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Nie regulować dziennikarzy!
rym wszystko ma być robione na
jedno kopyto, jakkolwiek wszystko ku temu zmierza.
a czasów PRL mieliśmy do
czynienia ze stopniowym odchodzeniem od ręcznego regulowania pracy dziennikarzy i
momentami dużo ważniejsza stawała się regulacja szwankujących
odbiorników telewizyjnych. Teraz,
jak słyszę, władza ma na powrót
regulować samych żurnalistów poprzez nowy rodzaj weryfikacji.
Przypominają się od razu czasy stanu wojennego, gdy gen. Wojciech
Jaruzelski pozamykał nagle niemal wszystkie redakcje – z „Przeglądem Sportowym włącznie” – zmuszając ludzi pióra, kamery i mikrofonu do poddania się przesłuchaniom przez zaufane komisje. W następstwie takiego procesu weryfikacyjnego jedni całkiem powylatywali z zawodu, inni zaś mogli tylko
dorabiać grosze, publikując artykuły w szacownym skądinąd czasopiśmie „Niewidomy spółdzielca”.
Warto więc od razu dobrze „przejrzeć na oczy”, iżby nie znaleźć się
nagle w gronie publicystów „Niewidomego spółdzielcy”.
a razie nie ma co narzekać, skoro paleta mediów,
z których możemy korzystać, rozciąga się stąd do nieskończoności. Na rynku prasy, medium
już powoli zanikającego, mamy
jeszcze pełny pluralizm, co niewątpliwie cieszy oko (i rozum). Bo
dzięki temu mogę np. przeczytać felieton mojego dawnego idola kabaretowego Jana Pietrzaka, który w
tygodniku „Sieci” ujawnia się jako
zaprzysięgły propagandysta prorządowy i wypomina politycznym
przeciwnikom „kompromitujące
parlament pucze wstydu”, a także
„kolektory wstydu, trujące Wisłę
fekaliami”. Nie wiem tylko, dla-
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iedy rzeźnik mówi, że mu
się serce kraje z powodu ojczyzny, wie co mówi – taką
złotą myśl rzucił kiedyś Samuel
Johnson, angielski intelektualista,
który w XVIII wieku opracował
słownik języka ojczystego, a w 1738
roku zaczął pisywać w „Gentlemen’s Magazine” relacje z parlamentu, choć było to w zasadzie zakazane. Niewykluczone, że podobny zakaz zostanie wydany we
współczesnej Polsce, iżby wiedza o
tym, co się dzieje na Wiejskiej, nie
docierała do sfery dżentelmenów, a
tym bardziej do prostych chamów.
Częściowe zakazy zresztą już są.
fera wolności, która nam się
otworzyła w związku z likwidacją cenzury po 1989 roku
i została niebywale rozszerzona na
skutek upowszechnienia Internetu
– może w każdej chwili ulec znacznemu ograniczeniu. Jak się wprowadza takie ograniczenie, pokazały już Rosja i Chiny, więc bądźmy
szczęśliwi, że nie musimy być jeszcze skazani na rusnet lub inną sieć
cenzurowaną przez państwo. Sam
dobrze pamiętam czasy, gdy radiofonizacja wsi polegała na instalowaniu po chałupach tzw. kołchoźników, sączących rolnikom do ucha
wyłącznie reżimową propagandę,
bynajmniej nie równoważoną kazaniami z ambony. Dziś jednak dosyć trudno byłoby przekształcić Polskę w jeden wielki kołchoz, w któ-
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czego bije przy tej okazji w byłego
prezydenta Warszawy – śp. Lecha
Kaczyńskiego, któremu ścieki
spuszczane prosto do Wisły zupełnie nie przeszkadzały, więc nie zaprzątał sobie głowy ewentualnym
uruchomieniem oczyszczalni Czajka, uważając to zapewne za problem nazbyt gówniany.
„Naszym Dzienniku” z kolei mogę poczytać o tym,
że Polska ma na powrót
nawracać na chrześcijaństwo zachodnią Europę. „Nasz Dziennik”
cytuje słowa biskupa Ignacego Deca,
który w trakcie zorganizowanego
w Kruszynie spotkania modlitewnego „Polska pod Krzyżem” powiedział: „To my musimy ukierunko-
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Pielęgniarki do Sejmu!
FOTO: KONRAD WIŚLICZ-WĘGOROWSKI

Na tegorocznych listach
do Sejmu znajdziemy nie
tylko zawodowych polityków, ale też… pracowników ochrony zdrowia! Na
13. Miejscu, z listy SLD,
kandyduje Joanna Wicha,
pielęgniarka z ochockiego
szpitala.
– Pracuję w ochronie zdrowia
od trzydziestu lat. Dość się napatrzyłam. Cztery lata temu zadałam sobie pytanie – po co dłużej
czekać aż ktoś w końcu zrobi
porządek?
Mam kompetencje, doświadczenie i taką samą parę rąk do
pracy jak ci, którzy od lat siedzą w parlamencie. Czas na
mnie. Rozmawiam z ludźmi,
wiem, że starsze osoby potrzebują wsparcia na co dzień – chociażby w obowiązkach domowych. Tu jest potrzebna zmiana
systemowa. Proponuję publiczne Centra Wsparcia Samodzielności, gdzie najstarsi mieszkań-

cy będą mogli zwrócić się o asystenta do pomocy w codziennych obowiązkach domowych,
zrobią podstawowe badania
medyczne jak np. pomiar ciśnienia, ale przede wszystkim – będą mogli budować relacje towarzyskie i sąsiedzkie – mówi
kandydatka.
– Dzisiaj osoby powyżej 65.
roku życia stanowią 19% populacji, za 40 lat w wieku emerytalnym będzie jedna trzecia społeczeństwa. Z ulepszaniem infrastruktury dedykowanej osobom starszym nie można zwlekać. Kolejnym dużym problemem jest depresja, która dosięga 25% wśród osób powyżej 65.
roku życia! To zatrważające dane – tłumaczy Wicha. – Dlatego
wśród moich postulatów wymieniam także profilaktykę
zdrowia psychicznego i ułatwienie dostępu do psychologa dla
najstarszych mieszkańców. To
wiele zmieni. Osoby starsze czę-

czas wyjść ze stanu oszołomienia
kadzidłem, powracając do kojących dusze ludzkie nauk Chrystusa. Już starożytni na to wpadli, że
umiar jest zaletą bogów.
owracając zaś do problemu
mass mediów i osób je wykorzystujących, zastanawiam
się, czy wszechmocne władze RP
rzeczywiście każą niewygodnym
rządowi dziennikarzom stulić
pysk, tak jak próbowano to zrobić parę lat temu po ujawnieniu
„taśm prawdy” przez redakcję tygodnika „Wprost”. Jeśli teraz miałoby to być np. odgrodzenie od
YouTube’a, to trzeba byłoby posyłać posłusznych pachołków, by
przetransportowali każdego gagatka na miejsca odosobnienia bez
dostępu do Internetu. Są takie
sprawdzone lokale, np. w Białołęce, chociaż „dołek” na Ursynowie też staje się modny, o czym
mogła się przekonać niedawno
pewna krucha kobieta, której – w
przeciwieństwie do najbardziej
prominentnego dziś „bezpieczniaka” – sąd bynajmniej nie udowodnił przetracenia poważnych funduszy publicznych i ewidentnego
złamania prawa.
becnie w mediach przeważa tendencja do informowania o klęskach, tragicznych wypadkach, kataklizmach,
przestępstwach, nieszczęściach –
wystarczy zapoznać się z serwisami warszawskimi. Ten zlew pomyj
tworzą niewłaściwi dziennikarze.
Gdy zostaną zastąpieni przez właściwych, potok bad news wreszcie
się skończy, a dzięki temu będziemy
żyli długo i szczęśliwie, pozostając
w błogiej nieświadomości. Tylko
czy o to nam chodzi?
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w. p l

sto nie wiedzą nawet, że mogą
udać się po pomoc, że to, co
przeżywają, to nie zwykły smutek, ale choroba. Taka, która wymaga leczenia. Prosty przykład
– objawem mogą być chociażby
problemy ze snem.
Co jeszcze wymaga zmian? –
Bardzo potrzebujemy przywrócenia i wzmocnienia instytucji
pielęgniarki środowiskowej. Osoby starsze mówią, że nie chcą
być ciężarem dla rodziny, chcą
być samodzielne. I państwo powinno dać im odpowiednie narzędzia. Czasem najbardziej potrzebna jest pomoc doraźna, a
nie stała opieka, której nie może
zapewnić rodzina, bo, na przykład, jest daleko. Instytucja pielęgniarki środowiskowej po części rozwiąże ten problem – deklaruje kandydatka SLD.
– Brakuje w naszym społeczeństwie przekonania, że starość może być pięknym czasem.
Ludzie boją się samego słowa,
kojarzy im się z niską emeryturą,
kolejkami do lekarzy, a bardzo
często z samotnością. I do tego –
niestety – po części doprowadzili politycy, nie dostrzegając podstawowych problemów i nie proponując zmian, które będą miały wpływ na codzienne życie dużej części społeczeństwa. Problemy mogą wydawać się małe, ale
tak naprawdę wystarczy znaleźć
na nie sensowne, systemowe
rozwiązanie – podsumowuje
kandydatka.
W programie SLD znajduje się
także propozycja leków na receptę za 5 złotych, przeznaczenia 6,8% PKB na ochronę zdrowia oraz minimalnej emerytury
w wysokości 1600 złotych.
Joanna Wicha
Materiał wyborczy KW SOJUSZ
L E W I C Y D E M O K R AT YC Z N E J

wywać kulturę krajów zachodnich w
stronę wiary, a nie pozwalać, by oni
nas zwodzili w złą stronę. Zachód
wypędził tradycyjne wartości, a my
musimy mu o nich przypomnieć” –
pouczył ksiądz biskup. No i teraz
wiem, że my, Polacy, staliśmy się narodem wybranym. I tak jak w 1683
i 1920 ratowaliśmy chrześcijańską
Europę przed wschodnią zarazą, tak
teraz mamy uratować przed zachodnią. Nie mam tylko pewności, czy o
tym wiedzą w Paryżu, Londynie i
Berlinie – i czy sam Pan Bóg został
o naszej roli Religijnego Pogotowia
Ratunkowego poinformowany.
eśli chodzi o mnie, to luzakiem jestem z natury, ale od
dzieciństwa mam szacunek
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wobec wiary w Boga i szanuję tę
wiarę u innych – niezależnie od tego kto dla nich jest Bogiem, bo z
tym bywa różnie. Niemniej, obserwując ostatnio zakrawające na
kpinę kropienie byle obiektu sanitarnego, samochodu lub motocykla „wodą święconą”, a także gwałtowne rozmnożenie dojących grosz
publiczny – nawet w urzędach
skarbowych – kapelanów, sam siebie zapytuję: do jakiego stopnia
można zajęcie duszpasterza ośmieszać i czy nie lepiej skierować te
pieniądze na potrzeby biednych
dzieci, schorowanych starców lub
kalek? Dalibóg, nie nawiązujmy
wprost do afrykańskiego modelu
czarownika, bo to już XXI wiek i
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Dzień Seniora
w sobotę

Na Ursynowie będzie całodobowa apteka
Na Ursynowie ponownie będzie apteka czynna całą dobę. Rozpocznie
pracę 1 października. To efekt
wspólnych działań Urzędu Dzielnicy
Ursynów oraz radnych Karoliny
Mioduszewskiej i Pawła Lenarczyka.
Apteka znajduje się przy ul. Gandhi
35 (wejście od ul. Polskie Drogi).
– Po tygodniach rozmów i spotkań z
przedstawicielami branży farmaceutycz-

nej skutecznie rozwiązaliśmy problem. Na
Ursynowie znowu będzie całodobowa apteka – mówi zastępca burmistrza Jakub
Berent.
Poprzednia apteka zakończyła całodobową działalność na początku maja. Na początku czerwca Paweł Lenarczyk, zaalarmowany sygnałami zaniepokojonych mieszkańców, rozpoczął akcję zbierania podpisów pod petycją.

– Realizujemy prośbę ponad tysiąca mieszkańców dzielnicy, którzy podpisali petycję
Otwartego Ursynowa dotyczącą możliwości korzystania na Ursynowie z apteki otwartej całą dobę – mówi radny Paweł Lenarczyk.
– W tak dużej dzielnicy jak Ursynów bez
wątpienia potrzebne jest miejsce, gdzie przez
całą dobę można nabyć potrzebne leki. Choroba przecież nie wybiera godziny – dodaje radna Karolina Mioduszewska.

W czwartek – z burmistrzem Kempą

Jaki Park
Przy Bażantarni?

Piłka nożna dla uczennic
szkół podstawowych

Zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd Dzielnicy Ursynów, zakończyły się prace związane z montażem zadaszeń na dwóch placach zabaw: przy ul. Przy
Bażantarni oraz ul. Pala Telekiego.
Jak zapewniają ursynowscy urzędnicy, uzyskano wszelkie niezbędne pozwolenia – place po modernizacji są bezpieczne i mogą
z nich korzystać najmłodsi mieszkańcy Ursynowa. Zadaszenia to
efekt realizacji projektu z Budżetu Partycypacyjnego pn. „Zacienione place zabaw - przy ulicy Przy Bażantarni i ulicy Pala Telekiego”,
który poparło 1595 mieszkańców dzielnicy. Projekt ma na celu
ochronę użytkowników placów zabaw przed nadmiernym nasłonecznieniem oraz deszczem poprzez montaż zadaszenia i zielonych
pergoli nad ławkami, co pozwoli na pełne wykorzystanie placów pomimo zmiennej pogody. Ma również pomóc w ochronie istniejących
już sprzętów i nawierzchni.

Nabór kandydatów
na członków Rady Seniorów
Dzielnicy Ursynów
Uprzejmie informujemy, że trwa nabór na kandydatów na
członków Rady Seniorów Dzielnicy Ursynów. Od 16 września do
7 października br. można zgłaszać kandydatów na ośmiu członków Rady Seniorów – przedstawicieli mieszkańców dzielnicy. Kadencja będzie trwała 3 lata.
– Seniorzy biorą aktywny udziału w życiu Ursynowa, a Rada
Seniorów jest tego najlepszym przykładem. Rada jest dla mnie
zawsze źródłem wiedzy i inspiracji do pracy – przyznaje zastępca burmistrza Jakub Berent.

