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Twórca Szkoły Tenisowej Tie Break Bernard Rejniak
i jego trzy córki, od lewej: Magdalena, Karolina i Olga
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Z nany z ciętego języka niegdy-
siejszy muzyk, pisarz i felie-
tonista Stefan Kisielewski

zdobył się na akt niemałej odwagi
w trakcie zebrania Związku Lite-
ratów Polskich w lutym 1968, okre-
ślając politykę kulturalną PRL mia-
nem dyktatury ciemniaków.
Wkrótce potem – w rewanżu za tę
miażdżącą krytykę – tak zwani nie-
znani sprawcy spuścili Kisielowi ło-
mot. Blisko pół wieku później w po-
dobnym tonie pod adresem rządzą-
cych zaczyna się wypowiadać – i to
nie tylko w kontekście polityki kul-
turalnej – coraz więcej osób cieszą-
cych się niewątpliwym autoryte-
tem. Bo co innego, gdy mający wła-
dzę absolutną rządzący decydują
się na inne niż poprzednicy, niejed-
nokrotnie lepsze rozwiązania bieżą-
cych problemów, a co innego, gdy
zaczynają narzucać wszystkim oby-
watelom swój światopogląd, bo
wtedy – zgody nie ma.

P eerelowska władza wyszy-
dzała na przykład amery-
kańskich „burżujów” i od-

stręczała młodzież od „konsump-
cyjnego stylu życia”, co oznaczało
w praktyce przyzwyczajanie do eg-
zystowania w materialnym ubó-
stwie, od którego ważniejsze mia-
ło być hołubienie „wyższych” ide-
ałów. W programie obecnej wła-
dzy jest ponoć radykalna wymiana
elit, a takie posunięcie zawsze wy-
wołuje kontrowersje. Tuż po drugiej

wojnie światowej symbolem takiej
wymiany było powiedzenie: „Nie
matura, lecz chęć szczera zrobi z
ciebie oficera”. Do głowy by mi nie
przyszło, że po kilkudziesięciu la-
tach władza nowej, całkowicie wol-
nej Polski pójdzie analogicznym
torem, awansując najprzeróżniej-
szych „misiewiczów” – że użyję ter-
minu, jaki się już utrwalił w prze-
strzeni publicznej. 

P rzynajmniej z powodu jed-
nego „misiewicza” obecnej
władzy zrobiło się wstyd i

spuściła faceta na drzewo, przed-
tem jednak odznaczając go za ima-
ginowane zasługi wobec ojczyzny.
Teraz jednak rodzi się kolejny po-
wód do wstydu. Okazuje się bo-
wiem, że nawet bez wpuszczenia
do Polski fali imigrantów z Bliskie-
go Wschodu mamy w kraju niesły-
chane wpływy jakichś bliżej niezi-
dentyfikowanych ajatollahów,
dyktujących Sejmowi Rzeczypo-
spolitej, jak ma postępować w naj-
ważniejszych sprawach obyczajo-
wych, etycznych i medycznych. Wy-
dawało się, że czasy kamienowania
i palenia na stosie bezpowrotnie
minęły, a tu masz babo placek! Fa-
natyzm nadal ma się dobrze, o
czym przekonuje nas córka wspa-
niałej prezydentowej, śp. Marii Ka-
czyńskiej. Otóż, komentując poja-
wienie się w Sejmie restrykcyjnych
projektów ustaw, dobrze poinfor-
mowana i trzeźwo myśląca Marta
Kaczyńska publikuje w felietonie
na łamach tygodnika „wSIECI” ta-
kie oto zaskakujące słowa:
„Sejm rozpoczął pracę nad projek-
tami ustaw dotyczących aborcji
oraz procedury zabiegów in vitro.
Znaczna część mediów twierdzi, że
nastąpiło to z woli kierownictwa
PiS. Informacje te nie mają związ-
ku z rzeczywistością. Projekty
ustaw będące przedmiotem dysku-

sji w parlamencie pochodzą z ugru-
powania Kukiz’15, a także od orga-
nizacji pozarządowych”. 

W dalszej części felietonu
autorka stwierdza, że
ograniczanie możliwo-

ści zabiegów in vitro należy uznać
za przejaw swego rodzaju hipo-
kryzji. Nadto zaś ocenia, że „wpro-
wadzenie całkowitego zakazu
przerywania ciąży to rozwiązanie
iluzoryczne, skazujące wiele kobiet
na aborcyjne podziemie, a nierzad-
ko sprowadzające bezpośrednie
niebezpieczeństwo dla ich życia i
zdrowia, co w przypadku matek
mających już dzieci należy uznać

za rozwiązanie okrutne wobec ro-
dzin.” Tako rzecze córka uczciwe-
go i porządnego człowieka, jakim
był niewątpliwie śp. Lech Kaczyń-
ski, co więcej zaś – mówi to jako
bratanica nazywanego obecnie
„prezesem Polski” Jarosława Ka-
czyńskiego. 

D omyślam się zatem, że ani
Marta K, ani Jarosław K.
nie są za uchwaleniem skie-

rowanego pod obrady sejmowej
komisji wstecznego, niesłychanie
restrykcyjnego prawa, które moż-
na byłoby już po części porówny-
wać niemal z prawem szariatu.
Dlaczego więc wielu posłów PiS

głosowało za tym skierowaniem,
diabli wiedzą. Może akurat bliż-
sze są im naciski niż przyciski?
Mam nadzieję, że ktoś odpowied-
nio doceni przeciwstawienie się
Marty K. fundamentalistycznym
mądralom, uznając, że owa... mar-
tyrologia nie może pójść na marne.

T ymczasem jednak we wła-
snym wizjerze obserwacyj-
nym dostrzegam mądrali,

prezentujących besserwisserstwo
nie tylko w obszarze aborcyjnym.
Okazuje się bowiem, że ktoś chce
zakwestionować sensowność trzy-
letnich wysiłków redaktora „Pas-
sy” Tadeusza Porębskiego, który

doprowadził do spodu dziennikar-
skie śledztwo w sprawie nieprawi-
dłowości towarzyszących reprywa-
tyzacji nieruchomości komunalnej
przy ulicy Narbutta 60. W tej spra-
wie „Passa” jechała równo z trawą
po paru urzędnikach miejskich,
prokuratorach, a nawet policjan-
tach i jakoś ci wymienieni z nazwi-
ska funkcjonariusze nie przysyłali
do redakcji sprostowań, woleli wi-
dać siedzieć cicho jak mysz pod mio-
tłą. Tym bardziej, że pośród wielu
dowodów dokonywanego najwy-
raźniej przewału Porębski wyczaił
między innymi ważny dokument
– najdelikatniej mówiąc – sfałszo-
wany przez mokotowskiego urzęd-
nika. Odkrył też, że człowiek, któ-
ry miał sporządzić akt notarialny
na gruzach powojennej Warszawy
na liście ówczesnych notariuszy lub
ich zastępców w ogóle nie figuro-
wał, przed wojną zaś był notowany
jako przestępca. 

