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J ak szybko zmienia się punkt
widzenia, gdy nagle ma się
coś do stracenia... Takim

wierszykiem pozwolę sobie zacząć
cotygodniową analizę stołecznej
rzeczywistości. Oto poseł Platformy
Obywatelskiej Marcin Kierwiński
radośnie oznajmił tonem zbawcy
narodu, że złożony w Sejmie przez
PO projekt “dużej” ustawy repry-
watyzacyjnej zakończy wreszcie
handel roszczeniami i zapewni
ochronę praw lokatorów w budyn-
kach niekoniecznie odzyskiwanych
przez prawowitych spadkobierców,
gwarantując, że nie będzie zwro-
tów w naturze, tylko wypłata od-
szkodowań, tycząca wyłącznie
wartości gruntu, jeśli dom był w
wyniku działań wojennych zbu-
rzony. Jakaż to wielka ulga w sytu-
acji, gdy niemal połowa Warszawy
została już rozgrabiona, na pozór
w majestacie prawa, a w  szczegól-
ności wyroków sądowych, na do-
datek zaś - za przyzwoleniem pani
prezydent Hanny Gronkiewicz-
Waltz, nomen omen wiceprzewod-
niczącej PO, partii, która na fo-
rum sejmowym dokonała wresz-
cie tak heroicznego wyczynu!

I le lat trzeba było czekać, ile de-
sperackich apeli ogłosić, ile ma-
jątku komunalnego stracić i ile

krzywdy ludzkiej spowodować, że-
by doczekać się wreszcie projektu,
którego zasadnicze punkty podyk-
towało w końcu już nie tyle znie-

cierpliwione, ile wprost zbuntowa-
ne społeczeństwo, wspierane przez
co odważniejsze media! Jeszcze nie-
dawno pani prezydent przekony-
wała czepiających się jej reprywa-
tyzacyjnych poczynań pismaków,
że wszystko w ratuszu dzieje się
zgodnie z prawem, wiceprezydent
Jarosław Jóźwiak ma pieczę nad
wszystkim, a Biuro Gospodarki
Nieruchomościami z Marcinem
Bajką na czele jest absolutnie okay
i jeśli zdarzają się jakieś niedopa-
trzenia, to tylko z winy Minister-
stwa Finansów. I nagle całkowicie
zmieniła zapatrywania, paru waż-
nych urzędników z wiceprezyden-
tami na czele wyrzuciła na zbity
pysk i przynajmniej jedną repry-
watyzację (Chmielnej 70) oceniła
jako “pochopną”...

O wa “pochopność” w ustach
mera odpowiadającego za
nieruchomościowe zasoby

stolicy kraju to termin bardziej za-
krawający na kpinę. Przecież tylko
w tym jednym, jedynym wypadku
chodziło o działkę wartą ponoć 160
mln złotych, a reprywatyzacji do-
konano prawem kaduka. Tymcza-
sem reprywatyzowanych nielegal-
nie działek było o wiele więcej. Ich
spis przedstawiła dzielna ekipa
“Miasto jest nasze” z Janem Śpie-
wakiem na czele. 

W arszawski ratusz był głu-
chy na głosy mieszkań-
ców. Jeszcze w czerwcu

rzecznik Bartosz Milczarczyk po-
uczał redakcję “Passy”, że publi-
kuje “niesprawdzone informacje”
w sprawie reprywatyzacji Narbut-
ta 60 i nieoczekiwanie zamilkł do-
piero wtedy, gdy okazało się, że to
my mamy rację i właśnie ten skan-
daliczny przypadek znalazł się
wśród dziewięciu, rozpatrywanych
w przyspieszonym tempie przez
jedną z pozawarszawskich proku-

ratur, bowiem warszawskie raczy-
ły się w tej sprawie po prostu wygłu-
piać, stosując z wielką ochotą wy-
próbowane narzędzie do ewentual-
nego ukrywania przestępstw - w
postaci umorzenia. 

O czywiście, byłoby jawną
niesprawiedliwością przy-
pisywanie winy za dziką

reprywatyzację wyłącznie chłop-
com i dziewczynom z Platformy
Obywatelskiej, skoro do stworze-
nia zła walnie przyczyniło się w
skali 27 lat parę innych partii, jak
choćby wiecznie głodny posad w
stolicy Sojusz Lewicy Demokratycz-
nej, niejednokrotnie przemiano-
wywany przez obywateli na “So-
jusz Lewizny”. Chociaż dziś karty

rozdaje Prawo i Sprawiedliwość,
trudno uznać, żeby i ta partia wal-
czyła o uregulowanie problemów
reprywatyzacyjnych jak lwica.
Jeszcze pod koniec ubiegłego roku
śp. poseł Artur Górski, który był
człowiekiem wyjątkowo czułym na
krzywdę bliźnich, zapewniał mnie
w oficjalnym wywiadzie, że za re-
prywatyzację po bożemu PiS weź-
mie się dopiero w następnym czte-
roleciu, bo ma na razie ważniejsze
sprawy na tapecie. Aż strach po-
myśleć, do jakiego stopnia War-
szawa zostałaby rozkradziona,
gdyby rządząca w kraju partia
chciała zwlekać z porządkowa-
niem reprywatyzacji do kolejnej
kadencji...

Z wracania warszawskich
nieruchomości prywatnym
właścicielom okazała się nie

tylko pełną kompromitacją do-
puszczających do przestępczych
działań polityków i skorumpowa-
nych zapewne urzędników, lecz
również, a może nawet przede
wszystkim - aparatów ścigania i
wymiaru sprawiedliwości, w szcze-
gólności sądów i stołecznej pale-
stry. Jakim cudem można było
klepnąć niemal za każdym razem
wyłudzenia miejskiego majątku
metodą “na kuratora”? Czy sę-
dziowie doznawali akurat po-
mroczności jasnej, czy pomiesza-
nia zmysłów, wierząc w bajdy gru-
py cwaniaków, czyniących z za-

rządu miasta pijane dziecko we
mgle? Czy przez analogię do zawo-
du lekarza (błąd w sztuce medycz-
nej) nie należałoby w tej sytuacji
zarzucić sędziom popełniania błę-
du w sztuce prawniczej? Przecież
w następstwie sprzyjających oszu-
stom wyroków Warszawa straciła
bezpowrotnie olbrzymią połać
swoich zasobów nieruchomościo-
wych, w tym tereny i budynki słu-
żące ważnym celom społecznym.
Przy czym nie brano w ogóle pod
uwagę, że dokonane w 1945 upań-
stwowienie, a potem skomunalizo-
wanie owego majątku zostało spo-
wodowane kataklizmem drugiej
wojny światowej i było jedynym
wyjściem, umożliwiającym możli-
wie szybkie podniesienie miasta z
ruin, stosowanym zresztą również
w zachodniej Europie. 

J awna granda - to byłoby
najdelikatniejsze określenie
reprywatyzacyjnych wypa-

czeń. Jak teraz słusznie się przy-
pomina, zaczęły się one od dzia-
łań niesławnej pamięci Komisji
Majątkowej, która bezkarnie mo-
gła rozdrapywać majątek komu-
nalny pod pozorem zwracania
utraconych dóbr Kościołowi. A
Kościół, łapczywie zagarniający
upatrzone nieruchomości, nie
oglądał się na potrzeby społeczeń-
stwa. Co więcej, gdy już się wy-
starczająco nachapał, nawet nie
próbował stawać publicznie w
obronie nieszczęśników, których
wyrzucali na bruk oszuści stro-
jący się w piórka odzyskujących
swoją własność “kamieniczni-
ków”. Czy to nie wstyd, żeby ko-
ścielni dygnitarze – zamiast po-
magać wiernym – dbali głównie o
własną kasę? 

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

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l

JJ aa kk  ss ii ęę  nn aa cc hh aa pp aa ćć  ii  nn ii ee  dd aa ćć  zz łł aa pp aa ććJJ aa kk  ss ii ęę  nn aa cc hh aa pp aa ćć  ii  nn ii ee  dd aa ćć  zz łł aa pp aa ćć

RYS. PETRO/AUGUST
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O kulturze na Ursynowie mówi zastępca burmistrza Łukasz Ciołko

Ludzie są naszym największym kapitałem

PPAASSSSAA:: PPaanniiee bbuurrmmiissttrrzzuu,, cczzyy ssttaallii
bbyywwaallccyy ssppóółłddzziieellcczzyycchh ddoommóóww kkuullttuu-
rryy,, cczzyyllii ggłłóówwnniiee sseenniioorrzzyy,, bbęęddąą zzaaddoo-
wwoolleennii zzee zzbblliiżżaajjąącceeggoo ssiięę nnoowweeggoo sseezzoo-
nnuu aarrttyyssttyycczznneeggoo??   

ŁŁUUKKAASSZZ CCIIOOŁŁKKOO:: Jestem przekona-
ny, że repertuar, który przygotowali-
śmy wraz ze spółdzielczymi domami
kultury, przypadnie do gustu wszyst-
kim odbiorcom. Rzeczywiście, domi-

nującą grupą odbiorców naszych przed-
sięwzięć, realizowanych w placówkach
kulturalnych, są osoby w wieku 60+,
ale to jest powód do dumy. Po prostu
dbamy o osoby wchodzące w jesień ży-
cia i staramy się proponować im zarów-
no aktywności sportowe, jak i imprezy
kulturalne. Oprócz popularnych cykli,
takich jak „Dawnych wspomnień czar”,
„Wielka sława to żart” czy z „Powróć-

my…” , warto pamiętać o czekającym
nas w listopadzie „Tygodniu Seniora”, a
więc  serii koncertów, seansów filmo-
wych czy wystaw, ale także rozpoczyna-
jącej się w październiku kolejnej edycji
Wolnego Uniwersytetu Ursynowa czy-
li wykładów z zakresu varsavianistyki i
geografii.  Oprócz tego mógłbym długo
wymieniać zajęcia dla seniorów, które
dzielnica finansuje, takie jak nauka ję-
zyka angielskiego, kursy obsługi kom-
putera, warsztaty artystyczne czy spor-
towe, jak np. projekt „Ursynowski se-
nior bezpieczny, aktywny i zdrowy” i
wiele wiele innych. To wszystko składa
się na bardzo bogatą, kompleksową i
kompletną ofertę kierowaną do osób
starszych. 

CCzzyyllii ww zzaakkrreessiiee ppoolliittyykkii kkuullttuurraall-
nneejj wwłłaaddzzee ddzziieellnniiccyy sskkuuppiiaajjąą ssiięę nnaa
sseenniioorraacchh?? 

Seniorzy są dla nas bardzo ważni,
ale oczywiście pamiętamy też o po-
trzebach przedstawicieli innych grup
wiekowych. Inwestujemy w edukację
kulturalną najmłodszych. Równole-
gle do inauguracji sezonu artystyczne-
go spółdzielcze domy kultury rozpo-
częły rekrutację na zajęcia i warszta-
ty artystyczne z bardzo wielu dzie-
dzin sztuki, takich jak malarstwo,
rzeźba, taniec, muzyka czy teatr.
Wszystkie zajęcia, które odbywają się
w tych placówkach nieodpłatnie, są
finansowane przez urząd dzielnicy. Z
myślą o edukacji kulturalnej najmłod-
szych byłem inicjatorem przywrócenia
spektakli teatralnych dla dzieci. Myślę,
że te działania zaprocentują w przy-
szłości i sprawią, że młodzi ursyno-
wianie wyrosną na świadomych od-
biorców kultury, a niektórzy z nich
może zasilą i tak liczną już grupę lo-
kalnych twórców. Nie zapominajmy
też o konkursie wokalnym „Ursynów

Music Fest” dla młodzieży w wieku
szkolnym oraz Festiwalu Ursynów Hip
Hop Fest, którego drugą edycję wła-
śnie przygotowujemy. 

CCzzyyllii sseenniioorrzzyy ii ddzziieeccii,, aa ccoo zz ppoozzoo-
ssttaałłyymmii?? 

Wiele przygotowywanych wydarzeń
kulturalnych kierujemy do uniwersal-
nego odbiorcy – takie są z pewnością
koncerty w Multikinie. W tym roku po
raz pierwszy podczas Inauguracji Ro-
ku Kulturalnego odbędzie się występ
„Grupy MoCarta” w tym właśnie miej-
scu, które jest największą salą koncer-
tową na Ursynowie.  Zresztą wiele na-
szych przedsięwzięć cieszy się popu-
larnością zarówno u ludzi w moim wie-
ku, jak i starszych.  Poza tym wybiera-
jąc wykonawców, stawiamy na świe-
żość i młodość, dlatego podczas week-
endowych koncertów usłyszymy Annę
Dereszowską w repertuarze Henryka
Warsa czy Jacka Bończyka wykonują-
cego piosenki Stanisława Staszewskie-
go. Do tej pory pamiętam jak w ze-
szłym roku Warszawskie Combo Ta-
neczne poderwało do wyśmienitej za-
bawy dojrzałą publiczność wykonując
szlagiery sprzed ponad pół wieku. Mo-
żemy organizować koncerty, które łą-
czą pokolenia i dają dużo radości za-
równo młodszej, jak i starszej części
publiczności. I po prostu to robimy. Po-
nadto nasze przedsięwzięcia mają wa-
lor edukacyjny i popularyzatorski. Po-
przez takie działania możemy zapre-
zentować to, co cenne i wartościowe, i
w ten sposób promować kulturę i za-
chęcać do korzystania z niej.  Stąd też
wiele koncertów muzyki poważnej, w
tym cykle „Muzyczne Lato na Ursyno-
wie”, „Koncerty na Ursynowie” czy
„Muzyka u św. Katarzyny”. Podczas In-
auguracji Roku Kulturalnego zaprosi-
my premierowo na skwer przy fontan-

nie przy ul. Bronikowskiego (Kabaty)
na recital chopinowski w wykonaniu
Marka Bracha – liczę na familijny cha-
rakter tego wydarzenia.  

GGddzziiee sszzuukkaaćć iinnffoorrmmaaccjjii oo wwyyddaarrzzee-
nniiaacchh kkuullttuurraallnnyycchh nnaa UUrrssyynnoowwiiee ?? 

Oczywiście na naszej stronie inter-
netowej www.ursynow.pl, ale także w
spółdzielczych domach kultury. 

AA ccoo zz wweejjśścciióówwkkaammii?? IIcchh ddyyssttrryybbuu-
ccjjaa wwzzbbuuddzzaa zzaawwsszzee ppeewwnnee kkoonnttrroo-
wweerrssjjee....

Bezpłatne karty wstępu szybko się
rozchodzą, to prawda, ponieważ sale
widowiskowe mają ograniczoną pojem-
ność. Warto śledzić repertuary poszcze-
gólnych placówek. Od połowy wrze-
śnia zaproponowałem spółdzielczym
domom kultury wprowadzenie nowej
reguły. Wszystkie ośrodki kultury będą
rozdawały bezpłatne karty wstępu tego
samego dnia – w każdy czwartek po-
przedzający wydarzenie w danej pla-
cówce od godz. 18.00. Mam nadzieję, że
spowoduje to zwiększenie dostępności
wejściówek.

OOggłłoossiilliiśścciiee kkoolleejjnnyy nnaabbóórr ddoo ssttyy-
ppeennddiiuumm zz zzaakkrreessuu kkuullttuurryy.. CCzzyy jjeesstt
PPaann zzaaddoowwoolloonnyy zz tteeggoorroocczznnyycchh ssttyy-
ppeennddyyssttóóww??

Na finalne efekty musimy jeszcze po-
czekać, sześciu stypendystów ma czas
do końca grudnia, aby zaprezentować
swoje prace. Niemniej mam głęboką
nadzieję, że będziemy z nich nie tylko
zadowoleni, ale wręcz dumni. Na Ursy-
nowie środowisko artystów jest bardzo
liczne i uważam, że wyróżniający się
jego przedstawiciele zasługują na
wsparcie, które z pewnością zaprocen-
tuje. Ludzie są naszym największym
kapitałem.

R o z m a w i a ł  R A F A Ł  K O S

OOdd wwiieelluu ddnnii mmiieesszzkkaańńccyy uulliiccyy LLaacchhmmaannaa nnaa UUrrssyynnoowwiiee sskkaarrżżąą ssiięę nnaa wwiieerrzzbbęę,, rroozzpprrzzeessttrrzzeenniiaajjąąccąą ssiięę
nnaadd kkiillkkoommaa mmiieejjssccaammii ppaarrkkiinnggoowwyymmii nnaa ttyyłłaacchh DDoommuu KKuullttuurryy „„SSttookkłłoossyy””.. WWiieerrzzbbaa nniiee ttyyllkkoo uuttrruuddnniiaa
ppaarrkkoowwaanniiee,, lleecczz rróówwnniieeżż ppoowwoodduujjee nniisszzcczzeenniiee llaakkiieerruu ssttoojjąąccyycchh ppoodd nniiąą aauutt.. OObbiieettnniiccee kkiieerroowwnniiccttwwaa
mmiieejjssccoowweejj ssppóółłddzziieellnnii mmiieesszzkkaanniioowweejj oo sskkrróócceenniiuu ggaałłęęzzii ppoottęężżnneeggoo ddrrzzeewwaa zzaacczzyynnaajjąą bbyyćć jjuużż
ttrraakkttoowwaannee nniicczzyymm pprrzzyyssłłoowwiioowwee ggrruusszzkkii nnaa wwiieerrzzbbiiee.. CCzzyy rrzzeecczzyywwiiśścciiee wwyykkoonnaanniiee ooddppoowwiieeddnniieejj
pprrzzyycciinnkkii jjeesstt zzaaddaanniieemm ppoonnaadd ssiiłłyy ssppóółłddzziieellcczzeeggoo ggiiggaannttaa??

