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Dziewiąty Festiwal Kultury Żydowskiej cieszył się ogromnym zainteresowaniem

Warszawa Singera z muzyką klezmerów
W Warszawie odbył się
już dziewiąty raz Festiwal
Kultury Żydowskiej War-
szawa Singera, który
trwał od soboty 25 sierp-
nia po niedzielę 2 wrze-
śnia. W tym czasie kultu-
ra jidysz zawładnęła sto-
licą. Tłumy odwiedzają-
cych wzięły udział w po-
nad 140 festiwalowych
wydarzeniach. 

M ieliśmy okazję oglą-
dać m.in. uroczysty
koncert kantorów w

Synagodze im. Nożyków, „Al-
kimja”, czyli występ Justyny
Steczkowskiej z zespołem, pre-
mierę spektaklu „Kukła. Księ-
ga Blasku” w reżyserii Pawła
Passiniego oraz występ księcia
muzyki gospel Joshuy Nelso-
na. W pamięci widzów pozo-
stanie m.in. występ Kayah z
Transoriental Orchestra pod
kierownictwem Atanasa Valko-
va, a także Frank London z ze-
społem The Klezmatics podczas
Nocy Klezmerów, koncert fina-
łowy w wykonaniu Davida Kra-
kauera i Anakronic Elektro Or-
kestra, Joshuy Nelsona, There-
sy Tovy i Matta Herskovitza, jak
również The Klezmatics z cha-
ryzmatycznym Frankiem Lon-
donem.

Po przemówieniach or-
ganizatorów i gości na-
stąpiło wręczenie na-

gród „Strażnikom Pamięci tym,
którzy ją ocalili”. Statuetki za-
projektowane przez prof. Ada-
ma Myjaka wręczała Gołda
Tencer, Dyrektor Generalny
Fundacji Shalom - organizato-
ra festiwalu. Nagrody odebrali
ambasadorowie: Zvi Rav Ner
oraz Lee A. Feinstein, a także
Dyrektor Teatru Wielkiego -
Opery Narodowej Waldemar
Dąbrowski. Uroczystość popro-
wadził Dawid Szurmiej, reży-
ser filmowy. Uroczyste otwarcie
festiwalu uświetnił Koncert
Kantorów: Jacova Lemmera,
Benziona Millera, a także Al-
berto Mizrahiego. Lemmer to
światowej sławy kantor młode-
go pokolenia, który jako artysta
o międzynarodowej renomie,
koncertuje przed publicznością
w całej Europie i na świecie.
Miller występuje w najsłynniej-
szych salach koncertowych z
najwybitniejszymi chórami i or-

kiestrami oraz ma na swoim
koncie wiele nagrań muzyki li-
turgicznej, chasydzkiej i żydow-
skiej, natomiast Mizrahi, tenor
greckiego pochodzenia jest jed-
nym z najsłynniejszych inter-
pretatorów muzyki żydowskiej
i rabinem przewodniczącym
modlitwom w historycznej sy-
nagodze Ansie Ernet w Chica-
go. Towarzyszył im chór Shirt
Modhin Choir prowadzony
przez jednego z czołowych dy-
rygentów i kompozytorów izra-
elskich – Yaakova Rotnera. 

Pierwszy weekend Festi-
walu należał do Alexa
Jacobowitza, który roz-

kochał w sobie publiczność.
Wiadomość o fantastycznym
występie artysty w pierwszym
dniu festiwalu szybko roznio-
sła się wśród odwiedzających,
którzy bardzo licznie stawili się
na kolejnym koncercie wraz ze
Stasem Rayko. Jacobowitz po-
rwał wszystkich muzyką ży-
dowską wykonywaną na ma-
rimbie – południowoamerykań-
skiej odmianie pięciooktawo-
wego ksylofonu.

Wponiedziałek, 27
sierpnia w Teatrze
Żydowskim odbył

się koncert „Alkimja” w wyko-
naniu Justyny Steczkowskiej z
zespołem. Alkimja to po he-
brajsku alchemia. To magia,
która nikogo nie pozostawi
obojętnym. Oryginalny projekt
Steczkowskiej połączył awan-
gardę z tradycyjnymi klezmer-
skimi brzmieniami. Kombina-
cja nowoczesnych aranżacji lu-
dowych melodii wraz z nie-
zwykłymi tekstami w tłuma-
czeniu Romana Kołakowskie-
go porwały licznie przybyłą na
występ publiczność. Występ
artystki w połączeniu ze spe-
cjalnie stworzoną na tę okazję
scenografią pozwolił na wy-
kreowanie niezapomnianej at-
mosfery.

J ednym z najbardziej
wyczekiwanych wyda-
rzeń festiwalu była pre-

miera sztuki „Kukła. Księga Bla-
sku” reżysera młodego pokole-
nia Pawła Passiniego, który od-
był się we wtorek 28 sierpnia w
Teatrze Żydowskim. Wibrują-
cy świat kukieł, golemów i ma-
nekinów skonfrontowany zo-
stał ze światem widzianym

oczami kabalistów. Całości do-
pełniła wykonywana na żywo
muzyka i projekcje wideo neT-
Theatre. Fantastyczna gra ak-
torska, doskonali muzycy i kli-
mat kabały pozwoliły na stwo-
rzenie nietuzinkowego festiwa-
lowego wydarzenia.

W czwartek 30 sierp-
nia odbył się uro-
czysty koncert Jo-

shuy Nelsona, amerykańskie-
go wokalisty i nauczyciela ję-
zyka hebrajskiego, często okre-
ślanego mianem księcia muzy-
ki gospel. Na wyjątkowy wy-
stęp artysty publiczność stawi-
ła się tłumnie. Ludzie licznie
zgromadzeni w Kościele
Wszystkich Świętych, przy pla-
cu Grzybowskim byli pod wra-
żeniem pozytywnej energii, en-
tuzjazmu i kunsztu artystycz-
nego muzyka. Wraz z zespo-
łem stworzył on niezapomnia-
ne widowisko. Z niebywałą lek-
kością udało mu się połączyć
liturgiczną muzykę hebrajską
z afroamerykańskim soulem.
Rozentuzjazmowana i tańczą-
ca przez cały występ publicz-
ność pożegnała artystę gromki-
mi brawami.

N iewątpliwym wyda-
rzeniem był koncert
Kayah wraz z Trans-

oriental Orchestra pod kierow-
nictwem Atanasa Valkova.
Koncertodbył się na pl. Grzy-
bowskim 31 sierpnia. Wyko-
nali oni piosenki inspirowane
tradycyjną muzyką oraz pie-
śniami żydowskimi i sefardyj-
skimi, z rożnych regionów Eu-
ropy i Bliskiego Wschodu. Na

koncercie przewijały się remi-
niscencje muzyczne najbar-
dziej znanych utworów w no-
woczesnych i energetycznych
koncertowych aranżacjach.
Miłośników muzyki klezmer-
skiej organizatorzy zaprosili 1
września na Noc Klezmerów,
w ramach której wystąpił ze-
spół The Klezmatics. 

P odczas występu na
Placu Grzybowskim
posłuchać można było

klezmerskiej muzyki z elemen-
tami jazzu, rocka, gospel i in-
nych współczesnych gatunków.
Tegoroczny Festiwal zakończył
się niesamowitym koncertem
finałowym. Ostatni wieczór
Warszawy Singera uświetnił
występ trzech wielkich klezme-
rów – wybitnego klarnecisty
Dawida Krakauera z zespołem
The Anakronic Electro Orke-
stra, księcia muzyki kosher go-
spel Joshuy Nelsona i wirtuoza
trąbki Franka Londona, z to-
warzyszeniem fortepianu Mat-
ta Herskowitza i śpiewu There-
sy Tovy. Festiwal Kultury Ży-
dowskiej Warszawa Singera –
jego IX edycja przeszła do 
historii.

Z roku na rok staje się co-
raz poważniejszym
przedsięwzięciem na

mapie kulturalnej stolicy, zapra-
szając znakomitych artystów i
tłumy gości. Organizatorem te-
go wydarzenia jest Fundacja
Shalom, która w znakomity spo-
sób upowszechnia kulturę ży-
dowską poprzez to, co najatrak-
cyjniejsze w każdej kulturze –
muzykę, teatr i ludzi, których

„na żywo” można było zobaczyć
i posłuchać w trakcie tak wielu
koncertów. Za rok X edycja czy-
li jubileusz. Można przypusz-
czać, że w związku z tym, War-
szawa będzie gościć wyjątko-
wych artystów i imponujące wy-
darzenia. Już dziś można się z
tego cieszyć, bo kultury nigdy
za wiele, tym bardziej, że w tym
przypadku to również aspekty
poznawcze i edukacyjne, więc
przyjemne i pożyteczne.

W śród widzów festi-
walu dostrzegłem
znajome twarze.

Okazuje się, że w Festiwalu wzię-
li, nie tylko bierny udział liczni
mieszkańcy Ursynowa i Wilano-
wa. Na koniec chciałbym ser-
decznie podziękować za okaza-
ną pomoc pani Klaudii Madej-
skiej rzecznikowi prasowemu
Fundacji Shalom, także miesz-
kance Ursynowa.

M i l a n  d e  V a l d e n



Rower stał się nagle
masowym środkiem 

komunikacji w Warszawie

Czyt. str. 6
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W alka z szatanem wciąż
trwa – zaalarmowała
„Gazeta Polska” w do-

datku specjalnym „Egzorcysta”,
więc zaniepokoiłem się nie na żar-
ty. Zwyciężyliśmy przecież i w
1683 pod Wiedniem, i w 1920 pod
Radzyminem; w latach czterdzie-
stych ubiegłego wieku wygraliśmy
Bitwę o Anglię, a potem pod wodzą
Hilarego Minca – nawet Bitwę o
Handel. I szatan mimo to nam do-
kucza? Pewnie chciałby, żebyśmy
ruszyli na powrót pod Grunwald,

gdzie dzikie hordy Jogajły Algir-
daitisa rzuciły się w 1410 na pra-
wych rycerzy z krzyżami na płasz-
czach, znacznie opóźniając po-
wstanie Unii Europejskiej. Na
szczęście krzyżów ci u nas dzisiaj
dostatek i powstrzymanie szata-
na nie powinno tym razem nastrę-
czyć większych trudności. To tylko
kwestia czasu. No i pewnych kosz-
tów, rzecz jasna. 

Szatan objawia nam się pod
najróżniejszą postacią. Na
Ursynowie akurat jest nim

bez wątpienia Piotr Guział, tak
nie lubiany przez natchnioną kil-
kanaście lat temu Duchem Świę-
tym panią prezydent Hannę Gron-
kiewicz-Waltz. Guział był kiedyś
uważany za enfant terrible Soju-
szu Lewicy Demokratycznej w ur-
synowskim zaścianku, a teraz po-
zostaje solą w oku miejscowej Plat-
formy Obywatelskiej, którą iście
diabelskimi sztuczkami odsunął
od władzy. Ostatnio – ku zdumie-
niu niejednego parafianina – zdo-
łał opętać swoimi sposobami paru
księży. 

J eśli nieco szerzej rozejrzeć się
po Polsce, łatwo się da za-
uważyć kto jest u nas dia-

błem wcielonym. To na pewno

udający piosenkarzy Dorota Rab-
czewska i Adam Darski, attaché
prasowy szatana na terytorium
Rzeczypospolitej. To także Jakub
Wojewódzki, który – wbrew na-
zwisku ograniczającemu teryto-
rialnie – rozciąga swoje szatań-
skie public relations na cały kraj.
Moce piekielne reprezentuje bez
wątpienia inny człek znany pod
swoim pseudo – Adam Michnik.
A na tym lista służebników diabła
się nie kończy. Kilka lat temu zna-
komity ekspert w dziedzinie de-
monologii, toruński ojciec dyrektor
Tadeusz Rydzyk trafnie dostrzegł,
iż bezpośrednie kontakty z pie-
kłem miała również – dziś już
świętej (?) pamięci – pani prezy-
dentowa Maria Kaczyńska. Aż
dziw bierze, że skoro nazwał ją
czarownicą, to nie jej właśnie przy-
pisuje rozwalenie rządowego tu-

polewa pod Smoleńskiem. Auto-
rytet tej miary co ojciec Rydzyk
mógłby samemu Jezusowi Chry-
stusowi wytoczyć proces o czary. I
takich autorytetów trzeba nam
jak najwięcej. 

Bo wypędzanie diabła z or-
ganizmów przezeń opęta-
nych to nie jest łatwy za-

bieg. Sejm Rzeczypospolitej zdaje
się nie dostrzegać, że mamy zale-
dwie 150 kwalifikowanych egzor-
cystów, co w czterdziestomiliono-
wym narodzie jest kroplą w morzu
potrzeb. Jeśli o mnie chodzi, na-
tychmiast kazałbym zdjąć z bu-
dżetu wszystkie środki zaplano-
wane na zbrojenia, opiekę zdro-
wotną i na naukę, rzucając zaosz-
czędzone fundusze na walkę z sza-
tanem. Nie jest wykluczone, że da
się ją prowadzić kanałami mu-
zycznymi. Wszak ojciec Rydzyk to
dawny lider kapeli, w której gry-
wał przyszły wicemarszałek Sej-
mu  Jerzy Wenderlich, zanim zo-
stał opętany przez szatana pod po-
stacią Leszka Millera, kolejnego
mieszkańca Ursynowa. 

N aszą największą nadzieją
na chwycenie diabła za
rogi jest były wioloncze-

lista – ksiądz dr hab. Aleksander

Posacki, absolwent Liceum Mu-
zycznego w Gdańsku i Papieskie-
go Uniwersytetu Gregoriańskie-
go, wykładowca Akademii Igna-
tianum w Krakowie oraz Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go, gdzie – mam nadzieję – za
państwowe pieniądze pracowicie
odsłania przed studentami arka-
na egzorcyzmów. Jeśli wierzyć
źródłom internetowym i praso-
wym, ojciec Posacki jest bowiem
Einsteinem demonologii.

S zatan to sprawił, że 21 pro-
cent polskich dzieci masze-
ruje codziennie do szkoły

na głodniaka i że – co gorsza –
głoduje w Polsce tylu księży i mni-
chów, a już wynędzniałe oblicze
arcybiskupa Leszka Sławoja Głó-
dzia mówi samo za siebie i moż-
na się obawiać, iż biedaczysko bę-
dzie nadal niedojadać, chociaż

Wojsko Polskie obdarzyło go prze-
cież stopniem generała dywizji i w
ślad za tym, jak sądzę, generalską
emeryturą. 