J ednoznaczne kwity dostar-
czone nam przez Minister-
stwo Sprawiedliwości wska-

zują na to, że przy reprywatyzacji
Narbutta 60 dopuszczono się co
najmniej niedbalstwa, a jednak
znalazł się autorytet prawniczy
podpisujący się pod swą opinią ja-
ko Andrzej Rogiński i onże usiłuje
wnioski Porębskiego zakwalifiko-
wać jako redakcyjną „wpadkę”.
Dziwnym trafem całkiem inne zda-
nie ma w tej sprawie na obecnym
etapie prokuratura. Warto tedy się
zastanowić, czy Andrzejowi Rogiń-
skiemu bardziej leży na sercu
krzywda lokatorów Narbutta 60,
czy raczej interes ludzi, którzy do-
puścili się wspomnianych zanie-
dbań. Bo może się wydawać, że
„tertium non datur”.

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 . p l

KK tt oo  nn aa ss  oo cc aa ll ii  pp rr zz ee dd  ii nn ww aa zz jj ąą  mm ąą dd rr aa ll ii ??KK tt oo  nn aa ss  oo cc aa ll ii  pp rr zz ee dd  ii nn ww aa zz jj ąą  mm ąą dd rr aa ll ii ??
RYS. PETRO/AUGUST
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Centrum Edukacji 
Przyrodniczo-Leśnej

B udowa Centrum została sfinanso-
wana ze środków miasta stołecz-
nego Warszawy. Podstawowym za-

daniem placówki jest prowadzenie zajęć
edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz
osób dorosłych. Wokół budynku zainstalo-
wano tablice edukacyjne, postawiono drew-
niane wiaty, urządzono miejsce na ognisko.
Na parterze obiektu znajduje się sala wykła-

dowa dla ok. 80 osób, w której odbywają się
wykłady i spotkania o tematyce przyrodni-
czej. Sala może również służyć jako prze-
strzeń wystawiennicza. Na piętrze mieszczą
się dwie pracownie, każda mogąca pomie-
ścić 30 osób, w których prowadzone są zaję-
cia kameralne. Obiekt jest w pełni przysto-
sowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Centrum dysponuje bogatym zapleczem dy-

daktycznym. Podczas warsztatów uczestni-
cy mogą korzystać z tablic interaktywnych,
mikroskopów, gier i modeli, a w terenie z
lornetek, lup, łapaczek owadów oraz mikro-
skopów terenowych.

C entrum Edukacji Przyrodniczo-Le-
śnej tworzy nie tylko budynek. To
przede wszystkim przestrzeń do

wspólnego odkrywania tajemnic przyrody.
Zaangażowany zespół edukatorów, a także
współpracujący eksperci, co miesiąc przygo-
towują bogatą ofertę zajęć, z których bez-
płatnie mogą skorzystać wszyscy mieszkań-
cy stolicy. Podstawową ofertę edukacyjną
stanowią zajęcia dla szkół i przedszkoli re-
alizowane w formie stacjonarnej, tereno-
wej lub łączonej. Tematy zajęć dostosowa-

ne są do wieku uczestników oraz zmienia-
jących się pór roku.

Co miesiąc serdecznie zapraszamy
również osoby indywidualne na za-
jęcia prowadzone w ramach Miej-

skiej Akademii Przyrodniczej. Zachęcamy do
udziału w warsztatach pozwalających na
wszechstronne wykorzystanie środowiska
leśnego. Zajęcia z cyklu „Las dla rodzin” oraz
„Las dla dociekliwych” są okazją do lepszego
poznania mieszkańców lasu. „Las dla zmy-
słów” oraz „Las dla zdrowia” stanowią za-
chętę do spojrzenia na las jako źródło inspi-
racji do działań twórczych oraz idealne miej-
sce do uprawniania aktywności fizycznej.
Serdecznie zachęcamy do śledzenia bieżą-
cej oferty Centrum.

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich – Warsza-
wa zbudowano na malowniczym fragmencie Skarpy Warszawskiej,
w otoczeniu Lasu Kabackiego, nieopodal zabytkowej leśniczówki.
Leśna aura zapewnia idealne warunki do prowadzenia zajęć ka-
meralnych i terenowych. Dodatkowym atutem jest bliskie sąsiedz-
two Parku Kultury w Powsinie oraz Ogrodu Botanicznego Polskiej
Akademii Nauk.
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Kanalizacja
deszczowa 

i chodnik na 
Ludwinowskiej
Zakup działki o powierzchni 366

metrów kwadratowych ma umożliwić
Urzędowi Dzielnicy Ursynów wyko-
nanie kanalizacji deszczowej odwad-
niającej ulicę.  Pozyskany teren po-
zwoli w przyszłości zrealizować peł-
ną infrastrukturę techniczną  w ulicy
Ludwinowskiej, m. in.  chodniki oraz
pasy zieleni ulicznej. Docelowo ma się
także poprawić kwestia bezpieczeń-
stwa. Jak informują ursynowscy urzęd-
nicy,  trwają podziały kolejnej działki
umożliwiającej wybudowanie chod-
nika do ul. Kujawiaka, tak potrzebne-
go dla poprawy bezpieczeństwa pie-
szych, o co od dłuższego czasu zabie-
gali mieszkańcy. 

Jesteś działaczem organizacji pozarządowej albo mieszkańcem Ursynowa?
Chcesz mieć wpływ na kształt Budżetu Partycypacyjnego w naszej dzielnicy? 

Zgłoś się do Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego na Ursynowie. Aby zgłosić się do Zespo-
łu, należy przyjść na spotkanie, które odbędzie się 6 października o godz. 17.30 w Urzędzie
Dzielnicy Ursynów (metro Imielin) – sala 136.