W czwartek 19 września o
16.00 przy stacji metro
Ursynów odbędzie się spotkanie burmistrza Roberta Kempy z mieszkańcami.
Kolejne spotkania w godzinach 16.00-18.00 zaplanowano
na 26 września (DOK Kajakowa) oraz 3 października (metro
Natolin).
Celem wszystkich spotkań jest
rozmowa z mieszkańcami na temat spraw bieżących, poznanie
opinii o działalności Zarządu
Dzielnicy oraz pracy Urzędu
Dzielnicy Ursynów. Ponadto spotkania umożliwią podsumowanie zrealizowanych inwestycji
oraz prezentację najbliższych
planów dzielnicy.

Place zabaw już otwarte

Zapraszamy wszystkich ursynowskich seniorów na Dzień Seniora w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów przy ul. Kajakowej 12b, który rozpocznie się w sobotę 21 września o godzinie 15.00. Wydarzenie współtworzy Warszawskie Dni Seniora
2019.
W programie:
- godz. 15.00 Spotkanie z podróżniczką Lolitą Brzozowską Roman, która opowie o swojej podróży po greckiej wyspie MILOS (przewidziany pokaz multimedialny)
- godz. 16.00 „Stylowi seniorzy”, czyli pokaz mody przygotowany przez ursynowskich Seniorów pod okiem projektantki
Agnieszki Wyrwał
- godz. 17.00 Wykład “Dieta dla osób starszych”, który przygotowała i poprowadzi dietetyk kliniczny Magdalena Żelezik Malinowska
- godz. 18.00 Milonga, czyli tangowa impreza taneczna dla seniorów, którą poprowadzi Stowarzyszenie Tanga Argentyńskiego „La Mirada”
Warszawskie Dni Seniora 2019 potrwają od 21 września do 1
października. W sumie to ponad 420 bezpłatnych, bądź atrakcyjnych cenowo wydarzeń skierowanych do seniorów w całej
Warszawie. Więcej informacji: www.wds.org.pl oraz www.senioralna.um.warszawa.pl.
– W sobotnie popołudnie wraz z seniorami wspólnie spotkamy się na Zielonym Ursynowie. W DOK Ursynów przy Kajakowej przygotowaliśmy z okazji Dnia Seniora inspirujące wydarzenia, w tym pokaz mody przygotowany przez seniorów pod
okiem profesjonalnej projektantki. Szczególnie zapraszam na tangową imprezę taneczna dla seniorów czyli Milonge, podczas
której wszyscy zawsze świetnie się bawią – mówi zastępca burmistrza Jakub Berent.

Wystarczy pasja do piłki
nożnej i kilka godzin wolnego czasu! W turnieju o
Puchar Burmistrza wezmą udział drużyny amatorskie, podwórkowe i
szkolne. Na najlepszych
czekają nagrody.
Organizatorem turnieju dedykowanego młodym miłośniczkom piłki nożnej jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa
„Aurus”, zaś rywalizację swoim
patronatem objął burmistrz Robert Kempa.
28 września, 19 października
i 7 grudnia, w godzinach 18:0019:30 — w tych terminach odbędą się spotkania w ramach Aurus
Football Cup.
W zmaganiach mogą wziąć
udział drużyny, składające się z
przynajmniej 6 zawodniczek,
uczennic szkół podstawowych z
klas IV-VII. Udział w lidze jest
całkowicie bezpłatny. Nie jest
wymagane ani doświadczenie,
ani specjalne przygotowanie - w
rozgrywkach mogą spróbować
swoich sił także drużyny, które
powstały wyłącznie na tę okoliczność.
Miejscem rozgrywek jest hala
sportowa LXX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dembowskiego 1. Obrany system ma cha-

rakter ligowy, co znaczy, że podczas jednego turnieju grają ze
sobą wszystkie drużyny. Mecze
rozgrywane będą w układzie 2 x
8 minut.
Zwycięzcą turnieju zostanie
drużyna, która zgromadzi najwięcej punktów. Te przyznawane są według zasady: wygrana 3 punkty, remis - 1 punkt, przegrana - 0 punktów. Na najlepszy
zespół czekać będzie złoty puchar z grawerem oraz złote medale i dyplomy dla każdej zawodniczki i trenera. Nagrodzone
zostaną również drużyny z drugiego i trzeciego miejsca.
Zgłoszenia do udziału w turniejach przyjmowane są do 19go dnia każdego miesiąca. Wystarczy wysłać maila na: afc.warszawa@gmail.com.

Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych. Park Przy Bażantarni jest jednym z piękniejszych parków na Ursynowie. Urząd planuje zaaranżować jego południowo-wschodnią część. Zgodnie z deklaracjami urzędników zebrane opinie mieszkańców pomogą w wypracowaniu
ostatecznej koncepcji zagospodarowania terenu o powierzchni
ok. 5,41 ha. Konsultacje trwają do 13 października 2019 r.
W ramach konsultacji władze Ursynowa zapraszają:
- 22 września, godz. 13.00-1
16.00 do punktu konsultacyjnego podczas Dnia Patrona Warszawy – piknik w okolicy Kościoła pw. błogosławionego Władysława z Gielniowa, ul. Przy
Bażantarni,
- 25 września, godz. 15.00-1
18.00 do punktu konsultacyjnego przy stacji metra Natolin,
- 28 września, godz. 12.00-1
15.00 na spacer badawczy po terenie Parku Przy Bażantarni, zbiórka przy wejściu do Parku od
strony al. KEN,
- 2 października, godz. 15.00-1
18.00 do punktu konsultacyjnego przy wejściu od al.KEN na teren Parku Przy Bażantarni,
5 października, godz. 12.00-1
16.00 na warsztat projektowo-konsultacyjny w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, sala im. J. U.
Niemcewicza.

Wirtuozi ponownie
na Zielonym Ursynowie
Po udanej kwietniowej prezentacji cyklu „Wirtuozi…”, na 22
września (niedziela) na godzinę 18.00 zaplanowano drugą – koncert w wykonaniu znakomitych instrumentalistów i co ważne,
mieszkańców Ursynowa. Wśród nich soliści: Krzysztof Bednarczyk - trąbka, Voytek Proniewicz - skrzypce oraz Mateusz Szmyt
– wiolonczela. Artyści wystąpią wraz z Ursynowską Orkiestrą Kameralną złożoną z profesjonalnych muzyków ursynowskich. Na
koncert zaprasza Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów z siedzibą przy ulicy Kajakowej 12b. Wstęp wolny
W programie koncertu znajdą się utwory:
- Francois Couperin - Pieces en concert - wykonanie Mateusz
Szmyt (wiolonczela)
- Johann Baptist Georg Neruda - Koncert Es-dur na trąbkę i orkiestrę smyczkową - wykonanie Krzysztof Bednarczyk (trąbka)
- Fryderyk Chopin - Nokturn Es - dur opracowany na skrzypce i orkiestrę - wykonanie Voytek Proniewicz (skrzypce)
- Karol Lipiński - Polonez A-dur op.9 nr 1 na skrzypce i orkiestrę - Voytek Proniewicz (skrzypce)
- Stanisław Moryto - Cztery utwory w polskim stylu na orkiestrę.
Wprowadzenie i omówienie Barbara Szczęsna - Remisz muzykolog, prelegentka, animatorka kultury.
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Zdrowa żywność na śniadaniu z burmistrzem

Kolejne ursynowskie Targi
Zdrowej Żywności zostały
wzbogacone dodatkową
atrakcją – śniadaniem z
burmistrzem. Pierwsi
chętni popróbowania, co
tym razem będzie na “burmistrzowskim” stole śniadaniowym, przyszli przed
dziesiątą, a w momencie
rozpoczęcia poczęstunku
obok namiotu kulinarnego ustawiła się ponaddwudziestoosobowa kolejka.
Trzeba przyznać, że wszystko
wyglądało bardzo okazale. Na
tacach pokrojone różne kiełbaski, sery. Do tego kromki pie-

czywa - białego, ale również razowego, z ziarenkami – wszystko produkty lokalnych piekarzy z okolic Warszawy. Wreszcie
owoce i jako główny cel kolejki
– gorące jajka sadzone prosto z
patelni, przysmażane kiełbaski,
kaszanka. Tak patrząc trochę z
boku, poczęstunek wyglądał
całkiem okazale. Czas płynął,
kolejka nie skracała się i tak aż
do godziny dwunastej. Najważniejsze było to, że dla nikogo
nie zabrakło posiłku. Jak opowiadał kucharz, ciężko pracujący przy patelni przez ponad 2
godziny, goście zjedli blisko 150
jajek, oprócz tego wiele kilogra-

mów kiełbasy, pieczywa, serów... No, było smakowicie i
przyjemnie.
Nie było to zresztą jedyne
miejsce degustacji produktów
regionalnych. Przy bardzo wielu
stoiskach, których było ponad
trzydzieści, była okazja popróbowania przed zakupem różnorodnych serów, miodów, wyrobów piekarniczych, mas orzechowych i jeszcze innych produktów. Wszystko wyglądało
bardzo pysznie i zachęcało nie
tylko do popróbowania, ale również do zakupu.
– Ja tu przychodzę właściwie
od początku funkcjonowania

tych Targów – mówiła pani Joasia z Kabat, mama maluszka w
wózku. – Pierwszy raz podeszłam trochę nieufnie, na próbę. Ale przekonałam się, że
wszystko jest świeże, smaczne i
ceny akceptowalne. Mnie najbardziej odpowiadają sery i taki
półrazowy chlebek z ziarenkami, z którym przyjeżdża ten pan,
o tu, obok. Ten chleb może leżeć
kilka dni i nawet jak się trochę
zeschnie, to wcale nie traci znakomitego smaku. Widać, że nie
ma tam żadnych ulepszaczy i
konserwantów, które mogą bardzo szybko popsuć smak wyrobu
– wyjaśniała pani Joasia.

A burmistrz Kempa, zerkając
gospodarskim okiem czy wszystko w porządku, nie miał chwili
wytchnienia. Stojącego obok lub
w namiocie Urzędu, swoistej
kwaterze głównej, burmistrza
ciągle otaczała kilkuosobowa
grupa ludzi, którzy przyszli z pytaniami dotyczącymi nie tylko
problemów ich najbliższej okolicy, ale również ogólnoursynowskich. Kilkakrotnie przewijały się
pytania, czy będą nowe rozwiązania ułatwiające komunikację
utrudnioną przez budową tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy, co będzie z filtrami na
wyrzutniach spalin z tego tunelu. Padały pytania o przekształcenia własnościowe na terenach
spółdzielczych, o trochę niszowy, ale dokuczliwy problem braku ławek oraz dodatkowej sygnalizacji świetlnej przy ulicy
Dereniowej, terenu ciągnącej się
od lat porażki budowy tzw. Fortepianu przy skrzyżowaniu Gandhi i Cynamonowej, budowy pływalni przy ulicy Kajakowej na
Zielonym Ursynowie. Problemów trudnych i jeszcze nierozwiązanych było i jest nadal wiele, stąd też każda możliwość
kontaktu z burmistrzem jest wykorzystywana przez mieszkańców do wyjaśniania trudniejszych i kłopotliwych spraw.
Burmistrz, choć bardzo zajęty, sprawiał wrażenie zadowolonego.
– Przede wszystkim cieszę się,
że mieszkańcy odwiedzają Targi
Zdrowej Żywności – powiedział
Robert Kempa na rozpoczęcie
“śniadania u burmistrza”. – Takie
śniadanie jest formą promocji,
żeby jak najwięcej mieszkańców
tutaj przyszło i przy okazji bezpłatnego poczęstunku skorzy-

stało z oferty przedsiębiorców,
którzy podczas tych Targów się
wystawiają. Mieszkańcy mają
okazję przekonać się, jak te produkty są smaczne. Zarówno poprzez degustację, jak i rozmawiając z producentami o procesie tworzenia wyrobów, ich składzie, walorach zdrowotnych. A
w ogóle impreza targowa okazała się sukcesem. Na chwilę
obecną został zgłoszony projekt
do Budżetu Obywatelskiego na
przyszłoroczną edycję i zobaczymy jak zadecydują mieszkańcy.
Jeśli mocno poprą projekt, to będzie realizowany z Budżetu Obywatelskiego. Gdy jednak inne
projekty uzyskają większe poparcie, to warto będzie pomyśleć, żeby w może ograniczonym zakresie, realizować nadal
Targi przez Urząd. Analogicznie
jak to było z darmowymi seansami filmowymi. Koszty organizacji po stronie Urzędu są przecież
stosunkowo niewielkie. A patrząc, ile osób nas tu odwiedza,
to są żadne koszty, gdy jest możliwość promowania zdrowej
żywności, zdrowego odżywiania się – mówił burmistrz Robert
Kempa.
No więc wygląda na to, że na
perspektywy Targów Zdrowej
Żywności na Ursynowie można
patrzeć z optymizmem. Nawet
jeśli nie uzyskają miejsca wśród
zwycięskich projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego, to wcale nie oznacza, że pomysłu nie podejmie Urząd, bo
jest wart poparcia, i to właśnie
obiecuje Robert Kempa. A dobitnym dowodem potwierdzającym
pozytywny stosunek ursynowian
do imprezy jest bardzo duża liczba odwiedzających .
Bogusław Lasocki
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Rozbłysną światła
w DOK Ursynów
Z ogromną radością informujemy, że właśnie zakończyliśmy realizację projektu, na który otrzymaliśmy
dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, w ramach programu Infrastruktura w
Domach Kultury 2019.

