeeggoo
CCzzłłoowwiieekkaa 

uull.. LLaanncciieeggoo 1133 llookk.. 99
tteell..:: 888877 1133 1144 1144

99 ssiieerrppnniiaa,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz..
1188..0000 – Klub Podróżnika - IS-
LANDIA - KRAINA FIOŁKO-
WYCH ŁUBINÓW - slajdowisko
poprowadzi Magda Dąbrowska

SSPP nnrr 330033,, 
uull.. KKoonncceerrttoowwaa 88

1144 ssiieerrppnniiaa,, wwttoorreekk,, ggooddzz..
1144..0000 – Akcja “Lato w Mieście” -
zajęcia ceramiczne dla dzieci i
młodzieży.

SSPP nnrr 331100
uull.. HHaawwaajjsskkaa 77

99 ssiieerrppnniiaa,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz..
1144..0000 – Akcja “Lato w Mieście” -
zajęcia ceramiczne dla dzieci i
młodzieży.

1133 ssiieerrppnniiaa,, ppoonniieeddzziiaałłeekk,,
ggooddzz.. 1144..0000 – Akcja “Lato w Mie-

ście” - zajęcia ceramiczne dla
dzieci i młodzieży.

SSPP nnrr 333300 
uull.. MMaannddaarryynnkkii 11
tteell.. 2222 664488 4411 6644

1100 ssiieerrppnniiaa,, ppiiąątteekk,, ggooddzz..
1144..0000 – Akcja “Lato w Mieście” -
zajęcia ceramiczne dla dzieci i
młodzieży, wstęp wolny, grupy
zorganizowane.

KKoośścciióółł ppww.. WWnniieebboowwssttąą-
ppiieenniiaa PPaańńsskkiieeggoo ((ddoollnnyy)) 

aall.. KKEENN 110011 
ssaallaa ddoollnnaa 

1155 ssiieerrppnniiaa,, śśrrooddaa,, ggooddzz..
1133..1155 – Koncert okolicznościowy
z okazji 92. rocznicy Bitwy War-
szawskiej w wyk. Młodzieżowej
Orkiestry Dętej z Grodziska Ma-
zowieckiego pod dyr. Ryszarda
Klecha.

KKoośścciióółł ppww.. śśww.. KKaattaarrzzyynnyy
uull.. FFoossaa 1177

tteell..//ffaaxx 2222 884433 1199 4422
śśrrooddaa,, 1155 ssiieerrppnniiaa 22001122,, ggooddzz..

1199..0000 – średniowieczne, rene-
sansowe i współczesne  pieśni
maryjne. Dziewczęcy Chór Ka-
meralny Portamento, Zespół
Prymka - Starachowice, dyr. Bo-
żena Magdalena Mrózek. Wstęp
wolny

WWyykkoonnaawwccyy::
Ewa Babicka, Magdalena

Czerwińska, Anna Doroszyńska,
Magdalena Garbacz, Anna Gar-
bala, Małgorzata Gąś, Katarzyna
Głowacka, Karolina Grzeszczyk,
Justyna Gunia, Kamila Janko-
wicz, Barbara Jop, Agata Kry-
siak, Aleksandra, Krzciuk Mag-
dalena Mnich, Diana Nowak, Ka-
rolina Pacek, Anna Połeć, Pauli-
na Ragan.

Program (m.in.):
Piotr Jańczak – Kyrie
Orlando di Lasso (1530? –

1594) – Oculus non vidit
Wacław z Szamotuł (1524 –

1560), opr. F. Rybicki  – Powsze-
dnia spowiedź

Mikołaj Gomółka (1535-
1591), opr. W. Sołtysik

– Pana ja wzywać będę
– Nowy monarsze możnemu
– Kleszczmy rękoma
Ks. Zdzisław Bernat – Psalm

mój wezbrany
Andrzej Koszewski – Zdrowaś

Królewno Wyborna
Projekt współfinansuje Dziel-

nica Ursynów m.st. Warszawy

PPaarrkk NNaattoolliińńsskkii 
uull.. NNoowwoouurrssyynnoowwsskkaa 8844 

1199 ssiieerrppnniiaa,, nniieeddzziieellaa,, ggooddzz..
1100..0000 – Wycieczki po Parku Na-
tolińskim. Wstęp wolny .

UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww
SScceennaa pprrzzyy rraattuusszzuu 

aall.. KKEENN 6611
wwwwww..uurrssyynnooww..ppll

1199 ssiieerrppnniiaa,, nniieeddzziieellaa,, ggooddzz..
1199..0000 – Moja klasyczna parano-
ja – o muzyce poważnej na weso-
ło. Steffen Möller i Łomżyńska
Orkiestra Kameralna. Po koncer-
cie plenerowa projekcja filmu
„Deszczowa piosenka”(w razie
niepogody: hala sportowa
UCSiR przy ul. Hawajskiej 7).
Wstęp wolny.

ZZeessppóółł oobbiieekkttóóww ssppoorrttoo-
wwyycchh „„MMoocczzyyddłłoo””

((AAqquuaa RReellaakkss))
1122 ssiieerrppnniiaa,, nniieeddzziieellaa,, ggooddzz..

1100..0000 – Women’s Run na Ursy-
nowie - bezpłatne treningi z in-
struktorem. Wstęp wolny.

KKooppaa CCwwiillaa 
99 ssiieerrppnniiaa,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz..

2211..4455 – Ursynowskie Lato Fil-
mowe – „JUTRO BĘDZIE FU-
TRO” reż. Steve Pink.

PPaarrkk NNaattoolliińńsskkii 
uull.. NNoowwoouurrssyynnoowwsskkaa 8844 

wwwwww..uurrssyynnooww..ppll 
1122 ssiieerrppnniiaa,, nniieeddzziieellaa,, ggooddzz..

1100..0000 – Wycieczki po Parku Na-
tolińskim, wstęp wolny, Obowią-
zują zapisy.

UUrroocczzyyssttee oobbcchhooddyy 6699.. rroocczznniiccyy śśmmiieerrccii 
ggeenn.. WWłłaaddyyssłłaawwaa SSiikkoorrsskkiieeggoo

Rocznicę tragicznej śmierci gen. Sikorskiego, Prezesa Rady
Ministrów i Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na
Zachodzie uczczono na Mokotowie.

Pod Pomnikiem generała na skwerku przy ul. Tureckiej 3
złożono wieńce, kwiaty i zapalono znicze. W uroczystościach
udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Obrony, Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, przedstawiciele
władz administracyjnych i samorządowych m.st. Warszawy,
delegacja ambasady Francuskiej i mieszkańcy stolicy. 

Pomnikiem od lat opiekuje się Zarząd Koła Dzielnicowego
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych Warszawa Mokotów-Wilanów, którzy
razem ze Związkiem Sikorszczaków byli organizatorami
uroczystości.

I w o n a  M .

UUrrssyynnóóww ppaammiięęttaa
92. rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej
W środę 15 sierpnia w sali dolnej kościoła pw. Wniebowstą-

pienia Pańskiego przy al. KEN 101, po mszy św., która rozpocz-
nie się o godz. 12.10, odbędzie się koncert okolicznościowy upa-
miętniający 92. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej.

W ramach koncertu będzie można wysłuchać znanych mar-
szów i pieśni patriotycznych w aranżacji na orkiestrę dętą w
wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej z Wołomina.