W skład zespołu wejdzie: 
– 6 mieszkańców, 
– 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 
– radni dzielnicowi (po 1 z każdego klubu), 
– do 5 radnych osiedlowych
– 4-5 urzędników wskazanych przez burmistrza. 
Prace zespołu potrwają najpóźniej do połowy września 2018 roku. Będzie to co najmniej

15 spotkań. Więcej informacji na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl.

Nabór do Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego na Ursynowie

PPAASSSSAA:: PPaanniiee BBuurrmmiissttrrzzuu,, mmiieesszzkkaańńccyy UUrrssyynnoo-
wwaa nniiee mmooggąą ssiięę jjuużż ddoocczzeekkaaćć DDoommuu KKuullttuurryy pprrzzyy
KKaajjaakkoowweejj.. KKiieeddyy wwrreesszzcciiee ppoowwssttaanniiee??

ŁŁUUKKAASSZZ CCIIOOŁŁKKOO:: Jesteśmy na ostatniej pro-
stej. Prace budowlane jeszcze trwają i zakoń-
czą się w grudniu. To dłużej niż pierwotnie
planowaliśmy, ponieważ już w trakcie budowy
zaproponowaliśmy dodatkowe zmiany, które
podniosą funkcjonalność samego budynku i
z pewnością poprawią jakość odbioru przedsię-
wzięć kulturalnych. Równolegle do ostatnich
prac na budowie rozpoczynamy formalną pro-
cedurę utworzenia instytucji kultury.  Zarząd
Dzielnicy Ursynów właśnie zainicjował ten
proces. Zanim projekt uchwały powołującej
do życia dom kultury trafi pod obrady Rady
Miasta Stołecznego Warszawy, będą nad nim
pracować także radni ursynowscy.  Liczymy
na to, że ta procedura zakończy się w tym ro-

ku. To umożliwi precyzyjne zaprojektowanie
potrzeb nowego domu kultury w budżecie na
rok 2017. 

AA kkiieeddyy ppoozznnaammyy kkiieerroowwnniiccttwwoo ?? 
Po zakończeniu budowy i po utworzeniu in-

stytucji kultury. Wspomnę tylko, że powoływa-
nie dyrektorów samorządowych  instytucji kul-
turalnych należy do kompetencji  prezydenta
Warszawy. 

JJaakkąą ffuunnkkccjjee bbęęddzziiee ssppeełłnniiaałł ddoomm kkuullttuurryy pprrzzyy
uull.. KKaajjaakkoowweejj ?? CCzzyy żżyycciiee kkuullttuurraallnnee ddzziieellnniiccyy
pprrzzeenniieessiiee ssiięę tteerraazz nnaa ZZiieelloonnyy UUrrssyynnóóww?? 

Placówka przy ul. Kajakowej ma przede
wszystkim zapewnić wygodny dostęp do kul-
tury dla mieszkańców Zielonego Ursynowa.
Chodzi tu zarówno o koncerty, spektakle czy
wystawy, jak również warsztaty dla dzieci i mło-
dzieży w ramach edukacji kulturalnej. Oczywi-
ście, jest szansa, że nowy dom kultury będzie od-
wiedzany także przez mieszkańców Wysokie-
go Ursynowa. Mam nadzieję, że ciekawy i am-
bitny repertuar i program zajęć pozwolą zniwe-
lować niedogodności wynikające z odległości. Z
myślą o zaspokojeniu potrzeb kulturalnych po-
zostałych części Ursynowa rozpoczynamy nieba-
wem budowę Centrum Kultury na działce przy
ul. Indiry Gandhi za ratuszem. Obecnie trwają
niezbędne prace w zakresie modyfikacji doku-
mentacji projektowej, ponieważ projekt powstał
jeszcze w 2009 roku. Następnie ogłosimy prze-
targ na budowę, a same prace budowlane po-
winny zakończyć się w 2018 r. 

BBuudduujjeecciiee ddwwaa ddoommyy kkuullttuurryy,, aa ddoo tteejj ppoorryy
mmiieesszzkkaańńccyy UUrrssyynnoowwaa rraaddzziillii ssoobbiiee bbeezz nniicchh......

O potrzebie budowy domów kultury mówi
się od bardzo dawna. Były nawet projekty, pla-
ny budowy. Niestety, z różnych przyczyn za-
wsze odkładano je na później. Obecny zarząd za
jeden ze swoich priorytetów uznał zdobycie fi-
nansowania i zakończenie z sukcesem tych pla-
nów. Wybudowanie długo oczekiwanych do-
mów kultury będzie niewątpliwie trwałą wizy-
tówką tego zarządu.

R o z m a w i a ł  R A F A Ł  K O S

W niedzielę 25 września w kościele pw. bł. Władysława z Gielniowa świętowaliśmy
jego dzień jako Dzień Patrona Warszawy. 

Z tej okazji została odprawiona Msza Święta w intencji miasta, jego władz i mieszkańców. Mszę
koncelebrował Kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, a homilię wygłosił arcybiskup
Kazimierz Romaniuk, biskup senior diecezji warszawsko-praskiej.

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich i samorządu województwa
mazowieckiego. Po Mszy Świętej złożono wieńce pod pomnikiem bł. Władysława. W ramach
obchodów Dnia Patrona Warszawy odbył się jarmark produktów regionalnych, podczas którego na
scenie wystąpił Chór Męski Legio w mundurach z okresu Księstwa Warszawskiego, a także Zespół
Warszawskie Dziewczyny z Domu Kultury Imielin oraz Warszawska Orkiestra Sentymentalna. W
programie dominowały melodie taneczne i popularne piosenki związane z Warszawą okresu
międzywojennego.  Dla odwiedzających dostępne były stoiska z rękodziełem, produktami folkowymi
i regionalnymi. Szczególną uwagę mieszkańców przykuły stoiska z ręcznie malowaną ceramiką,
rzeźbami z drewna oraz biżuterią. Produkty regionalne zaprezentowało kilku producentów żywności:
miodów, chlebów czy tradycyjnych wędlin jak również takie organizacje jak np. Lokalna Grupa
Działania, która na piknik z okazji Dnia Patrona Warszawy przyjechała specjalnie z Kozienic, aby
zaprezentować twórców ludowych Mazowsza i ich produkty w postaci serwetek ręcznie haftowanych,
wiklinowych koszyków czy wspaniałej ceramiki.