O statnią deską ratunku na
poskromienie Złego w na-
szym kraju są zatem li-

cencjonowani (broń Boże, samo-
zwańczy) poskramiacze diabła.
Dlatego – niesyt lektury wspo-
mnianego dodatku do „Gazety
Polskiej”, a jednocześnie stęsknio-
ny za klimatami średniowiecza
– z wielką radością powitałem
ukazanie się na rynku pierwsze-
go numeru miesięcznika „Egzor-
cysta”. W tym światłym czasopi-
śmie zacytowano fragment dys-
kusji pomiędzy wyprowadzają-
cym chorą ze stanu opętania oj-
cem Carmine z jednej i szatanem
– z drugiej strony. „Zamknij się
głupku, ty obrzydliwa kupo gów-
na” – świętymi słowy upomina
rogatego potwora ojciec Carmi-
ne, a demon odpowiada mu na-
der zwięźle: „Spierdalaj!”Jest na-
dzieja, że Polskie Wydawnictwo
Encyklopedyczne na premiero-
wym numerze „Egzorcysty” nie
skończy. Prosimy o więcej takich
numerów. 
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Puchar Lotto
Piłka ręczna odżyła na Warszawiance. W turnieju o

Puchar LOTTO zagrały zespoły Pabiksu Pabianice, AZS
II Uniwersytet Warszawski, UMKS Trójka Ostrołęka,
ChKS Łódź, Kasztelana Sierpc oraz Warszawianki. 

W rozgrywkach dwu grup, na jakie podzielono
drużyny, najlepsze okazały się Warszawianka i Ostro-
łęka, wygrywając oba mecze. Następnie te właśnie ze-
społy spotkały się w wielkim finale. Zwyciężyli szczy-
piorniści stołeczni 45:31 (21:11). W meczu o III miej-
sce AZS Uniwersytet wygrał z ChKS Łódź 34:25
(16:14).

Triumfatorom turnieju pogratulował prezes za-
rządu Totalizatora Sportowego Grzegorz Sołtysiński
(na zdjęciu). Może  już niedługo na Merliniego po-
wrócą mecze ligowe?
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1133-1166..0099.. cczzwwaarrtteekk –– nniieeddzziieellaa
Wystawa Kolekcja wilanow-

ska Kontynuacja 1993 – 2011
(miejsce budynekOranżerii Mu-
zeum Pałac w Wilanowie)
wstęp płatny – bilet do ogrodu
(wystawa czynna do 3 lutego
2013 r.)

1133..0099.. cczzwwaarrtteekk 
ggooddzz.. 2200::1155 KINO PLE-

NEROWE platforma n zaprasza
na seans

Flamenco, Flamenco ( mu-
zyczny z 2010 r., reż. Carlos
Saura)

(miejsce Plaża Wilanów)

1144..0099.. ppiiąątteekk
ggooddzz.. 1166::3300 Pierwszy

lot balonem nad Wilanowem
(odprawa na Plaży Wilanów –
miejsce startu uzależnione od
pogody)

ggooddzz.. 2200::0000 KINO SA-
MOCHODOWE! Wieczór z Wo-
ody Allenem

O północy w Paryżu (fanta-
sty, komedia romantyczna z
2011 r.)

Vicky Cristina Barcelona (ko-
media obyczajowa z 2008 r.)

(miejsce parking na dachu BRI-
COMANA ul. Europejska 125)

1155..0099.. ssoobboottaa
ggooddzz.. 66::1155 Drugi lot balonem

nad Wilanowem (odprawa na
Plaży Wilanów

– miejsce startu uzależnione
od pogody)

ggooddzz.. 1111::0000 –– 1122::3300
Spacer po Wilanowie – Potoccy
Sobie i Swoim, czyli spacer po
Cmentarzu Wilanowskim
(zbiórka przed bramą wejściową
Cmentarza Wilanowskiego)

ggooddzz.. 1111::0000 –– 1133::0000
Piknik rodzinny w przedszkolu
416 ul. Syta 123 

ggooddzz.. 1111::0000 –– 1166::0000
Krewniacy – mobilna stacja po-
boru krwi (Plaża Wilanów)

ggooddzz.. 1144::0000 I Wilanowskie
Rodzinne Zawody Pływackie o
Puchar Burmistrza Dzielnicy Wi-
lanów m.st. Warszawy

(miejsce: Obiekt Sportowy
przy Zespole Szkół nr 79, ul.
Wiertnicza 26)

ggooddzz.. 1166::3300Trzeci lot balonem
nad Wilanowem – ostatni lot w
zawodach II Fiesty Balonowej o
Puchar Burmistrza Dzielnicy Wi-
lanów m.st. Warszawy (odprawa
na Plaży Wilanów – miejsce star-
tu uzależnione od pogody)

ggooddzz.. 2211::0000 –– 2211::3300
Wieczorna prezentacja balonów
(Plaża Wilanów)

ggooddzz.. 2222::1155
Teletransmisja z losowania LOT-
TO (Plaża Wilanów)

ggooddzz.. 2222::3300
Pokaz sztucznych ogni (Plaża
Wilanów)

1166..0099..  nniieeddzziieellaa
ggooddzz.. 66::1155 Czwarty lot balo-

nem nad Wilanowem (odpra-
wa na Plaży Wilanów – miejsce
startu uzależnione od pogody)

ggooddzz.. 1111::0000 –– 1122::3300
Spacer po Wilanowie – Miastecz-
ko Wilanów i okolice (zbiórka
przy przystaneku autobusu 217
przy Świątyni Opatrzności Bożej)

ggooddzz.. 1111::3300 –– 1133::0000
Familijne przedpołudnie na Placu
Miejskim w Miasteczku Wilanów,

czyli przedstawienie teatralne i
animacje dla najmłodszych przy-
gotowane przez Centrum Kultury
Wilanów, szkoły językowe i przed-
szkola prywatne oraz Golf Parks.

ggooddzz.. 1155::0000 Finał Turnieju Pił-
ki Nożnej o Puchar Burmistrza

ggooddzz.. 1166::0000 Moda w kwia-
tach – pokaz mody przygotowa-
ny przez Akademię Wilanow-
ską (dziedziniec i ogrody Mu-
zeum Pałac w Wilanowie).

ggooddzz.. 1188::3300 –– 1199::4400
Koncert Moniki Borzym (dzie-
dziniec Muzeum Plakatu)

ggooddzz.. 2200::0000 –– 2200::3300
Podniebny Balet, czyli akrobatycz-
no-teatralny występ grupy arty-
stycznej OCELOT (dziedziniec
Muzeum Pałac w Wilanowie)

ggooddzz.. 2200::3300 –– 2200::4400
Bohaterowie Odsieczy Wiedeń-
skiej znów w pałacu, czyli map-
ping architektoniczny (dziedziniec
Muzeum Pałac w Wilanowie)

ggooddzz.. 2200::4455 –– 2211::0000
Współczesny Wilanów, czyli
show laserowe na zakończenie
Biennale Sztuki (dziedziniec
Muzeum Pałac w Wilanowie)

SCENARIUSZ DNI WILANOWA Biennale Sztuki

Rozpoczęła się budowa mostu nad Potokiem Służewieckim. Jest to wspólne przedsięwzięcie Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu
Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz Ministerstwa Obrony Narodowej. 

W symbolicznej inauguracji budowy wezmą udział Grażyna Lendzion, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, Ludwik Rakowski, burmistrz
Dzielnicy Wilanów, przedstawiciel MON oraz partnerzy projektu. 

Most nad potokiem będzie przeprawą pieszo-rowerową, która ułatwi komunikację z przystanku autobusowego Wilanów,
zlokalizowanego przy ul. Przyczółkowej z Plażą Wilanów i osiedlami Wilanowa Zachodniego. Most połączy również ścieżkę rowerową
prowadzącą do Powsina z miejską wypożyczalnią rowerów Veturillo, zlokalizowaną przy ul. Przyczółkowej. Materiały na budowę
inwestycji przekazała nieodpłatnie firma Bricoman.

Zakończenie budowy mostu planowane jest na 30 września. y b y

NNaa zzddjjęęcciiuu oodd  lleewweejj:: LLuuddwwiikk RRaakkoowwsskkii,, bbuurrmmiissttrrzz DDzziieellnniiccyy WWiillaannóóww mm..sstt.. WWaarrsszzaawwyy,, AArrttuurr BBuucczzyyńńsskkii,, zzaassttęęppccaa bbuurrmmiissttrrzzaa DDzziieellnniiccyy
WWiillaannóóww mm..sstt.. WWaarrsszzaawwyy,, GGrraażżyynnaa LLeennddzziioonn,, ddyyrreekkttoorr wwaarrsszzaawwsskkiieeggoo ZZDDMM ii mmaajjoorr PPiioottrr PPyytteell,, kkiieerroowwnniikk bbuuddoowwyy –– 22.. IInnoowwrrooccłłaawwsskkii
PPuułłkk IInnżżyynniieerryyjjnnyy

Ułatwi komunikację w Wilanowie

Otwarte Ogrody w Konstancinie, czyli kultura w prywatnych rezydencjach

Most nad Potokiem Służewieckim

Malarstwo, rzeźba, muzyka, fotografia, film...

WW PPaarrkkuu ZZddrroojjoowwyymm mmoożżnnaa ssiięę bbyyłłoo ssppoottkkaaćć zz pprrzzeeddssttaawwiicciieellaammii TToowwaarrzzyyssttwwaa PPiięękknnaa ii ZZaabbyyttkkóóww
KKoonnssttaanncciinnaa ii ppooddzziiwwiiaaćć cchhooććbbyy mmiinniiaattuurręę pprrzzeeddwwoojjeennnneeggoo kkaassyynnaa..

SSppaacceerroowwiicczzee mmiieellii aattrraakkccjjii ddoo wwyybboorruu,, ddoo kkoolloorruu.. MMooggllii ooddwwiieeddzziićć DDoomm AArrttyyssttóóww WWeetteerraannóóww ww
SSkkoolliimmoowwiiee ii wwyyssłłuucchhaaćć kkoonncceerrttuu oorreekkiissttrryy kkaammeerraallnneejj ppoodd bbaattuuttąą JJaannuusszzaa PPoowwoollnneeggoo..

FOTO LECH KOWALSKI FOTO LECH KOWALSKI
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Pierwszy miesiąc warszawiaków z rowerami Veturilo...

Rekordowa liczba wypożyczeń na Ursynowie
Po miesiącu funkcjonowa-
nia w stolicy rowerów Ve-
turilo najwięcej wypoży-
czeń było na stacji przed
ursynowskim ratuszem –
blisko 5,5 tysiąca. Pozosta-
łe ursynowskie stacje też
osiągnęły wysokie wyniki –
cztery stacje miały około
2,5 tysiąca wypożyczeń,
dwie około 2 tysięcy, a po-
zostałe 6 powyżej tysiąca. 

Najpopularniejszymi trasami
są przejazdy w obie strony na
odcinkach pomiędzy stacją usy-
tuowaną przy ursynowskim ra-
tuszu a Areną Ursynów, oraz
skrzyżowaniem ul. Dereniowej
i Płaskowickiej. System War-
szawskiego Roweru Publicznego
Veturilo został uruchomiony na
Ursynowie 2 sierpnia, do dyspo-
zycji mieszkańców dzielnicy od-
dano 253 rowery.

– Cieszę się, że system rowe-
ru miejskiego się sprawdza. Ro-
wer miejski to uzupełnienie ko-
munikacji publicznej. Gęsta sieć
wypożyczalni daje możliwość
szybkiego dotarcia mieszkań-
ców do środków komunikacji
miejskiej, głównie metra. Bę-
dziemy namawiać prywatnych
partnerów działających na Ur-
synowie, takich jak hipermar-
kety, centra handlowe, spół-

dzielnie, by zaangażowali środ-
ki w uruchomienie kolejnych
stacji zlokalizowanych w pobli-
żu ich miejsc działalności – po-
wiedział burmistrz Ursynowa
Piotr Guział. 

Dzięki inicjatywnie zarządu
dzielnicy udało się rozszerzyć
planowane przez ZTM w naszej
dzielnicy 5 stacji rowerowych o
dodatkowe 8 finansowanych z
budżetu Ursynowa. Tym samym

nie licząc ścisłego centrum War-
szawy, to na Ursynowie działa
największa liczba stacji spośród
tych dzielnic, na których terenie
został uruchomiony system. Sta-
cje Warszawskiego Roweru Pu-
blicznego na Ursynowie umiej-
scowione są w 13 lokalizacjach
skoncentrowanych na północ-
nym Ursynowie, począwszy od
stacji metra Ursynów do ul. Pła-
skowickiej.

A trzeba zaznaczyć, że inni też
pragną mieć Veturilo u siebie.
Rowery miejskie pragną wpro-
wadzić kolejne dzielnice, radni
natychmiast żądają nowych wy-
pożyczalni, a centra handlowe,
biurowce i banki planują je jesz-
cze w tym roku. Wydaje się, sieć
miejskich rowerów Veturilo bę-
dzie się rozszerzać znacznie
szybciej, niż ktokolwiek mógłby
przypuszczać.

– Zgłoszeń mamy co niemiara
– łapie się za głowę Leszek Ruta,
szef Zarządu Transportu Miej-
skiego, ale tym razem głowa od
przybytku wcale go nie boli. Jest
zadowolony, bo minął zaledwie
nieco ponad miesiąc od urucho-
mienia wypożyczalni rowero-
wych, a stolica już może się po-
chwalić dużym sukcesem. War-
szawiacy wracają z wakacji i od-
krywają nie tylko nową atrakcję

w mieście, ale też tani środek
transportu – 20 minut jazdy za
darmo, złotówka za godzinę. Z
jednośladów korzysta już ponad
36 tysięcy użytkowników. Nie-
stety rowery coraz częściej są
niszczone albo po prostu giną.

Użytkownicy często zapomi-
nają o poprawnym przypięciu
pojazdu, a niekiedy rowerów jest
tak dużo przy stacjach, że do
zniszczeń może dojść przez czy-

sty przypadek. – Jak do tej pory
musieliśmy przeznaczyć na na-
prawę jednośladów blisko 6000
zł. Niestety, nadal nie możemy
odnaleźć 20 rowerów, które
uznaliśmy za skradzione. Nasi
serwisanci zawsze na koniec
dnia zliczają wszystkie Veturilo.
Jeżeli jest jakiś problem z rowe-
rem, dzwonimy do cyklisty po
14 godzinach od wypożyczenia,
w celu ustalenia lokalizacji dane-

go roweru. Zazwyczaj okazuje
się, że rower był albo niezabez-
pieczony, albo stał gdzieś z boku
i dlatego nie został zauważony
przez naszych pracowników
podczas zliczania – tłumaczy An-
na Knowska z firmy Nexbike.