Tempa nabiera realizacja projektów wybranych w ubiegłorocznej edycji budżetu
partycypacyjnego. Realizowane są zarówno projekty infrastrukturalne, jak i te
związane z ekologią czy sportem. 

W ramach projektu „Widoczny pieszy – lampy doświetlające przejścia” doświetlono osiem przejść
dla pieszych. Nowe lampy pojawiły się na: ul. Belgradzkiej (na zebrach przy ul. Lokajskiego, ul. La-
sek Brzozowy i ul. Żabińskiego), ul. Lanciego (dwa przejścia przy ul. Migdałowej), na skrzyżowaniu
ul. Stryjeńskich z ul. Przy Bażantarni (dwa przejścia) i ul. Wąwozowej z ul. Dembego. Co ważne, no-
we oświetlenie ma barwię światła kontrastującą z okolicznym oświetleniem – co jeszcze bardziej zwra-
ca uwagę kierowców. Pomysł doświetlenia przejść zwiększający bezpieczeństwo pieszych poparło 1
364 mieszkańców Ursynowa. 

Kolejny z projektów to „Budki dla ptaków - EKO MIASTO”.  W związku z jego realizacją w niedzie-
lę, 11 września, odbył się piknik rodzinny, w czasie którego mieszkańcy pod nadzorem ornitologa zbu-
dowali 50 budek lęgowych. Gotowe domki dla ptaków zostały ponumerowane i każdy, kto je złożył,
otrzyma informację, w którym miejscu Ursynowa zawiśnie „jego” budka. W czasie pikniku można by-
ło także porozmawiać o zwyczajach ptaków oraz o tym, w jaki sposób je dokarmiać. 

Do 17 grudnia trwają zajęcia w ramach projektu “Zumba integruje, Zumba ciało kształtuje – bez-
płatne zajęcia dla wszystkich z równoczesnymi zajęciami dla dzieci”. Zajęcia odbywają się w każdą
sobotę w dwóch blokach w godz. 13.00-13.45 i 14.00-14.45. Na spotkania w Szkole Tańca Riviera przy
ul. Dembowskiego 1 (metro Stokłosy) obowiązują zapisy tel. 607 955 995 lub za pośrednictwem for-
mularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.taniec.net.

F o t o  Z D M

Jest szansa na stypendium
Zajmujesz się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury, opieką nad zabytkami, lub

realizujesz projekty tematyczne związane z dzielnicą Ursynów? Ursynowscy urzędnicy szukają wła-
śnie Ciebie! 

Można już ubiegać się o przyznanie stypendium artystycznego na 2017 rok – w połowie paździer-
nika upływa termin składania wniosków. W projekcie przyszłorocznego budżetu dzielnicy zapla-
nowano na stypendia kwotę 80 000 zł. Sylwetki ubiegłorocznych stypendystów oraz projekty, na
które otrzymali dofinansowanie, były przedstawiane na łamach 

„Passy”. Władze dzielnicy doszły do wniosku, że stypendia to dobrze wydane pieniądze i w przy-
szłym roku zamierzają przyznać kolejne.  

Zgodnie z obowiązującym regulaminem, wnioski o przyznanie dzielnicowego stypendium na
2017 r. należy składać wyłącznie w formie papierowej. Można to zrobić, składając do 14 paździer-
nika wniosek osobiście w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów lub za pośrednictwem poczty (wy-
syłka pod adresem urzędu), z adnotacją „Stypendia kulturalne 2017”, przy czym data stempla pocz-
towego nie może być późniejsza niż 15 października 2016 r. 

Wniosek i regulamin są dostępne na stronie internetowej www.stypendia.um.warszawa.pl.
Wyjaśnień i dodatkowych informacji udziela (od poniedziałku do piątku w godz. 13-16) Wydział
Kultury dla Dzielnicy Ursynów - tel. 22 443 7245 (7246), e-mail: kultura@ursynow.pl”.

Gruszki na wierzbie?

Realizacja projektów BP 2016 

Dla ludzi i ptaków
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10 i 11 września dzielnica Wilanów ob-
chodziła swoje święto .

Wśród wielu atrakcji była m.in.: gra terenowa
„Luneta Czasu i odsiecz wiedeńska”, która przybli-
żyła czasy panowania wielkiego króla Jana III.
Na scenie ustawionej w Royal Wilanów królowa-

ły tańce polskie w wykonaniu zespołów działają-
cych przy Centrum Kultury Wilanów. Odbyły się
także pokazy mody. Dzieci zaprezentowały ubra-
nia od polskich projektantów. 

Monika Morozowska przekonywała, że war-
to jest czytać i zaprosiła do wspólnego czytania
książek. Nie zabrakło także sportowych emo-
cji. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w za-
wodach na torze przeszkód. Biblioteka Publicz-
na zorganizowała spotkanie z Pipi Pończoszan-
ką, w której rolę wcieliła się fantastyczna Edy-
ta Jungowska. 

Duże zainteresowanie wzbudziła wizyta towa-
rzysza husarskiego, prezentującego elementy stro-
ju husarza oraz pokazującego elementy fechtun-
ku z szablą. W Muzeum Pałacu Króla Jana III moż-
na było wziąć udział w wielkiej uczcie u króla – by-
ła to rekonstrukcja uczty z 1684 r. w Jaworowie.
Odbyły się także pokazy chorągwiarzy i warszta-
ty tańców dworskich. Natomiast w niedzielny
wieczór przed wilanowską publicznością wystą-
pił Artur Dutkiewicz Trio, jeden z najlepszych pol-
skich zespołów jazzowych, o wyrazistym i rozpo-
znawalnym stylu. 

Obchody Dni Wilanowa 2016 zakończyła msza
św. z oprawą artystyczną z okazji 333. rocznicy od-
sieczy wiedeńskiej, która została odprawiona 12
września w kościele św. Anny. 

y b y

W niedzielę 18 września, w parku im. Romana Kozłowskiego przy Kopie Cwila na
Ursynowie w godzinach 11:00-15:00 odbędzie się Warszawski Piknik Rodzinny
Prudential. Jest to jedno z wielu wydarzeń w ramach organizowanych w najbliższy
weekend Warszawskich Dni Rodzinnych. 

Na mieszkańców Ursynowa czekają m.in. szaleństwa na skakańcach, warsztaty, treningi sportowe,
animacje dla maluchów oraz pokazy i eksperymenty naukowe. Zgodnie z pomysłem organizatorów,
piknik to nie tylko świetna zabawa, ale również okazja do nauczenia się wielu ciekawych rzeczy

Na pikniku pojawią się również służby porządkowe: Straż Miejska oraz Straż Pożarna. Będzie
więc okazja do obejrzenia sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz sprzętu, którym na co dzień posługuje
się Patrol „EKO”. Więcej na www.warszawskiednirodzinne.pl. 

W sobotę, 17 września, na terenie przed siedzibą ursynowskiego ratusza, w
godzinach 10.00-13.00, za przyniesione surowce wtórne będzie można otrzymać
sadzonki roślin. Jest to kolejna edycja Warszawskich Dni Recyklingu (WDR) –
imprezy ekologicznej, która tradycyjnie już odbywa się we wszystkich dzielnicach –
także na Ursynowie. 

Celem pikniku jest promowanie recyklingu – mieszkańcy mogą przynieść plastik, szkło, metal, papier,
oraz „elektrośmieci”. Tak jak w przypadku poprzednich edycji w zamian za przyniesione odpady będzie
można otrzymać sadzonki krzewów, kwiatów, cebulek i ziół. 

W tym roku częścią WDR będzie również akcja fundacji Nasza-Ziemia – „Sprzątanie Świata”.
Mieszkańcy Dzielnicy Ursynów mogą włączyć się w akcję uczestnicząc w zaplanowanym w godz. 10.00
– 12.00 sprzątania Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK. Urząd Dzielnicy Ursynów zapewnia
worki i rękawice oraz kontener na zebrane odpady.

„Czysty Ursynów” – zaproszenie
Gdy spacerowałem niedawno po ursynowskich szlakach, zatrzymał mnie siwy mężczyzna  i spytał,

czy nie przyłączę się do jego akcji „zabierz jeden śmieć”. W ręku niósł reklamówkę, do której
zbierał zauważone przy drodze śmieci: porzucone butelki, puszki po piwie, pudełka po papierosach,
opakowania po jedzeniu i torebki foliowe. Zaczęliśmy rozmawiać. Powiedział, że jeżeli choć raz w
tygodniu uprzątnę jedną butelkę i wyniosę do najbliższego śmietnika, to przez rok wyniosę 52 butelki,
a to już całkiem spora górka. Spytałem, dlaczego to robi. Odpowiedział, że cieszy go, iż  zostawia
za sobą ładniejszy i bezpieczniejszy  świat: butelki są niebezpieczne dla psów i spacerujących
dzieci, a puszka po piwie czy otwarta butelka po słodkim napoju staje się śmiertelną pułapką dla
owadów. Bezmyślnie wyrzucona puszka po piwie może uśmiercić kilkadziesiąt żuków.

Tym spotkanym mężczyzną był mieszkaniec Natolina, pan Henryk Klitenik, który od wielu lat
czyni Ursynów czystszym i ładniejszym  i namawia mijanych ludzi, by przyłączyli się do jego akcji.
Efekty ich pracy zauważa wielu mieszkańców naszej dzielnicy. Zrobiło się czyściej.

Jako Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa bez wahania przyłączyliśmy się do akcji, uznając że to
świetny pomysł. Zamiast narzekać na brud i bałagan, można niewielkim wysiłkiem wielu osób dużo
zmienić. Pamiętam, że jeszcze niedawno tylko nieliczni sprzątali po swoich psach, teraz nieliczni
nie sprzątają. Tak samo może być z zaśmiecaniem dzielnicy. 

Międzynarodowa kampania Sprzątania Świata odbywa się co roku w trzeci weekend września.
Z tej okazji zapraszamy na pierwszą  akcję „Czysty Ursynów”. Wspólnie możemy posprzątać
okolice Jeziorka Zgorzała, Jeziorka Moczydłowskiego i przedpola Lasku Kabackiego za Tesco.
Wybierz najbliższe sobie miejsce i przyjdź zmienić Ursynów!

Spotykamy się w najbliższą niedzielę, 18 września o godz. 10:30 :
1. Na skrzyżowaniu  ul. Moczydłowskiej i torów kolejowych (ul. Kretonowa)
2. Na rogu al. KEN i wyjazdu z pętli autobusowej przy TESCO
3. Na przystanku autobusowym na ul. Karczunkowskiej, przy ul. Puławskiej

A n t o n i  P o m i a n o w s k i
P r e z e s  I n i c j a t y w y  M i e s z k a ń c ó w  U r s y n o w a

Warszawskie Dni Rodzinne na Ursynowie

Kolejna edycja imprezy ekologicznej

Wykonawcą tej niezwykle ważnej dla Ur-
synowa inwestycji została firma Swarco
Traffic Polska Spółka z o.o. Całość za-
mknie się w kwocie 3,2 mln złotych. 

Przypomnijmy: prace związane z koordynacją
(dostosowaniem programów sygnalizacji świetl-
nej do natężenia ruchu) i dostosowaniem do no-
wej organizacji ruchu obejmą łącznie 10 skrzyżo-
wań. Dla każdego skrzyżowania powstał nowy
projekt, zakładający zmianę programu sygnali-
zacji i powiązanie z sąsiednimi skrzyżowaniami.
Koordynacją objęte zostaną skrzyżowania al. KEN
z ul. Artystów, Dzwonniczą, Herbsta/Jastrzębow-
skiego, Ciszewskiego, Polinezyjską, Gandhi i Po-
laka. Umożliwi to płynną jazdę na odcinku niemal
2,5 km. Prace obejmą też skrzyżowania Ciszew-
skiego-Cynamonowa, Gandhi-Cynamonowa i
Gandhi-Dereniowa – w ten sposób koordynacja za-

cznie działać także w ciągu ul. Ciszewskiego i
Gandhi.

W ramach prac zwiększone zostanie też bezpie-
czeństwo, zwłaszcza na skrzyżowaniu z ul. Ci-
szewskiego, gdzie bardzo często dochodzi do ko-
lizji. Teraz wszystkie skręty w lewo będą miały
dedykowaną bezkolizyjną fazę w programie sy-
gnalizacji. Podobne zmiany czekają skrzyżowanie
al. KEN z ul. Gandhi. Na skrzyżowaniu z ul. Herb-
sta wydzielone zostaną pasy skrętu w lewo i za-
wracania z al. KEN.

Wszystkie sygnalizacje zostaną dostosowane
do pracy w pełnej akomodacji z automatyczną
detekcją (także pieszych i rowerzystów). Skrzyżo-
wania zostaną wyposażone także w sygnalizację
dźwiękową i przyciski dla pieszych. Prace zosta-
ną wykonane najpóźniej do 15 grudnia.

F o t o  Z D M

Koordynacja świateł w al. KEN coraz bliżej

Umowa z wykonawcą podpisana

Dni Wilanowa 2016

To był wyjątkowy weekend! 
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Kto umożliwiał rabowanie majątku Warszawy przez długie lata?

Prawda o reprywatyzacji będzie wreszcie ujawniona
Potwierdziły się spekulacje, że
dla ratowania własnej skóry
Hanna Gronkiewicz - Waltz
znajdzie kozła ofiarnego. Znala-
zła aż dwa . Mimo to nad jej gło-
wą i głowami kilkunastu osób
zamieszanych w dziką reprywa-
tyzację stołecznych nieruchomo-
ści zebrały się czarne chmury.

Z ratusza odeszło dwóch wice-
prezydentów – Jarosław Jóź-
wiak i Jacek Wojciechowicz.

Jóźwiak, mający status pierwszego wi-
ceprezydenta, ponoć podał się do dymi-
sji, Wojciechowicz został odwołany
przez prezydent Warszawy Hannę
Gronkiewicz-Waltz za słaby wynik w
realizacji warszawskich inwestycji. Jak-
kolwiek Jóźwiaka - manipulanta spo-
tkało to, na co sobie dawno zasłużył,
to Wojciechowicz był dobrze postrzega-
ny przez media i mieszkańców miasta.
Podane przez HGW oficjalne powody
jego odwołania to dekoracja szyta bar-
dzo grubymi nićmi. Wszystko wskazu-
je na to, że Jacek Wojciechowicz został
poświęcony jako dodatkowa ofiara słu-
żąca uspokojeniu narastającego gnie-
wu warszawiaków w związku z wycho-
dzącymi na jaw bulwersującymi szcze-
gółami tzw. afery reprywatyzacyjnej.
Były wiceprezydent nazwał w TVN24
odwołanie go “podłością” i jest w tym
sporo prawdy, bowiem przez 10 lat pra-
cy w stołecznym ratuszu nigdy nie nad-
zorował kwestii reprywatyzacyjnych,
a jak idzie o inwestycje, to akurat noto-
waliśmy w tych latach w Warszawie
prawdziwy boom.

J arosław Kaczyński poinformo-
wał na konferencji prasowej, że
Rada Polityczna PiS przyjęła

uchwałę w sprawie odwołania prezy-
dent Warszawy Hanny Gronkiewicz -
Waltz. Może to być polityczny wyrok
na HGW, ponieważ tego rodzaju dekla-
racja w ustach prezesa partii rządzącej
państwem jest w praktyce potwierdze-
niem krążących po mieście pogłosek o
wprowadzeniu w stolicy zarządu ko-
misarycznego. Art. 97 ustawy o samo-
rządzie gminnym z 1990 r. powiada:
Punkt 1: “W razie nierokującego na-
dziei na szybką poprawę i przedłużają-
cego się braku skuteczności w wyko-
nywaniu zadań publicznych przez orga-
ny gminy, Prezes Rady Ministrów, na
wniosek ministra właściwego do spraw
administracji publicznej, może zawiesić
organy gminy i ustanowić zarząd ko-
misaryczny na okres do dwóch lat, nie
dłużej jednak niż do wyboru rady oraz
wójta na kolejną kadencję”. 

Zapis “w razie nierokującego na-
dziei na szybką poprawę i
przedłużającego się braku sku-

teczności w wykonywaniu zadań pu-
blicznych przez organy gminy” jest moc-
no uznaniowy i stanowi furtkę dla dzia-
łań mających na celu pozawyborcze od-

sunięcie PO od władzy w Warszawie.
Wystarczy zebrać dowody na “brak sku-
teczności”, a z tym nie będzie najmniej-
szego problemu, by przypieczętować
polityczny los Hanny Hanny Gronkie-
wicz - Waltz. W katalogu zarzutów ko-
ronnym stanie się “brak skutecznego
nadzoru nad Biurem Gospodarki Nieru-
chomościami w kwestii wydawanych
przez to biuro decyzji reprywatyzacyj-
nych, objawiający się m. in. niewyciąga-
niem konsekwencji wobec urzędników
dopuszczających się ewidentnych nie-
dopełnień bądź przekroczeń służbo-
wych obowiązków”. Jest to afera już
dzisiaj ogólnopolska, wyjątkowo bul-
wersująca warszawiaków, więc wpro-
wadzenie komisarza na plac Bankowy
3/5 prawdopodobnie poprze zdecydo-
wana większość mieszkańców stolicy. 