Całość inwestycji wyniosła ponad 230 tys. z czego aż 183 tyś. otrzymaliśmy od Ministerstwa, pozostałą kwotę uzyskaliśmy od Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy . Pozyskane środki przeznaczyliśmy na
zakup wyposażenia sali widowiskowej oraz na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży, dorosłych, a także seniorów. Zakupiliśmy urządzenia technologii oświetlenia scenicznego, w tym montaż i podłączenia oraz uruchomienie urządzeń, takich jak: reflektory konwencjonalne, ruchome głowice, tzw. urządzenia inteligentne, oraz zaawansowany system sterowania.
Dzięki zrealizowaniu tego zadania będziemy mogli w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów przygotować bogatą ofertę skierowaną do mieszkańców, co pozwoli nam poszerzyć swoją działalność,
która znacząco wpłynie na integrację osób w różnym wieku, o różnym statusie społecznym.
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”
Dzielnicowy Ośrodek
Kultury Ursynów
Ul. Kajakowa 12b

Budżet Obywatelski,
tulipany i garażówka

Już w sobotę 21.IX w Parku Moczydełko na Kabatach będzie można na żywo zobaczyć jak wygląda
realizacja jednego ze zwycięskich projektów w zeszłorocznym Budżecie Partycypacyjnym.
O godzinie 10.00 odbędzie się
sadzenie tulipanów w ramach
mojego zwycięskiego projektu
„SADZIMY TULIPANY W URSYNOWSKICH PARKACH, SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH”. Każdego miłośnika tych pięknych roślin cebulowych już dziś zapraszam na wspólne sadzenie cebulek, a na wiosnę zobaczymy co z
nich nam ładnego wyrośnie.
Osoby zainteresowane sadzeniem tulipanów powinny wziąć
ze sobą rękawiczki rękawiczki,
bo cebulek tulipanów nie powinno sadzić się gołymi rękami.
W niedzielę 22.IX, poza jakże
ważnymi uroczystościami związanymi ze świętem patrona Warszawy – w Kościele bł. Władysława z Gielniowa gdzie o godz. 12
rozpocznie się uroczysta msza
święta będąca centralnym momentem obchodów tego dnia,
odbędzie się również kolejna Ursynowska Ratuszowa Wyprzedaż Garażowa (pod ursynowskim ratuszem), która z miesiąca
na miesiąc cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców Ursynowa i okolic.
Ursynowska garażówka to
wydarzenie, które odbywa się
na Ursynowie dzięki mojemu

zwycięskiemu projektowi do zeszłorocznego Budżetu Partycypacyjnego. Jest to jedno z najbardziej lubianych przez mieszkańców wydarzeń na Ursynowie, świadczy o tym przede
wszystkim wysoka frekwencja
podczas wszystkich garażówek.
Pół żartem pół serio można
powiedzieć, że jest to Projekt Nr
1 na całym Ursynowie, bowiem
taki właśnie numer otrzymała w
losowaniu Ursynowska Ratuszowa Wyprzedaż Garażowa, spośród wszystkich 121 projektów,
na które można głosować.
W tym roku budżet nazywa
się obywatelskim i każdy z
mieszkańców Stolicy może głosować na poszczególne projekty
do 23 września (zatem zostało
już bardzo mało czasu), zarówno na projekty dzielnicowe ,jak
i ogólnomiejskie.
Ze swojej strony zachęcam
serdecznie do głosowania na
projekty ursynowskie, których
jestem autorem:
Nr projektu 1 - Ursynowska
Ratuszowa Wyprzedaż Garażowa -12 garażówek
Nr 13 - Kurtyny wodne w parkach - otwartych przestrzeniach
na Ursynowie
Nr 53 - Uratujmy wróble i inne ptaki - 150 nowych budek dla
ptaków
Nr 61 - Ratujmy drzewa poprzez zakup worków nawadniających - podlewających drzewa
A także dwa projekty ogólnomiejskie, które zgłosiłem po prośbach i rozmowach z mieszkańcami: Dobre warszawskie targi rękodzieła - hand made oraz Wielka Garażówka Warszawska - wyprzedaż garażowa w Warszawie
w różnych lokalizacjach.
Liczę na Państwa głosy na powyższe projekty i do zobaczenia
w sobotę i w niedzielę na UrsyK RYS T I A N M A L E S A
nowie!
radny Dzielnicy Ursynów
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Inauguracja Roku Kulturalnego 2019/2020 na Ursynowie

Opania, Machalica, paka Woźniaka...

Bogusław Lasocki
Stało się już ursynowską
tradycją, że wrzesień rozpoczyna kolejny roku kulturalny. Również i tegoroczny wrzesień dał ursynowianom wielki ładunek
emocji dla duszy. Trwająca
od 12 do 15 września Inauguracja Roku Kulturalnego 2019/2020 była wspaniałą ucztą konsumpcji
kultury i sztuki, z udziałem wybitnych i cenionych
artystów polskich.
atrząc kompleksowo, to
najważniejsze wydarzenie artystyczne w naszej
dzielnicy. Poczesny udział w programie Inauguracji mieli patroni artystyczni 2019 roku – Stanisław Moniuszko i Krzysztof Komeda, których twórczości poświęcone zostały odrębne wydarzenia artystyczne.
– Jestem przekonany, że tegoroczny program zaspokoi nawet
najbardziej wyszukane gusta naszych mieszkańców. Zaprosiliśmy znakomitych i wybitnych
artystów. Łącznie w ciągu 4 dni
odbędzie się aż 9 różnych wydarzeń. Nie mogę się już doczekać – zapowiedział inaugurację
zastępca burmistrza Klaudiusz
Ostrowski.
I faktycznie, różnorodny program był atrakcyjną ofertą dla
nawet najbardziej wysublimowanych zwolenników sztuki,
gdyż coś dla siebie mogli znaleźć miłośnicy piosenki, teatru,
filmu, malarstwa, sztuki aktorskiej, opery. W najtrudniejszej
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sytuacji byli odbiorcy o szerokich zainteresowaniach artystycznych, chcący uczestniczyć
możliwie we wszystkich wydarzeniach. Niezwykle bogaty program zawierał pozycje niekiedy
nawet pokrywające się czasowo,
co, niestety, wynikało z konieczności realizowania wystawień w
godzinach popołudniowych. Żeby obejrzeć film o Piłsudskim,
trzeba było wcześniej wyjść z teatru, żeby zdążyć na koncert Tadeusza Woźniaka, trzeba było
wyjść podczas wystawienia
Strasznego Dworu. No ale coś
za coś. W sumie i tak wszyscy
byli “na plusie”.
naugurację Roku Kulturalnego zapoczątkował w
czwartkowy wieczór 12
września koncert “Osiecka, Młynarski, Przybora - piosenki z górnej półki”, którego twórcą - scenarzystą, reżyserem i prowadzącym - był Andrzej Strzelecki.
Koncert stał się podróżą przez
świat znakomitych piosenek w
znakomitym wykonaniu Mariana Opani, Piotra Machalicy, Anny Jurksztowicz, Katarzyny Dąbrowskiej, Magdy Andres i Marcina Januszkiewicza. Kompozycje śpiewali do tekstów wspaniałych i kochanych poetów takich
jak Agnieszka Osiecka, Jeremi
Przybora, Jonasz Kofta i Wojciech Młynarski.
– Z Jeremim Przyborą,
Agnieszką Osiecką i Wojtkiem
Młynarskim miałem zaszczyt
wielokrotnie współpracować
mówił Andrzej Strzelecki. – Byli moimi mistrzami. Od nich
uczyłem się piosenki. Jako pedagog w Akademii Teatralnej
miałem przyjemność uczyć Katarzynę Dąbrowską i Marcina Januszkiewicza. Ten koncert jest
artystycznym spotkaniem moich duchowych nauczycieli z moimi prawdziwymi uczniami. Najlepsi w swoim pokoleniu, młodzi
aktorzy-wokaliści wykonują w
nim piękne piosenki autorów w
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interpretacjach, które swą jakością i klasą dorównują tym wybitnym twórcom tekstów. Gośćmi koncertu będą moi przyjaciele: Marian Opania, Piotrek Machalica, Ania Jurksztowicz i moje najnowsze „odkrycie” – Magda Andres – opowiadał Andrzej Strzelecki.
Drugi dzień Inauguracji rozpoczęła wystawa malarstwa
Konrada Chojnowskiego - Smagorowicza “Prezenty i nie tylko”
prezentowana w Domu Kultury
Stokłosy.
Konrad Chojnowski-Smagorowicz, malarz, urodził się w
1975 roku. Studiował w Studium Fotografii w Łódzkiej Szkole Filmowej w latach 1996-97.
Absolwent Wydziału Malarstwa
Akademii Sztuk Pięknych w
Warszawie.
2001 r. uzyskał dyplom w pracowni
prof. Zbigniewa Gostomskiego. Malarz z duszy, z
wyboru, z wykształcenia. W jego
malarstwie ważne jest wszystko: temat, kolor, technika. Inspirują go przede wszystkim prace
dawnych mistrzów, ich rozwiązania kolorystyczne, malarski
gest, ale też emocje współczesności – te związane ze zmianami w otaczającym nas środowisku, jak i pragnienia otaczających go osób. Jego obrazy nie
tylko przedstawiają konkretne
tematy opisane tytułem, ale
przede wszystkim snują emocjonalne opowieści, których możemy być świadkami.
Kolejnym wydarzeniem tego dnia był spektakl teatralny
“Judy” autorstwa i w reżyserii
Sławomira Chwastowskiego,
wystawiony w Teatrze Za Dalekim w Domu Sztuki. Wystąpili Hanna Śleszyńska i Piotr Tołoczko.
Przedstawienie powstało z inspiracji sztuką Billy’ego Van
Zandta „Własność znana jako
Judy Garland”, nawiązującą do
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biografii jednej z największych,
ale i najmroczniejszych legend
Hollywoodu. W 2006 roku sztuka podbiła Broadway. Spektakl,
niczym sprytny paparazzo, pokazuje gwiazdę od najbardziej
intymnej strony. Widzowie, jakby przez dziurkę od klucza, mogą podglądać sławną aktorkę w
momentach jej życiowych wzlotów i upadków, zaglądać w jej
duszę i odkrywać osobiste tajemnice.
Propozycją tego dnia był również film “Piłsudski” w reżyserii
Michała Rosa. Niestety, żeby z
teatru zdążyć na godzinę 20 do
Multikina Ursynów, należałoby
wyjść podczas spektaklu teatralnego. Uczestnictwo było zasadniczo alternatywne.
Po nocnym odpoczynku od
wydarzeń artystycznych, kolejna
sobotnia pozycja Inauguracji Roku Kulturalnego rozpoczynała
się popołudniowym spotkaniem
z aktorem Arturem Chamskim
w Ursynotece przy ul. 6 Sierpnia. Poprowadził je Marcin Michrowski.
rtur Chamski jest aktorem i piosenkarzem.
Od 2001 roku związany z warszawskim teatrem Studio Buffo. W 2004 ukończył studia na Wydziale Lalkarskim filii
PWST we Wrocławiu. Jeszcze
podczas studiów, na drugim roku nawiązał współpracę z teatrem Studio Buffo. Grał m. in. w
musicalach Metro i Romeo i Julia. Wygrał czwartą edycję programu „ Jak oni śpiewają”, emitowanego na antenie Telewizji
Polsat w 2008 roku . W tym samym roku wydał debiutancki
singiel pt. „Jak oni śpiewają”.
Podczas spotkania w Ursynotece
aktor zaprezentował własny repertuar oraz polskie i światowe
hity muzyczne.
Kolejnym wydarzeniem artystycznej soboty był koncert z
okazji Roku Krzysztofa Komedy
“Komeda. Perspektywa Nova”.
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Wykonawcami byli Małgorzata
Kumorek i Tubis Trio.
“Komeda. Perspektywa Nova”
to muzyczny mariaż zespołu Tubis Trio oraz aktorki i wokalistki
Magdaleny Kumorek, szerzej
znanej publiczności z filmów
„Poranek kojota”, „Układ zamknięty” czy serialu „Przepis na
życie”. „Komeda. Perspektywa
Nova.” to wspólne poszukiwanie nowej wersji popularnych i
lubianych piosenek Krzysztofa
Komedy. Niepowtarzalne „tubisowe” radosne brzmienie, duża
doza zabawy formą i melodią
Komedowych piosenek, a także
świetne teksty autorstwa
Agnieszki Osieckiej i Wojciecha
Młynarskiego w interpretacji
Magdaleny Kumorek, to ciekawa, niebanalna propozycja rzucająca nowe światło na twórczość Komedy w 50. rocznicę jego śmierci.
kolejna kolizja czasowa.
Podczas gdy koncert M.
Kumorek i “Tubisów” rozpoczął się o godz. 18, o godz.
19 rozpoczynał się spektakl teatralny “Pułkownik Ptak”. Wystawienie reżyserowane przez
Grzegorza Reszka w wykonaniu
Kompanii Teatralnej Mamro. O
„Pułkowniku Ptaku” można powiedzieć, że to opowieść o społecznym eksperymencie odbywającym się w klinice psychiatrycznej gdzieś na końcu Europy.
I będzie to prawda, tylko że niepełna. Można powiedzieć również, że w tle rozgrywa się skomplikowana historia miłosna z
wojną na Bałkanach w drugim
planie. I to również będzie prawda, tyle że też niepełna. Można
też powiedzieć, że akcja „Pułkownika Ptaka” rozgrywa się na
cieniutkiej granicy oddzielającej
świat szaleńców od świata ułożonego według ogólnie przyjętych norm. Wiele rzeczy można
powiedzieć i napisać o „Pułkowniku Ptaku”, ale dopiero obejrzenie zapewnia pełną percepcję
koncepcji twórczej tego teatru.
niedzielęmieliśmy
finał Inauguracji.
Tego dnia odbyły się
dwa wydarzenia. O godz. 18 w
Domu Kultury Imielin zostało
wystawione widowisko operowe z okazji Roku Stanisława Moniuszki “Straszny Dwór - Moniuszko”. Widowisko, będące
jakby skróconą formą opery
Straszny Dwór, zostało wystawione przez Teatr Muzyczny Arte Kreatura.
I wydarzenie ostatnie – koncert Tadeusza Woźniaka rozpoczynający się o godz. 19. Koncert spinający - wraz z koncer-
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tem “Osiecka Młynarski Przybora” całość Inauguracji Roku Kulturalnego. Tadeusz Woźniak to
legendarny wokalista i instrumentalista, autor i wykonawca
autentycznie kultowych przebojów. Jego “Zegarmistrz światła”,
jak i również „Smak i zapach pomarańczy”, „Hej Hanno”, „Ballada o Potęgowej”, to symbole pokolenia lat siedemdziesiątych,
znane chyba wszystkim rocznikom, również późniejszym. W
1972 Woźniak zdobył Grand
Prix na Festiwalu Opolskim za
utwór „Zegarmistrz światła”.
Enigmatyczną piosenkę o śmierci pokochała publiczność w przeciwieństwie do krytyków i zawodowych twórców tekstów.
Fani jednak właśnie takiego
Woźniaka chcieli słuchać. Artysta jest obecny na scenie od ponad 50 lat. Tadeusz Woźniak jest
twórcą ponad dwustu piosenek,
autorem muzyki do ok. 100 inscenizacji teatralnych i filmowych, programów poetyckich i
artystycznych.
Artyście towarzyszyli: Jolanta
Majchrzak – śpiew, instrumenty
klawiszowe, Piotr Woźniak –
śpiew, gitara i gitara elektryczna,
Mariusz Jagoda – skrzypce, Patryk Stachura – bas, Błażej Gawliński – perkusja.
oncert fantastyczny,
zasłuchana publiczność. Starsi jakby cofnęli się w lata swojej młodości,
młodsi i najmłodsi dali się ponieść i pochłonąć muzycznej nostalgii i zadumie, wyłaniającej
się co chwila, prawie ciągle, z
dźwięków płynących z głośników. Blisko dwugodzinny koncert przemknął błyskawicznie,
ale dla wielu słuchaczy zostawił
na długo gdzieś w duszy piękną, liryczną muzykę utworów
Tadeusza Woźniaka.
A sam Tadeusz Woźniak - normalny człowiek. Po koncercie
podpisywał płyty, robił zdjęcia z
fanami, rozmawiał przyjacielsko
z ludźmi. Nie zasłaniał twarzy
przed obiektywem, nie uciekał
przed mikrofonem. I powiedział
również kilka słów dla „Passy”.
– Śpiewałem już kilka razy na
Ursynowie, na Stokłosach, Imielinie, w różnych domach kultury – odpowiedział na moje pytanie Tadeusz Woźniak. – Zawsze
chętnie tu przyjeżdżałem, mam
szczególny sentyment do Ursynowa. Ta dzielnica wyrastała i
piękniała na moich oczach.
– A czy planuje Pan tu jeszcze
przybyć – pytam ponownie. – Jeśli zostanę zaproszony, to chętnie. Przyjadę z przyjemnością... –
odpowiedział Tadeusz Woźniak.
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Ku czci obrońców sieleckiej reduty

Na budynku przy ul. Chełmskiej 46,
w obecności kombatantów i władz
urzędu dzielnicy Mokotów została
odsłonięta tablica pamięci ku czci
obrońców sieleckiej reduty.

