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Archidiecezja Kopy Cwila jednak nie popuści
Czyt. str. 6
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J eśli tak dalej pójdzie, może
wybuchnąć nowe Powstanie
Warszawskie. W żywotnych

sprawach, związanych z egzysten-
cją miasta, nie widać bowiem ja-
kiegokolwiek postępu. Gdy po wy-
zwoleniu spod okupacji hitlerow-
skiej w roku 1945 stolica Polski
była wielkim morzem ruin, no-
wa władza - komunistycznej pro-
weniencji - znacjonalizowała jed-
nym pociągnięciem wszystkie
grunty w obrębie miejskim. De-
kretem Krajowej Rady Narodo-
wej - znanym jako “dekret Bieru-
ta” - uczyniono je własnością gmi-
ny miasta stołecznego Warszawa.
Po części, zwłaszcza w Śródmie-

ściu, zabrano prywatnym właści-
cielom również zabudowania,
uzasadniając to tym, że nie są re-
staurowane. Moi rodzice stracili
akurat mieszkanie w niezniszczo-
nej kamienicy na Mokotowie, do
której wprowadzili się pracowni-
cy Urzędu Bezpieczeństwa. Ojciec,
jako żołnierz Armii Krajowej i
uczestnik Powstania Warszaw-
skiego, wolał tamtym panom nie
wchodzić w drogę, bo groziło to
przymusowym zakwaterowa-
niem w znanym lokum przy Ra-
kowieckiej. 

Zpunktu widzenia przedwo-
jennych warszawiaków
wspomniany dekret to była

po prostu granda. Nowa władza,
która nie musiała liczyć się z pra-
wem, nie w każdym wypadku do-
pełniła procedury przejęcia pry-
watnych nieruchomości. Odpo-
wiednie wpisy w hipotece nie zosta-
ły dokonane i w rejestrze pozosta-
ły nazwiska prawowitych właści-
cieli, których spadkobiercy - w za-
sadzie jak najsłuszniej - próbują
teraz odzyskać zagarnięte pod egi-
dą KRN mienie albo otrzymać
dostateczne odszkodowania. O ile
wiem, roszczenia z tego tytułu się-
gają co najmniej 15 miliardów zło-
tych i są dla obecnej gminy War-
szawa kamieniem u szyi. 

Lawina procesów windyka-
cyjnych grozi doprowadze-
niem stolicy do bankructwa,

bo miasto musi wypłacać poszko-

dowanym coraz większe kwoty.
A do tego dochodzi obciążenie nie-
szczęsnym “janosikowym”, o któ-
rym sam premier Donald Tusk
mówi, że jest źle zaprojektowane,
ale - niestety - trzeba je płacić. I
tak współpraca na linii rząd - sa-
morząd zamienia się w wirówkę
nonsensu, w której już nikt nad
niczym nie panuje. 

Piastująca funkcję prezydenta
Warszawy Hanna Gronkie-
wicz-Waltz jest w dominują-

cej w Polsce partii (Platformie Oby-
watelskiej) zastępcą przewodniczą-
cego (Donalda Tuska), ale nawet
tak korzystna pozycja nie przekła-
da się jak dotychczas na przyspie-
szenie niezbędnych stolicy kraju
rozwiązań. Wyglądanej bowiem
jak kania dżdżu spec-ustawy war-
szawskiej, regulującej kompromiso-
wo roszczenia własnościowe - jak
nie było, tak nie ma. Niedawno
usłyszałem w radiu, że w Sejmie
nie została jeszcze przegłosowana.
Zabrzmiało to jak dobry żart, bo
przecież do głosowania nadal dale-

ka droga, skoro gotowych już bodaj
dwóch projektów (w tym jednego z
biura pani prezydent) do tej pory
nawet na Wiejskiej nie wyjęto z
szuflady. 

W następstwie prawnego
burdelu, stworzonego za
czasów PRL, wielu war-

szawiaków zajmujących mieszka-
nia komunalne, ląduje dzisiaj na
bruku, a grupa cwaniaków, wy-
specjalizowanych w dochodzeniu
praw własnościowych, odkupuje
roszczenia i z krzywdy ludzkiej
czyni sobie dobry biznes. Nie ule-
ga wątpliwości, że reprywatyzacja
w Warszawie powinna być prze-
prowadzona na zasadach kom-
promisowych bez ekstremalnych
posunięć w jakimkolwiek kierun-
ku. Gdy miastem rządził prezy-
dent Lech Kaczyński, “Passa”
wspierała prywatnych właścicieli
nieruchomości, których chciał wy-
właszczyć na podstawie “dekretu
Bieruta”. Teraz ochrony wymaga
samo miasto, podniesione z ruin
ogromnym wysiłkiem społeczeń-
stwa (cokolwiek pompatyczne ha-
sło “Cały Naród buduje swoją sto-
licę” nie było tuż po wojnie li tylko
pustym frazesem). 

Skali idiotyzmu przyjmowa-
nych w Warszawie rozwią-
zań już nie jestem w stanie

ogarnąć. Ostatnio wprost rozśmie-
szają mnie deklaracje szefa spółki
zawiadującej Stadionem Narodo-
wym, który na fali entuzjazmu

przed piłkarskimi mistrzostwami
Europy 2012 zbudowano - bodaj
kosztem dwóch miliardów złotych
- poniekąd jedynie dla potrzeb fut-
bolu, wykluczając funkcję lekko-
atletyczną. Minister sportu Miro-
sław Drzewiecki nie zadbał wszak-
że o to, by piłka królowała na Na-
rodowym na co dzień, nie podpi-
sał bowiem umów z drużynami
Legii i Polonii jako stałymi użyt-
kownikami obiektu, żeby kasa z
biletów wpływała w sezonie co ty-
dzień. W efekcie czyni się despe-
rackie wysiłki, żeby goszcząca pił-
karzy najwyżej dwa-trzy razy w
roku reprezentacyjna arena zara-
biała na siebie pozasportowymi
“eventami”. 

T o oczywiście bardzo mądra
polityka, tyle że trzeba było
mieć rozum jeszcze przed

szkodą, wiedząc, że roczne utrzy-
manie Narodowego będzie kosz-
tować 30 mln złotych. Owe “even-
ty” powinny dawać tylko zarobek
dodatkowy obok przychodów z pił-
ki. Ale tu znowu mieliśmy do czy-

nienia z polityką rozrzutności w
obrębie tej samej partii, bo gdy pre-
mier Tusk postanowił zbudować
za państwowe pieniądze Narodo-
wy, pani prezydent jeszcze szybciej
zabrała się za wystawienie nowe-
go stadionu miejskiego przy Ła-
zienkowskiej, dosyć obłudnie nazy-
wanego stadionem Legii, chociaż
nie ona jest jego właścicielem. Gdy-
by Legia (bo Polonia dziś już nie
byłaby odpowiednim partnerem)
grywała na Narodowym, kibice
mieliby większy komfort oglądania
meczów i o niebo lepszy dojazd
(przede wszystkim szynowy). A
tak - Narodowy zieje pustką. I co
gorsza, nawet na jego obrzeżach
nie ma boisk, na których młodzież
grywałaby w piłkę, bo je wszyst-
kie zlikwidowano.

Aw tej karuzeli skandalicz-
nych posunięć w stolicy ma-
my nowy pasztet. Okazuje

się otóż, że wbrew temu, co miasto
ogłosiło już kilka miesięcy temu,
Archidiecezja Warszawska by-
najmniej nie zrezygnowała z ko-
ścielnej inwestycji pod Kopą Cwila
i nadal chce zabudować piękny zie-
lony teren, stanowiący reprezen-
tacyjne forum Ursynowa (czyt. str.
6). Jeśli nowy metropolita war-
szawski kardynał Kazimierz Nycz
rzeczywiście zamierza tak uczy-
nić, będzie to w jego kadencji
pierwszy kardynalny błąd.
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Wciąż nie wie rzę.. Wszyst ko sta ło się tak pręd ko.
Nie spo tka my się w po bli żu Do mu Sztu ki,

Nie za trzy masz się z są siedz ką po ga węd ką.
Już cię nig dy nie zo ba czą two je wnu ki.

Ra zem z la tem zga słeś w pierw szy dzień je sie ni,
W ślad za to bą od la tu ją już ja skół ki,

A my tu taj roz my śla my, przy gnę bie ni,
Że, cho le ra, zno wu bio rą z na szej pół ki.

Zło ta je sień mia ła dłu go trwać w tym ro ku,
Two ja gwiaz da wy da wa ła się szczę śli wa,
Ale zga sła. Ty masz od tąd świę ty spo kój,

Nie wy pi jesz ko lej ne go ku fla pi wa.

Już ni cze go nie na pi szesz do Są sia dów,
Nie prze czy tam two ich wspo mnień z Ja ro ci na.

Wczo raj by łeś… Dziś po to bie nie ma śla du,
Ale przy jaźń…Te go się nie za po mi na.

Że gnaj, Jac ku, Ur sy now ski przy ja cie lu,
Tak nie daw no jesz cze by łeś ra zem z na mi,

Ale kie dyś też sta nie my do ape lu
I na za wsze znów bę dzie my są sia da mi.

W o j  c i e c h  D ą  b r o w  s k i
2 3  w r z e  ś n i a  2 0 1 3

Po dzwon ne dla Jac ka

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Ja cek Chu dzik nie ży je
W wie ku 69 lat zmarł je den z pierw szych

miesz kań ców wy so kie go Ur sy no wa, pla styk
i dzien ni karz Ja cek Chu dzik, któ ry przez

pe wien czas wy da wał cza so pi smo „Kon -
glo me rat en klaw”, a po tem zo stał se -
kre ta rzem re dak cji ty go dni ka „Pas sa”.
Ostat nio wy da wał i re da go wał cza so -
pi smo „Są sie dzi”. Przez wie le lat Ja -
cek po zo sta wał w szczę śli wym
związ ku mał żeń skim ze zna ną pio -
sen kar ką Elż bie tą Igras, a ich du mą
był syn – Ka mil. Ur sy now ski „Dom
Sztu ki”, są sia du ją cy z ko lej ny mi
miesz ka nia mi Jac ka Chu dzi ka, był
dlań jak gdy by dru gim do mem. 

Że gna jąc na sze go ko le gę, prze ka -
zu je my ser decz ne wy ra zy współ czu -
cia je go bli skim. Po grzeb Jac ka od bę -

dzie się w pią tek 27 wrze śnia o go dzi -
nie 14:00 na Po wąz kach Wojskowych.

R e  d a k  c j a  „ P a s  s y ”

Ja chu, to nie tak
mia ło być!

Wie lo krot nie w na szych roz mo wach o spra wach waż nych,
nie waż nych i za sad ni czych pa da ły cie ka we my śli. Wy mu si łeś na mnie obiet ni cę, tak jak i ja na To bie, że
na pi szę pa rę słów w sy tu acji osta tecz nej. 

Ty już o mnie nie na pi szesz! To Ty po wi nie neś sie dzieć te raz przy kla wia tu rze, bo dla mnie to nie jest „Buł -
ka z ma słem”. Spę dza jąc dnie i za ry wa jąc no ce uczy łem się od Cie bie, a mam na dzie ję, że i Ty na tych na -
szych na sia dów kach sko rzy sta łeś. Cóż z te go, kie dy oka zu je my się być w osta tecz nym roz ra chun ku mar -
no ścią nad mar no ścia mi. Nie bę dą już śmie szyć słow ne igrasz ki, za ba wy my ślo we, cza sa mi prze ku wa ne
w ży cie, jak choć by pri ma apri li so we ogło sze nie w ga ze cie „Dam pra cę, być mo że za pła cę” – każ dy od waż -
ny otrzy my wał upo mi nek.

Skoń czy ły się ja ro ciń skie dyk te ryj ki, ur sy now skie aneg do ty, hi sto rie praw dzi we, cza sa mi tro chę ubar wio -
ne ku flem pi wa. Już nie ma my szan sy na po ga da nie o mu zy ce roc ko wej w sty lu „Ja chu! Kto był by dla mnie
pa rą?”. Nie prze pro wa dzisz już peł nych we rwy i za an ga żo wa nia wy wia dów, na wet, nie prze dys ku tu je my,
czy roz ma wiać ze świe żo upie czo ną ma mą bliź nia ków, czy z ni mi sa my mi, a mo że tyl ko z jed nym z nich. 

Two je tak na głe odej ście, czy jak ma wia łeś „zej ście” – do tknę ło bar dzo wie lu osób. Moż na by ło z To bą
po le mi zo wać, ale trud no by ło, przy Twej ak tyw no ści i ener gii ży cio wej, Cię nie znać, ani nie roz po zna wać
– „ta kie go wiel kie go z ku cy kiem” – cza sa mi ga du ły ży ją ce go wspo mnie nia mi, cza sa mi opty mi sty pa trzą -
ce go w przy szłość, tro chę na rwań ca, ma ją ce go w so bie cos z tref ni sia, pod któ re go ma ską skry wał się gość
z du żym ba ga żem ży cio wych do świad czeń i mą dro ści.

Jak po wia da li śmy so bie – na śmierć nie moż na się przy go to wać – Ty mnie przy go to wa łeś, na swo ją. Ten
tekst pi szę do pie ro te raz, bo nie chcia łem za pe szać.

Wy szło na Two je, ale tak się Ja chu nie ro bi. R y  c h u
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Pod Kopą Cwila Kościół nadal prowadzi żenującą grę interesów

W maju tego roku stołecz-
ne media, w tym także
„Passa”, odtrąbiły koniec
gorszącej awantury o bu-
dowę ośrodka duszpaster-
skiego w rejonie Kopy Cwi-
la na Ursynowie. Sporne
działki miały wrócić do
miasta i służyć mieszkań-
com jako miejsce do rekre-
acji, a Archidiecezja War-
szawska miała otrzymać
w zamian dwie  nierucho-
mości w innej części stoli-
cy. Triumf społeczeństwa
okazał się przedwczesny.

Konflikt pomiędzy miesz-
kańcami osiedli w pół-
nocnej części Ursynowa

a Kurią Metropolitalną Warszaw-
ską trwa od chwili, gdy w roku
1999 lokalne media ujawniły, iż
pod Kopą Cwila ma powstać świą-
tynia i ośrodek duszpasterski.
Wkrótce okazało się, że na mocy
decyzji osławionej Komisji Mająt-
kowej przy MSWiA, tajnego i nie-
konstytucyjnego tworu, Kościół
katolicki uzyskał zwrot zabranych
po wojnie nieruchomości w rejo-
nie ulic Kanonia – Krakowskie
Przedmieście. Ponieważ działki
te zostały już zabudowane, kurii

wskazano jako grunty zastępcze
6500 metrów kwadratowych przy
Kopie Cwila, ostatnim dużym te-
renie zielonym na Ursynowie, od
lat służącym mieszkańcom na po-
trzeby sportu i rekreacji. W 1999
ówczesny burmistrz Ursynowa
Stanisław Faliński wydał warun-
ki zabudowy, a rok później urząd
gminy dokonał podziału terenu, w
wyniku czego wyodrębniono mię-
dzy innymi trzy działki, które ofi-
cjalnie przekazano kurii decyzją
prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w ostatnich dniach jego urzędo-
wania.

Tygodnik „Passa” jako
pierwszy zakwestiono-
wał zgodność z prawem

podziału gruntów pod Kopą, do-
konanego przez urząd gminy Ur-
synów. Gminni geodeci nie wyty-
czyli bowiem drogi dojazdowej
do kościelnych działek, co w myśl
zapisów ustawy o gospodarce
nieruchomościami jest niedo-
puszczalne. Radni skupieni w są-
siedzkim ugrupowaniu „Nasz Ur-
synów” – Katarzyna Władyka,
Piotr Guział, Maciej Molęda, Lech
Królikowski, Leszek Lenarczyk i
Daniel Głowacz – zebrali pod pro-
testem przeciwko zabudowie Ko-

py ponad 2 tysiące podpisów. Na
ich wniosek w październiku 2007
r. zwołana została nadzwyczajna
sesja ursynowskiego samorządu,
podczas której rada dzielnicy za-
jęła stanowisko domagające się
od prezydent stolicy podjęcia kro-
ków mających na celu zażegnanie
konfliktu i rozważenie zamiany
kościelnych działek na inne. 

Okoliczni mieszkańcy
zawiadomili o całej
sprawie prokuraturę.

Rejonowa działała w sposób tak
opieszały, że wnioskodawcy
zmuszeni byli poskarżyć się do
okręgowej. W dniu 18 stycznia
2008 r. prokurator okręgowy za-
poznał się z aktami sprawy i w
trybie nadzoru nakazał podle-
głej mu jednostce „bezzwłocznie
zająć stanowisko, co do zasad-
ności skierowania sprzeciwu od
decyzji burmistrza Ursynowa z
dnia 19 maja 2000 roku”. Oczy-
wiście, niewiele z tego wynikło.

Władze samorządowe
w Polsce, podobnie
jak rząd, panicznie

boją się kościelnych hierarchów.
Wolą stawić czoła gniewnemu lu-
dowi niż narazić na ostrą repry-
mendę którejś z fioletowych flu-

orescencji. Prezydent Hanna
Gronkiewicz-Waltz zapowiedzia-
ła, że nie zgodzi się na jakąkol-
wiek zabudowę pod Kopą Cwila.
Nowy metropolita warszawski,
kardynał Kazimierz Nycz skwa-
pliwie zgodził się z decyzją pani
prezydent i w ślad za tym kuria za-
żądała od stołecznego ratusza
znalezienia zamiennego terenu
pod kościół w sąsiedztwie osiedli
powstających na Woli lub Bemo-
wie. Miasto wskazało działki o po-
wierzchni 14,7 tys. m kw. przy ul.
Księcia Bolesława oraz działkę
przy ul. Karlińskiego o powierzch-
ni blisko 5,5 tys. m2. Nierucho-
mości są warte ok. 35 milionów zł. 

Na sesji Rady Warszawy
w dniu 23 maja br. o
przyznaniu nowych

lokalizacji poinformował osobi-
ście Marcin Bajko, dyrektor Biu-
ra Gospodarki Nieruchomościa-
mi w stołecznym ratuszu. Radni
wspaniałomyślnie udzielili do-
datkowo kurii 99 proc. bonifi-
katy od pierwszej opłaty z tytu-
łu użytkowania wieczystego obu
działek, wynoszącej 15 proc.
wartości całej nieruchomości.
Bonifikata w tej samej wysokości
dotyczy także późniejszych opłat

z tytułu wieczystego użytkowa-
nia. Przyznanie bonifikaty wa-
runkowało ugodę z archidiecezją
warszawską w sprawie roszczeń
wobec miasta dotyczących kil-
ku nieruchomości odebranych
Kościołowi katolickiemu przez
władze PRL. Należący do kurii
teren obok Kopy Cwila ponow-
nie stanie się własnością miasta
– zapowiedział Bajko. Zawarcie
ugody miasta z archidiecezją
miało zakończyć sprawę resty-
tucji warszawskich dóbr odebra-
nych Kościołowi po wojnie. Oka-
zuje się jednak, że dyrektor chy-
ba tylko żartował...

Oto bowiem 11 wrze-
śnia br. Archidiecezja
Warszawska skierowa-

ła do sądu rejonowego pismo
procesowe, w którym konse-
kwentnie domaga się ustanowie-
nia drogi koniecznej... do swojej
nieruchomości przy Kopie Cwila,
polemizując jednocześnie z opi-
nią biegłego geodety sądowego
wydaną w tej sprawie jeszcze
przed majową sesją rady miasta.
Sprawdziliśmy w księgach wie-
czystych i faktycznie w wyciągu
z 11. września br. prawnym wła-
ścicielem działek pod Kopą Cwi-

la nadal jest Kościół katolicki. O
co w tym wszystkim chodzi? Je-
śli przypieczętowano ugodę i ra-
da miasta przyznała archidiece-
zji zamienne działki w rejonie
ulic Księcia Bolesława i Karliń-
skiego, jakiekolwiek spory o usta-
nowienie drogi koniecznej przy
Kopie Cwila nie powinny mieć
już miejsca. Działki te, zgodnie z
z deklaracją stołecznego ratusza,
miały na powrót stać się własno-
ścią miasta. Albo więc ugoda nie
została zawarta i “zapomniano”
o tym ważnym wydarzeniu poin-
formować społeczeństwo, albo
też Kościół katolicki symulował
tylko dobrą wolę pokojowego
rozwiązania poważnego społecz-
nego konfliktu, a ukradkiem
nadal robi swoje, aby zrealizo-
wać zamiar wytyczenia drogi ko-
niecznej i wybudowania pod Ko-
pą ośrodka duszpasterskiego. 