I dodaje, że już w pierwszym
miesiącu skradziono rowery
warte 40 000 zł. Kolejne 200 ro-
werów musiało wróciło do
warsztatu z powodu uszkodzeń
mechanicznych, którym ulegały
między innymi koszyki, dzwon-
ki, siodełka czy błotniki. Niekie-
dy brakowało zamka zabezpie-
czającego rower. – Ostatnio od-
notowaliśmy przypadek, że na
stację rowerów powróciła jedy-
nie rama jednośladu. Veturilo
był pozbawiony kierownicy, kół
oraz siodełka.

Użytkownicy miejskich rowe-
rów muszą jednak pamiętać, że

od momentu wypożyczenia jed-
nośladu, aż do chwili oddania
są w pełni za niego odpowie-
dzialni. Dlatego przypadki kra-
dzieży powinny być zgłaszane
niemal natychmiast. Cykliści po-
winni pamiętać, że miasto wypo-
sażone jest w sporą ilość kamer,
dlatego bardzo często wszelkie
zaistniałe incydenty oraz kra-
dzieże można bardzo łatwo i
szybko wyjaśnić. Warto więc za-

stanowić się dwa razy, zanim
zdecyduje się na jakąś głupotę,
bo można za to naprawdę słono
zapłacić.

Stacje wypożyczeń na Biela-
nach, w centrum, na Ursynowie
i Wilanowie będą czynne do 30
listopada. Zimą rowery zostaną
zabrane do przechowalni. Sys-
tem w wielkim stylu powróci 1
marca – tego dnia w Warszawie
uruchomionych zostanie 70 no-
wych stacji, między innymi na
Pradze, w Śródmieściu Połu-
dniowym, na Mokotowie i
Ochocie. Mamy nadzieję, że
wraz z większą liczbą rowerów,
oraz stale rosnącym zaintereso-
waniem tą formą podróżowa-
nia, w stolicy przybędzie także
nowych kilometrów ścieżek ro-
werowych, gdyż na razie cały
czas w tej kwestii jest jeszcze
wiele do zrobienia. L u K

LLookkaalliizzaaccjjee ssttaaccjjii ZZTTMM::
11-22)) przy stacji Metro Ursynów (2 wypożyczalnie)
33)) przy stacji Metro Stokłosy
44)) ul. Rodowicza Anody, przy SGGW w rejonie ul. Jastrzę-

bowskiego
55)) ul. Rodowicza Anody, przy SGGW w rejonie ul. Ciszewskiego

LLookkaalliizzaaccjjee ssttaaccjjii ddzziieellnniiccoowwyycchh::
11)) Skrzyżowanie ulic Dereniowej i Płaskowickiej
22)) ul. Romera przy przystanku autobusowym Pięciolinii
33)) ul. Pileckiego, skrzyżowanie z Puławska i Poleczki
44)) ul. Rosoła, skrzyżowanie z ul. Gandhi
55)) ul. Rosoła, okolice ul. Wesołej
66)) Metro Imielin/ Ratusz Ursynów
77)) ul. Pileckiego, okolice ul. Alternatywy
88)) ul. Pileckiego, skrzyżowanie z ul. Ciszewskiego
Parkingów rowerowych mogą spodziewać się uczniowie Gim-

nazjum nr 91 przy ul. Kajakowej 10, Gimnazjum nr 92 przy ul
Koncertowej 4, Gimnazjum nr 93 przy ul. Szolc-Rogozińskiego
2, Gimnazjum nr 94 przy ul. Na Uboczu 9, Gimnazjum nr 95 przy
ul. Lokajskiego 3, LXIII LO przy ul. Hirszfelda 11, LXX LO przy
ul. Dembowskiego1, CIX LO przy ul. Warchałowskiego 4.

FOTO LECH KOWALSKI

FOTO LECH KOWALSKI

Etiopskie mądrości ludowe, pyszne napoje i interesujący pokaz slajdów w Rajskiej Cafe

Bunna-nna fyk’yr betykusu – kawa i miłość
Trudno się czyta, łatwo ro-
zumie po przetłumaczeniu
z języka amharskiego –
„Kawa i miłość tylko na
gorąco” – przysłowie etiop-
skie, wybrane z licznych
mądrości ludowych jednej
z najstarszych i najciekaw-
szych kultur świata.

Jest okazja by o niej napisać
gdyż właśnie 11 września br.
Etiopczycy powitali Enkutatash,
czyli Nowy Rok 2005 według
tamtejszego kalendarza. 

A ten kalendarz jest nieco
skomplikowany. Ma dwanaście
miesięcy po 30 dni i trzynasty
liczący 5 lub 6 dni (zależnie od
tego czy rok jest przestępny),
zaś doba zaczyna się ze wscho-
dem słońca. Tego i wielu in-
nych ciekawych historii dowie-
działem się we wtorek w ka-
wiarni „Rajska Cafe” przy Pasa-
żu Ursynowskim 7. Lokal jest
prowadzony p. Kasię, jej mał-
żonka Mastewala, rodowitego
Etiopczyka, oraz ich przyjaciół-
kę p. Joannę. Obydwie panie
wielokrotnie podróżowały do
Etiopii. 

To święto uroczyście obcho-
dzone w ojczyźnie p. Mastewala
było pretekstem do interesują-
cych opowieści o tym kraju, jego
dziejach, etosie i kulturze. Ilu-
strowaną slajdami prelekcję po-
prowadziła p. Kasia. Na kolej-
nych obrazach goście mogli obej-
rzeć najsłynniejsze budowle i
obiekty turystyczne: kościoły
skalne w Lalibeli z najbardziej

znanym św. Jerzego, zespoły pa-
łacowe w Gonder, obeliski-stelle
z Aksum, chatki etiopskie, okrą-
głe kościoły, których centralnym
miejscem kultu jest replika Arki
Przymierza. Jej oryginał zawie-
rający wewnątrz tablice z Deka-
logiem, według tradycji miał
przywieźć z Jerozolimy do Etio-
pii 1000 lat p.n.e. król Menelik I,
podobno syn króla Izraela Salo-

mona i Makedy – królowej Saby.
Arka jest przechowywana w ka-
plicy w Aksum, ale nikt nie ma
prawa jej zobaczyć. Były też slaj-
dy pokazujące życie ludzi w róż-
nych regionach tego kraju i egzo-
tyczne krajobrazy m.in. jezioro
Tana, z którego wypływa jedno
ze źródeł Nilu, tzw. Nil Błękitny. 

Jezioro wiąże się z przygodą
życiową p. Kasi. Na jednym z

półwyspów wcinających się w
jego wody znajduje się natural-
na plantacja kawy należąca do
rodziny jej męża. Tam się pozna-
li. Kawa ta należy do najlepszych
gatunkowo i gdy tylko udaje się
załatwić jej transport do Polski
(co nie jest łatwe) można jej
spróbować właśnie w „Rajskiej
Cafe”. Etiopia bowiem jest ojczy-
zną kawy.

Nawiązując do tytułu tego
tekstu pewne jest, że istotnie
można się tu zawsze napić do-
skonałej gorącej „bunny” (tak w
Etiopii nazywają kawę), ale o
resztę „gorąca” trzeba się posta-
rać samemu. Przez rok działal-
ności kameralna kafejka zyska-
ła wielu stałych bywalców.
Klienci mają do wyboru nie tyl-
ko kawę, ale również całą pale-
tę herbat możliwie najlepszych
gatunków, lody produkowane
metodą tradycyjną z surowców
naturalnych i inne desery. No-
wością jest wprowadzenie ko-
feinowego napoju „cascara” z
wysuszonych owoców kawowca
o oryginalnym smaku i aroma-
cie jabłek, bzu i wiśni. 

Nasz XVII-wieczny poeta An-
drzej Morsztyn nieprzychylnie
wyrażał się o kawie:

„„WW MMaallcciieeśśmmyy,, ppoommnnęę,, 
kkoosszzttoowwaallii kkaaffyy,, 

TTrruunnkkuu ddllaa bbaasszzóóww MMuurraattaa,,
MMuussttaaffyy,, 

II ccoo jjeesstt TTuurrkkóóww.. AAllee ttaakk 
sszzkkaarraaddyy 

NNaappóójj,, ttaakk bbrrzzyyddkkaa ttrruucciizznnaa
ii jjaaddyy,, 

CCoo żżaaddnneejj śślliinnyy nniiee ppuusszzcczzaa
pprrzzeezz zzęębbyy,, 

NNiieecchh cchhrrzzeeśścciijjaańńsskkiieejj nniiee pplluu-
ggaawwii ggęębbyy!!””

Szpetnie się pomylił. Nie wia-
domo zresztą jaką kawą poczę-
stowali go na Malcie, iż mu „gę-
bę splugawiła”. Bo w „Rajskiej
Cafe” zawsze podają ten napój z
ziarna świeżo palonego. A kafej-
ka nazywa się „rajska”, bo jak
twierdzą Etiopczycy to u nich był
Eden, a nie w Mezopotamii. Kto
wie czy nie bez słuszności, gdyż
w północnej Etiopii w 1974 roku
odkryto szczątki żeńskiej istoty
człowiekowatej, australopiteka,
liczące sobie ponad 3 miliony lat.
Ale to już zupełnie inna historia.

J e r z y  R .  B o j a r s k i

FOTO LECH KOWALSKI
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Do plecaka wrzuć bakalie !
Zamiast cukierków i czekoladek

przekonajmy dziecko do jedzenia
bakalii. Są one doskonałym źródłem
energii, pomagają uzupełnić
witaminy i mikroelementy.
Powinniśmy zadbać, aby bakalie
znalazły się w codziennej diecie
naszego dziecka.  Bardzo dobrze
sprawdzą się jako szkolna przekąska.

Najsłodsze daktyle, które nie
podnoszą poziomu cukru we krwi,
zawierają błonnik i dużo potasu,
który dostarcza organizmowi
zastrzyku energii. 

Rodzynki, najpopularniejsze wśród
bakalii to bogate żródło potasu oraz
błonnika. Dobrze wpływają na rozwój
prawidłowej flory bakteryjnej. Figi
wygrywają konkurencje z innymi
produktami roślinnymi jeśli chodzi o
źródło wapnia – 100 gram tych
pysznych owoców ma tyle wapnia co
szklanka mleka! Dodają energii, a ich
smak bardzo odpowiada dzieciom.

Mniej słodkie orzechy posiadają
niezliczone zalety w dostarczaniu
cennych  składników mineralnych  do
organizmu. Doskonale wpływają na
osoby nadpobudliwe dzięki wysokiej
zawartości fosforu, wapnia, cynku,
magnezu i potasu, a ze względu na to, że zawierają od 50 do 70% tłuszczów (głównie
nienasyconych) są bardzo odżywcze. Suszone morele chronią przed anemią, mają dużo beta-
karotenu i świetnie wypełniają dzienne zapotrzebowanie na witaminę A (kilka suszonych
owoców dziennie). 

Sięgając po bakalie warto wybierać te najwyższej jakości. Zyskamy wtedy pewność co
do ich wartości odżywczych i wygodne opakowanie, przydatne w szkole i podróży.
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W minionym tygodniu na
Ursynowie zaroiło się od re-
klam nowego przedszkola
rozpoczynającego cykl so-
botnich pikników kreatyw-
nych dla dzieci. W przed-
dzień imprezy padał deszcz
i w redakcji rozdzwoniły się
telefony. Zaniepokojeni ro-
dzice pytali, czy mimo nie-
sprzyjajacej aury zabawa
się odbędzie.

Passa była patronem
medialnym tego wyda-
rzenia, dlatego w sobo-
tę rano zaczęłam szy-
kować się do reporta-
żu. Z niepokojem pa-
trzyłam w niebo. O
dziwo, około dzie-
siatej, jak na zamó-
wienie, pojawiło się
słońce. Pogodę za-
rezerwowaliśmy ty-
dzień wcześniej –
śmieje się organiza-
torka pląsów w „4 Sło-
niach” Anna Waczko-
Budzowska i zaraz znika
w drzwiach przedszkola. Po
chwili pojawia się z dzbanka-
mi kompotu i talerzami owo-
ców. - Skąd pomysł na to wyda-
rzenie? - pytam – Sama miesz-
kam na Ursynowie i mam 3-let-
niego synka. Mało jest takich
miejsc, gdzie można pójść z dziec-
kiem i aktywnie wypocząć. Cho-
dzi o to, żeby dzieciak się nie nu-
dził i przy okazji czegoś nauczył,
dowiedział.

Dzieci wlewają się w przed-
szkolny ogródek kolorowym
strumykiem. Niektóre niepew-
nie trzymają się maminych spód-
nic, inne od razu szturmują ba-
sen z piłkami albo tor przeszkód,
nad którym pieczę trzyma kolo-

rowy clown. W kraciastych por-
tkach, z uśmiechem przyklejo-
nym do twarzy przystawia na
rączkach małych śmiałków pie-
czatkę mistrza sportu, a nieśmia-
łych obłaskawia balonikami. Kil-
ka od razu leci w niebo, porwa-
nych podmuchami wiatru.

Pod okrągłą, kolorową chustą
udającą spienione morskie fale
znajduję dyrektorkę „4 Słoni” An-
nę Lusztyk. W waszych reklamach
piszecie, że jesteście wyjątkowi,
dlaczego? - Założycielem naszej
placówki jest Warszawska Szkoła
Reklamy i z tego powodu mamy
wsparcie zarówno lingwistyczne
– oferujemy naukę dwóch języ-
ków obcych,jak i artystyczne. Za-
jęcia pobudzające kreatywność
dzieci to najwyższa „edukacyjna
półka” - śmieje się. - Ponadto ma-

my wsparcie finansowe, które po-
zwoli na realizację nowatorskiego
programu pobudzającego i opty-
malizującego rozwój dzieci.

Kolejny maluch ląduje po środ-
ku spienionych fal. Po więcej in-
formacji dyrektorka kieruje mnie
do prezesa spółki. W jednej z sal
napotykam angielskiego native
speakera. Patrzę jak kolejne ma-
luszki ośmiela historią sympa-
tycznej niebieskiej ciuchci i ukła-

danką z obrazkami. Chłopcy
zdecydowanie wolą zabawę

wyścigówkami na podło-
dze. Co chwila zderzają się
z zapałem, a Anglik cier-
pliwie powtarza „crash,
crash”.