HGW i jej partia PO są dobrej
myśli, jeśli chodzi o popular-
ność pani prezydent wśród

mieszkańców miasta. Stałym argumen-
tem obronnym jest wynik referendum
zainicjowanego jesienią 2013 r. przez
ówczesnego burmistrza Ursynowa Pio-
tra Guziała. HGW obroniła się wtedy, to
fakt, ale nie można zapominać, że do jej
odwołania zabrakło jedynie 45 698 gło-
sów. A przecież trudno porównać je-
sień 2013 r. z latem 2016 r., kiedy zbul-
wersowana działalnością reprywatyza-
cyjnej ośmiornicy, okradającej miasto
na setki milionów złotych, Warszawa
znajduje się w stanie wrzenia. Dlatego
dobry nastrój pani prezydent i jej partyj-
nych kolegów mocno dziwi. Przypo-
mnijmy referendum sprzed trzech lat.
Aby było ważne, musiało wziąć w nim
udział 3/5 liczby wyborców, którzy
uczestniczyli w wyborze prezydent
Warszawy w 2010 r., czyli co najmniej
389.430 osób. W referendum wzięły
udział 343.732 osoby, co oznacza, że do
usunięcia HGW ze stanowiska zabra-
kło tylko około 45 tys. głosów. Przekła-
dając wynik na procenty, to aż 94,86
proc. głosujących opowiedziało się za jej
odwołaniem. Jeśli liczbę przeciwników
obecnej prezydent już wówczas szaco-
wano na prawie 350 tysięcy, można być
pewnym, że dzisiaj ta liczba adykalnie
zwiększyła się i niewielu warszawia-
ków będzie po HGW płakać, a zdecydo-
wana większość przyklaśnie obsadzeniu
prezydenckiego fotela komisarzem. 

Okazuje się, że dotychczasowe
rewelacje medialne o okra-
daniu stolicy przez grupę

cwaniaków to zaledwie czubek góry lo-
dowej. Były prezydent Aleksander Kwa-
śniewski, szef jego kancelarii Ryszard
Kalisz i gangsterzy z wołomińskiego
półświatka to kolejne nazwiska, które
pojawiają się w kontekście afery repry-
watyzacyjnej w Warszawie. Łączy ich
nazwisko Macieja M., znanego kupca
roszczeń, który od lat przejmował naja-
trakcyjniejsze grunty w mieście. Ma-

ciej M. jest członkiem Rady Fundacji
“Semper Polonia”, której patronuje
Kwaśniewski. Polityczne powiązania
biznesmena rozpracowuje obecnie Cen-
tralne Biuro Antykorupcyjne. Warto pa-
miętać, że Kwaśniewski w 1993 r. zawe-
tował ustawę reprywatyzacyjną. Nie
odesłał jej do Trybunału Konstytucyjne-
go, tylko zawetował, bowiem wiedział,
że sejmowa arytmetyka nie pozwoli na
odrzucenie weta. Zdaniem wielu znaw-
ców prawa przygotowany przez rząd
Jerzego Buzka projekt ustawy repry-
watyzacyjnej był jednym z najlepszych
aktów prawnych w historii III RP. 

J akimi przesłankami kierował się
Kwaśniewski wetując ustawę,
która porządkowała kwestię mi-

liardowych roszczeń do nieruchomo-
ści? Projekt ustawy przygotowany przez
rząd AWS-UW był pierwszym w histo-
rii III RP, który udało się uchwalić w
parlamencie. Zakładał m. in. zwrot nie-
ruchomości w naturze, a w przypad-
ku, gdy nieruchomość została zakupio-
na przez nowych właścicieli, bądź sta-
nowi wysoką wartość dla narodowej
kultury, proponował mienie zastępcze
lub bony. Odszkodowania miały wyno-
sić połowę wartości utraconego mie-
nia. Autorzy projektu zalecili, by repry-
watyzacją objąć wyłącznie osoby, które
posiadały obywatelstwo nie w momen-
cie utraty majątku, lecz w 1999 r. Pro-
jekt z poprawkami został przyjęty gło-

sami posłów AWS, UW, ROP-PC oraz
niezrzeszonych i skierowany do podpi-
su prezydenta. Przeciwni uchwaleniu
ustawy byli parlamentarzyści SLD. Alek-
sander Kwaśniewski niespodziewanie
zawetował ustawę. Koalicji nie udało
się odrzucić prezydenckiego weta, a po-
słowie SLD i PSL zablokowali ponowne
przyjęcie ustawy przez parlament. 

U zasadnienie prezydenckiego
weta, które ponoć sporządził
mecenas Kalisz, jest mętne

niczym woda w zamulonym stawie.
Najważniejsze argumenty to m. in. zbyt
wysoki koszt jego realizacji oraz upraw-
nienie do odzyskania majątku jedynie
polskich obywateli. To było zielone
światło dla ustosunkowanych cwania-
ków, krętaczy i zwykłych bandziorów
do rozpoczęcia grabieży miejskiego
majątku na nienotowaną w historii sto-
licy skalę. Teraz wielu członkom war-
szawskiej ośmiornicy krawaty stały się
nagle zbyt ciasne, a w sercach po raz
pierwszy zagościł strach. Bo żarty się
skończyły, ponieważ wyjątkowo wyro-
zumiali warszawscy prokuratorzy zo-
stali odcięci od kilkudziesięciu wszczę-
tych śledztw.    

J ak wynika z oświadczenia Pro-
kuratury Krajowej, w dniu 1
września 2016 r. Prokurator Kra-

jowy Bogdan Święczkowski powołał na
polecenie Prokuratora Generalnego RP
zespół prokuratorów w Prokuraturze
Regionalnej we Wrocławiu do przepro-
wadzenia śledztw dotyczących niedo-
pełnienia obowiązków przez funkcjona-
riuszy publicznych oraz wyłudzeń doko-
nanych w związku z tzw. reprywatyza-
cją nieruchomości na terenie Warszawy.
Poinformowano nas listownie, że w ka-
talogu spraw badanych przez prokura-
torów wrocławskich pod nadzorem PK
znajduje się m. in. opisywana przez
„Passę” od ponad dwóch lat wyjątkowo
kontrowersyjna decyzja BGN o przeka-
zaniu spadkobiercom rzekomo byłego
właściciela gruntu i budynku przy ul.
Narbutta 60, jak również niezrozumia-
ła hojność mokotowskiego ZGN, który
wyłożył kilkaset tysięcy zł na remonty
w tym objętym roszczeniem budynku.
Chodzi o przestępstwa z art. 231§ 1 ko-
deksu karnego, z art. 286§ 

W Prokuraturze Regionalnej
w Warszawie, również na
polecenie Prokuratora Ge-

neralnego, został powołany zespół pro-
kuratorów do zbadania postępowań
przygotowawczych prowadzonych w
okresie od 1 stycznia 1999 r. do 30
sierpnia 2016 r. w prokuraturach rejo-
nowych i okręgowych podległych Pro-
kuraturze Regionalnej w Warszawie,
które zostały zakończone decyzjami o
odmowie wszczęcia, o umorzeniu lub
zawieszeniu w sprawach dotyczących
tzw. reprywatyzacji nieruchomości na
terenie stolicy.

Przedmiotem lustracji jest kon-
trola prawidłowości prowadze-
nia i zakończenia poszczegól-

nych spraw, a w szczególności komplet-
ności zgromadzonego materiału dowo-
dowego. W skład zespołu wchodzi jede-
nastu prokuratorów z Prokuratury Re-
gionalnej w Warszawie. Jednocześnie w
Prokuraturze Krajowej, na polecenie
Prokuratora Generalnego, został po-
wołany zespół koordynujący wszystkie
działania podejmowane w sprawach
związanych z tzw. reprywatyzacją nie-
ruchomości na terenie Warszawy. Pra-
cami zespołu koordynującego kieruje I
Zastępca Prokuratora Generalnego -
Prokurator Krajowy Bogdan Święcz-
kowski. W skład zespołu weszli do-
świadczeni prokuratorzy specjalizujący
się w różnych dziedzinach prawa - nie
tylko karnego, ale także cywilnego, ad-
ministracyjnego i gospodarczego.

Prokuratura Regionalna we
Wrocławiu złożyła do Sądu Re-
jonowego dla Warszawy – Mo-

kotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych
wniosek o wpisanie ostrzeżenia o nie-
zgodności treści księgi wieczystej z rze-
czywistym stanem prawnym działki o
powierzchni 617 mkw. położonej przy
Placu Defilad 1 (przedwojenny adres
ul. Chmielna 70). Działka ta została
zwrócona w ramach reprywatyzacji
tzw. kupcom roszczeń. W swoich wy-
tycznych Prokurator Generalny RP
wskazał prokuratorom na konieczność
składania pozwów mających na celu
przywrócenie prawa własności nieru-
chomości w postępowaniach, które do-
tyczą bezprawnego przejmowania nie-
ruchomości. Zgodnie z wytycznymi,
powództwa takie powinny być wyta-
czane jeszcze przed zakończeniem po-
stępowania przygotowawczego. Powin-
ny one zawierać wnioski o zabezpie-
czenie roszczenia na przykład poprzez
wpis ostrzeżenia w księdze wieczystej.
Działania takie mają szczególne zna-
czenie z uwagi na fakt, że często w te-
go typu sprawach dochodzi do dalsze-
go obrotu nieruchomością. Ma to rów-
nież znaczenie z uwagi na wpływ pu-
blicznej wiary ksiąg wieczystych na
możliwość podważenia transakcji.

Powyższe informacje to praw-
dziwy miód na nasze skołatane
dziennikarskie serca. Czytelni-

kom trudno sobie wyobrazić stres i znie-
chęcenie, kiedy mając dowody uzasad-
niające popełnienie przez urzędników
przestępstw dziennikarz natrafia na mur
nie do przebicia i odbija się niczym pi-
łeczka do ping - ponga od drzwi i ścian
instytucji powołanych do stania na stra-
ży prawa i do ścigania przestępców. Jest
to niebywale frustrujące, więc radykal-
ne działania Prokuratury Generalnej i
Prokuratury Krajowej przywracają nam
wiarę w praworządność w tym kraju. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
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To już 185. rocznica obrony Warszawy przed wojskami cara Mikołaja I w Powstaniu Listopadowym

Jak to było naprawdę z Redutą Ordona...
9

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

We wtorek 6 września minęła
185. rocznica obrony Warszawy
przed  wojskami cara Mikołaja
Pierwszego. Jej symbolami są
dwa miejsca: Reduta Wolska na-
zywana także Redutą Sowińskie-
go oraz  reduta oznakowana
liczbą 54, nazywana zazwyczaj
Redutą Ordona. 

Położenie Reduty Sowińskiego jest po-
wszechnie znane, albowiem w jej obrębie
znajduje się wolski Cmentarz Prawosław-
ny i przylegający do niego Cmentarz Ka-
tolicki. W jej obrębie – największego for-
tu w systemie obronnym Warszawy w
1831 r. – znajduje się także słynny ko-
ściół pw. św. Wawrzyńca. Odpowiedź na
pytanie o lokalizację Reduty Ordona jest
znacznie trudniejsza. Wynika to przede
wszystkim z faktu, iż po stłumieniu po-
wstania listopadowego Rosjanie splanto-
wali polskie  fortyfikacje, pozostawiają je-
dynie Redutę Wolską (56) z przeznacze-
niem na prawosławny cmentarz.  Dodat-
kowe zamieszanie wprowadził pamiątko-
wy kamień  ustawiony w 1937 r. przy ul.
Mszczonowskiej, w pobliżu przystanku
WKD „Reduta Ordona”.  Fakt, że ustawio-
no go w okresie międzywojennym, wów-
czas prawie w szczerym polu, był dla
wszystkich wiarygodnym potwierdze-
niem lokalizacji reduty. Okazuje się jed-

nak, że miejsce było przypadkowe, a za-
decydował o tym fakt, iż istniał tam solid-
ny fundament, mogący być cokołem dla
nowego pomnika.  W ostatnich latach
ustalono (m. in. red. Rafał Jabłoński),
że fundament ten pozostał po wysadzo-
nym przez zamachowców  PPS w 1906 r.
rosyjskim pomniku generała Jefimowi-
cza, poległego tam podczas szturmu na
polską redutę 6 września 1831 r. Prawda
wydała się stosunkowo niedawno. 

Pomnik Jefimowicza znajdował się na
równinie, a nawet w lokalnym lekkim ob-
niżeniu terenu. Z prawideł fortyfikacji
polowych wynika natomiast, iż fortyfi-
kacje ziemne należy lokować – w miarę
możliwości – na wzniesieniach. Taki pa-
górek znajduje się kilkaset metrów  od
pomnika przy Mszczonowskiej, a niejako
osią jego jest ulica o nazwie: Na Bateryj-
ce. Kilka osób ze środowiska varsaviani-
stów postawiło tezę, iż tam właśnie znaj-
dowała się reduta 54. Wykazała to anali-
za map rosyjskich i polskich. Przeprowa-
dzone rozmowy z mieszkańcami  po-
twierdziły, iż znajdowali oni na swoich
posesjach elementy wyposażenia żołnie-
rzy z okresu Powstania Listopadowego.
Dalsza penetracja doprowadziła wkrótce
do stwierdzenia, że teren Reduty Ordona
jest rozkopywany przez rabusiów przy
użyciu ciężkiego sprzętu. Wszczęto alarm!

Gdzie ona była?
Wojciech Komorowski – w tym czasie

burmistrz Ochoty – we wstępnym arty-
kule do jednego z wydawnictw Państwo-
wego Muzeum Archeologicznego w War-
szawie  napisał m. in: „Największym pro-
blemem, z jakim na początku przyszło
nam się mierzyć, była nieprawdopodob-
na wręcz skala zniszczenia tego miejsca.
Przez blisko dekadę teren Reduty Ordo-
na był przedmiotem grabieży prowadzo-
nej przez poszukiwaczy militariów z uży-
ciem ciężkiego sprzętu  i prowadzącej
do niemal całkowitej jego degradacji.”
(…) „Po  wstępnym oszacowaniu znisz-
czeń specjaliści orzekli, że jedynym spo-
sobem na uratowanie pozostałości redu-
ty jest jej jak najszybsze przebadanie i
zadokumentowanie. Każda zwłoka mo-
gła prowadzić do dalszego rabunku. (…)
Ani wygrodzenie części obszaru, ani zin-
tensyfikowane patrole policji i straży
miejskiej nie były w stanie zapobiec dal-
szym grabieżom”.

Właścicielem części terenu jest obecnie
firma Tremon Polska SA.  W wyniku życz-
liwości i pomocy tej firmy, w 2013 r.  Pań-
stwowe Muzeum Archeologiczne w War-
szawie przeprowadziło zakrojone na du-
żą skalę prace w terenie. „Badania (…)
dostarczyły znalezisk, których nawet ar-
cheolodzy w najśmielszych marzeniach
nie oczekiwali. Mimo ogromnych znisz-

czeń udało się uchwycić oryginalne po-
zostałości umocnień – fosy i wałów, a w
okalających wał wilczych dołach natrafio-
no na pochówki poległych tam żołnie-
rzy, zarówno polskich, jak i rosyjskich.” 

Jednoznaczne i ostateczne ustalenie
lokalizacji Reduty Ordona stało się po-
czątkiem namiętnych sporów warsza-
wiaków o sposób uhonorowania tego
miejsca. Wojciech Komorowski napisał
na ten temat m. in. (s. 11): „Próby roz-
mów o przyszłości Reduty Ordona grzę-
zły w coraz bardziej bezpardonowych
oskarżeniach i roszczeniach, oderwa-
nych całkowicie od stanu prawnego i re-
aliów, a dotyczących zablokowania przy-
szłej inwestycji, odzyskania działek dewe-
lopera, odtworzenia części fortyfikacji.”

W marcu 2015 r. weszliśmy w kolejną
fazę dramatu, albowiem współwłaści-
ciel terenu firma Dynamic Development
podjęła fizyczne działania celem przy-
gotowania terenu pod zabudowę.  Prace
na terenie Reduty zmobilizowały rzesze
ludzi dobrej woli do działań na rzecz ura-
towania świętego dla Polaków miejsca.
Został przygotowany apel do najwyż-
szych władz Rzeczypospolitej, a także
zaplanowano zbiórkę podpisów popar-
cia. Na czele ruchu obrońców Reduty
stoi pani Hanna Pilcicka – prezeska Od-
działu Warszawskiego Stowarzyszenia
Naukowego Archeologów Polskich.  Ak-
cja ma na celu niedopuszczenie, aby na
naszych oczach przestał istnieć jeden z
najbardziej znanych symboli walki Po-
laków  o niepodległość!

Reduta Ordona jest przede wszystkim
symbolem stworzonym przez narodo-
wego wieszcza. Jej obrona nie była tak
heroiczna jak opisał to Mickiewicz. We-
dług badaczy, rosyjski szturm trwał zale-
dwie kilkanaście minut, a reduta nie tyl-
ko nie miała wystarczającej załogi, ale
była także  niedostatecznie przygotowa-
na do obrony. Adam Mickiewicz nie był
świadkiem wydarzeń, a o przebiegu bo-
ju dowiedział się od innego poety – po-
rucznika Stefana Garczyńskiego. Mic-
kiewicz w tym czasie przebywał w Wiel-
kopolsce, gdzie – jak napisał Wojciech
Borkowski – „ przepada na dobre w ra-
mionach coraz to innych dworkowych
muz, nie zawsze jak on, stanu wolnego”. 

Tytułowy bohater, czyli  Konstanty Ju-
lian Ordon był synem Karola Franciszka
i Małgorzaty z Naimskich Ordonów. Uro-
dził się w Warszawie 15 lub 16 paździer-
nika 1810 r.; zmarł we Florencji 4 maja
1887. W czasie Powstania Listopadowe-
go, podczas obrony Warszawy, dowodził
baterią artylerii w reducie nr 54, która 6
września 1831 r. – podczas rosyjskiego
szturmu – wyleciała w powietrze. Ranny
ppor Ordon dostał się wówczas do niewo-
li. Po upadku powstania mieszkał  po-

czątkowo  w Dreźnie, a następnie w Szko-
cji. W 1848 wyjechał do Mediolanu,
chcąc wstąpić do legionu Mickiewicza.
Źle przyjęty, ostatecznie znalazł się w
Legii Lombardzkiej. W latach 1848-1855
służył  w armii sardyńskiej, po czym wy-
jechał do Francji. W 1860 służył w od-
działach  Garibaldiego, a później w armii
włoskiej. Wreszcie 4 maja 1887 r. w Me-
diolanie popełnił samobójstwo. Zwłoki
Ordona zostały skremowane. 29 listopa-
da 1896  odbył się uroczysty pogrzeb je-
go prochów na Cmentarzu Łyczakow-
skim we Lwowie. 

