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W obec karygodnych dzia-
łań Biura Gospodarki
Nieruchomościami,

Urzędu Dzielnicy Mokotów, poli-
cji i prokuratury w sprawie repry-
watyzacji tylko jednej warszaw-
skiej nieruchomości przy ulicy Na-
rbutta 60 redakcja „Passy” musia-
ła – pro publico bono – zamienić się
na dwa lata w biuro śledcze, a nie-
słychanie dociekliwą robotę red.
Tadeusza Porębskiego przyszło
nam określić żartobliwym mia-
nem: „Inspektor Poręba na tropie”.
Tylko że ani jemu, ani zagrożonym
wysiedleniem z komunalnego bu-
dynku mieszkańcom bynajmniej
nie było do śmiechu. 

U przedzaliśmy wymienio-
nych na wstępie funkcjo-
nariuszy, że mogą sobie

robić z nas jaja do czasu, bo ten się
śmieje, kto się śmieje ostatni. A
rzecz w tym, że – ku naszemu
wielkiemu zdumieniu – ci wszyscy
funkcjonariusze na garnuszku
państwowym lub miejskim – za-
miast pomagać w dopadnięciu re-
prywatyzacyjnych krętaczy, sa-
mi, albo poprzez złą wolę, albo
lekkomyślność, lenistwo lub nie-
dbalstwo, a może nawet (nie daj
Boże) rozmyślne postępowanie
udzielali tym krętaczom wprost
nieocenionej pomocy. A to, co pi-
szę, nie jest jakimkolwiek pusto-
słowiem, bowiem dzięki mrówczej
pracy Tadka Porębskiego i poma-

gających mu lokatorów z Narbut-
ta 60 na skandaliczne działania
owych urzędowych instancji ma-
my niezbite dowody. Poprzez wni-
kliwe prześledzenie działań wspo-
mnianych służb przekonaliśmy
się, jak naprawdę działa u nas
państwo w państwie. A raczej so-
biepaństwo. 

A kt prawny sporządzony po
wojnie przez imaginowa-
nego notariusza, którego

próżno szukać na ówczesnych li-
stach Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści. Brak jakiejkolwiek chęci ze
strony urzędników Biura Gospo-
darki Nieruchomościami, by
sprawdzić prawdziwość danych.
Sfałszowanie daty postawienia
budynku poprzez przesunięcie jej
o 20 lat wstecz do okresu przed-
wojennego (majstersztyk Urzędu
Mokotowa). Prokurator będąca
żoną burmistrza tej dzielnicy, a
zajmująca się sprawą poczynań
zawodowych męża zamiast się od
sprawy odsunąć. Sierżant policji
umarzająca własnowolnie docho-
dzenie, mimo otrzymania do rąk
własnych dowodu poważnego fał-
szerstwa. Brak nadzoru nad cwa-
niakami z BGN, których sama
wiedza o stołecznych nierucho-
mościach jest warta już nie setki
milionów złotych, ale nawet mi-
liardy... Grzechy tego towarzy-
stwa długo by można wyliczać,
mając przynajmniej co do jednej
rzeczy całkowitą pewność: otóż
wszystkie te, teoretycznie stojące
na straży publicznego interesu in-
stancje, są mistrzami świata w
grze na zwłokę. Na szczęście ma-
my całe archiwum urzędowych
pism, którymi próbowano red. Po-
rębskiego zniechęcić do kontynu-
owania dziennikarskiego śledz-
twa, próbując między innymi wy-
korzystać majestat i niezależność

prokuratury, która nie będzie so-
bie zawracać głowy byle dzienni-
karzyną ani redakcją, która prze-
cież nie ma autorytetu „New York
Timesa”. 

T adeusz był przez dwa lata
odsyłany od Annasza do
Kajfasza i resztki włosów

stawały mu na głowie, gdy się krok
po kroku przekonywał, jaki w spra-
wach majątkowych Warszawy jest
burdel, co poniekąd potwierdziła
sama pani prezydent Hanna Gron-
kiewicz-Waltz, zabierając nadzór
nad sprawami reprywatyzacyjny-
mi swojemu wyspecjalizowanemu
podwładnemu Marcinowi Bajce.
Bo już wróble zaczynały ćwierkać

na dachu, co się u niego dzieje, a
media dosłownie dzień po dniu do-
nosiły o kolejnych bezprawnych
„rewindykacjach”, dokonywanych
przez ludzi, którzy ani nie byli
spadkobiercami przedwojennych
właścicieli, ani osobami faktycz-
nie uprawnionymi do przejmowa-
nia nieruchomości.

O czywiście, punktem wyj-
ścia do obławiania się w
bałaganie, jaki powstał w

związku z przyspieszonym odwra-
caniem skutków tak zwanego De-
kretu Bieruta, był brak od dawna
wyczekiwanej ustawy ustawy re-
prywatyzacyjnej, która jest wprost
konieczna, żeby w sposób kompro-

misowy pogodzić interes publiczny
z uprawnieniami warszawiaków
wywłaszczonych po wojnie – głów-
nie ze zrujnowanych domostw.
Tym bardziej, że po zniszczeniach
spowodowanych przez Niemców
miasto zostało podniesione z ruin
wysiłkiem i sumptem całego naro-
du. Dziś jednak okazuje się, że wła-
dze miasta i państwa mają w dupie
ten ogromny narodowy wysiłek, a
na dodatek zamiast zwracać ma-
jętności prawowitym właścicielom,
pozwalają, by rozdrapywali je
kombinatorzy eskortowani przez
tabun prawniczych hien. W rezul-
tacie miasto nie tylko musi błyska-
wicznie zwracać nieruchomości,

lecz także wypłacać miliardy zło-
tych odszkodowań. A sądy tak do
tego wszystkiego podchodzą, jakby
nie było takiego zdarzenia jak dru-
ga wojna światowa. 

C o gorsza, urzędnicy BGN
udają, że tak zwanych ukła-
dów indemnizacyjnych, za-

wartych przez rząd PRL, nigdy nie
było, a jeśli nawet były, to śladu po
nich nie ma. A więc hulaj dusza!
Będziemy zwracać cudzoziemcom
również te nieruchomości, które
zostały już dawno przez państwo
polskie spłacone. Dopiero, gdy me-
dia udowodniły dyrektorowi BGN
Marcinowi Bajce, że oddał tak wła-
śnie spłaconą działkę obok Sali
Kongresowej, pani prezydent
wreszcie poszła po rozum do głowy
i wyjęła swemu pupilowi drogo-
cenne zabawki z ręki.

D laczego tak się dzieje, jak
to opisujemy na stronach
8 i 9? Kto pozwolił na takie

prawne bezhołowie, w którym ob-
ławiają się nawet urzędnicy, cho-
ciaż oni akurat powinni być poza
wszelkimi podejrzeniami niczym
żona Cezara? Na te pytanie trzeba
jak najszybciej znaleźć odpowiedź,
a przede wszystkim jak najszyb-
ciej powściągnąć cugle rozhula-
nym jeźdźcom dzikiej reprywaty-
zacji, w wielu wypadkach wykra-
czającej daleko poza granice prawa
– jak to się na przykład stało w wy-
padku Narbutta 60. Klucz do po-
wstrzymania tej dziczy ma w tej
chwili w ręku prezydent RP An-
drzej Duda, który tak zwaną ma-
łą ustawę reprywatyzacyjną może
podpisać albo nie. Czy w tej kwestii
decyzję podyktuje mu polityczny
interes czy dobro publiczne, wkrót-
ce się przekonamy.

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

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l
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Pijany kierowca podszy-
wał się pod Słowaka

Policjanci z ursynowskiej pa-
trolówki kontrolowali kierują-
cego oplem. Funkcjonariusze
podejrzewali, że mężczyzna
może być pod wpływem alko-
holu. Badanie alkomatem wy-
kazało, że miał 1,2 promila al-
koholu w organizmie. Podczas
zatrzymania podawał on toż-
samość, która wzbudziła po-
dejrzenie funkcjonariuszy. Dla-
tego też sprawdzono go bar-
dzo dokładnie w policyjnych
systemach i bazach danych.

Okazało się, że personalia,
którymi się legitymował, nale-
żały do obywatela Słowacji.
Faktycznie zatrzymanym
mężczyzną był 28-letni Oby-
watel Ukrainy. Podejrzany tra-
fił do policyjnego aresztu. W
trakcie dalszych sprawdzeń

wyszło na jaw, że 28-latek po-
służył się sfałszowanymi do-
kumentami podczas rejestra-
cji swojej działalności gospo-
darczej.

Kryminalni, na podstawie
zgromadzonego w sprawie
materiału dowodowego,
przedstawili mężczyźnie trzy
zarzuty. Odpowie on za kiero-
wanie pojazdem pod wpły-
wem alkoholu, podstępnego
wprowadzenia w błąd funkcjo-
nariuszy oraz posłużenie się
sfałszowanym dokumentem.
Decyzja sądu został on tym-
czasowo aresztowany na okres
trzech miesięcy.

Policjanci odzyskali 
skradziony rower

Kilka dni temu do komendy
zgłosił się właściciel roweru,
który powiadomił munduro-
wych o jego kradzieży. Z relacji
zgłaszającego mężczyzny wy-
nikało, że jednoślad warty 2 ty-
siące sprawcy ukradli z klatki
schodowej. 

Sprawą zajęli się policjanci
zwalczający przestępczość
przeciwko mieniu. Dzięki zdo-
bytym informacjom, funkcjo-
nariusze ustalili, że związek
z tą kradzieżą może mieć Emil
R. W jego mieszkaniu poli-
cjanci ujawnili i zabezpieczy-

li skradziony rower. 26-latek
został zatrzymany i trafił do
policyjnej celi. Śledczy przed-
stawili mu już zarzuty kra-
dzieży. Wkrótce rower wróci
do właściciela. Za kradzież
grozi kara do 5 lat pozbawie-
nia wolności.

Policja apeluje do właścicie-
li rowerów o ich właściwe za-
bezpieczenie. Oto kilka rad
jak uchronić swój rower przed
kradzieżą: do zaparkowania
roweru wybieraj miejsca mo-
nitorowane, a sam pojazd wy-
posaż nawet w kilka dodatko-
wych zabezpieczeń. Część z
dostępnych linek, wykonana
jest niestety z materiałów sła-
bej jakości, które bez proble-
mu daje się pokonać podsta-
wowymi narzędziami. Dlate-
go przed zakupem odpowied-
niego zabezpieczenia warto
zasięgnąć rady bardziej do-
świadczonych znajomych lub
opinii fachowca. Kradzież za-
bezpieczonego roweru trwa
dłużej i naraża złodzieja na
zatrzymanie na gorącym
uczynku.

Sposobem, który może chro-
nić przed kradzieżą, ale przede
wszystkim pozwala na później-
szą identyfikację roweru lub je-
go właściciela jest jego oznako-
wanie jednośladu.

Kronika policyjna
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PPAASSSSAA:: KKoońńcczzyy ssiięę lleettnniiaa,, wwaakkaaccyyjjnnaa
ppooggooddaa.. PPrroossiimmyy oo ddwwaa ssłłoowwaa ppooddssuu-
mmoowwaanniiaa wwyyddaarrzzeeńń zzoorrggaanniizzoowwaannyycchh
pprrzzeezz uurrzząądd..

ŁŁUUKKAASSZZ CCIIOOŁŁKKOO:: Chcieliśmy, aby
mieszkańcy Ursynowa otrzymali cie-
kawą,  atrakcyjną i przede wszystkim
różnorodną ofertę kulturalną, i sądzę
że tak się stało.  Po pierwsze, warto

wspomnieć o koncertach, jakie odby-
ły się w ramach cyklu „Muzyczne La-
to”. W tym roku zamiast trzech zapla-
nowaliśmy wyjątkowo cztery – z cze-
go jeszcze jeden przed nami – 21 sierp-
nia wystąpi Warsaw Academic Big
Band. Wznowiliśmy także cykl mię-
dzypokoleniowych potańcówek, orga-
nizując je tym razem w Parku przy Ba-

żantarni. Dodatkowo, dzięki dofinan-
sowaniu ze środków dzielnicy, stwo-
rzyliśmy także możliwość odwiedze-
nia Parku Natolińskiego – poza zwie-
dzaniem w grupach zorganizowanych
odbyły się tam dwa koncerty. Nie za-
pominamy też o miłośnikach kina ple-
nerowego, do końca sierpnia trwają
projekcje filmów Woodego Allena.
Wspólnym mianownikiem dla wszyst-
kich wydarzeń jest wysoka frekwencja
mieszkańców. I odnosząc się do pyta-
nia – dzieje się tak nawet przy nie-
sprzyjającej pogodzie. W czasie ostat-
niego koncertu w Natolinie padało na-
prawdę intensywnie – a mimo to po-
nad dwustu mieszkańców zjawiło się,
aby posłuchać muzyki w tym niezwy-
kłym miejscu. Dla mnie to potwier-
dzenie, że nasza oferta jest atrakcyjna,
a także jasny sygnał od mieszkańców,
że doceniają nasze starania. Ursyno-
wianie nie zjawiają się na organizo-
wanych przez nas wydarzeniach przy-
padkowo – ale skrupulatnie planują
swój udział, po prostu chcą być współ-
uczestnikami tych wydarzeń. To dla
nas także ogromne zobowiązanie i mo-
tywacja do jeszcze cięższej pracy. Bo
przecież wszystko co robimy, robimy
dla naszych mieszkańców.

WWssppoommnniiaałł ppaann oo ppoottaańńccóówwkkaacchh ––
jjaakk wwyyjjaaśśnniićć ffeennoommeenn zzwwiiąązzaannyy zz zzaaiinn-
tteerreessoowwaanniieemm mmiieesszzkkaańńccóóww ttaakkąą ffoorr-
mmąą ssppęęddzzaanniiaa wwoollnneeggoo cczzaassuu ??

Potańcówki faktycznie okazały się
strzałem w przysłowiową „dziesiąt-
kę”. Swoją drogą zmiana lokalizacji
z Powsina na Park przy Bażantarni
spowodowała znaczne zwiększenie
frekwencji, ale takich tłumów, jakie
były na pierwszej potańcówce z DJ
Wiką, nawet ja się nie spodziewałem.
Jest mi szczególnie miło, bo od ze-
szłego roku byłem gorącym orędow-
nikiem tego typu imprez.  Mamy na
Ursynowie pełnych energii i aktyw-
nych mieszkańców – i potańcówka to

dla nich okazja do świetnej zabawy
w gronie rodziny czy przyjaciół. Sta-
ramy się, aby potańcówki nie były do
siebie podobne – na każdej z nich gra-
ją inni DJ’e, co powoduje, że każde
ze spotkań ma swój klimat i niepo-
wtarzalną atmosferę.  Ostatnia szan-
sa na zabawę będzie w najbliższą nie-
dzielę. 

AA jjaakkiiee ppllaannyy nnaa nnaajjbblliiżżsszzee mmiieessiiąąccee??  
Szykuje się przepiękna jesień w ur-

synowskiej kulturze. We wrześniu, jak
co roku, zainaugurujemy nowy sezon
kulturalny – nie zabraknie wydarzeń z
udziałem wybitnych i cenionych pol-
skich artystów i ludzi sztuki. 25 wrze-
śnia będziemy celebrować Dzień Pa-
trona Warszawy czyli bł. Władysława
z Gielniowa i z tej okazji odbędzie się
rodzinny piknik w warszawskim kli-
macie, wystąpi m. in. Warszawska Or-
kiestra Sentymentalna. Listopad to
miesiąc, który przypadnie do gustu
szczególnie seniorom. Będziemy kon-
tynuować zapoczątkowany w zeszłym
roku Tydzień Seniora, czyli koncerty,
spektakle i seanse filmowe dedyko-
wane tej grupie wiekowej. W tym ro-
ku szykujemy wyjątkowo atrakcyjną
niespodziankę.  

Wybiegając dalej w przyszłość: przy-
gotowujemy konferencję, która po raz
pierwszy odbyła się w zeszłym roku,
czyli Video Arena Ursynów. Sukces
spotkania, które urosło do rangi wyda-
rzenia ogólnokrajowego, to promocja
naszej dzielnicy, a jednocześnie prze-
jaw innowacyjności, z którą Ursynów
w mojej ocenie powinien być kojarzo-
ny. Jesteśmy w końcu nowoczesną i
promującą nowości dzielnicą. Nie są to
oczywiście wszystkie nasze plany i
mam nadzieję, że wiele osób pozytyw-
nie zaskoczymy tym, co mamy w zana-
drzu.  Po intensywnych miesiącach
wakacyjnych atrakcji na Ursynowie
na pewno nie zabraknie.

R o z m a w i a ł  R a f a ł  K o s

Wywiad z zastępcą burmistrza Ursynowa Łukaszem Ciołko

Mieszkańcy przyjmują z entuzjazmem nasze propozycje
Ursynowski 

Nordic 
Walking

Gratka dla wielbicieli Nordic
Walking. Przez trzy kolejne sobo-
ty – 13, 20 i 27 sierpnia – odbędą
się weekendowe spacerów z kij-
kami po Lesie Kabackim. Każdego
z tych dni do Lasu Kabackiego wy-
ruszą dwie grupy: o 12.00 i o
13.45.  Pierwsza grupa przezna-
czona jest dla osób bardziej za-
awansowanych, chodzących szyb-
ciej, a druga – późniejsza, dla po-
ruszających się z kijkami w nieco
wolniejszym tempie.