Rozmawiamy z zastępcą burmistrza Łukaszem Ciołko

Budowa Domu Kultury na finiszu

Obchody Dnia Patrona Warszawy

Była msza i był jarmark
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Wolny Uniwersytet Ursynowa to cykliczne wykłady i spotkania popularyzujące
wiedzę z zakresu historii sztuki i varsavianistyki, których organizację rozpoczęto z
na początku 2012 r. W roku akademickim 2015/2016 odbyło się 40 wykładów, w
każdym z wykładów  z geografii oraz varsavianistyki uczestniczyło średnio ponad
sto osób. Właśnie startuje kolejny rok akademicki. 

W ramach Wolnego Uniwersytetu Ursynowa prowadzone są dwa wydziały: Geografii Polski, który
umożliwia zdobycie wiedzy o najciekawszych zakątkach Naszej Ojczyzny oraz Wydział Varsavianistyki,
w ramach którego prezentowane są różnorakie aspekty historii Warszawy. Zajęcia są bezpłatne i
odbywają się w soboty: o godz. 11.00 – wykład z Geografii Polski, o 13.00 – wykłady z Varsavianistyki.

„Zaczynamy piątą edycję wykładów dedykowanych ursynowskim seniorom. Mam nadzieję, że
przygotowany przez nas program przypadnie słuchaczom do gustu i będzie zarówno okazją do
poszarzenia wiedzy jak i do przyjemnego spędzania czasu. Dodatkowo już dziś mogę uchylić rąbka
tajemnicy i potwierdzić, że również  tym  roku przewidzieliśmy niespodzianki w postaci
zorganizowanych wycieczek do Muzeum Narodowego.” – zachęca zastępca burmistrza Łukasz Ciołko.   

Rok akademicki startuje 1 października. O godzinie 11.00 odbędzie się wykład „Egzotyczna Polska
– cały świat u nas”, natomiast o 13.00 zaplanowano wykład „Legenda Prezydenta Sokratesa
Starynkiewicza”. Przed pierwszym wykładem chór Ars Chori z Domu Kultury Stokłosy wykona
tradycyjne hymny akademickie: Gaude Mater Polonia oraz Gaudeamus Igitur”. Więcej o tematach oraz
terminach wykładów na stronie www.ursynow.pl.

Trwa realizacja projektów wybranych w ubiegłorocznej edycji budżetu
partycypacyjnego. W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o projektach związanych
z ursynowskimi szkołami oraz z ochroną przyrody. Tym razem przedstawiamy
krótką informację o kolejnych realizowanych  projektach.  

W ramach projektu „Bezpieczne przejścia w alei Kasztanowej”, który poparło 1 094 mieszkańców
Ursynowa, wykonano nową organizację ruchu i wyeliminowano nielegalne parkowanie wzdłuż ul.
Jeżewskiego, co zwiększyło bezpieczeństwo pieszych w al. Kasztanowej. 

W ramach projektu „Kosze na śmieci wokół jeziorek Wąsal i Pozytywka”, który poparło 386
mieszkańców Ursynowa, zakupiono i ustawiono kosze na śmieci przy Stawach Wąsal i Pozytywka.

W ramach projektu „Tablica informacyjna na Zielonym Ursynowie”, który poparło 335 mieszkańców
Ursynowa, zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną zamykanej za szkłem przy Stawie
Pozytywka. Tablica służy mieszkańcom Zielonego Ursynowa.

PPAASSSSAA:: PPrroossiimmyy oo ppooddssttaawwoo-
wwee iinnffoorrmmaaccjjęę oo ppaańńssttwwaa oorrggaannii-
zzaaccjjii–– oodd kkiieeddyy ddzziiaałłaa,, iillee oossóóbb
uucczzeessttnniicczzyy ww jjeeggoo pprraaccaacchh??

IIZZAABBEELLAA SSZZYYSSZZKKAA:: W 2014
roku stworzyliśmy nowe miej-
sce na Ursynowie, jedyne w
swoim rodzaju, gdzie można
pięknie, kreatywnie spędzać
czas wolny, bez alkoholu, narko-
tyków i używek. Lokal został
wyremontowany i wyposażony
ze środków przyznanych z Urzę-
du Miasta, ale również  dzięki
ogromnej pracy i ofiarność sa-
mych klubowiczów, którzy wy-
korzystując swoje zdolności i
umiejętności stworzyli miejsce
ciepłe, bezpieczne, przyjazne, o

niepowtarzalnym klimacie.
Nasz zespół to grupa dwóch te-
rapeutów uzależnień, dwóch
psychologów, sześć osób zarzą-
du  i grupa około 30 członków.
To fantastyczni, kreatywni lu-
dzie, którzy są inicjatorami wie-
lu działań.

JJaakkiimmii sspprraawwaammii zzaajjmmuujjee ssiięę
PPaańńssttwwaa oorrggaanniizzaaccjjaa??

Naszym głównym zadaniem
jest wspieranie rodziny w ucze-
niu  się zdrowego, nowego,
trzeźwego, mądrego życia.

JJaakkiiee kkoonnkkrreettnnee ddzziiaałłaanniiaa ssąą
ppooddeejjmmoowwaannee?? JJaakk ppoommaaggaacciiee??

Oferujemy pomoc specjali-
stów w rozwiązywaniu proble-
mów związanych z uzależnie-
niami dla wszystkich członków
rodzin. Funkcjonują dwie gru-
py wsparcia i konsultacje dla
osób uzależnionych, grupa
wsparcia i konsultacje dla osób
współuzależnionych, a także
konsultacje dla osób z syndro-
mem DDA. 

JJaakk mmiieesszzkkaańńccyy UUrrssyynnoowwaa rree-
aagguujjąą nnaa PPaańńssttwwaa aakkttyywwnnoośśćć??

Nasze działania spotykają się
z zainteresowaniem mieszkań-
ców Ursynowa. Przychodzą no-
we, zaciekawione osoby, któ-

re chcą coś zmienić w swoim
życiu.

JJaakkiiee pprroojjeekkttyy uuddaałłoo ssiięę zzrree-
aalliizzoowwaaćć??

Realizujemy projekty „Trening
zachowań asertywnych i radzenia
sobie ze stresem” oraz „Artetera-
peutyczne  Warsztaty Aktywizu-
jące”. Warto wspomnieć o warsz-
tatach dla  dzieci o charakterze  so-
cjoterapeutycznym z elementami
Mobilnej Rekreacji Muzycznej. Re-
alizujemy także cykl „Przebudzone
Spotkania Twórcze” czyli spotkania

z ciekawymi  ludźmi – aktorami i
reżyserami, którym to spotkaniom
towarzyszą pokazy filmowe, te-
atralne oraz muzyczne. Działania
te są współfinansowane przez
Urząd Dzielnicy Ursynów.