Ordon kilkakrotnie próbował spotkać
się z Mickiewiczem. Udało się to dopie-
ro w październiku 1855 r. w Burgas. Jest
kilka relacji na ten temat. Wynika z nich,
że Mickiewicz odniósł się do Ordona bar-
dzo źle. Wieszcz żyjącym Ordonem był
zaskoczony i zirytowany. „Nie poświęcił
mu uwagi, co ten ostatni odebrał bardzo
boleśnie”.

Warszawa w 1830 r. była dużym – na-
wet w skali europejskiej – ośrodkiem miej-
skim, o znacznym potencjale ekonomicz-
nym, rozwiniętej wytwórczości oraz roz-
budowanym i wielostronnym szkolnic-
twie, w tym szkolnictwie wojskowym.
Była i jest jednak miastem nizinnym o
stosunkowo rozległym obszarze, pozba-
wionym (nie licząc Wisły) istotnych prze-
szkód terenowych. Cechy te, w połącze-
niu z brakiem w rejonie miasta kamie-
niołomów (najbliższe są w odległości ok.
100 km), w tamtych czasach w istotny
sposób utrudniały stworzenie systemu
fortyfikacji stałych. W związku z powyż-
szym, obronę miasta opierano o system
fortyfikacji polowych, wznoszonych na
przedpolu stolicy w przypadku jej zagro-
żenia. Skuteczności takich fortyfikacji do-
wiódł Tadeusz Kościuszko latem 1794 r.
skutecznie broniąc stolicy przed połączo-
nymi siłami pruskimi i rosyjskimi.

Potęga szańca wolskiego
Charakteryzując stan fortyfikacji War-

szawy  doby Powstania Listopadowego,
trzeba jednoznacznie stwierdzić, iż były
one niedostateczne albo raczej nieodpo-
wiednie do działań, jakie miały miejsce 6
i 7 września 1831 r. Wprawdzie wokół
miasta powstało prawie sto różnego ro-
dzaju fortyfikacyjnych urządzeń polo-
wych, ale jak się później okazało, były
one na ogół źle rozmieszczone, bardzo
często nie ukończone, a przede wszyst-
kim nie obsadzone przez niezbędną licz-
bę żołnierzy. Tragiczna okazała się także
zmiana (na przełomie sierpnia i wrze-
śnia 1831 r.) koncepcji obrony czynnej na
obronę bierną. Wiele do życzenia przed-
stawiało również morale części dowód-
ców, ale także szeregowych żołnierzy.
Warto na przykład zauważyć, iż już w

połowie czerwca 1831 r. gen. Jan Kruko-
wiecki – jeden z wodzów Powstania –
uzyskał paszport dla siebie i rodziny na
wyjazd do Trenczyna (obecnie Słowa-
cja) „dla ratowania zdrowia”.

Dwa pierścienie fortyfikacji zbudowa-
no na przedpolach miasta, a później do-
dano jeszcze trzeci. Oparcie obrony o
wysunięte pozycje było racjonalne, ale w
praktyce chodziło raczej o uniknięcie
walk w mieście. Ten aspekt wynikał z
faktu, iż przedmieścia były z drewna, to-
też ewentualne walki w obrębie miej-
skiej zabudowy groziły spaleniem War-
szawy.  W pierwszej linii wzniesionych
wówczas fortyfikacji znalazły się m. in. le-
gendarne reduty Sowińskiego (56) i Or-
dona (54), które z założenia miały być
najważniejszymi punktami oporu. Dru-
gą linią (a w zasadzie trzecią) był zmo-
dernizowany i rozbudowany dawny Wał
Lubomirskiego z 1770 r. o ogólnej długo-
ści 12,8 km. Do walki przygotowano tak-
że inne obiekty, np. cmentarze,  w mu-
rach których wykuto strzelnice. Rozbu-
dowano system obrony wewnętrznej, m.
in.30 barykad, strzelnice w murach, par-
kanach i oknach, studnie na miny na
skrzyżowaniach głównych ulic. Zbudo-
wany system był na tyle obszerny, że nie
wystarczyło wojska, aby go obsadzić i
skutecznie obronić.  Główna armia pol-
ska odkomenderowana od obrony mia-
sta, 5 września 1831 r. liczyła 31,1 tys.
piechoty i 3,8 tys. kawalerii. Garnizon
Warszawy i Pragi: 1361 bagnetów i 524
szable. Łącznie do obrony lewobrzeżnej
Warszawy Polacy wystawili 228 dział
oraz 21 wyrzutni rakietowych. Obsługi-
wało je 4554 artylerzystów armii i oko-
ło 200 z Gwardii Narodowej. 

Obwód linii obrony lewobrzeżnej War-
szawy wynosił z grubsza 16,5 km. Do-
wódcą bitwy w obronie Warszawy był
gen. Krukowiecki (jednocześnie prezes
rządu polskiego). Jego punkt dowodze-
nia znajdował się  w szańcu 73, którego
ówczesne położenie można lokalizować
w rejonie obecnego placu Narutowicza.
Dowódcą artylerii był gen. Bem.

Niewątpliwie największym i najważ-
niejszym dziełem w systemie polskich
fortyfikacji był szaniec wolski (Reduta
56).  Robotami fortyfikacyjnymi na Pra-
dze kierował kapitan inżynierów Jan Pa-
weł Lelewel (1796-1847), robotami w
Warszawie podpułkownik inżynierów
Józef Koriot (1795-1855), a nadzór nad
całością sprawował pułkownik (od 11
czerwca 1831 – generał) Klemens Ko-
łaczkowski (1793-1873).

W pierwszych dniach września 1831 r.
wojska rosyjskie podeszły pod Warszawę
od zachodu, co w prawie wiek później
usiłował powtórzyć Michaił Tuchaczew-
ski. 

Dzieło fortyfikacyjne określone jako
Reduta 54 zbudowane było najprawdo-
podobniej w okresie od około 21 lipca
do około 21 sierpnia 1831 r. Załogę redu-
ty stanowiło 300 – 350 żołnierzy, a nie-
zbędna do obrony ich liczba wynosiła
700. Jak podaje Tomasz Strzeżek – ba-
dacz historii obrony Warszawy w 1831 r.
– do 5 września redutę uzbrojono w 3 ar-
maty 12-funtowe, 1 armatę 6-funtową, 1
jednoróg pudowy, 1 jednoróg ? -pudowy
i 1 hakownicę oraz m. in. 297 granatów
ręcznych i 9000 ładunków karabino-
wych. W chwili, gdy pod redutę 54 pode-
szli Rosjanie, nie miała ona wsparcia, ani
ze strony sąsiednich redut,  ani ze strony
redut drugiej linii, które były zbyt odda-
lone. Rezultatem osamotnienia był szyb-
ki jej upadek. 

W wyniku walk o Warszawę 6 wrze-
śnia 1831 r. Polacy utracili nie mniej niż
3 tysiące żołnierzy oraz 22 – 23 działa
wałowe. Rosjanie tego dnia stracili 2300
– 3000 walczących. 

W wyniku  skoncentrowanego i zdecy-
dowanego ataku, przy jednoczesnym bra-
ku powiązania ogniowego pomiędzy pol-
skimi liniami obrony,  Rosjanie w ciągu
dwóch dni walk zdobywali jedną redutę
po drugiej. 7 września około godz. 22.00
walki ustały, co było rezultatem prowa-
dzonych rozmów rozejmowych. Resztki
Wojska Polskiego zostały ewakuowane
na Pragę, a następnie do Modlina. 5 paź-
dziernika 1831 r. resztki armii oraz cy-
wilne władze polskie przekroczyły gra-
nicę pruska pod Brodnicą, co uważa się za
koniec Powstania Listopadowego.

Muzeum rusza w sukurs
W wyniku alarmu podniesionego

przez działaczy społecznych, do działań
w miejscu Reduty Ordona przystąpiło
Państwowe Muzeum Archeologiczne w
Warszawie. „Badania odbyły się w 2013
r. i dostarczyły znalezisk, których nawet
archeolodzy w najśmielszych marzeniach
nie oczekiwali”. Rezultatem prac są dwa
tomy pt.: Badania archeologiczne na Re-
ducie Ordona (tom I – 2014, tom II -
2015), wydane w ramach „Warszawskich
Materiałów Archeologicznych”. Praca
jest dwujęzyczna (po polsku i po rosyj-
sku)  z bardzo licznymi ilustracjami i ar-
tykułami kilkudziesięciu specjalistów, w
tym także rosyjskich. Opracowanie to
jest nadzwyczaj ważnym przyczynkiem
do historii naszego miasta, a przede
wszystkim do dziejów powstania listo-
padowego. Trudno jednak obecnie wyro-
kować, czy przeprowadzone badania
przyczynią się do wyłączenia terenu Re-
duty Ordona spod zabudowy mieszka-
niowej, na którą zezwala istniejący miej-
scowy plan zagospodarowania prze-
strzennego [?].
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Kultowa Góra Kazury ponownie została zdobyta! Wzgórze Trzech Szczytów na war-
szawskim Ursynowie było areną zmagań w kameralnych zawodach Poland Bike XC.
W tym miejscu ekipa Poland Bike gościła drugi raz. 

Na starcie, mimo żaru lejącego się z nieba, stawiło się 200 amatorów jazdy na rowerach górskich.
Cel był jasny – dobra zabawa i solidny, techniczny trening przed decydującymi wyścigami LOTTO Po-
land Bike Marathon 2016.

– Wyścig XC, czyli kolarski cross w formacie olimpijskim jest niezwykle widowiskowy. Z jednego
miejsca mogliśmy obserwować niemal całą rywalizację – mówi Grzegorz Wajs, organizator Poland
Bike XC i LOTTO Poland Bike Marathon. – Wyścig w formule XC to jazda na krótkiej rundzie. Ta na
Górze Kazury w wyścigach głównych liczyła 3600 metrów. 

Najdłuższą trasę MAX (18 km – pięć rund po 3,6 km) pokonali zawodnicy i zawodniczki w czterech
rocznikach 1998-2001, 1987-1997, 1977-1986 oraz 1976 i starsi. Wśród mężczyzn w klasyfikacji ge-
neralnej zwyciężył Kamil Kuszmider, przed Łukaszem Gizińskim (obaj z TRW Cloudware Team) i Pa-
trykiem Białkiem (Rowerowa Team). Rywalizację kobiet wygrała Krystyna Żyżyńska-Galeńska (My-
bike.pl), wyprzedzając Julię Adrianowską (Warszawski Klub Kolarski) i Dorotę Czajkowską (Wola Bi-
ke Orbea Team).

Wyścig na dystansie FAN (6 km – dwie rundy po 3 km) należał do chłopców i dziewcząt z roczni-
ków 2002-2009, startujących w czterech grupach wiekowych. Pierwsi na mecie zameldowali się Mi-
chał Pietras (Pogoń Mostostal Puławy) i Dominika Wiśniewska (UKK Huragan Wołomin). Swoje
wyścigi Mini Cross, jak na LOTTO Poland Bike Marathon, miały też przedszkolaki, czyli dzieci w wie-
ku 2-4 i 5-6 lat.

Zawody Poland Bike XC na Górze Kazury zostały zorganizowane przez ekipę Poland Bike przy ści-
słej współpracy z dzielnicą Ursynów m. st. Warszawy. Poland Bike XC wróci na warszawski Ursynów
15 października, tym razem na Kopę Cwila. Obie imprezy są zaliczane do punktacji Omnium Poland
Bike 2016.

Najbliższe kolarskie emocje już w niedzielę 18 września w podwarszawskim Konstancinie-Jezior-
nie, gdzie odbędzie się przedostatni, czternasty etap tegorocznego LOTTO Poland Bike Marathon. Ko-
lorowe miasteczko Poland Bike znajdzie się ponownie w konstancińskim Parku Zdrojowym, tuż przy
tężniach. Wystartować może każdy. Wystarczy mieć rower i kask.

Więcej na www.polandbike.pl i www.facebook.com/Poland.Bike.Marathon.

Miałem wprawdzie świadomość, po
obejrzeniu zwiastuna i wysłuchaniu
pierwszych opinii, co mnie czeka, ale
chciałem przekonać się o tym sam na
własnej skórze, bo nie mam w zwyczaju
wyrażać swoich opinii w sprawach, na
których się nie znam, albo rozprawiać o
czymś, czego nie widziałem. 

Lubię mieć własne zdanie, nie powtarzam obie-
gowych opinii. Denerwują mnie zawsze ci, którzy
zabierają głos w sprawach sztuki, a do teatru lub
kina w ogóle nie chodzą (vide protesty rozma-
itych krucjat różańcowych przeciwko Golgocie
Picnic), choć wydawanie zaocznych opinii zdarza
się ostatnio także ministrowi kultury.

Sam na szczęście co nieco w życiu widziałem i
mam możliwość porównań. Wychowałem się w
krakowskim Starym Teatrze, gdzie matka była

aktorką i za czasów jego świetności oglądałem
wszystkie znaczące w historii polskiego teatru
spektakle Wajdy, Swinarskiego, Jarockiego; po-
znałem także twórczość Kantora, Grotowskiego,
Szajny, Grzegorzewskiego, filmy Agnieszki Hol-
land, Krzysztofa Kieślowskiego i wiele innych wy-
bitnych dzieł (wystarczy, że z pobudek patrio-
tycznych ograniczę się do kilku polskich produk-
cji, nie wymieniając oskarowych osiągnięć świa-
towego kina). Wiem także z doświadczenia, że
wszelkie próby tworzenia dzieł na polityczne za-
mówienie z reguły kończyły się fiaskiem, wystar-
czy przypomnieć produkcje reżysera Poręby.

Katastrofa smoleńska była niewątpliwie wielką
narodową tragedią. Jest godna upamiętnienia i po-
winna znaleźć odzwierciedlenie w sztuce. Reżyser An-
toni Krauze miał niepowtarzalną szansę na stworze-
nie ważnego, epokowego dzieła, poruszającego,
wstrząsającego, jednoczącego Polaków. Szkoda, że tę
szansę zmarnował. Sadzę, że potraktowanie tematu

w wymiarze ludzkich dramatów przyniosłoby lepszy
efekt niż serwowana widzom polityczna agitka.

Muszę przyznać, że początek filmu jest całkiem
OK, widać doświadczoną rękę reżysera, sprawny mon-
taż, kilka scen jest naprawdę dobrze zagranych, głów-
na bohaterka Beata Fido nie jest zła, jest nawet sym-
patyczna, chociaż raził mnie obraz dziennikarki Niny
biegnącej telewizyjnym korytarzem, bo scena wyda-
ła mi się żywcem ściągniętą z Człowieka z Marmuru. 

Nie wiem czy to świadoma próba dorównania
Jandzie, ale poziomu Jandy osiągnąć się nie uda-
ło (grunt, że rola Niny zaowocowała powołaniem
epizodycznej dotąd aktorki, życiowej partnerki
Jana Marii Tomaszewskiego, kuzyna prezesa Ka-
czyńskiego, na specjalistkę w telewizji i zatrudnie-
niem w charakterze asystentki posła Karskiego).

Ale im dalej w las, tym film bardziej obnaża słabości
scenariusza, razi nachalną propagandą, papierowymi
dialogami, łopatologicznym stawianiem tez, tendencyj-
nym podawaniem wszelkich wątpliwości jako faktów.

Osobiście łatwo na filmach się wzruszam. Były
takie, z których wychodziłem spłakany, wstrzą-
śnięty, poruszony. Ten film pozostawił mnie obo-
jętnym, choć sześć lat temu wielka tragedia naro-
dowa, widok tłumów i płonących zniczy przed
Pałacem Prezydenckim wywołały we mnie falę
nietłumionych emocji. Twórcy filmu wyrządzili
Polakom i sobie wielką krzywdę. 

Wbrew intencjom, ośmieszają Prezydenta, któ-
ry zginął w katastrofie lotniczej. Lech Łotocki w ro-
li Lecha Kaczyńskiego, wygłaszający referatowe
slogany, to według mnie absolutna porażka. Dzi-
wię się także Ewie Dałkowskiej, skądinąd świetnej
aktorce (pamiętna Gorgonowa), że zgodziła się na
maleńki epizod, umniejszający postać Marii Ka-
czyńskiej (dwa ujęcia i bodaj jedno zdanie).

Sceny wybuchu czy spotkania duchów są wręcz
kuriozalne. Fragment występu Jana Pietrzaka
wmontowany na siłę. A kilkusekundowy wątek
erotyczny zupełnie ni priczom, chyba tylko po to,
aby dać fuchę konsultanta ds. obyczajowych wspo-
mnianemu już Janowi Tomaszewskiemu. 

Zwolennicy teorii spiskowej zdobędą niezbite
dowody. Kto wierzy w zamach pd Smoleńskiem,
ugruntuje się w swojej wierze. Film zawsze oddzia-
łuje bardziej przekonująco niż przekaz werbalny.
Nie sądzę natomiast, żeby wątpiących przekonał,
bo robione jest to nieudolnie.