Zajęcia wprowadzone zostały w
odpowiedzi na zainteresowanie
części uczestników spacerami z kij-
kami i wsparciem instruktora. Or-
ganizatorzy zapewniają sprzęt (ki-
je – po 20 par na grupę) dla uczest-
ników zajęć w każdej z przewidzia-
nych grup. Marsz leśnymi ścieżka-
mi poprowadzi wykwalifikowany i
doświadczony instruktor, który za-
pozna wszystkich chętnych z zasa-
dami tej aktywności fizycznej.
Zbiórka na zajęcia odbywa się koło
pętli autobusowej przy hipermar-
kecie „Tesco” (stacja metra „Kabaty”
– na parkingu Tesco – druga bra-
ma wjazdowa).

Zapisy do grup odbywają się pod
numerem telefonu 793 111 008
(tylko w godz. 10:30-18:30 w dni
powszednie) lub adresem e-mail:
radom.marta@gmail.com. Można
także zapisać się u instruktora bez-
pośrednio przed zajęciami – w przy-
padku pozostawania wolnych
miejsc na liście. Zajęcia realizowa-
ne są z inicjatywy i ze środków fi-
nansowych Dzielnicy Ursynów m.
st. Warszawy. Szczegółowe infor-
macje na temat zajęć w ramach Ur-
synowskiego Nordic Walking oraz
regulamin programu na stronie in-
ternetowej www.ursynow.pl.

Dużo niepokoju wywołały ob-
chody 72. rocznicy Powstania
Warszawskiego, w tle którego po-
wstało sporo odmiennych poglą-
dów, kogo z racji tej rocznicy po-
winno się wspominać i pokazy-
wać jako bohaterów. W społeczeń-
stwie dominuje pogląd, że powin-
no się wspominać tych, którzy bio-
rąc udział w powstańczej bitwie,
ponieśli rzeczywiście bohaterską
śmierć z rąk okupanta - hitlerow-
skich Niemiec.

Pamięć tych 18 tysięcy bohate-
rów, którzy zginęli w jakże nie-
równej walce na warszawskich
barykadach, wypada co roku
uczcić. Szkoda tylko, że ciszej w
rocznice Powstania mówi się o
śmierci  ok. 200 tysięcy  cywili
(kobiet, starców, dzieci). Mało też
mówi się o “śmierci “ Warszawy
jako  miasta i stolicy.

Wsłuchując się w słowa prze-
mówień rocznicowych, wygłasza-
nych przez naszego Prezydenta,
dowiedziałem się, że  “  nie ma
lepszych i gorszych powstańców .
Nie ma tych  mniej i bardziej bo-
haterskich”  

Trudno zrozumieć w tym miej-
scu Prezydenta, bo co do swoich
zachowań mówi nieprawdę. Kła-
mie. Niedawno podpisał ustawę,
na mocy której  mają zniknąć  na-
zwy symbolizujące  “komunizm”.
Taką  nazwą  do likwidacji jest  na
ursynowskim osiedlu  Stokłosy uli-
ca  Związku Walki Młodych
(ZWM). 

Jeżeli tak się stanie, to będzie
to dowód, że około 300  ZWM-o-
wców, którzy zginęli w Powstaniu
na Starówce, to “powstańcy gorsi”,
bo byli członkami ZWM (batalion
“Czwartaków”) . Z tego powodu w
przemówieniach rocznicowych
prezydenta, wspominającego bo-
haterów Powstania, powinno być
konsekwentnie powiedziane, że

hołd należy oddawać tylko nie-
którym z nich.  

Wg bowiem podpisanej  przez
prezydenta ustawy dekomuniza-
cyjnej  śmierć 300 powstańców
ZWM -owców  nie jest godna tego,
aby mieć w Warszawie nazwę
ZWM na wewnętrznej ulicy SBM
Stokłosy.  Przypomnę, ,że dowód-
ca powstania generał Tadeusz
Bór-Komorowski - za śmierć i wa-
leczną postawę  ludowych  ZWM

-owskich powstańców - odznaczył
najwyższym odznaczeniem po-
wstańczym -orderem Virtuti Mili-
tari i Krzyżem Walecznych  - ich
dowódcę gen Edwina Rozłubir-
skiego!!! Ten fakt to ewidentny
dowód, że walkę ZWM-owcówz
okupantem w czasie Powstania
doceniało  Polskie Państwo Pod-
ziemne !! 

Likwidacja nazwy ulicy ZWM
to zaprzeczanie dzisiaj  brater-
stwu broni w Powstaniu i bohater-
stwu ZWM-owców . To jest czysta
niegodziwość w stosunku do pole-
głych w tej samej sprawie 300 po-
wstańców .

Radna PiS Katarzyna Polak do-
maga się zmiany nazwy tej ulicy
ZWM, bo takie jest prawo nowej
ustawy!? To delikatnie mówiąc,
jest wysoce demoralizujące i fał-
szujące prawdę historyczną Po-
wstania Warszawskiego.  To  dzia-
łanie zasługujące na wstyd i hańbę!

Wśród takich kompromitują-
cych głosów pojawił się  “rodzy-
nek”, głos, że to jest wola miesz-
kańców tej ulicy. Pragnę zatem
jako  osoba od lat  broniąca na-
zwy  ZWM  poinformować, że
zgłosiłem wniosek do SBM o prze-
prowadzenie  w lipcu br.  (kolejnej
po  9 latach)  ankiety wśród
mieszkańców  tej ulicy- 19 blo-
ków  i 22 działających na tej uli-
cy firm .Oto wynik:

- 946 mieszkańców  wypowie-
działo się przeciw zmianie nazwy
tej ulicy

-81 mieszkańców było za zmia-
ną (zaledwie!)

-2  mieszkańców nie  udzieliło
odpowiedzi 

-  19 firm jest zmianie przeciw-
nych

-3 firmy są za zmianą (zaled-
wie!)      

Na tle takie propozycji zmiany
nazwy naszej ulicy warto wska-
zać też na  aspekt  ekonomiczny.
Otóż koszt zmiany nazwy  sięga
blisko  300 tysięcy złotych (miesz-
kańcy, firmy). Urząd miasta
mógłby wykonać wiele  innych  po-
trzebnych i pożytecznych dla ursy-
nowian zadań.

S ł a w o m i r  L i t w i n
S p o ł e c z n y  

P r z e w o d n i c z ą c y  O b r o n y
N a z w y  u l i c y  Z W M

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

Ciąg dalszy boju o nazwę ul. ZWM

ZZaassttęęppccaa bbuurrmmiissttrrzzaa ŁŁuukkaasszz CCiioołłkkoo wwrraazz zz DDJJ WWiikkąą ppooddcczzaass ppiieerrwwsszzeejj zz uurrssyynnooww-
sskkiicchh ppoottaańńccóówweekk
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Na ul. Jeżewskiego nastąpiła zmiana organizacji ruchu. W jej ramach ustawione
zostały znaki zakazu zatrzymywania wraz z tabliczką informującą o wywozie
zaparkowanego pojazdu na koszt właściciela, a także wykonano dodatkowe progi
zwalniające. Obecnie wdrożona organizacja ruchu ul. Jeżewskiego została
wybrana przez mieszkańców  podczas konsultacji społecznych.

Zgodnie z informacją z Urzędu Dzielnicy Ursynów „konsultacje społeczne w sprawie zmiany
organizacji ruchu na ul. Jeżewskiego odbyły się w dniach 18 stycznia – 7 lutego 2016 roku. 

Spośród 339 głosujących – 308 mieszkańców opowiedziało się za wariantem, w którym ruch
samochodowy odbywa się na zasadach ogólnych w układzie dotychczasowym tj. ulica Wańkowicza
jest drogą dwukierunkową i ul. Jeżewskiego jest drogą dwukierunkową, z ograniczeniem parkowania
po północnej stronie jezdni (projekt przewiduje ustawienie znaków B-36 (zakaz parkowania) z
tabliczką T-24 (wywóz pojazdów).”

Dzielnica Ursynów rozpoczyna w przyszłym tygodniu prace na ul. Karczunkowskiej. Nie dotyczą
one jednak nawierzchni drogowej, ale długo oczekiwanego chodnika. Odcinek o długości 280 metrów
i szerokości 1,5 metra powstanie już w sierpniu. Prace o wartości ponad 113 tys. zł obejmą odcinek
po północnej stronie jezdni ul. Karczunkowskiej, od ul. Sarabandy do ul. Pozytywki.

– Dotychczas tylko mówiono o potrzebie budowy nowego chodnika, jednak pozostawało to jedynie
deklaracją. O poprawę bezpieczeństwa wielokrotnie zabiegali zarówno mieszkańcy jak i radni. W tym
roku wykonaliśmy niezbędny projekt. Teraz rozpoczynamy działania związane z powstaniem drugiego
odcinka, gdyż przypomnę, że w ubiegłym roku zrealizowaliśmy chodnik na odcinku Puławska-
Sarabandy  – powiedział o inwestycji burmistrz Robert Kempa.

W sobotę w Parku Natolińskim odbyła się prezentacja muzyki, w szczególności
klasycznej, musicalowej i filmowej w znakomitym wykonaniu kwintetu
instrumentów dętych ArtaPlus Brass.  Pomimo niesprzyjającej plenerowym
prezentacjom pogody na koncert przybyło łącznie ponad dwustu mieszkańców
Ursynowa.  

Niespodzianką dla publiczności była możliwość udziału w losowaniu albumów dokumentujących
piękno przyrody otaczającej Pałac Natoliński i opatrzonych autografami występujących artystów. 

– Park Natoliński jest piękny także w deszczu, a deszcz na szczęście nie odstraszył mieszkańców
uczestniczących w sobotnim koncercie. Jednocześnie warto podkreślić, że dwa koncerty to kolejny
element otwarcia parku dla mieszkańców. Mam nadzieję, że dzięki dobrej współpracy z Centrum
Europejskim Natolin będziemy organizować podobne wydarzenia kulturalne w przyszłości. Cały
czas jest możliwość odwiedzenia kompleksu parkowego dzięki organizowanym wycieczkom” –
powiedział po koncercie zastępca burmistrza Łukasz Ciołko. 

Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia jest fundacja „Centrum Europejskie Natolin”, a cykl
koncertów otrzymał dofinansowanie ze środków Urzędu Dzielnicy Ursynów.

OOssttaattnniiaa ww ccyykklluu ppoottaańńccóówweekk ww nniieeddzziieellęę –– ddzziieellnniiccaa kkoońńcczzyy uuddaannyy ccyykkll mmiięęddzzyyppookkoolleenniioowwyycchh zzaabbaaww..
DDoobbrraa aattmmoossffeerraa ttaanneecczznnaa ww PPaarrkkuu pprrzzyy BBaażżaannttaarrnnii ggwwaarraannttoowwaannaa –– ssttaarrtt ttrraaddyyccyyjjnniiee oo ggooddzziinniiee
1177..0000.. WW ddnniiuu 1144 ssiieerrppnniiaa ddllaa uurrssyynnoowwiiaann zzaaggrraa DDJJ WWIITTeekk,, kkttóórreeggoo ccaałłee żżyycciiee kkrręęcciiłłaa mmuuzzyykkaa.. JJeesstt ttoo
oossoobbaa zz ppookkoolleenniiaa ppoollsskkiieeggoo ““bbiigg-bbeeaattuu”” –– ww llaattaacchh 6600-ttyycchh ggrraałł ii śśppiieewwaałł ww zzeessppoollee mmłłooddzziieeżżoowwyymm ppoodd
nnaazzwwąą ““TTuukkaannyy””.. ZZ zzaawwoodduu ii pprraakkttyykkii jjeesstt aauuttoommaattyykkiieemm.. JJeeżżeellii cchhooddzzii oo nniieeddzziieellęę,, DDJJ WWIITTeekk
zzaappllaannoowwaałł ddllaa uucczzeessttnniikkóóww ppoottaańńccóówwkkii uuttwwoorryy rryyttmmiicczznnee,, ttaanneecczznnee oorraazz rroocckk aanndd rroollllaa..

Po nowemu na Jeżewskiego
Zmiana organizacji ruchu

Koncert w Parku Natolińskim
Deszcz nie odstraszył słuchaczy

W niedzielę ostatnia szansa na zabawę!
Ursynowskie potańcówki

Prace ruszą jeszcze w sierpniu
Będzie chodnik na Karczunkowskiej
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Wielu z nas lubi spędzać
weekendowe poranki ro-
biąc zakupy na bazarku
„Na Dołku”. Choć wygląd
samego targowiska pozo-
stawia sporo do życzenia,
to jednak przywykliśmy
do naszych zaufanych
sprzedawców, którzy ma-
ją do zaoferowania
smaczne warzywa i owo-
ce, znacznie lepsze od
tych, które można dostać
w sklepach wielkopo-
wierzchniowych. 

Na „Dołek” przychodzi
się od niemal trzydzie-
stu lat nie tylko na za-

kupy, ale także, by zamienić kil-
ka słów ze znajomymi handla-
rzami i posłuchać „co w trawie
piszczy”. Włoszczyzna, pomido-
ry, maliny, czereśnie, jabłka, ale
także przedmioty użytku co-
dziennego, pieczywo, wędliny,
ryby – wszystko to można do-
stać w dość przyzwoitej
cenie, co wraz z do-
godną lokalizacją
sprawia, że
„Dołek” cieszy
się od lat ol-
brzymią po-
pularnością.  

Nad
ba-
zar-

kiem od pewne-
go czasu zbierają
się jednak ciemne
chmury. Wszystko za spra-
wą nadciągającej budowy Połu-
dniowej Obwodnicy Warszawy,
której tunel będzie przechodził
dokładnie pod powierzchnią
obecnie istniejącego targowiska.
Niestety, z racji budowy meto-
dą odkrywkową, handel będzie
musiał zniknąć z tego miejsca.
Faktem jest, że choć ruszy ona
nie wcześniej niż w 2017 roku, to
od kilku lat trwają starania o to,
żeby bazarek „Na Dołku” został
przeniesiony w miejsce tymcza-
sowej lokalizacji, albowiem cza-
su zostaje coraz mniej. 

Wchwili obecnej kupcy
otrzymali warunki
zabudowy na dwie

lokalizacje – teren przy Arenie
Ursynów, na skrzyżowaniu ul.
Płaskowickiej i Pileckiego po stro-
nie ul. Hirszfelda oraz drugi teren

– u zbiegu ul. Płaskowickiej i al.
KEN, po stronie pętli autobuso-
wej nieopodal osławionej już ul.
Polaka. W obydwu miejscach za-
proponowano niemal identyczny
projekt bazarku. W każdym z
dwóch potencjalnych miejsc skła-
dałby się on bowiem z 60 konte-
nerów modułowych ustawio-
nych na stałe, a także zadaszonej
przestrzeni na blisko 100 stano-
wisk dla kupców tymczasowych
pojawiających się tylko w week-
endy. Powierzchnia użytkowa ta-
kiego targowiska wynosiłaby ok.
1900 m2 i byłaby ponad dwu-
krotnie mniejsza od obecnej. 

Wprzypadku lokaliza-
cji przy ul. Polaka
przewidziano budo-

wę 45 miejsc postojowych, zaś
przy Arenie Ursynów skorzysta-
no by z już istniejących. Warun-
ki Zabudowy dla obydwu lokali-

zacji nakazują uwzględnienie
norm dotyczących emisji hała-
su, poszanowania istniejącej zie-
leni, a także w miarę możliwości
zmniejszenia uciążliwości dla
okolicznych mieszkańców. 

Wprzypadku terenu
przy ul. Polaka oko-
liczni mieszkańcy

bloków  nr 1, 3 oraz 5 od pewne-
go czasy podnoszą krzyk prote-
stu, przeciwko lokalizowaniu ba-
zarku na rogu al. KEN i ul. Pła-
skowickiej, chcąc uniknąć uciąż-
liwości związanych z sąsiedz-
twem targowiska. Dodatkowo
ich nastroje  podgrzewa, wraz
ze swoim stowarzyszeniem, by-
ły radny Ursynowa Piotr Skubi-
szewski, który kandydował w
wyborach samorządowych z

okręgu wyborczego obejmują-
cego m. in. ul. Polaka. Faktem
jest, że bezpośrednie sąsiedztwo
bazarku może być pewną niedo-
godnością, zwłaszcza w week-
endy, niemniej blokowanie jego
tymczasowej lokalizacji w tym
miejscu, a tym samym dawanie
alternatywy między likwidacją
targowiska a zepchnięciem go
na skrzyżowanie ul. Pileckiego i
Płaskowickiej może zakończyć
się jego całkowitym zniknięciem. 

L okalizacja przy Arenie
Ursynów, nieopodal ul.
Pileckiego, ma bowiem

znacznie gorsze połączenia ko-
munikacyjne od zbiegu al. KEN i
ul. Płaskowickiej, gdzie nie dość
że kursuje więcej autobusów, to
dodatkowo znajduje się on znacz-
nie bliżej stacji metra. Przeniesie-
nie bazarku w sąsiedztwo Areny
Ursynów mogłoby oznaczać je-
go zniknięcie w dość szybkim cza-
sie, albowiem mógłby on nie wy-

trzymać konkurencji są-
siedniej Biedronki, Li-

dla i Auchan,
zwłaszcza gdy

się weźmie
pod uwagę,
że w tej okoli-
cy mieszka
znacznie

mniej poten-
cjalnych klien-

tów niż przy al.
KEN. Wart odnoto-

wania jest fakt, że ul. Pi-
leckiego w trakcie budowy

obwodnicy będzie prawdopodob-
nie nieprzejezdna na wysokości
tunelu, co utrudni przedostanie
się na drugą stronę ul. Płaskowic-
kiej. Dodatkowo, należałoby
wziąć pod uwagę przyzwyczaje-
nia dotychczasowych kupują-
cych, którzy, jak wynika z ankie-
ty przeprowadzonej przez stowa-
rzyszenie PROJEKT URSYNÓW
w dniu 30 lipca na próbie 659
osób, opowiedzieli się zdecydo-
wanie (aż 76% ankietowanych)
za tymczasową lokalizacją bazar-
ku na terenie przy ul. Polaka. 