Skierujemy w tej sprawie
do Urzędu m.st. Warsza-
wy i Archidiecezji War-

szawskiej katalog pytań w try-
bie ustawy Prawo Prasowe. Od-
powiedź powinniśmy otrzymać
w ciągu dwóch tygodni.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t o  L e c h  K o w a l s k i

Oni tak mówili żartem?

TTęęddyy pprroowwaaddzziiłłaabbyy ddrrooggaa ddoo kkoośścciioołłaa ppoodd KKooppąą

TTęę zziieelleeńń AArrcchhiiddiieecceezzjjaa cchhcciiaałłaabbyy zzaabbuuddoowwaaćć
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Rozmowa ze Stefanem Zającz-
kowskim, dyrektorem Centrum
Informacji i Promocji Spółdziel-
czości, redaktorem naczelnym
magazynu „Tęcza Polska” wyda-
wanym przez Krajową Radę
Spółdzielczą.

–– WW ddnniiaacchh 44-66 ppaaźźddzziieerrnniikkaa jjuużż ppoo
rraazz cczztteerrnnaassttyy ww PPoollaanniiccyy ZZddrroojjuu oodd-
bbęęddzziiee ssiięę MMiięęddzzyynnaarrooddoowwyy FFeessttiiwwaall
SSppóółłddzziieellcczzyycchh ZZeessppoołłóóww AArrttyyssttyycczznnyycchh
„„TTęęcczzaa PPoollsskkaa””.. JJaakkiiee jjeesstt jjeeggoo mmiieejjssccee
ww żżyycciiuu ppoollsskkiieejj ssppóółłddzziieellcczzoośśccii??

– Festiwal jest tylko o rok młodszy
od samej „Tęczy Polskiej”, która wła-
śnie obchodzi swoje 15. urodziny. To
był jeden z moich pierwszych pomy-
słów jako redaktora naczelnego i zało-
życiela tego popularnego dzisiaj wśród
spółdzielców, samorządowców i poli-

tyków magazynu Krajowej Rady Spół-
dzielczej.

–– BByyłł ttoo ddoobbrryy ppoommyyssłł,, bboo ookkaazzaałłoo
ssiięę,, żżee pprrzzeettrrwwaałł pprróóbbęę cczzaassuu.. CCzzeemmuu ttoo
mmoożżeemmyy zzaawwddzziięęcczzaaćć??

– Jest to największa impreza kultural-
na polskiej spółdzielczości, w której do-
tychczas brało udział blisko pół tysiąca
zespołów z całej Polski i kilkadziesiąt z in-
nych krajów jak: Czechy, Słowacja, Bia-
łoruś, Ukraina, Rosja, Litwa, Łotwa, Es-
tonia, Węgry, Włochy, Bułgaria, a nawet
Nepal. W ubiegłym roku gościliśmy ze-
spół z Turcji. To doroczne barwne wido-
wisko jest wielkim wydarzeniem w życiu
polskich spółdzielców i zagranicznych
gości, a także w życiu Polanicy Zdroju.

–– KKttóórreejj ppaann jjeesstt hhoonnoorroowwyymm oobbyywwaa-
tteelleemm.. CCzzyymm ppaann ssoobbiiee zzaassłłuużżyyłł nnaa ttoo zzaa-
sszzcczzyyttnnee wwyyrróóżżnniieenniiee??

– Właśnie w ubiegłym roku otrzyma-
łem ten zaszczytny tytuł. Świadkiem
tego wydarzenia był między innymi
Wiesław Ochman, światowej sławy te-
nor, który jako przewodniczący jury fe-
stiwalu bardzo wysoko ocenił jego po-
ziom artystyczny. W tym roku również
wybiera się do Polanicy Zdroju. Sadzę,
że właśnie wysoki poziom artystyczny,
dobra organizacja i rosnąca z każdym
rokiem popularność festiwalu zostały
docenione przez gospodarzy tego uro-
czego uzdrowiska. 

–– TTrrwwaa ddoobbrraa ppaassssaa ssppóółłddzziieellcczzyycchh zzee-
ssppoołłóóww zz UUrrssyynnoowwaa ww PPoollaanniiccyy ZZddrroojjuu

– W ubiegłym roku wśród laureatów
Festiwalu „Tęczy Polskiej” znalazł się
dobrze znany, nie tylko na Ursynowie,
zespół „Dereń”, działający przy Domu
Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej

Imielin. Zespół ten, kierowany przez
solistkę Teatru Wielkiego, Krystynę Wy-
socką-Kochan, znalazł się wśród laure-
atów XIII Międzynarodowego Festiwa-
lu Spółdzielczych Zespołów Artystycz-
nych „Tęcza Polska”.

–– WW ttyymm rrookkuu zzaappoowwiiaaddaa ssiięę wwiieellkkiiee
bbęębbnniieenniiee mmaałłyycchh bbęębbnniissttóóww zz UUrrssyynnoowwaa

– Organizatorzy otrzymali już zgło-
szenie zespołu bębniarskiego MALI, któ-
ry powstał przy słynnym Domu Sztuki
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jary” na
Ursynowie. Młodzi członkowie zespołu,
który prowadzi Katarzyna Zadora, do-
skonalą swoje umiejętności na cotygo-
dniowych warsztatach bębniarskich.
„Mali” są już dobrze znani na Ursyno-
wie, gdzie wielokrotnie występowali.
Ich rosnąca popularność sprawiła, że
warsztaty bębniarskie są finansowane

ze środków Dzielnicy Ursynów. Jestem
przekonany, że „Mali” będą rewelacją
tegorocznego festiwalu.

y b y

14. Międzynarodowy Festiwal Spółdzielczych Zespołów Artystycznych „Tęcza Polska”

MALI będą bębnić w Polanicy Zdroju

Po raz czwarty z rzędu Porty Lotnicze uhonorowane zostały pre-
stiżowym tytułem „Ambasadora Polskiej Gospodarki”. 

Celem konkursu „Ambasador Polskiej Gospodarki” jest zwiększe-
nie zaangażowania polskich przedsiębiorców w promocję Polski na
arenie międzynarodowej, jako wiarygodnego partnera gospodar-
czego. Kapituła wyróżnia firmy osiągające sukcesy na rynkach
międzynarodowych, promuje wysokie standardy ekonomiczno-fi-
nansowe i dobre praktyki biznesowe w kontaktach zagranicznych.
Służy także zacieśnianiu współpracy przedsiębiorców z przedsta-
wicielami polskich instytucji odpowiedzialnych za promowanie
Polski, polskiej gospodarki, kultury i inicjatyw społecznych, pole-
gającej m.in. na rozwoju wzajemnych kontaktów i wymianie infor-
macji.
Porty Lotnicze, zarządzające Lotniskiem Chopina, wyróżnione zo-
stały w kategorii „Kreator Rozwiązań XXI w”. za swój projekt mia-
steczka biznesowego Chopin Airport City. Tytuł „Ambasadora Pol-
skiej Gospodarki” przyznany został Portom Lotniczym już po raz
czwarty!

W piątej edycji konkursu organizowanego przez Business Cen-
tre Club pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicz-
nych nagrodzonych zostało 71 firm. Uroczysty finał odbył się w pią-
tek 20 września w siedzibie MSZ w Warszawie. Laureaci odebrali
dyplomy z rąk Henryki Mościckiej-Dendys, wiceminister spraw za-
granicznych oraz Marka Goliszewskiego, prezesa BCC.

y b y

Porty Lotnicze ponownie 
z tytułem „Ambasadora

Polskiej Gospodarki”

FOTO LECH KOWALSKI
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Szanowni 
Państwo!

Już po raz drugi mam przyjemność
zaprosić Państwa na Ursynowski Festi-
wal Muzyki Kameralnej i Organowej.
Jest to nowa inicjatywa, która powsta-
ła w zeszłym roku w celu wzbogace-
nia i urozmaicenia oferty kulturalnej
kierowanej przez Urząd Dzielnicy do
mieszkańców Ursynowa. Mam nadzie-
ję, że podobnie jak w minionym sezo-
nie ciekawy i zróżnicowany program
Festiwalu przyciągnie zarówno licz-
nych melomanów, jak i osoby, które ze-
chcą spędzić kilka jesiennych wieczo-
rów w wyjątkowej atmosferze ursy-
nowskich świątyń.

Festiwal zainauguruje znakomity ze-
spół wokalny Bornus Consort, który z
powodzeniem wykonuje średniowiecz-
ną i renesansową muzykę na najbar-
dziej prestiżowych scenach Polski i Eu-
ropy.

Udział w koncercie festiwalowym po-
twierdził także jeden z najciekawszych
europejskich skrzypków – Vadim Brod-
ski. Będzie również okazja, aby posłuchać mistrzów kameralistyki w osobach Martyny Majdy (flet)
i Witolda Zabornego (organy). 

Słynne tematy muzyczne m.in. z oratoriów Mesjasz i Jozue zaprezentuje wybitna sopranistka
Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska.

Niewątpliwą atrakcją ursynowskiego Festiwalu będzie także koncert z udziałem orkiestry Con-
certo Avenna pod kierunkiem Andrzeja Mysińskiego, należącej do najlepszych w Polsce zespołów
specjalizujących się w muzyce barokowej. 

Wraz z wymienionymi artystami i zespołami wystąpią czołowi polscy wirtuozi organów: Ju-
lian Gembalski, Roman Perucki, Radosław Marzec, Witold Zaborny, Adam Klarecki oraz Jan
Bokszczanin.

Koncerty festiwalowe poprowadzi Wojciech Włodarczyk, muzykolog, wieloletni redaktor II
programu Polskiego Radia, który przybliży nam tło historyczne i kompozytorów prezentowa-
nej muzyki.

Życząc Państwu wyjątkowych wrażeń artystycznych podczas drugiej edycji Ursynowskiego Fe-
stiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej, chciałbym jednocześnie złożyć serdeczne podziękowa-
nia księżom proboszczom ursynowskich parafii, którzy zaangażowali się w przygotowanie kon-
certów festiwalowych. 

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

Rozpoczął się Rok Kultu-
ralny 2013/2014 na Ursy-
nowie. Inauguracja trwa-
ła do 22 września. I od ra-
zu mieliśmy wiele intere-
sujących wydarzeń... 

W ramach Inauguracji Roku
Kulturalnego 2013/2014 na Ur-
synowie w „Galerii U” w Domu
Kultury „Stokłosy” (ul. Lachma-
na 5) otwarto wystawę rysunku
Mariana Nowińskiego oraz wy-
stawę malarstwa Piotra Nowiń-
skiego. 

Marian Nowiński (ur. 1944 r),
zaliczany do mistrzów polskiej
sztuki plakatu, twórca Teatru
Jednego Znaku – cyklu autor-
skich plakatów. Jest profesorem
Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie, a zarazem profesorem i
dziekanem Wydziału Sztuki No-
wych Mediów w Polsko-Japoń-
skiej Wyższej Szkole Technik
Komputerowych w Warszawie. 

Wielokrotnie wystawiał ma-
larstwo, grafikę, plakat, dzieła
w technikach mieszanych i au-

torskich w wielu krajach Ame-
ryki, Azji i Europy. Kolorowe ry-
sunki, które prezentuje w „Ga-
lerii U”, to dorobek ostatnich
kilku lat. Autor przedstawia w
nich postaci ludzkie w najróż-
niejszych konfiguracjach. Po-
sługuje się przy tym efektem
multiplikacji, co wzmaga wra-
żenie ekspresji. Jednocześnie
odrealniając je i pozbawiając
cech indywidualnych. To spra-
wia, że stają się uniwersalnym
znakiem człowieka. 

Wystawa malarstwa Piotra
Nowińskiego (ur. 1978 r.), ab-
solwenta warszawskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych, stypendy-
sty St. Galle w Szwajcarii to
zbiór obrazów w większości in-
spirowanych pejzażem okolic
Starego Sącza. Autor pracował
jako projektant grafiki użytko-
wej. Od 2005 pozostaje na sta-
nowisku asystenta w pracow-
ni rysunku na Wydziale Sztuki
Nowych Mediów w PJWSTK,
Oprócz pracy dydaktycznej zaj-
muje się: malarstwem, rysun-
kiem i projektowaniem graficz-
nym. 

Obok wystaw plastycznych w
inauguracyjnej ofercie kultural-
nej znalazło się też coś dla ucha.
W Domu Kultury „Imielin” (ul.
Dereniowa 6) wystąpił dobrze
znany starszej publiczności Stan
Borys.

Ostatnim wydarzeniem w ra-
mach inauguracji było przedsta-
wienie „Teatru Za Dalekiego –
en Vogue” w reż. Piotra Grabow-
skiego w Domu Sztuki (ul. Wio-
linowa 14). Z udziałem Beaty
Kawki, Elżbiety Zając, Darii Wi-
dawskiej, Kamila Prubana.

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Dom Sztuki SMB „Jary” po-
witał Rok Kulturalny
2013/2014 komedią „en Vo-
gue”, wystawioną w Te-
atrze Za Dalekim. Na scenie
brylowały gwiazdy: Beata
Kawka, Daria Widawska,
Elżbieta Zającówna oraz
bardzo dobrze zapowiada-
jący się Kamil Pruban.

W pewnym sensie była to pre-
miera, gdyż Elżbieta Zającówna
wystąpiła w tym spektaklu –
opartym na sztuce Katarzyny
Ostrowskiej „Vogue”, wyreżyse-
rowanym przez Piotra Grabow-
skiego – po raz pierwszy. „De-
biut” wypadł znakomicie, po-
dobnie jak kreacje aktorskie po-
zostałej trójki, w tym Kamila
Prubana, od niedawna absol-
wenta Akademii Teatralnej w

Warszawie, obdarzonego – jak
się okazało w „en Vogue” – spo-
rymi zdolnościami komicznymi.
Młody aktor zagrał pogubionego
faceta, który „w stanie wskazu-
jącym” wylądował najpierw na
wycieraczce przed wejściem do
mieszkania, a potem w miesz-
kaniu czterdziestoletniej profe-
sorki archeologii (Beata Kawka),
spełnionej w życiu zawodowym,
lecz nie w osobistym…

Skrzące się słownym i sytu-
acyjnym dowcipem przedstawie-
nie zgromadziło tłum widzów. 

Ze swoją lekkością, daleką
wszakże od ześlizgnięcia się na
poziom wulgarnej rozrywki „pod
publiczkę”, a także ze swoją gu-
stowną scenografią, okazało się
propozycją w sam raz na począ-
tek nowego sezonu w ursynow-

skiej kulturze i samym Teatrze Za
Dalekim. Oklaskom dla aktorskie-
go kwartetu oraz reżysera nie by-
ło końca, a widzowie, opuszcza-
jąc z uśmiechem Dom Sztuki, mó-
wili jeden przez drugiego: „Świet-
ne”, „Zabawne”, „Urocze”…

Z kolei z ust aktorek, Kamila
Prubana i realizatorów spektaklu
padły ciepłe słowa pod adresem
ursynowskiej publiczności oraz
Domu Sztuki, w którym próby
do niedzielnej premiery „en Vo-
gue” trwały od czwartku i prze-
biegały w atmosferze harmonij-
nej współpracy między pracow-
nikami placówki a obsługą tech-
niczną przedstawienia.

Całe wydarzenie zostało sfi-
nansowane ze środków Dzielni-
cy Ursynów m.st. Warszawy.

B U A

Rysunki Mariana Nowińskiego, śpiew Stana Borysa

Kulturalnie na Ursynowie Teatr Za Daleki na fali
Inauguracja Roku Kulturalnego w Domu Sztuki

W piątek 27 września rozpoczyna się jubileuszowa, dziesiąta edycja Ogólnopolskiego Festiwalu
Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga pod Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego Bogdana Zdrojewskiego, Prezydenta Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz Rodziny Fog-
gów. Projekt wspiera Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu i Biblioteka Polskiej Piosenki w Krakowie. 

Program Festiwalu obejmuje konkurs wokalny i prawie 50 imprez towarzyszących (koncerty, spek-
takleteatralne, projekcje filmowe i pokazy multimedialne, wystawy, spotkania autorskie). Projekt ad-
resowany jest do miłośników piosenki retro i ma na celu popularyzację historii polskiej piosenki i przy-
pomnienie dorobku twórców 20-lecia międzywojennego. Festiwal potrwa do 27 października.
Szczegółowy program znajduje się na stronie www.spotkaniazpiosenka.org

WW ttyymm ttyyggooddnniiuu ppoolleeccaammyy::
MMuuzzyycczznnee ssppoottkkaanniiee zz MMiicchhaałłeemm FFooggggiieemm,, pprraawwnnuukkiieemm MMiieecczzyyssłłaawwaa (Fogg gra na gramofonie)

– piątek 27 września, godz. 20, Music Bar, ul. Puławska 82. 
SSppeekkttaakkll TTaannggoo NNoottttuurrnnoo ooppaarrttyy nnaa bbiiooggrraaffiiii PPoollii NNeeggrrii (w roli tytułowej Justyna Sieńczyłło, Zło-

ty Liść Retro’2012) – sobota, 28 września, godz. 20, Teatr Kamienica, al. Solidarności 93 
XXXXXXVVII SSppoottkkaanniiee ww SSttaarryymm KKiinniiee (projekcja filmu Dzisiejsze czasy, wprowadzenie: Stanisław Ja-

nicki) – niedziela, 29 września, godz. 18, Dom Sztuki, ul. Wiolinowa 14 
PPrrzzeegglląądd ffiillmmóóww zz EEuuggeenniiuusszzeemm BBooddoo ww 7700 rroocczznniiccęę śśmmiieerrccii aakkttoorraa (25 pozycji) – od 1 do 14 paź-

dziernika, Kino Iluzjon Filmoteki Narodowej, ul. Narbutta 50a
KKaabbaarreett mmuuzzyycczznnoo-rreewwiioowwyy PPeerrłłyy kkaabbaarreettuu MMaarriiaannaa HHeemmaarraa (Złoty Liść Retro’2008) – poniedzia-

łek-wtorek, 1-2 października, godz. 19.30, Teatr Rampa, Targówek, ul. Kołowa 20 
KKaabbaarreett lliitteerraacckkii SScceennyy nniieemmaallżżee mmaałłżżeeńńsskkiiee (Złoty Liść Retro’2011) z piosenkami Jerzego Juran-

dota (na podstawie tekstów Stefanii Grodzieńskiej) – środa-czwartek, 2-3 października, godz. 19.15,
Teatr Ateneum, ul. Jaracza 2
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Gronkiewicz-Waltz 
przegrała bitwę o internet

Fanpage HGWMusiOdejsc na
facebooku przebił liczbę fanów ofi-
cjalnego fanpage’a Hanny Gron-
kiewicz- Waltz w nocy z 20 na 21
września. Profil założony przez
sympatyków akcji referendalnej
wystartował 19 maja, by już po 4
miesiącach mieć ponad 8 tys. fa-
nów, czyli więcej niż fanpage pre-
zydent Warszawy od 17 września
2010 r., czyli w 3 lata. Moderatorzy
profilu publikują w cyklu niemal
codziennym tzw. memy, czyli ob-

razki z merytoryczną treścią przedstawioną w formie satyrycznej.
Średnio jednego mema ogląda 11,5 tys. osób, a 80 udostępnia

mem swoim znajomym, co oznacza bardzo wysoką jak na to me-
dium aktywność użytkowników. Dla porównania każdy nowy post
na oficjalnym profilu prezydent stolicy ogląda prawie czterokrot-
nie mniej, bo jedynie 3 tys. osób, a udostępniają średnio 2(!) oso-
by, co oznacza niebywale niską aktywność użytkowników. -Prze-
konanie internautów do pójścia do referendum jest jednym z klu-
czowe dla frekwencji. To są przecież ludzie z młodszego pokolenia,
którzy w dużej mierze popierali wcześniej PO lub nie głosowali w
ogóle. Przegranie bitwy o internet to także bardzo prestiżowa i
być może decydująca porażka Hanny Gronkiewicz-Waltz, która udo-
wadnia, że jest analogowym prezydentem nie radzącym sobie w
cyfrowym świecie. - uważa Piotr Guział, lider WWS.

Najpopularniejszy mem to niewątpliwie „Eksmisja Łączniczki
Danusi” - 95 tys. osób zasięgu, 1500 udostępnień (opublikowany
28 sierpnia). Za najbardziej przebojowe memy można uznać też
dodany 29 maja, o utraceniu przez Hannę Gronkiewicz-Waltz
dotacji na zarządzanie ruchem na skrzyżowaniach, który udo-
stępniło w kilka dni prawie 900 osób, a jego zasięg wyniósł pra-
wie 60 tys. osób! Kolejnym strzałem w dziesiątką” był mem „Chy-
tra baba z Ratusza”, dodany 31 maja, który dotarł w kilka dni do
ponad 50 tys. osób i miał ponad 700 udostępnień. 9 Czerwca
mem „Warszawa zalana” dotarł do 30 tys.osób i miał ponad 300
udostępnień. W czerwcu podobny zasięg osiągnęły memy „Chcia-
ła wyłudzić 100 mln zł” i „Odwołanie HGW: Bezcenne!”