Słyszałem już zachwyty prawicowych publicy-
stów, że Krauze to polski Fellini. Że też wszystko
co pisowskie, musi być najlepsze na świecie! To ja-
kiś kompleks! Może by choć trochę skromności?

Na popołudniowym seansie w ursynowskim Mul-
tikinie – oprócz mnie – było zaledwie kilka osób. Film
chyba nie ma szans na wielką frekwencję. Pozostanie
przymus, szkolne wycieczki, parafialne pokazy, żoł-
nierskie poranki, fundowanie pracownikom biletów
– jak w rzeszowskim urzędzie marszałkowskim.

Kiedyś w dzieciństwie, 60 lat temu, byłem zmu-
szony z klasą oglądać produkcję „Żołnierz zwycię-
stwa”, apoteozę generała Karola Świerczewskie-
go. Byli w filmie i Lenin i Stalin, i Dzierżyński.

Nie przypuszczałem, że jest możliwy powrót
do takich samych praktyk i indoktrynacji na takim
samym poziomie. W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Co sprawia, że świat nazywany jest dziś
„globalną wioską”? Komunikacja. To
dzięki niej Eskimos może żyć tymi samy-
mi problemami, co Papuas z Nowej Gwi-
nei, a farmer z Kalifornii może lepiej ro-
zumieć mieszkańca Syberii.

Przyzwyczailiśmy się, że pod pojęciem komuni-
kacji rozumiemy ogół środków technicznych. Ale
to myślenie uproszczone, stworzone przez cywi-
lizację. Komunikacja międzyludzka ma dziś milion
twarzy. Technika, techniczne nowinki to tylko
część z nich.

Nie wierzycie? To odwiedźcie kolejną wysta-
wę, prezentującą dorobek ostatniego roku pracy
wychowanków Pracowni Sztuki Dziecka przy Ga-
lerii Działań. Jej twórczyni i kierownik artystycz-
ny Irena Moraczewska właśnie komunikację uczy-
niła tematem głównym ostatniego roku pracy jej
podopiecznych.

Pisuję o Pracowni, o wystawach od kilku lat i za
każdym razem, gdy idę obejrzeć nową prezenta-
cję, zastanawiam się: co jeszcze? Przecież wszyst-
ko już było! Co tym razem zobaczę i co napiszę?
O wrażliwości dzieci, o wspaniałej pracy Ireny
Moraczewskiej?… O bogactwie technik i form?…
Ile razy można?!!! I za każdym razem wychodzę
zdziwiony, jak bardzo zawiodła mnie wyobraźnia.

Bo komunikacja… Ba, komunikacją jest nie-
mal wszystko! Życie to komunikowanie się w róż-
nych, ważnych i mniej ważnych sprawach. Czy
myślałeś, Drogi Czytelniku, że cokolwiek robisz,
wysyłasz komunikat? Komunikacją jest mina,
gest, spojrzenie, układ ciała, rozmowa (nie tylko
w warstwie słownej!). Komunikujemy się z inny-
mi – ale i sami z sobą! Patrzymy na innych – i od-
czytujemy ich komunikaty, wysyłane do nas albo
do świata. W ten sposób możemy poznać przyja-
ciela czy kolegę bliżej – a więc stworzyć sobie ja-

kiś jego „model intelektualno – emocjonalny”. To
pokazuje cykl prac pt. „Myśli”. Młodzi artyści bu-
dują takie modele… swoich przyjaciół, kolegów,
umieszczając w obrysach ich głów znaki czy sym-
bole spraw, które zaobserwowali u nich jako waż-
ne. Czegóż tam nie ma! Choinki, lalki, zabawki,
książki, twarze najbliższych, wyobrażenia z lektur
i mediów… Wszystko to, o czym – zdaniem mło-
dego twórcy – myśli przyjaciel, koleżanka lub… on
sam. Bo tak też można – to jest właśnie „autoko-
munikacja”, poznawanie samego siebie.

Inny świetny cykl tematyczny to „Nastroje”. Tu
szczególnie wyraźnie zobaczyć można, jak mały
twórca obserwuje innych, ich emocje odbijające się
na twarzach – a potem przekazuje to w artystycz-
ny sposób. Naprawdę znakomite rzeczy!

Ale są i rozwiązania bardziej konwencjonalne:
piękne prace z ceramiki, papier-maché, obiekty
przestrzenne z tektury czy drutu, prezentujące
stare i nowe samochody, telefony, parowozy… A
wszystko barwne, bardzo indywidualne…

Obok świata ludzi – świat zwierząt. Bo przecież
i tam odbywa się nieustanna komunikacja. Niko-
go, kto miał czy ma w domu zwierzaka, przekony-
wać o tym nie trzeba: komunikują się zwierzaki
między sobą, ale przecież zdecydowanie i z nami
także!

Świetną, naprawdę fantastyczną pracę wykonu-
je od dwu dekad Irena Moraczewska, wspomaga-
na przez córkę, także artystkę – plastyka Kata-
rzynę Derkacz – Gajewską. Aż trudno uwierzyć, że
tym magicznym iście miejscem na kulturalnej ma-
pie Warszawy niemal w ogóle nie interesują się
media.

Może tym razem? Naprawdę warto upowszech-
niać takie miejsca i takich ludzi. Nie ma ich za
wielu.

W o j c i e c h  P i o t r  K w i a t e k  

Poland Bike na Ursynowie

Kazura zdobyta!

Poświęciłem się, zobaczyłem „Smoleńsk” 

Tym razem filmowa katastrofa

Młodzi artyści zapraszają na Marco Polo!

Dzieci o „Globalnej wiosce”
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Ostatni szum skrzydeł i błysk husarskiej szabli (część 1)

To było 333 lata temu – 12.
września 1683 roku. Pod mura-
mi Wiednia rozegrała się bitwa,
której wynik przesądził o losach
Europy. I możemy być dumni z
naszych przodków i historii, że
w tym śmiertelnym starciu cy-
wilizacji zachodu z wschodu to
wojska polskie zdecydowały o
zwycięstwie.   

Początek tej historii sięga XIV wieku,
gdy w Bizancjum trwała zażarta walka
o tron. Pretendenci  do niego, raz po
raz, zawierali sojusze z sąsiadami Cesar-
stwa, by pokonać przeciwnika i zdobyć
władzę. Taki przebieg miało starcie mię-
dzy Janem V Paleologiem, prawym po-
tomkiem cesarskiego rodu, z panują-
cym cesarzem Janem IV Kantakzu-
enem. Pierwszy wezwał na pomoc Ser-
bów i Bułgarów, drugi azjatyckich so-
juszników – Turków. 

W 1352 roku dochodzi do walnej roz-
prawy. Silny, dziesięciotysięczny turec-
ki korpus dowodzony przez syna sułta-
na, Sulejmana rozbija pod Didymotyką
wspierających Jana V Serbów (Bułgarzy
stchórzyli). To pierwsze znaczące zwy-
cięstwo Osmanów na terenie Europy. 

Zabrali nam Ukrainę!
Kantakuzen utrzymał władzę, ale

zawarty w 1346 alians okazał się fa-
talny w skutkach. Umożliwił Turkom
przekroczenie Cieśniny Dardanele i
usadowienie się na półwyspie Galipol.
W 1354 miasto o tej samej nazwie za-
mienia się w gruzy po trzęsieniu ziemi.
Wyludnione ruiny zajmują Turcy.
Wkrótce odbudowują miasto i umac-
niają mury. Cesarz zdał sobie sprawę ja-
kie zagrożenie dla Konstantynopola
stanowiła bliskość tej fortecy w rękach
sojusznika, którego lojalności nie był
pewien. Powołując się na przyjaźń z
sułtanem, oferował wielkie sumy
w zamian za oddanie miasta Bi-
zantyjczykom – na próżno.
Osmanowie znali wartość
nowej zdobyczy. Mieli da-
lekosiężne plany i apetyt. 

Teraz misją kolejnych
sułtanów rozległego im-
perium stało się prowa-
dzenie „świętej wojny”
– dżihadu. Przenoszenie
„prawdziwej wiary” jak
najdalej od „domu isla-
mu” – dar al-islam –  na  te-
reny zamieszkałe przez „nie-
wiernych”, określane jako
„dom wojny” – dar al-harb. To
była Europa. 

Raz po raz tureckie armie uderzają na
kontynent. W 1361 zdobywają Adriano-
pol i Trację, w 1389 na Kosowym Polu
zwyciężają Serbów (tu jak się przypusz-
cza  po raz pierwszy rycerstwo polskie
wspomagające Serbów starło się z Tur-
kami), w 1396 pod Nikopolis rozbijają
wyprawę krzyżowców i następnie zaj-
mują Bułgarię, Macedonię, Tesalię, w
1444 pokonują węgiersko-polską ar-
mię pod Warną, a w 1448 – znów na Ko-
sowym Polu – Węgrów; w 1453 zdoby-
wają Konstantynopol, kładąc kres Ce-
sarstwu Bizantyjskiemu i ustanawiając
tu stolicę Stambuł; w 1521 pod Moha-
czem zadają kolejną klęskę Węgrom,
w 1529 pierwszy raz podchodzą pod
Wiedeń, lecz odstępują od silnie uforty-
fikowanego miasta, w 1541 ostatecz-
nie opanowują Węgry.

Żarłoczne imperium musiało wejść
w konflikt z  Rzeczpospolitą. Zaczęło się
niedobrze. Pierwszym znaczącym star-
ciem z Turkami  była rozegrana w1620
roku bitwa pod Cecorą, zakończona
klęską Polaków i śmiercią sławnego het-
mana Stanisława Żółkiewskiego. W na-
stępnym roku napad turecki z najwyż-
szym trudem został zatrzymany pod
Chocimiem, mimo że w tym samym
czasie Polska walczyła również z Koza-
kami, Moskwą i Szwedami. Turcy nie
uzyskali żadnych korzyści terytorial-
nych. Ale był to chwilowy spokój. W
1671 roku potężny najazd osmański za-
kończył się sukcesem. Sułtan Mehmed
IV zdobył Kamieniec Podolski. Wów-
czas I Rzeczpospolita została zmuszona
do zawarcia w Buczaczu najbardziej
haniebnego w jej dziejach pokoju: w
zamian za utratę Ukrainy i Podola, oraz

okup w wysokości 80.000 talarów suł-
tan zrzekł się dalszych łupów, tj. zdoby-
cia Lwowa i Rusi. Ponadto Polska jako
kraj lenny miała płacić roczny haracz w
wysokości 22 000 czerwonych złotych. 

Nim traktat został oficjalnie zatwier-
dzony przez Sejm, od wielkiego wezy-
ra przybył poseł z żądaniem natych-
miastowej jego ratyfikacji, grożąc woj-
ną. Takiego upokorzenia nie mógł
znieść Sejm. Wybrano wojnę i dodatko-
we podatki na odbudowę wojska.

W 1673 roku sułtan wyprawił do Pol-
ski 35-tysięczną armię, która stanęła w
warownym obozie pod Chocimiem. Ale
tym razem działania zaczepne rozpo-
częli Polacy. Polsko-litewskie wojska
pod wodzą hetmana wielkiego koron-
nego  Jana Sobieskiego wzięły sztur-
mem obóz i zniszczyły doszczętnie ar-
mię Mehmeda. Późniejsze boje, toczo-
ne w latach 1674-1676, nie przyniosły
rozstrzygnięcia i zostały zakończone
niekorzystnym dla Polski traktatem w
Żurawnie (nie bez wpływu Francji). Był
to smutny czas wichrzenia w Sejmie za
pieniądze przyjmowane przez magna-
tów od obcych dworów. Francja sprzy-
jała Turcji, widząc własne interesy w
osłabieniu potęgi Habsburgów.  W Pa-
ryżu uważano, że w Polsce, w interesie
Francji, działa królowa Maria Kazimie-
ra („Marysieńka”). I początkowo istot-
nie tak było, ale kiedy Ludwik XIV zwle-
kał z nadaniem jej ojcu tytułu diuka
rozgniewana zmieniła front – zaczęła
wspierać Habsburgów. Dlatego, gdy w
1683 roku doszły do Polski wieści o
wielkich zbrojeniach Porty, król
nie wahał się z kim

ma zawrzeć so-
jusz. Sejm zatwierdził
traktat z Austrią. Słusznie domyślał
się turecki kronikarz  Raszyd-Effendi, pi-
sząc o Sobieskim, że: król Lechów (...)
zawsze chował w niewiernym sercu nie-
utłumioną żądzę odzyskania Kamieńca,
Podola i Ukrainy, i zawsze upatrywał
tylko sposobnej do podniesienia oręża
pory... 

Słomiane powrósła
W dniu, w którym podpisywano

przymierze maszerowała już na północ
prowadzona przez sułtana największa
armia turecka jaką państwo to wystawi-
ło w XVII w. Po dołączeniu wojsk lenni-
ków liczyła ok. 160 tysięcy żołnierzy. 

Mehmet IV  przekazał dowództwo i
wręczył wielką chorągiew proroka swo-
jemu ulubieńcowi, wielkiemu wezyro-
wi Kara Mustafie. Ten syn oficera cięż-
kiej jazdy (spahisów) od młodości
uczestniczył w zwycięskich wyprawach
wojennych i był wychowankiem wiel-
kiego wezyra Mehmeda Köprülü. Szyb-
ko awansował na admirała, a potem na
wielkiego wezyra. Prowadził politykę
ekspansji i podboju. To on hardo od-
rzucił polskie propozycje ugody w spra-
wie Podola. Kara Mustafa częścią sił
obległ twierdze austriackie. Wierząc
sugestiom francuskim, że Polska w woj-
nę nie będzie się mieszać, skierował
największy korpus liczący ok. 90 tysię-
cy żołnierzy na stolicę cesarstwa. 16 lip-
ca 1683 roku wokół Wiednia, bronione-

go przez ok. 11 200 żołnierzy i 4 800
członków milicji miejskiej, zamknął się
pierścień oblężenia. 

Tego samego dnia dotarli do Warsza-
wy poseł cesarski hr. Waldstein i nun-
cjusz papieski Pallavicini. Prosili króla, by
osobiście poprowadził odsiecz. Jan III
Sobieski ruszył już 18 lipca. W drodze, na
podstawie map, opracowywał plan woj-
ny. Począwszy od Krakowa, armię
wzmacniały nowe jednostki. Król wiódł
pod Wiedeń 14 000 kawalerii (w więk-
szości doborowej), 23 chorągwie husa-
rii, 53 chorągwie jazdy pancernej, 26
chorągwi jazdy lekkiej) oraz 7 000 pie-
choty (dla oszczędzenia jej trudów mar-
szu jechała na wozach) oraz 28 armat.
Byli to żołnierze doświadczeni, zahar-
towani w bojach z Tatarami i Turkami na
kresach Rzeczypospolitej. Królowi towa-
rzyszyła jego nadworna chorągiew
piechoty janczarskiej, złożona z
jeńców tureckich wziętych
do niewoli pod Choci-
miem, którzy dobro-
wolnie w niej słu-
żyli. Była uzbro-
jona i umun-
durowana
podobnie
jak piechota
osmańska.
Nic też
dziwnego,
że przed bi-
twą król roz-

kazał, by każdy żołnierz polskiego auto-
ramentu był przepasany powrósłem sło-
mianym: ... żeby Niemcy naszych nie strze-
lali, zamiast Tatarów, którzy takowego
stroju zażywają, jako i my.*

Wojska posuwały się w kierunku Du-
naju dwiema kolumnami. Jedna ma-
szerowała przez Śląsk, druga przez Mo-
rawy. W tej marszrucie zdarzały zabaw-
ne, ale niebezpieczne niespodzianki.
Gdy wojska polskie zatrzymały się w
Königstetten w spustoszonym przez
Turków pałacu: ... „luźni wyszperali piw-
nicę, gdzie było wina mało dwieście be-
czek. Poczęła hołota strasznie pić...* Na
polecenie króla, hetman wielki koron-
ny Jabłonowski: ordynował sto, czyli
więcej piechoty, aby hołotę odpędzili od
beczek i wszystkie z winem przykazał po-
rozcinać.*  Sporo musiało być tych ama-
torów, skoro użyto tak wielkich sił do za-
bezpieczenia i zniszczenia ówczesnej
„używki” !

Sobieski naczelnym wodzem
Po połączeniu się Polaków z oddzia-

łami austriackimi i posiłkami księstw
niemieckich armia sprzymierzonych li-
czyła ok. 65 tysięcy żołnierzy. Podobną
liczbą zbrojnych dysponował Kara Mu-
stafa, który część wojska stracił przy
szturmach i od chorób. 

Na radzie wojennej z generałami i
książętami Rzeszy w dniu 3 września

rozważano, nie bez sporów, różne wa-
rianty działań. Zwyciężył plan polskiego
króla. Jemu też powierzono dowództwo
nad całością sił i prowadzonych operacji.

Sytuacja Wiednia była tragiczna.
Świadek oblężenia zanotował: „Ubożsi
(...) dla pożywienia swego koty łapiąc
onemi się posilali, zarażone powietrze czę-
ścią od ludzi słabych i chorych po ulicach
leżących, od ścierwa bydlęcego, także i dy-
zenteria ludzi gubiła... 

Walczyło jeszcze ok. 4000 żołnierzy.
Głód  dokuczał również nieprzyjacielo-
wi, który bezmyślnie spalił i spustoszył
okolice Wiednia pozbawiając się moż-
liwości aprowizacji.

Turcy wdarli się głęboko w fortyfi-
kacje i, jak to ocenił potem w liście do
żony król Jan:

... byłem w mie-
ście, które by już było nie

mogło trzymać dłużej nad pięć dni.
Oko ludzkie nie widziało nigdy takich
rzeczy, co to tam miny porobiły. Z beluar-
dów podmurowanych, okrutnie wielkich
i wysokich, porobiły skały straszliwie i
tak je zrujnowali, że więcej trzymać nie
mogły. Pałac cesarski w niwecz od kul ze-
psowany”.