W końcu odnajduję
prezesa Artura Waczko.
Właśnie zaprasza rodzi-
ców na pląsy pod okiem
trenera szkoły tańca Ro-
berta Kochanka – idea jest

prosta – mówi – będziemy
co miesiąc monitorować po-

stępy dzieci w siedmiu płasz-
czyznach rozwojowych i sto-

sownie do wyników dobierać sy-
mulatory rozwoju. Ponadto rodzi-
ce dostaną od nas szczegółowe in-
formacje na temat postępów dziec-
ka oraz podpowiedzi, jak wspoma-
gać naszą pracę.

Wszystko kończy się grupo-
wym puszczaniem baniek my-
dlanych i odczytaniem wiersza
Wandy Chotomskiej „Bańkowice
Mydlane”. Niektóre maluchy już
ziewają i mamy wbrew prote-
stom zabierają je do domów. Or-
ganizatorzy zapraszają na kolej-
ną imprezę za miesiąc i rozpo-
czynają wielkie sprzątanie.

M K
F o t o .  G r z e g o r z  M i k r u t
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Bańkowice Mydlane w 4 Słoniach
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Każdy z nas chce jak naj-
lepiej dla swojego dziec-
ka. Chcemy, aby miało
jak najmniej problemów
w przedszkolu, szkole, w
nauce a dalej w później-
szym życiu. Dochodzimy
wtedy do wniosku, że
podstawy, które rozpoczy-
nają się w przedszkolu są
najważniejsze. 

W takim wypadku zadajemy
sobie pytanie czym kierować się
przy wyborze placówki przed-
szkolnej dla naszej pociechy? Dla
każdego z rodziców ważne jest
coś innego i dlatego sami naj-
pierw musimy zdecydować ja-
kie kryteria będziemy brali pod
uwagę. Przede wszystkim nale-
ży się zastanowić, czy posłać
dziecko do przedszkola pań-
stwowego czy prywatnego. Po-
ziom przedszkola państwowego
zazwyczaj nie odbiega od pozio-
mu przedszkola prywatnego,
jednak te ostatnie oferują roz-
szerzony program zajęć dodat-
kowych np. językowy, artystycz-
ny czy sportowy. Ale tu musimy
wziąć pod uwagę,  jakie koszty
będziemy ponosić co miesiąc kie-
dy nasza pociecha będzie uczęsz-
czała do takiej placówki. Jeżeli

jesteśmy zapracowanym rodzi-
cem i mamy mało wolnego cza-
su musimy wziąć pod uwagę
również godziny otwarcia przed-
szkola, jak również odległość od
miejsca zamieszkania lub zakła-
du pracy. Warto również odwie-
dzić placówkę, do której chce-
my zapisać nasze dziecko. Wie-
le przedszkoli posiada strony in-
ternetowe, na których można
znaleźć przydatne informacje
oraz zdjęcia. Wiele przedszkoli
organizuje również tzw. dni
otwarte, w czasie których rodzi-
ce i dzieci mogą obejrzeć przed-
szkole i jego wyposażenie, po-
rozmawiać z nauczycielkami, za-
poznać się z programem naucza-
nia oraz z ofertą zajęć dodatko-
wych. Warto również popytać
innych rodziców o przedszkola,
do których uczęszczają ich dzie-
ci i poprosić o rekomendację. 

Jak już wybierzemy najlepsze
przedszkole dla naszego dziecka
musimy zacząć przygotowywać
naszą pociechę do roli przedszko-
laka. Dla jednych większym dla
innych mniejszym, ale z pewno-
ścią będą to dni trudne dla na-
szych dzieci. Warto dlatego do-
łożyć wszelkich starań, aby po-
czątkowe trudności były drobne i

nie urosły do rangi problemu, na-
tomiast pobyt w przedszkolu od
pierwszego dnia był zapamiętany
jako radosny okres w życiu każde-
go dziecka. Pójście do przedszko-
la powinno być dziecku przed-

stawiane jako sprawa zupełnie
naturalna, niedopuszczalne na-
tomiast jest straszenie dziecka
przedszkolem, innymi dziećmi
lub nauczycielkami. Wręcz prze-
ciwnie należy dziecku prezento-

wać przedszkole jako miejsce nie-
ograniczonych możliwości zaba-
wy i nowych kontaktów z rówie-
śnikami. Przygotowując dziecko
do przedszkola należy wzmac-
niać kontakty społeczne poprzez

zabawy z rówieśnikami, poma-
ganie w zdobywaniu doświad-
czeń w dzieleniu się z innymi za-
bawkami. Ważne jest również
aby rodzice byli pozytywnie na-
stawieni do nowej sytuacji i pró-
bowali przekazać dobre emocje
związane z pójściem do przed-
szkola. Dzieci bardzo dobrze wy-
czuwają w jakim nastroju są do-
rośli. Starajmy się dokładnie wy-
tłumaczyć jak będzie wyglądał
dzień w przedszkolu i kiedy przyj-
dziemy po dziecko. Nie wskazuj-
my godziny, ponieważ maluch
będzie cały czas dopytywał się
która jest godzina. Określmy ten
czas w stosunku do organizacji
pracy przedszkola, możemy po-
wiedzieć na przykład , że będzie-
my po podwieczorku lub po od-
poczynku. W tych pierwszych
dniach potrzebne jest dziecku du-
żo czułości, cierpliwości i wyrozu-
miałości. Wybierając przedszko-
le kierujmy się sercem, intuicją i
jak największą ilością informacji
o danej placówce, jest to zapew-
ne niełatwy wybór dla każdego
rodzica.

R e n a t a  M a z u r  
S z k o ł a  P o d s t a w o w a  n r  3 4 0
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Mały człowiek dorasta i co dalej?
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„Na początku stworzył
Bóg niebo i ziemię. A zie-
mia była pusta i próżna i
ciemności były nad głębo-
kością (…). I rzekł Bóg:
niech się stanie światłość
(…) i przedzielił światłość
od ciemności. (…). I stał
się wieczór i zaranek,
dzień jeden.

(…) I uczynił Bóg utwierdze-
nie, i przedzielił wody, które by-
ły pod utwierdzeniem, od tych,
które były nad utwierdzeniem.
(…) I nazwał Bóg utwierdzenie
Niebem. I był wieczór i zaranek,
dzień wtóry. 

Potem rzekł Bóg: Niech się
zbiorą wody na jedno miejsce:
a niech się ukaże sucha. (…). I
nazwał Bóg suchą, Ziemią: a ze-
branie wód przezwał Morzem.
(…) I rzekł: Niech rodzi ziemia
ziele zielone i dawające nasie-
nie: i drzewo rodzajne, owoc
czyniące (…). I stał się wieczór i
zaranek, dzień trzeci.

I uczynił Bóg dwa światła
wielkie: światło większe, aby
rządziło dzień, i światło mniej-
sze, aby rządziło noc: i gwiazdy.
I stał się wieczór i zaranek, dzień
czwarty.

(…) I stworzył Bóg wielory-
by wielkie, i wszelką duszę ży-
wiącą i ruszającą się, którą wy-
wiodły wody według rodzaju
ich: i wszelkie ptastwo (…). I
stał się wieczór i zaranek dzień
piąty.

Rzekł téż Bóg: Niech zrodzi
ziemia duszę żywiącą (…) by-
dło i płaz i bestyje ziemne (…) I
stworzył Bóg człowieka (…)
mężczyznę i białągłowę stwo-
rzył je. (…) i rzekł: rośćcie i
mnóżcie się (…) i panujcie nad
rybami morskimi, i nad pta-

stwem powietrznem, i nade
wszemi zwierzęty, które się ru-
chają na ziemi. I stał się wieczór
i zaranek dzień szósty. 

I dokonał Bóg (…) dzieła swe-
go, które uczynił: i odpoczął w
dzień siódmy od wszelkiego
dzieła, które sprawił.”

Powyższy, mocno przeze mnie
skrócony tekst pochodzi z wy-
danej w 1599 roku Biblii w prze-
kładzie ks. D. Jakóba Wujka,
konkretnie z: „Księgi Genesis to
jest Pierwsze Mojżeszowe”. Pi-
sownię imienia i cytatów przepi-
sałem zgodnie z oryginałem,
gdyż może najlepiej oddaje trud
i ciężką pracę tłumacza w zma-
ganiu się z materią słowa. I chy-
ba też optymalnie odzwiercie-
dla, w pysznej staropolszczyź-
nie, zawiłość biblijnych treści. W
Kościele polskim przekład ten
obowiązywał przez 367 lat, do
czasu wydania w 1965 roku Bi-
blii Tysiąclecia.

Pamiętam jak, po Polskim
Październiku 1956 roku, poja-
wiła się na krótko w szkołach re-
ligia. Uczęszczałem wtedy do I-
szej licealnej. Katechetą był ks.
Harytański, jezuita, znakomity
erudyta i wykładowca. Gdy do-
szło do dyskusji o powstaniu
świata w ciągu siedmiu dni, na-
pakowany teorią ewolucji, zapy-
tałem go jak to możliwe gdy
wszystkie znaki na niebie i ziemi
wskazują, iż potrzeba było na to
astronomicznych okresów cza-
su. Pominąć te wszystkie dowo-
dy? Odpowiedź księdza miała
taki sens: „zawartych w Biblii
opowieści nie można rozumieć
dosłownie. Trzeba je traktować
jako wielką przenośnię i skrót
myślowy, gdyż tak naprawdę nie
wiemy jaką drogę wybrał Bóg

dla stworzenia świata”. Taka no-
woczesna interpretacja rozwia-
ła moje wątpliwości i służy mi
do dziś.

Ten długi wstęp z akcentami
religijnymi służy przypomnieniu
tej biblijnej opowieści i jest klu-
czem do zrozumienia aktualnej

wystawy Pracowni Sztuki Dziec-
ka w Galerii Działań SMB „Imie-
lin”. Trzeba dodać, wystawy
pięknej i urokliwej nie mającej
sobie równej nie tylko na Ursy-
nowie. Wielu profesjonalnych
twórców mogłoby pozazdrościć
talentu, kunsztu, bogactwa tre-
ści, świeżości pomysłów tym
dzieciom i młodym artystom.
Toteż odwiedzają ekspozycję
podglądają, szukają inspiracji
dla siebie, wyrywają katalogi.
Podobnie jak w latach ubiegłych
i ta prezentacja ma swój lejtmo-
tyw. Artystka-plastyk Irena Mo-
raczewska, która wraz z córką

(również plastyczką) Katarzyną
Derkacz-Gajewską prowadzi tę
Pracownię długo wahała się czy
temat nie będzie za trudny dla jej
podopiecznych. Ale w końcu
zdecydowała: „Stworzenie świa-
ta”. Okazało się, że nie było żad-
nych problemów. Uczestnicy za-

jęć z zainteresowaniem wysłu-
chali opowieści z Genesis i wy-
brali odpowiednie dla siebie wąt-
ki. Ponieważ w Pracowni panu-
je atmosfera życzliwości, spoko-
ju, zachęty, swobody twórczej a
praca instruktorek ogranicza się
wyłącznie do inspiracji i nauki
technik artystycznych wyobraź-
nia młodych nie miała żadnych
ograniczeń. Ten klimat zaowoco-
wał wspaniałymi dziełami. Eks-
ponowane są w Galerii zgodnie
z kolejnością budowania świata
opisaną w Księdze Rodzaju. Na
początku prace ilustrujące od-
dzielenie światła od ciemności,

następnie oddzielenie wód w gó-
rze i na dole, później wyłonie-
nie ziemi z roślinnością i powsta-
nie morza, potem pojawienie się
słońca, księżyca i gwiazd, dalej
powstanie zwierząt i potworów
morskich, w końcu bydła, pła-
zów, dzikich zwierząt i prokre-

acja człowieka. Czyż ta kosmo-
gonia nie przypomina miejsca-
mi, w dużym uproszczeniu, teo-
rii ewolucji? 

A jeśli, któreś z dzieci jest wy-
chowywane w innej tradycji niż
katolicka? Nie ma problemu. Na
wystawie znajdziemy też prace
przedstawiające „wielki wybuch”. 

Eksponowane obiekty wyko-
nane są w różnorodnych tech-
nikach artystycznych. Widzimy
tu rysunki, pastele, batiki, wy-
dzieranki, kolaże, tempery, kred-
ki, linoryty, flamaster, akwarele,
tusz, piórko, suchą pastel, pa-
pier marsze, ceramikę, rzeźbę.

Ale największe wrażenie robią
monumentalne, zwiewne i ba-
jecznie kolorowe, zwykle o wy-
razistym rysunku malowane je-
dwabie! 

W naszych szkołach wycho-
wanie plastyczne jest zwykle
traktowane po macoszemu. Na-
uczyciele często są w tej dziedzi-
nie kultury analfabetami. Sły-
szałem o takich przypadkach na-
wet w naszej dzielnicy. Tymcza-
sem wielu teoretyków i pedago-
gów twierdzi, że edukacja este-
tyczna powinna być nawet pod-
stawa kształcenia. Dlatego tę wy-
stawę powinny zwiedzać wy-
cieczki szkolne, zwłaszcza z Ur-
synowa, gdzie niedaleko do Ga-
lerii Działań.

Warto wspomnieć również o
pięknie opracowanym katalogu
z reprodukcjami prac, autorstwa
Katarzyny Derkacz-Gajewskiej.
Na zewnętrznej stronie tylnej
okładki została zamieszczona
notka o sponsorach, dzięki któ-
rym była możliwa jego edycja:

„Dziękujemy: Dzielnicy Ursy-
nów m. st. Warszawy za wspar-
cie finansowe katalogu, Firmie
ANTALIS za podarowanie papie-
ru kredowego na środek i okład-
kę katalogu, Rodzicom za indy-
widualne wsparcie finansowe
przy wydaniu katalogu”.

Na końcu, jak zwykle infor-
macja dla tych, którzy chcieliby
zobaczyć tę niezwykłą wystawę:
Galeria Działań, ul. Marco Polo
1, tel. 22 643 65 37. Ekspozycja
czynna jest do 10 października
br., od poniedziałku do piątku
w godz. 14.00-20.00. Można też
wcześniej uzgodnić termin i czas
zwiedzania telefonując do Ga-
lerii w godzinach jw.

Te k s t  i  f o t . :  J e r z y  R .  B o j a r s k i

W Galerii Działań

Powstanie świata w obrazach dzieci i młodzieży

Uczniowie spędzają w
szkole całe dnie. W efek-
cie, ich uwaga z lekcji na
lekcję jest coraz bardziej
rozproszona, przez co na-
uka ma zdecydowanie
mniejszy efekt od progno-
zowanego. Czy zatem war-
to obciążać uczniów do-
datkowymi zajęciami? 