JJaakkiiee ssąą ppllaannyy nnaa nnaajjbblliiżżsszząą
pprrzzyysszzłłoośśćć??

Chcemy utrzymać te działania,
które obecnie realizujemy, ale
oczywiście mamy ambitne plany
na przyszłość. Myślimy o zorgani-
zowaniu letniego obozu terapeu-
tycznego dla rodzin. W planach
są także warsztaty nastawionych
na rozwój rodziny, czyli warszta-
ty zdrowego odżywiania, warsz-
taty oddechowe oraz zajęcia arty-
styczne dla dzieci.

JJaakk mmiieesszzkkaańńccyy UUrrssyynnoowwaa
mmooggąą wweesspprrzzeećć wwaasszzee ddzziiaałłaa-
nniiee??

Mieszkańcy Ursynowa mogą
na wesprzeć poprzez zaangażo-
wanie w promocję naszej organi-
zacji, stworzenie i prowadzenie
strony internetowej, ale również
finansowo.

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

Jako zwieńczenie Roku Miłosierdzia oraz Światowych Dni Młodzieży będzie
obchodzony 9. października XVI Dzień Papieski. Organizacją Dnia zajmuje się
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” we współpracy ze Stowarzyszeniem
Absolwentów „Dzieło”.

W całej Polsce mają się odbywać Eucharystie i modlitwy, a uroczystościom będą towarzyszyć
wydarzenia kulturalne i sportowe. Dzień Papieski będzie miał swój wymiar charytatywny.
Przeprowadzona zostanie organizowana corocznie publiczna i przykościelna zbiórka pieniędzy na
potrzeby ubogich. Zebrane środki pójdą na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”,
wspierającej ponad 2,3 tysiąca młodych zdolnych osób od szkoły średniej do ukończenia studiów.
Zbiórkę przykościelną przewidziano 9 października, publiczna zaś odbędzie się w dniach 2-22 tego
miesiąca, a przeprowadzać ją będą odpowiednio oznakowani wolontariusze. Patronami medialnymi
Dnia Papieskiego są Telewizja Polska, Polskie Radio oraz tygodniki katolickie: „Gość Niedzielny”,
Przewodnik Katolicki” i „Niedziela”. 

W Dniu Papieskim przewidziana jest Eucharystia w warszawskiej Bazylice Św. Krzyża, a celebrować
ją będzie ks. bp. Henryk Tomasik. O godz. 12.00 zaplanowano Mszę Świętą w Katedrze Wojska
Polskiego. O godz. 16.00 odbędzie się Koncert Galowy Dnia Papieskiego, który TVP ma transmitować
o godz. 16.00. Dzień wcześniej (sobota 8 października) na Zamku Królewskim nastąpi wręczenie
Nagród TOTUS (transmisja w TVP II o godz. 16.50). 

Metropolita warszawski, ks. kardynał Kazimierz Nycz, zaprasza media do nagłośniania Dnia
Papieskiego oraz charytatywnej zbiórki. – Wiadomo wszak, że jak czegoś nie ma w mediach, to
jakby tego w ogóle nie było – powiedział na konferencji prasowej zawsze potrafiący trafiać do serc i
umysłów ksiądz kardynał. m p

Wolny Uniwersytet Ursynowa
Rok akademicki startuje 1 października

Jak żyć na trzeźwo...
Rozmawiamy z Izabelą Szyszką ze Stowarzyszenia „Przebudzenie”

Bądźcie świadkami miłosierdzia
XVI Dzień Papieski

Realizacja projektów na 2016 rok
Budżet Partycypacyjny 
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Podzielić się własną krwią
Z inicjatywy parafii Św. Tomasza Apostoła

przy ul. Dereniowej 12
w dniu 2 października 2016 r.

przeprowadzona zostanie 
kolejna akcja zbiórki krwi.

Nie trzeba nikogo przekonywać jak bezcennym darem jest ludzka krew.
Honorowe krwiodawstwo jest wybitnie szlachetnym i bezinteresownym darem na

rzecz ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka.
Krew jest najbardziej poszukiwanym przez szpitale środkiem medycznym. Zawsze jest

jej za mało. Może okazać się potrzebną także dawcy i jego bliskim.

Akcję przeprowadzi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzi-
bą w Warszawie w mobilnym ambulansie.

Ambulans podstawiony zostanie na rogu ulicy Dereniowej/Indiry Gandhi vis a vis wej-
ścia głównego do kościoła.

GGooddzziinnyy pprraaccyy aammbbuullaannssuu:: 1100..0000 - 1144..3300

Osoby chcące oddać krew muszą okazać się dowodem osobistym (warunek koniecz-
ny, aby oddać krew).

Dopuszczalny wiek: od 18-60 lat.

Przygotowanie do pobrania krwi:
- osoby chcące oddać krew winny być po lekkim posiłku /śniadaniu/,
- nie powinny zgłaszać się osoby przeziębione i po spożyciu alkoholu,
- osoby palące winny ograniczyć tego dnia palenie,
- należy pamiętać o terminach ostatnich badań /chodzi o ostatnie pół roku/, przeby-

tych chorobach, pobytach w szpitalu.

Osoby, które oddadzą krew serdecznie zapraszamy do Betanii na herbatę i ciasto.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Ursynowa do licznego i czynnego

udziału w tej jakże pożytecznej akcji.
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25 lat Szkoły Tenisa TIE BREAK

Inicjator życia tenisowego na Ur-
synowie Bernard Rejniak mógł z
niemałym wzruszeniem święto-
wać na kortach przy Koncerto-
wej 25-lecie założonej przez sie-
bie Szkoły Tenisa TIE BREAK, któ-
ra stała się od pewnego czasu
przedsięwzięciem rodzinnym. 