Cesarz umknął do Linzu
A gdzie przebywał cesarz Leopold

I? Dzielny władca na wieść o zbliżaniu
się Turków, uciekł do Linzu i tam, z da-
leka od walczących, oczekiwał nowin z
placu boju. 

Armia sprzymierzonych zajęła wzgó-
rza Lasu Wiedeńskiego. Z wyjątkiem
bardziej stromych jak Kahlenberg, Le-
opoldsberg,  pozostałe niskimi pasma-
mi opadały ku miastu, aż do lekko po-
fałdowanej równiny, gdzie znajdował
się obóz turecki. Polscy artylerzyści pod
dowództwem generała Marcina Kazi-
mierza Kątskiego, jako jedyni, przecią-
gnęli swoje działa przez błotniste wąwo-
zy. Bardzo się przydały w przygotowa-
niu bitwy, którą wyznaczono na 12.go
września, w niedzielę. 

Lewym skrzydłem dowodził książę
Lotaryński, w środku stały oddziały
książąt niemieckich, a prawe skrzydło
zajęli Polacy (ok. 5,5 km, na całej dłu-
gości ok. 10 km frontu). Król rozmieścił
wojska, wydał rozkazy. Obudził się o
świcie i przy zbudowanym na bębnach

polowym ołtarzu uczestniczył w mszy
świętej na intencję zwycięstwa, a póź-
niej w drugiej, odprawionej w ocalałej
kaplicy spalonego przez Turków kościo-
ła na Kahlenbergu. Nieoczekiwanie,
włoski ksiądz zakończył mszę słowami
– Vinces Joannes* (zwyciężysz Janie) –
zamiast Ite, missa est (idźcie, ofiara
spełniona). Jak pisze dworzanin Miko-
łaj Dyakowski, wypierał się potem tego
przejęzyczenia, ale powszechnie zosta-
ło przyjęte za prorocze.

Zaczęli o piątej rano
Cztery dni przed bitwą złapano szpie-

ga, Wołocha – najemnika w służbie tu-
reckiej. Sobieski darował mu życie. Po
nakarmieniu, odprawił go z poleceniem:
Idźże z Panem Bogiem, a powidz Wezyro-

wi swemu, żeś mię nie tylko wi-
dział, aleś i gadał ze

mną i oznajmij

mu, że Król
polski kazał ci po-

wiedzieć: Mci Wezyrze, że ci
się w niedzielę stawi na śniadanie.*

Kiedy wrócił do Turków, powtó-
rzył słowa króla. Wezyr temu nie

wierząc, kazał mu za kłam-
stwo łeb uciąć.*

Bitwa rozpoczęła się o
5.tej rano atakiem Tur-
ków na stanowiska ar-
tylerii budowane u
podnóża Kahlenbergu.
Nieprzyjaciela odpar-
to i do uderzenia prze-

szło lewe skrzydło au-
striacko-saskie księcia

Lotaryńskiego. Po zażar-
tych walkach zdobyto część

terenu. Natarcie zostało
wstrzymane ok. 13.00 co po-

zwoliło wyrównać front, prowa-
dzącym również bój, pozostałym woj-

skom sprzymierzonych. Godzinę póź-
niej na wzgórzach, położonych wprost
lewej flanki pozycji tureckich, ujrza-
no widoczne z daleka, powiewające
na wysokich kopiach długie proporce
husarii. Ten niezwykły obraz,  wzbu-
dził entuzjazm  sprzymierzonych i
mocno zaniepokoił Kara Mustafę. Znał
wartość tych formacji i natychmiast
rozpoczął przegrupowanie swoich sił
przede wszystkim ciężkiej jazdy - spa-
hisów. Potem tak pisał król w liście do
ukochanej „Marysieńki”: 

... „Mnie przyszło się z Wezyrem ła-
mać, który wszystkie a wszystkie woj-
ska na moje skrzydło prawe sprowadził,
tak że już nasz środek albo korpus, jako
i lewe skrzydło nie miały nic do czynie-
nia...

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

PPrrzzyyppiissyy::
*Cyt.: Dyaryusz wideńskiej okazyji

Jmci Pana Mikołaja na Dyakowicach Dy-
akowskiego, podstolego latyczewskiego. 

** Zdobyta chorągiew posłana papie-
żowi, nie była chorągwią Mahometa,
przekazaną Kara Mustafie przez sułtana
Mahmeda IV, lecz chorągwią zdjętą z na-
miotu Wielkiego Wezyra po zdobyciu obo-
zu. Tę największą relikwię, zabieraną na
wielkie wyprawy wojenne, do której muł-
łowie modlili się o zwycięstwo, ocalił w
ostatniej chwili, składając i ukrywając w
zanadrzu, jeden z dowódców tureckich –
Osman Aga. 

KKoonniieecc cczzęęśśccii ppiieerrwwsszzeejj,, cciiąągg ddaallsszzyy
zzoossttaanniiee wwyyddrruukkoowwaannaa ww kkoolleejjnnyymm nnuu-
mmeerrzzee PPaassssyy..

Za kulisami wiktorii wiedeńskiej w 1683 roku
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Julia Pitera jest znakomitym przykładem na to, że w polityce – tak niskie-
go, jak i wysokiego szczebla – można nic nie robić, a być postrzeganym ja-
ko gwiazda. Ta sprytna kobieta uczyniła sobie z gadania sposób na dobre

życie. Gdyby zacząć zbierać prawdziwe, a nie dęte, owoce jej politycznej działal-
ności, można by doczekać emerytury i nic nie znaleźć. O, przepraszam, jako peł-
nomocnik rządu Donalda Tuska ds. przeciwdziałania korupcji Pitera przeprowadziła działania na
szeroką skalę. 

Miała tropić łapowników i pilnować praworządności. Dopilnowała. Udało się jej wykryć grubą
aferę, mianowicie zakup przez urzędnika na służbową kartę płatniczą dorsza na kwotę 8.99 złotych.
Jej raport o rzekomych nadużyciach okazał się zwyczajnym bublem, a upichcony przez nią projekt
“Prawa antykorupcyjnego” wylądował w koszu na śmieci znajdującym się w gabinecie premiera.
Prasa zaczęła z Pitery szydzić i stawiać zarzut, że piastując wysokie stanowisko rządowe, bierze pie-
niądze za nic. Jeden z tygodników przedstawił ją prześmiewczo w stroju szeryfa i to była przysło-
wiowa kropla, która przelała szalę goryczy. Na początku grudnia 2011 r. Tusk zlikwidował powo-
łany dla niej urząd, a ją samą przepędził z rządu. 

Swego czasu dużo pisałem o Julii Piterze w kontekście mocno kontrowersyjnego wykupu od mia-
sta jej komunalnego mieszkania przy ul. Różanej na Mokotowie.  Pitera od 1990 do 1991 r. była człon-
kiem Porozumienia Centrum, a następnie Unii Polityki Realnej (1994–1998). W latach 1994 –
2005 pełniła funkcję radnej Rady Warszawy, początkowo z rekomendacji Unii Polityki Realnej, a
następnie Ligi Republikańskiej. W roku 1998 została radną z listy AWS. Cztery lata później wystar-
towała pod szyldem Komitetu Wyborczego Julii Pitery i zdobyła mandat radnej po raz kolejny. Od
2005 r. jest w PO. Jak widać pani Julia zmienia ugrupowania i partie polityczne niczym rękawicz-
ki. W Radzie Warszawy kadencji 2002-2006 znaleźli się przedstawiciele następujących partii: PiS
(24 radnych), SLD-UP (20), PO (8), LPR (6), Samoobrona (1) i Julii Pitery (1). W listopadzie 2002
r. powstała koalicja PO-PiS, która liczyła 32 radnych na 60 ustawowego składu. Miastem rządził pre-
zydent Lech Kaczyński. Przed powstaniem koalicji PO-PIS radni LPR i Julia Pitera wezwali liderów
PiS, by ci z nimi utworzyli koalicję w Warszawie. Przypominano Kaczyńskiemu o jego obietnicach
wyborczych zerwania ze starym układem rządzącym w stolicy. Bezskutecznie. Jednak w marcu 2003
r. koalicja PO-PIS upadła i utworzyła się nowa PiS-LPR-Komitet Julii Pitery, która liczyła 31 radnych
na 60. W tym momencie głos Pitery stał się przysłowiowym języczkiem u wagi. 

Mam nadzieję, że z przyjściem tej nowej koalicji zerwany zostanie stary układ rządzący War-
szawą, czyli rządy SLD-PO  – pochwaliła się dzielna radna jednej z gazet. Pierwszym pro-
fitem, otrzymanym za dzielność i wsparcie nowej koalicji, była nowa i pozytywna eksper-

tyza, która posłużyła jej do wykupienia po 18 latach za przysłowiowe grosze swojego mieszkania ko-
munalnego przy ul. Różanej. W marcu Pitera poparła Lecha Kaczyńskiego i nową koalicję, a już mie-
siąc później w dniu 7 kwietnia 2003 r. wykonano korzystną dla niej nową ekspertyzę. Na koszt mia-
sta. Cóż za zbieg okoliczności! Jest to najdziwniejsza ekspertyza, jaką wykonano w historii Warsza-
wy. Rzeczoznawca Henryk Bieniowski, dyrektor Administracji Domów Komunalnych na Bródnie, osob-
no potraktował powierzchnię użytkową pomieszczeń na poddaszu i antresoli (65,93 mkw.), osob-

no zaś 16,11 mkw. przedpokoju i
hall, które zostały określone jako
“powierzchnia ruchu”. Branża
budowlana nie zna takiego ter-
minu – wszystko to, co zostało
nazwane “powierzchnią ruchu”,
wchodzi w skład powierzchni
użytkowej, za której wykup nale-
ży zapłacić. Ale Pitera uparła się,
że nie zapłaci. I nie zapłaciła. 

Aby zrozumieć, o co chodzi w sprawie wykupu mieszkania Pitery, należy cofnąć się do począt-
ku lat 90. Wtedy to wschodząca gwiazda stołecznego samorządu wystąpiła do władz Mokotowa z
wnioskiem o wykupienie zaadaptowanego strychu za symboliczną złotówkę. Czemu za złotówkę?
Może już wówczas pani Pitera uważała się za osobę uprzywilejowaną. Ale mokotowski urząd w oso-
bie wiceburmistrza Wiktora Czechowskiego odmówił darmochy i zażądał ceny rynkowej. Od tej chwi-
li Czechowski stał się wrogiem nr 1, a Pitera rozpoczęła wieloletnią batalię o coś, co kosztowało rap-
tem kilka tysięcy złotych. 

Wciągu 18 lat strychem Julii i Pawła Piterów zajmowały się kolejno: Urząd Dzielnicy Moko-
tów, burmistrz Gminy Warszawa - Centrum, prezydent i wiceprezydent Warszawy, NSA,
starosta oraz wicestarosta powiatu warszawskiego, przewodniczący Rady Powiatu, Powia-

towy i Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, policja, prokuratura, sądy cywilny i karny. Pi-
tera swoją prywatną sprawę sprytnie przekształciła w sprawę publiczną. Na papierze z warszawską
syrenką i nadrukiem “Radna Miasta Stołecznego Warszawy” pisała niezliczone skargi do niezliczonej
ilości adresatów. Nie mogąc sobie poradzić, Urząd Dzielnicy Mokotów przekazał sprawę Powiatowe-
mu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. W kwietniu 2001 r. PINB przysłał na Różaną inspektorów.
Pitera nie wpuściła ich do mieszkania. W lipcu 2001 r. sytuacja się powtórzyła – inspektorzy odeszli z
kwitkiem. Pitera wpuściła wreszcie inspektorów, gdy przybyli do niej po raz trzeci, we wrześniu 2002
r. Zobowiązali oni ją wówczas do wpłacenia 8 tys. zł na wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej.
Pitera nie zapłaciła i doczekała czasów, kiedy weszła w skład koalicji rządzącej Warszawą.  

Jednak PINB złożył w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu przez małżeństwo Piterów po-
pełnienia przestępstwa. Wszczęto śledztwo i Piterowie stanęli przed sądem oskarżeni o to, że dwu-
krotnie udaremnili inspektorom PINB  przeprowadzenie czynności służbowych. 10 lutego 2004 r.
zapadł wyrok. Paweł Pitera został uniewinniony, gdyż w konkretnych dniach przebywał poza War-
szawą, natomiast postępowanie karne wobec Julii Pitery umorzono ze względu na znikomą szko-
dliwość społeczną czynu. W 2006 r. Pitera wykupiła od miasta 66,5 mkw. w budynku przy ul. Ró-
żanej za 14 947 zł, czyli po 224 zł za mkw. Była wtedy posłanką na Sejm i rzecznikiem ds. sprawie-
dliwości w tzw. gabinecie cieni Platformy Obywatelskiej. Do ustalenia korzystnej dla niej powierzch-
ni mieszkania posłużyła ekspertyza, za którą zapłaciło miasto stołeczne Warszawa. Wiktor Czechow-
ski po dziś dzień twierdzi, że Piterowie przebudowali strych niezgodnie z projektem, czyli dopuści-
li się samowoli budowlanej, a ponadto ich lokal ma w rzeczywistości 83,67 mkw., a nie 66,52
mkw. jak jest w papierach. 

Niezłomna Julia, tropicielka korupcji i wszelkich wynaturzeń w życiu publicznym, szeryf w
spódnicy i symbol praworządności bezczelnie odmawia dzisiaj wykonania prawomocnych wyroków
sądowych. Pierwszy z 2011 r., na mocy którego eurodeputowana PO ma przeprosić Mariusza Ka-
mińskiego za stwierdzenie, że CBA rzekomo opóźniało zatrzymanie byłego ministra sportu Toma-
sza Lipca. Sąd zobowiązał ją także do wpłacenia nawiązki w wysokości 15 tys. zł na rzecz fundacji
“Pamiętamy”. Pitera odmawia również wykonania wyroku z 2012 r., który obliguje ją do przepro-
szenia partii Prawo i Sprawiedliwość za kłamliwe stwierdzenie, jakoby warszawski radny – pedo-
fil – był członkiem tego ugrupowania. Tłumaczenie Pitery godne jest kobiety specjalnej troski, a nie
deputowanej do Parlamentu Europejskiego: – Jak patrzę na to, co wyrabia PiS w tej chwili z sąda-
mi, to myślę sobie, że ja nie wykonałam wyroków sądów, ale to jest nic przy tym, co robi PiS. 

Co na to wyborcy pani Julii Pitery – Kalego w spódnicy?

U niki nic nie dadzą, o czym Pitera powinna dobrze wiedzieć, zanim wygłosiła oświadcze-
nie kompromitujące ją jako polityka. Wszak nawet wioskowy głupek wie, że można wy-
stąpić do sądu o zastępcze wykonanie wyroku na koszt skazanego delikwenta. Następu-

je wówczas publikacja przeprosin, a komornik automatycznie ściąga pieniądze z jego konta. Takie
roszczenia się nie przedawniają. Komornik nie będzie miał trudu ze ściągnięciem należności od Pi-
tery. Eurodeputowana jest wprawdzie na emeryturze i dostaje z ZUS około 2200 zł miesięcznie, ale
nie narzeka. W minionym roku zarobiła łącznie 461 290 złotych. Polska emerytura stanowi ledwie
ułamek tej kwoty. Aż 424 tys. złotych to uposażenie, które wpłynęło na jej konto z tytułu piastowa-
nia mandatu w PE. Pitera wykazuje, że posiada około 708  000 zł oszczędności. W porównaniu z
poprzednim rokiem wzrosły one aż o 399 tysięcy. Nie jestem religijny, ale studiowałem Biblię na wła-
sny użytek. Tam są takie cytaty w Ewangelii według Św. Mateusza, w rozdziale 7 zatytułowanym
“Obłuda”:  “A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz?”. “Ob-
łudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swe-
go”. Czy nie pasują one jak ulał do pani Julii Pitery?

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Kobieta po przejściach

„Julia Pitera jest znakomitym
przykładem na to, że w polityce
można nic nie robić, a być po-
strzeganym jako gwiazda. Ta
sprytna kobieta uczyniła sobie z
gadania sposób na dobre życie”

U rzędnicy wprowadzili mnie w błąd. Podpisywałam umowy, ale nie po-
noszę za to odpowiedzialności. Odpowiadam tylko za te dokumenty, któ-
rych treść zrozumiałam – takie wyjaśnienia padały z ust wiceprzewod-

niczącej partii opozycyjnej (PO), od 2006 na stanowisku prezydenta Warszawy,
miasta będącego stolicą bez mała czterdziestomilionowego kraju. Chciałoby się
powiedzieć: naszego kraju. Czy jednak na pewno on nasz, skoro władza samorządowa wykonywa-
na jest przez urzędników niespełniających stawianych im wymagań, których wspomniana wcześniej
pani prezydent zwalnia po kolei? 

Nieboracy opuszczają swe stanowiska w atmosferze podejrzeń i formułowanych wobec nich za-
rzutów. Urzędnicy na eksponowanych stanowiskach zawiedli panią prezydent. Z zapartym tchem cze-
kamy, co będzie działo się dalej w naszym mieście. Czy miotła sprawiedliwości wymiecie ich i im po-
dobnych z ratusza? Czy znajdą się wreszcie tam, gdzie ich miejsce? A co z innymi instytucjami? 