Przy ulicy Chełmskiej 46 w dniu 15 września 1944 roku powstańcy m. in. z oddziałów „Gustaw”, „Krawiec” i K-1 pułku Armii
Krajowej „Baszta” stoczyli walkę o jedną z
ostatnich redut na Sielcach, zamykając od-

działom niemieckich dostęp do Belwederskiej i Dolnej.
Tablica poświęcona jest powstańcom
broniącym się przez 14 godzin i odpierającym 10 szturmów. Dzięki ofiarnej walce
tych bohaterów uratowano życie ponad
setce osób cywilnych i rannych powstańców
ukrywających się w piwnicach budynków
reduty na Sielcach.
W odsłonięciu uczestniczyli: członek
Rady Miasta Jarosław Szostakowski, senator Barbara Borys Damięcka, rektor
Uczelni Łazarskiego prof. Maciej Rogalski,
powstańcy Eugeniusz Tyrajski, Tadeusz
Kostarski, Piotr Łubieński, a także burmistrz dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski, zastępca burmistrza Krzysztof Skolimowski, radni dzielnicy Mokotów: Joanna Dembowska, Radosław Sosnowski, dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie
Piotr Tarnowski, uczniowie, nauczyciele, dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 98,
dyrekcja 164 Liceum Mistrzostwa Sportowego, przedstawiciele partnerstwa „Moje Sielce”, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Belwederska” oraz mieszkańcy
Mokotowa.

Wręczenie aktów mianowania nauczycieli
W bieżącym roku 58 nauczycieli mokotowskich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych złożyło wnioski o
wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
Postępowania egzaminacyjne odbyły się w
okresie od 1 lipca do 16 lipca 2019 r. w siedzibie
Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy
Mokotów.
Wszyscy nauczyciele zdali egzamin przed komisją egzaminacyjną i w dniu 12 września otrzymali akty nadania stopnia awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
zawodowych sukcesów!

#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Rodzinny piknik
„Sobota na Mokotowie”
Rafał Miastowski, burmistrz Dzielnicy Mokotów i Miłosz Górecki przewodniczący Rady Dzielnicy zapraszają na rodzinny
piknik „Sobota na Mokotowie”, 21 września, godzina 11.0022.00 na Skwerze AK „Granat” (skrzyżowanie ulic Puławskiej
i J. P. Woronicza).
Organizatorzy przygotowali wiele ciekawych atrakcji w strefach: sportu, kultury, zdrowia, NGO-sów, mieszkańca, eko, food
trucków. Na scenie zaprezentują się mokotowskie zespoły artystyczne działające w instytucjach kultury i młodzież z klubów
sportowych. Dodatkową rozrywkę stanowić będzie koncert charyzmatycznego Jacka (Budynia) Szymkiewicza z projektem muzycznym „Budyń Julka Tuwima”. Podczas pikniku zarówno dzieci jak i dorośli będą mogli uczestniczyć w zawodach sportowych,
różnego rodzaju grach, konkursach z nagrodami, warsztatach plastycznych, ceramicznych, architektonicznych, modelarskich, rękodzielniczych, recyklingowych, poczytać książki…
W miasteczku sportowym pojawi się Robert Korzeniowski z
Klubem Lekkoatletycznym, a młodzi sportowcy zaprezentują
elementy sztuk walki i szermierki. Strefę kultury wypełni bogata oferta działań animacyjnych. Liczne punkty konsultacyjne fundacji i stowarzyszeń zachęcać będą do działań prozdrowotnych i proekologicznych. W strefie food trucków jedzenie
zapewnią: Gringo Bar, HotDogarnia, Zapchaj Mordor, To Tu
Thai Tajskie Lody.
Burmistrz Rafał Miastowski zaprasza mieszkańców na burMISTRZOWSKIEgofry, ze sprzedaży których dochód zostanie przekazany na wsparcie działań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Na zakończenie zagra „Babu Król & Smutne Piosenki” oraz
gwiazda wieczoru – zespół „Strachy Na Lachy”.
Organizator: Urząd Dzielnicy Mokotów, Służewski Dom Kultury

Mini Maraton Pływacki im. Kazika Szlasy
W niedzielne przedpołudnie odbył się zorganizowany przez OSiR Mokotów Mini Maraton Pływacki im. Kazika Szlasy.
Była to już VII edycja tego wydarzenia, którym w szczególny
sposób chciano upamiętnić wyjątkowego człowieka, wychowawcę młodzieży, trenera, Honorowego Prezesa Stołecznego
WOPR. Podczas wydarzenia
obecna była córka i brat Kazimierza Szalasa.
Jedynie kilkoro zawodników z
UKS 307 i KS Gold odważyło się
pływać w dniu dzisiejszym w Jeziorku Czerniakowskim!
W trakcie trwania zawodów
można było spróbować swoich sił w miasteczku sportowym, które przygotował Zespół Sportu i Rekreacji dla
Dzielnicy Mokotów

Wilanowski Klub Przyrodniczy - warsztaty rodzinne
Aby zostać badaczem
przyrody, nie trzeba jeździć na koniec świata! Wilanowski Klub Przyrodniczy zaprasza 21 września
na cykl rodzinnych warsztatów przyrodniczych na
temat roślin i zwierząt,
które można zobaczyć w
wilanowskich ogrodach.
Wystarczy założyć kalosze,
uzbroić się w lupy i lornetki,
Przyjść do Wilanowa i już można
odkrywać fascynujący świat flory
i fauny! Wspólnie łatwiej się nauczyć rozpoznawać poszczególne
gatunki roślin i zwierząt, a także
poznawać ciekawostki związane
z ochroną środowiska. Szykuje
się wyśmienita zabawę na świeżym powietrzu! Tym razem
warsztaty będą przebiegały pod
hasłem: „Drzewo – mój dom”.

Uczestnicy porozmawiają o różnych funkcjach drzew oraz o ich
mieszkańcach. Dowiedzą się kto
mieszka w dziupli? Jakie ptaki wiją gniazda wśród konarów? Kto
kryje się wśród załomów kory?
Jakie zależności występują pomiędzy drzewami i grzybami? Dla ko-

go drzewo to dom, a dla kogo stołówka? Z pomocą lup i lornetek
będą przyglądać się dokładnie parkowym dębom, lipom, grabom.
Dla kogo: rodziny z dziećmi
w wieku 8–12 lat.
Termin: 21 września, godz.:
11.00–12.30.

Wstęp: bilet 10 zł od każdego
uczestnika spotkania. Bilety dostępne są w kasie muzeum lub
online. Zbiórka: przy budynku
kasy muzealnej na przedpolu.
Uwaga: liczba miejsc ograniczona.
Mirosław Miroński

XVII Bieg o memoriał
Bronisława Malinowskiego
21 września w Dolince Służewieckiej obok Domu Kultury (na
wysokości ul. Bacha 15) odbędą się biegi przełajowe dla uczczenia pamięci mistrza olimpijskiego Bronisława Malinowskiego.
Start o godzinie 10:00. Organizatorem jest Urząd Dzielnicy
Mokotów oraz firma ActiveSports. Uczestnicy do pokonania będą mieli dystanse od 300m do 1000m w zależności od kategorii wiekowej. Do udziału w biegu zapraszamy wszystkich chętnych uczniów szkół podstawowych. Zapisy w dniu zawodów na
miejscu startu od godziny 9:00 do 10.20.
Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal, a pierwszych trzech zawodników w każdym biegu – puchary.
Szkoły otrzymają puchary za I, II i III miejsce w klasyfikacji
szkół podstawowych.
PROGRAM ZAWODÓW
Godz. 09:50 - Otwarcie
10:00 - 300 m dziewczęta i chłopcy klasy I - II szkoły podstawowe
10:20 - 400 m dziewcząt klasy III - IV szkoły podstawowe
10:30 - 400 m chłopców klasy III - IV szkoły podstawowe
10:45 - 500 m dziewcząt klasy V - VI szkoły podstawowe
10:50 - 500 m chłopców klasy V - VI szkoły podstawowe
11:00 - 1000 m dziewcząt klasy VII - VIII szkoły podstawowe
11:10 - 1000 m chłopców klasy VII - VIII szkoły podstawowe
11:40 - dekoracja zwycięzców

Bezpłatne treningi
koszykarskie
Nasi koszykarze bardzo dobrze zaprezentowali się na Mistrzostwach Świata w Chinach, zajmując miejsce wśród ośmiu najlepszych zespołów świata. Jeśli chcesz zostać następcą Mateusza
Ponitki, Łukasza Koszarka, ten program jest dla Ciebie !
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych treningach koszykarskich w ramach Szkolnego Młodzieżowego
Ośrodka Koszykówki!
Zgłoszenia: mokotow.zsd@um.warszawa.pl;
tel. 22 443 67 92.
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Spółdzielcze Stowarzyszenie Kultury – dyplomy dla najlepszych
Ursynów jest jedną z najbardziej uspółdzielczonych dzielnic Warszawy.
W spółdzielczych zasobach
mieszkaniowych żyje około 100 tys. ludzi.
Nie jest więc przypadkiem, że
właśnie w tej dzielnicy powstało
trzy lata temu Spółdzielcze Stowarzyszenie Kultury im. Stanisława Staszica. Jego głównym,
zapisanym w Statucie celem, jest
krzewienie idei spółdzielczych.
Stowarzyszenie stosunkowo
łatwo jest wpisać do rejestru organizacji społecznych, ale znacznie trudniej nadać mu wyraziste oblicze ideowe i charakter.
Aby nie było tylko martwym zapisem w rejestrze stowarzyszeń,
musi tętnić bieżącym życiem. A
do tego niezbędni są ludzie
owładnięci pasją działania. Na
Ursynowie tacy się znaleźli. Jednym z nich jest od lat związany
z Ursynowem redaktor Stefan
Zajączkowski. Ostatni okres swej
zawodowej aktywności spożytkował w Krajowej Radzie Spółdzielczej, kierując Centrum Promocji Spółdzielczości. Był także
autorem koncepcji i twórcą magazynu spółdzielczego „Tęcza
Polska”, oraz jego wieloletnim
redaktorem naczelnym. Był także animatorem i realizatorem

wielu cennych inicjatyw, jak konkursy, spółdzielcza spartakiada
sportowa w Wiśle czy Festiwal
Spółdzielczych Zespołów Artystycznych w Polanicy – Zdroju.
Po przejściu na emeryturę mógłby z dystansu spoglądać na swoje dzieło kontynuowane przez

następców. Postanowił jednak
już nieco od innej strony – stricte społecznej kontynuować swą
dotychczasową misję, inicjując
Spółdzielcze Stowarzyszenie
Kultury im. Stanisława Staszica.
Główne cele Stowarzyszenia
to promocja spółdzielczości, popularyzacja wartości spółdzielczych, wspieranie spółdzielczej
kultury i sportu. Te cele trafiły na
podatny grunt, zyskując poparcie wielu znanych przedstawicie-

li świata nauki i kultury. Znaleźli się wśród nich światowej sławy
śpiewak operowy Wiesław
Ochman, znany historyk, varsavianista i działacz samorządowy
prof. Lech Królikowski oraz historyk i dyplomata prof. Bogdan
Grzeloński. Weszli oni w skład
Komitetu Honorowego Stowarzyszenia oraz Kapituły przyznającej dyplomy honorowe ludziom
szczególnie zasłużonym dla rozwoju polskiej spółdzielczości. 11
września w siedzibie Związku Literatów Polskich otrzymali je:
Henryka Chmielewska-Pleczeluk
– prezes WSM Rakowiec, Barbara Hruszowiec – prezes WSM Żoliborz Centralny, Barbara Różewska – prezes WSM, Dariusz Śmierzyński – prezes Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Ruda”.
Po wręczeniu dyplomów ciekawymi refleksjami podzielił się
z zebranymi prof. Lech Królikowski. Wspominając postać Stefana
Starzyńskiego – legendarnego
prezydenta Warszawy, zaakcentował jego życzliwy stosunek do
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz szczególną troskę,
jaką otaczał wszelkie społeczne
organizacje mieszkańców działające na rzecz społeczeństwa
stolicy. W tym kontekście przytoczył przykład Towarzystwa Przy-

jaciół Saskiej Kępy, któremu prezydent Starzyński powierzył obowiązki inwestora zastępczego
wielkiej inwestycji, jaką była budowa Alei Waszyngtona. Emerytowani prawnicy, inżynierowie,
oficerowie i inni członkowie Towarzystwa nie szczędzili swego
czasu, a często nawet własnych
pieniędzy dla realizacji tej inwestycji, aby tylko nie zawieść zaufania prezydenta.
W kontekście współczesnych
praktyk developerów, dla których
zbudowanie wąskiej drogi do
osiedla stanowi nie lada wyzwanie, jak głos z innego świata zabrzmiała wypowiedź profesora
Królikowskiego o praktykach
międzywojnia, kiedy to samorząd
warszawski przekazywał grunty
pod budownictwo mieszkaniowe
po cenach niemal symbolicznych
w stosunku do rynkowych z extra
premią w postaci kilkudziesięciu
procent gruntów przekazywanych nieodpłatnie pod zabudowę dróg, parków i obiektów użyteczności publicznej. Po tej wypowiedzi spotkanie, którego
głównym celem było uhonorowanie zasłużonych spółdzielców,
przerodziło się w dyskusję na temat współczesnych problemów
budownictwa mieszkaniowego
JM
w Warszawie.