Faktycznie, bazarek nie
jest łatwym sąsiadem,
niemniej niezależnie od

tego gdzie zostałby umiejscowio-
ny, zawsze będzie budził sprze-
ciw okolicznych mieszkańców.
Z kolei z przyczyn formalno-pra-

wnych odpadają lokalizacje na-
przeciwko straży pożarnej (po
drugiej strony ul. Płaskowickiej),
czy w miejscu sławnego ursy-
nowskiego „fortepianu”. W peł-
ni rozumiem obawy mieszkań-
ców ul. Polaka 1, 3 i 5, niemniej
także i oni korzystają z usług tar-
gowiska, które jest dobrą alter-
natywą dla produktów kupowa-
nych w supermarketach. Prze-
niesienie ich na teren przy Arenie
Ursynów wiązałoby się z ryzy-
kiem, że doprowadzono  by do
śmierci bazarku, który znalazłby
się w znacznie gorszej lokaliza-
cji z punktu widzenia komfortu
dojazdu klientów. Należałoby się
zatem zastanowić, czy podbu-
rzanie przez Piotra Skubiszew-
skiego mieszkańców ul. Polaka
nie skończy się całkowitą likwi-
dacją popularnego targowiska? 

Zamiast protestować
przeciwko bazarkowi,
warto postawić mocny

nacisk na to, aby kupcy dokona-
li wszelkich starań, by nowe tar-
gowisko było uporządkowane,
dobrze zorganizowane i przede
wszystkim estetyczne. Przeno-
sząc je do dogodnej lokalizacji
nie będziemy się musieli bowiem
martwić o potencjalnych klien-
tów, a zgranie tych wszystkich
elementów sprawi, że wielu
mieszkańców Ursynowa będzie
zadowolonych.  

M a c i e j  A n t o s i u k

Za kilka miesięcy powinny ru-
szyć prace dotyczące odcinka
Południowej Obwodnicy War-
szawy przebiegającego przez Ur-
synów. W związku z tym, że in-
westycja będzie wykonywana
metodą odkrywkową/podstro-
pową,  „Bazarek na Dołku”,
prawdopodobnie do końca roku
będzie musiał przenieść się w in-

ne miejsce. Poszukiwanie tym-
czasowej lokalizacji dla targo-
wiska już dawno powinno się
zakończyć, a niestety dalej nie
wiemy, gdzie ten bazarek będzie
funkcjonował. 

Dodatkowo całej sprawie przenosin
bazarku towarzyszy nieetyczne połą-
czenie prywatnego biznesu ursynow-
skiego radnego z Platformy Obywatel-
skiej i polityki. 

Dlaczego? W wyborach samorządo-
wych w 2014 r. radnym z Komitetu
Wyborczego Platformy Obywatelskiej
został Piotr Karczewski, który jest pre-
zesem Stowarzyszenia Kupców Inwe-
storów Giełdy „Na Dołku”. Stowarzy-
szenie to natomiast prowadzi swoją
działalność gospodarczą na Ursyno-
wie na terenie, który jest własnością m.
st. Warszawy. 

Radny ten (prezes) cały czas zabie-
ga o miejsce, by na czas budowy dro-
gi ekspresowej bazarek mógł działać
tymczasowo. 

Nie byłoby nic w tym złego, bo też
uważam, że bazarek (a może bazarki)
powinien istnieć, ale niepokojąca jest
w tej sytuacji dwuznaczna rola tej oso-
by. Jest ona bowiem jednocześnie rad-

nym i przedstawicielem działalności
gospodarczej wykonywanej z wykorzy-
staniem stołecznego mienia. Dodatko-
wo podejmuje działania, aby bazarek na
czas budowy POW został przeniesiony
w inne miejsce, które również jest wła-
snością miasta. Upraszczając, wygląda
to tak, że radny ma swoją firmę, która
prowadzi działalność na działkach gmi-
ny, gdzie sprawuje mandat i występuje
do tej gminy by ona wspierała jego pry-
watny biznes. 

Taka sytuacja może bulwersować
opinię publiczną, gdyż mamy do czy-
nienia z kolizją interesu prywatnego z
interesem publicznym. Taki radny bo-
wiem ma wpływ (formalny i niefor-
malny) na wiele podejmowanych
uchwał i decyzji dotyczących nieru-
chomości (np. plany zagospodarowa-
nia przestrzennego), na której prowa-
dzi swoje interesy (albo będzie pro-
wadził – nowa lokalizacja dla targowi-
ska). Taki radny może chcieć narzu-
cić odpowiednią dla siebie nową lo-
kalizację targowiska, ale niekorzyst-
ną z punktu widzenia interesu dzielni-
cy i mieszkańców. A z taką próbą ma-
my obecnie do czynienia (próba umiej-
scowienia bazarku przy ul. Polaka, cze-

mu od dawna sprzeciwiają się okolicz-
ni mieszkańcy i mają rację gdyż obok
będzie budowana POW: bazar w tym
miejscu przyczyni się to do pogorsze-
nia jakości życia i bezpieczeństwa dla
okolicznych mieszkańców; degrada-
cji środowiska przyrodniczego; pogor-
szenia estetyki okolicy). 

Biorąc pod uwagę fakt, iż waga gło-
su takiego radnego jest istotna, to sytu-
acja jest poważna. To wszystko wpływa
negatywnie na standard życia publicz-

nego na Ursynowie i nie przyczynia się
do rozwiązania problemu bazarku, a
pozostawia niesmak spowodowany
konfliktem interesu. Niestety, wymie-
nione w artykule okoliczności nie powo-
dują żadnej rekcji ze strony sprawującej
władzę na Ursynowie koalicji, która
udaje, że wszystko jest w porządku i że
problem nie istnieje. 

P i o t r  S k u b i s z e w s k i  
R a d n y  w  l a t a c h  2 0 0 2 - 2 0 1 4

N A S Z  U R S Y N Ó W  

Czy bazarek przetrwa przeprowadzkę?

Lokalizacja przy ul. Polaka najlepsza

Bazarek i konflikt interesów radnego PO 

Spór o nową lokalizację trwa nadal
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Mamy już niezbite dowody na próbę przekrętu związanego z reprywatyzacją nieruchomości przy ulicy Narbutta 60

BGN pomagało w ewidentnym oszustwie...
Trwające od ponad dwóch lat dzien-
nikarskie śledztwo w sprawie podej-
rzanej reprywatyzacji kamienicy przy
ul. Narbutta 60 na Mokotowie zosta-
ło zakończone. Zdobyliśmy niezbity
dowód na niedopełnienie obowiąz-
ków służbowych przez urzędników
stołecznego Biura Gospodarki Nieru-
chomościami. Dzisiaj przekazujemy
pałeczkę prokuraturze. 

Przypomnijmy w skrócie sprawę budyn-
ku przy ul. Narbutta 60. otóż w maju
2014 r. Jerzy Mrygoń, zastępca dyrek-

tora stołecznego Biura Gospodarki Nierucho-
mościami, wydał decyzję o zwrocie (przekaza-
niu w użytkowanie wieczyste) działki o pow.
325 mkw. przy ul. Narbutta 60, na której w 1955
r. wybudowano ze środków skarbu państwa bu-
dynek mieszkalny z czternastoma lokalami.

Dziesięć mieszkań jest własnością miasta stołecz-
nego Warszawa, cztery zostały wykupione przez
najemców. Podstawą decyzji reprywatyzacyj-
nej jest akt notarialny ze stycznia 1947 r. sporzą-
dzony poza kancelarią, w suterenie jednej ze
zrujnowanych mokotowskich kamienic. Akt ten
sporządził jakoby niejaki Zygmunt Anyżewski
podającegy się za zastępcę notariusza Bronisła-
wa Czernica, mającego wówczas kancelarię przy
ul. Kapucyńskiej 6 w Warszawie. 

U rzędnicy BGN wydali nieruchomość
osobom prywatnym nie sprawdzając,
czy osobnik podający się za zastępcę

notariusza istniał w latach powojennych w ob-
szarze sądowniczo - notarialnym i czy był upraw-
niony do sporządzania aktów notarialnych. De-
cyzja podpisana przez Mrygonia zawiera po-
nadto dane niezgodne ze stanem faktycznym i
prawdopodobnie obarczona jest wadą. 

R oszczenie datuje się od 1999 r., mimo
to mokotowski ZGN pompował w re-
mont budynku setki tysięcy złotych z

funduszy komunalnych, nie biorąc pod uwagę,
że nieruchomość ma być reprywatyzowana.
Mało tego, do zarządu Wspólnoty Mieszkanio-
wej Narbutta 60 powołano... osoby ubiegające
się o zwrot tej nieruchomości. Urzędnik moko-
towskiej delegatury BGN wydał fałszywy doku-
ment poświadczając, że budynek Narbutta 60
powstał przed 1945 r., podczas gdy wszystkie

źródła mówią, iż wybudowano go w 1955 r.
Gdyby BGN oparł się na tym dokumencie, a
chyba o to w zamierzeniu chodziło, spadkobier-
cy byłych właścicieli nie musieliby wykupywać
od miasta dziesięciu mieszkań komunalnych,
bowiem otrzymaliby je gratis. Dostali oni od
urzędników dodatkowy bonus w postaci opera-
tu szacunkowego, w którym pani rzeczoznaw-
ca Wiesława Rejment - Zajączkowska wyceniła
metr kwadratowy mieszkania w wyremonto-
wanym budynku, zlokalizowanym w jednym z
najbardziej prestiżowych miejsc w stolicy, na...
4 tys. złotych. 

P rawdopodobnie taki był mechanizm
owego „dealu”: wyremontować budy-
nek za publiczne pieniądze, przejąć od

miasta 10 mieszkań o łącznej powierzchni 466
mkw po 4 tys. za mkw. i na pniu sprzedać je po
8 - 9 tys. zł za metr (to minimalna cena w tym

rejonie) zarabiając bez wysiłku ponad 2 milio-
ny. Jednocześnie na taką właśnie sumę zuboża-
łoby miasto stołeczne Warszawa. 

P rzez dwa lata robiliśmy wszystko, by
zainteresować tą mocno podejrzaną re-
prywatyzacją organy ścigania, ale bez-

skutecznie. Albo odmawiano wszczęcia postępo-
wania, albo też szybko je umarzano. Policjant-
ka z wydziału dochodzeniowo - śledczego mo-
kotowskiej komendy policji umorzyła śledztwo
w sprawie przekroczenia uprawnień przez
urzędników BGN. Postanowienie o umorzeniu
zatwierdziła mokotowska prokurator Katarzy-
na Kalinowska - Rinas. Mieszkańcy Narbutta
60 zaskarżyli postanowienie do sądu i wygrali.
Sędzia nakazała prokuraturze podjęcie postępo-
wania na nowo. Inna policjantka z tego wydzia-
łu pospiesznie umorzyła dochodzenie w sprawie
wystawienia przez urzędnika BGN dokumentu
urzędowego, w którym w sposób ewidentny
poświadczył nieprawdę. Uznała, że dochodze-
nie należy umorzyć “wobec braku danych dosta-
tecznie uzasadniających popełnienie czynu za-
bronionego”. Pani, za przeproszeniem, śledcza
miała przed nosem “fałszywkę”, którą jej osobi-
ście dostarczyłem. Mimo to nie dopatrzyła się
“danych dostatecznie uzasadniających...”. Być
może ta kobieta ma coś ze wzrokiem, skoro nie
dostrzegła w aktach twardego dowodu na popeł-
nienie czynu zabronionego? Prawda jest taka, że

policjantka bezzasadnie umorzyła dochodze-
nie nie zadając sobie nawet trudu napisania
uzasadnienia. Nadzorująca dochodzenie pro-
kurator z Mokotowa zignorowała fakt, że funk-
cjonariuszka pominęła wiele czynności, które
mogły być pomocne w wyjaśnieniu okoliczno-
ści poświadczenia przez urzędnika nieprawdy.

N ajlepszym dowodem na to, że moko-
towska prokuratura nie była zaintere-
sowana wyjaśnieniem podejrzanej re-

prywatyzacji może być odpowiedź byłego za-
stępcy tamtejszego prokuratora rejonowego
Pawła Szpringera na nasze pytanie zadane w try-
bie ustawy Prawo Prasowe, dlaczego poddawa-
na z naszej strony ciągłej krytyce prokuratura
uporczywie nie reaguje na sygnały prasowe o
możliwości popełnienia przestępstwa przez
urzędników miasta stołecznego Warszawy. Oto
ta odpowiedź, tu cytat: 

“Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów
nie miała obowiązku odnoszenia się do krytyki
zawartej w artykule prasowym...”. To wielka
bezczelność ze strony prokuratora, ponieważ
udzielając tak sformułowanej odpowiedzi stawia
on instytucję, w której pełni służbę, ponad pra-
wem. Art. 6, pkt. 2 ustawy Prawo Prasowe wręcz
nakazuje mu odniesienie się do krytyki praso-
wej: “Organy państwowe, przedsiębiorstwa pań-
stwowe i inne państwowe jednostki organizacyj-
ne oraz organizacje spółdzielcze są obowiązane
do udzielenia odpowiedzi na przekazaną im
krytykę prasową bez zbędnej zwłoki, nie później
jednak niż w ciągu miesiąca”. Przekazywaliśmy
prokuraturze nasze krytyczne publikacje przez
ponad rok.  Nie było żadnej reakcji. Ciekawost-
ką jest, to że ten mający sobie za nic ustawowy
zapis prokurator ponoć awansował. 

“Urzędnicy dzielnicy Mokotów nie przekro-
czyli uprawnień w sprawie sprzedaży budynku
przy ul. Narbutta 60 spadkobiercom byłych wła-
ścicieli oraz udzielenia im pełnomocnictwa do
reprezentowania m. st. Warszawy w tamtejszej
wspólnocie mieszkaniowej” – takie postanowie-
nie wydała w dniu 2 października 2015 r. wspo-
mniana wyżej mokotowska prokurator Kata-
rzyna Kalinowska - Rinas, umarzając tym sa-
mym śledztwo 6 Ds. 235/15/IV w sprawie z art.
231 kk. Jeśli weźmie się pod uwagę błahy z po-
zoru fakt, że mokotowska prokurator Rinas jest

żoną mokotowskiego wiceburmistrza Krzysz-
tofa Rinasa, który nadzoruje prace wydziałów
zawiązanych z architekturą oraz obrotem i go-
spodarką gruntami, można nabrać podejrzeń, że
nie wszystko było tak, jak być powinno. Proku-
rator Rinas nie powinna uczestniczyć w postę-
powaniach dotyczących pracowników urzędu,
w którym jednym z szefów jest jej małżonek. 

W sprawie Narbutta 60 ktoś wszystko
drobiazgowo obmyślił i zaplano-
wał. Zbyt dużo bowiem elementów

zazębia się tworząc jedną całość. To nie może być
dziełem przypadku. Mamy ogromny żal do mo-
kotowskich organów ścigania, których niektórzy
przedstawiciele miast służyć prasie pomocą w
wyjaśnieniu podejrzanej, ważącej miliony pu-
blicznych złotych reprywatyzacji, wręcz utrud-
niali dotarcie do prawdy. M. in. bezprawnie od-
mówiono dziennikarzowi donoszącemu o podej-

rzeniu popełnienia przestępstwa urzędniczego
uznania go za stronę w postępowaniu, co unie-
możliwiło mu przejrzenie akt i wniesienie zaża-
lenia na postanowienie o umorzeniu dochodze-
nia. Stosowano najróżniejsze sztuczki, aby tyl-
ko rozwodnić sprawę - wydawano niezasadne i
przedwczesne decyzje, pomijano wykonanie
szeregu czynności procesowych służących wy-
jaśnieniu okoliczności sprawy, nie przyjmowa-
no ustnych zawiadomień o przestępstwie, uma-
rzano postępowania i podejmowano je na nowo,
by ponownie umarzać (w tym celu taśmowo
przywoływano - często niezasadnie - art. 17
kpk). Sprawa reprywatyzacji nieruchomości
przy ul. Narbutta 60 z pewnością nie przynosi
chluby mokotowskim stróżom prawa.  

Dociekliwość i determinacja w dążeniu
do poznania prawdy tak nasza, jak i
czworga mieszkańców budynku Na-

rbutta 60 z panem Sławomirem Jabłońskim na
czele, przyniosły w końcu oczekiwany efekt. Na
początku sierpnia br. Wojciech Sołdaczuk, za-
stępca Prokuratora Okręgowego w Warszawie,
pismem PO VI 6 Dsn 257.2016 poinformował
mieszkańców, że “wydane w tych sprawach de-
cyzje merytoryczne uznane zostały za nieza-
sadne, w związku z czym polecono Prokurato-
rowi Rejonowemu Warszawa Mokotów podjąć
na nowo przedmiotowe postępowania i połą-
czyć je do wspólnego prowadzenia ze względu

na tożsamość przedmiotową”. Jednocześnie
uprzejmie poinformował, że Prokuratorowi Re-
jonowemu Warszawa Mokotów zwrócono uwa-
gę na stwierdzone w tych postępowaniach uchy-
bienia. Wszystko wskazuje na to, że próby roz-
wodnienia tej sprawy spalą na panewce. Scalo-
ne w jedno postępowanie poprowadzi Prokura-
tura Rejonowa Warszawa Mokotów pod nadzo-
rem Prokuratury Okręgowej w Warszawie.  