W związku z brakiem należy-
tej oferty edukacyjnej dla dzieci
i młodzieży, na Ursynowie po-
wstało centrum korepetycji Opa-
nuj.to.

Można powiedzieć, że Ursy-
nów żyje small businessem. Ma-
łe restauracje, kawiarnie, skle-
piki, salony fryzjerskie, czy też
kwiaciarnie to stały element kra-
jobrazu dzielnicy. Kontynuując
tę tradycję, troje mieszkańców
Ursynowa podjęło decyzję o
otworzeniu centrum korepety-
cji. Koncepcja, którą kierowali
się twórcy, została oparta na cie-
szącym się od lat dużą efektyw-
nością niemieckim systemie.

Opanuj.to jest specjalnie do-
stosowaną przestrzenią, w któ-
rej spotykają się uczniowie i ko-
repetytorzy. Wygodne sale z od-
powiednim oświetleniem i przy-
borami do nauki, to jednak tyl-
ko fundament przyszłego suk-
cesu. Właściwa estetyka miej-
sca nauczania odgrywa ważną
rolę w budowaniu u uczniów
zaangażowanego podejścia do
zajęć, najważniejszym aspektem
pozostają jednak relacje pomię-
dzy grupą a nauczycielem. Dla-
tego też w centrum, poza indy-
widualnym tokiem nauki do-
stępnym na życzenie Klientów,
promowany jest system uczenia
się w mikro grupach – dwu lub
trzyosobych plus nauczyciel.
Okazuje się, że ta koncepcja

przynosi zdecydowanie lepsze
efekty, niż lekcje „sam na sam”.
Uczniowie aktywniej w nich
uczestniczą, chętniej zadają py-
tania, a po zajęciach pomagają
sobie nawzajem.

Inspiracją dla takiej formy na-
uczania był dla nas sprawdzony
system, wykorzystywany od lat
w Niemczech. Skorygowaliśmy
go odpowiednio w oparciu o za-
potrzebowanie społeczności Ur-
synowa, co w naszej ocenie silnie
przyczyniło się do sukcesu, któ-
ry odnieśliśmy w kilka miesięcy
po uruchomieniu placówki –
mówi Stanisław Napiórkowski,
jeden z założycieli centrum Opa-
nuj.to.

Istotnym postulatem twórców
Opanuj.to było również wycią-
gnięcie korepetycji z szarej stre-
fy. Sprawdzeni, doświadczeni
nauczyciele, czy też umowy spi-
sane z rodzicami, dokładnie re-
gulujące zakres nauki, to tylko
wybrane elementy wspomagają-
ce poprawne funkcjonowanie
placówki oraz efektowność wy-
korzystywanych przez kadrę na-
uczycielską metod.

Docelowo, centrum ma na-
dzieje być odpowiedzią na bo-
lączki systemu edukacji. W licz-
nych, nieraz ponad 30 osobo-
wych klasach, nauczycielowi

ciężko jest dotrzeć z pełną in-
formacją do mniej zdolnych
uczniów, jednocześnie nie mę-
cząc częstymi powtórzeniami
materiału najzdolniejszych
dzieci. Nawet nauczyciele z po-
wołania, pełni pasji dla wyko-
nywanego przez siebie zawo-
du, mogą odczuwać ten pro-
blem. W kontekście usprawnie-
nia systemu, wymagane są od-
powiednie reformy. Obecnie ry-
walizacja wśród najmłodszych
zaczyna się na bardzo wcze-
snym etapie, podczas gdy na-
wet tytuł magisterki nie gwa-
rantuje znalezienia dobrze płat-
nej pracy.

Rodzice, którzy chcą w pełni
świadomie planować przy-
szłość swoich pociech, powin-
ni uwzględnić fakt, że szkoła
ogólnodostępna może nie
przygotować dziecka w nale-
żytym stopniu do zadań, które
będą przed nim stawiane na
poszczególnych etapach życia
zawodowego. Szansą dla nich
może być właśnie dodatkowe
źródło nauki – konkluduje Na-
piórkowski.

Więcej informacji na temat
propozycji edukacyjnej Opa-
nuj.to, dostępne jest za pośred-
nictwem strony www.opanuj.to.

F o t o .  A r c h i w u m  O p a n u j  To

Niemiecki system nauczania na Ursynowie
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Mamy cykl atrakcyjnych wyda-
rzeń inaugurujących kolejny se-
zon kulturalny na Ursynowie.

W sobotę, 8 września, o godz. 18.00
w Natolińskim Ośrodku Kultury przy
ul. Na Uboczu 3 w cyklu „Dawnych
wspomnień czar” wystąpiła ze swoim
recitalem Olgi Bończyk z zespołem w
składzie Jan Zeyland – fortepian, An-
drzej Święs – kontrabas, Krzysztof
Szmańda – perkusja. Recital nosił ty-
tuł „Listy z daleka” – i prezentował pio-
senki Kaliny Jędrusik. 

Artystka opowiadała o życiu i twór-
czości Kaliny Jędrusik. W repertuarze
m.in. Nieduża miłość, Ciepła wdówka,
Kalinowe serce, Nie pożałuje pan, W
kawiarence Sułtan, Nie budźcie mnie,
SOS, Na całej połaci śnieg, Jesienna
dziewczyna, Zmierzch, Ja nie chcę spać
oraz wiele innych. Artystka bisowała
aż pięciokrotnie.

Bardzo ciepło przyjęta po recitalu
spotkała się z widzami odpowiadając na
wszystkie pytania i podpisując swoją
najnowszą płytę która była do nabycia
(Listy z daleka). To był piękny i udany
początek tegorocznej Inauguracji Ro-
ku Kulturalnego na Ursynowie na kon-
tynuację którego zapraszamy w tym ty-
godniu – program w załączniku.

„Listy z daleka” to 12 piosenek
skomponowanych i napisanych przez
legendy polskiej muzyki (m.in.: Wa-
sowski, Przybora, Młynarski, Osiec-
ka), śpiewanych przed laty przez Kali-
nę Jędrusik. Oldze Bończyk towarzy-
szyć będą: Jan Zeyland – fortepian,
Andrzej Święs – kontrabas, Krzysztof
Szmańda – perkusja.

W ramach Inauguracji Roku Kultural-
nego 2012/2013 odbędą się także na-
stępujące imprezy: 

14 września, godz. 19.00 – z cyklu
LEGENDY POLSKIEGO ROCKA, kon-
cert Martyny Jakubowicz z zespołem
Żona Lota pt. „Okruchy życia” – Dom
Kultury „Imielin”, ul. Dereniowa 6. 

Jedyna w swoim rodzaju piosenkar-
ka, która od trzydziestu lat oczarowu-
je słuchaczy wszystkich pokoleń. Wy-
myka się wszelkim próbom muzyczne-
go zaszufladkowania, oscylując pomię-
dzy folkiem, bluesem, jazzem i rockiem.
Jest mistrzynią tworzenia nastroju. Na
swoim koncie ma aż jedenaście albu-

mów, które znalazły uznanie nie tylko
wśród szerokiej publiczności ale rów-
nież zostały docenione przez zagranicz-
ną prasę jak i krajową branżę muzycz-
ną (nominacje do nagrody Fryderyka w
1995 i 2011 r.). W 2010 ukazała się pły-
ta pt. „Okruchy Życia”, która zebrała
znakomite recenzje w prasie oraz zosta-
ła uhonorowana nominacją do nagrody
„Fryderyk” w kategorii Album Roku
Folk/Muzyka Świata. Aktualnie Mar-
tyna Jakubowicz koncertuje z zespo-
łem Żona Lota w składzie: Darek Ba-

feltowski - gitara, mandolina, banjo,
Paweł „Muzzy” Mikosz - gitara baso-
wa, kontrabas, Łukasz Matuszyk - akor-
deon i instrumenty klawiszowe, Prze-
mek Pacan - perkusja, instrumenty per-
kusyjne. 

15 września, godz. 17.00 – GALERIA
U, wernisaż wystawy dorobku arty-
stycznego z okazji 40 lat pracy twór-
czej Rafała Strenta – Dom Kultury „Sto-
kłosy”, ul. Lachmana 5 

15 września, godz. 17.00 – recital Jac-
ka Borkowskiego pt. „Miłość to cały

świat” -Biblioteka na Zielonym Ursy-
nowie, ul. 6-go Sierpnia 23. 

Na program artystyczny przygoto-
wany przez aktora, znanego z licznych
ról teatralnych, filmowych i telewizyj-
nych, złożą się utwory z nowej płyty
Jacka Borkowskiego z piosenkami Alek-
sandra Żabczyńskiego m.in.: „Już nie
zapomnisz mnie”, „Jadzia”, „Już nie
umiem dłużej kryć”, oraz inne teksty i
monologi z kabaretów 20-lecia między-
wojennego. 

16 września, godz. 18.00 – z cyklu
W STARYM KINIE ZE STANISŁAWEM
JANICKIM,  projekcja filmu archiwalne-
go z muzyką na żywo pt. „Moralność pa-
ni Dulskiej” – Dom Sztuki, ul. Wiolino-
wa 14. 

Polski film z 1930 roku, wyreżysero-
wany przez Bolesława Newolina na
podstawie dramatu Gabrieli Zapolskiej
pod tym samym tytułem. Był to pierw-
szy polski film dźwiękowy. Ścieżka
dźwiękowa do tego filmu niestety nie
przetrwała do naszych czasów. W war-
stwie dźwiękowej filmu będziemy mo-
gli posłuchać muzyki na żywo stwo-
rzonej specjalnie do tego pokazu. Pro-
jekcję filmu poprzedzi prelekcja prof.
Stanisława Janickiego. Wydarzenia
rozgrywają się w Warszawie w okresie
zaboru Rosyjskiego. Rodzina Dulskich
przyjmuje nową służącą - Hankę.
Dziewczyna zostaje uwiedziona przez
ich syna Zbyszka. Po pewnym czasie
rodzi mu nieślubne dziecko, które
umiera. Zbyszek pragnie ożenić się z
dziewczyną, na co nie zezwalają jego
rodzice. Film to przeróbka sztuki z ak-
cją przeniesioną do Warszawy pod za-
borem rosyjskim. 

Bezpłatne karty wstępu do odbioru w
placówkach kultury.

w w w . u r s y n o w . p l
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Olga Bończyk bisowała pięciokrotnie...

Tym razem nie chodzi o
akcję „Lato w mieście”,
lecz o tak właśnie zatytu-
łowany, pełnometrażowy
debiut fabularny młodej
reżyserki filmowej, miesz-
kanki Ursynowa, Agniesz-
ki Gomułki. Pokaz praso-
wy filmu odbył się w pią-
tek w Domu Sztuki.

Nie pierwszy raz Agnieszka
Gomułka, członkini Koła Mło-
dych w Stowarzyszeniu Filmow-
ców Polskich, sięgnęła po temat
związany z dzielnicą, w której
wychowywała się od dzieciń-
stwa. W dokumentalnym „Jezu-
sie na Ursynowie” (2008) ukaza-
ła powstawanie malarskiej Dro-
gi Krzyżowej autorstwa Francisz-
ka Maśluszczaka w kościele
Wniebowstąpienia Pańskiego.
Teraz, w fabularnym, półtorago-

dzinnym „Lecie w mieście”, opo-
wiada o losach kilku osób, któ-
rych drogi przecinają się w upal-
ne, wakacyjne dni na północ-
nym Ursynowie.

Główną bohaterką ciepłej,
choć nie zawsze na siłę pogod-
nej, a już z pewnością nie prze-
słodzonej opowieści jest nastolet-
nia Małgosia (Gosia Gawin),
skonfliktowana ze swoją egzalto-
waną matką (Anna Wojton).
Dziewczynka ucieka od napię-
tej atmosfery w domu. Woli spa-
cery z kolegą (Oskar Głowacki)
i rozmowy z tajemniczym nie-
znajomym, mieszkającym w
przyczepie ochroniarzu z super-
marketu – Witkiem (Jarosław
Wierzbicki). Sęk w tym, że Wi-
tek, który w trudnych sytuacjach
pomaga również innej bohater-
ce filmu, Joannie (Monika Wil-

czak), siedział w więzieniu, więc
uchodzi za kogoś, od kogo lepiej
trzymać się z daleka. W rzeczy-
wistości jest człowiekiem do-
brym i wrażliwym, ale jak prze-
konać o tym kogoś tak pewnego
swych racji, jak matka Małgosi?

„Lato w mieście” powstało
m.in. dzięki Stypendium Arty-
stycznemu Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy. W realizacji fil-
mu pomagały również inne ursy-
nowskie instytucje, m.in. patron-
ka Domu Sztuki – Spółdzielnia
Mieszkaniowo-Budowlana „Ja-
ry” i sam Dom Sztuki (do miesz-
czącego się w nim kina Agniesz-
ka Gomułka chodzi od dzieciń-
stwa), a także związane z Ursy-
nowem osoby prywatne.

Pokaz prasowy uświetniła swą
obecnością liczna reprezentacja
twórców i aktorów. Obok reży-
serki, scenarzystki i montażystki
w jednej osobie, Agnieszki Go-
mułki, przybyli zarówno odtwór-
cy ról głównych: Jarosław Wierz-
bicki, Anna Wojton, Gosia Ga-
win oraz Monika Wilczak, jak i
drugoplanowych czy epizodycz-
nych: Oskar Głowacki, Krzysz-
tof Wierzbicki, Janusz Strąk,
Przemysław Prochoń, Juliusz
Dzienkiewicz, Piotr Kobus, Ewa
Głowacka i Julia Jaworska. Nie
zabrakło autora zdjęć Sławomi-
ra Ormana, autora muzyki Mar-
cina Pukaluka, jej współtwór-
ców i wykonawców: kompozyto-
ra Piotra Kołodziejczaka, woka-
listki Uliashy oraz przedstawi-
cieli PROJEKTU FOLJA, jak rów-
nież operatora dźwięku Marcina
Ormana i charakteryzatorki An-
ny Kucharzyk. Sensację wzbu-
dził czworonożny, bardzo ważny
gwiazdor „Lata w mieście” – pie-
sek Butler. To o niego Małgosia
wykłóca się ze swoją mamą.

Dyrektor Domu Sztuki An-
drzej Bukowiecki, prezentując
artystów, zażartował, że wła-
ściwie powinno przedstawić się
jeszcze jednego aktora, ale nie
zmieści się on w sali, bo jest nim
po prostu Ursynów. Faktycznie,
nasza dzielnica jest bardzo wi-
doczna na ekranie, jako tło mo-
zaikowej opowieści znakomicie
ją uzupełnia, współtworzy jej
chwilami poetycki klimat.