TESCO odejdzie,
Echo pozostanie
Co najmniej od kilku tygodni wiadomo, że hipermarket TESCO, mieszczący się na Kabatach, nie tylko nie
zrealizuje projektu rozbudowy do poziomu na miarę
Galerii Mokotów, ale całkiem wycofa się z dzielnicy Ursynów, a grunty po nim odziedziczy firma Echo Investment, potężny deweloper, który zbudował w Warszawie m. in. Babka Tower i piękny gmach Centrum Olimpijskiego przy Wybrzeżu Gdyńskim.
Tesco jeszcze przez pewien czas pozostanie u zbiegu al. KEN i Wąwozowej, a później powstanie tam kompleks handlowy bez tak
wielkiej hali głównej, za to z większą liczbą pojedynczych sklepów,
a obok tego staną budynki mieszkaniowe.
Czy nowa formuła usługowa przypadnie ursynowianom do gustu, czas pokaże. Wszystko wskazuje jednak, że rezygnacja z pierwotnego planu zbudowania potężnej galerii handlowej wyjdzie
mp
całej dzielnicy na dobre.
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40 lat minęło...

Uroczystość otwarcia szkoły 20 października 1979 roku.
Pierwsza ursynowska
szkoła elementarna z klasami I-III powstała na
osiedlu Jary jesienią 1977
roku. Była to Szkoła Podstawowa nr 81 przy ulicy
Puszczyka 6. Dziś jest pełną szkołą ośmioklasową i
nosi imię Juliana Ursyna
Niemcewicza.
Rok później (jesienią 1978 roku) została otwarta druga szkoła elementarna (SP nr 303) przy
ul. Koncertowej 8. Dziś to także
szkoła ośmioletnia, która w dodatku wchłonęła otworzoną kilka lat później SP nr 309 oraz wygaszone przez ostatnią reformę
edukacji Gimnazjum nr 92 przy
ul. Koncertowej 4. Obecnie nosi
imię Fryderyka Chopina.

Dzieci ze starszych klas (od
IV) przez dwa lata (1977-1979)
dojeżdżały do szkoły podstawowej nr 100 w Grabowie oraz
innych placówek na terenie Mokotowa.
Pierwszym zespołem szkół
ogólnokształcących (nr 8), obejmującym już klasy IV-VIII, była
trzecia z kolei ursynowska Szkoła Podstawowa nr 305 przy ul.
Dembowskiego 1, przekształcona w latach 90. w istniejące do
dziś LXX Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Kamińskiego (popularnego Kamyka).
Uroczyste otwarcie SP nr 305
nastąpiło dokładnie 40 lat temu,
20 października 1979 roku. Miałem przyjemność i zaszczyt organizować, a następnie kierować
tą placówką w latach 1979-1983.

W prawo czyli w lewo

40-lecie otwarcia nieistniejącej
już dziś Szkoły Podstawowej nr
305 jest wystarczającym pretekstem zorganizowania jubileuszowego spotkania wszystkich
uczniów, absolwentów i pracowników szkoły. Nadarza się niepowtarzalna okazja powrotu do
wspomnień, spędzenia niezapomnianych chwil w gronie koleżanek i kolegów sprzed lat. Dlatego zapraszamy na spotkanie
wszystkich, którzy nosili na rękawie tarczę szkoły 305 (także filii
przy ul. Cybisa 1), byli jej absolwentami i pracownikami w latach 1979-1996.
TERMIN SPOTKANIA: PIĄTEK 11 PAŹDZIERNIKA 2019,
GODZ. 17
MIEJSCE SPOTKANIA: FORUM SZKOLNE PRZY UL. DEMBOWSKIEGO 1
Uroczystość odbędzie się dzięki uprzejmości dyrekcji LXX LO
w ramach obchodów tegorocznego Dnia Edukacji Narodowej.
Serdecznie zapraszamy!
Przewidujemy prezentację archiwalnych zdjęć i kronik, występy artystyczne, drobny poczęstunek, pogaduszki w podgrupach.
W związku z planowanym
wydaniem okolicznościowego
folderu, prosimy o udostępnienie (w wersji elektronicznej)
zdjęć, tekstów wspomnień itp.
i przesłanie ich na adres: wojdabrowski@onet.eu, wyrażając tym samym zgodę na ich
publikację.
Przekazujcie informację o spotkaniu wszystkim zainteresowanym. Do zobaczenia!
Wo j c i e c h D ą b r o w s k i

Mirosław Miroński

Polacy pamiętają 17 września
iedy zasiadam do pisania tego felietonu, trwa dobra passa naszych siatkarzy. Za sobą mają wygrany mecz z Holandią, a wieczorem czeka ich następna próba – mecz z Czechami. Nie chcę niczego zapeszyć, dlatego powiem tylko, że mamy duże szanse. Co więcej, nasza drużyna, prowadzona przez
Vitala Heynena, pokazała już swoje ogromne możliwości, tak więc pozostaje
trzymać kciuki…
Przy wariancie optymistycznym fazę grupową nasz zespół może zakończyć mając na koncie
pięć zwycięstw. Po meczu z Czechami będziemy wiedzieć więcej.
Najsilniejszymi przeciwnikami w grupie wydają się Holendrzy. Kiedyś bardzo mocna drużyna –
medaliści olimpijscy z 1996 roku, dziś jednak w rankingach plasuje się za Polakami. Pozostali rywale w grupie D nie wydają się być dla nas zagrożeniem. To jednak jedynie teoria, a praktyka ma swoje prawa, bo to jest sport. Zwycięzcy są wyłaniani po zaciętej walce. Nikt nie odda skóry za darmo.
Co, może sprawić naszym zawodnikom kłopot, to nie tylko jeden, czy drugi rywal, ale też harmonogram turnieju. Trzeba pamiętać, że nasi grają niemal „w biegu”, bo tak jest ułożony plan spotkań w grupie D, w której znaleźliśmy się wraz z Holandią, Czechami, Estonią, Ukrainą, Czarnogórą. Tegoroczne mistrzostwa to prawdziwy młyn i próba wytrzymałości.
Turniej rozgrywany jest w czterech krajach, organizatorami są: Belgia, Francja, Holandia, Słowenia, a uczestniczą w nim aż 24 reprezentacje. Można się domyślać, czym kierowała się Europejska
Konfederacja Piłki Siatkowej (CEV), decydując się na taki plan mistrzostw, jednak przy takiej liczbie drużyn trudno oczekiwać, że po„To przesądziło ostatecznie ziom wszystkich ekip będzie wyrówNo ale, jeśli ma na tym zyskać
o losach Polski, która w obli- nany.
sama siatkówka, bo od tego wzrośnie jej
czu napaści dwóch wrogów popularność, to pozostaje życzyć
wszystkim reprezentacjom powodzeznalazła się w kleszczach”
nia, a biało-czerwonym szczególnie.
Siatkówka to mój ulubiony sport. Po pierwsze – sam lubiłem grać w nią w młodości, po drugie –
jest to niezwykle widowiskowa gra dobrze prezentująca się w telewizji. Akcja tutaj goni akcję, a do
tego daje się w niej zauważyć różne ciekawe, najmniej oczekiwane zwroty. Pewne rzeczy dają się
przewidzieć. Istnieje nawet, popularne wśród kibiców i komentatorów siatkówki powiedzenie – „Kto
nie wygrywa 3:0, ten przegrywa 2:3”. Zwykle zasada ta potwierdza się, chociaż nie zawsze i to jest
piękne w sporcie. Zmagania najlepszych drużyn w siatkówce są transmitowane również w naszych mediach. Choć emocje są wielkie, to jednak tylko sportowa rywalizacja.
Kolejna z ważnych dla Polaków rocznic – 17 września – przypomina, że rywalizacja o hegemonię w Europie przebiegała w zgoła odmienny sposób. Tego dnia, 80 lat temu (zgodnie z paktem Ribbentrop - Mołotow oraz tajnym załącznikiem do niego) Związek Sowiecki uderzył na zajętą walką
z Niemcami Rzeczpospolitą, łamiąc tym samym wszystkie obowiązujące go umowy międzynarodowe. To przesądziło ostatecznie o losach Polski, która w obliczu napaści dwóch wrogów znalazła
się w kleszczach. Agresorzy już wcześniej porozumieli się co do stref wpływów, a atak czerwonoarmistów przypieczętował IV rozbiór naszego kraju. Zdradziecką napaść poprzedziły propagandowe kłamstwa Sowietów, m. in. to, że państwo polskie nie istnieje, że Sowieci przyszli tu jako wyzwoliciele, a nie agresorzy. Niestety, kłamstwa te mają swój ciąg dalszy. Są wciąż powtarzane, a informacja o napaści na Polskę sowieckich żołdaków (w liczbie około 600 tysięcy), jest ukrywana przed
obywatelami dzisiejszej Rosji. To jednak nie zwalnia nas Polaków z obowiązku pamiętania tych wydarzeń, nie tylko dla nas samych, ale też dla prawdy historycznej. Był to początek krwawego terroru, zwłaszcza na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej. Polaków mordowano, wywożono w głąb
Rosji, na Sybir, do Kazachstanu. Wywieziono ponad pół miliona, a represje dotknęły około miliona naszych obywateli.
Musimy mieć świadomość, że prawda ta jest zupełnie nieznana opinii światowej, albo niewystarczająco znana. Dwa totalitarne reżimy „zafundowały” światu hekatombę, po której Polska i inne kraje Europy Środkowej dopiero teraz się otrząsają. Musimy pamiętać – kto był sprawcą, a kto ofiarą. Na kim
ciąży odpowiedzialność moralna, a także materialna – odszkodowania wojenne, zadośćuczynienie.
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Blogerzy czy blagierzy?
loger to produkt naszych czasów. Kim tak naprawdę jest bloger? Nie ma
jednej spójnej definicji, a to, moim zdaniem, daje podstawę do podejrzeń. Wersja ogólnikowa powiada, że bloger to ktoś, kto ma “określone
poglądy, opinie, własny charakter, chce mówić i przekazywać swoje myśli innym”. Taka etykietka pasuje do 80 proc. całej ludzkiej populacji i mniej więcej do
99 proc. Polaków. No bo kto z nas nie posiada określonych poglądów, własnego charakteru i nie chce
mówić? Tak sobie po cichu myślę, że bloger to po prostu ktoś bardzo sprytny (nie mylić sprytu z inteligencją, bo tu chodzi raczej o tzw. chłopski spryt) i zorganizowany, potrafiący do maksimum wykorzystywać najnowsze techniki marketingowe, by wypromować się i dzięki temu zyskać popularność, co dzisiaj przekłada się na duże pieniądze. Bloger to osoba, która grasując umiejętnie w sieci, potrafi pozyskiwać coraz to szersze grono odbiorców wokół siebie lub wokół marki (nazwy bloga). Są więc blogerzy kulinarni, podróżniczy, modowi, finansowi, technologiczni i wnętrzarscy.
Zajrzałem do kilku życiorysów i co się okazuje? Wybitna specjalistka od kulinariów, podróżująca po kraju i wciskająca w glebę lokalnych restauratorów za, jej zdaniem, badziewne jedzenie, które rzekomo serwują gościom, nie ma gastronomicznego wykształcenia, a nawet praktyki u któregoś ze słynnych szefów kuchni. A na prawo i lewo daje kulinarne rady i na wizji opieprza z grubej
rury wykwalifikowanych kucharzy. Dowiedziałem się, że studiowała w Królewskiej Akademii Sztuk
Pięknych św. Ferdynanda w Madrycie i widać tam nauczyła się kulinarnych technik.
Furorę robi także niejaka Dorota Szelągowska, specjalistka od projektowania wnętrz. Internety piszą, że “jej nazwisko stało się synonimem dobrego gustu i prawie każdy marzy, by odwiedziła go i pomogła w urządzeniu domu”. Ja o tym nie marzę. Z dziennikarskiego obowiązku obejrzałem kilka telewizyjnych programów tej kobiety, emitowanych w jakiejś niszowej stacji i – jak dzisiaj mawia młodzież – tyłka mi nie urwało. Przy urządzaniu więc mojego nowego mieszkania na Starej Ochocie skorzystałem z rad absolwentki wydziału architektury, gdzie uczą m. in. technicznych podstaw i ekonomicznego projektowania. Kiedy okazało się, że ma o niemieckim “Bauhausie” wiedzę niemal encyklopedyczną, wiedziałem, że nie trafiłem na produkt Internetu, lecz na kwalifikowanego fachowca.
ak się okazuje, robiąca obecnie za internetową i telewizyjną gwiazdę Dorota Szelągowska
chciała studiować architekturę, jednak nie radziła sobie z matematyką, której dobra znajomość jest niezbędna do podjęcia tych studiów. Gwiazda zwierzyła się w wywiadzie dla jednego z portali, że po maturze podjęła studia na kierunku dziennikarstwo oraz stosowane nauki społeczne. Ten wybór nie dziwi, ponieważ jej matka to słynna pisarka i dziennikarka Katarzyna Grochola, więc progenitura powinna dziedziczyć właściwe geny. Ale czy pani Dorota ukończyła studia
uniwersyteckie? Na ten temat ani słowa, ale gdyby tak było, stwierdziłaby po prostu w wywiadzie,
że jest absolwentką wydziału dziennikarstwa, a nie używała sprytnego kamuflażu, że “podjęła studia”. Ponoć, by dać upust swojej potrzebie tworzenia, pani Dorota Szelągowska zdecydowała się na
kurs projektowania wnętrz na Akademii Sztuk Pięknych.
W dobie Internetu drogę do sławy może otworzyć ukończenie zwykłego kursu. Telewizyjne programy “Eureka”, a później “Sonda”, na których się wychowałem, wymyślił i prowadził Andrzej Kurek, absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Każdy odcinek poświęcony był jednemu zagadnieniu z dziedziny nauki lub techniki, które prowadzący miał w małym palcu. Był to gość dysponujący
gigantyczną wiedzą nabytą, popartą
„W dobie Internetu można
gruntownym wykształceniem.
Adam Słodowy, wykładowca w
zostać uznanym za wybitnego Wojskowej
Akademii Technicznej,
eksperta, nie posiadając
uczył w telewizyjnym programie
“Zrób to sam” jak z ogólnie dostępżadnej wiedzy zawodowej,
nych rzeczy robić przedmioty użytkozdobytej podczas studiów
we. Bogusław Kaczyński, z wykształcenia pianista i teoretyk muzyki, zana wyższej uczelni”
liczony do grona dziesięciu największych osobowości telewizyjnych XX stulecia, uwodził telewidzów gruntowną znajomością muzyki
poważnej, z naciskiem na operową. Każde jego słowo wypowiedziane w studiu telewizyjnym miało wielką wagę. A dzisiaj co? Jakby powracały slogany z czasów komuny: “Nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera” albo “pan minister ma maturę i kursy niektóre”.
W nawiązaniu do pani Doroty Szelągowskiej i chmary innych blogerów, mieniących się ekspertami w niebywale wrażliwej i subtelnej materii, jaką jest sztuka kształtowania wnętrz architektonicznych,
nadarza się okazja, by choć w skrócie opowiedzieć o szkole, która zrewolucjonizowała ten obszar. Przeciętny Polak niewiele wie na temat prawdziwego znaczenia słowa “Bauhaus”, a powinien mieć o nim
o wiele większą wiedzę, niż o pani Szelągowskiej. Jest niestety na odwrót. Niemcy to naród noblistów,
wynalazców, kompozytorów oraz poetów i nie zmieni tego faktu nawet epizod nazistowski. Mówi się,
że połowa wynalazków tego świata jest dziełem Niemców. To genialni wynalazcy – inżynierowie
Junkers, Mauser, Maybach, Siemens, Wankel, Porsche, Daimler, Bosch, Zeppelin. Rzadko który naród może pochwalić się tak liczną elitą inżynierską, znaną pod każdą szerokością geograficzną.
a początku XX wieku niemiecki architekt Walter Gropius miał wizję. W wyniku jej urzeczywistnienia w marcu 1919 r. w Weimarze utworzony został “Bauhaus”, uczelnia artystyczno - rzemieślnicza, która powstała z połączenia Akademii Sztuk Pięknych oraz Szkoły
Rzemiosł Artystycznych. Była nawiązaniem do średniowiecznej Bauhütte, niemieckiej strzechy budowlanej łączącej wszystkie dziedziny rzemiosła budowlanego. Idea Waltera Gropiusa prowadziła
do tego, by rzemieślnicy w Niemczech pracowali na zasadzie średniowiecznych cechów rzemieślniczych, w których każdy ze współtwórców, zachowując własną indywidualność, wnosi wkład w tworzenie jednego, wspólnego dzieła. Twórcy “Bauhausu” chodziło o to, aby odwrócić złe nawyki, ucząc
rysunku i komponowania przestrzennego. Jego dążeniem było połączenie techniki ze sztuką.
W zasadzie “Bauhaus” funkcjonował jedynie przez 14 lat, ale do dzisiaj inspiruje architektów, designerów i artystów na całym świecie. Styl “Bauhaus” to trend skłaniający się ku prostocie oraz funkcjonalności – proste geometryczne formy, takie jak kwadrat, koło czy stożek oraz brak zbędnych dodatków i zdobień. Żadnych ornamentów czy ozdób, jedynie prostota, racjonalność oraz pełna harmonia między funkcją przedmiotu lub budynku a jego formą i wyglądem. Ta kiełkująca na początku ubiegłego wieku idea święci dziś swój triumf. Rodziła się wówczas koncepcja wzornictwa przemysłowego i nowego podejścia do projektowania form produkowanych taśmowo. Głównym celem dla nowo
przyjętych adeptów było odrzucenie wiedzy, jaką zdobyli wcześniej, ukierunkowanie ich na założenia “Bauhausu” oraz nauka samodzielnego myślenia i analizy. Uczniowie przechodzili trzyletnie
warsztaty – metalu, malarstwa ściennego, drewna, kompozycji przestrzennej i rzeźby. Kończąc je otrzymywali wykształcenie w szerokim zakresie. Uczelnia zatrudniała tylko dziesięciu wykładowców zwanych mistrzami, a nie profesorami, zaś wiele zajęć prowadzili asystenci – studenci starszych roczników.
Jednak rok po dojściu Hitlera do władzy “Bauhaus” został zamknięty. W 1946 r. w Berlinie Zachodnim podjęto próbę reaktywacji uczelni, ale nie uzyskano już tej samej jakości nauczania, co w przedwojennej. Archiwum “Bauhausu”, posiadające duży zbiór prac jego uczniów i mistrzów, znajduje się w zrealizowanym pośmiertnie w 1976 r. budynku Gropiusa w Berlinie. “Bauhaus” dokonał radykalnego przewartościowania poglądów na sztukę wzornictwa oraz aranżacji wnętrz, jak również, co oczywiste, na
całą ówczesną architekturę oraz urbanistykę. Wpłynął na kształtowanie się architektury modernistycznej, umocnienie tendencji abstrakcyjnej w sztuce oraz zreformowanie metod nauczania w szkolnictwie
artystycznym. Motyw “Bauhaus” widnieje na kolekcjonerskiej monecie 10 euro z 2006 r.
odstawowe zasady wprowadzone przez “Bauhaus” to m. in.: funkcjonalność oparta nie tylko na przesłankach mechanicznych, jak np. wymiary ciała człowieka, ale także psychologicznych. Odkrycie, że zorganizowana przestrzeń wpływa na sposób działania i myślenia
ludzi, stąd waga społecznej roli projektanta (“projektant życia społecznego, a nie tylko przestrzeni”). Potrzeba zespołowości przy pracy projektowej (zespoły interdyscyplinarne). I na koniec zasada moim zdaniem najważniejsza, czyli: projektowanie jest zarówno nauką, jak i sztuką. Jako nauka
korzysta z metodologii socjologicznej oraz innych nauk o człowieku, określa cele funkcjonalne i stosuje metody matematyczne. Dlatego ktoś nie posiadający kierunkowego wykształcenia, a nadto mający kłopoty z matematyką, nie powinien być ani dobrym architektem, ani projektantem wnętrz.
Jednak przykład hasających w sieci blogerów, cieszących się u internetowej publiczności wielką
estymą, zdaje się nie potwierdzać zasady “Bauhausu”. Natomiast ich popularność zdaje się potwierdzać tezę, że w dobie Internetu można zostać uznanym za wybitnego eksperta, nie posiadając żadnej wiedzy zawodowej, zdobytej podczas studiów na wyższej uczelni i popartej dyplomem. Taki świat.
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Edward Hulewicz – ponad pół wieku sukcesów (I część wywiadu)