Doczekaliśmy się również odpowiedzi z
Ministerstwa Sprawiedliwości na na-
sze pytanie, czy Zygmunt Anyżewski

znajduje się w powojennym spisie asesorów
bądź aplikantów, ponieważ ustawowo tylko oso-
ba z tego grona mogła być umocowana jako za-
stępca notariusza (po powiadomieniu i uzyska-
niu zgody prezesów sądu okręgowego oraz Izby
Notarialnej). Z odpowiedzi rzecznika prasowe-
go resortu sprawiedliwości wynika (patrz ram-
ka), że asesora Anyżewskiego nie odnaleziono
ani w zasobach ministerstwa, ani w zasobach Ar-
chiwum Państwowego, ani w archiwach sądu
apelacyjnego, ani też, co najważniejsze, w archi-
wach Izby Notarialnej. 

J est to naszym zdaniem ostateczny do-
wód na to, że Zygmunt Anyżewski nie
posiadał uprawnień do sporządzania ak-

tów notarialnych, w szczególności poza kance-
larią notarialną. W związku z tym akt notarial-
ny ze stycznia 1947 r., który stanowi podstawę
roszczenia, jak również wydanej przez BGN de-
cyzji reprywatyzacyjnej, ma wartość, delikat-
nie rzecz ujmując, rolki papieru toaletowego.
To z kolei powinno stanowić dla prokuratury
impuls do podjęcia stosownych kroków mają-
cych na celu unieważnienie decyzji BGN  nr
197/GK/DW/2014 z dnia 26.05. 2014 r.

W dwóch audycjach na antenie Radia
dla Ciebie dyrektor Jerzy Mrygoń
zapewniał, że w aktach sprawy

znajduje się kserokopia oryginału aktu nota-
rialnego ze stycznia 1947 r. To nieprawda, w
książce wpisów w archiwum w Milanówku nie
ma żadnego śladu potwierdzającego, by jakikol-
wiek urzędnik stołecznego magistratu zapo-
znawał się z oryginałem. Gdyby porównano
oryginał z wypisem natychmiast zauważono
by, iż dokumenty różnią się od siebie (dopi-
ski). Ponadto Mrygoń jako koronny argument
przedstawiał świadectwo z 13 listopada 1947 r.,
stwierdzające, że w tym dniu do Wydziału Hi-
potecznego Sądu Okręgowego wpłynął wniosek
o wpisanie Jerzego R. jako właściciela działki
budowlanej z obecnym adresem Narbutta 60.
Tymczasem nie świadczy to o niczym. Każdy z
nas warszawiaków może bowiem złożyć gdzie-
kolwiek dowolny wniosek, na przykład o wpi-
sanie go jako właściciela PKiN. Przyjmą, po-
nieważ urzędnik w biurze podawczym nie we-
ryfikuje treści składanych podań i wniosków, tyl-
ko przybija pieczątkę z datą. 

R easumując, Jerzy Mrygoń podpisał de-
cyzję administracyjną skutkującą wy-
daniem prywatnym osobom mienia

komunalnego milionowej wartości nie poddając
weryfikacji kluczowego dokumentu, jakim jest
akt notarialny kupna - sprzedaży z 1947 r. Tym
samym nie dopełnił naszym zdaniem obowiąz-
ków służbowych i powinien ponieść za to odpo-
wiedzialność karną. Podobnie jak Waldemar
Gieryszewski, starszy specjalista w mokotow-
skiej delegaturze BGN, który w sposób ewident-
ny poświadczył nieprawdę w dokumencie urzę-
dowym. Fakt, że poprzednie kierownictwo Pro-
kuratury Rejonowej Warszawa Mokotów tolero-
wało patologię w postaci przekazywania proku-
rator Katarzynie Kalinowskiej - Rinas do nadzo-
rowania i prowadzenia postępowań dotyczą-
cych urzędników miasta stołecznego Warsza-
wa, w sytuacji kiedy pani prokurator jest żoną
urzędującego wysokiego rangą urzędnika mia-
sta stołecznego Warszawy, pozostawiamy bez
komentarza. 

C zy znajdzie się w kodeksie karnym ar-
tykuł, który pozwoli na ukaranie
urzędnika ZGN mającego na sumie-

niu powołanie do zarządu Wspólnoty Mieszka-
niowej Narbutta 60 trzech osób ubiegających
się o zwrot tej nieruchomości? Czas pokaże. Czy
decydentowi z mokotowskiego ZGN, który ob-
ficie sypał publicznym groszem na realizację
uchwał o remontach budynku Narbutta 60, ta-
śmowo podejmowanych przez spadkobierców
byłego właściciela nieruchomości, ujdzie to na
sucho? Byłoby to sprzeczne z poczuciem społecz-
nej sprawiedliwości.

J ak to z Narbutta 60 było? Skupmy się
na faktach. Prawdopodobne są dwie
wersje powstania w styczniu 1947 r.  ak-

tu notarialnego kupna - sprzedaży działki nr 4
przy Narbutta 60.  Wersja pierwsza: Anyżewski
wykonał tę czynność za cichą zgodą notariusza
Bronisława Czernica,  choć nie miał uprawnień.
Notariusz pozwolił mu zabrać z kancelarii swo-
ją pieczęć, pójść do sutereny zrujnowanego bu-
dynku Narbutta 58, sporządzić akt i zainkasować
sute honorarium, którym panowie zapewne się
podzielili. Za tą wersją przemawia niezbyt krysz-
tałowa przeszłość notariusza Czernica. 

Urodzony w 1889 r. w Elizawetpolu na
Zakaukaziu ukończył w 1913 r. wy-
dział prawny w Kijowie. Od 1914 do

1924 r. był kolejno aplikantem sądowym w War-
szawie i pomocnikiem adwokata, referentem
sądowym w Poskale (Turcja), sędzią śledczym
w Tyflisie (dzisiaj Gruzja) i podprokuratorem w
Łodzi. Jednak po kilku miesiącach zwolniono go
z powodu braku kompetencji i zesłano do Łęczy-
cy jako podprokuratora komisoryjnego. Szybko
zrezygnował z państwowej posady i został adwo-
katem w Łęczycy, a następnie kierownikiem
młyna wodnego w Mroczy. W 1924 r. dzięki re-
ferencjom od gen. Edwarda Szpakowskiego Mi-
nisterstwo Sprawiedliwości oddelegowało go
do Tucholi jako notariusza. 

Wdniu 17 kwietnia 1928 r. Minister-
stwo Skarbu poinformowało mini-
stra sprawiedliwości, że “Bronisław

Czernic, notariusz w Tucholi, sporządził 25 lu-
tego 1928 r. dwa akty notarialne (tu nazwiska
zbywców oraz kupujących). Od tych aktów, za-
rejestrowanych pod nr 119 i 120, notariusz wy-
mierzył opłaty stemplowe, ale tych opłat nie po-
brał”. Chodziło o kupno - sprzedaż domu towa-
rowego, więc opłata stemplowa musiała być
wysoka. Urzędnik Ministerstwa Skarbu przyta-
cza pokrętne wyjaśnienia Czernica i nie zosta-
wia na nich suchej nitki (dokument jest w posia-
daniu redakcji). Przez rok prowadzone było
przeciwko Czernicowi postępowanie dyscypli-
narne, ale zdołał się jakoś  wymigać. Jednak nie
otrzymał posady w Warszawie, o którą od lat
mocno zabiegał. Dopiero władza ludowa, która
po wojnie mocno odczuwała brak osób z praw-
niczym wykształceniem, przywróciła mu upraw-
nienia notariusza. W styczniu 1947 r. Czernic po-
świadczył w repertorium nr 2250/47, że akt
notarialny kupna - sprzedaży nieruchomości
Narbutta 60 został zeznany w jego kancelarii, co
jest nieprawdą. W wypisie z aktu notarialnego
(repertorium nr 27/47) podpisanym przez Any-
żewskiego stoi bowiem jak wół, że został on ze-
znany w lokalu Mariana Lewandowskiego przy
ul. Narbutta 58. 

Wersja druga: Zygmunt Anyżewski
kręcił się przed wojną po notaria-
tach. Prawdopodobnie był kanceli-

stą, czyli gryzipiórkiem w zarękawkach, który
wykonywał różne prace biurowe. Dowodem
na to jest jego obecność w spisie  członków
Związku Pracowników Notariatu i Hipoteki z
1937 r. Podkreślam –  związku PRACOWNI-
KÓW,  a nie w związku notariuszy, asesorów,
czy aplikantów. Anyżewski figuruje też w księ-
dze GOŚCI odwiedzających kancelarię Broni-
sława Czernica, a to mówi wiele. Być może
zdołał uzyskać zaufanie notariusza do tego
stopnia, że był w stanie “wypożyczyć” sobie
na kilka godzin jego pieczęć, wykonać co trze-
ba w gruzach budynku Narbutta 58, zainkaso-
wać gotówkę i schować ją do własnej kieszeni.
Jedna z tych wersji jest prawdziwa. Gruntow-
ne przeszukanie na prośbę rzecznika Minister-
stwa Sprawiedliwości archiwów własnych re-
sortu, sądu apelacyjnego, Archiwum Państwo-
wego oraz Izby Notarialnej świadczy w spo-
sób niezbity, że Zygmunt Anyżewski nie był
formalnie umocowany jako zastępca notariu-
sza, nie miał więc uprawnień do sporządza-
nia aktów notarialnych w ogóle, a poza kance-
larią w szczególności. 

Wtym momencie pojawia się kolejny
ważny problem. Jeden z mieszkań-
ców budynku Narbutta 60, które-

mu udało się przejrzeć zasoby Archiwum Pań-
stwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w
Milanówku pod kątem działalności Zygmunta
Anyżewskiego, twierdzi, że widział tam kilka
aktów notarialnych z okresu powojennego spo-
rządzonych przez tego człowieka. Rzecz wyma-
ga skrupulatnego sprawdzenia, bo skoro Any-
żewski nie posiadał stosownych uprawnień spo-
rządzone przez niego akty nie mają żadnej war-
tości. A jeśli na ich podstawie wydano już oso-
bom prywatnym  mienie komunalne? To dobre
pytanie, ale wiążącej odpowiedzi może na nie
udzielić wyłącznie prokuratura. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Szanowny Panie Redaktorze,
W odpowiedzi na zapytanie uprzejmie informujemy, że postępowanie wyjaśniające prowadzone w tej sprawie nie doprowadziło

w chwili obecnej do odnalezienia dokumentów pozwalających ustalić, czy pan Zygmunt Anyżewski w 1947 r. był asesorem
notarialnym Izby Notarialnej w Warszawie. Zgodnie z art. 36 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27
października 1933 r. Prawo o notariacie, obowiązującego w analizowanym okresie, rada izby notarialnej miała obowiązek,
z początkiem każdego roku, przedstawić prezesowi sądu apelacyjnego i prezesom sądów okręgowych, prowadzoną na mocy art.
34 pkt. 9 cytowanego rozporządzenia, listę asesorów i aplikantów notarialnych okręgu sądu apelacyjnego oraz zawiadamiać
o wszelkich zmianach zachodzących w tych listach w ciągu roku.

Ponadto, w myśl art. 20 cytowanego rozporządzenia prezes sądu okręgowego był każdorazowo informowany przez
notariusza o przerwie w pełnieniu obowiązków, wyznaczonym zastępcy oraz o powrocie do zajęć, a także wyznaczał zastępcę
notariusza, w przypadku określonym w art. 20 §4 rozporządzenia. Natomiast w przypadku opróżnienia stanowiska notariusza
lub zawieszenia notariusza w czynnościach, prezes sądu apelacyjnego wyznaczał czasowo do pełnienia obowiązków notariusza
zastępcę spośród asesorów notarialnych do wykonywania zastępstwa. Nadmienić należy, że obowiązujące w analizowanym okresie
przepisy nie przewidywały powoływania na stanowisko asesora notarialnego. Zgodnie z art. 60 §1 rozporządzenia, po złożeniu
egzaminu notarialnego aplikant staje się asesorem notarialnym. W odróżnieniu zatem od notariuszy, których mianował
minister sprawiedliwości (art. 6 rozporządzenia), aplikant notarialny stawał się z chwilą złożenia z wynikiem pozytywnym
egzaminu notarialnego asesorem notarialnym z mocy prawa.

Jak już wcześniej informowaliśmy, wystąpiliśmy do  prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz do prezesa Rady Izby
Notarialnej w Warszawie z prośbą o udzielenie informacji, czy na liście asesorów notarialnych Izby Notarialnej w Warszawie
w 1947 roku był umieszczony Zygmunt Anyżewski oraz czy styczniu 1947 r. został on wyznaczony zastępcą notariusza
Bronisława Czernica, prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie.

Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie poinformował, że w zasobach archiwalnych tego sądu nie ma dokumentów z
okresu poprzedzającego powstanie sądu w roku 1990, z kolei prezes Rady Izby Notarialnej w Warszawie poinformował, że Rada
nie dysponuje materiałami archiwalnymi i nie posiada informacji o Zygmuncie Anyżewskim. W toku dalszych wyjaśnień
zwróciliśmy się, powołując się na wynikający z art. 36 cytowanego wyżej rozporządzenia obowiązek przekazywania przez radę
izby notarialnej listy asesorów i aplikantów notarialnych również prezesowi właściwego sądu okręgowego, do prezesa Sądu
Okręgowego w Warszawie z prośbą o udzielenie informacji, czy na liście asesorów notarialnych Izby Notarialnej w Warszawie
w 1947 r. umieszczony był Zygmunt Anyżewski oraz czy w styczniu 1947 r. został on wyznaczony zastępcą notariusza
Bronisława Czernica.

Pismem z dnia 29 czerwca 2016 r. prezes Sądu Okręgowego w Warszawie poinformował, że lista asesorów notarialnych z
1947 r. znajduje się w zasobach Archiwum Państwowego w Warszawie. Po uzyskaniu tej informacji zwróciliśmy się do dyrektora
Archiwum Państwowego w Warszawie o przesłanie kopii listy asesorów notarialnych Izby Notarialnej w Warszawie z 1947 r.
W odpowiedzi z dnia 25 lipca 2016 r., która wpłynęła do nas 1 sierpnia 2016 r., dyrektor poinformował, że Archiwum
Państwowe w Warszawie nie posiada w swoim zasobie wyżej wymienionego dokumentu. Z uwagi na powyższe ponownie
wystąpiliśmy do prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o podanie bliższych danych dotyczących przekazania do Archiwum
Państwowego poszukiwanego dokumentu (daty przekazania, numeru spisu, itp.), które mogą być pomocne w jego odnalezieniu
w zasobach Archiwum Państwowego. Celowe stało się także ponowne wystąpienie do prezesa Rady Izby Notarialnej w Warszawie
z prośbą o wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji archiwalnej z okresu działania Izby Notarialnej w Warszawie do
1952 r.

Należy zauważyć, że poszukiwane dokumenty pochodzą sprzed ponad 50 lat, od chwili ich sporządzenia kilkakrotnie
zmienił się ustrój i organizacja notariatu, jak również organy nadzoru i tym należy tłumaczyć trudności w ich odnalezieniu.
Jednocześnie podkreślić należy, że przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 1933
r. Prawo o notariacie nie przewidywały uprawnień nadzorczych ministra sprawiedliwości nad asesorami notarialnymi, jak również
obowiązku przekazywania ministrowi sprawiedliwości prowadzonych przez właściwe rady notarialne list asesorów notarialnych,
czy też informowania o wyznaczeniu asesora notarialnego zastępcą notariusza. Dlatego z dużym prawdopodobieństwem
stwierdzić należy, że takie dokumenty nie mogą znajdować się w zasobach archiwalnych ministerstwa sprawiedliwości, w
przeciwieństwie do dokumentów dotyczących notariuszy, stąd też akta osobowe notariusza Bronisława Czernica zostały
odnalezione w naszych zasobach archiwalnych.

Niezależnie od powyższego nadmienić należy, że, jak wynika z informacji zwartych w artykule „Z życia organizacyjnego”
zamieszczonym w czasopiśmie „Notariat - Hipoteka” (nr 5-6 z 1937 r., str. 56) osoba o nazwisku Zygmunt Anyżewski istniała
i w 1937 r. była członkiem Związku Pracowników Notariatu i Hipoteki.

Z poważaniem,

M i l e n a  D o m a c h o w s k a
G ł ó w n y  S p e c j a l i s t a

W y d z i a ł  K o m u n i k a c j i  S p o ł e c z n e j  i  P r o m o c j i  
B i u r o  M i n i s t r a  
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Głównym obowiązkiem radnego jest praca na rzecz mieszkańców. Choć zazwyczaj
polega ona na przyjmowaniu ich postulatów i przekazywaniu ich, na przykład, za
pomocą interpelacji, stosownym organom, to czasem trzeba wziąć sprawy we
własne ręce. Tak uczynił dzielnicowy radny Piotr Wajszczuk, który wraz z
członkami Inicjatywy Mieszkańców Ursynowa (IMU) w ubiegłym tygodniu
uporządkował uciążliwe krzewy na ul. Bekasów.