Na widowni zasiedli znani
krytycy filmowi, m.in. Marek
Pawlukiewicz, Jerzy Płażewski,
Andrzej Werner, Mikołaj Woj-
ciechowski i Konrad Zarębski.

Zjawili się również filmowcy:
obok wspomnianego już
Krzysztofa Wierzbickiego (re-
żysera) – Józef Gębski (również
reżyser, profesor Agnieszki Go-
mułki z Akademii Filmu i Tele-
wizji w Warszawie) oraz pro-
ducent Piotr Śliwiński. Szcze-
gólnie gorąco powitano Joan-
nę Karolinę Zygadło, wdowę po
znanym reżyserze, a okazjonal-
nie także aktorze, Tomaszu Zy-
gadle, który w „Lecie w Mie-
ście” po raz ostatni pojawił się
na ekranie.

„Lato w mieście” spotkało się
z na ogół bardzo życzliwym

przyjęciem. Po długotrwałych
oklaskach autorkę filmu chwalo-
no m.in. za stworzenie postaci,
które dają się widzowi polubić i
zgrabne połączenie kilku wąt-
ków. Pochwały usłyszeli rów-
nież aktorzy, autor zdjęć i twór-
cy atrakcyjnej, słyszalnej, a przy
tym nie „zagłuszającej” akcji
oprawy muzycznej.

W niedalekiej przyszłości
„Lato w mieście” zostanie po-
nownie pokazane w Domu
Sztuki, a już wkrótce pojawi
się w kilku innych warszaw-
skich kinach.

A B U

Film „Lato w mieście” z Ursynowem w tle
Pokaz prasowy dzieła Agnieszki Gomułki usatysfakcjonował widownię
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Swego czasu przewodniczący Rady Języka Polskiego
(http://www.rjp.pan.pl) przy Polskiej Akademii Nauk wystosował do
ministra sportu pismo, którego fragmenty przytaczam: 

„Interwencja w sprawie formy nazwisk zawodników na koszulkach 
Szanowny Panie Ministrze,
Od pewnego czasu do Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk zwra-

cają się kibice, zaniepokojeni tym, że nazwiska na koszulkach polskich zawodników zapisywa-
ne są bez polskich znaków diakrytycznych (nazwisko „Bąk” przybiera postać „Bak”, „Żewła-
kow” – „Zewlakow” itp.)”.

I dalej: „Nie ma powodów, by polscy zawodnicy mieli być wykluczeni z grupy sportowców, któ-
rzy uprawiając sport, pokazują światu, że reprezentują wspólnotę narodową i kulturową, której jed-
nym z istotnych elementów jest język, mający swą specyfikę, także ortograficzną. Jest to szczegól-
nie istotne w odniesieniu do kadry narodowej, będącej przecież reprezentacją swojego kraju, a więc
jego kultury, w tym i języka. Język jest tak samo ważnym elementem tożsamości narodowej, jak hymn
państwowy czy flaga. 

Obawiamy się, że jedynym powodem /…/ jest snobizm i uleganie amerykanizacji kultury /…/.
Dlatego zwracamy się do Pana Ministra z apelem, by wpłynął Pan na działaczy związków spor-

towych, żeby zdecydowali się oni na prezentowanie nazwisk kadry narodowej po polsku.” 
I cytat, który wszystko wyjaśnia: „Jest to szczególnie istotne obecnie, przed zbliżającymi się Mi-

strzostwami Europy w piłce nożnej w Austrii i Szwajcarii oraz przed Igrzyskami Olimpijskimi w
Pekinie.”

Na stronie jest jeszcze komentarz: „Na ten list Rada Języka Polskiego nie otrzymała odpowiedzi”.
Nie ma tu Szanowni Czytelnicy pomyłki. Apel

przesłano na ręce ministra sportu i turystyki  Mi-
rosława Drzewieckiego ponad cztery lata temu.
I cisza. Obecna pani ministra rządzi sobie w naj-
lepsze, a organizatorzy kolejnych zawodów spor-
towych z „Kucia” robią „Kuca”, a z „Możdżonka”

„Mozdzonka”. Czyżby faktycznie wśród powiększającej się kadry urzędniczej nie było nikogo sza-
nującego nasz ojczysty język? Aż mnie korci, by napisać to dosadniej, a nie pozwala mi na to jedy-
nie szacunek dla… języka.

Zakurzony apel od kilku lat leży gdzieś w archiwach Ministerstwy Sportu (minister zarządza mi-
nisterstwem, ministra ministerstwą), zaś Rada Języka Polskiego uznała, że wyczerpała środki na-
cisku na wszystkich władnych, czy raczej wszechwładnych urzędasów, którzy piszą językiem pol-
skawym, „ortografów” nie zawsze unikając. Czyżby tak prosta sprawa, jak użycie łacińskich liter z
polskimi znakami diakrytycznymi („ą”, „ę”, „ó”, „ł” i pozostałe), wymagała jeszcze poważniejszych
autorytetów niż Polska Akademia Nauk, której starcza energii raz na kilka lat, aby przymilnie pro-
sić pana ministra o używanie poprawnej polszczyzny? Przecież językiem urzędowym w Rzeczypo-
spolitej jest język polski – tak mówi artykuł 27 Konstytucji. To czegóż jeszcze potrzeba, by złożyć wnio-
sek do prokuratury o ściganie prezesów związków sportowych, szefów różnych komitetów, i na ko-
niec ministrów – za łamanie reguł języka polskiego, a tym samym konstytucji?

Może lepiej, by prokurator generalny – zamiast ustalania tego, czego nie da się ustalić, czyli de-
finicji terminu „mowa nienawiści” i ścigania ludzi piszących w Internecie „dupa” – zacząłby ścigać
tych, którzy nasz język ojczysty mają w dupie?

A na koniec do myślących inaczej dziennikarzy, którym wydaje się że używanie anglosaskiej pseu-
dotranskrypcji nazwisk nobilituje i nadaje tekstom „światowego” poloru. Okazuje się, że piszą oni
nie po polsku, ale w swoistym Polish, choć często gorzej niż Polacy w Chicago mówią po angielsku.
Podeprę się tu opinią dr. Jana Grzeni z Poradni Językowej PWN (http://poradnia.pwn.pl): 

„Zasady pisowni polskiej przytaczają reguły transkrypcji rosyjskich nazw(isk), które w dzisiejszej
prasie są często ignorowane i zastępowane pisownią angielską albo hybrydą. Młodzi dziennikarze
nie znają rosyjskiego, a wiadomości czerpią z anglojęzycznych serwisów. Sportowcy na koszulkach
mają np. Krivets, a nie Kriwiec. /…/ Jak wybrnąć z tego problemu?

Zapisy nazwisk sportowców stosowane w przekazach telewizyjnych nie stanowią dla nas naka-
zu, są to zapisy angielskojęzyczne, bo tak być musi w dzisiejszych czasach. Mamy jednak prawo do
decydowania o języku polskim, a odpowiednie zasady zapisu obcych nazwisk ustaliliśmy już daw-
no temu. W związku z tym nazwiska zapisywane pierwotnie alfabetami cyrylickimi podajemy
zgodnie z polską transkrypcją. Dziennikarze powinni się stosować do tej zasady, a gdy spotykają za-
pisy anglojęzyczne (np. w informacjach agencyjnych), powinni wprowadzić odpowiednie mody-
fikacje do zapisu nazw. Ignorowanie zasad transkrypcji nazw obcych jest oczywistym błędem”.

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Mają język w d…

„Jedynym powodem
jest snobizm i uleganie

amerykanizacji kultury ”

K ryzys finansowy Europy trwa. Niewidzialna ręka rynku okazała się ide-
ologiczną bzdurą. Abdykacja państw z ich funkcji kontrolnych, brak
wyposażonego w instrumenty prawne czynnika polityki międzynaro-

dowej dla równoważenia siły wielkich globalnych korporacji i niehamowana
skutecznie prawem chciwość stawiają wielkie znaki zapytania nad jej rozwo-
jem. Co dalej? Co z tym cudownym dla człowieka paradygmatem rządzenia się, w którym właśnie
człowiek z jego wolnościami i jego prawami stał się miarą najwyższą jakości polityki? Co z polity-
ką bezpieczeństwa socjalnego? Co z polityką spójności i polityką równości szans startu życiowego?
Co z zatrudnieniem młodych? Co z samą Europą, z jej polityczną zdolnością reagowania na rozma-
ite zagrożenia, których źródła mają charakter globalny?

E uropa jest wciąż miejscem dla Świata szczególnym. Do Europy się migruje, a nie z niej ucie-
ka. Tu jakość życia: bezpieczeństwo, klimat, relacje międzyludzkie, dobrobyt, opieka w ra-
zie potrzeby wciąż przyciągają rzesze ludzi z innych miejsc na Świecie. Europa w skali ludz-

kiego globu wciąż jest miejscem pod kryształowym kloszem, gdzie człowiek, ludzka jednostka, w
swojej statystycznej masie jest chroniony i dopieszczany, nawet jeśli nie za bardzo chce mu się po-
myśleć nad własnym wkładem w ogólny dobrostan. To samo w sobie, rzecz jasna, jest zagrożeniem.
W sumie jednak patrząc z okiem zawieszonym w kosmosie to tu, w Europie jest dla statystyczne-
go zawsze, a materialnego na ogół człowieka lepiej niż gdzie indziej. 

Czas pracy jest ograniczony w skali życia, w skali roku, w skali dnia. Dzieci i młodociani ra-
czej nie pracują. Opieka zdrowotna, renty, emerytury. Tego w Chinach tak szybko i tak kon-
sekwentnie się rozwijających (choć to tempo wzrostu i tam za chwilę spadnie) nie ma. Ani

w Indiach. Praktycznie powszechnego szkolnictwa, szerokiego dostępu do dóbr kultury, rozmaitych
wolności i praw, sprawiedliwości, tolerancji dla odmienności, a nawet wybryku. Są, po drugiej stro-

nie Atlantyku, Stany Zjednoczone Ame-
ryki. Tam też ciągną rzesze, głównie z
Ameryki Łacińskiej, z Azji, też, trochę,
coraz mniej, z Europy. To kwestia wy-
boru. Tam konkurencyjność gospodarki
większa, ale czas pracy, jej intensywność

a także represyjność układu społecznego i państwa wobec występku, błędu też nieporównanie
większa niż w Europie. A bezpieczeństwo mniejsze. I zróżnicowanie większe. Konkurencyjność
Amerykanie okupują trzecią prawie częścią społeczeństwa poza głównym nurtem. W Europie to kil-
ka procent, nie więcej niż 10. Ale, jak piszę, to kwestia wyboru. Europa wciąż daje człowiekowi, prze-
ciętnemu, jednemu z nas – więcej niż inny obszar Świata.

Międzynarodowe korporacje finansowe, o rozproszonej i skomplikowanej do granic moż-
liwości rozpoznania strukturze własności, wypracowały skutecznie mechanizmy nacjo-
nalizacji kosztów podejmowanego przez siebie ryzyka, czerpiąc korzyści z atrofii poli-

tyki wciąż zamkniętej w narodowych państwach. Z jednej strony wielkie pieniądze o niejasnej
strukturze własności w tempie sekund przepływające z miejsca na miejsce, w skali globu. Z drugiej
poszatkowane granicami, rządami, własnymi systemami prawnymi, kadencjami władzy, wybora-
mi państwa. Tracące pozycję suwerena wobec kapitału dla mało chwalebnej, upokarzającej, przy-
bliżającej katastrofę pozycji klienta. Wielkie, legalne i nielegalne migracje. Zderzenia kultur i oby-
czaju. Czynnik demograficzny. Zagrożenia skażeniami środowiskowymi, w skali transgranicznej.
Zagrożenia terroryzmem i państwową przestępczością. Co na to my? Co z naszą Europą?

Ten kryształowy klosz, jaki stworzył nad nami paradygmat polityki europejskiej osiągnięty
dopiero co, w tym, w poprzednim i jeszcze raz poprzednim, ale nie dalej, pokoleniu może,
od niewielkiego nowego impulsu, jakiego nieprzewidzianego zderzenia rozpaść się na

drobniutkie kawałki. Myślimy o tym? Toczymy w Polsce jakąś debatę, choćby przynajmniej w krę-
gach profesjonalnie zdawałoby się za myślenie o przyszłości Polaków odpowiedzialnych – polityków,
w której wypracowywalibyśmy odpowiedzi na te proste i absolutnie prawdziwie aktualne pytania?

Nie. My wciąż mamy politykę zawieszoną albo w smoleńskich mgłach, albo na zielonych wy-
spach. To nie przypadek, że ona tam właśnie zawieszona. Im dalej od realnych problemów,
tym łatwiej się pływa. Chcemy to zmienić? Widać jakiś społeczny wysiłek dla zmiany? Na Ur-

synowie, miejscu w Polsce szczególnym, materialnie uprzywilejowanym, gdzie mieszka więcej niż
gdziekolwiek w mieście ponadstutysięcznym ludzi wykształconych, rozumnych, czytających głosowa-
no albo na smoleńskie mgły albo zieloną wyspę. Która ma taki kolor jedynie dlatego, że udział w unij-
nej dotacji niemieckich pieniędzy ją zazielenił, zaś Niemcy ubytek kasy popchnął w czerwień..

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

RESET Andrzej Celiński

Dokąd zmierzasz Europo?

„Mamy politykę zawieszoną 
albo w smoleńskich mgłach,
albo na zielonych wyspach”

Aaa… Dam pracę. Pilnie. Poszukuję egzorcystów.
Popyt duży. Zatrudnimy każdą ilość, dwustu, trzystu…

Chętnie z doktoratem KUL-u. Zwłaszcza mile są widziani
Egzorcyści prawicowi dobrze utytułowani.

Dość skuteczni. Z wieloletnim doświadczeniem i charyzmą.
Większość ludzi w naszym kraju trzeba poddać egzorcyzmom!

Cele szczytne: iść z odsieczą na ratunek polskich rodzin.
Naród światły, lecz czasami czarna magia nie zaszkodzi. 

Nie wystarczy z Prezydentem czytać Pana Tadeusza,
Modły ojca Tadeusza nie wystarczą, choćby zmuszał.

Namnożyło się Konradów od Szczecina aż do Bieszczad.
Przydałby się nam ktoś taki, jak ksiądz Piotr z dramatu wieszcza.

Specjalista od demonów. Żeby ktoś się znalazł taki,
Co wypędzi z nas upiory, te Woodstoki i Owsiaki,

Satanistów, gay-parady, to in vitro, Bóg wie co,
O czym każdy wróbel ćwierka, czyli Korę - samo zło.