Za zdrowie pań pijemy i śpiewamy!
MIROSŁAW MIROŃSKI: Co spowodowało, że zainteresował się Pan muzyką? Czy wpłynęła na to fala rocka, która w latach 60. dotarła do Polski?
EDWARD HULEWICZ: Muzyka w
moim domu była obecna od wczesnego
dzieciństwa. Ojciec był skrzypkiem, a
więc często grał, a ja jako kilkuletni
brzdąc w takich chwilach albo drętwiałem wsłuchany z otwartymi ustami, albo podskakiwałem i kręciłem się w takt
muzyki. Wywoływało to ogólną wesołość i przez to, ojcowe granie zyskiwało większą akceptację, tym bardziej, że
mogłem słuchać tego godzinami. Dreptałem w kółko, słabiutkim głosikiem
wtórowałem ojcu. „Na-na, na-na, na-na”, to był mój ulubiony walc, od tego
mojego nazywania już takim pozostał,
choć miał swoją nazwę.
– Tata, „na-na” – wołałem i ciągnąłem
ojca za nogawkę. Kiedy przychodził z
pracy – tata „na-na”. Były to jedne z
moich pierwszych słów. Tak budziła się
we mnie tęsknota do muzyki, we wczesnym, jakże szczęśliwym dzieciństwie.
Dzięki tej ojcowej muzyce otwierały się
przede mną krainy niezrozumiałych dla
mnie, nowych, fascynujących przeżyć,
budzących jakąś tęsknotę, jakiś nieuświadomiony żal. Zrozumiałem to
wiele lat potem, kiedy próbowałem to
uczucie zanalizować. Zatem talent muzyczny (jakikolwiek mam) zawdzięczam ojcu, a fascynację muzyką jego
graniu. Ojciec zapisał mnie do szkoły
muzycznej, a prywatnie na kształcenie
głosu w kierunku śpiewu klasycznego.
W swojej działalności koncertowej nieśmiało przemycam choćby jeden utwór
z obszarów tej muzyki. Nagrałem nawet
singiel pt. „Edward Hulewicz Klasycznie”, dedykując go ojcu.
Jak wspomina Pan pobyt w Czechosłowacji oraz koncerty w klubie studenckim „Żak”? Co skłoniło Pana do
zajęcia się muzyką rockową po powrocie do kraju?
Na naszych koncertach w Czechosłowacji działy się sceny dantejskie. Doświadczyliśmy niemal wszystkiego, co
pokazywano na filmach o Beatlesach.
Po koncertach zdemolowane sale, rozbite krzesła, interwencja policji, uciekaliśmy tylnym wyjściem. Powtarzało się
to po każdym koncercie. Siedzieliśmy w
hotelach, bo strach było wyjść na ulicę.
W restauracjach na obiadach czy kolacji obecni witali nas brawami. Zatrudniliśmy jakąś tancerkę, ja wymyśliłem
nowy rockowy taniec i prezentowałem
go wraz z nią na scenie. Zdarzały się
komiczne sceny, kiedy nieostrożnie wybrawszy się do miasta, oblegany przez
tłum, musiałem uczyć ich tańca na środku placu. To był zwariowany czas…
Po przyjeździe do Gdańska odnalazłem legendarny, kultowy Klub Studentów Wybrzeża „Żak”. Szybko się tam
zadomowiłem i spędzałem w nim większość wolnego czasu. Był to klub z tradycjami. Swego czasu działali w nim m. in.:
Zbyszek Cybulski, Bogumił Kobiela, Jacek Fedorowicz. Potem odkryłem „Rudego Kota”, klub jazzowy, więc udzielałem się artystycznie na przemian i tu, i
tam. Pamiętam, że bardzo przeżyłem
koncert Rhythm and Blues. Wymachiwałem marynarką – co było obowiązującą formą okazywania największego
zadowolenia. Był to okres piekielnego
wrzasku na koncertach, spazmatycznego pisku dziewcząt i wielu podobnych
efektów. Cała ta euforia zawładnęła mną
z chwilą pojawienia się w Polsce
rock’n’rolla i oto odkryłem dla siebie nową formę wyrażania muzyki.
Sprawia Pan wrażenie osoby solidnej, a to był czas, kiedy wszystko traktowało się dość lekko…
Pamiętam pewien epizod z moich
praktyk studenckich, które odbywałem
w jakiejś szkole średniej. Gdy obładowany książkami, mapami, dziennikami,
skryptami etc. szedłem na lekcję, którą
miałem prowadzić, spotkałem idącego
korytarzem starego nauczyciela zmierzającego na swoją lekcję jedynie z małym dzienniczkiem. Kurtuazyjnie zagadnąłem go komplementem: – Pan,
panie profesorze, pewnie wszystko to,

co ja tu dźwigam pod pachami, ma w
głowie? A on na to: – Znacznie niżej,
drogi kolego, znacznie niżej.