LLiippiieecc
Pod koniec lipca liczba fanów przekroczyła 5000 – stało się to

min. za sprawą mema „Moja droga Warszawo” na którym poka-
zane zostało, że Warszawa ma najdroższe odcinki metra, odcin-
ki autostrad czy najdroższą oczyszczalnię ścieków – mem udo-
stępniło ponad 700 osób – w kilka dni dotarł do ponad 40 000
osób i szybko zaczął krążyć w internecie (pojawiając się na innych
fanpage’ach oraz na wykop.pl). Kolejne lipcowe hity to mem „Pa-
miętasz obietnice HGW?” który dotarł do 33 000 osób, i osiągnął
ponad 500 udostępnień oraz mem „Oppa Hanka Style” - 24 000
osób zasięgu – prawie 400 udostępnień.

SSiieerrppiieeńń
Pod koniec sierpnia liczba fanów osiągnęła poziom 7000!

Najlepszym memem w sierpniu był ten dodany 28 sierpnia, opi-
sujący historię „Łączniczki „Danusi” - eksmitowanej ze sprzeda-
nej przez Ratusz kamienicy bohaterki Powstania Warszawskie-
go. Dotarł on w kilka dni aż do 95 000 osób i został udostępnio-
ny przez ponad 1500 osób!!! Popularny był też mem „Turbody-
moHanka” - wyśmiewający wzmożoną aktywność Hanny Gron-
kiewicz-Waltz przez zbliżającym się referendum - 26 000 zasię-
gu, prawie 300 udostępnień.

WWrrzzeessiieeńń
Wrzesień fanpage HGWMusiOdejsc rozpoczął od mocnego ude-

rzenia – mem „Komisarz Hania” dotarł do ponad 32 000 osób i zo-
stał udostępniony 600 razy! Dodany kilka dni później, 4 września,
mem o planowanej eksmisji Barbary Butler-Błasińskiej, która wcze-
śniej broniła przed eksmisją Łączniczki „Danusi”, dotarł do prawie
30 000 osób i został udostępniony 400 razy! 20 września – równo
4 miesiące po rozpoczęciu działalności, fanpage HGWMusiOdejsc
przekroczył 8000 fanów, następnego dnia przebił liczbę fanów
oficjalnego fanpage’a Hanny Gronkiewicz-Waltz. 

Łącznie przez 4 miesiące działania zasięg fanpage’a to ponad
400 tys. niepowtarzalnych użytkowników, z czego 75% to miesz-
kańcy Warszawy. Blisko 2/3 fanów to osoby w wieku 18-34 lat.
Do tej pory powstało 95 memów, czyli średnio 24 w miesiącu.

w w w . w w s . o r g . p l

Dyskusja zwolenników i
przeciwników referen-
dum nie umilknie do cza-
su głosowania. Zapewne
również bez względu na
wynik referendum komen-
tarzy w tej sprawie będzie
jeszcze wiele. 

Jako osoba, która bezpo-
średnio włączyła się w
akcje zbierania podpi-

sów pod listami o odwołanie
Pani Prezydent Hanny Gronkie-
wicz-Waltz chciałabym przed-
stawić swój punkt widzenia. Do
terminu referendum pozostało
niespełna miesiąc jest, więc spo-
ro czasu do zastanowienia się
czy wziąć w nim udział, czy też
jak namawiają niektórzy pozo-
stać w domu.

Wzasadzie komentu-
jąc sprawę koniecz-
ności udziału w zbli-

żającym się referendum w War-
szawie, można by poprzestać na
zacytowanym w tytule znanym
powiedzeniu. Niemniej warto
się przyjrzeć kilku szczegółom,
które umykają przy powierz-
chownych analizach, a które le-
piej pokazują cynizm przeciw-
ników referendum. Po pierwsze,
referendum organizowane jest
w sprawie odwołania Hanny
Gronkiewicz-Waltz z funkcji Pre-
zydenta Warszawy. Logicznie
rzecz biorąc, jest, więc ono tak
samo za jej odwołaniem jak i
przeciw albo ujmując to jeszcze
lepiej: referendum nie jest ani
“za” ani “przeciw”. Przecież zwo-
lennicy referendum mogli roz-
pętać głośną kampanię pod ha-
słem “Idź na referendum i za-
głosuj za pozostawieniem Han-
ny Gronkiewicz-Waltz na stano-
wisku? Dlaczego tego nie zrobi-
li? Ano, dlatego, że takie hasło
jest bez sensu, ponieważ niewie-
lu warszawiaków tego chce, a
wręcz przeciwnie -250 tys. osób
tego nie chce. Brak agresywnej
kampanii świadczy o tym, że
przekonanie takie podziela też
aparat partyjny Platformy Oby-
watelskiej, przynajmniej tej war-
szawskiej. Już to jest najlepszy
argument za tym, aby na refe-
rendum pójść i odwołać Panią

Prezydent, skoro nawet własna
partia nie wierzy w swoją przy-
wódczynię. Warszawiacy, więc
powinni skończyć z fikcją, dać
wreszcie wyraz swoim odczu-
ciom i przestać się męczyć z rzą-
dami osoby, której w mieście tak
wiele osób powiedziało nie..

Po drugie, koszty zorga-
nizowania referendum
w kwocie 3 mln zł robią

wrażenie, ale tylko na osobach
niezorientowanych w finansach
Warszawy. Akurat niedawno do-
wiedzieliśmy się, że Metro War-
szawskie przelało na konta firmy
podszywającej się pod firmę
sprzątającą 0, 5 mln zł. Ot tak,
szósta część kosztów referen-
dum została przez urzędników
spółki, niedysponującej wcale ja-
kimś nadzwyczajnym budżetem
(przypomnę problem z uzbiera-
niem 3 mln zł na nocne kursy
metra), wysłana w kosmos kilko-
ma kliknięciami myszki. To taki
drobiażdżek, który akurat ujrzał
światło dzienne. A ile takich
spraw zostało przemilczanych?

Inny przykład: remont 770 m
ulicy Prostej ma kosztować, wg
umów podpisanych przez urzęd-
ników miejskich, 220 mln zł, czy-
li 1 m ulicy budowlańcy robią
nam za 300 tys. zł, tj. 10-krotne
więcej niż 1 m autostrady! To
dopiero SA koszty! Biorąc to pod
uwagę, łatwiej jest nam sobie
zdać sprawę, ile pieniędzy jest
dziennie marnotrawione w War-
szawie. I ile zostanie jeszcze
zmarnowane, jeśli Pani Prezy-
dent pozostanie na swoim sta-
nowisku choćby do przyszłorocz-
nych wyborów samorządowych.
Widać z tego, że bardzo dużo i w
tym kontekście koszt referen-
dum, w wyniku, którego nowy
zarządca skończy z wyrzuca-
niem pieniędzy w błoto, jest w
istocie olbrzymią oszczędnością
pieniędzy warszawiaków a nie
stratą, jak usiłuje nam się nie-

udolnie wmówić. Zapamiętaj-
my to sobie: koszt referendum
to tylko niecałe 10 m ulicy Pro-
stej, remontowanej przez aktual-
ne władze Warszawy.

Po trzecie, trzeba iść na
referendum, bo nieobec-
nym władza, poprzez

swoją propagandę, przypisze ta-
kie poglądy, jakie będzie chciała.
Zresztą już to robi. Niegłosowa-
nie, według Platformy Obywa-
telskiej, oznacza wyrażenie po-
parcia Hanny Gronkiewicz-
Waltz. Pomijając nielogiczność
takiego stawiania sprawy, w sy-
tuacji, kiedy poparcie można i
trzeba wyrazić wrzucając głos do
urny, wmawianie ludziom takich
poglądów jest bałamutne i dla
mieszkańców potencjalnie bar-
dzo niebezpieczne. No, bo cóż to
znaczy wyrażenie poparcia dla
obecnej Pani Prezydent? Prze-
cież nie chodzi o wsparcie w roz-
wiązywaniu problemów osobi-
stych. Otóż jest to w rzeczywi-
stości wyrażenie poparcia dla ca-
łej dotychczasowej polityki władz

Warszawy, jest to zgoda na re-
mont ulicy Prostej za 300 tys. zł
za 1 m i zgoda na podwyżki cen
biletów komunikacji miejskiej.
Nie idziesz na referendum zna-
czy, że nie widzisz w tym nic złe-
go - tak mówi, nieco pokrętnie,
Platforma Obywatelska. I w przy-
padku, gdy większość warsza-
wiaków swoją absencją pozosta-
wi Hannę Gronkiewicz-Waltz na
stanowisku, każda przyszła afe-
ra czy niepopularna decyzja bę-
dzie kwitowana wprost stwier-
dzeniem, że mieszkańcy tak tego
nie widzą, bo przecież nie poszli
na referendum, czym wyrazili
bezgraniczne zaufanie do Pani
Prezydent. Tu już nie będzie miej-
sca na enigmatyczne “poparcie
dla Pani Prezydent”. To już bę-
dzie poparcie dla konkretnych
działań, o które nikt się wcześniej
mieszkańców nie pytał. Perfidia

takiego stawiania sprawy wyni-
ka też z faktu, że kampania refe-
rendalna nie jest normalną kam-
panią wyborczą, w której kandy-
daci coś obiecują i z czego, przy-
najmniej teoretycznie, mogą być
rozliczani. Tutaj Hanna Gronkie-
wicz-Waltz nie obiecuje nic, tutaj
prosi tylko o “wyrażenie popar-
cia”. A jeśli wyraża się je również
nieobecnością na głosowaniu, to
widać jak duże jest niebezpie-
czeństwo wprowadzania takich
zmian, o jakich mieszkańcom się
nie śniło.

Jako warszawiacy, jeżeli
chcemy mieć wpływ na
życie w swoim mieście,

musimy iść na referendum i za-
głosować tak jak uznamy za sto-
sowne? Musimy iść nie tylko na
to referendum, ale na każde in-
ne, jakie spotka nas w życiu.
Udział w takich wydarzeniach,
to jedyny sposób, w jaki możemy
sprawować kontrolę nad działa-
niami naszych władz, pomiędzy
ustawowymi terminami wybo-
rów. Sposób bardzo skuteczny,

bo, jak widać w Warszawie, Np.
nagle okazało się, że za wywóz
śmieci można płacić mniej. Nie
miejmy jednak złudzeń: po
ewentualnym nieudanym refe-
rendum, wszystko pójdzie starą
drogą. Przykładowo sprawa wy-
wozu śmieci jest rozwiązana
tymczasowo, do końca stycznia
2014 roku. Po Nowym Roku Pa-
ni Prezydent, obdarowana no-
wym “mandatem” uzyskanym
w wyniku absencji w referen-
dum, może z cenami za wywóz
śmieci zrobić cokolwiek, bo prze-
cież warszawiacy jej “zaufali”.
Przy tej okazji przypominam też
o planowanej na styczeń pod-
wyżce cen biletów komunikacji
miejskiej. Chcesz tego uniknąć?
Idź na referendum. Zmień War-
szawę.

E w a  C y g a ń s k a
R a d n a  K l u b u  N a s z  U r s y n ó w

Nieobecni nie mają racji...
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Trzynastego października
2013 r. odbędzie się refe-
rendum w sprawie odwo-
łania Hanny Gronkiewicz-
Waltz z funkcji prezydenta
Warszawy. To efekt zebra-
nia przez jego inicjato-
rów, tj. Warszawską
Wspólnotę Samorządową,
odpowiedniej ilości podpi-
sów (zebrano ponad 224
097 podpisów, Państwowa
Komisja Wyborcza za po-
prawnie złożone uznała
166 726). 

Aby referendum było
ważne, musi w nim
wziąć udział 3/5 liczby

wszystkich głosujących, którzy
wzięli udział w wyborze odwo-
ływanego organu. W wyborach
prezydenta Warszawy w 2010
r., w których zwyciężyła Hanna
Gronkiewicz-Waltz, wzięło
udział 649 049 osób. Oznacza
to, że referendum będzie waż-
ne, gdy frekwencja wyniesie co
najmniej 389 430 osób. Dopiero
potem będzie miało znaczenie
jaki jest stosunek głosów „za”
wobec głosów „przeciw” odwo-
łaniu – zatem każdy głos jest nie-
zwykle ważny. W referendum
ma prawo wziąć udział każdy
mieszkaniec Warszawy, nawet
jeśli nie jest zameldowany w sto-
licy (pod warunkiem dopisania
się do listy wyborców).

Wtoku dotychczaso-
wej kampanii przed-
referendalnej wśród

głównych zarzutów, które poja-
wiały się jako powody wszczęcia
całej procedury wymieniano naj-
częściej kwestie „ogólnowar-
szawskie”, takie jak choćby: cha-
os przy wdrażaniu nowych prze-
pisów tzw. ustawy śmieciowej,
ogromne podwyżki cen biletów
w ciągu ostatnich kilku lat, przy
jednoczesnych cięciach w komu-
nikacji miejskiej (np. likwidacja
wielu linii autobusowych, w tym
zmiana trasy 195), cięcia w
oświacie, gigantyczny rozrost
miejskiej administracji, a co za
tym idzie biurokracji, wysokie
premie dla kadry kierowniczej
zarządzającej miastem, brak de-
centralizacji oraz brak jasnej wi-
zji rozwoju miasta jako metro-
polii na europejską skalę. Pani
Prezydent jawi się nam, niestety,
jako partyjny dygnitarz zarzą-
dzający miastem, a nie gospo-
darz, który miałby koncepcję i
chęć zmierzenia się z trudnymi
wyzwaniami. 

Każdy mieszkaniec Ursy-
nowa – przed podję-
ciem decyzji, czy wziąć

udział w referendum i jak zagło-
sować – powinien mieć świado-
mość, że oprócz zaniedbań na
szczeblu warszawskim są rów-
nież poważne zaniedbania Pani
Prezydent na poziomie tej dziel-
nicy. Kandydując w 2006 i w
2010, Hanna Gronkiewicz-Waltz
uzyskała w naszej dzielnicy od-
powiednio 64% głosów (tj. 39
931) i 59% głosów (tj. 35 859)
mieszkańców. Można zatem
śmiało powiedzieć, że ursyno-
wianie obdarzyli Panią Prezy-
dent potężnym mandatem za-
ufania. Zrobili to zapewne z róż-

nych powodów, a jednym z nich
był program, z jakim HGW star-
towała w wyborach. Wśród wie-
lu propozycji i obietnic progra-
mowych znalazły się m. in. budo-
wa Szpitala Południowego, bu-
dowa połączenia drogowego z
prawdziwego zdarzenia pomię-
dzy Ursynowem i Wilanowem,
poszerzenie ul. Płaskowickiej na
odcinku od ul. Puławskiej do ron-
da na styku ul. Płaskowickiej i Pi-
leckiego, ochrona skwerów i zie-
leni wewnątrzosiedlowej, za-
adaptowanie terenów w okoli-
cach tzw. Góry Trzech Szczytów
(Górki Kazurki) na Park Wyżyny
(stanowiące naturalną strefę
ochronną Lasu Kabackiego),
utworzenie Ursynowskiego Cen-
trum Kultury, usytuowanego tak,
aby konsolidowało społeczność
ursynowską, prowadząc misyj-
ną i komercyjną działalność kul-
turalną, rozrywkową i edukacyj-
ną. Propozycji zmian było dla Ur-
synowa naprawdę sporo. Pozo-
stawało mieć nadzieję, że jeśli
Hanna Gronkiewicz-Waltz wy-
gra, to zrealizuje chociaż część z
nich, a przynajmniej, że zreali-
zować się postara. 

I tu okazuje się, że byliśmy
w głębokim błędzie, gdyż
wszystkie wyżej wymie-

nione propozycje programowe
nie zostały zrealizowane. Za-
miast domu kultury mamy nie-
uprawnione cięcia w wydatkach
na kulturę w załączniku budżeto-
wym naszej dzielnicy. Szpitala
jak nie było, tak nie ma. Ostatnie
tereny zielone są konsekwentnie
zabudowywane, a o przestron-
nym połączeniu pomiędzy Ursy-
nowem i Wilanowem możemy
sobie jedynie pomarzyć. 

Chciałbym wszakże sku-
pić się na jednej, bar-
dzo ważnej kwestii, ja-

ką jest brak tego ostatniego po-
łączenia. Brak zdecydowanych
działań na rzecz jego budowy
jest trudny do zaakceptowania.
Od początku tej kadencji zarząd
dzielnicy, klub radnych Nasz Ur-
synów i Rada Dzielnicy wnio-
skowali, aby ta inwestycja zosta-
ła wpisana do Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej (WPF) mia-
sta. Proponowaliśmy, by prze-
dłużono ulicę Ciszewskiego,
gdyż z wyliczeń, którymi dyspo-
nuje zarząd dzielnicy, wydaje się
to najtańszy wariant. Już od ja-
kiegoś czasu było wiadomo, że
jeżeli nie zostaną podjęte pilne
działania w tym zakresie, to w
niedalekiej przyszłości pas zare-
zerwowany na tę drogę może
zostać zabudowany i bezpow-
rotnie utracimy możliwość jej
wybudowania. 

Wydawało się, że gdy w
grudniu 2011 r. Rada
Warszawy uchwaliła

miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego dla rejonu ul.
Nowoursynowskiej, który po
stronie dzielnicy Ursynów wyty-
czył rezerwę na drogę, jest tylko
kwestią czasu, kiedy zostaną
podjęte poważne decyzje w spra-
wie tej inwestycji. Do dziś brak
jest jednak jakiegokolwiek zaan-
gażowania miasta, aby połączyć
dwie dzielnice. 

Jest to znamienne o tyle,
iż zarówno Rada Dziel-
nicy Ursynów, jak i Rada

Wilanowa jednogłośnie opowie-
działy się za koniecznością wy-
budowania nowego węzła ko-
munikacyjnego, łączącego w
sposób bezpieczny i bezpośred-
ni dwie sąsiadujące ze sobą dziel-
nice, co miało także miejsce na
wspólnej sesji obu dzielnic w
dniu 19 września 2012. Istnieją-
ce obecnie prowizoryczne prze-
jazdy (ul. Orszady i ul. Rzekotki)
są absolutnie nie do zaakcepto-
wania, a ich eksploatacja zagra-
ża bezpieczeństwu uczestników
ruchu drogowego. Kilkaset ty-

sięcy mieszkańców dynamicz-
nie rozwijającej się, południowej
części naszego miasta nie ma
żadnego bezpiecznego i bezpo-
średniego połączenia, które
umożliwiałoby przemieszczanie
się pomiędzy jedną a drugą
dzielnicą. 

Dalsze odwlekanie decy-
zji w tej sprawie jest po
prostu jawnym wyra-

zem ignorowania ich potrzeb.
Należy podkreślić, że bez za-
strzyku finansowego z budżetu
miasta oraz decyzji władz stoli-
cy problem nigdy nie zostanie
rozwiązany, tym bardziej, że jest
to droga o charakterze powiato-
wym i za jej wybudowanie odpo-
wiadać powinno miasto. 

I nwestycja, o której piszę,
jest również niezwykle
ważna z innych powodów.

Otóż we wrześniu 2013 GDD-
KiA doprowadziła do ul. Puław-
skiej Południową Obwodnicę
Warszawy (POW). Dlatego też
wiele inwestycji drogowych, któ-
re nie zostały zrealizowane, na-
biera dodatkowego znaczenia.
Doprowadzenie POW do ul. Pu-
ławskiej bez wątpienia powodu-
je zwiększenie ruchu w tym re-
jonie i zaistniała konieczność re-
alizacji inwestycji, które będą
miały na celu zmodernizowanie
ciągów drogowych, poprawiają-
cych warunki przemieszczania
się fali pojazdów przez Ursynów.
Bez wątpienia kierowcy, jadący
w kierunku Konstancina-Jezior-
ny i Góry Kalwarii, widząc za-
korkowaną ul. Puławską, czy Do-
linkę Służewiecką, będą szukać
objazdu przez Ursynów. 

Obecny układ drogowy
może tego nie wytrzy-
mać, a my – mieszkań-

cy Ursynowa, oprócz pozytywów
wynikających z doprowadzenia
POW do ul. Puławskiej, będzie-
my ponosić konsekwencje braku
zapewnienia przez władze War-
szawy odpowiedniego układu
drogowego, który zniechęciłby
do korzystania w tym wypadku
z lokalnych dróg dzielnicowych
na rzecz układu drogowego
okrążającego dzielnicę. Wybu-
dowanie choćby połączenia po-
między Wilanowem i Ursyno-
wem wzdłuż ul. Ciszewskiego
mogłoby przynajmniej spowo-
dować, że część ruchu – tego,
który i tak obejmie Ursynów (bo
pewnie nie da się tego uniknąć)
– można byłoby przepuścić od-
powiednio szeroką drogą, a nie
wąziutką ulicą Rzekotki. 