Na gali 25-lecia zgromadziło się blisko
300 znamienitych gości z czterema ko-
lejnymi burmistrzami dzielnicy – Stani-
sławem Falińskim, Tomaszem Siera-
dzem, Piotrem Guziałem i Robertem
Kempą na czele. Światek tenisowy re-
prezentowali między innymi:  ojciec
sławnych sióstr Agnieszki i Urszuli – Ro-
bert Radwański, byli prezesi Polskiego
Związku Tenisowego Ryszard Fijałkow-
ski i Waldemar Dubaniowski, a także
znani komentatorzy tenisa: Tomasz To-
maszewski (Eurosport), Mirosław Żu-
kowski i Krzysztof Rawa (Rzeczpospoli-
ta), Andrzej Fąfara (kiedyś Życie War-

szawy, potem Dziennik), no i oczywi-
ście przedstawiciele powstałego przy Tie
Breaku specjalistycznego magazynu
„TENISklub” – redaktor naczelny Adam
Romer i sekretarz redakcji Artur Rolak.
Galę poprowadził red. Tomasz Wolfke
(Eurosport).  

Przez 25 lat Tie Break dał się poznać na
najróżniejszych płaszczyznach sportu,
ale bodaj największą sensacją były orga-
nizowane przez Bernarda Rejniaka na
Hirszfelda, Stokłosach i przy Koncertowej
kobiece turnieje międzynarodowe, w
tym PKO BP Ursynów Cup i BGŻ Cup.
Przez ursynowskie korty przewinęły się
przyszłe sławy krajowego i światowego
tenisa: Agnieszka i Urszula Radwańskie,
Paula Kania, Magda Linette, Joanna Sa-
kowicz-Kostecka, Anna Żarska, Rosjanka
Anastazja Myskina (zwyciężczyni French
Open 2004), Szwajcarka Miroslava Va-
vrincova-Federer. Jako towar eksportowy
Tie Break zaprezentował też 10 turniejów

Olecko Cup, z których jeden (pula na-
gród 10 000 dolarów) wygrała Marta
Domachowska. 

Założyciel Tie Breaka doczekał się
trzech córek, Magdaleny, Olgi i Karoliny,
które – jakżeby inaczej – od dziecka gra-
ły w tenisa. Najwyżej zaszła Olga (obec-
nie pod nazwiskiem Gorzelak), w pew-
nym momencie 18. juniorka świata. Mag-
da w wieku juniorki była już w pierwszej
krajowej dziesiątce seniorek, a Karolina
zdobyła trzy tytuły mistrzyni Polski w
kategoriach młodzieżowych. 

Jak Bernard Rejniak wspomina swoje
tenisowe początki?

– Pierwsze kroki jako tenisista stawia-
łem na miękkich kortach stadionu Skry
przy Wawelskiej. Była nas tam nad wyraz
dobrana grupa, w skład w której oprócz
mnie wchodzili czołowy tyczkarz polski,
za chwilę mistrz olimpijski Tadeusz Ślu-
sarski, znany prawnik Lech Falandysz i
były koszykarz Legii Włodzimierz Trams.

Ponieważ Falandysz grał najsłabiej, po-
syłaliśmy go po szampany do baru Bolek
na Polach Mokotowskich. Gdy w roku
1981 wprowadziłem się na Ursynów, by-
łem kimś, kto zaledwie od pięciu lat gry-
wał w tenisa, ale mój zapał do tego spor-
tu był naprawdę wielki. W tamtym cza-
sie jedynym miejscem na Ursynowie,
gdzie dało się pograć w tenisa, był asfal-
towy placyk za Kopą Cwila, na którym
często pojawiali się z rakietami prezenter
Dziennika Telewizyjnego Janusz Jóź-
wiak i znany dziennikarz „Polityki” Wie-
sław Władyka. Tam właśnie na prośbę
Urszuli Krukowskiej, prezeski ogniska
TKKF Ursynów, własnoręcznie zamonto-
wałem słupki do założenia siatki i nama-
lowałem linie. 

Moim marzeniem był jednak obiekt
tenisowy z prawdziwego zdarzenia, więc
w roku 1984 wydzierżawiłem od TKKF
teren przy ul. Koncertowej i tam właśnie
zbudowałem dwa korty z nawierzchnią
z mączki. Obok nich znajdował się ob-
skurny blaszak, który nadawał się tylko
do przechowywania sprzętu. Żeby mieć
wodę do polewania kortów, musiałem
odkręcać kran w pobliskiej studzience. 

W tamtym czasie udawałem się latem
na dorobek do Niemiec. Ktoś musiał zaj-
mować się w tym czasie kortami. Na po-
czątku tym opiekunem został Andrzej
Wilczak. Tak mu się to spodobało, że
mnie stamtąd wysiudał. 

Gdy zimą przyjeżdżałem do Polski,
wraz ze Stasiem Drapiewskim urucha-
mialiśmy szkółkę tenisową. Zajęcia od-
bywały się w Szkole Podstawowej przy
ul. Dembowskiego. W 1990 warunki
zarabiania w Niemczech zmieniły się
dla nas radykalnie z uwagi na nowy
kurs złotego i tamta praca przestała się
opłacać. Poszedłem wtedy na podyplo-
mowe Studium Analizy Rynku i Mar-
ketingu przy Szkole Głównej Handlo-
wej, chcąc zostać urzędnikiem. Zapro-
ponowano mi pracę w Urzędzie Rady
Ministrów. Kupiłem nowy garnitur, bu-
ty, krawat i płaszcz. Mogłem zacząć pra-
cę od następnego dnia. Ale poczuwszy
atmosferę URM-u, stwierdziłem, że
kompletnie do tego nie pasuję. No i zde-
cydowałem się skoncentrować na teni-
sie. Wynająłem kolejne korty przy Insty-
tucie Psychologii i Neurologii na Sobie-
skiego. I tak zostałem przedsiębiorcą
tenisowym, dzierżawiąc obiekty przy
Placu Wielkiej Przygody na Stokłosach,
przy SGGW i wreszcie na Kabatach przy
Jeżewskiego. Nie bałem się organiza-
cyjnego ryzyka, stąd szereg międzyna-
rodowych turniejów, jakie organizowa-
łem na Ursynowie. Z tej okazji gościli-
śmy przyszłe i przeszłe gwiazdy tenisa.
Jedną z tych przeszłych był Wojciech
Fibak. W 1996 na Stokłosach święto-
waliśmy 20-lecie uczestnictwa Wojtka w
finale Masters w Houston. 