w jednej osobie pan Stanisław Kamiń- turę po stadionach w większych miaski, oraz nasz opiekun artystyczny pan stach. Nie miało to więc formy autenJerzy Milian uznali, że jeden z opraco- tycznego konkursu, choć publiczność
wywanych przez nas utworów już nada- brała to na serio i wiadomo było kto
Dowcipny jegomość z tego nauczy- je się do nagrania. Było to całkowicie zwyciężał. Tym bardziej, że graliśmy
ciela. Może i jemu udzieliła się moje dzieło, bo i muzyka i tekst, a nosi- na najwyższej klasy sprzęcie Francurock’n’rollowa euforia, choć to chyba ło nazwę „Siała baba mak”. Po nagraniu zów, o którym wcześniej mogliśmy tylnie najlepiej dla uczniów…Wróćmy piosenka natychmiast stała się wielkim ko pomarzyć.
jednak do pana kariery. Pan z pewno- przebojem. Nie było odwrotu, świat wyZ czasem do zespołu dołączyły dwie
ścią traktował swoje zainteresowanie dał mi się gotowy do zawojowania.
wspomniane poznanianki – Haliny Frącmuzyką bardziej serio. Na początku dał
się Pan poznać jako żywiołowy wokalista, lider zespołu Tarpany. Znany przebój z tamtego okresu „Siała baba mak”,
do którego muzykę i tekst napisał Pan
sam, na długo zapadł w świadomości
słuchaczy. Czy jego popularność zadecydowała o Pana przyszłej karierze?
Powiem troszkę więcej, jak w ogóle
doszło do powstania zespołu Tarpany,
bo to był dla mnie bardzo ciekawy okres.
Po przyjeździe z Czechosłowacji postanowiliśmy pograć w Karpaczu w ekskluzywnym lokalu Biały Jar. Zjeżdżały tu
gwiazdy filmu, estrady, radia i telewizji.
Nie z naszego powodu oczywiście, ale
dlatego, że przyjeżdżały do tego kurortu od lat. Już nie pamiętam, czy red. Janusz Hojan z RTV z Poznania do Karpacza zabłądził i nas dostrzegł, czy stugębna plotka bywalców z artystycznego środowiska doniosła mu o nas, krótko mówiąc, otrzymaliśmy propozycję współpracy z Radiem i Telewizją Poznań. Parnas wydał nam się w zasięgu ręki, błyskawicznie załatwiliśmy zastępstwo, ściślej
Estrada Szczecińska użyczyła nam na tę
okoliczność znaną już w jakimś stopniu
grupę młodzieżową Temperamenty z
solistką Marianną Wróblewską.
Zjeżdżamy zatem do Poznania w lutym Roku Pańskiego 1965. Miasto o
świcie powitało nas twarzami naszych
fanów. Sprzęt poupychaliśmy po różnych domach i popędziliśmy do Radia
na spotkanie z panem redaktorem Hojanem. Rozmowa była długa, męcząca
i nieprzyjemna. Żadnych obietnic, ani
taryfy ulgowej, wszystko zależy od nas.
Czy zdołamy pokonać wysoko postawioną poprzeczkę? Czy nadajemy się na Edward Hulewicz jest ikoną, żywą legendą polskiej muzyki rozzawodowy zespół radiowy? Czy potra- rywkowej. Od lat 60. był stale obecny na estradach krajowych,
fimy ciężko pracować i czy uda nam się jak też za granicą, w tym za oceanem. Wciąż aktywny zawodowo
w krótkim czasie opracować program i społecznie, angażuje się w wydarzenia artystyczne, nagrywa
zasługujący na nagranie w radiu? Jeśli płyty, śpiewa. Rozmowa z nim to nie tylko przyjemność, ale też
nie spełnimy choć jednego z tych wa- porcja informacji poszerzających wiedzę o tym, jak kształtowarunków, wynocha. Stawka była wysoka, ła się nasza scena muzyczna. Od lat mieszka na Ursynowie, tumieliśmy wiele do stracenia. Musieli- taj też tworzy kolejne projekty.
śmy ciężko pracować. Stworzono nam
znakomite, warunki. Rezerwowe studio
było do naszej wyłącznej dyspozycji, biJaki wpływ na Pana wywarła współ- kowiak i Żytkowiak. Pierwsza z nich
blioteka muzyczna, taśmoteka i archi- praca z członkami zespołu, zwłaszcza z skończyła właśnie współpracę z gdańwum nagrań też. Naszym opiekunem Haliną Frąckowiak i Haliną Żytkowiak? skimi „Tonami”, a druga skończyła ogólmuzycznym, mentorem i doradcą był
Mojego pierwszego nagrania w po- niak. Obydwie wspaniałe, niezwykle utamistrz Jerzy Milian, światowej sławy ważnym studiu radiowym nigdy nie za- lentowane o pięknych, charakterystyczjazzman i multiinstrumentalista. Oto pomnę. Przestrach – to zbyt nieprecy- nych głosach. Początkowo śpiewały chórzłapaliśmy Pana Boga za nogi.
zyjne określenie, panika, szczękościsk i ki, a z czasem zaczęły występować jako
wszystko to, co raczej nie pomaga w tym solistki. Oczywiście, miało to wpływ na
Czy to oznaczało poprawę statusu dziele – były wtedy moim udziałem. Zo- poziom i urozmaicenie repertuaru zematerialnego?
stało mi ono na wiele lat potem w mojej społu, po którego rozpadnięciu Halina
Nie, nasze warunki bytowe niestety pracy już profesjonalnej – tak widocz- Frąckowiak przeszła do grupy „ABC” janie interesowały naszych pracodaw- nie było silne. A do pokonania tego nie ko Sonia Sulin, a Halina Żytkowiak utwoców. Były więcej niż podłe i powoli za- tylko nie przyczynił się, ale wręcz pogłę- rzyła dość popularną potem żeńską gruczął zaglądać nam głód w oczy, a oglą- biał z sadystyczną satysfakcją, reżyser pę „Amazonki”, a po ich rozpadzie, zwiądać się na samarytańską litość tubyl- dźwięku pan Zenon A., nerwowy, krzy- zała się na jakiś czas z zespołem „Trubaców ani nie wypadało, ani honor nam kliwy, kłótliwy i niesympatyczny czło- durzy”, po czym wyjechała na stałe do
na to nie pozwalał. Wtedy naprawdę wiek. Podejrzewam, że równie jak my on USA, gdzie po paru latach zmarła. Z Hagłodowałem. Minął jeszcze jakiś czas, też był przerażony. Stary, zasiedziały linką Frąckowiak przyjaźnię się do dziś
zanim zacząłem zarabiać tyle, by po- „nagrywacz” (tak go nazywaliśmy, bo i utrzymuję z nią stały kontakt.
zwolić sobie na wynajęcie skromnego nie zasługiwał na miano reżysera dźwiępokoju, jednak nie tyle, żeby wystar- ku) przyzwyczajony przez lata do naKażdy artysta przechodzi w swojej
czyło na jedzenie. Prawie zawsze zda- grywania ówczesnej szepcząco-stęka- karierze różne metamorfozy. Zmienia
rzało mi się śpiewać na koncertach „w jącej miejscowej gwiazdy W.D., tu raptem się sam, zmieniają się też gusta odbiorduecie” z burczącym z głodu brzuchem. zmuszony został do nagrywania kapeli ców. Dochodzą kolejne pokolenia…
Nikomu z widzów nie przychodziło do rockowej i po prostu nie umiał tego robić. Jak było w Pana przypadku? Czy potragłowy, że ten roztańczony, roześmiany
fiłby Pan wymienić punkty zwrotne w
i na oko najszczęśliwszy z ludzi, jest po
Wrócę do pytania – jak układało się swojej karierze, które wywarły na Pana
prostu głodny. A już na wielką ironię z Panu z zespołem?
znaczący wpływ?
zakrawa fakt, że za czas jakiś, kiedy
Zacznę może od bardziej spektakuW tamtych lata zawód artysty wymoje piosenki wykreowały mnie na ma- larnej współpracy z artystami zza tzw. magał bycia omnibusem skupiającym w
łą jeszcze, ale już gwiazdkę, kiedy roz- „żelaznej kurtyny”. Jednym z zespo- sobie różne zawody, powinności i tapoznawano mnie na ulicy, proszono o łów, któremu w tamtym czasie udało się lenty: organizatora, menażera, impreautografy, wszystko to nie zmieniło mo- jakoś przekroczyć tę „kurtynę”, był ze- saria, reżysera, specjalisty od wizerunjej sytuacji materialnej. Dalej byłem spół francuski Le Reflets. W Poznaniu ku, kostiumologa, konsultanta od emibiedny, niedożywiony, ubogi, choć na Tarpany zagrały z nim wspólny kon- sji głosu, doboru repertuaru, kompopierwszy rzut oka efektownie ubrany… cert jako suport. Bardzo się spodobał zytora, autora tekstów – to wszystko, co
Francuzom, którzy zaproponowali, aby- w postaci świty takich fachowców towaNie zniechęciło to Pana? Co było da- śmy powtórzyli ten koncert w innych rzyszy dzisiejszym gwiazdom.
lej z tym nagraniem?
większych miastach w Polsce. Dla
Dawniej pojęcie „impresario” nie istCodzienna harówka w rezerwowym uatrakcyjnienia wymyśliliśmy formę ta- niało. Artyści zmuszeni byli opłacać tastudio zaczynała przynosić efekty. Sza- kiego międzynarodowego meczu. Z do- kich ludzi, bo w przeciwnym wypadku
nowny pan redaktor muzyczny Janusz tychczasowego tournée po salach kon- artysta sam byłby zmuszony jeździć po
Hojan i kierownik literacki Radia, poeta certowych przerodziło się to w wielką terenie i organizować sobie koncerty. To

tylko jeden z bezsensów tamtego ustroju. Konieczność zmusiła nas do płacenia
osławionych haraczy na rzecz organizatora, które w zależności od ekipy, wynosiły od 10 do 20 procent honorariów
wykonawcy. Wszyscy o tym wiedzieli,
łącznie z władzami, ba, godzili się na to,
obłudnie nie dostrzegając bezprawności takiego procederu, uznając, że nie
ma sprawy. Nie potrafię do dziś zrozumieć, dlaczego nie dopuszczono do
uchwalenia odpowiednich przepisów
regulujących ten stan rzeczy. Jedyne,
czym można to tłumaczyć, to niechęć
władzy ludowej do powielania zachodnich, kapitalistycznych wzorów.

Tak, to utrudniało życie artystom,
nie tylko muzykom…
Inny kłopot, to coroczna wpłata do
wydziału finansowego kilkudziesięciu
tysięcy złotych, tzw. domiaru, czyli bicza na tego, kto śmiał zarabiać więcej,
niż ustaliła to partia. Jeden z idiotycznych wymysłów ustroju tzw. Urawniłowki. Socjalistyczne prawo regulowało „wyskoki” tych, którzy chcieliby być
nieco bogatsi od klasy robotniczej. Jeśli
już ktoś miał możliwości zarobić więcej,
powinien był dzielić się z władzą.
Dziś oczywiście jest zupełnie inaczej.
A w ogóle to ja teraz jestem na takim
etapie życia prywatnego i zawodowego,
że właściwie niczego nie muszę, robię
tylko to, co sprawia mi przyjemność.
Nawet karkołomna – być może – dla innych zmiana repertuaru z muzyki dotąd
uprawianej – jak to kiedyś powiedział
klasyk: „lekkiej, łatwej i przyjemnej”,
na klasyczną nie jest dla mnie problemem. A muzyka tzw. środka to jeden z
etapów w mojej pracy. Lubię eksperymentować w różnych gatunkach muzyki jakby ewoluując od rockmana do wykonawcy repertuaru klasycznego. Po
drodze zdarzały się także takie gatunki jak rap („To już przyszło lato”).

A rock?
Rock to nie tylko muzyka, to filozofia,
mentalność i obowiązkowy styl bycia z
jego słabościami, ułomnościami z używkami włącznie. I nieważne, w jakim to
się dzieje systemie politycznym. Wziąć
tylko trzeba pod uwagę to, w jakim my
wtedy żyliśmy systemie. I jakkolwiek
balangi były, nie miało się to jednak nijak do ekscesów, jakie wyprawiają dzisiejsi muzycy zespołów rockowych. O
pokazaniu ze sceny gołego tyłka prezydentowi mowy nie było, to dopiero
pieśń przyszłości. Władza ludowa potrafiła zapanować nad rozbrykaną młodzieżą mojego pokolenia, miała swoje
sposoby, niejednokrotnie pomagali jej
aktywiści na różnych kierowniczych
stanowiskach, także w hotelach.

W czerwcu tego roku nagrał Pan kolejny hit „Salsa Corazon”, wraz z bardzo
interesującym teledyskiem cieszącym
się dużą popularnością. Był on prezentowany przez Marka Sierockiego w Teleexpressie, także w I Programie Polskiego Radia w Muzycznej Jedynce Marii Szabłowskiej. Czy możemy go usłyszeć podczas koncertu, na żywo?
Naturalnie że tak. Lubię to moje najmłodsze dziecko – w sensie wykonawczym oczywiście, bo muzykę skomponował Marcin Nierubiec, a tekst napisała znakomita poetka i autorka tekstów
Grażyna Orlińska, mająca zresztą na
swoim koncie już wiele przebojów jak
choćby „Chałupy Welcome To” Zbyszka
Wodeckiego, czy „Baw się lalkami” Andrzeja Zauchy. Ciekawie na ten temat
napisał grający w teledysku rolę mojego bodyguarda Andrzej Zbrożek.

Wiem skądinąd, że zdaniem Zbrożka
„Salsa Corazon” robi furorę, bo autorka
tekstu Grażyna Orlińska i autor muzyki
Marcin Nierubiec znakomicie wyczuli
latynoski charakter, podobnie jak Kinga
Malewska, która przygotowała choreografię. A Zbrożek wie, co mówi, bo 25
lat mieszkał w Ameryce Południowej.
Corazon – po hiszpańsku znaczy serce i i my włożyliśmy w ten utwór wiele serca.
Rozmawiał
M I R O S Ł AW M I R O Ń S K I
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! Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840
! Starówka, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł do neg., cisza,spokój,
świetny punkt, 601 720 840
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów,
Wilanów, Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840

KUPIĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327
SKUP książek, dojazd,
509 548 582
SOSNA opałowa, 791 394 791

SKUP AUT, 503 901 642

ANGIELSKI - doświadczenie,
692 651 820
ANGIELSKI, duże
doświadczenie, dojeżdżam,
502 378 901
HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

DZIAŁKI budowlane Prażmów,
602 77 03 61
DZIAŁKI rekreacyjne lesne
Prazmów, 602 77 03 61
KUPIĘ 40-50 m2 , Kabaty,
tel. 691 597 278

NIERUCHOMOŚCI - AGENCJA
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
Mieszkania:
do wynajęcia
! Starówka, 96 m2, 2 poziomy,
po podłodze 250 m, 7000 zł do
neg., 601 720 840
kupno
! Kupię 2-3 pok. na Starówce,
601 720 840
sprzedaż
! 88 m2 Praga Płd., 3 pok.
nowe, stan deweloperski, 2 miejsca
garażowe, 601 720 840
! Centrum, Starówka, 37 m2,
2 pokoje, 601 720 840
! Kabaty, 78 m2, 3 pok. 790
tys. zł, 601 720 840
! Krakowskie Przedmieście,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840
! Okazja! 110m2 Kabaty, 4 pok.,
990 tys.zł, 601 720 840
! Sadyba, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 2,5 mln.
zł, 601 720 840
! Sadyba, apartament 3 pok.,
90 m2, wysoki standard,
2014 r., 990 tys. zł do neg.,
601 720 840

Domy:
! Dom 240 m2, Józefosław,
dobry standard, do wprowadzenia,
tylko 765 tys. zł, 601 720 840
! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka
1500 m2, do wejścia, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840
! Dom wolnostojący 180 m2,
Nowa Iwiczna na działce 1000 m2.,
c. 1 mln. zł do wejscia, wysoki
standard, 601 720 840
! Józefosław, dom 114 m2
c. tylko 595 tys.zł, 601 720 840
! Kamienica, Żoliborz, świetna
pod inwestycje, c. 2 mln 800 tys. zł
do neg., 601 720 840
! Konstancin, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 950 tys. zł.
Tel. 601 720 840
! Konstancin, dom w pobliżu
tężni 350/1000 m2 działki,
oddzielny garaż na 2 samochody,
starodrzew, piękna okolica
c. 1 milion 490 tys. zł.,
601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Mokotów Górny, segment
250 m2, blisko metra, tylko 1
mln.520 tys. zł, 601 720 840
! Mokotów, segment 280/450
m2 działki, blisko metra. Cisza,
spokój, dobra cena 1 mln 650 tys.
zł, 601 720 840,,
! Pruszków, kamienica, świetny
punkt, w parterze lokale
handlowe. Okazja tylko 1 mln 200
tys. zł, 601 720 840
! Superdom, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamkniete, 3,5 mln
zł, 601 720 840
! Ursynów, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2 mln 500 tys. zł,
601 720 840
! Wilanów, piękny dom
420m2/1000 m2 działki w
najwyższym standardzie i dobrej
cenie tylko 2 mln.500 tys zł,
601 720 840
! Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840
Ustanów,
! Zalesie-U
wolnostojący 80/1000 m2, do
wejścia, tylko 520 tys. zł,
601 720 840
Działki:
! Działka Mszczonów 4700 m2,
okazja dla inwestora, tuż przy
budowanym Aqua Parku,
tylko 1 mln. zł., 601 720 840
! Konstancin, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena, 601 720 840
! Konstancin, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840
! Pyry, 1900 m2, tuż przy
ul. Puławskiej, c. 2 mln.200 tys.zł,,
superpunkt , 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2, usł.przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja 350 zł/m2 do neg.,
601 720 840
Do wynajęcia:
! Kabaty, 56 m2 pokoje, 2.300
(garaż) zł/m-c, 601 720 840