W niedzielę i poniedziałek 5-
6 sierpnia z Warszawy wyruszy-
ło kilka pielgrzymek: akademic-
ka, praska, osób niepełnospraw-
nych, wojskowych, Warszawska
Piesza Pielgrzymka Akademic-
kich Grup „17”. Na Polach Wila-
nowskich gościliśmy Warszaw-
ską pieszą Pielgrzymkę Akade-
micką Grup „17”. Tegorocznym
hasłem przewodnim tej grupy
pątników jest: „W domu Matki”.
„Pielgrzymka to dla mnie piękna
ucieczka od szarego, codzienne-
go życia. Liczę na momenty sku-
pienia i wewnętrznej rozmowy z
samym sobą, ale niezwykle istot-
na jest też obecność innych lu-
dzi” – powiedział nam Piotr, któ-
ry w pielgrzymce 17-stek bierze
udział po raz piąty. Każda z piel-
grzymek gromadzi wiernych
którzy postanowili odbyć wę-
drówkę do tronu „Królowej Pol-
ski” w najrozmaitszych inten-
cjach. Na szczególne wyróżnie-
nie zasługuje Piesza Pielgrzym-
ka osób Niepełnosprawnych.

Około ośmiuset pątników wyru-
szyło już po raz 21. wyruszyła z
Warszawy do Częstochowy, by
15 sierpnia wziąć udział w cen-
tralnej uroczystości Wniebowzię-
cia Najświętszej Marii Panny.

Do tronu Królowej Polski wy-
ruszyli niewidomi, ludzie o ku-
lach i na wózkach, i ludzie zdro-
wi – opiekunowie. Liczną grupę
pątników stanowią więźniowie z
zakładów karnych. Udział w
pielgrzymce jest dla nich zarów-
no nagrodą, jak i powrotem do
społeczeństwa. Pątników czeka
dziesięć dni marszu. 

„Idąc w pielgrzymce, dostrze-
gasz, jaka siła tkwi we wszyst-
kich jej uczestnikach i że pan Bóg
działa. Będzie dużo modlitwy,
ale też sporo wysiłku fizycznego.
Cieszę się, że znów będę mógł
pomóc osobie potrzebującej po-
mocy, powiedział Piotr, który na
pielgrzymkę wyruszył po raz
trzeci. Na swoją pierwszą piel-
grzymkę poszedłem w 2000 ro-
ku, jako więzień. Traktowałem ją

jako odskocznię od szarego życia
za więziennym murem. Ziarno
zasiane wtedy w moim sercu po-
trzebowało dziesięciu lat by wy-
dać owoc. W zeszłym roku po-
szedłem na pielgrzymkę po raz
drugi, poszedłem by podzięko-
wać za wyzwolenie z nałogu. Te-
raz idę by po przez trud pielgrzy-
mowania naładować akumula-
tor duchowy, i podziękować za
kolejne łaski które spotkały mnie
w tym roku”. 

O swoim pielgrzymowaniu
opowiedział też Passie, niewido-
my Michał z Warszawy. „Z nie-
pełnosprawnymi idę już po raz
17. Jestem niewidomy od uro-
dzenia, jednak radzę sobie w ży-
ciu. Czas pielgrzymowania jest
dla mnie czasem radości i uśmie-
chu. Na pątniczym szlaku spoty-
kam swoich znajomych, nawią-
zuje też nowe znajomości. Piel-
grzymka to dla mnie jednak
przede wszystkim czas modli-
twy i skupienia”. 

P i o t r  N i e w ę g ł o w s k i

Wiara i miłość na pątniczym szlaku

PPRROOGGRRAAMM KKLLAASSYYCCZZNNIIEE NNAA TTRRAAWWIIEE.. 55 –– 2266 ssiieerrppnniiaa

Zawsze w NIEDZIELĘ, zawsze o 12.00!!
Na wszystkie koncerty WSTĘP WOLNY!!

Miejsce: KRÓLIKARNIA
12 sierpnia 

KLASYCZNE ROZMAITOŚCI
Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Jana Lewtaka – Beth Graham –

waltornia, Feliks Gmitruk – waltornia.
J. D. Holland – Uwertura „Orfeusz i Eurydyka”

W. A. Mozart – Divertimento D–dur KV 251 
J. Haydn – Koncert na dwa rogi Es–dur Hob.VII b/2 

W. A. Mozart – Symfonia G–dur KV 129 
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