Na początku miesiąca mieszkanka tej okolicy, Sylwia Migut z IMU zgłosiła radnemu Wajszczukowi
kilka problemów w tej okolicy, w tym właśnie kwestię rozrastających się roślin uniemożliwiających
poruszanie się chodnikiem. Efektem tego zgłoszenia była interpelacja złożona pod koniec czerwca,
na którą już po kilku dniach przyszła odpowiedź od burmistrza. Zgodnie z nią stosowne zlecenie zostało
wysłane do firmy Fal-Bruk Sp. z o. o. sp. k., która na zlecenie Urzędu Dzielnicy miała problem
rozwiązać. Niestety, minął miesiąc, a nic nie zostało zrobione, więc członkowie IMU postanowili zająć
się problemem własnoręcznie.

“Trwa lato i rośliny szybko się rozrastają, dlatego trzeba było coś z tym zrobić. Zebraliśmy kilka osób,
wzięliśmy sekatory i piły, i uporaliśmy się z problemem. Teraz można tu już normalnie przejść,
widoczna jest także tabliczka z nazwą ulicy.” – mówi Wajszczuk. Jak to możliwe, że profesjonalna firma
z siedzibą – nomen omen – na Zielonym Ursynowie nie była w stanie przez miesiąc zrobić tego, co grupa
aktywistów zrobiła w jedno popołudnie? A może to Urząd nie dopilnował realizacji tego zlecenia. Radny
zapewnił, że zamierza wyjaśnić te wątpliwości. “Priorytetem było ułatwienie życia mieszkańcom. Nie
ma jednak wątpliwości, że za to zlecenie firma nie powinna otrzymać wynagrodzenia – poproszę
burmistrza o dopilnowanie tego i wyjaśnienie, dlaczego przez miesiąc nic nie zostało zrobione.” –
podsumował Piotr Wajszczuk. 

Mieszkańcy obserwujący pracę bardzo ją docenili, dziękując aktywistom z IMU. Krzewy były
szczególnie uciążliwe dla matek z wózkami, które niejednokrotnie musiały wjeżdżać na jezdnię aby
je ominąć. Teraz chodnik jest przejezdny i mamy nadzieję, że taki już pozostanie, a zieleń będzie
konserwowana na bieżąco.
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PPAASSSSAA:: OOdd kkiieeddyy ddzziiaałłaa
KKlluubbootteekkaa DDoojjrrzzaałłeeggoo CCzzłłoo-
wwiieekkaa,, iillee oossóóbb uucczzeessttnniicczzyy ww
jjeejj pprraaccaacchh??

IIRREENNAA KKAARRPPOOWWIICCZZ:: Funda-
cja Kluboteka Dojrzałego Czło-
wieka rozpoczęła działalność
na ursynowskim Natolinie w
marcu 2012 r. – stworzyłyśmy to
miejsce wspólnie z przyjaciół-
ką Magdą Dąbrowską obecną
prezes fundacji. Był pomysł,
chęci do działania i ogromne
wsparcie bliskich i przyjaciół.
Kiedy zaczynałyśmy, opierały-
śmy się  właśnie na nich i do
dzisiaj są naszym wiernym za-
pleczem. Z upływem czasu tak-
że spośród klubowiczów wyło-
niła się liczna grupa aktywnych,
kreatywnych osób chcących
działać i dawać siebie innym,
za co im wszystkim bardzo dzię-
kujemy. Dzisiaj skupiamy wo-
kół Kluboteki ponad 600 osób,
a wiele innych przychodzi do
nas tylko na czwartkowe spo-
tkania otwarte np. Klub Podróż-
nika, spotkania z ciekawymi
ludźmi, piosenką itp.

JJaakkiimmii sspprraawwaammii zzaajjmmuujjee ssiięę
KKlluubbootteekkaa??

Statutowo działamy na rzecz
osób po 50. roku życia. Poprzez
pokazanie alternatywnych form
aktywności chcemy przeciw-
działać wykluczeniu społeczne-
mu. W Klubotece można cieka-
wie spędzić czas i poznać no-
wych przyjaciół. Jesteśmy  miej-
scem otwartym na ludzi i po-
mysły, oferującym zajęcia o róż-
nej tematyce, prowadzone w
różnych formach. Łączymy po-
kolenia – prowadzimy  warszta-
ty, na których współpracują ze
sobą dwie, a nawet trzy genera-
cje, np. śmiechoterapia w
przedszkolu, czy spotkania z hi-
storią dla młodzieży szkolnej.
W ramach zimy i lata w mieście
tworzymy warsztaty rękodzieła
dla dzieci i gramy wspólnie w
gry planszowe. Nasza idea to
integracja – łączenie, a nie izo-
lowanie ludzi.

JJaakkiiee kkoonnkkrreettnnee ddzziiaałłaanniiaa ssąą
ppooddeejjmmoowwaannee?? 

Nasza oferta jest bardzo sze-
roka : konwersacje językowe
na różnych poziomach (angiel-
ski, niemiecki, rosyjski), warsz-
taty fotograficzne, muzyczne,
rękodzieło, decoupage, śmie-
choterapia, integracyjny klub
foto, malarstwo, gry planszo-
we, gimnastyka umysłu, warsz-

taty psychologiczne, klub po-
dróżnika, spotkania z ciekawy-
mi ludźmi, podwieczorki lite-
rackie i muzyczne, wykłady do-
tyczące zdrowia, żywienia, wy-
stawy (malarstwo, fotografia,
rękodzieło itp.), wycieczki jed-
no- i kilku dniowe – również za
granicę, wyjazdy  rowerowe,
wizyty w ośrodkach kultury,
plenery fotograficzne i malar-
skie. Przygotowujemy też wła-
sne programy artystyczne, ba-
le przebierańców i spotkania
integracyjne, a nawet jubile-

usze klubowiczów. Uczestni-
czymy  czynnie w życiu Ursyno-
wa i Warszawy. Bierzemy
udział w piknikach, festynach,
paradach jak również  z powo-
dzeniem i nagrodami bierzemy
udział w  juwenaliach i konkur-
sach. Pomagamy w organizacji
BALU DLA NIEPEŁNOSPRAW-
NYCH MIESZKAŃCÓW URSY-
NOWA, duża grupa naszych  li-
derów gier planszowych brała
w udział w FESTIWALU GIER

PLANSZOWYCH na Stadionie
Narodowym. Byliśmy wolonta-
riuszami na wielotysięcznej im-
prezie towarzyszącej Warszaw-
skim Targom Książki. Dajemy
też siebie innym. To, co two-
rzymy, przekazujemy tam,
gdzie można sprawić radość –
szyliśmy “przytulaki” dla cho-
rych dzieci ze Stowarzyszenia
Po Pierwsze Rodzina i Poradni
Aga i jasieczki dla hospicjum
na Ursynowie. Aktywnie
uczestniczymy w spotkaniach
ursynowskiego DKDS.

JJaakk mmiieesszzkkaańńccyy UUrrssyynnoowwaa rree-
aagguujjąą nnaa PPaańńssttwwaa aakkttyywwnnoośśćć??

Działania prowadzone przez
nas spotykają się z ogromnym
zainteresowaniem, a my z do-
wodami sympatii. Często jest
więcej chętnych niż miejsc na
warsztatach. Ciepłe słowa, ge-
sty, pyszne ciasto, owoce i prze-
twory  z działki, rozmowy z
ludźmi i wsparcie w trudnych
chwilach – to powoduje, że
chcemy tu przychodzić.  Wspa-

niała współpraca, chęć pomo-
cy i troska o drugiego człowie-
ka. Klubowicze traktują nas jak
kogoś bliskiego, zapraszają tu
przyjaciół i rodziny. Tworzy  to
ciepłą, rodzinną atmosferę, da-
je osobom starszym poczucie
bezpieczeństwa. Powstają no-
we przyjaźnie, co uczestnikom
i nam daje wielką satysfakcję i
napęd do dalszego działania.
Kluboteka w ciągu 4,5 roku
zgromadziła wokół siebie
ogromną rzeszę ludzi bardzo
aktywnych, chcących działać i

dawać siebie innym. Ogromna
liczba uczestników mówi sama
za siebie – jesteśmy miejscem
lubianym, odwiedzanym i two-
rzymy wielką wielopokolenio-
wą, wspierającą się nawzajem
rodzinę. Jesteśmy organizacją
non-profit, czyli wszystkie zdo-
byte środki  przeznaczamy na
cele statutowe. 

JJaakkiiee pprroojjeekkttyy uuddaałłoo ssiięę zzrree-
aalliizzoowwaaćć??

Fundacja zrealizowała do tej
pory piętnaście projektów, szes-
nasty  jest na półmetku, oraz
dwa nowe, które będziemy
kończyć po wakacjach. Są to
działania w różnych obszarach
- kultury, sportu, integracji mię-
dzypokoleniowej – społeczne i
edukacyjne, finansowane lub
współfinansowane przez
Urząd  m. st  Warszawy, Urząd
Dzielnicy Ursynów, FIO Ma-
zowsze Lokalnie, ASOS, Fun-
dację Nutricia oraz naszą Fun-
dację Kluboteka Dojrzałego

Człowieka. Otrzymaliśmy rów-
nież małe granty z Urzędu m.
st. Warszawa. To projekty z ob-
szernymi programami i nie spo-
sób opisać każdego z nich, ale
są zamieszczone na naszej stro-
nie www.kluboteka.info. Przy-
gotowując projekty startujemy
w konkursach, gdzie rywalizu-
jemy często z wieloma tysiąca-
mi innych organizacji. Nasza
działalność nie ogranicza się
jednak tylko do projektów, bar-

dzo dużo dają z siebie sami klu-
bowicze i to oni tak naprawdę
tworzą Klubotekę i to ich po-
mysły są realizowane przez
nich samych.

JJaakkiiee ssąą ppllaannyy nnaa nnaajjbblliiżżsszząą
pprrzzyysszzłłoośśćć ??

W czwartki  o godzinie 18.00
zapraszamy na spotkania
otwarte. Wrzesień rozpoczyna-
my wernisażem Hanny Szafrań-
skiej - “Patchworki”. W kolej-
nym tygodniu, 8 września za-
praszamy na „Wieczór literac-
ko-muzyczny”, który poprowa-
dzi Henryk Ditchen. Ponadto
11 września będziemy repre-
zentowali naszą dzielnicę na
pikniku rodzinnym „Europa
zmienia Warszawę”, na Polach
Mokotowskich, gdzie  w odpo-
wiednich dla roli strojach wy-
stąpimy w programie “KLUBO-
TEKA DZIECIOM” . I dalej : 22
września – ogólnopolski festi-
wal piosenki retro, 29 września
klub podróżnika – o Panamie
opowie Anna Sobolewska. 1
października zapraszamy na
wielopokoleniowe, rodzinne
warsztaty  przygotowywania
zdrowych posiłków. Będziemy
m. in. robić ciasteczka, których
nie trzeba piec. Od września,
do końca roku realizujemy trzy
projekty finansowane ze środ-
ków Urzędu Dzielnicy Ursynów.
Częściowo jest to kontynuacja
rozpoczętego wcześniej projek-
tu, na pozostałe można zapisy-
wać się w Klubotece  od 16
sierpnia. Aktualny plan pracy
na każdy miesiąc jest na naszej
stronie www.kluboteka.info i
https://www.facebo-
ok.com/Kluboteka/.

JJaakk mmiieesszzkkaańńccyy UUrrssyynnoowwaa
mmooggąą wweesspprrzzeećć wwaasszzee ddzziiaa-
łłaanniiee ??

Uczestnicząc w projektach i
inicjatywach fundacji, działając
jako wolontariusze, wspierając
jej działania oraz przekazując
choćby najmniejszą darowiznę
na cele statutowe na nasze kon-
to. Liczymy też na ursynowskich
przedsiębiorców - jesteśmy
otwarci na współpracę i pomysły.
Bank Pekao S.A. nr konta: 22
1240 6250 1111 0010 4323
9941. Bardzo dziękujemy za każ-
de wsparcie

R o z m a w i a ł  R a f a ł  K o s

WW nnaassttęęppnnyymm nnuummeerrzzee „„PPaass-
ssyy”” pprrzzyybblliiżżyymmyy hhiissttoorriięę kkoolleejjnneejj
oorrggaanniizzaaccjjii..

Radny Piotr Wajszczuk wziął sprawy w swoje ręce

Zamiast gadać, sam zrobił z sąsiadami!

Rozmawiamy z Ireną Karpowicz wiceprezes Fundacji Kluboteka Dojrzałego Człowieka

Nasza idea to integracja sąsiadów
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Jak Stanisław Konarski niósł w XVIII wieku kaganek oświaty

Collegium Nobilium – elitarna szkoły dla młodzieży

P r o f .  d r  h a b .  L e c h  K r ó l i k o w s k i

Od 1730 roku działało w Rzy-
mie zreformowane pijarskie
Collegium Nazarenum, będące
w istocie elitarną szkołą rycer-
ską dla młodzieży szlacheckiej.
Studiował w tej uczelni Stani-
sław Konarski, a bliskie mu by-
ły mu założenia  Stanisława
Leszczyńskiego związane z po-
wołaniem w  Luneville szkoły
rycerskiej (L’école des cadets-
-gentilshommes ). 

Wtym świetle urzeczywist-
niona przez Konarskiego w
1740 r. idea polskiej akade-

mii rycerskiej była próbą przeniesienia
na grunt polski ogólnoeuropejskich
trendów, przystosowanych do miejsco-
wych warunków.  Wymieniony powy-
żej rok 1740 jest nadzwyczaj ważną ce-
zurą w dziejach warszawskiej i polskiej
edukacji. Wówczas to zakon pijarów
podjął pierwszą poważną próbę refor-
my polskiego szkolnictwa.  Ursynowia-
nin – prof. M.M. Drozdowski – napisał
tak na ten temat: „Reformę nauczania
i wychowania zainicjował  Stanisław
Konarski.  Otworzył on w Warszawie
zakład naukowy Collegium Nobilium,
oparty na nowym programie, a ostro
atakowany przez jezuitów.  Konarski
dbał o język narodowy, położył nacisk
na naukę języków nowożytnych, fran-
cuskiego i niemieckiego, na nowych
podstawach oparł naukę geografii i hi-
storii. Wprowadził nowe metody na-
uczania, zerwał z werbalizmem, się-
gnął do doświadczeń. Dążył do wycho-
wania w duchu patriotycznym, starał się
nakłonić młodzież do zrozumienia po-
trzeby reform w państwie. Nawoływał
do odrodzenia Sejmu, wzmocnienia
władzy królewskiej, likwidacji „liberum
veto”, w którym dopatrywał się gwoź-
dzia do trumny Polski. Dzięki niemu
zreformowali szkolnictwo pijarzy, a w
ślad za nimi poszli w tym kierunku ich
wrogowie jezuici”.  

Nuncjusz papieski Angelo Du-
rini pisał o Konarskim m. in.:
„Zaprowadził w szkołach kie-

runek racjonalistyczny, postanowił za-
pewnić rozumowi przewagę zupełną
nad wiarą”.  A Konarski, dokonując re-
formy szkolnictwa pijarskiego, musiał
zmagać się z kołtunerią szlachecką, a
także wrogą postawą większości kato-
lickiego kleru, przede wszystkim jezu-
itów. Historyk oświaty Kazimierz Ko-
narski napisał m. in.:  „Kiedy po raz
pierwszy forsowano w kolegiach pijar-
skich wykład matematyki, to w walce
z oponentami wypadło powołać się aż
na autorytet założyciela Zakonu, św.
Józefa Kalasantego, który matematykę
bardzo lubił i szanował, a kiedy Pijarzy
w r. 1749 odważyli się w kalendarzyku
swoim wydrukować „kawałki  z Koper-
nika”, dowodzące, że nie słońce obra-
ca się koło Ziemi, ale Ziemia koło Słoń-
ca, podniosła się  w kołach jezuickich
istna  burza przeciwko pijarskiemu no-
watorstwu i niedowiarstwu. Dzieje się
to w roku 1749,  w przededniu ukaza-
nia się  w Paryżu pierwszych tomów
Wielkiej Encyklopedii.  I oto mimo tych
nieprawdopodobnie ciężkich warun-
ków pracy, dzięki usiłowaniom jedne-
go reformatora i szarej garści wyko-
nawców, w ciągu niespełna dwudziestu
lat dokonywa się przewrót o niesłycha-
nej skali i oto ci sami jezuici, którzy
kwestionowali matematykę i Koperni-
ka, którzy kruszyli kopie o Alvara, mo-
dernizują teraz swoje szkoły, naśladu-
jąc tych, którzy tak niedawno jeszcze
sami ich we wszystkiem naśladowali”.

Nauka w konwikcie podzie-
lona była na 5 klas i trwała
8 lat. Pijarskie Collegium

Nobilium było elitarną szkołą płat-
ną, co ją odróżniało od, do tego cza-
su, bezpłatnych szkół jezuickich i in-
nych pijarskich, których pijarzy pod
koniec XVII w. posiadali  w Rzeczypo-
spolitej około dwudziestu, m. in.: w
Chełmie, Górze Kalwarii, Krakowie,
Łowiczu, Piotrkowie, Podolińcu, Rze-
szowie i Warszawie. 