Bez skutecznych egzorcyzmów człowiek staje się bezbronny,
Zamiast modlić się pod krzyżem, chce na koncert iść Madonny.
A pokusy, proszę państwa, mogą nadejść z wszystkich stron,
Gdy na przykład, nie daj Boże, znów przyjedzie Elton John.

Nie codziennie wśród artystów taka zdarza się siurpryza,
Żeby kogoś się udało przekabacić jak Kukiza.

- Mea culpa, mea culpa, moja bardzo wielka wina. -
Słychać rzadko. Można tylko jeszcze liczyć na Gowina.

Ewidentnie coraz częstsze są przypadki opętania.
Szatan wszystkim mąci w głowach. Weźmy wynik głosowania.
Kto wygrywa? Proszę pani, świat zwariował. To już koniec!

Jakaś Grodzka i Kotliński, Palikoty i Biedronie.

Tusk! Diabelskie to nasienie. Słusznie burzą się ulice! 
Ta Joanna od Millera i z salonu czarownice!

Na psa urok! Zatruwają nam umysły, zwłaszcza młodym,
Wszyscy bluźnią w świątki piątki, a do tego jakieś środy.

Ludzie modlić się przestali. Ale nie przestali wierzyć,
W gusła, czary, zabobony. A tu się zaraza się szerzy!

Szatan wdarł się do kościoła. Stąd potrzebna jest odnowa!
Bo Zły jeszcze nie powiedział swego ostatniego słowa.

Szatan ciągle w ofensywie. Atakuje. I dlatego
Nie przegapcie Egzorcysty Dominika Tarczyńskiego.

Nowy film z  Gazetą Polską! Gdyby ktoś nie zauważył,
Podpowiadam: Egzorcysta. Pierwszy numer już w sprzedaży!

Apage satanas
czyli egzorcyści pilnie poszukiwani

W o j t e k  D ą b r o w s k i
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Piórem Derkacza

Katarzyna Derkacz-Gajewska, 
artysta grafik, prowadzi zajęcia w PSD

Według Księgi Rodzaju Pan Bóg stworzył świat w sześć dni.
Siódmego dnia odpoczywał i podziwiał swoje dzieło. Dzieci i
młodzież z Pracowni Sztuki Dziecka swoje prace na temat „Stwo-
rzenie świata” tworzyły przez osiem miesięcy. Przez pięć dni w ty-
godniu efekty tej pracy można podziwiać w Galerii Działań ul. Mar-
co Polo 1. Trzydziestu pięciu minut potrzeba na wysłuchanie mu-
zyki, specjalnie skomponowanej do tej wystawy przez Andrzeja
i Karola Mitanów. Warto więc wybrać się do Galerii Działań, aby
to wszystko zobaczyć i usłyszeć. Wystawa czynna jest do końca
września.

J e r z y  D e r k a c z
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Miniony weekend okazał
się znakomity dla dru-
żyn reprezentujących
barwy ursynowskiego
SEMP’a. W dziewięciu
kategoriach wiekowych
swoje mecze ligowe roze-
grało dwanaście
zespołów. 

Aż jedenaście z nich odnio-
sło zwycięstwa, z czego wiele
w bardzo przekonywujący
sposób. Młodzi piłkarze z Ur-
synowa byli bezkompromiso-
wi, strzelili aż 87 goli tracąc
zaledwie 17. 

Do zdobycia kompletu
punktów przez SEMP’a zabra-
kło jedynie zwycięstwa naj-
starszego rocznika. Juniorzy
starsi występujący w MLJS U-
19 musieli uznać wyższość
drużynie Ursusa Warszawa.
Wyjazdowe spotkanie prze-
grali 2:0. Zmartwieniem tre-
nera była długa lista zawod-

ników, którzy z powodu kartek
i urazów nie mogli wystąpić
w tych zawodach. Jednak mi-
mo absencji aż 7 kluczowych
graczy drużyna rocznika 1995
miała w meczu swoje szanse i
wcale nie musiała przegrać. W
kluczowych momentach za-
brakło jednak skuteczności.
Cenne trzy punkty z trudnego
terenu przywieźli za to zawod-
nicy rocznika 1996. Pomimo
słabego początku gry i szyb-
kiej straty dwóch goli zdołali
pokonać Znicz Pruszków aż
2:5. Podniesienie się przegry-
wając dwoma bramkami już
w pierwszej odsłonie, w szcze-
gólności na boisku przeciwni-
ka świadczy o charakterze
drużyny i bardzo ambitnej
grze. Trzy punkty, pierwsze
po powrocie do najwyższej
klasy rozgrywkowej (Mazo-
wieckiej Ligi Juniorów Młod-
szych) wywalczyli też piłka-

rze rocznika 1997. W wyjaz-
dowym spotkaniu pokonali ze-
spół Mazowsza Miętne 1:4. W
ocenie trenera były to najlep-
sze zawody jego podopiecz-
nych od dłuższego czasu, a
szczególnie dobrze wypadła
formacja defensywna. Kolej-
ne trzy „oczka” to już zasługa
trampkarzy z rocznika 1998.
Na stadionie Hutnika pewnie
pokonali drużynę Ap Gol 1:6.
Największym atutem drużyny
była doskonała skuteczność.
Niemal każde sytuacje bram-
kowe zamieniali na gole. Dzię-
ki wygranej zespół po trzech
kolejkach przewodzi ligowej
stawce, a za cel sportowy sta-
wia sobie wygranie ligi i awans
do ligi mazowieckiej. Rok
młodsi chłopcy z rocznika
1999 nie byli gorsi i pewnie na
własnym obiekcie pokonali ze-
spół z Mińska Mazowieckie-
go. Nie byli szczególnie gościn-

ni, zachowując czyste konto
rywalowi zainkasowali aż 5
bramek. Młodzicy z rocznika
2000 mają dwie grające w roz-
grywkach drużyny. Obie w
weekend do zawodów przy-
stępowały w roli gospodarzy.
Jedna drużyna pewnie poko-
nała Agrykolę 3:0, druga zaś
dosłownie wystrzelała Dolcan
Ząbki 16:0. Kolejne dwie dru-
żyny, które dały powody do
zadowolenia występują rów-
nież w lidze młodzików w ka-
tegorii wiekowej U-12. Pierw-
sza drużyna urządziła sobie
festiwal strzelecki pokonując
na własnym boisku Olimpię
Warszawa 10:0, druga zaś,
również na własnym „podwór-
ku” ograła Ursusa 3:1. Orliki z
rocznika 2002 to ostatnia dru-
żyna, która do rozgrywek li-
gowych wystawia dwa zespo-
ły. Chłopcy od tego sezonu ma-
ją nowego trenera i pod jego

wodzą odnieśli bardzo pewne
wygrane. Jeden zespół zdekla-
sował Akademię Sportu 11:1,
drugi z kolei ograł na Koncer-
towej bardzo wymagającego
rywala Polonię Warszawa 6:3.
Najmłodsze „SEMP’y” wystę-
pujące w rozgrywkach, chłop-
cy z rocznika 2003 po dobrej i
zespołowej grze pokusili się o
kosmiczny rezultat. Na wyjeź-
dzie pokonali Akademię Spor-
tu 6:18. Miniony weekend był
dla SEMP’a Ursynów bardzo
udany. Szkoda jednej poraż-
ki, bo wygranie wszystkich
spotkań byłoby dużym wyczy-
nem. Wyczynem, który pew-
nie trudno byłoby ustanowić
po raz kolejny, jednak wyzna-
czającym pewien cel. W piłce
młodzieżowej wyniki nie są
sprawą pierwszorzędną, ale z
drugiej strony korzystne rezul-
taty świadczą o dobrze pro-
wadzonej pracy szkoleniowej.

SSPPOORRTTOOWWEE NNAABBOORRYY
Akademicki Klub Lekkoatletyczny „Ur-

synów” zaprasza dzieci i młodzież do
udziału w zajęciach sportowych. W pro-
gramie między innymi: ćwiczenia ogól-
norozwojowe i korekcyjne, gry i zaba-
wy, podstawy konkurencji lekkoatletycz-
nych. Dla wyróżniających się adeptów –
zawody sportowe i rekreacyjne oraz obo-
zy i zgrupowania z programem sporto-
wym.

Zgłoszenia i informacje pod numerem
telefonu 22 593 16 20 lub 604 201 797

Informacje o klubie na stronie
www.aklursynow.waw.pl

S t a n i s ł a w  K o s t a n i a k

Mecze ligowe młodych piłkarzy w dziewięciu kategoriach wiekowych

Mocny weekend drużyn SEMP’a

VVaaggaabbuunndduuss
NNiieeddzziieellaa 1166..0099..22001122 (termy w Msz-

czonowie). Trasa: Teresin – Niepokala-
nów – Szymanów – Puszcza Bolimowska
– Studzieniec – Mszczonów (kąpiel w
basenach termalnych, bilet – 16 zł) – Ra-
dziejowice – Żyrardów (ok. 70 km droga-
mi utwardzonymi). WWyyjjaazzdd poc. KM 407
z -wy Śródm. o 9:58. Zbiórka na stacji Te-
resin Niepokalanów.

PPrroowwaaddzząą:: Agnieszka i Andrzej Ro-
man (e–mail: aaaroman@gmail.com)

W niedzielę 9 września,
przy pięknej, słonecznej
pogodzie na ursynowskiej
Kopie Cwila odbyły się mi-
strzostwa Warszawy w ko-
larstwie górskim. 

Na morderczej ponadtrzykilo-
metrowej rundzie, prowadzącej
stromymi podjazdami i zjazdami
rywalizację podjęło 155 kolarzy.
Rekordową frekwencje miał wy-
ścig młodzików, w którym wy-
startowało aż 45 chłopców i 14
dziewczynek w wieku 13-14lat. 

W zawodach wzięły udział czo-
łowe kluby z Mazowsza (m.in.
UKK BDC Huragan Wołomin,
BSA Pro Tour, Olimpic Piaseczno,
GKK Opty Mazowsze Grodzisk
Mazowiecki, Warszawski Klub Ko-

larski), jak również goście z Polski,
m.in.: Integral Collections MTB
Team (z mistrzem Polski Marce-
lim Bogusławskim na czele), LKK
Start Tomaszów Mazowiecki,
LUKS Przyjaźń Bartoszyce. 

Wśród najmłodszych (katego-
ria żak, dzieci urodzone w 2000
roku i młodsze) zwyciężyli Domi-
nik Górak (Warszawski Klub ko-
larski) i Weronika Tyszka (RKS
Family Active). W gronie mło-
dzików triumfował Albert Karo-
lonek (UKK BDC Huragan Woło-
min) a wśród młodziczek Alicja
Świerczyńska (LKK Start Toma-
szów Mazowiecki), wśród junio-
rów młodszych Marceli Bogu-
sławski (Integral Collections
MTB Team), w gronie juniorek
Klaudia Ślepowrońska (UKK
BDC Huragan Wołomin). W sil-
nie obsadzonym wyścigu junio-
rów triumfował Adrian Kucha-
rek (4F E-VIVE RACING TEAM)
a w gronie elity Paweł Król (War-
szawski Klub Kolarski). 

Wśród elity pań najszybciej te-
go dnia trasę pokonała Marta Tu-
roboś (Integral Collections MTB
Team), która dzień wcześniej
wróciła z mistrzostw świata w
Austrii. W gronie mastersów
triumfowali Krzysztof Piętka (Dy-
namo Mińsk Mazowiecki) i Ma-
rek Kulik (UNIQA LKKG BGŻ). 

W najbliższą niedzielę odbę-
dzie się finałowa edycja Pucharu
Mazowsza MTB w Wesołej. 

B M
f o t o :  a i r b i k e . p l

Mistrzostwa Warszawy MTB XC na Ursynowie Obory, Piaseczno i Zalesie Górne po włosku

Podjazdy na Kopie Forza Italia i La Provincia
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AKTUALNIE, antyki wszelkie za
gotówkę, 601-336-063, 
504-017-418

KSIĄŻKI, STAROCIE, 
dojazd, gotówka, 

608-885-800

MONETY, banknoty, znaczki,
pocztówki, meble, obrazy,

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

1-2 POKOJOWE kupię, 
501-100-059

3-4 POKOJOWE kupię, 
501-100-059

DO WYNAJĘCIA biura w
Piasecznie, ul. Raszyńska 13, pow.
148 m2, tel. 608—205-1133

DO WYNAJĘCIA budynek
magazynowo-biurowy w
Nadarzynie przy trasie katowickiej.
Powierzchnie do wynajęcia: parter
234 m2 i 453 m2, piętro 246 m2 i
310 m2 lub w całości. Atrakcyjne
ceny, tel. 608-205-113

DO WYNAJĘCIA parterowy
budynek mieszkalny w Nadarzynie
przy trasie katowickiej, pow. 63 m2

+ garaż 20 m2. Atrakcyjna cena.
Tel. 608-205-113

WYNAJEM miejsc paletowych
wraz z obsługą logistyczną w
Piasecznie, ul. Raszyńska 13.
Bardzo atrakcyjne ceny. 
Tel. 608-205-113

WYNAJMĘ pokój osobie bez
nałogów, 602-413-016

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

gotówka, 530-979-018

AUTO SKUP WARSZAWA,
501-291-812

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

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

500-540-100

ANGIELSKI, 601-135-743

ANGIELSKI, doświadczenie,
dojeżdżam. Atrakcyjna cena,
22 641-14-00, 501-841-538

ANGIELSKI ekskluzywnie, 
608-132-328

ANGIELSKI, MATEMATYKA,
607-100-070

ANGIELSKI, NIEMIECKI,
doświadczona lingwistka, 
608-323-660

ANGIELSKI - różne poziomy,
609-373-575, 22 649-19-22

ANGIELSKI, skutecznie, 
502-371-607

ANGIELSKI, skutecznie, 
503-765-393

ANGIELSKI, solidnie, niedrogo,
22 649-79-86, 606-419-606

ANGIELSKI, szkoła
podstawowa, gimnazjum,
Ursynów, doświadczona, 
502-583-141

FIZYKA pełny zakres, 
22 641-66-65, 609-41-66-65

FRANCUSKI, 22 641-10-29,
516-454-883

FRANCUSKI, 880-321-787
HISZPAŃSKI, 603-97-40-04
KOMPUTER indywidualnie,

692-872-151
AA MATEMATYKA , 

606-197-553
MATEMATYKA, 22 641-11-27
MATEMATYKA, 22 641-82-83
MATEMATYKA, doświadczenie