Lokale handlowe :
! 400 m2, lokal na każdą
działalność: sklep, dom weselny,
budynek wolnostojący z
parkingiem przy dużej arterii
komunikacujnej, Warszawa,
601 720 840
! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca
! Centrum, do sprzedania
75 m2, lokal handlowy okolice
Nowego Światu, c. 1 mln.500 tys.
zł, 601 720 840
! Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep spożyczy
działający, dobre dochody, do
wynajęcia, 18 tys.zł/m-c lub
sprzedaż, z powodu braku czasu,
601 720 840
! Lokal 75 m2, Centrum, z
najemcą, gastronomia, c. 1,5 mln
zł, 601 720 840
! Lokal handlowy 120 m2 ,
wynajęta gastronomia, okolice
Nowego Światu, 601 720 840
! Lokal handlowy 129 m2,
z wieloletnim najemcą - bank, do
sprzedania, c. 1 mln 750 tys. zł
do neg., 601 720 840
! Lokal z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840
! Restauracja 130 m2,
Centrum, do wynajęcia, działajaca
od wielu lat, pełne wyposażenie,
wieloletni klienci, 15 000 zł/m-c,
601 720 840
Kabaty, 128 m2
! Ursynów-K
lokal z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c,
601 720 840
! Ursynów, Wąwozowa, lokal
do wynajęcia, 601 720 840
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840
! Żoliborz, 75 m2 + 100 m2
ogródek - do wynajęcia, 7500 zł +
VAT/ m-c lub sprzedaż 1,5 mln zł,
601 720 840

KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67, 696 37 37 75
KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05, 601 737 777
MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, gładź,
505 73 58 27
MALOWANIE, gładź,
696 269 184
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907

WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530

DO sprzątania bloków
i terenów, 510 956 006;
509 318 602
KIEROWCĘ kat.B - jazda autem
dostawczym, nie kurierka,
535 170 170
POMOC biurowa, 1/2 etatu,
zaopatrzenieats@atsreklama.pl
POTRZEBNA manicurzystka,
pedicurzystka od zaraz, UrsynówNatolin, 22 649 18 19

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79
DOM OPIEKI, Piaseczno,
601 870 594

PRALNIA na Sadybie
zatrudni osoby do pracy,
również bez doświadczenia.
Oferujemy umowę o pracę
w pełnym lub częściowym
wymiarze. Zapraszamy,
502 64 24 05
SZKOŁA PODSTAWOWA
nr 340 ul. Lokajskiego 3 zatrudni
sprzątaczki, 22 546 61 26
ZATRUDNIĘ krawcową do
poprawek, Mokotów, 696 249 568
ZATRUDNIĘ na parking
emeryta niepalącego, 641 473 778

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
OKNA, naprawy, serwis,
787 793 700
NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59,
501 122 888

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów, domów,
rezydencji, niezabudowanych
działek gruntu w południowej
części Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840

RENOWACJA mebli,
510 266 143
SCHODY, 787 726 963
STOLARKA, pełny zakres,
naprawy 22 641 54 84;
601 751 247
STOLARSTWO, 505 935 627
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202
TELEWIZORY, 501 829 771
TYNKI, wylewki, piana pur,
668 327 588

REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530
ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588
CYKLINOWANIE, 696 269 184

DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
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Co i kto
Dom Sztuki SMB „Jary”
ul. Wiolinowa 14
tel./faks 22 643 79 35
Środa, 25 września, 18.00:
wydawanie bezpłatnych kart
wstępu na spektakl dla dzieci
„Tajemnice Jarzębinki” (Teatr Za
Daleki w Domu Sztuki – niedziela, 29 września, 16.00).*
Piątek, 27 września, 18.0020.00 i sobota, 28 września,
10.00-1
14.00 i 15.00-2
20.00: VI
Festiwal Ursynowski Czas z
Twórczością Amatorską UCZTA.
W piątek otwarcie wystawy prac
plastycznych i fotograficznych,
w sobotę – Dzień Poezji i Muzyki. Wstęp wolny.*
Dom Sztuki przypomina o
bezpłatnych warsztatach artystycznych dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, w tym seniorów
(plastycznych, teatralnych, tanecznych, wokalnych, bębniarskich).* Szczegóły w sekretariacie Domu Sztuki i na stronie
www.domsztuki.art.pl
Dom Sztuki zaprasza do swoich filii – Klubu Seniora (ul. Pięciolinii 10, tel. 22 643 02 10) i
Modelarni Lotniczej (ul. Służby
Polsce 1, tel. 22 643 12 82), która od poniedziałku do piątku w
godz. 15.00-21.00 organizuje zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym seniorów).
*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów.
Dom Kultury Stokłosy
ul. Lachmana 5
tel. 022 855 35 17

Śleszyńska jak Minelli w Domu Sztuki

Spotkanie z uczestniczkami
wyprawy Zuzanną BOCIAN i Inaugurację Roku Kulturalnego 2019/2020 na UrAnną GŁOWACKĄ
synowie odnowiony z zewnątrz Dom Sztuki SMB
Dzielnicowy
„Jary” uczcił spektaklem
Ośrodek Kultury Ursynów
„Judy”, z brawurową kreul. Kajakowa 12B
acją Hanny Śleszyńskiej w
tel. 22 125 56 02
roli legendarnej hollywoNa wernisaż „W cieniu rzeki” odzkiej aktorki i pieśniarw Galerii Komiksu już 19.09 o ki – Judy Garland.
„Życie kabaretem jest…” –
godz. 18.30 można będzie oglądać wystawę zbiorową „Mitolo- śpiewała córka tytułowej bohaterki przedstawienia, Liza Migia Świata”.
27 września na godz. 20.30 nelli. Sama Judy mogłaby zamamy ogromną przyjemność za- śpiewać „Życie tragikomedią
prosić państwa na pierwsze pre- jest…”. W każdym razie w tym
mierowe przedstawienie „Dia- kierunku podąża niemal monobelski Młyn” Kampanii Teatral- dram w wykonaniu Śleszyńskiej,
nej Mamro. Wstęp od 16 lat za którego polską wersję, opartą na
zaproszeniami. Ilość miejsc bar- broadwayowskim przeboju Billy’ego van Zandta, napisał i wydzo ograniczona.
Nie zabraknie również we reżyserował Sławomir Chwawrześniu muzycznych wyda- stowski.
Śleszyńska jako rozpamiętująrzeń. 20.09 zapraszamy na godz.
19.00 na jazzowy piątek na kon- ca swoją przeszłość Judy Garcert Joanna Morea with Swing land mistrzowsko balansuje na
On Air. Ta grupa to niezwykle granicy komizmu i goryczy. W
oryginalna formacja, która upra- tych wspomnieniach euforyczwia głównie muzykę swingową, ne wzloty w karierze sąsiadują z
bossa novę, bluesa a przede bolesnymi upadkami, a zabawne
wszystkim wykonuje własne sty- anegdoty – z gorzkimi wyznaniami artystki, delikatnie mólizowane kompozycje.
25.09 o godz. 19.00 młodzi wiąc, nie wylewającej alkoholu
adepci z sekcji Muzyczne Doko- za kołnierz, przed którą bramy
wanie wspólnie z instruktorami hollywoodzkiej „fabryki snów”
zaśpiewają przepiękne ballady najpierw stały otworem, lecz pożeglarskie, a 29.09 o godz. 17.00 tem z hukiem się zatrzasnęły.
odbędzie się Koncert Finałowy
festiwalu śpiewających lekarzy:
twórców i odtwórców, podczas
którego wystąpią soliści i zespoły wykonujące utwory własnego autorstwa oraz znane przeboje. Gwiazdą koncertu będzie
Kuba Sienkiewicz, najpopularniejszy śpiewający lekarz.

Zapraszamy Państwa na niezwykły koncert poświęcony
dwóm największym bardom XX
wieku – Włodzimierzowi Wysockiemu i Bułatowi Okudżawie.
Czytelnia Naukowa nr XIV
21 września (sobota), godzina
ul. Lachmana 5
18:00. Bilety 40 zł (przedsprzetel. 22 855 52 20
daż)/ 50 zł (w dniu koncertu)
Informacje o koncercie i biletach:
19.09 – czwartek – spotkanie
513-207-643
z p. Jackiem Kowalskim w cyklu
wieczorów czwartkowych pt.
Kluboteka
„Straszny dwór, czyli sarmackie
Dojrzałego Człowieka
korzenie Niepodległej”
ul. Lanciego 13 lok U9,
24.09 – wtorek – spotkanie z
tel. 22 370 29 29
prof. Krzysztofem Mrowcewiczem w cyklu Od Giotta do Ty19.09, czwartek godz. 18:00 – cjana: historie malarzy, historie
XVI Ogólnopolski Festiwal Re- obrazów pt. „Rozkoszny świat
tro im. Mieczysława Fogga – Bouchera”
„DAWNYCH
WSPOMNIEŃ
26.09 – czwartek – spotkanie
CZAR” Wspólne śpiewanie pio- z prof. Mirosławem Nagielskim
senek Prowadzenie Wojciech w cyklu Z myślą o Niepodległej
DĄBROWSKI – dyrektor arty- pt. „Relacje polsko-szwedzkie w
styczny festiwalu. Wstęp: 10 zł dobie panowania Wazów
(w ramach odpłatnej działalno- (1587–1668)”
ści fundacji).
01.10 – wtorek – spotkanie z
26.09, czwartek godz. 18:00 – prof. Izabellą Rusinową pt. „GeKlub Podróżnika – „3 DZIEWCZY- nerał Karol Otto Kniaziewicz: hiNY, 3 ROWERY, 3 TYGODNIE - storia i życie”
HISTORIA PRZEJECHANIA 1000
Początek spotkań zawsze o
KM OD BAKU DO BATUMI ”
godzinie 19:00. Wstęp wolny!

XVI Ogólnopolski
Festiwal
Piosenki Retro
im. Mieczysława
Fogga

czwartek, 19 września 2019,
godz. 18
Studio Muzyczne Polskiego
Radia im. Agnieszki Osieckiej
ul. Myśliwiecka 3/5/7
Retrofonia koncertowo (po
raz 7)
Mała Orkiestra Dancingowa
Noama Zylberberga (Złoty
Liść Retro’2018)
prowadzenie: Michał Fogg
środa, 25 września, godz. 19
Gruby Josek, klawe miejsce
dla ferajny ul. Elektoralna 24
Czar piosenki retro (po raz 3)
wspólne śpiewanie piosenek –
prowadzi Wojciech Dąbrowski.

Ważne telefony
Ursynów
Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Centrala
22 443 71 00
fax
22 443 72 91
Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców
22 443 72 00
22 443 71 56
22 443 73 01
Policja
603 19 78 lub 112
Straż Miejska 986, 22 596 71 70
Straż Pożarna 998, 22 596 71 70
Ośrodek Pomocy Społecznej
22 544 12 00
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa (czynne całą dobę
przez 7 dni w tygodniu) 19115

Mokotów
Urząd Dzielnicy
ul. Rakowiecka 25/27

Szczelnie wypełniający salę
widowiskową Domu Sztuki widzowie – wśród nich burmistrz
Ursynowa Robert Kempa z małżonką – na przemian zanosili
się od śmiechu i zastygali w
przejmującej ciszy. Na koniec
zaś zgotowali Hannie Śleszyńskiej i świetnie towarzyszącemu jej na scenie Piotrowi Tołoczko owację na stojąco. Oboje w ciepłych słowach za nią – i
za zaproszenie ich przez Teatr

Za Daleki w Domu Sztuki – podziękowali.
Spektakl wyróżniał się ponadto efektowną, a nie przeładowaną scenografią Witolda
Stefaniaka, eleganckimi kostiumami, zaprojektowanymi przez
Davida Zalesky’ego i Varvarę
Froll oraz dyskretną, acz niezwykle funkcjonalną grą świateł… Sfinansowany został ze
środków Dzielnicy Ursynów m.
ABU
st. Warszawy.

22 443 64 00
Wydział Obsługi Mieszkańców
22 443 65 00
22 443 65 01
Urząd Skarbowy
22 502 00 00
Pogotowie Ratunkowe
999
22 844 04 46
Policja
22 603 11 88
Straż Miejska
986, 22 649 40 90
Straż Pożarna
998, 22 844 00 71

Wilanów
Urząd Dzielnicy
ul. Franciszka Klimczaka 2
22 44 35 000
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A
22 648 22 26
Policja
22 842 32 61
Straż Miejska
986, 852 16 00
Straż Pożarna
22 596 71 40

Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy
ul. Kościuszki 5
Starostwo
Powiatowe
Urząd Skarbowy
Pogotowie Ratunkowe
Policja

701 75 00
757 20 51
726 67 00
999
535 91 93
756 70 16...18

Lesznowola
Urząd Gminy
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
757-93-40 do 42;
757-92-71; 757-90-02;
faks 757-92-70
Pogotowie Ratunkowe
999
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur)
ul. Kościuszki 9
756-75-11
Ośrodek Zdrowia
w Nowej Iwicznej
701-49-10
Ośrodek Zdrowia
w Magdalence
757-99-64
Ośrodek Zdrowia
w Mrokowie
756-15-92
Ośrodek
Pomocy Społecznej
757 92 32
Policja
997
757-93-90, 757-93-86
Komenda Powiatowa Policji
756-70-17, 756-75-01
Straż Pożarna
757-05-98,
757-22-27
Straż Miejska
986, 750-21-60
Pogotowie gazowe 992, 750-38-85
Pogotowie energetyczne
991
756-30-53, 756-30-54
Pogotowie
wodno-kanalizacyjne
994
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