Wlatach 1758-1780 w zespo-
le pijarskim przy Długiej
funkcjonował Convictus

Civilis, nazywanej także Collegium Mi-
nus, lub Collegium Civile, przeznaczo-
ny dla dzieci pochodzenia mieszczań-
skiego. Program nauczania obejmował
retorykę, filozofię, a nawet teologię,
ale niewątpliwie w zredukowanym za-
kresie, bo obok tych przedmiotów wy-
kładano także arytmetykę, historię,
geometrię, prawo magdeburskie i cheł-
mińskie, łacinę, niemiecki i francuski.
Łączny roczny koszt nauki i utrzymania
w szkole wynosił 100 talarów (czyli
800 złp, albo 2340 g Ag), a rok szkol-

ny trwał od 1 września do 25 lipca. W
czasach saskich główną siedzibą war-
szawskich pijarów był nadal narożnik
ul. Długiej i Miodowej. Najstarszym
obiektami były: budynek Collegium
Regium  i sąsiadujący z nim kościół
(obecnie – Katedra Polowa WP.). W
1729 r. pijarzy otrzymali w darze pała-
cyk Jana Alojzego Humańskiego, przy-
legający do południowo-zachodniej
ściany pijarskiego kościoła przy ul. Dłu-
giej i dochodzący do ul. Miodowej (nr
hip. 488). Około 1740 r. pijarom prze-
kazano  w wieczystą dzierżawę teren
wzdłuż ul. Miodowej (nr hip. 487), na
którym w 1743 r. rozpoczęto wznosze-
nie gmachu dla Collegium Nobilium. 

Stanisław Konarski rektorem
pijarskich szkół w Warszawie
został w 1739 r., po ukończe-

niu  zakonnej szkoły pijarskiej w Piotr-
kowie oraz po studiach w rzymskim
Collegium Nazarenum, a także nauko-
wym stażu w Paryżu. Zadaniem Ko-
narskiego było zorganizowanie szkoły
wzorowanej na rzymskim Collegium
Nazarenum.  Pierwsze próby utworze-
nia takiej uczelni podjął Konarski w
Wilnie, ale inicjatywa nie przetrwała
próby czasu. Trwałe rezultaty uzyskał
natomiast w Warszawie, gdzie wspie-
rał go m. in. biskup poznański Teodor
Czartoryski. 

Nowa pijarska instytucja szkol-
na o nazwie Collegium Nobi-
lium Scholarum Piarum lub

Collegium Novum zorganizowana zo-
stała w 1740 r. z siedzibą w Domu Księ-
ży Profesorów. Pod koniec tego roku
miała 10 uczniów. Podstawą finanso-
wą działań inwestycyjnych Konarskie-
go był jego prywatny majątek, stała

dotacja w wysokości 200 dukatów
(3600 złp = 386 g Au) wypłacana w
okresie  18 lat przez króla Augusta III
oraz dobrowolne ofiary możnych, m.
in. spokrewnioną z Konarskim rodzinę
Tarłów z Czekarzewic.  Kamień wę-
gielny pod nowy gmach szkolny – przy
ul. Miodowej 22/24 – położono 18 ma-
ja 1743 r. Uroczyste otwarcie nastąpi-
ło 23 października 1754 r. Ogólny
koszt budowy wyniósł 40 400 złp. Pro-
jektantem gmachu był Jakub Fonta-
na,  a późniejsze przebudowy realizo-
wali m. in.: Stanisław Zawadzki
(1786), Wilhelm H. Minter (1811), An-
toni Corazzi (1832-1833) i inni. 

Liczba uczniów (konwiktorów)
kolegium wahała się od  50 do
80. Pochodzili z terenów Rze-

czypospolitej, ze Śląska, Rosji, Węgier.
Po ukończeniu programu szkolnego
uczniowie studiowali przez dwa lata fi-
lozofię, a w drugim roku – algebrę, geo-
metrię, fizykę, biologię, astronomię i
geologię. Z tymi wykładami  łączył się
kurs architektury cywilnej i wojskowej.
Prowadzono także dwuletni kurs prawa
cywilnego i międzynarodowego.

Oprócz tego konwiktorzy uczyli się tań-
ców, uprawiali ćwiczenia gimnastyczne,
musztrę wojskową i jazdę konną. W
skład życia wewnętrznego konwiktu
wchodziły też przedstawienia teatralne
i sejmiki szkolne, jako rozrywki dydak-
tyczne połączone z nauką języków, wy-
mowy, właściwego wyrażania się i ge-
stykulacji. W opisach z epoki znajduje
się informacja, że każdy uczeń posiadał
osobną alkowę oraz lokaja, władające-
go językiem francuskim lub niemiec-
kim. Od czasu do czasu, dla oswojenia
uczniów z życiem publicznym, zapra-
szano ich do Zamku Królewskiego i na
salę posiedzeń sejmowych. 

Nieco później, bo w latach
1751-61, w miejscu gdzie
obecnie znajduje się Cytade-

la Warszawska, pijarzy wybudowali
podmiejską siedzibę szkoły, przezna-
czoną głównie na pobyt wakacyjny. W
1807 r. obiekt na Żoliborzu przekształ-
cono na całoroczny budynek szkolny z
26 salami wykładowymi.  Adaptacja
wynikała z kłopotów finansowych
zgromadzenia,  których skutkiem by-
ła sprzedaż gmachu uczelni przy Mio-
dowej.  Budynek Collegium Nobilium,
jako jeden z nielicznych w Warszawie,
imponował swoja wielkością i dostoj-
nością, toteż w wieku XIX wielokrotnie
zmieniali się jego użytkownicy, zawsze
„z górnej półki”. Po zniszczeniach II
wojny światowej przywrócona została
mu funkcja edukacyjna. Obecnie mie-
ści się tam Akademia Teatralna, a stu-
dencki teatr nazywa się „Collegium
Nobilium”.

P ijarskie Collegium Nobilium
nie było pierwszą, ani jedyną
uczelnią tego typu w Polsce.

W 1737 r. powstało w Warszawie eli-
tarne kolegium teatynów. „Uczono tu
za wysokimi opłatami synów szlachec-
kich  i magnackich według wzorów
zachodnich akademii rycerskich. Mi-
mo zażartej krytyki, zwłaszcza ze stro-
ny jezuitów, placówka utrzymywała
się,  a swoimi pracami torowała drogę
obliczonej na większą skalę działal-
ności reformatorskiej pijarów, orga-
nizowanej przez Stanisława Konar-
skiego. Do grona wychowanków te-
atynów należał m. in. ostatni król Pol-
ski Stanisław August Poniatowski”. W
1782 r. kolegium teatynów miało 11
uczniów, a w 1783 tylko czterech. W
tej sytuacji uczono ich indywidualnie.
Kryzys warszawskiego kolegium te-
atynów Kołłątaj wiąże z reformą szkol-
nictwa wprowadzoną przez Komisję
Edukacji Narodowej. Efektem był spa-
dek zainteresowania (płatną) szkołą
zakonną, a w rezultacie bankructwo
finansowe i licytacja majątku celem
zaspokojenia roszczeń wierzycieli (ge-
nueńczyków). W powstałej sytuacji
teatyni sprzedali budynki i w 1787 r.
opuścili Polskę.   Kolegium teatynów

miało siedzibę przy ul. Długiej, nr hip.
543a i 543b, czyli Długa 8 i 10. Budyn-
ki nie istnieją.

Stanisław Konarski, organizu-
jąc płatne Collegium Nobilium
w Warszawie, a więc w są-

siedztwie siedziby króla i władz pań-
stwowych – trafił w dziesiątkę. Twier-
dził i nie krył tego, że kształci tych,
którzy rządzić będą Polską. W Rzeczy-
pospolitej była liczna grupa magna-
tów i bogatej szlachty, która miała am-
bicje polityczne dla swoich synów. Je-
zuici bardzo szybko zorientowali się, że
kształcenie najbogatszych, to żyła zło-
ta. Dokonali więc znaczących reform w
programie kształcenia i zaczęli – prze-
ważnie przy istniejących kolegiach –
organizować tzw. konwikty szlachec-
kie – elitarne szkoły dla bogatej mło-
dzieży szlacheckiej. Pierwszy powstał
w 1746 r. w Kaliszu, kolejne: we Lwo-
wie w 1749, w Wilnie i Ostrogu w
1751, w Warszawie w 1752, w Lublinie
w 1753 i Poznaniu w 1756 r. Jezuicki
konwikt szlachecki w Warszawie po-
wstał  z fundacji Macieja Grabowskie-
go, podskarbiego Wielkiego Koronne-
go oraz Jana Ciecierskiego, i był wzo-
rowany na pijarskim Collegium Nobi-
lium. Mieścił się w kamienicy Winkle-
rowskiej na Rynku Starego Miasta. 

P o uruchomieniu szkoły jej rek-
tor Paweł Stryjeński miał po-
wiedzieć: „Jak wielka jest po-

trzeba założenia tego kolegium, każdy
doskonale widzi; nasi współzawodni-
cy, OO. Pijarzy i OO. Teatyni, założyw-
szy swoje kolegia, ściągają do nich
kwiat młodzieży z Korony i Litwy i zdo-
bywają sobie przez to przyjaciół i opie-
kunów, a my ich tracimy, tracąc po-

woli synów magnackich i szlachty”.
Chcąc ratować pozycję warszawskich
jezuitów, rektor P. Stryjeński przyjął
kilku konwiktorów, niejako na własną
rękę, jeszcze przed 1752 r., i umieścił
ich w siedzibie starego kolegium war-
szawskiego, czyli przy ul. Jezuickiej
1/3/5. Wkrótce jezuici zakupili za 27
tys. florenów kamienicę Bornbachow-
ską (Winklerowską) na narożniku
Rynku Starego Miasta i ul. Celnej (nr
hip. 69). Kamienica ta była w rozpacz-
liwym stanie, część jej od strony Wisły
została zburzona i od fundamentów
przebudowana; w tej części umiesz-
czono kuchnię, jadalnię  i pokoje rek-
tora i sale szkolne; część frontowa od
rynku była  w lepszym stanie i nie wy-
magała tak wielkich wkładów. Koszta
budowy pokrył ze swego patrymo-
nium O. Jan Ciecierski”.

Ze względu na ograniczoność
miejsca na Starym Mieście, w
1754 r., konwikt umieszczono

w dworze Kotowskich na Nowym Mie-
ście, odkupionym od Marianny Potoc-
kiej. Nauka była płatna. Za rok nauki
jezuici pobierali  76 czerwonych zło-
tych (czyli 1368 złp = 266 g Au), przy
czym opłata nie obejmowała lekcji
nadobowiązkowych: rysunków, tań-
ca, szermierki itp. Jezuici w swoim
warszawskim kolegium (konwikcie)
wprowadzili elementy wychowania fi-
zycznego, zapewnili podopiecznym
opiekę zdrowotną oraz dbali o ich hi-
gienę. W maju przyzwyczajano
uczniów do wczesnego wstawania i
jeszcze przed wschodem słońca wy-
prowadzano na spacery. Poza tym dla
uczniów organizowano wakacje wypo-
czynkowe w Kobyłce, gdzie Zakon miał
swój majątek.  

Siedmioletni kurs jezuickiego
konwiktu szlacheckiego obej-
mował program wzorowany

na programach szkół rycerskich. Na
wysokim poziomie była nauka języ-
ków obcych i przedmiotów matema-
tyczno-przyrodniczych; dbano o roz-
wój fizyczny i ogładę towarzyską. Sześć
razy do roku odbywały się w szkole
sejmiki uczniowskie; wysoki poziom
osiągnął teatr uczniowski (dzięki F.
Bohomolcowi). Nauczycielem mate-
matyki i filozofii był J. Bohomolec
(przez 6 lat prefekt studiów), historii –
A. Naruszewicz, architektury – G. Len-
kiewicz; wielu spośród nauczycieli by-
ło później działaczami Towarzystwa
do Ksiąg Elementarnych. „Mimo ka-
saty zakonu Collegium Nobilium ist-
niało nadal pod kierunkiem Karola
Wyrwicza i przy poparciu króla Stani-
sława Augusta Poniatowskiego. Zosta-
ło zlikwidowane w 1777 r. z powodu
braku zainteresowania ze strony KEN”. 

W ciągu 24 lat istnienia war-
szawskiego jezuickiego
Collegium Nobilium uczy-

ło w nim ponad 60 profesorów, w tym:
Jan Albertrandi, Franciszek Bessa,
Franciszek Bieńkowski, Franciszek Bo-
homolec, Andrzej Bromirski, Jan Cie-
cierski, Józef Courriere, Franciszek Ka-
tenbring, Franciszek Kniażewicz, Ste-
fan Łuskina, Ignacy Nagurczewski,
Adam Naruszewicz, Kazimierz Naru-
szewicz, Józef Olendzki, Franciszek
Paprocki, Aleksander Rostan, Stani-
sław Szadurski, Jan Wulfers i Karol
Wyrwicz. 

N a posesji przy zbiegu obec-
nych ulic Zakroczymskiej i
Konwiktorskiej, w 1772 r.,

wg proj. Efraima Schroedera, zaczęto
wznosić kompleks budynków konwik-
tu jezuitów obliczony na 130 konwik-
torów. Pierwsze z wybudowanych
gmachów zniszczył w 1773 r., pożar.
Ponieważ w tymże samym roku za-
kon uległ rozwiązaniu (postanowie-
niem papieża Klemensa XIV), nieru-
chomość rozparcelowano i sprzeda-
no. Jednym z obiektów na terenie daw-
nego jezuickiego konwiktu (przy ul.
Konwiktorskiej) jest pałac Maksymi-
liana Sierakowskiego. W 1818 r. nieru-
chomość ta zakupiona została przez
Komisję Rządową Wojny   z przezna-
czeniem na koszary. Obecnie – to przy-
chodnia zdrowia.
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Piórem Derkacza

Borowik – GO!
Widok ludzi chodzących po mieście z telefonem przed sobą, nie dziwi już nikogo. Poszukiwanie

pokemonów stało się zjawiskiem popkulturowym.  Kto znajdzie więcej pokemonów, ten jest tren-
dy. Pokemony są wszędzie, niczym niewidzialne mikroby. Aby je zobaczyć, trzeba wyjść z domu i
przy pomocy telefony je wytropić!. Znawcy tematu, jako wielki plus tej nowej mody podają wyjście
z domu i ruch na /świeżym!/ miejskim powietrzu. Znam lepszą grę, gdzie zasady są podobne, a ko-
rzyści zdecydowanie większe. Taką  grą jest zbieranie grzybów. Nie wirtualnych, ale tych prawdzi-
wych, w lesie. Uczestnik tej gry nie tylko będzie oddychał świeżym leśnym powietrzem, ale jak do-
pisze mu szczęście, to przyniesie do domu borowika – prawdziwego! J e r z y  D e r k a c z
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Umarł Maciek, umarł… Było to rok temu.
Komu oddać duszę? Chciałby najlepszemu.

Lepiej w piekle być czy w niebie?
Każdy zdany jest na siebie.

Oj, dana, dana, dana, co za stres od rana.

Myśli Maciek, myśli, wziął spis kandydatów.
Kto spełni nadzieje? Kto da do wiwatu?

Wybrać Diabła czy Anioła?
Kto przewidzieć skutki zdoła?

Oj, dana, dana, dana, odpowiedź nieznana.

Anioł obiecuje w niebie różne cuda,
Lecz nie można grzeszyć. Ciągłe modły. Nuda!

Wprawdzie żywot tu beztroski,
Lecz w pakiecie - Terlikowski! 

Oj, dana, dana, dana, zawsze na kolanach!

A tu diabeł kusi. Zróbmy rekonesans.
Urządzimy piekło na modłę Prezesa.

Wejście tylko z prawej strony,
Mamy program. Poświęcony!

Oj, dana, dana, dana, ponoć dobra zmiana.

Tu dostaniesz wszystko! Żarcie, drogie trunki, 
Baw się! Hulaj, dusza! Gratis podarunki.

Dla każdego nowa bryka,
Doborowa gra muzyka, 

Oj, dana, dana, dana, tańce w rytm kankana.

Coraz większa kwota wolna od podatku,
Pięćset plus, a resztę wnuk dostanie w spadku.

Wyższa stawka godzinowa.
Anioł przy nas niech się schowa.

Oj, dana, dana, dana, wybieraj szatana!

Dumał Maciek, dumał… Tego mi potrzeba! 
Zgadzam się na piekło, rezygnuję z nieba.

Bezkrytycznie wręcz popieram.
Propozycje Lucyfera.

Oj, dana, dana, dana, i dusza sprzedana! 

Minął rok. Nasz Maciek wszędzie smołę czuje, 
Słyszy brzęk łańcuchów, wokół same szuje.

Twardy reżim. Szable w dłoni,
Apel czyta pan Antoni.

Oj, dana, dana, dana, dalej tylko ściana!

Zero demokracji! Szlaban na panienki,
Zamiast licznych uciech, są piekielne męki,

Coraz wcześniej jest pobudka!
Ktoś wystrychnął nas na dudka!

Oj, dana, dana, dana, ktoś nas wpuścił w kanał.

Maciek zawiedziony. Na to diabeł: sorry! 
Obietnice były tylko na wybory. 

Teraz mamy – rzekł Mefisto.
Powyborczą rzeczywistość.

Oj, dana, dana, dana. Przepraszam za banał!

WYBÓR NALEŻAŁ DO CIEBIE

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Moi rodzice często powoływali się na czasy przedwojenne. Przed wojną
według rozkładu jazdy pociągów można było nastawiać zegarki –
mawiali. Chwalili sobie czasy przedwojenne, choć ich rodziny cienko

przędły. Ale była stabilizacja i porządek, jeśli mąż miał robotę, żona nie musiała
pracować i mogła zajmować się wychowywaniem dzieci. I wychowywano przed-
wojenne pokolenie zupełnie inaczej niż dzisiejsze. Kiedy widzę rozwrzeszczane, nie liczące się z ni-
kim i z niczym kilkuletnie dzieci nóż otwiera mi się w kieszeni. 