Uważam, że chociażby
brak wpisania budowy
ul. Ciszewskiego do

WPF jest dużym zaniedbaniem.
Widać brak wyobraźni i nie-
umiejętność rozwiązywania
ważnych problemów komunika-
cyjnych oraz brak jakiejkolwiek
wizji w tym zakresie. Hanna
Gronkiewicz-Waltz rządzi War-
szawą niemal dwie kadencje i
nie może tłumaczyć się tym, że
zabrakło jej czasu. 

Należy się zatem zasta-
nowić, czy my, miesz-
kańcy Ursynowa, mo-

żemy sobie pozwolić na takiego
prezydenta, który startuje w wy-
borach i tak nonszalancko pod-
chodzi do swoich propozycji pro-
gramowych. Uważam, że wybie-
rając się na referendum, czy na-
wet rozważając ewentualny w
nim udział, należy pamiętać, że
Warszawa, to nie tylko samo
centrum, ale także dzielnice pe-
ryferyjne. Warszawa to nie tylko
budowa metra, lecz także budo-
wa ulic, szpitali, parków, cen-
trów kultury na obrzeżu miasta
Mam wrażenie, że to umknęło z
pamięci Pani Prezydent. 

P i o t r  S k u b i s z e w s k i  
P r z e w o d n i c z ą c y  K l u b u  

R a d n y c h  N a s z  U r s y n ó w
R a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w  

Połączenia Ursynów-Wilanów nie ma
Niezrealizowane obietnice Hanny Gronkiewicz-Waltz 
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Ryanair, jedyna w Europie ultratania linia lotnicza, świętuje powrót do portu Warszawa Modlin.

Ogłasza szokującą promocję na sprzedaż biletów w cenach zaczynających się już od 19 złotych na
podróż po Europie od 1 października do 18 grudnia.

Oferta Ryanair zawiera w sobie wszystkie podatki i opłaty – tak więc pasażerowie, którzy chcą
uniknąć dodatkowych i nieobowiązkowych dopłat, mogą to zrobić, podróżując tylko z bagażem
podręcznym, nie wybierając usługi pierwszeństwa wejścia na pokład oraz samemu drukując swoją
kartę pokładową przed odlotem. Te niskie taryfy są dostępne za już od 19 zł i muszą być
zarezerwowane na www.ryanair.com przed północą w czwartek (26 września).

Ryanair Ryanair jest najtańszym przewoźnikiem w Europie. Oferuje 1 600 lotów dziennie (ponad
500.000 rocznie), posiada 57 baz oraz 1 600 międzynarodowych tras w 28 krajach. Dysponuje flotą
303 nowych samolotów Boeing 737-800. Łączy 180 miejsc. Ryanair niedawno ogłosił wiążące
zamówienie na kolejne 175 nowych samolotów Boeing, które zostaną dostarczone między 2014 i
2018 roku. Ryanair obecnie zartudnia ponad 9000 wysoko wykwalifikowanych pracowników i planuje
przewieźć ponad 81.5 milionów pasażerów w tym roku i ma rewelacyjny 29-letni rekord bezpieczeństwa.

Wybory Najsympatyczniejszego Kundelka 2013
W programie liczne konkurencje, m.in.: prezentacja historii psa, 
pies najbardziej podobny do wlaściciela, najdłuższe uszy, rzęsy 
i ogonki, psie sztuczki, wokal.
Atrakcyjne nagrody dla wszystkich uczestników konkursów.
Porady w zakresie żywienia psów.
Warszawa, 5 października od godziny 12.00
Klinika Małych Zwierząt SGGW Ursynów, ul. Nowoursynowska 159 C
Imprezę poprowadzą Małgorzata Ohme i Paweł Pochwała
Więcej informacji na temat imprezyz najdą Państwo w następnym wydaniu tygodnika Passa
oraz na www.cztery-lapy.pl, facebook.com/magazyn.czterylapy

f o t .  a r c h i w u m  r e d a k c j i  “ C z t e r y  ł a p y ”
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Kieren Fallon w siodle największą atrakcją prestiżowej gonitwy

Wielka Warszawska już po raz setny!
W najbliższą niedzielę ro-
zegrana zostanie na Słu-
żewcu kultowa dla miesz-
kańców stolicy gonitwa
Wielka Warszawska. Hi-
podrom zamieni się w tym
dniu w towarzyski salon
Warszawy, bowiem ten
prestiżowy wyścig odbę-
dzie się po raz setny. Swo-
ją obecność zapowiedziała
m.in. prezydent Warsza-
wy, wielu dostojników
państwowych oraz osób z
pierwszych stron gazet.

Wielka Warszawska
ustanowiona została
w 1895 r. przez Au-

gusta Potockiego, ówczesnego
Prezesa Towarzystwa Wyścigów
Konnych w Królestwie Polskim.
Następnie przekształcono ją na
wzór francuskiego wyścigu Łuk
Triumfalny w międzynarodową
gonitwę porównawczą. Po prze-
rwie w latach 1905-1912 przy-
wrócono ją w 1913 r., aby ponow-
nie zawiesić w latach 1914-1916
z powodu wybuchu I wojny świa-
towej. W latach 1917 i 1918 WW
rozgrywano w Odessie, gdzie
ewakuowano większość polskich
stadnin. Od roku 1920 do 1938
gonitwa rozgrywana była na Po-
lu Mokotowskim. Po II wojnie

światowej WW przeniesiono do
Lublina jako Wielką Nagrodę Lu-
belską. Na Służewcu po raz
pierwszy rozegrano ją w 1947 r.
Dwa lata później konie po raz
pierwszy pobiegły na dystansie
2600 m i tak jest do dzisiaj. W
tym roku znacznie wzrosła suma
nagród, bo aż o 100 tys. zł i wyno-
si 262.500 zł. Zwycięski koń wy-
gra dla właściciela 150.000 zł. Z
okazji jubileuszu Oddział Służe-
wiec - Wyścigi Konne Totalizato-
ra Sportowego, organizator go-
nitw, przygotował wiele dodat-
kowych atrakcji. To ma być wiel-
ka feta uświetniająca jubileuszo-
wą Wielką Warszawską.

Wniedzielę o godz.
17.30 do maszyny
startowej wejdzie 12

koni stanowiących absolutny cre-
me de la creme ścigających się na
Służewcu koni pełnej krwi angiel-
skiej (folblutów). Faworytem go-
nitwy będzie kroczący od zwycię-
stwa do zwycięstwa znakomity
ogier Camerun, triumfator ubie-
głorocznej Wielkiej Warszawskiej.
Jest to koń klasowy, ambitny i
wszechstronny, który ma duże
szanse na powtórzenie sukcesu.
W tym roku kandydatów do
miejsc na podium jest wielu. Ogier
Lucky Peter ma zdaniem fachow-

ców najlepszy “papier” na
Służewcu wśród folblutów
starszego rocznika. Jest to
koń na tzw. krótki rzut i jeśli
jeździec zaatakuje w odpo-
wiednim momencie Lucky
Peter powinien walczyć o
zwycięstwo. Przestrzelenie
tego momentu równa się po-
rażce. Najgroźniejszym ry-
walem dwóch wymienio-
nych wyścigowych znakomi-
tości powinien być tegorocz-
ny derbista Patronus, tym
bardziej że ogiera ma dosia-
dać sam Kieren Fallon, jeden
z najlepszych dżokejów na
świecie. Temu wyjątkowemu
wydarzeniu należy poświęcić
więcej miejsca. 

I rlandzki jeździec
przez wiele lat zwią-
zany był z czołowymi

trenerami naszej planety,
czyli Sir Michaelem Sto-
utem, Henry Cecilem oraz
Aidanem O’Brienem. Karie-
ra Fallona na torach brytyj-
skich rozpoczęła się w 1991
r. i trwa z małymi przerwami
(lata 2007-2008) do dnia
dzisiejszego. Śledząc jego
osiągnięcia można dojść do
wniosku, że najlepsze lata
Irlandczyka to 2000-2006,

ale Kieren do dziś zachwyca kibi-
ców na całym świecie swoją jaz-
dą. Nasz irlandzki gość wygrał w
swojej karierze praktycznie
wszystkie duże wyścigi rozgry-
wane na torach angielskich oraz
irlandzkich, święcił także sukce-
sy na torach Europy, jak również
w Australii, w USA i na Bliskim
Wschodzie. Wszystkich ważnych
wyścigów wygranych przez Fallo-
na nie sposób wymienić. Irland-
czyk triumfował m.in. w 1000
Guineas Stakes - czterokrotnie,
2000 Guineas Stakes - czterokrot-
nie, Coronation Cup Stakes - trzy-
krotnie, Derby angielskie - trzy-
krotnie, angielska Oaks - cztero-
krotnie, Derby irlandzkie - dwu-
krotnie, irlandzka Oaks - trzykrot-
nie, Łuk Triumfalny - dwukrot-
nie, Dubai Sheema Classic, Bre-
eder`s Cup Filly (USA). Kieren
dosiadał takie wyścigowe znako-
mitości jak ogiery Dylan Thomas,
Hurricane Run, Medicean, czy
Oratorio. Z informacji uzyska-
nych od trenera Andrzeja Walic-
kiego w dniu wydania Passy wy-
nika, że irlandzki dżokej ma wy-
kupiony bilet lotniczy i nie odwo-
łał swojej wizyty na Służewcu. 

Wróćmy do Wielkiej
Warszawskiej. Z
trzech klaczy uczest-

niczących wyścigu najlepsze wy-
niki ma na koncie wicederbistka
i triumfatorka Oaks świetna Kun-
dalini, która jednak wyraźnie
przegrała ostatnio z silną Karą
w wyścigu na 2200 m ze znako-
mitym czasem. Frenchie Lebec
wygrywała w ubiegłym roku go-
nitwy we Francji, na Służewcu
mocno spuściła z tonu, ale ko-
nia, który zarobił na Zachodzie
prawie 25 tys. euro, trzeba mieć
na oku. Bardzo groźny będzie
amerykański Tymon, ogier ści-
gał się z najlepszymi i nie wy-
padł poza pierwszą czwórkę.
Styl w jakim zwyciężał ostatnio
Nechius budzi respekt, mimo że
pokonani rywale nie byli z naj-
wyższej półki. To może być “czar-
ny koń” tegorocznej gonitwy
Wielka Warszawska. Invisible
Dubai nie może dojść do siebie
po zwycięskim, bardzo szybkim
wyścigu we Wrocławiu, kłopo-
ty z formą ma także rzetelny
Young Boy. Ogiery Suo i Darede-
vil stoją przed niezwykle trud-
nym zadaniem i płatne miejsce
byłoby dla nich dużym sukce-
sem. Nasz typ: Camerun, Patro-
nus, Lucky Peter, Nechius, Kun-
dalini.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
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Radni Ursynowa domagają się usprawnienia ruchu przy ul. Puławskiej

Co dalej z obwodnicą Warszawy?

Nowy fragment Południowej Ob-
wodnicy Warszawy między wę-
złem Lotnisko a węzłem Puław-
ska, który pierwotnie miał po-
wstać jeszcze przed Euro 2012,
nareszcie został otwarty. Od 18
września kierowcy mogą już ko-
rzystać z prawie trzykilometro-
wego odcinka obwodnicy od Al.
Krakowskiej do Puławskiej.

- Podróżujący z zachodu autostra-
dą A2 lub ekspresową “ósemką” z
Bemowa czy Bielan, na węźle Ko-
notopa wjeżdżają na trasę S2, gdzie
mają do dyspozycji po trzy pasy ru-
chu w każdym kierunku - czytamy w
komunikacie GDDKiA.

Jak zapewnia Małgorzata Tar-
nowska, rzeczniczka war-
szawskiego oddziału GDD-

KiA, nowa trasa pozwoli na spraw-
niejszą komunikację z południowymi
dzielnicami stolicy. - Kierowcy jadą-
cy poza godzinami szczytu z Bielan
dojadą na Mokotów w niewiele po-
nad kwadrans, a z Pruszkowa w ok.
20 minut - zapewniła rzeczniczka.

Jednak po otwarciu obwodni-
cy zdecydowanie gorzej jeź-
dzi się ul. Puławską. Stojący

w korkach kierowcy skarżą się na
złą regulację sygnalizacji świetlnej,
przy dużo większym wzroście ru-
chu. W godzinach porannych zator
ciągnie się momentami niemal do
samego Piaseczna. A pomyśleć, że
wystarczy zsynchronizować sygna-
lizację świetlną i sytuacja z całą pew-
nością ulegnie znaczącej poprawie.
Wygląda jednak na to, że drogowcy
mają na razie inne zajęcia. O dziwo,
na razie nie ma za to kłopotów na
końcówce obwodnicy, gdzie spraw-
dza się nietypowa “zawrotka” z sy-
gnalizacją świetlną.

Większe korki tworzą się też
niestety na ulicy Płasko-
wickiej, którą z Ursyno-

wa można dojechać do trasy S2, jest
jednak szansa na poprawę sytuacji w
tym miejscu. Plany są takie, aby z tej
ulicy skręcać w lewo w Puławską z
trzech, a nie jak dotychczas z dwóch
pasów. Pod koniec tego roku posze-
rzony do trzech pasów ma być też

fragment Doliny Służewieckiej na wia-
dukcie nad al. KEN w kierunku Trasy
Siekierkowskiej. 

Dużo kierowców narzeka też
na oznakowanie nowej tra-
sy. Na jezdni pojawiły się

wprawdzie dość nowatorskie znaki
poziome, czyli namalowane na pa-
sach numery dróg, jednak nie wszy-
scy muszą się orientować dokąd po-
prowadzi ich droga o oznaczeniach
S2 czy S7. Niestety, ale wzorem in-
nych państw na drodze nie mogą po-
jawić się nazwy miast, do których
prowadzi dana trasa np. Gdańsk czy
Kraków, gdyż jak twierdzą przedsta-
wiciele GDDKiA wielkość liter, które
można malować na jezdni, została
określona w wytycznych ministra
transportu i nazwy miast już by się
nie zmieściły. Rozwiązanie wydaje
się jednak banalnie proste, dlaczego
nie można w takim razie napisać
skrótów np. GDA czy KRK? Tego aku-
rat nikt z przedstawicieli GDDKiA
nie zaszczycił już komentarzem.

Warszawa ma dziś połowę
pięknej obwodnicy. To
blisko 40 km bezpiecz-

nych, bezkolizyjnych i szerokich dróg
od Marek przez Bródno, Żoliborz,
Bemowo, Okęcie, na Ursynowie koń-
cząc. Łatwiej dojechać do autostrady
i lotniska, luźniej powinno zrobić się
też w centrum. Żeby jednak prze-
jazd był płynny, obwodnicę trzeba
domknąć od południa (trasa S2) i
wschodu (S17). Tak się jednak skła-
da, że żadna z tych dróg nie widnie-
je wśród projektów, które w pierw-
szej kolejności dostaną pieniądze z
budżetu Unii Europejskiej na lata
2014-20. Oznacza to, że w najbliż-
szych latach trasa nie tylko nie zosta-
nie skończona, ale nie rozpoczną się
w ogóle żadne prace. Rada Mini-
strów zatwierdziła listę w sumie 717
km za łączną kwotę 35,7 miliardów
złotych, ale wybór dróg jest oględnie
mówiąc kontrowersyjny, a stolica zo-
stała zasadzie pominięta.

Na dokończenie stołecznej
obwodnicy potrzeba jesz-
cze ok. 9 miliardów zło-

tych. Blisko 6 miliardów pójdzie na

odcinek trasy S2 od ul. Puławskiej do
węzła Lubelska pod Wiązowną.
Trzeba tu zbudować najdłuższy w
Polsce tunel drogowy pod Ursyno-
wem i linią metra, oraz most na Wi-
śle na wysokości Wilanowa. Jeszcze
niedawno Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad zakładała, że
ten niespełna 19-kilometrowy odci-
nek powstanie w latach 2015-19, te-
raz podaje jedynie informację - “In-
westycja w przygotowaniu”.

Radni Ursynowa nie chcą
wszakże słyszeć o jakimkol-
wiek braku pieniędzy na

kontynuację budowy południowej
obwodnicy, jednej z największych in-
westycji drogowych w kraju. Od sto-
łecznego ratusza domagają się zaś,
by rozwiązał bieżące, niemałe pro-
blemy po otwarciu ekspresówki, o
czym burzliwie dyskutowano pod-
czas wtorkowej rady dzielnicy.

Informacja o braku funduszy
mocno zbulwersowała rad-
nych Ursynowa i to bez wzglę-

du na przynależność polityczną.
Radni martwią się, że bez kontynu-
acji budowy arteria przez wiele lat
najbliższych lat będzie się kończyć
na Puławskiej, co skutecznie unie-
możliwi płynny ruch w tym rejonie.

Wprzyjętym na wtorkowej
sesji stanowisku radni
wyraźnie zaznaczyli, że

obwodnica na terenie Ursynowa mu-
si prowadzić w tunelu. Podczas sesji
radni pytali też przedstawicieli ratu-
sza, jak można usprawnić ruch na
Puławskiej, która ponownie stanęła
w korkach. Miejski inżynier ruchu
Janusz Galas mówił, że na razie uda-
ło się wymusić na GDDKiA, by popra-
wiła działanie sygnalizacji na skrzy-
żowaniu Puławskiej z obwodnicą. 

R adni nie chcieli zaś słyszeć
o rozważanym wcześniej
wariancie, by z południo-

wej obwodnicy zrobić tymczasowy
zjazd w ul. Gandhi na Ursynowie.
Janusz Galas przyznał, że oznacza-
łoby to wpuszczenie tranzytu w uli-
ce dzielnicowe.

L u K
F o t o  L e c h  K o w a l s k i
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§§ 11.. 
Od 19.09.2013 r. kierowcy mogą korzystać z kolejnego kilku kilometrowego odcin-

ka POW (drogi ekspresowej S2 przez Warszawę) do węzła „Puławska”. Ursynów uzy-
skał więc połączenie z drogami szybkiego ruchu S2 (i dalej A2), Trasą NS, a niebawem
zmodernizowaną Trasą S8 (Salomea-Wolica) do drogi ekspresowej S7. Skutkuje to wpro-
wadzeniem znaczącego ruchu pojazdów w zatłoczoną już dziś ul. Puławską i rozpro-
wadzenie tego ruchu przez lokalny układ komunikacyjny Ursynowa oraz niewydolną
Dolinę Służewiecką.

Z wielkim niepokojem przyjmujemy informacje prasowe mówiące o tym, że Minister-
stwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej zwane dalej MTBiGM, zamierza
odłożyć w czasie budowę kolejnego odcinka POW od węzła „Puławska” do węzła „Lu-
belska” i dalej.

Liczyliśmy, że zgodnie z dotychczasowymi zapowiedziami Rządu, Ministerstwa TBiGM,
a także Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad kontynuacja budowy POW przez
Warszawę będzie priorytetową inwestycją realizowaną w granicach administracyjnych
Warszawy finansowaną ze środków UE w kolejnej agendzie finansowej 2014-2020. Za-
pewniali o tym mieszkańców Ursynowa przedstawiciele GDDKiA przeprowadzając kon-
sultacje społeczne projektu. Odcinek POW od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” miał
być wykonany do roku 2017-2018, a drogi lokalne zmodernizowane.

W przypadku potwierdzenia tego faktu oczekujemy od Ministra TBiGM przywróce-
nia kontynuacji budowy POW i wprowadzenia inwestycji do wykazu inwestycji kluczo-
wych objętych wsparciem w latach 2014-2020.

Jest niedopuszczalnym aby tymczasowe, w rezultacie prowizoryczne rozwiązanie
techniczne wprowadzające ruch z drogi szybkiego ruchu przez węzeł „Puławska” od
południa do Warszawy mogło funkcjonować w układzie docelowym. Warszawa jest je-
dyną stolicą europejską, która nie posiada obwodnicy.

Liczymy, że planując kluczowe inwestycje dla Polski, Minister TBiGM weźmie pod uwa-
gę interes i poprawę warunków życia mieszkańców Warszawy i Ursynowa.

§§ 22.. 
Stanowisko podlega przekazaniu do Kancelarii Sejmu RP, Kancelarii Senatu RP,

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa TBiGM, Przewodniczącej Rady m.st.
Warszawy i Prezydenta m.st. Warszawy.

§§ 33.. 
Wykonanie stanowiska powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Ursynów m.st.

Warszawy.
§§ 44.. 

Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W i c e p r z e w o d n i c z ą c y
R a d y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w  m . s t .  W a r s z a w y

/  -  /
D a n i e l  G ł o w a c z

24 września Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy podczas XLII sesji przyjęła sta-
nowisko w sprawie pilnej kontynuacji budowy Południowej Obwodnicy Warszawy
(S2) przez Ursynów (w tunelu).
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Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola

Mysiadło to najbardziej zurba-
nizowana miejscowość w gmi-
nie Lesznowola granicząca z
Warszawą i Piasecznem. To wła-
śnie tu powstaje największa in-
westycja lesznowolskiego samo-
rządu - ultranowoczesne Cen-
trum Edukacji i Sportu. 

Budowa obiektu będącego połącze-
niem szkoły z ośrodkiem sportowym i
kulturalnym jest w całości finansowana
z budżetu gminy. Po początkowych trud-
nościach (zmiana wykonawcy) i związa-
nym z tym opóźnieniem włodarze Lesz-
nowoli, rodzice, nauczyciele, a przede
wszystkim uczniowie mają powody do
zadowolenia. W Centrum Edukacji i
Sportu zabrzmiał już pierwszy dzwo-
nek. 2 września br. prawie 500. uczniów
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum powi-
tało rok szkolny w tym obiekcie. Na ra-
zie odbyła się inauguracja roku szkolne-

go tylko w nowo oddanych do użytko-
wania obiektach edukacyjnych I etapu
budowy CEiS. Uroczyste otwarcie Cen-
trum przewidziano pod koniec tego ro-
ku, kiedy to zostanie oddana do użytko-
wania część sportowa. 

CEiS wraz z projektowanym ukła-
dem drogowym zajmuje 90.400 m. kw.,
powierzchnia zabudowy obiektu to
13.723 m. kw., zaś powierzchnia użyt-
kowa 17.803,5 m. kw. Kubatura kom-
pleksu CEiS wynosi 111.846 m3. Cen-
trum będzie pełniło funkcje edukacyj-
no-kulturalno-sportowe dla uczniów
oraz dorosłych mieszkańców gminy. Na
Zespół Centrum składają się: zespół
szkół z ogólnodostępną częścią sporto-
wo-rekreacyjną oraz salą audiowizual-
ną i salą konferencyjną; zespół sporto-
wo-rekreacyjny zewnętrzny, czyli sta-
dion z trybunami i boiska sportowe; ze-
spół parkingów dla samochodów oso-

bowych i autobusów, jak również par-
kingi przyuliczne

Projekt Centrum Edukacji i Sportu w
Mysiadle jest bez wątpienia jednym z
najbardziej innowacyjnych obiektów
szkolnych w Polsce. W opinii zdecydo-
wanej większości środowiska architek-
tów “architektura CEiS bez wątpienia
zalicza się do jednych z najlepszych w
Europie jaka powstała na przestrzeni
ostatnich 100 lat”. Zastosowano najno-
wocześniejsze technologie. Stworzono
m.in. system automatycznego nawad-
niania dachów - zielonego ogrodu edu-

kacyjnego zasilanego ze zmagazyno-
wanych w zbiorniku retencyjnym wód
opadowych, zastosowano system 24.
kolektorów słonecznych do ogrzewania
ciepłej wody użytkowej, przewidziano
możliwość instalacji turbin gazowych
wytwarzających dla potrzeb CEiS prąd
elektryczny (praktyczna niezależność
od dostaw zewnętrznych energii elek-
trycznej) i ciepła do ogrzewania po-
mieszczeń. Obiekt wyposażono w wen-
tylację mechaniczną z systemem reku-
peracji (odzysku ciepła), zaprojektowa-
no także system umożliwiający prowa-

dzenie konferencji międzynarodowych
z zastosowaniem tłumaczenia symulta-
nicznego na 50 języków jednocześnie.

W ramach I etapu wybudowano
obiekt o następujących parametrach
powierzchniowych: powierzchnia za-
budowy obiektu - 2396,45 m. kw.,

powierzchnia użytkowa - 2794,10 m.
kw.; kubatura brutto - 11.745,84 m3.

Koszt I etapu inwestycji wraz z wypo-
sażeniem obiektu to ponad 50 mln zł. 

Te k s t  i  z d j ę c i a  
A g n i e s z k a  A d a m u s

U G  L e s z n o w o l a

Ultranowoczesny kompleks oświatowy w Mysiadle otwiera swoje podwoje

Pierwszy dzwonek w Centrum Edukacji i Sportu

NNaa sszzkkoollnnyymm kkoorryyttaarrzzuu rruucchh jjaakk ww kkaażżddeejj sszzkkoollee,, jjeeddnnaakk zzddeeccyyddoowwaanniiee wwiięęcceejj
mmiieejjssccaa nniiżż ww iinnnnyycchh ppllaaccóówwkkaacchh.. FFoott.. JJ.. ŻŻuurrkkoowwsskkaa-BBeettaa..
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Wielka Encyklopedia Powszechna Polskiego Wydawnictwa Naukowego
składa się z dwunastu tomów i zawiera 75 tysięcy haseł. Wydawana
była w subskrypcji, przez osiem lat (łącznie z suplementem). Wyglą-

da ona bardzo skromniutko przy takich potęgach jak Encyclopedia Britannica, Bol-
szaja Sowietskaja Encikłopiedia, czy Encyklopedia Cesarza Yongle. O tej trzeciej
zapewne Państwo nie słyszeliście, ale to nie jest żart. Wszystkiemu winny jest polski europocentryzm. 

Typowym przykładem europocentryzmu jest odpowiedź wykształconego Europejczyka, jakiej
udzieli na pytanie o najstarszy uniwersytet na świecie. Kto z szanownych Czytelników wie gdzie i kie-
dy powstał, jak się nazywał? Idę o zakład, że może jeden na stu Polaków odpowie poprawnie na jed-
no z tych trzech pytań. Odpowiedź: Fez, Al-Karawijjin, 859 rok (lub Konstantynopol – 849 r.). Eu-
ropejczyk: Bolonia, koniec lat 50. dwunastego wieku, czyli trzysta lat później! Wynika z tego, że mu-
zułmańscy terroryści, no może fundamentaliści studiowali w Fezie różne dziedziny wiedzy pod
okiem nauczycieli i wykładowców, kiedy Polacy, nawet nie mieli świadomości swego istnienia.

To samo dotyczy encyklopedii. Najstarsza encyklopedia anglojęzyczna składała się z 32 tomów.
Używam czasu przeszłego, bo w zeszłym roku podjęto decyzję o zaprzestaniu druku i przeniesie-
niu jej na platformę cyfrową, czyli do Internetu. Tym sposobem przekształciła sie ona w wydawnic-
two o nazwie Encyclopedia Britannica Online. Specjalne, wydrukowane tylko w dziesięciu (sic!) kom-
pletach wydanie 32-tomowego kolosa oprawne w skórę i przewidziane tylko kolekcjonerów kosz-
tuje, bagatela, 10 000 funtów. Zawiera 65 000 artykułów, napisanych przez 4000 ekspertów, wśród

których jest ponad stu! noblistów. 
Nie zapominajmy o potężnej, choć już

mocno zdezaktualizowanej encyklopedii
radzieckiej. Jej pierwsze wydanie liczyło 65
tomów i jeden dodatkowy – „ZSRR”, drugie
– 49 (plus „ZSRR”, suplement i dwutomo-
wy indeks), a trzecie 30 (tom 24. w dwóch

woluminach plus „ZSRR” i indeks). Encyklopedia zawierała podobną do Britanniki liczbę haseł.
Czym różni się Большая советская энциклопедия (БСЭ) prócz objętości i alfabetu od naszej?

Tym, że za dostęp do najbardziej nawet gównianego słowniczka PWN, umieszczonego w sieci mu-
simy płacić jak Europejczycy, czyli słono, a dzicy Azjaci, hodujący na ulicach swej stolicy białe
niedźwiedzie, mają za darmo witryny takie, jak dic.academic.ru, na której mamy kilkadziesiąt! en-
cyklopedii i kilkaset! słowników z terminologią ogólną i fachową, łącznie jakieś 3 000 000 haseł. 

Może i za prezydenta mają agenta KGB, ale na pewno nie mają ministra Rostowskiego, który już
dawno by tego typu wortale opodatkował za szerzenie wiedzy bez pobierania opłat. Od wielu lat py-
tam wszystkich odpowiedzialnych za szkolnictwo i edukację, dlaczego działają na szkodę państwa?
Miast łożyć na naukę, wydają miliardy na wojny zwane dla niepoznaki misjami stabilizacyjnymi lub
pokojowymi. Mam wrażenie, że wyjaławiają nas z wiedzy, zezwalając na panoszenie się jedynej w
ich świecie wartości – pieniądza. Może sądzą, że im głupsze społeczeństwo, tym łatwiej nim rządzić?
Pamiętajcie jednak Państwo Ministerstwo, że nawet głupi ma swój rozum. Zamiast w tajemnicy przed
suwerenem debatować na temat ACTA lub inną PIPĄ, chwyćcie w ręce kaganek oświaty.

Z przyjemnością wracam do tematu, zadając kolejne retoryczne pytanie: „Kto to był cesarz Yon-
gle i cóż to za żart z encyklopedią?” Otóż, to nie żart. Encyklopedia, zawierała ponad 22 tysiące zwo-
jów w 11 tysiącach woluminów i powstała w Chinach (też Azja) w ciągu pięciu! lat na początku 15.
wieku, kiedy my dumni Europejczycy w tym samym, 15. stuleciu i jeszcze przez ponad lat dwieście
paliliśmy na stosach czarownice i heretyków. Encyklopedia Cesarza Yongle została stworzona na
niemal 300 lat przed powstaniem wtedy dumnego, teraz raczej durnego, narodu amerykańskiego.

Reszty możecie się Państwo dowiedzieć z polskojęzycznej Wikipedii (też jeszcze nieopodatkowa-
nej), która od niedawna zawiera ponad 1 000 000 haseł. W naszym zasięgu jest wersja hiszpańska,
włoska, rosyjska – podobna liczba haseł. Poza zasięgiem zaś anglo-, niemiecko- i francuskojęzycz-
na. Poza wymienionymi wyprzedzają nas, o dziwo, Holendrzy i Szwedzi.

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Mamy milion

„Wyjaławiają nas z wiedzy,
zezwalając na panoszenie
się jedynej w ich świecie
wartości – pieniądza”

Właśnie się goliłem, gdy z nastawionego na głośno telewizora dobiegły
mnie strzępy wywiadu w TVP Info: “Forbes i rynki finansowe są bar-
dzo krytyczne wobec zmian w OFE... był to przecież kontakt bizneso-

wy i został on przez rząd podeptany... Tak się nie robi, jeśli chce się być wiarygod-
nym dla sektora finansowego...”. Lecę do ekranu z namydloną gębą, aby przyjrzeć się komuś, kto
chce robić dobrze “rynkom finansowym” i “finansowemu sektorowi”, a w dupie ma armię zjada-
czy chleba, którym po 10 latach ciułania proponuje się 64 zł emerytury. Patrzę, siedzi młody lisek
i strzela dookoła lisimi oczkami. W pasku podpis: Janusz Jakiśtam, Polska Rada Biznesu. Widać na
gębie liska okrutny żal, że frajerzy nie będą już finansować luksusowego życia szefów funduszów,
zgrai akwizytorów i powiązanego z OFE “sektora finansowego”. Powoli dowiadujemy się o skali prze-
krętu zwanego OFE. Przez całe lata większość mediów albo wychwalała Fundusze pod niebiosa, al-
bo milczała. Teraz wychodzą na jaw powody tej wstrzemięźliwości. 

W posiadaniu OFE jest 21 proc. akcji TVN i 22 proc. akcji Agory, wydawcy Gazety Wyborczej. Wła-
ściciel stacji Polsat Zygmunt Solorz zbył w lipcu br. PKO BP własny fundusz emerytalny, a wśród zna-
czących posiadaczy akcji Polsatu nie widzimy OFE. Również wydawca “Rzepy” nieźle przędzie na
giełdzie bez udziału Funduszy. Może dlatego tylko te dwa media w miarę obiektywnie komento-
wały ruch rządu polegający na odebraniu OFE tego, co mają w obligacjach państwowych. Reszta
nie zostawia na koncepcji Donalda Tuska suchej nitki nazywając ją “kradzieżą naszych pieniędzy”.
Specjalnie się temu nie dziwię, wszak media gros swoich wpływów mają z reklam, dlatego przymy-
kanie oka na kryptoreklamę i sponsorskie układziki ma swoje uzasadnienie. Cierpi na tym przysło-
wiowy szarak, ponieważ zamiast rzetelnej informacji dostaje medialny kit i jest wprowadzany w błąd.
To samo tyczy głównych analityków i ekonomistów występujących w mediach jako eksperci. Ci fa-
ceci pobierają wynagrodzenie w bankach i domach maklerskich byliby więc głupcami podcinając
gałąź, na której siedzą. A jest to gałąź wykonana ze szczerego złota.

Na czym w ogóle polega miliardowy biznes OFE? Mechanizm działania tego tworu zna tylko mar-
gines polskiego społeczeństwa. Pracodawca odpro-
wadza do ZUS 19,52 proc. miesięcznego wynagro-
dzenia brutto. 2,8 proc. z tej wpłaty jest przekazana
przez ZUS do OFE (do niedawna było to aż 7,3 proc.
Na Zachodzie nie więcej niż 2 proc. i jest to wpłata do-
browolna, u nas obligatoryjna). Zakład ma na to 15
dni, jeśli się spóźni z wpłatą płaci OFE za zwłokę od-

setki w wysokości 4,5 proc. ZUS za każde przekazane 100 zł potrąca sobie 80 groszy prowizji. Po
dotarciu kasy do OFE, a są to co miesiąc miliardy złotych, siedzące tam sępy, zwane znawcami fi-
nansowego rynku, zabierają 3,5 proc. z tytułu opłaty za składkę, zanim jeszcze gotówka zacznie pra-
cować i przynosić jakiekolwiek zyski! Pobieranie zawczasu prowizji bez względu na to, czy operu-
je się gigantycznymi pieniędzmi z zyskiem dla ich właścicieli (nas wszystkich, podatników), czy też
ze stratą dla nich (nas), jest absolutnym skandalem. Ale to nie wszystko. OFE pobierają jeszcze dwie
należności: od 0,54 proc. do 0,276 proc. od zgromadzonych aktywów za zarządzanie oraz doda-
tek za rachunek premiowy zależny od miejsca OFE w rankingu. Tygodnik NIE, który jako jedna z
nielicznych wielkich gazet utrzymuje się wyłącznie ze sprzedaży nakładu i nie jest powiązany z OFE,
wyliczył, że od wcielenia w życie reformy emerytalnej filary kapitałowe pożarły w ten sposób 17,5
mld zł! Naszych pieniędzy, warto przypomnieć. Sprostowania do publikacji w NIE, ani pozwu są-
dowego za pisanie nieprawdy nie było, co dowodzi, że dziennikarze tygodnika nie pomylili się w
swoich wyliczeniach.

Wychodzi na to, że od 1999 r. tuczyliśmy OFE - prywatne instytucje, za którymi stoją przeważ-
nie zagraniczne banki i towarzystwa ubezpieczeniowe - gigantycznymi pieniędzmi. Przez lata Fun-
dusze zagarnęły miliardy z tytułu prowizji oraz innych opłat, zostawiając przyszłym emerytom przy-
słowiowe drzazgi w gaciach. Zagrabione pieniądze w dużej części odpłynęły z Polski. Okazuje się,
że z powodu spadku wartości akcji na giełdzie (w nich lokowano nasze pieniądze) dużo większą
wartość zachowują emerytury zusowskie. Osoba zarabiająca średnią krajową miałaby dzisiaj na kon-
cie w ZUS o około 800 zł więcej niż w najlepszych funduszach emerytalnych. Gdybyśmy zaś sami
odkładali na bankowych lokatach to, co przekazaliśmy do OFE, bylibyśmy w o wiele lepszej sytu-
acji niż ta, którą sprokurowały nam Fundusze. 

Mimo niezbitych dowodów na przekręt stulecia nadal w gazetach i studiach telewizyjnych poja-
wiają się starannie dobrane przez dyspozycyjnych dziennikarzy liski, które usiłują robić ludziom wo-
dę z mózgów. Jako puentę warto podać listę fachowców, którzy w drugiej połowie lat dziewięćdzie-
siątych opracowali koncepcję nowej reformy emerytalnej zerżniętą z rozwiązań chilijskich: Jose Pi-
nero - doradca generała Pinocheta oraz polskie tuzy ekonomii prof. Marek Góra - doradca ministra
Balcerowicza i Michał Rutkowski - dyrektor sektora zabezpieczeń społecznych w Banku Światowym.
Współpracował z nimi m.in. prof. Jerzy Hausner, były minister z ramienia SLD.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Oszczędności Frajerów Emigrują z Polski

„Od wcielenia w życie
reformy emerytalnej
filary kapitałowe 
pożarły 17,5 mld zł! ”

Opisywałem w “Passie” kilka tygodni temu treść kampanii wyborczej
pani Gronkiewicz-Waltz sprzed siedmiu lat. Jej zapowiedzi okazały się
fantazją. Trzy linie metra, dwa nowe mosty (poza mostem północnym

Marii Skłodowskiej-Curie), wielkie podziemne parkingi, przebudowa placu
Trzech Krzyży, Szpital Południowy na Ursynowie, obwodnice, ruiny stadionu
Skry zamienione w wielki ośrodek sportu i rekreacji, Muzeum Sztuki Współczesnej. Wiele innych
przykładów. Nie w tym rzecz, że tego nie ma. lecz w tym, iż traktowała nas jak stado baranów. Ja
złośliwie zachowałem tę mapę Warszawy z Jej podpisem. Wiedziałem, że to pic na wodę, fotomon-
taż. Nie da się zrobić w rok, który dzieli nas od normalnego końca kadencji, dziesiątej części tego,
czego do dzisiaj nie ma. I nie jest nawet na ogół (poza drugą linią metra) rozpoczęte.

Referendum. Tak, prawda, to pieniądze. I, w rzeczywistości, brak prognozy krótkookresowej zmiany.
W przypadku pozytywnego wyniku głosowania, czyli wymaganej frekwencji blisko 400 tysięcy uczestni-
ków, z oczywistym wynikiem, premier mianuje komisarza. Na rok. Spośród, jak można przypuszczać, naj-
bliższych współpracowników pani prezydent. To byłby zarząd techniczny. Kto wie, czy nie najlepszy z moż-
liwych. Rząd Marka Belki - bez oparcia w większości parlamentarnej - przez rok sprawnie radził sobie z
obowiązkami. Czasem dobrze jest zatrzymać partie. Choć to jazda bez trzymanki. Trafisz, będzie dobrze.

Nie trafisz, nie ma już mechanizmu korekty. W przy-
padku Belki prezydent trafił. Czas też był krótki. SLD
zachował się, mimo utraty swej pozycji, lojalnie. Nie
wszczynał awantur dla awantur. Pomagał. Nie ma
powodów dla myślenia, że w Warszawie, po ewentu-
alnym sukcesie akcji referendalnej byłoby inaczej.

Estetyka tej kampanii brzydzi. Niezawodne Pra-
wo i Sprawiedliwość z powstańczym symbolem! Nie tylko rozum im odebrało, ale i serce w szam-
bie głęboko zanurzone. Ile trzeba głupoty, cynizmu i pogardy dla najbardziej poruszającej warsza-
wiaków symboliki, żeby na to pójść?! Co się porobiło z ludźmi, którzy z tą powstańczą symboliką
są emocjonalnie związani? Co za porównanie? Nie razi ich to? Nie porusza?

Brak alternatywy. Oczekiwałbym, na dwa tygodnie przed głosowaniem, prezentacji kandydatów
tych środowisk, które przeprowadziły udaną kampanię zbierania podpisów. Nie na teraz. Na za rok.
Jeśli Gronkiewicz-Waltz zostanie odwołana, będzie rządowy komisarz. Ja chcę wiedzieć, co po nim.
Kto i z jakim programem zamierza wziąć odpowiedzialność za moje miasto. Nic z tego. Nie ma nowe-
go projektu dla Warszawy. Jest przeświadczenie, że wystarczy usunąć panią prezydent, a będzie le-
piej. Nie lubię takiego myślenia. Nie z programem do władzy, lecz z przeświadczeniem, że my są lep-
si. My młodzi, od tamtych, starych. Może są. Chciałbym jednak móc sam to ocenić. Tych, którzy chcą
mnie wyręczyć, proszę, by nie bawili się w demokratów, ale nimi byli. I dali ludziom szanse do samo-
dzielnego wyrabiania sobie zdania, kto ma wspólnymi, publicznymi sprawami zarządzać.