Dziś z rozrzewnieniem wspominam
organizowane przez nas międzynaro-
dowe turnieje i ważne tenisowe debiu-
ty. Ze wstydem przyznam, że oglądając
u nas 14-letnią Agnieszkę Radwańską,
nie poznałem się na jej talencie. Bar-
dziej podobała mi się wtedy Paula Ka-
nia. Nie byłem też w stanie przewidzieć,
że grająca na Stokłosach Miroslava Va-
vrincova, Słowaczka w barwach Szwaj-
carii, to przyszła żona najlepszego teni-
sisty świata Rogera Federera. Nasze tur-
nieje przyciągały naprawdę dużo przy-
szłych gwiazd. Pamiętam, że pewnego
razu dwie czeskie tenisistki nocowały
razem z trenerem w samochodzie, a
ciuchy braliśmy im do prania u siebie w
domu.

Spoglądając wstecz, mogę odczuwać
ogromną satysfakcję, bo poprzez Tie Bre-
ak i jego satelity na pewno przyczyniłem
się do rozwoju tenisa w Polsce. Jeszcze mi
się chce pracować na niwie tenisowej,
ale w głównej mierze zdaję się już na
córki. Obiektem przy Koncertowej za-
rządza znakomicie Magda, a Kabatami
Karolina – stwierdza z zadowoleniem
Mesjasz ursynowskiego tenisa. 

Będąca największą podporą organi-
zacyjną Bernarda Rejniaka córka Magda-
lena Rejniak-Romer stała się już dawno
postacią szeroko znaną w polskim świat-
ku tenisowym. Zakończyła wcześnie wy-
czynową karierę głównie z powodów
zdrowotnych i tym łatwiej znalazła czas,
żeby ukończyć studia w zakresie zarzą-
dzania – najpierw na Uniwersytecie War-
szawskim, a potem na SGH. Wyszła za
mąż za dziennikarza sportowego Ada-
ma Romera, który uruchomił magazyn
specjalistyczny „Tenis Klub” (w czerwcu
ukazał się setny numer). Mimo nawału
zajęć w Tie Breaku Magdalena przez pe-
wien czas pełniła też funkcję sekretarza
generalnego Polskiego Związku Teniso-
wego i nawet kandydowała na prezesa
PZT. Podobnie jak ojciec z niemałym
wzruszeniem przeżywała galę 25-lecia
Tie Breaka:

– Dopiero w trakcie tej uroczystości
zdałam sobie sprawę, jak dużo razem
zrobiliśmy. Naprawdę jest się czym po-
chwalić. Bo najpierw była koncentracja
na tenisie wyczynowym, potem młodzie-
żowym i dziecięcym, no i wreszcie na
czymś, co nazywam szerokim uczestnic-
twem w aktywności fizycznej. Z wielkim
sukcesem zorganizowaliśmy setki mniej-
szych i większych turniejów. W tej chwi-
li jesteśmy w kraju liderem, jeśli chodzi
o szkolenie dzieci do 10 roku życia, a
spod ręki znakomitych trenerów tenisa
na tym poziomie wiekowym, między in-
nymi cenionego w całym kraju Krzyszto-
fa „Mazziego” Waltera, wyszło już bli-
sko 2000 dzieci. . 

Tymczasem Karolina Rejniak powiada
tak: – Przepełnia mnie ogromna duma,
że mogę uczestniczyć w rodzinnym
przedsięwzięciu tenisowym. Pamiętam,
że ojciec nigdy się niczego nie bał. Zawsze
był konsekwentny jeśli chodzi o decyzje
i dlatego przedsięwzięcie się udało. Jeśli
chodzi o mnie, to w ostatnich latach by-
łam skoncentrowana na zdobyciu odpo-
wiedniego wykształcenia. W 2011, bę-
dąc dopiero 25-latką, dostałam od ojca
szansę prowadzenia obiektu na SGGW,
nic jeszcze nie wiedząc o biznesie. Po-
mogła mi odwaga w działaniu, którą
odziedziczyłam po tacie, choć po dro-
dze był milion błędów. Miejsce na SGGW
jednak straciliśmy, więc przez trzy mie-
siące pracowałam w Hiszpanii, ale się
zakochałam i zdecydowałam, że muszę
wraz z ukochanym zostać w kraju. No i
po powrocie podjęłam się zarządzania
kortami przy Jeżewskiego. Z wielką chę-
cią chcę to zajęcie kontynuować, tym
bardziej, że sama sobie również trochę
pogrywam – śmieje się najmłodsza z
trzech córek Bernarda Rejniaka. 

A nam pozostaje tylko życzyć rodzi-
nie Rejniaków jak najdłuższego kontynu-
owania przygody z Tie Breakiem, bo i
stołeczny, i krajowy tenis ma z tego
przedsięwzięcia ogromny pożytek.

M a c i e j  P e t r u c z e n k o

Komu Tie Break jest wdzięczny
Podczas gali 25-lecia Szkoły Tenisa Tie

Break wyrazy szczególnego podzięko-
wania usłyszeli:

Jacek Bartkiewicz
Eugeniusz Budny
Stanisław Faliński
Sabina Januszko
Maciej Kania
Tadeusz Kubiak
Michał Machlejd
Janusz Morawski
Marek Panek
Barbara Panek
Wiesław Rybaczewski
Wojciech Szyszko

Ponadto Tie Break wyraził wdzięcz-
ność swoim wieloletnim pracownikom,
no i przede wszystkim kolejnym wła-
dzom Ursynowa w okresie 1991-2016
oraz dyrektorom Szkoły Podstawowej nr
319 przy ul. ZWM 10 i Gimnazjum nr 92
przy Koncertowej 4 (we współpracy z
Tie Breakiem w pierwszej z nich od lat

ZZaałłoożżyycciieell SSzzkkoołłyy TTeenniissaa TTiiee BBrreeaakk BBeerrnnaarrdd RReejjnniiaakk zz ccóórrkkąą MMaaggddaalleennąą RReejjnniiaakk-RRoommeerr..
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Czterdziestolecie powstania Komitetu Obrony Robotników – wspomina jego członek Andrzej Celiński

Nasza niezgoda na upodlenie

Nie palcie komitetów, or-
ganizujcie się w komitety
to wyrażona przez Jacka
Kuronia w reakcji na wy-
darzenia radomskie 1976
najgłębsza treścią i naj-
prostsza formą suma filo-
zofii i praktyki obywatel-
skiej w odpowiedzi na
upodlenie, jakie zgotowa-
li robotnikom i ich rodzi-
nom wielkorządcy tamte-
go czasu.   