Jestem ostatnio, jak zwykle latem, na kuracji w Ciechocinku, gdzie nieoceniony pan Łukasz Mi-
chalak uwalnia mnie od bólu za pomocą klawipunktury (wbijanie specjalnych gwoździ między krę-
gi). Kameralny pensjonat “Pod Jemiołą” (gorąco polecam), poranna kawa po śniadaniu i prasów-
ka pod parasolem w imponującym ogrodzie z fontanną. Obok siedzi młode małżeństwo z mniej wię-
cej sześcioletnim Bartusiem. Rozbiegane kaprawe oczka Bartusia i jego nerwowe zachowanie
świadczą, że mamy do czynienia z dotkniętym ADHD młodym pawianem, który uważa, iż świat na-
leży wyłącznie do niego. Biega pomiędzy stolikami wrzeszcząc wniebogłosy. Mamusia delikatnie
zwraca mu uwagę, on zdaje się w ogóle nie słuchać, co trzeszczy mu nad uchem rodzicielka. Pawian
wyrywa się jej, strącając ze stolika filiżankę z kawą. Jego tatuś czyta gazetę, kompletnie nie reagu-
jąc na wyczyny progenitury. Pewnie jest głuchy. Albo nawet głuchoniemy. Mamusia chwyta pawia-
na za rączkę, ale ten kopie ją w kostkę i ucieka pomiędzy stoliki. Mamusia rozgląda się dokoła z za-
kłopotaną twarzą, jakby chciała powiedzieć otoczeniu: “Wybaczcie państwo, ale co ja mogę?”.

Ona nie może, ale ja mogę. Chwytam przebiegającego pawiana i przyciągam do siebie. Ten, zrazu
zaskoczony moją reakcją, staje posłusznie w postawie zasadniczej: “Przyjacielu – zagajam miodowym
głosem – czemu zakłócasz nam spokój. Nie pouczono cię, że w przestrzeni publicznej należy  zacho-
wywać się w taki sposób, by uszanować obecność innych? A ten ogród jest przestrzenią publiczną”.
Pawian patrzy na mnie wrogo spode łba, wyrywa się i staje w wojowniczej postawie. “Wcale nie jesteś
moim przyjacielem” – odgryza się.  Spoglądam na niego złym okiem: “Pewnie, że nie. Jesteś za mło-
dy i za głupi, by być moim przyjacielem, ale tak się potocznie mówi. A teraz niech Bartuś odejdzie ode
mnie i pozwoli w spokoju wypić kawę, bo mogę naderwać mu ucho i popaść przez to w tarapaty”. 

“Głuchoniemy” tatuś ukazuje się zza płachty gazety. Wygląda na prowincjonalnego wyzyskiwa-
cza – eleganta w sandałach nałożonych na szare skarpety, który pasie się na ludzkiej krzywdzie. Pod-
nosi się i bujanym krokiem podchodzi do mnie: “Tylko żebym ja nie naderwał panu ucha. Wara z
łapami od mojego dziecka”. Ja też się podnoszę, a że mierzę 5 stóp i 11 cali wzrostu i ważę ponad
100 kilo “głuchoniemy” roztropnie robi krok do tyłu. Kilka osób przy sąsiednich stolikach z zacie-
kawieniem obserwuje rozwój sytuacji. Staję z nim twarzą w twarz i cedzę słowa, ale tak, by słysze-
li wszyscy: “Podaj mi pan, panocku, choć jeden powód, dla którego ja i pozostali goście mamy być
zakładnikami pańskiego bachora, któremu wyraźnie brak ojcowskiej ręki? Czyżbyśmy mniej zapła-
cili za pokój w tym pensjonacie? A może jesteśmy biedniejsi i mniej urodziwi od pana, że razem z
synkiem macie nas aż tak głęboko w dupie?”. Jedna z pań parska śmiechem. 

Tatulo czerwienieje ze złości. Zaciska pięści  i robi ruch w moim kierunku. Nie cofając się nawet
o centymetr pouczam go ściszonym głosem: “Posłuchaj, wyleniały wypierdku, wykonaj jeszcze
jeden ruch, a będziesz wyglądał jakby cię potrącił pociąg Pendolino”. Facet sztywnieje, ale w je-

go oczach widzę obawę i respekt. Nadal pręży się, lecz  w bezruchu. “No na co czekasz?” – pytam patrząc
mu prowokacyjnie w oczy. Obraca się na pięcie i odchodzi. Gestem pokazuje żonie, że czas opuścić ten
nieprzyjazny dla nich teren. Wychodzą. “Świetnie pan to załatwił” – chwali mnie pani ze stolika obok.

Przytaczam ten incydent jako
jeden z wielu przykładów cham-
stwa w państwie. Przykładów
na to, że chama można napełnić
bojaźnią bożą wyłącznie przy
pomocy jego własnej broni, bo,
jak mawiał niezapomniany hra-
bia Żorż Ponimirski z kultowego
serialu “Kariera Nikodema Dyz-

my” – cham honoru nie ma. Wspomniany incydent to też jeden z wielu przykładów na fatalne wychowy-
wanie dzieci, których rodzice w ogóle nie uczą szacunku dla innych. To oburzające, że kilkuletni gówniarz
ma czelność mówić do starszego pana per ty. Za taką psotę mój nieboszczyk ojciec, Panie świeć nad jego
duszą, faktycznie naderwałby mi ucho, a jako karę dodatkową wlepiłby mi kilka pasów na tyłek. Dzisiaj
nie wolno dziecka tknąć, tym samym dziecko czuje się  kompletnie bezkarne. Jeśli ma trochę sprytu i dia-
boliczny umysł, co obserwujemy coraz częściej, może cię znienacka oskarżyć o molestowanie, czyli zarzu-
cić ci tzw. zły dotyk. A wtedy siedzisz – jak amen w pacierzu. Co czeka w więzieniu podejrzanego o pedo-
filię, lepiej nie mówić. Dlatego unikam kontaktu z dziećmi niczym z bombą wodorową. 

Widząc co dzieje się w XXI wieku, przedwojenne pokolenie przewraca się w grobie. Dopiero dzisiaj
dostrzegam surową prawdę w pochwałach czasów przedwojennych, często wyrażanych przez moich
rodziców. Jest okazja, by czasy te przybliżyć młodszym Czytelnikom „Passy”. Czy faktycznie przed woj-
ną żyło się lepiej? To trudne pytanie. Jedno jest pewne – jeśli miało się pracę, na pewno żyło się spo-
kojniej niż dzisiaj. Było też bezpieczniej, ponieważ prawo było surowe i bezwzględnie egzekwowane
przez organy ścigania oraz sądy, a społeczeństwo mniej rozwydrzone. Tak czy owak, niesforny Bar-
tuś z pensjonatu “Pod Jemiołą” w Ciechocinku miałby w czasach międzywojnia bardzo ciężki żywot.

Na pewno nie wszystkim jednak żyło się dobrze. Porównajmy na co byłoby nas wtedy stać, mając
pracę. W porównaniu ze współczesnym przedwojenny robotnik klepał biedę, ale zarobki inteligencji
nie odbiegały wysokością od dzisiejszych pensji. Zajrzyjmy do „Małego rocznika statystycznego” wy-
danego tuż przed II wojną światową. W 1939 r. wykwalifikowany robotnik zarabiał miesięcznie 95 zło-
tych, czyli równowartość około 20 dolarów, ale ówczesny mający pokrycie w złocie USD to była po-
tężna waluta. Za swoją pensję robotnik mógł kupić 317 kilogramowych bochenków chleba (średnia
cena 30 groszy), 211 kilogramów mąki (średnia cena 45 gr), 95 kilogramów cukru i 365 litrów mle-
ka (cena 26 groszy). Dziś średnia pensja osoby zatrudnionej w przemyśle to około 2,7 tys. netto. W
porównaniu z międzywojniem może za to kupić trzykrotnie więcej chleba i mleka (odpowiednio
1080 bochenków i 1022 litry ) oraz czterokrotnie więcej mąki (1350 kilogramów).

Oile w przypadku robotników różnice w zarobkach wczoraj i dziś są duże, o tyle w przypad-
ku kobiet wręcz astronomiczne. Przed wojną przyuczona do zawodu robotnica zarabiała tyl-
ko niecałe 50 złotych, czyli niemal dwukrotnie mniej od dysponującego podobnymi kwalifi-

kacjami mężczyzny. Jak idzie o przedwojenną inteligencję, to w Polsce okresu międzywojnia istniały je-
dynie 32 wyższe uczelnie (uniwersytety, politechniki i akademie), toteż pracodawcy znacznie bardziej
cenili wykształcenie. Średnio pracownicy umysłowi zarabiali miesięcznie prawie 280 złotych (panie oko-
ło 170), czyli ponad dwakroć tyle co robotnicy. Przy takich zarobkach przedwojenne inteligenckie
małżeństwo, w odróżnieniu od robotników, mogło nawet kilka razy w tygodniu pozwolić sobie na je-
dzenie mięsa. Wołowina i wieprzowina miały w II RP podobne ceny – około 1,5 zł za kilogram.

W II RP za naprawdę solidną pensję uważano pobory rzędu 250 złotych. Inteligenckie małżeń-
stwo zarabiało łącznie około 450 złotych, co oznacza, że powstrzymując się od jedzenia i picia, mu-
siało oszczędzać dokładnie przez rok, by nabyć popularnego Fiata 508. Za produkowany w Polsce
na włoskiej licencji samochód trzeba było zapłacić 5,4 tys. złotych. Natomiast kultowy, tak wówczas
jak i dziś, motocykl Sokół 600 był o połowę tańszy. W 2013 r. średni dochód małżeństwa z wyższym
wykształceniem to 5,4 tys. złotych netto, zaś najtańsze na polskim rynku średniej klasy auto, na przy-
kład Dacia Sandera bądź Logan, kosztowało w 2014 r. 29.900 zł. Za złotówkę można było przed woj-
ną zjeść w knajpie dobry obiad, dzisiaj dobry obiad w restauracji to koszt rzędu 30 złotych.  

Najlepiej mieli ci, którzy nosili mundury. Kolejarze i tramwajarze mogli liczyć na 150 złotych pensji.
Przedwojenny kapral zarabiał miesięcznie 167 złotych. Oficer w stopniu kapitana co miesiąc przynosił
do domu 400 złotych. Komisarz policji zarabiał miesięcznie 335 złotych. Najtańsze panie lekkich oby-
czajów, tak zwane “braminki” lub “rogówki”, liczyły sobie za usługę 1,5 zł. Najdostatniej żyło się w Pol-
sce centralnej, najwyższe zarobki zgłaszały do GUS województwa kieleckie, lubelskie, łódzkie, warszaw-
skie i białostockie. Przeciętnie do kieszeni robotnika wpadały tam 104 złote miesięcznie. Najgorzej by-
ło w województwach wschodnich. W okolicach Nowogrodu i Wołynia płace sięgały ledwo 63 złotych
miesięcznie. Oddzielnymi wyspami dobrobytu były Warszawa i Śląsk. W stolicy robotnicza pensja się-
gała nawet 160, a na Śląsku około 120 złotych. Czy gdyby dano mi możliwość przeniesienia się w cza-
sy międzywojnia, skorzystałbym z takiej propozycji? Chętnie, bo kierunek, w jakim zmierza dzisiejszy
świat zaczyna mnie przerażać. Wyemigrowałbym zaraz do Szwecji i żył tam jak pączek w maśle. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Dlaczego umknąłbym do Szwecji

„Czy faktycznie przed wojną 
żyło się lepiej? To trudne pytanie.
Jedno jest pewne – jeśli miało się
pracę, na pewno żyło się spokoj-
niej niż dzisiaj”
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Powstanie Warszawskie – heroiczny zryw warszawiaków – coraz mocniej
przenika do świadomości Polaków. Przez długi czas to tragiczne w skut-
kach wydarzenie stanowiło stały element machiny propagandowej powo-

jennej władzy, która z rozmaitych względów przedstawiała je jako decyzję szaleń-
ców, prowadzącą do niepotrzebnego rozlewu krwi. 

Jego organizatorom przypisywano brak właściwego rozeznania politycznego i wojskowego. Co
ciekawe, identyczna retoryka stosowana była przez okupantów hitlerowskich. Jej celem było po-
konanie ducha warszawiaków i złamanie ich oporu. Przekonywanie Polaków o bezcelowości wszel-
kiego oporu dominowało w propagandzie niemieckiej. Było rozpowszechniane przy użyciu „szcze-
kaczek” (głośników zainstalowanych w miejscach publicznych), gazet okupacyjnych i ulotek. Obar-
czając winą za przyszłe mordy na Polakach na kierownictwo Powstania, władze okupacyjne spryt-
nie przerzuciły odpowiedzialność za zniszczenie miasta i unicestwienie jego mieszkańców na do-
wódców Powstania Warszawskiego. 

Niezależnie od ocen politycznych, Powstanie Warszawskie było wydarzeniem nie mającym od-
powiednika w historii ludzkości. Na całym świecie nie znajdziemy podobnej, heroicznej próby od-
zyskania wolności. Nie znajdziemy też równie perfidnego przykładu potraktowania Polaków przez
sojuszników wojennych, jak było to w przypadku w naszym przypadku. Straszny koniec Powstania,
mordy na ludności cywilnej, zrównanie stolicy z ziemią stanowiły jedynie preludium do tego, co mia-
ło nadejść później, czyli pół wieku okupacji sowieckiej. 

Fakty mają to do siebie, że nie można ich zmienić, bo są wydarzeniami, które już zaistniały w okre-
ślonym czasie i w określonym miejscu. Mimo to wciąż podejmowane są próby umniejszania ich ro-
li i wypaczania ich przebiegu. 

W przypadku Powstania Warszawskiego próby opisywania go w wyłącznie pejoratywny
sposób są wciąż podejmowane. Mają one na celu umniejszenie jego znaczenia moralnego i za-
sług jego uczestników, a więc ludzi, którzy ponieśli największą ofiarę w imię wolności . Mają
też na celu usprawiedliwienie sprawców zbrodni dokonywanych na Polakach i oczyszczenie
winowajców. 

Najlepszą odpowiedzią na
to, co dzieje się wokół tematu
Powstania jest spontaniczna
reakcja mieszkańców Warsza-
wy, oddających hołd ludziom,
którzy podjęli nierówną wal-
kę z okupantem hitlerowskim
pod okiem drugiego agresora
(którego wojska stacjonowały
na Pradze) śledzącego rozwój
wydarzeń w wykrwawiającej
się stolicy. 

Współcześni warszawiacy oddają hołd swoim przodkom, którzy przed 72 laty stanęli do walki
w imię wolności. Na cmentarzach i przy grobach oraz pomnikach powstańczych zapłonęły setki bia-
łych i czerwonych zniczy. Wystawiono warty honorowe, poczty sztandarowe etc. Ludzie odwiedza-
ją miejsca pamięci w których odbywały się uroczystości rocznicowe z całymi rodzinami.

To utwierdza w przekonaniu coraz mniej licznych powstańców warszawskich, że ich ofiara nie
była daremna. 

Oczywiście, nie brak głosów sceptycznych na temat Powstania. Czy było potrzebne? Jak potoczy-
łyby się losy stolicy, gdyby Powstania nie było? 

Dziś takie dywagacje wydają się bezzasadne. Powstanie było i takie są fakty. Warszawiacy sami
zdecydowali o podjęciu walki w desperackiej próbie wyrwania się z upokarzającej niewoli. I cho-
ciaż złożyli wielką ofiarę (na samej Woli zebrano z ulic 12 ton popiołów po pomordowanych tam
mieszkańcach dzielnicy), to tylko niewielka część poległa w walce. W ogromnej większości ludzie
ci byli ofiarami eksterminacji narodu polskiego przeprowadzanej przez okupanta. Byli mordowa-
ni w przeprowadzanych z chłodną kalkulacją masowych egzekucjach i przy każdej okazji. Dom po
domu, kamienica po kamienicy.

Tegorocznym obchodom rocznicy Powstania Warszawskiego towarzyszą liczne imprezy okolicz-
nościowe. Jak co roku z tej okazji Muzeum Powstania Warszawskiego przygotowało bogatą ofertę
artystyczno-kulturalną. Odbywają się imprezy upamiętniające wydarzenia sierpnia i września
1944 roku. Pojawiła się płyta „Historie” Smolika, Natalii Grosiak i Miuosha, spektakle muzyczne,
instalacje m. in. „Barykady” na Krakowskim Przedmieściu przy Kościele Sióstr Wizytek autorstwa
Bogusława Lustyka – artysty będącego świadkiem Powstania (w tym roku wydano nawet „Gaze-
tę Barykad”). Ulicami miasta przeszły uroczyste Marsze Pamięci, w kościołach odbywają się msze
za Powstańców i zamordowanych mieszkańców stolicy. Czołowi politycy zabrali głos oddając cześć
ludziom, którzy w owych pamiętnych i trudnych dla Warszawy czasach wykazali się odwagą naj-
wyższej próby. 