Jak widać pytań jest wiele. Można się zastanawiać, czy enuncjacje pani prezydent to aby nie ja-
kiś primaaprilisowy, niewinny żarcik. Mamy jednak wrzesień, a więc chyba należy taktować spra-
wę poważnie. Zwłaszcza że mówi to polityk będący wykładowcą prawa. Z drugiej strony, jak trak-
tować takie tezy na serio? 

A może tego rodzaju prawny precedens wykorzystają zwykli obywatele? Będą mogli teraz za-
słaniać się nieznajomością lub niezrozumieniem prawa. Czy pojawi się on również w polskim
orzecznictwie? 

Każdy obywatel może przetestować to sam. Na przykład: przechodząc przez skrzyżowanie na czer-
wonym świetle, aby uniknąć mandatu wystarczy powiedzieć – nie miałem pojęcia, że nie wolno. Skąd
mogłem lub mogłam wiedzieć, że to zabronione? A zresztą, dlaczego akurat na czerwonym nie wol-
no? Każdy będzie mógł też kraść, ile mu się żywnie spodoba, bo mógł przecież nie wiedzieć, że to
zabronione? Mógł. Nie ponosi więc odpowiedzialności. No i co mu zrobicie? Może teraz śmiać się
stróżom prawa w twarz. 

Skoro pani prezydent nie ponosi odpowiedzialności, dlaczego miałby ją ponosić ktoś inny? Sko-
ro też nie wiedział albo czegoś nie
zrozumiał. Jeśli naprawdę jeste-
śmy równi wobec prawa, to zwy-
czajnym ludziom też wolno będzie
je łamać nie odpowiadają za nic.
Oczywiście, tylko wtedy, jeśli go
nie rozumieją. W innym razie po-
niosą odpowiednio surową karę.

Można by się z tego wszystkiego
śmiać, gdyby nie to, że w tle pojawiają się miliony złotych, a może też miliony innych środków płat-
niczych (powołane do tego służby zapewne to ustalą), nieruchomość warta 160 mln złociszy i wie-
le innych spraw. a

Zwalnianie podwładnych i obarczanie ich winą jest już łatwiejsze do zrozumienia dla większo-
ści z nas i mieści się w ramach zdrowego rozsądku. Taktyka ta jest dobrze znana i chętnie stosowa-
na przez ludzi władzy. Zrzucić odpowiedzialność na podwładnych, odsunąć podejrzenia od siebie.
Skąd my to znamy? 

Przypowieść o dobrym carze „batiuszce” i złych bojarach nie wzięła się znikąd. Miała i ma swo-
je miejsce wszędzie tam, gdzie nieobecne są zasady demokracji. Łatwiej żyć poddanym z wiarą, że
car jest dobry ale nie wie, co dzieje się w kraju. Że jego wola jest wypaczana przez urzędników. Ta-
kie przekonanie pomagało przetrwać feudalnym poddanym. Pomaga obywatelom i dziś. Wszelkie
zło pochodzi bowiem od bojarów (dzisiejszych urzędników) w „terenie”, czyli z dala od cesarskie-
go pałacu. Wystarczy więc ściąć jednego lub drugiego urzędnika-winowajcę, aby wiarę w dobroć
cara umocnić. Egzekucje, podobnie jak dzisiejsze dymisje, przywracały w pospólstwie poczucie, że
istnieje w państwie sprawiedliwość, a na dodatek, że to wszystko dzieje się dla ich dobra.

Przeciętnemu obywatelowi trudno zrozumieć, czym jest zarządzanie stołecznym miastem. Ile pu-
łapek i przykrości czeka na śmiałka, który się tej niewdzięcznej roli podejmie? W jak nieprzyjaznym
otoczeniu przyjdzie mu pracować? Jak ciężko jest pogodzić pracę dydaktyczną na uczelni wyższej
z obowiązkami w ratuszu. Żeby to wszystko „ogarnąć” (mówiąc językiem młodzieżowym), trzeba
mieć zaufanych bojarów. Po co owi bojarzy? Żeby w sytuacji, kiedy media, CBA, a nawet prokura-
tura dopytują się o niejasne i kontrowersyjne sprawy, móc zrzucić winę na podwładnych. 

Odnosząc to, co się dzieje w ratuszu pod kierownictwem pani prezydent, do poczynań wschod-
nich imperatorów – widać jednak zasadniczą różnicę. Carowie cieszyli się większym poparciem spo-
łecznym. Nawet dziś poparcie dla przywódcy sąsiadującego z nami kraju wynosi około 80 procent.
Poparcie dla naszej pani prezydent topnieje nie tylko wśród jej wyborców i dotychczasowych po-
pleczników, ale nawet w szeregach jej własnej partii. Co ciekawe, odwracają się od niej także roz-
taczające nad nią parasol ochronny instytucje i przychylne dotąd media, co może wróżyć jej nieuchron-
ny koniec. Jaki on będzie? To jeszcze otwarta kwestia. Ostatnie słowo w tej sprawie być może bę-
dzie należało do prokuratury i organów ścigania. Wiele na to wskazuje.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Ach, ci bojarzy...

„Urzędnicy na eksponowanych
stanowiskach zawiedli panią
prezydent. Z zapartym tchem
czekamy, co będzie działo się
dalej w naszym mieście”

Piórem Derkacza

Eugeniusz Kłopotek
ppoosseełł nnaa SSeejjmm RRPP 

Eugeniusz to bez wątpienia najbardziej europejskie imię. Łączy w sobie geniusz tego konty-
nentu z symbolem „EU”.  Dobrymi europejskimi imionami są też takie imiona jak: Euzebiusz,
Eustachy, Eudocja, Eustachiusz, Eugenia, Eulalia, Eustacha, Eustachy, Eulogiusz, Euchariasz, Eu-
femia, czy Eubul pisany przez „u” zwykłe. Rodzaj męski czy żeński imion nie ma tutaj większe-
go znaczenia. Zawsze może wyjść na to, że jest gdzieś w Europie „gienialny” „Gieniuchna”. 

E u r e k  D e r k a c z  
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W dniu 11 września , już po raz
VII, odbył się piknik dla miło-
śników zwierząt „Ursynów…do-
bry dla zwierząt” którego orga-
nizatorem jest Fundacja PEGA-
SUS.

Na terenie zielonym Urzędu Dzielni-
cy Ursynów spotkali się wszyscy, któ-
rym los naszych mniejszych braci leży na
sercu. W tym roku skupiliśmy się na po-
mocy zwierzętom w sytuacjach dla nich
trudnych i niecodziennych jak wypa-
dek, zaginięcie  bądź znalezienie zwie-
rzaka bez opiekuna. Uczyliśmy się pra-
widłowych reakcji i podejmowanych
czynności tak aby zwierzak oraz udzie-
lający pomocy byli bezpieczni.  Dr. Par-
tycja pokazywała „pierwszą pomoc”
przy urazie, udarze cieplnym oraz usu-
waniu kleszczy a ratownicy medyczni in-
struowali jak opatrzyć ewentualne ran-
ki, które mogą się przydarzyć, gdy sami
spieszymy z pomocą czworonogom.

Świętowaliśmy 15-lecie powstania
na Ursynowie programu opieki nad

zwierzętami  bezdomnymi i powołania
pierwszego w Warszawie, a nawet w
kraju Ekopatrolu w strukturze ursy-
nowskiej straży miejskiej. Pomysł na
wprowadzenie takiego programu wziął
się z potrzeby rozwiązania problemu
wałęsających się po Ursynowie bezdom-
nych psów oraz kotów.

Samorząd Ursynowa chciał prze-
ciwdziałać tym zjawiskom w sposób
humanitarny i tak w 2001 roku po-
wstał „Program opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi” – pierwszy i jedy-
ny w Warszawie, który znalazł naśla-
dowców na terenie innych gmin w Pol-
sce, a od ponad 10 lat realizowany jest
w całej Warszawie.

Uhonorowani przez Burmistrza Ro-
berta Kempę zostali twórcy programu:
pan Andrzej Beuth, który w 2001 roku
był Pełnomocnikiem Burmistrza Gminy
Ursynów ds. Bezpieczeństwa i Porząd-
ku Publicznego, a co istotniejsze pomy-
słodawcą i głównym twórcą Programu
Opieki nad Zwierzętami  Bezdomny-

mi; pani Krystyna Nowak oraz pani.
Ewa Rosińska,  które nadal z dużym
zaangażowaniem zajmują się opieką
nad zwierzętami bezdomnymi i wolno
żyjącymi – w ramach działań Wydzia-
łu Ochrony Środowiska dla Dzielnicy
Ursynów, a także Piotr Mostowski, któ-
ry po doświadczeniu zdobytym na Ur-
synowie, przez kilka lat kierował Refe-
ratem ds. Ekologicznych, a obecnie peł-
ni obowiązki zastępcy naczelnika Od-
działu Ochrony Środowiska Straży Miej-
skiej m. st. Warszawy. Pamiętajmy, że
dzwoniąc pod numer 986 uzyskamy
pomoc,  gdy w granicach miasta spotka-
my zwierzę chore, ranne oraz wolno
żyjące wymagające pomocy.

Dziś śmiało można powiedzieć, że
ursynowski pomysł na rozwiązanie pro-
blemu bezdomności zwierząt się
sprawdził. Najlepiej świadczy o tym
fakt, że programem objętych zostało
do tej pory niemal 2700 zwierząt, tj. po-
nad 600 psów i niemal 2100 kotów
wolno żyjących. 

Jak co roku, Marzena Domińczak
oraz klub Agility Freex wspaniale zapre-
zentowali aktywność psów zaprasza-
jąc uczestników do wspólnego treningu
i zabawy. Podczas takich zabaw uczymy
psa posłuszeństwa, jednocześnie na-
wiązując z nim wspaniałą więź . Było
nam niezmiernie miło gościć Grupę
Agility ze Stargardu – GAS, mistrzów
świata agility owczarków. Falka i Ło-
buz pokazali, że nie tylko psy predyspo-
nowane do tego sportu mogą fanta-
stycznie bawić się i współpracować.
Trzymamy kciuki za ich występy na
międzynarodowych zawodach. 

Pomimo nieznośnego upału dzięku-
jemy wszystkim uczestnikom, którzy
wzięli udział w zaproponowanych przez
nas atrakcjach. W konkursie na Naj-
sympatyczniejszego Zwierzaka wzięło
udział kilkadziesiąt czworonogów.  Eks-
perci udzielali wyczerpujących odpo-
wiedzi jak prawidłowo opiekować się
pupilem, tak aby pupil był u nas szczę-
śliwy. Gościliśmy również organizacje

ratujące i na co dzień zajmujące się
zwierzakami. Były to: Fundacja Karuna
, Uszate Serca Warszawy, Karmimy Pa-
siaki. Ich codzienna praca i zaangażo-
wanie sprawia, że zwierzęta wracają
do zdrowia i znajdują nowy dom.

Trzeba również wspomnieć o ursy-
nowskich klinikach weterynaryjnych
Maxi- Wet oraz Puls Vet, od wielu lat
współpracujące z „…dobry dla zwie-
rząt” oraz o Stowarzyszeniu ESCCAP ,
czyli ekspertom parazytologom udzie-
lającym wyczerpujących informacji o
bardzo ważnej dziedzinie dla zwierzo-
lubów– przeciwdziałaniu pasożytom. 

Z uwagi na upał, psy mogły schło-
dzić się zimną wodą z udostępnionego
hydrantu  i na bieżąco uzupełnianą wo-
dą w rozstawionych miskach. Dla opie-
kunów organizatorzy przygotowali
smaczny poczęstunek z grilla.

Do miłego zobaczenia w przyszłym
roku 

Te k s t  S y l w i a  R y c h t e r
Z d j ę c i a  K l a u d i a  R y c h t e r

Po raz V „Wielka Ursynowska” na słuzewieckim torze wyścigów konnych zebrała
miłośników biegania .Po gorącym kibicowaniu na odwiedzających czekało masę
atrakcji. W wiosce sportowej można było sprawdzić swoje umiejętności pod okiem
olimpijczyków i medalistów mistrzostw świata . 

Warszawsko-Mazowiecki Związek Jeździecki zaproponował odwiedzającym  „Przygodę z
jeździectwem”.  

Przywitane gromkimi brawami pokazy przygotowane przez członków związku:
JK Poster  – powożenie . Arkadiusz Mordzelewski w porywający sposób przedstawił dyscyplinę –

wzbudzając ekscytację wśród widzów, którzy pod czujnym okiem luzaka mogli wsiąść do bryczki i
poczuć wiatr we włosach. 

UKS Volteo – woltyżerka . Wspaniały zespół kierowany przez założycielkę oraz trenerkę Natalię
Olesińską. Zawodniczki od lat 3 pokazały układ, który zaprezentowały na ME w Aachen tydzień temu.
Ogromne brawa należą się wszystkim dziewczętom, które wykonywały układy gimnastyczne na
koniu w kłusie i galopie. 

KJ Dziecinów. Zespól  pod okiem Agnieszki Romszyckiej, medalistki Mistrzostw Polski Koni
Arabskich przeniósł nas w orientalny świat  i w bajkowym klimacie księżniczek zaprezentował układ
na koniach arabskich.

KJ Dworek – pod okiem Zbigniewa Krasowskiego na drewnianym koniu pieszczotliwie zwanym
Pinokiem , uczono podstaw prawidłowego wsiadania , dosiadu oraz siodłania konia.

KJ PolandPark – zapewniał oprowadzanki na cierpliwych i sympatycznych kucykach. Najmłodsi
mogli swe pierwsze kroki z „Przygodą z jeździectwem” wykonać pod okiem zgranej ekipy z KJ
Poland Park.

Poza wszystkim mieliśmy pokaz kunsztu ujeżdżeniowego w wykonaniu Aleksandry Nowickiej, która
dała popis w damskim siodle w parze z Alą Brygoła na koniu rasy Shire.

S y l w i a  R y c h t e r  
F o t o  K l a u d i a  R y c h t e r

Ursynów…dobry dla zwierząt

Falka i Łobuz zadziwiły publiczność

Jeszcze raz o Ursynowskiej Kumulacji Aktywności

Atrakcji nie brakowało
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PPOOŻŻYYCCZZKKAA do 25000 zł 
tel. 663 271 508

PPOOŻŻYYCCZZKKII WW 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790-564-948

AANNTTYYCCZZNNEE MMEEBBLLEE,, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia, szable,
książki, pocztówki, 601 336 063.

SSKKUUPP kkssiiąążżeekk,, dojazd, 
509-548-582

KKUUPPIIĘĘ mieszkanie: zadłużone; 
z lokatorem; z problemem
prawnym. 796-796-596

SSPPRRZZEEDDAAMM, zamienię na
kawalerkę 3 pokojowe przy metrze
Ursynów, II p.,tel. 601-232-383

AAUUTTOO elektryk, 
diagnostyka, naprawa

komputerów, 
ul. Dembowskiego 17 B, 

tel. 664-579-506

AAUUTTOO mechanik, 
ul. Dembowskiego 17 B, 
tel. 664-579-506

AANNGGIIEELLSSKKII różne poziomy,
609-373-575

FFIIZZYYKKAA, MATEMATYKA, 
604-865-418

FFRRAANNCCUUSSKKII, 22 641-10-29;
797-346-233

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507-087-609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641-82-83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA doświadczona,

693-329-929
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

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

CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

NNIIEEMMIIEECCKKII,, 500-165-121

BBEEZZPPOOŚŚRREEDDNNIIOO atrakcyjna
działka 3000 w Krzakach
Czaplinkowskich pod 
zabudowę jednorodzinną, 
601-39-39-84

BBUUDDOOWWLLAANNAA 1500 m2, gm.
Prażmów, pow. Piaseczno,
55zł/m2, tel.604-823-665

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

DDZZIIAAŁŁKKAA 3000 m2 w
Prażmowie, 602-77-03-61

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::..

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400,,
wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett

AAppaarrttaammeennttyy::
!WWaarrsszzaawwaa-Kabaty, ul. Jerzego

Zaruby, 5 pokoi o pow. 127 m2, 
V p. winda, 2000 r. bud., duży 
54 m2 taras, piwnica i garaż w
cenie. Zdjęcia i plan apartamentu
drogą mailową. Klimatyczne
mieszkanie w pięknej, cichej
okolicy, 300 m od lasu, blisko
metro. Apartament jak bajka. 
Cena 1 mln 350 tys. zł do
niewielkich negocjacji.

!WWiillaannóóww,, 9911 mm22, cudny ap., 
4 pok., garaż na 2 sam. + piwnica
w cenie, do wejścia, odrębna
własność lokalu, księga wieczysta.
Tylko 900 tys. zł.

!WWiillaannóóww, Branickiego, 
98 m2, III p. z windą, standard. Oś.
strzeż.,ochrona.. W cenie 2 miejsca
post. w garażu. Cena 960 tys. zł.

MMiieesszzkkaanniiaa::
!CCeennttrruumm, Al. Jerozolimskie,

40 m2, 1 pokojowe, świetny punkt.
Cena 460 tys. zł.

!CCeennttrruumm, ul. Smolna,
mieszkanie 2-pokojowe, 55 m2,
wykończone i zrobione. 
Cena 600 tys. zł.

!CCeennttrruumm, ul. Noakowskiego,
obok metra, 96 m2, 4 pokoje,
dobry standard, kamienica, I p.,
okazja - świetna cena 780 tys. zł.

!MMookkoottóóww, 4 pokoje, 80 m2,
dobry standard. Cena 720 tys. zł 
z garażem. Ochrona, nowy blok.

! PPookkóójj z oddzielną kuchnią 
33 m2, Ip. Okęcie, ul. 17 Stycznia.
Cena 210 tys. zł. do negocjacji.

! SSaaddyybbaa, 67 m2, ładne 3-pok.
mieszkanie do weścia - nie
wymaga remontu, I/IV, cegła,duży
taras, 2 piwnice i 2 miejsca
parkingowe. Okazyjna cena tylko
510 tys. zł.  