Dzisiaj wiem, na podstawie wspomnianej mapki, którą Gronkiewicz-Waltz dołączyła do Gazety
Wyborczej w 2006 roku, że ona nie szanuje ludzi, których chce reprezentować. Nie szanuje ich wie-
dzy, inteligencji, znajomości miasta. Powinna zostać wyborczo skarcona. Tak jak jej Platforma. To
są paniusie i pany załatwiający, w większości, swoje własne interesy w mieście. Jeśli kiedyś opowia-
dali się za budowaniem demokratycznego porządku, to dawno już zapomnieli na czym on polega.
Klasyka drobnego przykładu - awantury o muzykę (klasyczną - sic!) w restauracji na Nowym Świe-
cie. Interwencja niejakiego Jakuba Pitery, okolicznego mieszkańca, ważniejsza okazała się od pra-
wa, przyzwoitości i elementarnej uczciwości. Prywata od interesu zbiorowego. Na dodatek - inter-
wencja skuteczna. Platformerskie paniusie i pany rządzą tu w końcu przecież do diabła! Nie tak?
Może dlatego choćby warto ich skarcić?

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

Paniusie i Pany

„Gronkiewicz-Waltz nie
szanuje ludzi, których
chce reprezentować.
Nie szanuje ich wiedzy”

Piórem Derkacza

Sławomir Kudrzycki – namiętny zbieracz grzybów
Kto żyw rusza do lasu, aby nazbierać tych leśnych rarytasów.
Jedzie więc do lasu: tata z małym, matka z ciotką i Bóg jeden wie kto jeszcze.
Każdy z olbrzymim wiadrem i koszem.
Grzyby trzeba najpierw zobaczyć, potem wykręcić z podłoża i jeszcze sprawdzić czy są jadalne.

Trzeba również pamiętać, że na końcu każdego grzybobrania tata musi znaleźć małego, a matka
ciotkę lub Bóg wie kogo jeszcze. Kiedy wszyscy zbiorą się już w jednym miejscu, to muszą odna-
leźć jeszcze samochód. Okazuje się, że znalezienie pojazdu, którym przyjechało się na grzybobra-
nie, często bywa trudniejsze niż znalezienie grzyba w lesie.

J e r z y  D e r k a c z
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Miniony weekend mnie,
jako zdeklarowanego mi-
łośnika motoryzacji i la-
ta, nie nastroił najlepiej.
Ostatni dzień ulubionej
pory roku, początek jesie-
ni i w dodatku kolejny
„dzień bez samochodu”.
Na osłodę, święto motory-
zacji na Stadionie Naro-
dowym w Warszawie.

Tak się zdarzyło, że obowiąz-
ki rodzinne zmusiły mnie do
wczesnego wyjścia z domu w
niedzielny poranek. Nie padało,
nawet przebijało się słońce, ale
coś było nie tak. Po przejechaniu
kilkuset metrów, uświadomi-
łem sobie, że oprócz mnie, po
ursynowskich ulicach niemal
nikt się nie przemieszczał.
Zwróciłem oczywiście szczegól-
ną uwagę na brak jeżdżących
samochodów i od razu przypo-
mniałem sobie, że właśnie w
tym dniu obchodzimy kolejny,
już dwunasty, „Dzień bez Sa-
mochodu”. Zapewne nie był to
jedyny, może nawet nie głów-
ny, powód małego ruchu na uli-
cach. Może był to zwykły zbieg
okoliczności? A może właśnie
nie? Tak czy inaczej, takie wła-
śnie miałem pierwsze skojarze-
nie. Dodatkowo ostatni dzień
lata. To wszystko przygnębiło
mnie nieco i szybko sprowadzi-
ło na ziemię, po wyjątkowym
święcie motoryzacji, jakie mia-
ło miejsce poprzedniego dnia
na warszawskim Stadionie Na-
rodowym. 

Co to takiego ten „Dzień bez
Samochodu”? Idea „Europej-
skiego Dnia bez Samochodu”
powstała w roku 1998, we Fran-
cji. Celem kampanii jest kształ-
towanie wzorców zachowań
proekologicznych, upowszech-
nienie informacji o negatyw-
nych skutkach używania samo-
chodu, przekonanie do alterna-
tywnych środków transportu,
promocja transportu publiczne-
go oraz pokazanie, że życie w
mieście bez samochodu jest nie
tylko możliwe, ale także o wie-
le przyjemniejsze. Kampania, w
swoich założeniach, ma się rów-
nież przyczyniać do zmniejsze-
nia hałasu i zanieczyszczenia
powietrza, przez co wpływać
ma na polepszenie jakości ży-
cia w miastach. Obchody „Dnia
bez Samochodu”, poprzedzone
są „Tygodniem Zrównoważone-
go Transportu”. Corocznie, w
czasie trwania akcji, centra wie-
lu miast, zamykane są całkowi-
cie dla ruchu samochodowego.

W Polsce „Dzień bez Samo-
chodu”, obchodzony jest od
2002 roku, pod patronatem Mi-
nisterstwa Środowiska. W cza-
sie jego trwania wiele miast na-
szego kraju, w tym oczywiście
Warszawa, promuje inwestycje
sprzyjające rowerzystom i pie-
szym oraz poprawiające funk-
cjonowanie transportu miejskie-
go. 22 września, zgodnie z
uchwałą rady Warszawy, korzy-
stanie z komunikacji miejskiej
oraz 12 parkingów „Parkuj i

Jedź”, (dysponujących łącznie
ponad 4 tys. miejsc parkingo-
wych) było bezpłatne. To nie
były jedyne atrakcje, jakie zo-
stały przygotowane dla warsza-
wiaków w miniony weekend. Z
tej okazji, bez biletu podróżo-
wać mogliśmy nie tylko auto-
busami dziennymi i nocnymi,
ale też tramwajami i metrem.
Szukać kasowników nie musie-
liśmy również w pociągach
SKM, Kolei Mazowieckich i
Warszawskiej Kolei Dojazdowej.
W ostatni weekend, wszyscy
chętni, mogli wybrać się ponad-
to na przejażdżkę nowoczesny-
mi oraz zabytkowymi pojazda-
mi, jak również zwiedzić dwie
powstające stacje centralnego
odcinka II linii metra. Była rów-
nież okazja, aby zobaczyć wyre-
montowany autobus cho-usson
i stację techniczno postojową
metra na Kabatach.

Jednak to nie Warszawa
przodowała w udogodnieniach
dla swoich mieszkańców. W
Poznaniu, już w poprzedzający
poniedziałek, rozpoczął się “Ty-
dzień bez samochodu”. W
dniach od 16 do 22 września,
każda osoba posiadająca do-
wód rejestracyjny samochodu,
mogła za darmo korzystać z
transportu publicznego. Cało-
tygodniowa akcja zakończyła
się festynem, zorganizowanym
w niedzielę w centrum stolicy
Wielkopolski. Również inne
polskie miasta prześcigały się w
pomysłach na promowanie

proekologicznych sposobów
podróżowanie. W tym roku, w
naszym kraju, w akcji wzięło
udział ponad sto miast różnej
wielkości. Niektóre z nich, bez-
płatnie pozwalały poruszać się
nie tylko kierowcom pozosta-
wiającym w domach swoje sa-
mochody, ale również osobom
towarzyszącym, w liczbie zgod-
nej z wpisem określającym licz-
bę miejsc siedzących w ich sa-
mochodzie. Tak było na przy-
kład w Krakowie. W ramach
„Tygodnia Zrównoważonego
Transportu”, szczecinianie mo-
gli natomiast m.in. przejechać
ulicami swojego miasta na ro-
werach razem z urzędnikami
miejskiego magistratu. Odbył
się też „Park(ing) Day”, pod-
czas którego na miejscach par-
kingowych, zamiast samocho-
dów, stanęły stoiska, przy któ-
rych można było napić się ka-
wy, czy posłuchać muzyki. Po-
nadto uczestnikom rozdawa-
ne były odblaski, gadżety oraz
foldery na temat ekologiczne-
go stylu jazdy, tzw. ecodrivin-
gu. We Wrocławiu można było
ponadto wybrać się na darmo-
wy rejs statkiem szlakiem wod-
nym po Odrze. W wielu mia-
stach organizowane były też
liczne wystawy, pokazy i festy-
ny plenerowe o tematyce ści-
śle lub luźniej związanej z eko-
logicznymi formami transpor-
tu oraz historią transportu pu-
blicznego.

Na zakończenie, jako cieka-
wostkę, przytoczę kilka danych
z brukselskiej statystyki wypad-
ków ostatniego weekendu. To
właśnie stolica Belgii była jed-
nym z pierwszych miast, orę-
downików świętowania „dnia

bez indywidualnej motoryzacji”.
Każdego dnia w tym mieście po-
gotowie interweniuje średnio
250 razy w ciągu doby. W ostat-
nią niedzielę, karetki pogotowia
wyjechały do rannych aż 350 ra-
zy, i to właśnie w „Dzień Bez Sa-
mochodu”. Belgijskie służby,
uspokajając tłumaczą, że wyjaz-
dy dotyczyły na ogół niegroź-
nych urazów: stłuczeń, skręco-
nych kostek czy złamanych pal-
ców. Pacjentami byli głównie
piesi i rowerzyści, którzy w du-

żej mierze nie zwykli, na co
dzień poruszać się na dwóch kół-
kach, a zachęciły ich do tego licz-
ne promujące reklamy...
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W minioną niedzielę na Ur-
synowie świętowano Dzień
Patrona Warszawy bł. Wła-
dysława z Gielniowa. 

Z tej okazji mszę świętą w ko-
ściele p.w. bł Władysława konce-
lebrowali metropolita warszaw-
ski kardynał Kazimierz Nycz
oraz biskup pomocniczy archi-
diecezji krakowskiej Daniel Mu-
skus. Po oficjalnych uroczysto-
ściach w Parku Przy Bażantarni
odbył się piknik rodzinny.

W uroczystościach wzięli
udział wojewoda mazowiecki
Jacek Kozłowski, prezydent
Warszawy Hanna Gronkiewicz-
Waltz oraz poseł Artur Górski.
Władze Dzielnicy Ursynów,
współorganizatora uroczysto-
ści, reprezentowali: zastępca
burmistrza Dzielnicy Ursynów
Piotr Machaj i zastępca prze-
wodniczącego rady Dzielnicy
Ursynów Daniel Głowacz. Był
również obecny zastępca bur-
mistrza Mokotowa Krzysztof
Skolimowski.

Po mszy przedstawiciele władz
miasta i dzielnicy złożyli wieńce
pod pomnikiem patrona oraz akt
zawierzenia mieszkańców War-
szawy bł. Władysławowi.

Oprawę artystyczną mszy
oraz uroczystości pod pomni-
kiem zapewnił Chór Zespołu Re-
prezentacyjnego Wojska Polskie-
go, który wystąpił w mundurach
ułańskich.

Po zakończeniu części oficjal-
nej rozpoczęła się część arty-
styczna, podczas której wystą-
piły zespoły działające w parafii
bł. Władysława Gielniowa oraz
zespół wokalny Dereń z Domu
Kultury Imielin. Gwiazdą impre-
zy był Stasiek Wielanek, który
wraz z Kapelą Warszawską przy-
pomniał najpopularniejsze pio-
senki dawnej Warszawy. 

Podczas festynu mieszkańcy
Ursynowa odwiedzali stoiska, na
których prezentowane były róż-
norodne produkty regionalne:
tradycyjne artykuły spożywcze i
wyroby rękodzielnicze.

w w w . u r s y n o w . p l

Dzień Patrona WarszawyKs. Maj pożegnany brawami

Wysoko ceniony i ogromnie lubiany przez wiernych pro-
boszcz najstarszej parafii w Warszawie (św. Katarzyny) –
ksiądz prałat Józef Maj – przeszedł 14 sierpnia na zasłużoną
emeryturę. Radni Ursynowa, gdzie mieści się parafia, poże-
gnali go podczas ostatniej sesji gorącą owacją. 

Ksiądz jest absolwentem polonistyki na Uniwersytecie
Warszawskim. W latach 1980-1984 pozostawał duszpaste-
rzem akademickim w kościele św. Anny przy Krakowskim
Przedmieściu. W tej samej dekadzie był też kapelanem Nie-
zależnego Zrzeszenia Studentów. W okresie stanu wojenne-
go zatrudniał jako dozorcę znanego opozycjonistę – dzien-
nikarza Tomasza Wołka.

Z inicjatywy ks. Maja przed kościołem św. Katarzyny sta-
nął pomnik Męczenników Terroru Komunistycznego z lat
1944-1956. 
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Wiele lat temu, władze ów-
czesnej gminy Warszawa-
Ursynów nawiązały
współpracę z miejskimi
władzami Smoleńska.
Współpraca ta nabrała
znacznego przyspieszenia
po 2010 r. i trwa do dnia
dzisiejszego. 

Ostatnio pretekstem do od-
wiedzin była 1150. rocznica za-
łożenia Smoleńska, a raczej wy-
mienienia Smoleńska przez kro-
nikarza Nestora pod datą 863
roku. Z tej okazji burmistrz Ursy-
nowa Piotr Guział zapropono-
wał zasadzenie w Smoleńsku pa-
miątkowego dębu, mającego
przypominać o przyjaznych kon-
taktach Smoleńska z Warszawą.

* * *
Przez znaczną część historii

Pierwszej Rzeczypospolitej gra-
nica naszego państwa przebiega-
ła pomiędzy Orszą a Smoleń-
skiem. Bardzo umownie można
przyjąć, iż polskich rubieży na
kierunku moskiewskim broniła
Orsza, a rosyjskich – Smoleńsk.
W Orszy z dawnej świetności
prawie nic już nie zostało, nato-
miast Smoleńsk do naszych dni
imponuje skalą opasanego mu-
rami miasta, samymi murami
oraz przynajmniej trzema cer-
kwiami z XII wieku.

* * *
Smoleńsk leży nad Dnieprem,

który wspólnie z niedaleko pły-
nącą Dźwiną stanowił słynną
drogę „od Waregów do Greków”.
Waregowie, a więc „wschodni
Wikingowie” (głównie Szwedzi)
penetrowali obszary południo-
wo-wschodnich wybrzeży Bałty-
ku, być może nawet już od koń-
ca VIII wieku n.e., a na pewno w
pierwszej połowie IX wieku. Na
obszarze tym stworzyli trzy (w
uproszczeniu) wielkie ośrodki
osadnicze: Nowogród Wielki,
Gniazdowo i Kijów. Obecnie
Gniezdowo (ze stacją kolejową,
do której przywożono polskich
oficerów rozstrzelanych następ-
nie w Katyniu), to niewielka osa-
da na prawym brzegu Dniepru,
położona około 13 kilometrów
od Smoleńska. W islandzkich sa-
gach miejsce to (a dokładniej
Cientralnoje Gorodiszcze) nazy-
wane jest Smaleskia, a przez nie-
których historyków Starym Smo-
leńskiem. Najprawdopodobniej
tę osadę wymienia ruski kroni-

karz Nestor pod rokiem 6371
(863 r.) Zapis ten stał się podsta-
wą dla władz Smoleńska do zor-
ganizowania wielkich uroczysto-
ści 1150. rocznicy powstania mia-
sta, które odbyły się w dniach 20-
22 września 2013 r. 

W Gniezdowie, a ściślej w sze-
roko rozumianym rejonie tej osa-
dy, znajduje się ok. 5 tysięcy wa-
reskich kurhanów, na ślad któ-
rych natrafiono przypadkowo w
1867 r. podczas budowy linii ko-
lejowej z Moskwy do Warszawy.
Liczebność kurhanów dobitnie
świadczy o randze tego ośrod-
ka pod koniec pierwszego tysiąc-
lecia naszej ery. Waregami, a ra-
czej z ową historyczną drogą „od
Waregów do Greków” wiąże się
pobliska miejscowość Katyń.
Okazuje się bowiem, że nazwa
tej miejscowości wywodzi się nie
od słowa „kat”, jak instynktow-
nie sądzi większość Polaków, ale
od słowiańskiego (ruskiego) sło-
wa „katać”, czyli „ślizgać”. We-
dług tradycji, to do Dniepru w
tej właśnie miejscowości prze-
ciągane były (ślizgane po ułożo-
nych na ziemi pniach drzew) ło-
dzie Waregów z odległej o ok.
25 km Dźwiny.

W 1395 r. Smoleńsk zdobył li-
tewski książę Witold i włączył
go do Wielkiego Księstwa Litew-
skiego. Litwini opasali wówczas
miasto systemem wałów, które
w wielu miejscach zachowały się
do naszych czasów. Smoleńsk
do Wielkiego Księstwa Litew-
skiego należał do 1514 r., a na-
stępnie przeszedł pod panowa-
nie Moskwy, która władała mia-
stem do 13 czerwca 1611 r., to
jest do zdobycia go przez woj-
ska Rzeczypospolitej. 

W czasie panowania Rosjan, a
konkretnie w latach 1596-1609,
Smoleńsk uzyskał potężne mury
obronne. Ich długość wynosiła
6500 m, a wysokość – w zależno-
ści od miejsca – od 10 do 15 m, a
grubość 5-6 m. W murach było
najprawdopodobniej 36 baszt i
bram, przy czym wiele z nich
miało (ma) rozmiary niewiel-
kich zamków. Wysokość, szero-
kość oraz długość murów obron-
nych Smoleńska nasuwa skoja-
rzenia z Wielkim Murem Chiń-
skim, który – nie licząc długości
– miał podobne parametry. Sze-
ściometrowa grubość murów
sprawiła, iż były one trudne do
sforsowania nawet przez artyle-
rię napoleońską. Obszar za-

mknięty w obrębie murów wy-
nosi ok. 350 ha (dla porównania
– w Warszawie w obrębie mu-
rów znajduje się ok. 11 ha). Przy
czym nie był to obszar zabudo-
wany na wzór europejski, tj. gę-
sto i według przemyślanego pla-
nu urbanistycznego. 

Według niektórych historyków
przy budowie murów, których
projektantem był mnich Fiodor
Sawilejew zwany „Koniem”, pra-
cowało około 300 tysięcy ludzi
ściągniętych (pod przymusem)
z całej ówczesnej Rosji. 

Po długotrwałych (21 miesię-
cy) i ciężkich walkach, 13 czerw-
ca 1611 r. (dzień św. Antoniego)
Smoleńsk został zdobyty i znalazł
się w granicach Rzeczypospolitej.
Dowódcą obrony był (moskiew-
ski) wojewoda smoleński Micha-
ił Borysewicz Szein (1579-1634).
Uważa się, że ostatecznym cio-
sem zadanym obrońcom była mi-
na podłożona pod mury przez
kawalera maltańskiego Bartło-
mieja Nowodworskiego. Boha-
ter ten, który był później funda-
torem słynnej szkoły Nowodwor-
skiego, zmarł w Warszawie w
1625 r. Król Zygmunt III jako vo-
tum za zdobycie twierdzy ufun-
dował w Warszawie kościół (pod
wezwaniem św. Antoniego) i
klasztor reformatów przy obecnej
ulicy Senatorskiej. Fortyfikacje
Smoleńska choć potężne, były
jednak przestarzałe już w chwili
budowy. W tej sytuacji Polacy
(pod wodzą wojewody smoleń-
skiego Aleksandra Korwina Go-
siewskiego), w latach 1629-1631
w miejsce wyburzonego frag-
mentu murów, wznieśli pięcio-
bastionową ziemno-ceglaną cy-
tadelę (Fortalicja Zygmuntow-
ska). Obiekt ten nazywany jest
przez Rosjan: Bastionem Królew-
skim. Zmodernizowane fortyfi-
kacje Smoleńska z powodzeniem
stawiły czoła wojskom moskiew-
skim (pod dowództwem Micha-
iła Szeina) w okresie oblężenia
od 18 października 1632 r. do 3
października 1633 r., zakończo-
nego poddaniem się wojsk mo-
skiewskich przybyłemu z odsie-
czą królowi Władysławowi IV.
Dowodzący Rosjanami wojewo-
da Szein powrócił do Moskwy,
gdzie został oskarżony o zdradę
i stracony 28 kwietnia 1634 r. W
toku tego oblężenia wojska mo-
skiewskie zniszczyły fragment
muru i znajdującą się w jego cią-
gu wieżę Granowitą. W miejscu

wyłomu Polacy, pod wodzą ko-
mendanta Smoleńska Eliasza Ar-
ciszewskiego (brata Krzysztofa
– budowniczego warszawskiego
Arsenału), wznieśli potężny
ziemny bastion (o wysokości 18
metrów), nazywany obecnie Ba-
stionem Szeina. Był on miejscem
zaciętych walk w 1654 r. oraz 17
i 18 sierpnia 1812 roku.

Wycieńczona powstaniem
Chmielnickiego Rzeczpospolita
nie potrafiła w 1654 r. przeciw-
stawić się liczącej ok. 200 tys.
żołnierzy armii cara Aleksieja I
Romanowa. Polska załoga Smo-
leńska skapitulowała przed ca-
rem 3 października 1654 r., po
trzymiesięcznym oblężeniu. For-
malnie i ostatecznie Smoleńsk
przeszedł do Rosji na mocy rozej-
mu podpisanego w Andruszo-
wie w 1667 r..