668-218-242
MATEMATYKA, doświadczona

nauczycielka gimnazjum i SP, 
693-329-929

MATEMATYKA, FIZYKA, 
22 649-40-27

MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

MATEMATYKA, liceum, 
22 842-73-22

MATEMATYKA, nauczycielka,
604-399-221

NAUKA GRY: fortepian,
akordeon, keyboard, 502-708-189

NAUKA GRY: keyboard, gitara
klasyczna, basowa, akordeon, 
503-198-314

NIEMIECKI, 507-359-778
NIEMIECKI, ANGIELSKI, 

507-526-481
NIEMIECKI, nauka,

konwersacje, 605-859-277
NIEMIECKI, pedagog, 

500-165-121
POLSKI, Kabaty, 500-265-337
POLSKI, matura, doświadczona,

22 641-66-59, 507-52-96-01

OPIEKA do 8-latka,
2h/dziennie, 606-515-927

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

WRÓŻKA 22 648-68-41, 
602-731-299

0000 TANI SERWIS
KOMPUTEROWY, 18 zł/h, 24 h,
dojazd 0 zł, 503-432-422

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

ANTENY, 603-375-875

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

BIURO RACHUNKOWE, 
502-177-780

CleanLux 
pranie dywanów, wykładzin,

691-851-588

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

CYKLINOWANIE, 663-163-070
CYKLINOWANIE, układanie, 

22 240-36-56
DACHY papą, 605-606-914
DEZYNSEKCJA, 22 642-96-16
DOCIEPLANIE budynków,

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

DOMOFONY, 603-375-875
ELEKTROAWARIA, tanio, 

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

507-153-734
ELEKTRYK, tanio, 507-153-734

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

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

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

GLAZURA, remonty
kompleksowo, 
796-664-599

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

HYDRAULIK, 797-135-321
HYDRAULIKA, GLAZURA 

602-651-211, 22 643-71-65
HYDRAULIK złota rączka -

niedrogo 665-051-026
KOMPUTEROWA pomoc,

również u klienta, przy zajęciach,
internecie, naprawie i
modernizacji sprzętu, 535-80-88-
85, www.pcpomoc.waw.pl

KOMPUTERY - pogotowie,
ul. Na Uboczu 3, 
tel. 22 894-46-67, 602-301-214

KOMPUTERY, serwis, sprzedaż,
FLYCOM, Pasaż Ursynowski 9, 
tel. 22 644-26-05, 
601-737-777

KRATY, tel. 603-349-374

KRAWCOWA, 
ul. Kulczyńskiego 9, 

tel.692-101-784

KSIĘGOWOŚĆ w pełnym
zakresie. Tanie usługi! 

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

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

MALARZ, 723-06-82-81
MALOWANIE, gładź, 

604-970-028
MALOWANIE, referencje, 

722-920-650
MALOWANIE, remonty, 

22 240-87-31

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

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

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

NAPRAWA
lodówki, pralki, zmywarki 

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

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

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

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

PROFESJONALNE
czyszczenie i pranie

dywanówi  i wykładzin, 
501-053-855,

www.fstz.waw.pl

PROFESJONALNE
doradztwo sanitarno-

higieniczne do rejestracji
podmiotów leczniczych i

gabinetów lekarskich, 
608-46-90-19, 

e-mail: care5@wp.pl

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie
501-535-889

REMONTY kompleksowo, 
505-543-594

REMONTY mieszkań, wszystko,
505-639-443

REMONTY, solidnie, 
514-745-851

REMONTY, wykończenia, 
503-321-785

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

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

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

STOLARSTWO, 605-077-538
STOLARSTWO, szafy, kuchnie,

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

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

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

TAPICER
Ursynów

22 649-88-45

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

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

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

ŻALUZJE, roletki, plisy,
verticale, moskitiery, 
22 848-34-34, 
www.zalvert.pl

ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY,
509-491-366

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

22 649-73-92

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

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

ALKOHOLOWE odtrucia,
komfortowo, 7 dni w tyg. lekarz,
dyskrecja, 794-614-148

HERBALIFE, gwarancja,
konsultant  Michał Łuczyński
22 644-79-28, 601-313-313

LEKARZ seksuolog, 
22 825-19-51

TERAPIE uzależnień,
motywowanie do leczenia,
również w domu, 500-207-710

www.opiekunmedyczny24.pl -
domowa opieka medyczna dla
przewlekle chorych, odleżyny,
kroplówki, rehabilitacja,
komfortowo, 24h, 794-614-148
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
wwoomm@@uurrssyynnooww..ppll
Informacja WOM 5 4 5  7 2  0 0
Cantrala 5 4 5  7 1  0 0
Urząd Skarbowy 5 4 8  6 8  0 0
Paszporty 8 5 8  1 0  0 6
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 5 4 4  1 2  0 0
Pogotowie 
Ratunkowe 5 2 5  1 3  0 7
Policja 6 0 1  6 9  7 8  

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

8 4 3  7 0  3 8

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

7 5 6  7 0  1 6 . . . 1 8
7 6 6  7 5  0 1

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

7 0 1  3 2  2 0
Pogotowie Wodno 
– Kanalizacyjne 7 5 6  2 1  4 2  

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

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

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 
0055-550066 LLeesszznnoowwoollaa

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

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

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

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

7 5 6 - 7 0 - 1 6
7 5 6 - 7 0 - 1 7 ,  7 5 6 - 7 5 - 0 1  

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

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

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

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

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

6 0 1 - 3 3 3 - 3 5 3

Ważne telefony

PP oo ww a ka k a c ya c y j n e  z a d a n i aj n e  z a d a n i a
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje MMaarriiaa OOrrlliikk
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w po-

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

Z WINDĄ bliżej!

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144 
0022-778855 WWaarrsszzaawwaa 

TTeell..//ffaakkss:: 2222 664433 7799 3355 
wwwwww..ddoommsszzttuukkii..aarrtt..ppll

NNiieeddzziieellaa,, 1166 wwrrzzeeśśnniiaa,, 1188..0000::
INAUGURACJA ROKU KULTU-
RALNEGO 2012/2013 NA URSY-
NOWIE. W programie pokaz fil-
mowy z cyklu „W STARYM KINIE
ZE STANISŁAWEM JANICKIM”.
Obejrzymy pierwszy polski film
dźwiękowy – „Moralność pani
Dulskiej” (1930, reż. Bolesław Ne-
wolin) w jedynej wersji, jaka się
zachowała: niemej, z napisami,
przy akompaniamencie MUZYKI
NA ŻYWO w wykonaniu zespołu
pod kier. Stefana Narojka. 

Słowo wstępne wygłosi histo-
ryk sztuki filmowej red. Stani-
sław Janicki.

UWAGA! Do wstępu upoważ-
niają BEZPŁATNE KARTY, które
będą wydawane w Domu Sztu-
ki od czwartku, 13 września, od
godziny 17.00.

Pokaz został sfinansowany ze
środków Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy. 

Od 17 września do 16 grudnia
2012 roku Dom Sztuki zaprasza
dzieci, młodzież i dorosłych na
bezpłatne warsztaty artystycz-
ne, finansowane ze środków
Dzielnicy Ursynów m.st. War-
szawy, takie jak: Teatr Dziecięcy
„Kluczyk z Wiolinowej” (wt. i
czw., 16.00-17.30, od 18.09) ,
Teatr Młodzieżowy „Klucz z Wio-
linowej” (wt. i czw., 17.30-19.00,
od 18.09), Dziecięcy Teatr Mu-
zyczny „Wiolinki” (pt., 15.30-
16.30 i 16.30-18.00, od 21.09),
Młodzieżowy Teatr Muzyczny
„Zgraja z Wiolinowej” (pt.,
18.00-19.30, od 21.09), Teatr Se-
niora (pon., 11.00-13.00, od
17.09), warsztaty „Manewry Ka-
baretowe” (śr., 16.30-19.00, od
19.09), warsztaty w Pracowni
Rzeźby i Ceramiki (start oraz za-
pisy dzieci i młodzieży: pon.

17.09, 17.00; dorośli, w tym se-
niorzy: czw. 20.09, 11.00-
13.30), warsztaty w Pracowni
Malarstwa, Grafiki i Rysunku
(j.w.), warsztaty bębniarskie
(dzieci od lat 7 i młodzież: śr,
17.15-18.15 i 18.15-19.15, od
19.09; dorośli, w tym seniorzy:
wt. 18.45-19.45, od 18.09). 

Dom Sztuki planuje też kursy
tańca (w tym salsy i zumby) dla
dzieci, młodzieży i dorosłych,
balet dla dzieci, naukę gry na gi-
tarze, naukę gry na skrzypcach
metodą Suzuki, naukę języka
włoskiego, aerobik dla pań, gim-
nastykę dla seniorów, jogę, po-
ranne zajęcia dla maluchów. 

Chętnych zapraszają również
filie Domu Sztuki – Klub Senio-
ra (Pięciolinii 10) i Modelarnia
Lotnicza (Służby Polsce 1).
Szczegóły w sekretariacie Domu
Sztuki oraz na stronie www.do-
msztuki.art.pl. 

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 3355 1177
wwwwww..ssttookklloossyy..aarrtt..ppll

1155..0099.. ggooddzz.. 1177 – Wernisaż
jubileuszowej wystawy Rafała
Strenta. Zapisy na zajęcia w Do-
mu Kultury Stokłosy w nadcho-
dzącym roku szkolnym
2012/13: Plastyczne: ponie-
działki i środy 18.30-19.30 (star-
sze dzieci i młodzież).

Taniec towarzyski: poniedział-
ki 20.30-21.30, środy 19-21,
czwartki 20.30-22 (dorośli), in-
formacje i zapisy: www.rytm-
dance.pl, 662 159 077.

Zajęcia baletowe: czwartki
16.15-18.15 (dzieci 4-7 lat).

Pilates & balet – zajęcia dla
dorosłych (grupa początkująca).

Szkółka szachowa dla dzieci:
środy 17-18, prowadzi Mariusz
Karbowiak.

Nauka gry na pianinie: Joan-
na Biedrzyńska – poniedziałki i
piątki (informacje i zapisy: 880

211 393), Magdalena Kott – śro-
dy i czwartki (informacje i zapi-
sy: 608 331 137).

Nauka gry na gitarze: Maciej
Zakrzewski, termin do uzgod-
nienia . Informacje i zapisy: 881
037 630).

Sztuka walki Jeet Kune Do:
poniedziałki 16-17 (dzieci 5-8
lat), 17-18 (9-12 lat). Informacje
i zapisy: 666 666 070.

KKlluubb SSeenniioorraa,, 
uull.. PPiięęcciioolliinniiii 1100

1122..0099,, śśrrooddaa,, ggooddzz.. 1188..0000 –
Autorski pokaz filmów archiwal-
nych pn. „Kino Retro”: Film „Pię-
tro wyżej” (Polska 1937, reż. Le-
on Trystan). Wstęp wolny.

KKlluubbootteekkaa DDoojjrrzzaałłeeggoo
CCzzłłoowwiieekkaa 

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

wwwwww..kklluubbootteekkaa..iinnffoo 

1122..0099,, śśrrooddaa ggooddzz.. 1122..0000 –
warsztaty – Zabawki z gałganka

1133..0099,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188..0000
– Klub Podróżnika: Indie- hin-
duskie wesele. Slajdowisko pro-
wadzi Joanna Szostakowska.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200
wwwwww..uurrssyynnootteekkaa..ppll

1133..0099 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim w
nowym cyklu „Historia medycy-
ny i higieny od czasów najdaw-
niejszych po XX wiek” pt. „Me-
dycyna starożytnego Egiptu, kra-
jów Międzyrzecza, Indii i Chin”.

1188..0099 –– wwttoorreekk – spotkanie z p.
Andrzejem Kochanowskim w no-
wym cyklu „Patroni ulic Warsza-
wy” (polscy pisarze, poeci, mala-
rze, rzeźbiarze) „Baczyński,
Gombrowicz, Grottger, Stwosz”.

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

W niedzielę Dom Sztuki
SMB „Jary” wznowił kon-
certy z cyklu „Tam, gdzie
gra muzyka”. Mimo iż ład-
na pogoda sprzyjała ra-
czej spacerom na świeżym
powietrzu, widownia była
nabita słuchaczami. W
czasie wakacji stęsknili
się za tym cyklem.

To nie jest przypuszczenie au-
tora tej relacji. To sami słuchacze,
zapytani, czy jest ich tak dużo, bo
w lipcu i sierpniu brakowało im
umuzykalniających koncertów
w Domu Sztuki, chórem odpo-
wiedzieli twierdząco.

Pierwszy koncert powakacyj-
ny zainicjował nową formułę: w
najbliższych miesiącach będzie-
my słuchać muzykujących ro-
dzin, w których rodzice są już

profesjonalistami, a dzieci do-
piero uczą się muzyki, lecz są już
na takim etapie edukacji, że mo-
gą występować publicznie.

Tak jak Mikołaj Vargas, bardzo
zdolny młody skrzypek i wokalista,
Zespołu Państwowych Szkół Mu-
zycznych im. Fryderyka Chopina
przy ul. Bednarskiej w Warszawie
i klasy muzycznej w również war-
szawskim Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Jana III Sobieskiego.

Na niedzielnym koncercie w
Domu Sztuki, zatytułowanym
„Na każdą nutę, czyli co skrzypko-
wi w duszy gra”, Mikołaj z biglem
grał i śpiewał m.in. jazzowe stan-
dardy z obu Ameryk. A jego oj-
ciec, Witold Vargas, multiinstru-
mentalista, akompaniował mu
głównie na perkusji, choć czasem
też na mandolinie boliwijskiej al-

bo andyjskim flecie ken. Za każ-
dym razem tłumaczył, na jakim
instrumencie gra i skąd ten in-
strument pochodzi. Cykl „Tam,
gdzie gra muzyka” ma przecież
nie tylko bawić, ale również edu-
kować młodych słuchaczy, do któ-
rych jest adresowany.

Pełna radości i temperamentu
muzyka na koncercie Vargasów,
z którymi na gitarze grał Bog-
dan Kupisiewicz, wprawiła w do-
bry nastrój wszystkie osoby na
widowni, z licznie przybyłymi
dziećmi włącznie. W tej atmosfe-
rze prośba o bis (spełniona) by-
ła czymś całkiem oczywistym.

Popołudnia Muzyczne z cyklu
„Tam, gdzie gra muzyka” są fi-
nansowane ze środków Dzielnicy
m.st. Warszawy, dzięki czemu
wstęp jest bezpłatny. B A

W Domu Sztuki, czyli Tam, gdzie gra muzyka

Vargasowie – ojciec i syn
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