Każdy, kto był na Placu Piłsudskiego w rocznicę wybuchu Powstania podczas wspólnego śpiewa-
nia (Nie)zakazanych pieśni powstańczych, mógł się przekonać, że etos powstańczy żyje. I to za spra-
wą warszawiaków. Żyje w ich sercach i żyć będzie przez kolejne pokolenia, bo wraz z rodzicami w
wydarzeniu, jakim było wspólne śpiewanie i w podobnych, których było wiele, zarówno w Warsza-
wie, jak i w innych miastach Polski brały udział najmłodsze dzieci, młodzież, harcerze, uczniowie
i studenci. To liczne uczestnictwo ludzi młodych z pokolenia wnuków powstańców warszawskich
może napawać optymizmem.

Warszawa i jej mieszkańcy oraz ludzie z całej Polaki dają dowód swojej pamięci o wydarzeniach
sprzed 72 lat. Tym samym pokazują, że Powstanie Warszawskie to część ich historii. Historii, z
której są dumni.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Polegli, ale niepokonani 

„Niezależnie od ocen politycz-
nych, Powstanie Warszawskie 
było wydarzeniem nie mającym
odpowiednika w historii ludzko-
ści. Na całym świecie nie 
znajdziemy podobnej, heroicznej
próby odzyskania wolności”

Nasze Typy 
13/14 sierpnia

Sobota

GGoonn.. II:: Paliusz, Piaget, Baxter, Benissimo
GGoonn.. IIII:: Piemont, Zaraz Wracam, Illdowhatican, Spar
GGoonn.. IIIIII:: Neo, Marywil, Kaszub, Naf
GGoonn.. IIVV:: Dalayla, Albaicin, Jam Duke, Promenada
GGoonn.. VV:: Dunayka, Lafayett, Monterey, Stefan
GGoonn.. VVII:: Sandor, Gazi, Tollee Dust, Estarion
GGoonn.. VVIIII:: Stafel, Time of Freedom, Królowa Grodu, Hammamet
GGoonn.. VVIIIIII:: MerciMurhib, Haris, Manet, Eltanin

Niedziela

GGoonn.. II:: Jafeel Athbah, Adding, Narcyz, Irish
GGoonn.. IIII:: Nikus, Brisingr, Gared, Felix
GGoonn.. IIIIII:: Emperor Ajeez, Novelina, Campo di Fiori, Harpagan
GGoonn.. IIVV:: Key To Life, Persifona, Nagroda, Kopra
GGoonn.. VV:: Zazuzi Zazuza, Zjawa, Om Daksha, Alruna
GGoonn.. VVII:: Staight Away, Party Animal, Calmir, Bronislav
GGoonn.. VVIIII:: Dakard, Infigenia, Hot Chocolate, Dafar
GGoonn.. VVIIIIII:: Wielka Dalena, Elmuna, Brandjelina, Orionka
GGoonn.. IIXX:: Solin, Isuzu, Invisible Dubai, Sopran Tamo  

W ubiegłym tygodniu za-
kończył się sezon najważ-
niejszych startów w zawo-
dach pływackich w roku
szkolnym 2015/2016 r. In-
tegracyjny Klub Sportowy
„Konstancin” zdobył w su-
mie 13 medali Mistrzostw
Polski w różnych katego-
riach wiekowych, co jest
największym dotychczaso-
wym sukcesem sekcji pły-
wackiej. 

Warto dodać że konstanciń-
scy zawodnicy trzykrotnie sta-
wali na najwyższym stopniu po-
dium. Mistrzami Polski zostali
Maciej Raban (14 lat), Barbara
Mazurkiewicz (15 lat) oraz Mi-
chalina Pecyna (16 lat)

Mistrzostwa Polski  w pływa-
niu 14-latków odbyły się tym ra-
zem w Olsztynie. IKS Konstancin
reprezentowała 4-osobowa dru-
żyna w składzie: Paulina Kraw-
czyk, Karolina Zientarska, Ma-
ciej Raban, Feliks Wielkopolan.
Największe sukcesy odniósł Ma-
ciej Raban, zdobywając 4 meda-
le. Mistrzostwo Polski zdobył w
konkurencji 200 m stylem
grzbietowym z czasem 2:13.04.
Srebrne medale zdobył w kon-
kurencjach 400 m stylem zmien-
nym ( 4:48.30) oraz 100 m sty-
lem grzbietowym (1:00.91).
Brązowy medal zdobył w kon-
kurencji 400 m stylem dowol-
nym (4:18.66). 

Tydzień później odbyły się
Mistrzostwa Polski 15-latków
w Lublinie oraz Mistrzostwa
Polski 16-latków w Ostrowcu
Świętokrzyskim. W Lublinie

Barbara Mazurkiewicz zdoby-
ła złoty medal w konkurencji
100 m stylem motylkowym
(1:01.95), srebrny medal w
konkurencji 50 m stylem mo-
tylkowym (0:28.28) oraz brązo-
wy medal w konkurencji  200 m
stylem motylkowym (2:22.01).
W Ostrowcu Świętokrzyskim
medale zdobywała Michalina
Pecyna. W konkurencji 400 m
sposobem zmiennym zdobyła
złoty medal z czasem 5:01.77,
natomiast w konkurencji 200
m stylem motylkowym Micha-
lina wywalczyła srebrny medal
z czasem 2:22,48. Bardzo do-
brze popłynęli także 16-letni za-
wodnicy: Julia Abramowicz,
Krzysztof Wiatr oraz Adam Ry-
barczyk. Zawodnicy pływali re-
gularnie w finałach, bijąc rekor-
dy życiowe.

Ostatnią imprezą mistrzow-
ską były Mistrzostwa Polski w
pływaniu na wodach otwar-
tych, rozegrane w Olsztynie w
dniach 23-24 lipca na jeziorze
Ukiel. Zawodnicy IKS Konstan-
cin zdobyli tam w sumie 4 me-
dale, w tym 2 w konkurencjach
indywidualnych oraz 2 w kon-
kurencjach drużynowych. W
konkurencji 5000 m na wodach
otwartych srebrny medal zdo-
była Michalina Pecyna (15 lat),
natomiast brązowy medal jej
koleżanka klubowa Julia Abra-
mowicz (15 lat). W konkuren-
cji drużynowej zawodnicy pły-
wali na 3000 m w składach 3-
osobowych. Integracyjny Klub
Sportowy „Konstancin” zdobył
srebrny medal w kategorii

Open w składzie: Michalina Pe-
cyna (2000 r.) , Maciej Pecyna
(1999 r.), Michał Durajczyk
(1997 r). Drugi srebrny medal
przypadł IKS Konstancin w ka-
tegorii 15-16 latków – drużyna
w składzie: Julia Abramowicz
(2000 r.), Magdalena Roman
(2001 r.) oraz Adam Rybarczyk
(2000 r.)

Na koniec warto dodać, iż w
szeregach IKS „Konstancin” są
zawodnicy 12 – 13 letni, którzy
nie biorą jeszcze udziału w rywa-
lizacji ogólnopolskiej (zgodnie
z regulaminem Polskiego Związ-
ku Pływackiego Mistrzostwa Pol-
ski rozgrywane są od 14 roku ży-
cia.), a plasują się bardzo wyso-
ko w ogólnopolskich rankingach
wyników pływackich. Jan Rem-
bowski (13 lat) zajmuje pierwsze
miejsce w rankingach w konku-
rencjach 100 i 200 metrów sty-
lem klasycznym. Julia Świetlik
oraz Patrycja Januszko zajmują
medalowe pozycje w rankingach
w konkurencjach 100 i 200 m
stylem klasycznym.

Integracyjny Klub Sportowy
„Konstancin” prowadzi szkole-
nie od 8 lat. W szeregach klubu
są doświadczeni trenerzy, byli
mistrzowie Polski w pływaniu.
Każdego roku zawodnicytego
klubu zdobywają medale na naj-
ważniejszych imprezach ogól-
nopolskich. Treningi odbywają
się w Centrum Kompleksowej
Rehabilitacji  w Konstancinie Je-
ziornie. Szczegółowe informa-
cje na stronie WWW.ikskonstan-
cin .com.pl

A l e k s a n d r a  G o l o n

Młode talenty z Konstancina

Pływacki Dream Team
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ALE SZYBKA i elastyczna
pożyczka do 25 000 zł. 
Tel. 668-681-911

POŻYCZKA do 25 000 zł, 
Tel. 663-271-508

POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790-564-948

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

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

OLCHA, 602-77-03-61

SKUP książek, dojazd, 
509-548-582

ZASILACZE do laptopów.
Naprawa-sprzedaż. Centrum
Serwisowe, ul. Meander 2 A,

tel. 22 649-68-43; 
668-108-222

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

MATEMATYKA, 22 641-82-83

MATEMATYKA, dojeżdżam.
Matury, poprawki, 504-057-030

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

BEZPOŚREDNIO działka
budowlana 1500 m2,gmina
Prażmów, pow. Piaseczno. 
55 zł/m2. Tel. 604-823-665

DOM w stanie surowym w
Nowym Prażmowie 200/1400 m2,
602-77-03-61

DZIAŁKA 3000 m2

w Prażmowie, 602-77-03-61

DZIAŁKA budowlana 1000 m2

Prażmów, 602-77-03-61

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

FIRMA produkująca wyroby z
blach, rur i profili zatrudni
lakiernika proszkowego i ślusarza,
Gołków k/Piaseczna, 602-253-180

FRYZJERCE, 501-143-827

MALOWANIE, gładzie, 
22 240-87-31

SZKOŁA PODSTAWOWA 340 ,
ul. Lokajskiego 3, Warszawa,
zatrudni od 1 września 2016
sprzątaczkę, tel. 22 546-61-26

ZATRUDNIĘ ekspedientkę w
sklepie piekarniczo-cukierniczym,
ul. Romera 2. Mile widziane
doświadczenie, 516-915-329

MAZURY 
7 dni od 540 zł 

z wyżywieniem, 
jezioro, las, kameralnie. 

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

ANTENY, 603-375-875

BALKONÓW ZABUDOWY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, meble na
zamówienie, 602-27-17-18

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

CYKLINOWANIE, 667-619-662

DACHY - pokrycia, naprawy,
502-473-605

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642-96-16

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

DOMOFONY, 603-375-875

ELEKTROAWARIA, 
507-153-734

ELEKTRYK - kuchnie, 
507-153-734

HYDRAULIKA, remonty, 
602-651-211

KOMPUTERY 
pogotowie

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

602-301-214

MALARSKIE, tapetowanie, 
607-775-259

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

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

MALOWANIE, 722-920-650

MALOWANIE, gładź, 
505-73-58-27

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

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp., 

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

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

502-288-514

PRZEPROWADZKI, 
tanio, 

solidnie, 
501-535-889

REMONTOWO-budowlane,
ogrodzenia, 513-137-581

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

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

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

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

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

UKŁADANIE kostki brukowej,
517-477-531

USŁUGI mini koparką -
ładowarką, 517-477-531

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp. 
608-303-530

WYLEWKI agregatem, 
668-327-588

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

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

DIETA HERBALIFE,
gwarancja, konsultant

Michał Łuczyński 
601-313-313

SPRZEDAM 
TOYOTĘ YARIS

2004 r.
poj. 1000, ABS, klimatyzacja,
wspomaganie, centralny za-

mek, alarm. 
Cena 10 tys.zł do negocjacji,

tel. 530-939-606
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

Bez większyBez większych zmianch zmian
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje FFrraanncciisszzeekk OOkkrraassaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

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

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

AAkkccjjaa „„LLaattoo ww mmiieeśścciiee””
Warsztaty teatralne „Przygody

z Melpomeną”. 2-25 sierpnia,
wtorki i czwartki, w godzinach
10.00-11.00 i 11.15-12.15.
Warsztaty teatralne dla dzieci
oparte na scenach z książki
Astrid Lingren „Dzieci z Buller-
byn”, zakończone pokazem na
scenie. Warsztaty teatralne dla
młodzieży oparte na scenach z
„Serenady” Sławomira Mrożka
zakończone pokazem na scenie.
Bezpieczne zajęcia z szermierki
teatralnej: pokaz zasłon i wypa-
dów ze szpadą 

Uczestnictwo we wszystkich
warsztatach jest bezpłatne. Za-
pisy dla grup zorganizowa-
nych i uczestników indywidu-
alnych prowadzi sekretariat
Domu Sztuki. Ilość miejsc na
warsztatach plastycznych i
muzycznych jest ograniczona.

Akcja „Lato w mieście” została
sfinansowana ze środków
Dzielnicy Ursynów m.st. War-
szawy.

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

Miasto Stołeczne Warszawa
oraz Natoliński Ośrodek Kultury
zapraszają osoby powyżej 60 ro-
ku życia, zamieszkałe w Warsza-
wie na bezpłatne porady dla se-
niorów (obsługa komputera, in-
ternetu, telefonu i tabletu). Za-
praszamy w poniedziałki w
godz. 9.00 – 15.00. Zapisy wy-
łącznie telefoniczne pod nr 576
179 148.

Latający Dom Kultury zapra-
sza w dwie kolejne ostatnie sobo-
ty wakacji ,to jest  dwudziestego
i dwudziestego siódmego  sierp-
nia w godz. 11.00 – 13.00 zapra-
szamy dzieci w wieku 8 –11 lat
na piątą i szóstą edycję warsz-
tatów plenerowo – architekto-

nicznych. Zapisy telefoniczne 22
648 65 81. Wstęp wolny.

KKlluubb JJAARR 
uull.. KKoońńsskkii JJaarr 66 

TTeell.. 778899 005522 882233

Godziny otwarcia: pn.-ndz.:
15.00 do ostatniego gościa. Naj-
bardziej imprezowe miejsce na
Ursynowie reaktywowane!
Znajdź nas na facebooku.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

0011..0099 –– cczzwwaarrtteekk – spotka-
nie z prof. Jerzym Eislerem
pt.: „Jak rozpętano II wojnę
światową”

0066..0099 –– wwttoorreekk – spotkanie dr.
Piotrem Laskiem w nowym cy-
klu „Inaczej o sztuce” pt.: „Maski,
potwory i przywary. Sztuka ro-
mańska mniej znana”

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

Muzyka u św. Katarzyny
Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej O/W-wa zaprasza na koncert z cyklu: Muzyka

u św. Katarzyny – 15 sierpnia (Poniedziałek), godz. 19.00 - zabytkowy kościół pw. św. Ka-
tarzyny, ul. Fosa 17, godz. 19.00, 

Audite Mortales – Muzyka Bartłomieja Pękiela i innych twórców polskiego baroku. Wy-
konawcy: Kameralny Zespół Wokalny Favola in Musica, Wanda Laddy – sopran, Marta
Lawrence – mezzosopran, Marcin Liweń – alt, Robert Lawrence – tenor, kierownik arty-
styczny, Piotr Pieron – bas.

Zespół Instrumentów Dawnych Canor Anticus: Marcin Zalewski – viola da gamba, kie-
rownik artystyczny, Piotr Zalewski – viola da gstycznyamba, Paweł Zalewski – viola da
gamba, Michał Sawicki – pozytyw, basso continuo.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa – Dzielnica Ursynów.

Wzmożony ruch lotniczy 
nad Ursynowem

Informujemy, że w dniach 19-22 sierpnia i 26-28 sierpnia Lotnisko Chopina planuje
rutynowe prace konserwacyjne na pasie startowym numer 3 (kierunek Piaseczno –
Włochy, Ochota, Bemowo). W związku z tym cały ruch na lotnisku będzie odbywał się
na pasie startowym numer 1 (kierunek Ursynów – Ursus), co spowoduje wzmożony
ruch lotniczy nad Ursynowem.

Prowadzone prace mają na celu utrzymanie najwyższego poziomu sprawności
technicznej infrastruktury lotniska i tym samym zapewnienie bezpieczeństwa dla
operujących z Lotniska Chopina samolotów.

VAGABUNDUS
NNiieeddzziieellaa 1144..0088..22001166

((PPuusszzcczzaa KKaammppiinnoosskkaa))
Wycieczka rowerowa na

trasie Metro Młociny - Ło-
mianki - Dziekanów Leśny -
Cmentarz Palmiry - Roztoka -
Zamczysko - Zaborów - Trakt
Królewski - Janów - Bemowo
- Metro Świętokrzyska (ok.
70 km po drogach asfalto-
wych i terenowych).

ZZbbiióórrkkaa oo ggooddzz.. 0099::0000
pprrzzeedd ssttaaccjjąą MMeettrroo MMłłoocciinnyy
((wwyyjjśścciiee oodd ssttrroonnyy ppóółłnnooccnneejj))..

PPrroowwaaddzzii:: Marek Nachty-
gal (e-mail: mana3@o2.pl)

PPoonniieeddzziiaałłeekk 1155..0088..22001166
ŚŚwwiięęttoo WWoojjsskkaa PPoollsskkiieeggoo ((ŚŚllaa-
ddaammii BBiittwwyy WWaarrsszzaawwsskkiieejj))

Coroczna wycieczka rowe-
rowa Śladami Bitwy War-
szawskiej 1920 r. na trasie
Metro Młociny - Most Północ-
ny -Białołęka - Olesin -Stru-
ga - Słupno - Cegielnia (cmen-
tarz z 1920r.) - Ciemne - Ko-
byłka - Osów [miejsce bitwy z
1920 r.] - Zielonka - Ząbki -
CH Marki - Bródno - Rondo
Starzyńskiego (ok. 60 km).

ZZbbiióórrkkaa oo ggooddzz.. 1100..0000 pprrzzyy
ssttaaccjjii mmeettrraa MMłłoocciinnyy ((wwyyjjśścciiee
ppóółłnnooccnnee))..

PPrroowwaaddzzii:: Krzysztof Jaroń
(e-mail: barni1811@op.pl,
tel. kom. 504 406 184).
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