Symbolem wyzwolenia Smo-
leńska spod polskiego panowa-
nia jest górujący nad miastem so-
bór Zaśnięcia Matki Bożej
(Uspienski), którego wznoszenie
rozpoczęto w 1679 r., jako votum
za zwycięstwo. Powstał on w
miejscu zniszczonej w 1611 r. XII-
-wiecznej cerkwi. W 1679 r. pod
wodzą Aleksieja Korolkowa za-
częto wznosić nową świątynię,
której budowa trwała do 1740 r. 

Wspomniany wcześniej Ba-
stion Królewski był głównym
punktem oporu Rosjan bronią-
cych Smoleńska przed wojska-
mi Napoleona 17 i 18 sierpnia
1812 r., na który nacierał III Kor-
pus Wielkiej Armii marszałka M.
Neya. W walkach o Smoleńsk
brał udział także I Korpus mar-
szałka N. Davouta oraz V Kor-
pus pod dowództwem ks. Józe-
fa Poniatowskiego, a konkretnie
dwie (16. gen. Zajączka i 18. gen
Kniaziewicza) z jego trzech dy-
wizji. Polacy atakowali miasto
głównie od południowego
wschodu, tj. od Przedmieścia Ni-

kolskiego oraz Przedmieścia
Mścisławskiego. Pułki gen. Za-
jączka (16. dywizja) atakowały
miasto w rejonie Bramy Nikol-
skiej, a pułki gen. Kniaziewicza
(18. dywizja) atakowały w rejo-
nie baszty Orzeł. W walkach o
Smoleńsk w 1812 r. zginęło ok. 9
tys. żołnierzy napoleońskich, w
tym 18 oficerów i ok. 500 żoł-
nierzy polskich oraz ok. 10 ty-
sięcy Rosjan. Polacy pochowani
zostali obok swoich rodaków,
poległych tu w XVII w. W wal-
kach zginął gen. Michał Grabow-
ski (1773-1812) – syn króla Sta-
nisława Augusta – dowódca 2.
brygady piechoty, a ranny został
gen Józef Zajączek dowódca 16.
dywizji piechoty. Jako pierwsi
do miasta, nad ranem 18 sierp-
nia, weszli żołnierze 15 pp. W
walkach o Smoleńsk po stronie
rosyjskiej 26. dywizją piechoty
dowodził gen. Iwan Paskiewicz
– w przyszłości pogromca po-

wstania listopadowego, a po
stronie polskiej: m.in. kpt. Józef
Sowiński – bohaterski obrońca
szańców Woli w 1831 r., kpt. Lu-
dwik Kicki – dowódca 2. pułku
ułanów w powstaniu listopado-
wym, płk Jan Krukowiecki –
m.in. prezes rady ministrów Rzą-
du Narodowego w sierpniu 1831
r., kpt Ludwik Bogusławski – do-
wódca dywizji w powstaniu li-
stopadowym. Napoleon za mę-
stwo nagrodził wówczas Krzy-
żami Legii Honorowej 88 Pola-
ków, zarówno generałów, jak też
szeregowych żołnierzy. 

W okresie II wojny światowej
Smoleńsk pośrednio związany
jest także z historią Polski. Pierw-
szy i najbardziej tragiczny ele-
ment tych więzi to Katyń, odda-
lony od miasta o kilkanaście kilo-
metrów. Historia nadzwyczaj tra-
giczna, ale powszechnie znana.
Później w dniach 6 lipca – 5 sierp-
nia 1941 r. trwały krwawe walki
w rejonie Smoleńska, zakończo-
ne rozgromieniem 16. Armii so-
wieckiej przez Niemców i niewo-
lą 300 tys. radzieckich żołnierzy.
Mniej znany jest fakt, iż w Smo-
leńsku 27 grudnia 1942 r. były
radziecki gen. A.A. Własow wydał
manifest, w którym wzywał ofice-
rów i żołnierzy Armii Czerwonej
do wstępowania do formowa-
nych przez niego wojsk (ROA) i
walki z komunizmem. Własowcy
wsławili się jednak przede wszyst-
kim bestialstwem podczas akcji
pacyfikacyjnych, m.in. w Warsza-
wie podczas Powstania. 

Kolejna bitwa o Smoleńsk ro-
zegrała się w okresie od 7 sierp-
nia do 2 października 1943 r. W
trakcie tej ofensywy, miasto zo-
stało 25 września wyzwolone.
Początkowo planowano, że w
walkach weźmie udział 1. D.P.
im. Tadeusza Kościuszki, którą
skierowano jednak w głąb Biało-
rusi, pod Lenino. Po ofensywie

smoleńskiej front ustabilizował
się do czerwca 1944 r., kiedy
wojska sowieckie rozpoczęły ko-
lejny etap marszu na zachód.

* * *
Jak z przytoczonych danych

wynika, Smoleńsk nie jest Pola-
kom obcy. Niestety, obecnie po-
strzegany jest głównie jako mia-
sto obok Katynia oraz miejsce,
gdzie 10 kwietnia 2010 r. rozbił
się polski rządowy samolot z pre-
zydentem RP Lechem Kaczyń-
skim na pokładzie. Obydwa
miejsca tragedii są bardzo często
odwiedzane przez Polaków, któ-
rzy jednak rzadko zatrzymują
się w samym mieście. W rozmo-
wach z władzami Smoleńska
wielokrotnie słyszałem prośbę o
pomoc w zmianie postrzegania
miasta (przez Polaków). Propo-
nują oni programy turystyczne
obejmujące nie tylko Katyń i port
lotniczy „Siewiernyj”, ale też

miasto i jego okolice. Gospoda-
rze są także zainteresowani wy-
mianą młodzieży szkolnej i
współpracą w zakresie kultury i
sportu, co z dużym sukcesem od
2011 r. realizowane jest w ko-
operacji z Ursynowem. 

Smoleńsk jest dla nas przyja-
zny i życzliwy. Moim zdaniem,
odnowiona współpraca samo-
rządu Warszawy ze Smoleń-
skiem jest szeroko otwartą furt-
ką do nawiązania ściślejszych
kontaktów, albowiem liczba Po-
laków jeżdżących do Smoleńska
będzie rosnąć, a nie maleć, i to
pomimo kłopotów z uzyskaniem
tranzytowych wiz białoruskich
oraz niemiłosiernie długiej po-
dróży koleją.

W mojej ocenie, bardzo wy-
raźnym symbolem szczególnego
traktowania Polaków w Smo-
leńsku jest fakt, że w wielu miej-
scach związanych z historią mia-
sta, tablice informacyjne są po
rosyjsku, angielsku i polsku.
Podkreślam ten fakt, albowiem
jest to zasadnicza różnica w po-
równaniu np. z Litwą, Czecha-
mi, czy Ukrainą. W Smoleńsku
bardzo często można znaleźć się
w sytuacji, gdy ktoś miejscowy
dowiedziawszy się, że jest się
Polakiem, podchodzi i bardzo
życzliwie wypowiada się o Pol-
sce i Polakach.

Smoleńsk jest miastem pro-
wincjonalnym. Jego ludność li-
czy obecnie ok. 315 tysięcy, czy-
li mniej niż np. dawna dzielnica-
gmina Warszawa-Mokotów, któ-
ra przed podzieleniem na Mo-
kotów, Ursynów i Wilanów liczy-
ła 360 tysięcy mieszkańców.
Miasto to jest natomiast głów-
nym i najważniejszym w Rosji i
jednym z największych na świe-
cie ośrodkiem szlifowania dia-
mentów. 

Ze Smoleńskim związany był
m.in. kompozytor Michaił Glin-

ka, który przez pewien czas
mieszkał także w Warszawie
(Wierzbowa róg Niecałej); po-
dróżnik Mikołaj Przewalski (ten
od konia), uważany (niesłusz-
nie) przez wielu za ojca Stalina.
W Smoleńsku, po niefortunnej
wyprawie na Warszawę w 1920
r., jako dowódca Zachodniego
Okręgu Wojskowego mieszkał
Michaił Tuchaczewski, rozstrze-
lany 11 czerwca 1937 r. w Mo-
skwie. Obecnie za najsłynniej-
szego obywatela Smoleńska
uważa się Jurija Gagarina, uro-
dzonego 9 marca 1934 r. we wsi
Kłuszino (obwód smoleński), w
okolicach której 4 lipca 1610 r.
wojska polskie pod dowódz-
twem hetmana Stanisława Żół-
kiewskiego rozgromiły moskiew-
skie wojska Dymitra Szujskiego
i posiłkujących je Szwedów pod
dowództwem Jakuba Pontusso-
na de la Gardie.

L e c h  K r ó l i k o w s k i

1150. rocznica powstania Smoleńska, miasta po części polskiego

Rosjanie szanują i naszą historię
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Trzydzieste piąte wydanie
biegu maratońskiego w
Warszawie nosi miano
PZU Maraton Warszawski
i doczekamy się go już w
niedzielę 29 września. 

O godz. 9.00 aż 10-tysięczna
armia maratończyków wystar-
tuje spod Stadionu Narodowe-
go, Mostem Poniatowskiego ru-
szy ku Marszałkowskiej, minie
Pałacu Kultury i Nauki kierując
się Królewską, Krakowskim
Przedmieściem, a potem Miodo-
wą aż do Konwiktorskiej. Zakro-
czymską zbiegnie na Wybrzeże
Gdańskie i Czerniakowską; do-

cierając do Szwoleżerów, prze-
mierzy Łazienki, Gagarina po-
wróci do Czerniakowskiej, by Wi-
tosa skierować się na Sobieskie-
go i po dotarciu do Świątyni
Opatrzności w Miasteczku Wila-
nów wspiąć się Arbuzową do No-
woursynowskiej, a następnie Kie-
dacza, Nugat i Gandhi dobiec do
Alei Komisji Edukacji Narodo-
wej, gdzie na odcinku od metra
Imielin do metra Ursynów cze-
kać będzie tradycyjnie najlepsza
Strefa Kibica pod dyrekcją burmi-
strza Piotra Guziała. Po wybie-
gnięciu na Puławską maratoń-
czycy przemkną przez Plac Unii

Lubelskiej w Aleję Szucha i Aleje
Ujazdowskie, skręcając na koniec
w Aleje Jerozolimskie. Mostem
Poniatowskiego wrócą na prawy
brzeg Wisły, osiągając metę przy
Narodowym, a tam powita ich
radosny timbre głosu naszego są-
siada z Ursynowa, dziennikarza
TVP Przemysława Babiarza. 

Spośród czołowych polskich
biegaczy na starcie maratonu
stanie pochodzący z Etiopii
Yared Shegumo. Faworytami bę-
dą jednak Kenijczycy: zwycięzca
prestiżowych maratonów Lon-
dynie, Berlinie, Chicago i Rot-
terdamie Felix Limo (rek.

2:06:14) oraz John Sammy Ki-
bet, który jest rekordzistą Mara-
tonu Warszawskiego, a jedno-
cześnie posiadaczem najlepsze-
go wyniku na ziemi polskiej –
2:08:17.

W sobotę znakomitą uwertu-
rą będzie rozpoczynający się w
samo południe maraton na rol-
kach ze zdobywczynią Pucharu
Świata w tej specjalności Alek-
sandrą Goss oraz maraton hand-
-bike’ów (godz. 16.00) z udzia-
łem mistrza Igrzysk Paraolimpij-
skich Rafała Wilka. Szczegóło-
we informacje: www.pzumara-
tonwarszawski.com m p

35. Maraton Warszawski z gwiazdami

Z Ursynowa na Narodowy...

Co roku, jesienią, Warsza-
wa zamienia się w siat-
karską stolicę Polski a w
kibicach budzi się sporto-
wy duch. To czas mnóstwa
emocji, jakich dostarcza
gra czołowych polskich (i
nie tylko) drużyn! 

Trybuny zapełniają się miło-
śnikami siatkówki, który bacz-
nie śledzą każdy set nie zapomi-

nając jednocześnie o Patronie
tego wyjątkowego spotkania.

„Jeżeli jest prawdą, a jest, że
istotą sportu jest walka człowie-
ka z samym sobą, to w przypad-
ku tych niezwykłych superme-
nów tę prawdę należy rozumieć
najzupełniej dosłownie.” – napi-
sał w 1995 roku, w Gazecie Wy-
borczej, Zdzisław Ambroziak.
Tym razem nie chodzi jednak o
walkę z samym sobą sensu stric-
te. Chodzi o uczciwe, czyste i
pełne pasji stracie tych najlep-
szych. 

W tym roku, w dniach 4-6
października, na ursynowskiej
hali UCSIR zobaczymy: ZAKSA
Kędzierzyn-Koźle, Wkręt-Met
AZS Częstochowa, Carrad Czar-

ni Radom, Lotos Trefl Gdańsk,
AZS Politechnika Warszawska
oraz gości specjalnych z Perugii!

Drużyny zagrają według po-
niższego plany, ale uprzedza-
my, że godziny rozgrywek mo-
gą ulec zmianie.

11.. DDZZIIEEŃŃ – piątek 4 paździer-
nika

I MECZ 17.00 Wkręt-met AZS
Częstochowa – AZS Politechni-
ka Warszawska

II MECZ 19.00 Lotos Trefl
Gdańsk – Cerrad Czarni Radom

22.. DDZZIIEEŃŃ - sobota 5 paździer-
nika

11.00 Mecz Przyjaciół Siat-
kówki

I MECZ 13.00 mecz o 5 miej-
sce (rozegrają drużyny które
przegrały mecze w DNIU I)

II MECZ 15.30 ZAKSA Kę-
dzierzyn-Koźle – wygrana dru-
żyna (Częstochowa/Warszawa)

III MECZ 18.00 Sir Safety Pe-
rugia – wygrana drużyna
(Gdańsk/Radom)

33.. DDZZIIEEŃŃ – niedziela 6 paź-
dziernika

9.00 finał zawodów gimna-
zjalnych

I MECZ 12.00 mecz o 3 miej-
sce (rozegrają drużyny które
przegrały mecze w DNIU II w
spotkaniach II i III)

II MECZ 14.30 FINAŁ (roze-
grają drużyny które wygrały
mecze w dniu II w spotkaniach
II i III).

w w w . a m b r o z i a k . o r g . p l

Memoriał Zdzisława Ambroziaka

W 10 ligowych meczach mi-
nionego weekendu druży-
ny SEMP’a 4 razy z boiska
schodziły wygrane, 4 razy
lepsi okazali się rywale a
dwa mecze zakończyły się
podziałem punktów.

Podsumowanie ligowych
zmagań drużyn SEMP’a Ursy-
nów jak co tydzień zaczynamy
od drużyny seniorów. Ostatnia li-
gowa potyczka z ATM Nowa
Wieś nie okazała się dla grają-
cych w A - klasie zawodników
szczęśliwa. Zawody wprawdzie
na początku układały się dla
Semp’a szczęśliwie, po 25 minu-
tach prowadzili 2:0. Później jed-
nak z minuty na minutę do gło-
su dochodzili goście a w naszym
zespole coś się zacięło. Nasi za-
wodnicy
przestali być
tak aktywni
jak na po-
czątku gry, a
to przełożyło
się na trzy
trafienia dla
przyjezd-
nych. Mecz
seniorów
Semp’a z
ATM Nowa
Wieś zakoń-
czył się rezul-
tatem 2:3.
Szkoda, bo
gdyby
Semp’y przez większość spotka-
nia zagrały tak jak w pierwszych
minutach z pewnością mogły te-
go dnia wygrać. Powody do za-
dowolenia dali wreszcie zawod-
nicy łączonego rocznika
1997/98. Po słabym początku
sezonu wreszcie wygrali. Zwy-
cięstwo cieszy tym bardziej, że
było okazałe, a ograny został do-
tychczasowy lider tabeli KS Świt
Barcząca. Mecz zakończył się re-
zultatem 5:2. Patrząc na obraz
gry z perspektywy kibica, można
było śmiało odnieść wrażenie,
że na czele ligowej stawki znaj-
duje się drużyna Semp’a. Nasi
juniorzy młodsi zupełnie zdomi-
nowali grę, a gdyby nie kiepska
skuteczność w pierwszej poło-
wie wynik z pewnością byłby
dwucyfrowy. Tuż po ostatnim
gwizdku sędziego w spotkani ju-
niorów młodszych na plac gry

wbiegli zawodnicy rocznika
1999 by zmierzyć się z Bronią
Radom. Gracze Broni mieli wię-
cej szczęścia od Świtu i wywieź-
li z Warszawy jeden punkt. Mecz
zakończył się remisem 2:2. W
ten weekend od Broni lepsze jed-
nak były Semp’y. Głównie za
sprawą piłkarzy rocznika 2000,
którzy również grali z zespołem
z Radomia. Tym razem 3 punk-
ty zostały jednak w stolicy, po
twardym i wyrównanym spotka-
niu Semp był górą wygrywając
3:2. Dzięki temu zwycięstwu
drużynie młodzików udało się
utrzymać pierwszeństwo w ta-
beli. Ważny mecz z Agrykolą gra-
ły żaki. Chłopcy z rocznika 2001
przegrali na własne życzenie 1:2,
a tracone gole były efektem bra-

ki koncen-
tracji i non-
szalancji w
obronie. Ta
przegrana
nieco kom-
plikuje sy-
tuację
Semp’a w
kontekście
awansu do
wyższej
klasy roz-
grywkowej
w przy-
szłym sezo-
nie, jednak
wciąż

wszystko jest możliwe. Rok
młodsi chłopcy grający w lidze
dwoma zespołami zagrali w
kratkę. Semp 2002 I pokonał za-
służenie 3:1 drużynę Świtu No-
wy Dwór Mazowiecki, natomiast
Semp II uległ nieznacznie szkół-
ce Barcelony 1:2. O identyczny
wynik jak gracze rocznika ‘97
pokusili się ich młodsi koledzy,
Orliki z rocznika 2003. Po bar-
dzo dobrej grze pokonali na wy-
jeździe wymagającego rywala -
warszawską Deltę 2:5.W dwóch
grach o zaledwie jeden ligowy
punkt pokusili się najmłodsi ligo-
wi przedstawiciele Sempa. Wy-
niki, jak to w tej kategorii wieko-
wej często bywa były iście hoke-
jowe. Jedna drużyna uległa Del-
cie 6:4, druga natomiast zremi-
sowała 8:8 z Przyszłością Wło-
chy.

B D

4-4-2 czyli weekendowy 
bilans SEMP’a
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Od ponad siedemdziesię-
ciu lat polskie społeczeń-
stwo powraca myślami we
wrześniu do wydarzeń z
roku 1939, kiedy pokole-
nie , które wielkim nakła-
dem krwi wywalczyło Nie-
podległość po 123 latach
niewoli, z wielkim bólem i
rozgoryczeniem przyjmo-
wało do wiadomości wrze-
śniową klęskę. 

Wydaje się, iż ogromnym suk-
cesem propagandy Polski Ludo-
wej było skierowanie związa-
nych z klęską emocji Polaków na
hitlerowskie Niemcy i Niemców.
Całkowicie przemilczany był
udział we wrześniowej zbrodni
drugiego z rozbójników – Związ-
ku Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich, który na mocy wcze-
śniejszego porozumienia z III
Rzeszą przejął ponad 50% tery-
torium Rzeczypospolitej, czyli
według Wielkiej Encyklopedii
Radzieckiej – terytorium „po-
kracznego bękarta Wersalu”. 

W dzisiejszych czasach opisy-
wanie działań wrześniowych jest
zbędne, albowiem bardzo do-
kładne opisy znaleźć można w
niezliczonych wydawnictwach,
w programach edukacyjnych te-
lewizji oraz w Internecie. Z tego
względu ograniczę się tylko do
kilku uwag i ilustracji niezbyt czę-
sto publikowanych. Pragnę
przede wszystkim przypomnieć
sceny z Brześcia, gdzie hitlerow-
ski Wermacht bratał się ze stali-
nowska Armią Czerwoną. Warto
mieć w pamięci te obrazy, albo-
wiem wyraźnie świadczą, iż
Związek Radziecki nie od zawsze
był wrogiem faszyzmu, jak to
triumfalnie deklarowano po II
wojnie światowej. Innym waż-
nym szczegółem jest miejsce,
gdzie sojusznicy świętowali roz-
gromienie Polski. Miejscem tym
był Brześć, zdobyty przez Niem-
ców i przekazany Sowietom,
zgodnie z załącznikiem mapo-
wym do paktu Ribbentrop-Mo-
łotow. Brześć jest także miejscem,
gdzie 21 lata wcześniej Rosja Ra-
dziecka podpisała z Niemcami
słynny Pokój Brzeski, na mocy

którego Rosja zawiesiła działa-
nia wojenne przeciw Niemcom i
przekazała im ogromne terytoria. 