! SSttaarróówwkkaa,, 2 pok. 56 m2, do
wejścia. Cena 720 tys. zł.

!WWiillaannóóww 59 m2, 2 pok. 
z garażem i komórką.Dobry
standard, taras, cisza, spokój.
Okazja, tylko 505 tys.zł.!
Miasteczko Wilanów

DDoommyy::
!DDoomm w Konstancinie

360m2/1000m działka,
starodrzew, piękny ogród, tylko 
1 mln 450 tys.zł. Do neg. Super
okazja !!!

!DDwwiiee rezydencje z basenami,
Konstancin, Strefa A. Działka
odlotowa, starodrzew. Cena 6 mln.
i 6 mln.900 tys.zł. do wejścia.

! JJóózzeeffoossłłaaww, segment 200/400
m2, stan deweloperski, tylko 
730 tys. zł.

!MMookkoottóóww,, super okazja!!.
Segment narożny z ogródkiem.
Operat szacunkowy na 3 mln. zł.
Cena tylko 1 mln 100 tys. zł.

!NNoowwaa IIwwiicczznnaa,
280m2/1000m2, dobry standard.
Cisza, spokój, w okolicy ładne domy.

! PPiiaasseecczznnoo okolice, dom 200
m2/1000m2, po kapitalnym
remoncie, dobry standard i dobra
cena - 890 tys.zł, Cisza, spokój.

DDzziiaałłkkii::
!GGmmiinnaa Żabia Wola, działka

2300 m2 w otulinie lasu, z domem
ok. 100 m2 z 1997 r. Super cena
tylko 390 tys. zł.

!KKoonnssttaanncciinn działka, strefa A,
3000 m2, starodrzew, piękna w
otoczeniu rezydencji, dobra cena 
2 200 tys. zł.

! PPiiaasseecczznnoo, działka bud. pod
mieszkaniówkę, 4 ha, 50 tys.PUM.
Cena 15 mln. zł do negocjacji.

!ŻŻaabbiiaa WWoollaa - 10140 m2 działki
gruntu podzielone na 3 działki
budowlane: 2 x 3000 m2 i 1 x 4140
m2. Media: woda gminna, prąd,
telefon, własna oczyszczalnia
ścieków. Bez gazu. Działki w
otulinie lasu. Cena 60 zł za 1 m2 do
negocjacji.

LLookkaallee hhaannddlloowwee::
!DDoo wwyynnaajjęęcciiaa lokal 92 m2,

rondo Wiatraczna, z witrynami na
każdą działalność. Cena 10 000 zł
netto + VAT.

!KKuuppiięę llookkaallee handlowe,
najchętniej z najemcami, cała
Warszawa

! SSaasskkaa KKęęppaa, lokal 95 m2,  ze
stabilnym, sieciowym najemcą.
Cena 1 mln 200 tys. zł + VAT.
Dobra stopa zwrotu.

!UUrrssyynnóóww, lokal  43 m2. Dobry
standard. Świetny pod inwestycje.
Cena 430 tys. do negocjacji. 

!WWSSPPAANNIIAAŁŁYY lokal 50 m2

w wysokim standardzie na każdą
działalność. Stan idealny. Obecnie
w lokalu gabinet dentystyczny z
pełnym wyposażeniem. Cena 450
tys. z garażem. . Rewelacyjny
punkt tuż obok stacji Metro
Stokłosy, 601-720-840

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee sszzuukkaa ddllaa
sswwooiicchh kklliieennttóóww:: mmiieesszzkkaańń,,

aappaarrttaammeennttóóww,, ddoommóóww,,
rreezzyyddeennccjjii,, nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh
ddzziiaałłeekk ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj
cczzęęśśccii WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,,

PPiiaasseecczznnoo ii ookkoolliiccee,, 
SSaaddyybbaa,, WWiillaannóóww,, MMookkoottóóww,,

SStteeggnnyy,, UUrrssyynnóóww,, iittdd..)).. 
TTeell..:: 660011 772200 884400,,

wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee

mmiieesszzkkaańń ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,,
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh ddoo 
kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011-772200-884400,,
wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett

DDOO DDRRUUKKAARRNNII operatora przy-
uczenie - obsługa komputera 
602 424 170

FFRRYYZZJJEERRCCEE, 501-143-827

PPIILLNNIIEE PPOOSSZZUUKKUUJJĘĘ osób do
sprzątania bloków,

chodników i terenów
zielonych na Ursynowie, 

609-461-953; 
724-318-220

PPIIEELLĘĘGGNNIIAARRKKĘĘ, neuruloga,
lekarza medycyny pracy,
internistę, 609-373-582; 
605-440-831; 22 651-70-75

PPRRAACCAA na stałe. Transport
autem. Kat.B, tel. 501-706-300

PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLEE nr 52 ul. Kon-
certowa 8 zatrudni pracownika ob-
sługi na 0,5 et. (do holu i szatni w
godz. 14-18) oraz pracownika ob-
sługi na cały etat na stanowsku po-
mocy kuchennej lub woźnej. Zgło-
szenia 15.09. godz. 18-19 i
16.09.godz. 18-19.

SSZZKKOOŁŁAA podstawowa nr 313 w
Warszawie (Ursynów) przy Cybisa
1 zatrudni asystenta nauczyciela
klas I-III z przygotowaniem peda-
gogicznym na pełny etat. 
tel 22 641 26 77

WWAARRSSZZTTAATT samochodowy w
Piasecznie zatrudni mechanika z
doświadczeniem, 502-211-761

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ kierowcę kat.B
oraz C, praca w Warszawie, 
530-477-796

ZZEESSPPÓÓŁŁ Szkół Publicznych w
Mysiadle (il. Kwiatowa 28) zatrud-
ni na stanowisko nauczyciela
wspomagającego do gimnazjum
(pełen etat). Wymagane ukończe-
nie oligofrenopedagogiki. CV pro-
szę skladać na adres email
sekretariat@zspwmy.edu.pl, 
telefon kontaktowy 22 462 85 20

ZZWWAAŁŁKKAA na glinę Zalesie Górne,
607 167 493

AANNTTEENNYY, 603-375-875
BBEEZZPPYYŁŁOOWWEE cyklinowanie,

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

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE, 667-619-662
DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 

22 642-96-16
DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków,

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

DDOOMMOOFFOONNYY, 603-375-875
DDRRZZEEWWAA,, krzewy, cięcie 

501 311 371
EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 

507-153-734
EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 

507-153-734

GGLLAAZZUURRAA,, panele, elektryka,
hydraulika, sufity i ściany, GK,
montaże, szpachlowanie,
malowanie, 692-885-279

HHYYDDRRAAUULLIIKKAA, remonty, 
602-651-211

KKOOMMPPUUTTEERRYY 
pogotowie, 

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

602-301-214

KKOOMMPPUUTTEERRYY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

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

MMAALLAARRSSKKIIEE,, tapetowanie,  
22 644-94-55

MMAALLOOWWAANNIIEE 722 920 650
MMAALLOOWWAANNIIEE, gładź, 

505-73-58-27

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

NNAAPPRRAAWWAA - lodówki, pralki,
502-562-444

NNAAPPRRAAWWAA pralek BOSCH,
SIEMENS, WHIRPOOL, itp.,
22 644-52-59, 501-122-888

NNAAPPRRAAWWAA 
TELEWIZORÓW

502-288-514

PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNEE
czyszczenie i pranie

dywanów i wykładzin, 
501-053-855,

www.fstz.waw.pl

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII,, 
tanio, solidnie, 
501-535-889

RREEMMOONNTTOOWWOO-BUDOWLANE,
ogrodzenia, 513-137-581

RREEMMOONNTTYY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

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

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

SSTTOOLLAARRKKAA, pełny zakres,
naprawy, 22 641-54-84, 
601-751-247

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

UUKKŁŁAADDAANNIIEE kostki brukowej,
517-477-531

UUSSŁŁUUGGII mini koparką-
ładowarką, 517-477-531

WWIIEERRCCEENNIIEE, 
KARNISZE, itp. 
608-303-530

WWYYLLEEWWKKII agregatem, 
668-327-588

WWRRÓÓŻŻKKAA, 22 648-68-41, 
602-731-299

WWRRÓÓŻŻKKAA doświadczona, tanio,
501-623-919

WWRRÓÓŻŻKKAA FRIDA, 517-026-538,
Internet

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

LLEEKKAARRZZ seksuolog, 
22 825-19-51
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

Jak osJak ostt atnioatnio
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje AAnnddrrzzeejj PPoołłaasskkii
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

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

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

NNiieeddzziieellaa,, 1188 wwrrzzeeśśnniiaa,, 1199..0000::
Inauguracja Roku Kulturalnego
na Ursynowie. „W Starym Kinie ze
Stanisławem Janickim”. Film nie-
my po rekonstrukcji cyfrowej –
„Ludzie bez jutra” (Polska
1919/1921, reż. Aleksander Hertz,
80 min.), z muzyką na żywo w
wyk. The New Art Trio Sebastia-
na Wypycha w składzie: Anna
Wandtke – skrzypce, Krzysztof Ło-
chowicz – gitara, efekty, Sebastian
Wypych – kontrabas, looper). Sło-
wo wstępne: red. Stanisław Ja-
nicki. Bezpłatne karty wstępu –
w Domu Sztuki, od czwartku, 15
września, od godz. 17.00.*

OOdd 1199 wwrrzzeeśśnniiaa Dom Sztuki za-
prasza dzieci, młodzież i doro-
słych, w tym seniorów, na bez-
płatne warsztaty: plastyczne (ma-
larstwo, rysunek, rzeźba), teatral-
ne (teatr młodzieżowy „Klucz z
Wiolinowej”, dziecięcy teatr mu-
zyczny „Wiolinki”, młodzieżowy
teatr muzyczny „Zgraja z Wioli-
nowej”, Teatr Seniora), taneczne
(taniec irlandzki dla dzieci), mu-
zyczne (bębniarskie i – uwaga:
nowość! – wokalne dla dzieci).*

Dom Sztuki organizuje też na-
stępujące zajęcia: aerobik, balet
dla dzieci, breakdance, naukę gry
na gitarze, jogę, naukę gry na
skrzypcach metodą Suzuki, na-
ukę języka włoskiego, naukę gry
w szachy (dla dzieci), naukę sal-

sy, taniec towarzyski dla dzieci, ta-
niec nowoczesny dla dzieci i mło-
dzieży (uwaga! w czwartek, 15
września o godz. 18.00 – spotka-
nie informacyjne i pokaz tańca)
oraz zajęcia umuzykalniające dla
maluchów. Bliższych informacji o
wszystkich warsztatach i zaję-
ciach udziela sekretariat Domu
Sztuki.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

Zapraszamy serdecznie na In-
augurację Roku Kulturalnego
2016/17, którą uświetni werni-
saż wystawy „Przestrzenie Ma-
larskie” autorstwa Włodzimierza
Dawidowicza. Wernisaż odbę-
dzie się 15 września (czwartek)
o godzinie 17:00. Wstęp wolny.

KKlluubbootteekkaa 
DDoojjrrzzaałłeeggoo CCzzłłoowwiieekkaa
uull.. LLaanncciieeggoo 1133 llookk UU99,,

tteell.. 2222 337700 2299 2299

1155..0099..22001166,, cczzwwaarrtteekk ggooddzz..
1188::0000 – “Magia wzorów japoń-
skich” – prowadzenie: Ewa MA-
RYNOWSKA

UUrrssyynnootteekkaa
uull.. ZZWWMM 55

tteell.. 2222 664488 1111 3322

WW ppiiąątteekk,, 1166..0099 oo ggooddzz.. 1199::0000
w ramach Inauguracji Roku Kul-
turalnego 2016/2017 w Wypo-

życzalni 139, Al. KEN 21 gościć
będziemy Kingę Dębską, autor-
kę książki “Moje córki krowy”.
Spotkanie poprowadzi Magda
Kuydowicz..

WW ssoobboottęę,, 1177..0099 oo ggooddzz.. 1177::0000
w ramach Inauguracji Roku Kul-
turalnego 2016/2017 w Bibliote-
ce na Zielonym Ursynowie (Wy-
pożyczalnia 34), ul. 6 Sierpnia
23 wystąpi Filip Wojciechowski
Trio w programie „Od Bacha do
Gershwina”. Filip Wojciechow-
ski-fortepian,aranżacja, Paweł
Pańta -kontrabas, Adam Lewan-
dowski-perkusja. W programie
pełne twórczej oryginalności i
pomysłowości jazzowe trans-
krypcje utworów : J.S Bacha,
L.van Beethovena, F.Chopina,
M.de Falla i G.Gershwina.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1155..0099 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Marianem M. Drozdow-
skim w cyklu Wieczorów
Czwartkowych pt.: „Warszaw-
skie aspekty biografii Sienkiewi-
cza”

2200..0099 –– wwttoorreekk – spotkani z
p. Anną Reichert w nowym cyklu
„Dwudziestolecie międzywojen-
ne w Warszawie - artyści znani i
nieznani – kino, teatr, muzyka”
pt.: „Mieczysława Ćwiklińska –
po prostu „Pani Miecia””

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

PRZYJDŹ, POSŁUCHAJ I
ZAGRAJ W CHARYTATYW-

NYM TURNIEJU DLA 
SYLWII!

Sekcja Brydża Sportowego
NOK organizuje w dniu
22.09.2016 r.w C.U.S. ul. Po-
linezyjska 10 o godz. 11:00
CHARYTATYWNY TURNIEJ
PAR, przed którym wystąpi z
koncertem młoda, niepełno-
sprawna, ale przemiła Sylwia
Paszkiewicz-Garczarek. Jest
laureatką wielu koncertów
dla dorosłych i młodzieży.

Spędzicie Państwo mile
czas, a jej pomożecie! Po po-
łudniu w dniu 22.09.2016 r.
o godz. 16:00 wystąpi z kon-
certem dla Klubu Seniora w
NOK,ul. Na Uboczu 3, War-
szawa. Serdecznie zaprasza-
my!

XIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Retro im. Mieczysława Fogga 

WWIIEECCZZÓÓRR ZZ GGWWIIAAZZDDĄĄ

Czwartek, 15 września, godz. 18
Kawiarnia Mała Ziemiańska, ul. Oleandrów 2/4
Spotkanie z Krystyną Maciejewską –Gniat-

kowską (Złoty Liść Retro’2015)
prowadzenie: Wojciech Dąbrowski

FINAŁ KONKURSU WOKALNEGO
Sobota, 17 września, godz. 17  

Muzyczne Studio Polskiego Radia im. Agniesz-
ki Osieckiej, ul. Myśliwiecka 3/5/7  Finał konkur-
su wokalnego XIII OFPR. O główną nagrodę tego-
rocznego konkursu ubiegać się będzie 7 finalistów
z całego kraju. W koncercie galowym gościnnie wy-
stąpią laureaci Złotych Liści Retro z lat ubiegłych: Ta-
deusz Woźniakowski, Olgierd Buczek, Łukasz Je-
mioła i Maciej Klociński, tegoroczni laureaci Złotych
Liści Retro: Katarzyna Idzikowska z zespołu Retroc-
ket i Emose Uhunmwangho oraz laureat Grand Prix
XII OFPR’2015 Łukasz Handzel z Łodzi. Imprezę po-
prowadzą Jan Zagozda i Wojciech Dąbrowski.

Nasze Typy 
17/18 września

Sobota
GGoonn.. II:: Hanouh, Chill Force, MerciMurhib

Kossack, Awita
GGoonn.. IIII:: Nadworna, Pereditta, Francaise, Pia-

noforte
GGoonn.. IIIIII:: Cokouet Bozouls, Omar, Farha, Na-

chshon
GGoonn.. IIVV:: Tantal, Tebinio, Hard Work, Suo
GGoonn.. VV:: Wioska, Happy Al Khalediah, Muza,

Eltar
GGoonn.. VVII:: Largo Forte, Velnelis, Dazzler, No-

lan of Budysin
GGoonn.. VVIIII:: Indidzi, Just Gold, Miskela, Hamma-

met

GGoonn.. VVIIIIII:: Dais, Solin, Alexi, Ameryka
GGoonn.. IIXX:: Dżebel, Choupette, Naf, Lady Art

Niedziela
GGoonn.. II:: Sarin Hel, Wunderfitz von  Südbaden,

Peon, Newjork
GGoonn.. IIII:: Arwa, Gusa, Aljasra, Twilight
GGoonn.. IIIIII:: Keertana, Dżango, Gared, Carneau
GGoonn.. IIVV:: Esther, Penny, Zjawa, Bint Mira Ceti
GGoonn.. VV:: Dakard, Tankredi, Easy Go, Salamija
GGoonn.. VVII:: Salman Al Khalediah, Kaisar, SS Mo-

thill, Dar Duni
GGoonn.. VVIIII:: Kaszi, Majestic Haze, Haruza, Dos

d`Ange
GGoonn.. VVIIIIII:: Ofirka Fata, Muhfuza Fata, Echaru-

na, Emirah
GGoonn.. IIXX:: Lucky Thomas, Adanero, Salzburg,

Newman



1 6


	0915zpez1001-1awp
	0915zpez1002-1awp
	0915zpez1003-1awp
	0915zpez1004-1awp
	0915zpez1005-1awp
	0915zpez1006-1awp
	0915zpez1007-1awp
	0915zpez1008-1awr
	0915zpez1010-1awp
	0915zpez1011-1awp
	0915zpez1012-1awp
	0915zpez1013-1awp
	0915zpez1014-1awp
	0915zpez1015-1awp
	0915zpez1016-1awp