Pokój brzeski pozwolił Niem-
com wycofać z frontu wschod-
niego gros swoich sił i skierować
je na front zachodni przeciwko
Francji, Wielkiej Brytanii i Sta-
nom Zjednoczonym. Być może,
nadanie miastu po II wojnie
światowej tytułu „Miasta-Boha-
tera” i stworzenie z twierdzy gi-
gantycznego monumentu chwa-
ły rosyjskiego oręża, było próbą
zatarcia wspomnień z 1918 oraz
scen z 1939 roku. Trzeba jednak
zauważyć, iż po upadku ZSRR
zmieniono scenariusz stałej wy-
stawy w miejscowym muzeum.
Obecnie prezentowane są m.in.
fotografie związane z polską
obroną Brześcia przed Niemca-
mi, jak również słynne fotografie
ze wspólnej, sowiecko-niemi-
eckiej defilady zwycięstwa.

Brześć nad Bugiem był w la-
tach międzywojennych stolicą
województwa poleskiego. Był
też ważnym portem rzecznym i
posiadał znaczny garnizon mają-
cy oparcie w fortyfikacjach daw-
nej rosyjskiej twierdzy „Brześć
Litewski” oraz w infrastrukturze
wojskowej stworzonej później
przez Polaków.

Po 1920 r. władze II RP z wiel-
kim rozmachem przystąpiły do
modernizacji miasta. Powstała
nowa urzędnicza dzielnica, wie-
le gmachów użyteczności publicz-
nej, w tym siedziba władz woje-
wództwa poleskiego. Gmach ten
jest znakomitym przykładem pol-
skiej architektury lat 30. XX wie-
ku i do dnia dzisiejszego impo-
nuje skalą i nowoczesnością.
Przed tym właśnie budynkiem
Sowieci i Niemcy postanowili od-
być wspólną defiladę swoich wa-
lecznych i bratnich wojsk. Budy-
nek znajduje się obecnie przy alei
Lenina, a pomnik wodza rewo-
lucji stoi do dziś w najbliższym
sąsiedztwie. Aleja jest reprezenta-
cyjna: szeroka, prestiżowo zabu-
dowana, toteż nadal wzdłuż tej
arterii urządza się najrozmaitsze
rocznicowe pochody.

L e c h  K r ó l i k o w s k i

Przed 74 laty Polska została zdradziecko zaatakowana przez skumany z Niemcami ZSRR

Siedemnastego września roku pamiętnego...
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KKoommbbrriigg SS..MM.. KKrriiwwoosszzeejjnn  ww rroozzmmoowwiiee zz ooffiicceerraammii XXIIXX kkoorrppuussuu
WWeerrmmaacchhttuu..

NNiieemmiieecckkoo-rraaddzziieecckkiiee bbrraatteerrssttwwoo bbrroonnii..
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Od jubileuszowej edycji
Warszawy Singera, która
zakończyła się 1 września
minął miesiąc. Podczas X
edycji festiwalu odbyło się
200 przeróżnych projek-
tów kulturalnych. 

Każdy mógł znaleźć coś
dla siebie – zarówno
osoby mocno związane

z kulturą żydowską, jak i te, któ-
re nie mają z nią wiele wspólne-
go. Na festiwal złożyły się kon-
certy, spektakle teatrów zagra-
nicznych i polskich, małe formy
teatralne, warsztaty, spotkania
literackie, pokazy filmowe i ku-
linarne, wystawy, wykłady i inne
atrakcje.

Nie sposób opisać
wszystkie wydarzenia
w ramach festiwalu,

bowiem ich różnorodność była
ogromna, a i odbywały się w róż-
nych miejscach, ale warto przy-
pomnieć wybrane.Teatr Żydow-
ski z Bukaresztu zaprezentował
spektakl „Yentl” na podstawie
opowiadania I. B. Singera. Ar-
gentyńska artystka Candelaria
Saenz Valiente wystąpiła z per-
formansem pt. „Golem”, pod-
czas którego wraz z widzami ule-
piła Golema, będącego w trady-
cji żydowskiej stworzeniem z gli-

ny na kształt człowieka, ale bez
duszy i mowy, posiadający nie-
zwykłą moc. Teatr Narodowy
Habima z Izraela pokazał spek-
takl „The Dybbuk. Between Two
Worlds” w adaptacji Shmuela
Shohata, łączący inspirację obra-
zami Chagalla, niemieckiego
ekspresjonizmu, filmami Tima
Burtona, a nawet słynnym
„Muppet Show” Jima Hensona.

Mieliśmy okazję oglą-
dać Włodzimierza
Pressa w monodra-

mie „My, Żydzi polscy” Juliana
Tuwima, Danutę Stankiewicz w
spektaklu muzycznym „Warsza-
wo ma”, która wystąpiła z akom-
paniamentem zespołu klezmer-
skiego, koncert Chóru Kantorów,
występ Tomasza Stańko, wysłu-
chać opowiadań I. B. Singera czy-
tanych przez aktorkę Teatru Ży-
dowskiego Helenę Wildę, kon-
certów Ani Rusowicz, Rona Da-
visa – kanadyjskiego pianisty jaz-
zowego, Krzysztofa Kiljańskiego,
odbyć spacer po ulicach Warsza-
wy z zespołem Tsigunz Fanfara
Avantura, wreszcie wysłuchać w
koncercie finałowym na pl. Grzy-
bowskim takich artystów jak Kay-
ah czy Joshua Nelson. Mogliśmy
także uczestniczyć w Shabat Sha-
lom i degustować potrawy ży-

dowskie, natomiast Teatr Żydow-
ski w Warszawie pokazał swoje
spektakle „Między dniem a nocą.
Dybuk”, „Noc całego życia”, „Ma-
rienbad” i „Kafka tańczy”.

N a koniec chciałbym się
zatrzymać przy kon-
cercie Joshuy Nelsona

– amerykańskiego muzyka go-
spel i pastora w kościele Bapty-
stów w Nowym Jorku, łączącego
hebrajską duchowość z soulo-
wym brzmieniem. Koncert na
pl. Grzybowskim trwał ponad
2,5 godziny, a mogliśmy wysłu-
chać takich znanych światowych
standardów jak utwory Luisa
Armstronga czy George Gersh-
wina. Rozgrzewający występ ze
świetnym zespołem i chórkiem
stworzył niepowtarzalne wraże-
nie i spowodował, że nawet prze-
chodnie zatrzymywali się i jeśli
nie tańczyli to przynajmniej po-
drygiwali w rytmie muzyki. Do
tego piękna pogoda i niesamowi-
ta atmosfera otwartych w nocy
sklepików i galerii przy ul. Próż-
nej pozostawiła w pamięci ten
jakże udany i niezwykle uroczy
wieczór. Szkoda, że na następne
takie przeżycia trzeba będzie
czekać do sierpnia przyszłego
roku.

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

Tysiące ludzi i ponad 200 imprez podczas 10. edycji festiwalu

Dziesięć dni pełnych zabawy czyli Warszawa Singera
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KREDYTY trudne, też prywatne,
668-308-435

LOMBARD - POŻYCZKI pod
zastaw, skup złota i srebra, 
al. KEN 97 lok.19, 
tel. 22 299-39-29, 531-501-301

AKTUALNIE, antyki wszelkie za
gotówkę, 504-017-418

ANTYKI, monety, znaczki,
pocztówki, meble, obrazy,

srebro, 22 235-38-79, 
601-235-118

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

KOLEKCJONER kupi stare
książki, pocztówki, monety,
zegarki, 502-011-257

KUPIĘ 
płyty winylowe i CD 

dojazd
609-155-327

1-2 POKOJOWE kupię, 
509-800-510

3-4 POKOJOWE kupię, 
509-800-510

31 m2 kwaterunek centrum na
większe, status obojętny, 
601-35-85-82

SPRZEDAM 3 pokoje 53 m2,
Ursynów, 504-636-366

AUTO każde kupię, całe,
uszkodzone, prod. po 1998
r.,gotówka, 730-750-888

AUTO SKUP
WARSZAWA
501-291-812

AA ANGIELSKI skutecznie, 
503-765-393

AKORDEON, 502-072-933
ANGIELSKI, dojazd, SP, tanio,

609-327-526
ANGIELSKI - efektywnie, 

502-371-607
ANGIELSKI, MATEMATYKA,

607-100-070
ANGIELSKI, niemiecki 

666-561-337 
ANGIELSKI, niemiecki - każdy

poziom, lingwistka, 608-323-660
ANGIELSKI, różne poziomy,

609-373-575

FIZYKA, MATEMATYKA, 
609-41-66-65

FRANCUSKI, 880-321-787
FRANCUSKI, ROSYJSKI, 

608-058-494
HISZPAŃSKI, 507-087-609
HISZPAŃSKI, 603-97-40-04
KOMPUTER seniorom, 

22 219-50-00
AA MATEMATYKA, 

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

nauczycielka gimnazjum i SP, 
693-329-929

MATEMATYKA, FIZYKA, 
22 649-40-27

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

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

NIEMIECKI, 607-204-097
POLSKI - liceum, gimnazjum,

duże doswiadczenie, 
602-159-910

POLSKI, matura, doświadczona,
22 641-66-59, 507-52-96-01

DOM jednorodzinny -
mieszkalne 160 m2, usługi 100 m2,
działka 320 m2 - W-wa Wilanów
Niski, dobry punkt, okazja,
właściciel, 691-706-872

DZIAŁKA budowlano-usługowa
przy trasie 722, tel. 602-77-03-61

GRUNT rolny 1,10 ha Prażmów,
602-77-03-61

GRUNT rolny 7 ha Prażmów,
602-77-03-61

SPRZEDAM dom nowy,
wykończony 305/1000 Zalesie
Dolne, 602-444-658

EMERYT/RENCISTA do
sprzątania bloków i terenów
przyległych, 695-151-785 po 18

EMERYT sprawny z
samochodem szuka pracy, 
606-181-949

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

KARDIOLOGA do przychodni
lekarskiej, 22 651-70-75, 605-440-
831, 609-373-582

SZUKAM pracy biurowej na
Ursynowie, 666-518-147

OPIEKA nad grobami
tanio i solidnie
500-336-607

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

WRÓŻKA, 504-636-366

ANTENY, 603-375-875

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

BIURO RACHUNKOWE, 
502-177-780

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

CleanLux 
pranie dywanów, wykładzin,

691-851-588

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

CYKLINOWANIE, 
663-163-070

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

507-153-734
ELEKTRYK - kuchnie, 

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

GAZ, hydraulika, 513-965-304
GAZOWE kotły, piecyki,

kuchnie - serwis, montaż;
hydraulika, 600-709-630

GŁADŹ bezpyłowo, panele,
malowanie, płyty k/g, ocieplenie,
885-397-821

HYDRAULIK, 22 644-31-29,
517-197-718

HYDRAULIKA, remonty 
602-651-211 

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
LUSTRA w domu klienta 

602-27-17-18
MALOWANIE, 722-920-650

AAA TELENAPRAWA, 
22 641-80-74

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

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

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

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

PRANIE dywanów, wykładzin,
tapicerek u klienta, 693-778-112

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie
501-535-889

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

REMONTY, wykończenia, 
503-321-785

ROLETY, PLISY, ŻALUZJE,
VERTICALE, MOSKITIERY,
MARKIZY, 602-380-218, 
22 641-18-85

ROLETY, siatki przeciwko
owadom 602 27 17 18

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

STOLARSKIE, naprawy,
przeróbki, szafki kuchenne, szafy
wnękowe na wymiar, 
22 641-34-38, 604-637-018

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

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

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

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

WIERCENIE
KARNISZE, itp.
608-303-530

ŻALUZJE, rolety 602-380-218,
22 641-18-85

ŻALUZJE, ROLETY, MARKIZY,
509-491-366

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

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

LEKARZ INTERNISTA - wizyty
domowe, 508-216-824
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Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

PPiiąątteekk,, 2277 wwrrzzeeśśnniiaa ii ppoonniiee-
ddzziiaałłeekk,, 3300 wwrrzzeeśśnniiaa;; 1188..0000-
2200..0000:: zapisy na indywidualne
lekcje gry na gitarze.

SSoobboottaa,, 2288 wwrrzzeeśśnniiaa,, 1188..0000::
Kino Dokumentu w Domu Sztu-
ki zaprasza na pokaz przedpre-
mierowy filmu Ryszarda Ka-
czyńskiego i Piotra Morawskiego
„Obietnica dzieciństwa” (Polska
2013, produkcja: Studio Filmo-
we Kalejdoskop i Telewizja Pol-
ska S.A., współfinansowanie:
Polski Instytut Sztuki Filmowej).
Po projekcji – spotkanie z twór-
cami. Wstęp wolny.*

NNiieeddzziieellaa,, 2299 wwrrzzeeśśnniiaa,, 1166..0000::
Koncert z cyklu „Tam, gdzie gra
muzyka” p.n. „Irlandzkie poże-
gnanie lata”. Wystąpią zespoły:
Reelandia, Inis An Rince, Ceili.
Wstęp wolny.

NNiieeddzziieellaa,, 2299 wwrrzzeeśśnniiaa,, 1188..0000::
Seans filmowy z cyklu „W Sta-
rym Kinie ze Stanisławem Janic-
kim”. W programie: ponownie
wprowadzony na polskie ekrany
w lipcu b.r., w wersji zrekonstru-
owanej cyfrowo, komediodra-
mat Charliego Chaplina „Dzisiej-
sze czasy” (USA 1936), poprze-
dzony wykładem historyka sztu-

ki filmowej red. Stanisława Ja-
nickiego. Wstęp wolny.*

PPoonniieeddzziiaałłeekk,, 3300 wwrrzzeeśśnniiaa,,
1199..0000:: Wieczór kabaretowy z
cyklu „Marek Majewski i jego
goście”. Wystąpią: kabaret
„Świerszczychrząszcz” ze
Szczebrzeszyna i Marek Ma-
jewski. Bezpłatne karty wstę-
pu wydaje kasa Domu Sztuki
w czwartek 26 września od
godz. 17.00.*

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów m.st. War-
szawy.

Galeria Domu Sztuki: wysta-
wa twórczości Hanny Rozpary
p.n. „WWII”. Wstęp wolny.

Dom Sztuki zaprasza do swo-
ich filii: 

Klubu Seniora (ul. Pięciolinii
10, tel. 22 643 02 10)

Modelarni Lotniczej (ul. Służ-
by Polsce 1, tel. 22 643 12 82)

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 3355 1177

W Galerii U trwa wystawa
Mariana i Piotra Nowińskich.

2299..0099.. gg.. 1188 – Spektakl Teatru
Wolandejskiego „Zwyciężaj”. Re-
zerwacja biletów na wolandej-
ski.pl

11..1100.. gg.. 1166,, 1177,, 1188 – Pokazowe
warsztaty etnograficzne dla
dzieci 5-7 lat. Wstęp wolny po
uprzedniej rezerwacji. Informa-
cje i zapisy: tel: 604 625 016, za-
pisy@etnosfera.pl

55..1100.. gg.. 1177 – Kabaret Czesuaf
z Poznania – trzykrotni laureaci
nagród na przeglądzie kabare-
towym PAKA – w najnowszym
programie „Nie w kij dmuchał”.
Bilety w cenie 20/25 zł – przyj-
mujemy telefoniczne rezerwa-
cje pod nr 855 35 17.

WWyyppoożżyycczzaallnniiaa nnrr 3344 
uull.. 66- ggoo SSiieerrppnniiaa 2233 

Spotkanie z Anną Czelej w
cyklu „Kuchnia i Literatura” pt.
„Kuchnia Pięciu Przemian”,
które odbędzie się 28 września
(sobota) o godz. 17.00 w Wy-
pożyczalni nr 34 ul. 6 Sierpnia
23 (Zielony Ursynów). Wstęp
wolny.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

2266..0099 –– cczzwwaarrtteekk – dr Izabe-
la Winiarska w cyklu „Historia
języka i literatury” pt. „Literatu-
ra polska jako inspiracja dla ma-
larstwa”.

Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
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
Straż Miejska 7 0 1  7 6  9 5

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

IInnffoolliinniiaa AAAA 
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21
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Jesienne zagadkiJesienne zagadki
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje SStteeffaann MMaattuusszzcczzyykk
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w
poniedziałek między godz. 12.00 a 12.30 . R y s z a r d  K o c h a n

NNaabboorryy ddoo sseekkccjjii lleekkkkooaattlleettyycczznneejj
Akademicki Klub Lekkoatletyczny Ursy-

nów zaprasza dzieci i młodzież do udziału
w zajęciach sportowych. Grupy naborowe
roczniki 2001-2003 (zajęcia ogólnorozwo-
jowe z ukierunkowaniem na LA). Treningi
dla zawansowanych roczniki 1996-2000.
Szkolenie prowadzone jest w grupach spe-
cjalistycznych do 12 osób (rzuty, biegi krót-
kie, biegi średnie, skoki) przez wykwalifiko-
waną kadrę trenerską. I Ty możesz zostać
mistrzem. 

Zgłoszenia tel. 604 201 797, 22 790 23 79
lub akl@sggw.pl. Szkolenie sportowe wspie-
rane przez Miasto Stołeczne Warszawa.

„„BBeezzppiieecczznnaa WWaarrsszzaawwiiaannkkaa””
Blisko 200 pań zostanie przeszkolonych w ra-

mach kolejnej edycji „Bezpiecznej Warszawianki”.
Pierwsze zajęcia odbędą się 3-6 października (dwie
grupy w czwartek, trzy w piątek, dwie w sobotę i
dwie w niedzielę). Informacje pod numerem tele-
fonu: 22 855 33 11.

Udział jest bezpłatny. Zajęcia trwają 11 tygodni,
odbywać się będą w czwartki (godzina 17:00 i
19:00), piątki (godzina 15:00, 17:00 i 19:00), w so-
boty (godz. 10.00 i 12.00) i niedziele (godz. 10.00
i 12.00). Kurs prowadzony jest przy ul. Szolc-Rog-
ozińskiego 1. Uczestniczka kursu musi być pełno-
letnia, posiadać zaświadczenie od lekarza podsta-
wowej opieki. S t r a ż  M i e j s k a

VVaaggaabbuunndduuss
Niedziela 29.09.2013 r. (Termy w Mszczonowie) – tradycyj-

na wycieczka rowerowa do kąpieliska termalnego w Mszczono-
wie. 

Trasa: Teresin Niepokalanów - Szymanów ( neobarokowy
pałac i park ) - Puszcza Bolimowska - Mszczonów ( godzinna ką-
piel w zespole basenów termalnych Termy Mszczonów
http://www.termy-mszczonow.eu/, temperatura wody od 30 do
34 st C, bilet wstępu 17,00 zł , płatność tylko gotówką, rowery
zostawiamy w zamkniętym pomieszczeniu ) - Zespół Pałacowy
w Radziejowicach ( zwiedzanie parku ) - Żyrardów (ok. 70 km).

Wyjazd pociągiem KM 302 z W-wy Wsch. o 08:52, W-wy
Śródm. o 09:01, W-wy Zach. o 09:06. Zbiórka po przyjeździe po-
ciągu do Teresina Niepokalanowa 

o godz. 09:47 . Powrót pociągiem z Żyrardowa ok. godz.
17:00-18:00.

Należy zabrać oświetlenie roweru oraz prowiant. Nie jest
przewidziana przerwa obiadowa.

Prowadzą: Agnieszka i Andrzej Roman (e-mail: aaaro-
man@gmail.com)

Niedziela 06.10.2013 (Lasy Łochowskie i Puszcza Biała) –
Wycieczka rowerowa na trasie Barchów-Pogorzelec-Kamieńczy-
k-Brańszczyk-Tuchlin-Brok-Wilczogęby-Łochów (ok 68 km, w
tym ok. 20 km drogami gruntowymi). Trasa może ulec wydłu-
żeniu do ok. 82km w przypadku nie kursowania promu na Bu-
gu w Kamieńczyku. Dodatkowe koszty: prom 3.50 zł, oraz dla
chętnych muzeum etnograficzne w Kamieńczyku. .

Wyjazd poc. KM 601 z Warszawy Wileńskiej o godz 7:50,
przyjazd do Barchowa o godz 8:58, zbiórka na stacji Barchów po
przyjeździe pociągu. Powrót poc. KM z Łochowa o godz 16.34
lub 17.52. Należy zabrać oświetlenie roweru.

Prowadzi: Paweł Rozwadowski (e-mail: pawrozik@gma-
il.com)

Informujemy również o organizacji zimowiska w Zawoi
(26.12.2013 - 01.01.2014). Termin zgłoszeń do 6.10.2013 r.
Szczegóły http://vagabundus.na7.pl.
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