W wielkiej i długiej tradycji
walki Polaków o własne pań-
stwo i o godność było to novum.
Zmiana paradygmatu, jak po-
wiedzieliby uczeni. Paradygmat
to: wzór, zasada, fundament;
coś co tworzy ramy, w tym przy-
padku – polityki. Ale że była to
polityka, okazało się później. Za-
miast topić się w żalu i nieszczę-
ściu, szukać winnych, tworzyć
legendy i mity, zamiast rozry-
wających wszystkich i wszystko
kłótni – konkretnie wyznaczo-
ny cel, rozumny rachunek prze-
szkód i szans, określenie wspól-
nego mianownika dla najwięk-
szej liczby ludzi skupionych wo-
kół tego celu, wyciszenie tego
co mniej istotne, a co mogłoby
dzielić. Samoorganizacja dla do-
brych rzeczy, zachęta dla waha-
jących się, unikanie niepotrzeb-
nych animozji, nienawiści. Od-
powiedzialność.

To my wygraliśmy!
Zewnętrzne okoliczności były

przyjazne, o czym za chwilę. Ale
to my, nasze pokolenie, zmieni-
liśmy ten paradygmat i my zwy-
ciężyliśmy. W tamtej walce. To,
że dzisiaj Polska znów się margi-
nalizuje, a Polacy kłócą się nie-
przytomnie, bez nadziei na ja-
kiekolwiek porozumienie, to na-
prawdę już nie jest KOR-u wina.

Zacząć należy od Jałty. Aż do
końca 1987 żaden liczący się po-
lityk, żaden komentator, tym
bardziej żaden uczony sowieto-
log nie zaprzeczył, jak idzie o
granice, zdaniu,  że co wojną sta-
nowione, wojna jedynie może
zmienić. Jałta zdawała się być
wieczna. Równowaga sił, po-
dział stref wpływów to ówcze-
sny kanon europejskiej i euro-
atlantyckiej polityki. Na każdą
stłumioną przez Moskwę albo
jej popleczników, ale zawsze z
moskiewską groźbą za plecami
próbę uzyskania jakiegoś skraw-

ka wolności, większej suweren-
ności (Berlin 1953, Budapeszt i
Warszawa 1956, Czechosłowa-
cja 1968, „Solidarność”
1980/81) – odpowiedź była jed-
na, a wyrażano ją pytaniem:
chcecie wojny? 

W połowie lat 70-tych XX wie-
ku powstały jednak rysy w ska-
le niemożliwego. Równolegle w
Polsce i w Europie.

Ale najpierw było doświad-
czenie Grudnia 1970 roku,
krew na Wybrzeżu i pamięć o
niej tak pośród tych, do których
strzelano, jak i tych, którzy
strzelać kazali. Żadnej więcej
krwi na ulicach. Dla rządzących
w obronie ich władzy – repre-
sje: rewizje, areszty, nękania,
bicie, gnębienie, straszenie –
tak. Ale bez trupów. W raporcie
partyjnej komisji powołanej dla
zbadania okoliczności grudnio-
wych wydarzeń pośród reko-
mendacji dla rządu znalazły się
postulaty wyposażenia sił bez-
pieczeństwa wewnętrznego:
milicji, ZOMO (dla młodych:
zmotoryzowane odwody milicji
obywatelskiej – formacja poli-
cyjna używana w PRL przeciw-
ko niepożądanym przez wła-
dzę demonstracjom, a także na
stadionach) w taką broń i inne
środki, które, w zasadzie, nie
zabijają. Przedtem milicja wy-
posażona była tak, jak wojsko –
w  karabiny Kałasznikowa, któ-
re musiały zabijać. 

Piszę o takich okropnych
szczegółach, bo z prac Instytutu
Pamięci Narodowej tego się,
młodzi, nie dowiecie. IPN nie
jest od wiedzy. IPN jest od bieżą-
cej polityki nacjonalistycznej i
pseudokatolickiej prawicy. Nie
jest celem IPN wyposażać ludzi
w instrumenty samodzielnego
myślenia. Celem IPN jest ludzi
ogłupiać. Ogłupionymi łatwiej
się manipuluje.

Robotnicy po tym doświad-
czeniu grudniowym też już wie-
dzą – nie wychodzić z zakładów
na ulice. Siedzieć w znanej sobie
zamkniętej przestrzeni. Pośród
swoich, żeby żaden prowokator
bezkarnie nie mógł realizować
poleceń swych mocodawców.
Wystawić straże. Zorganizować
się. Kilka lat później, już po po-
wstaniu KOR, wydawany w jego
kręgu „Robotnik” instruował jak
strajkować, jak tworzyć komite-
ty, jak spisywać postulaty, jak

wyłaniać reprezentację, jak ne-
gocjować.

1976 rok, Czerwiec. Ursus, Ra-
dom i mniej znany Płock. Repre-
sje. Prawie dwa tysiące areszto-
wanych.

Było już po kretyńskiej akcji
PZPR , czyli podjętej przez par-
tię zmianie Konstytucji. A człon-
kami tej partii byli wówczas ta-
cy ludzie, jak: dzisiejszy prezes
ORLENU Wojciech Jasiński, jak
sędzia, wiceminister sprawiedli-
wości u Lecha Kaczyńskiego i u
Ziobry – Andrzej Kryże, jak pro-
kurator i dzisiejszy poseł zaan-
gażowany w złamanie porządku
konstytucyjnego – Stanisław
Piotrowicz. 

Dozgonna więź...
Dwa zapisy, które wkurzały

każdego, kto miał choć kawałek
serca nie zajętego własną karie-
rą: dozgonna więź ze Związkiem
Radzieckim i kierownicza rola
PZPR wobec wszystkich, też i
tych, którzy do niej nie chcieli
należeć. 

To był wielki błąd komuny.
Wystąpili, niemądrzy, z tym pro-
jektem w czasie apogeum nego-
cjacji w ramach KBWE (Konfe-
rencja Bezpieczeństwa i Współ-
pracy w Europie). Objaśniając
najprościej temu, kto nie wie – w
tym KBWE Kremlowi chodziło
o to by, w obliczu porażki (z
uwagi na reperkusje interwencji
sowieckiej i m. in. też i polskiej w
Czechosłowacji w 1968) po-
przedniego planu rozbicia jed-
ności Zachodu poprzez dywersję
ze strony partii komunistycznych
korzystających z wolności orga-
nizowania się ludzi na Zacho-
dzie – wprowadzić Zachód we
wspólną ze Związkiem Radziec-
kim i jego satelitami organiza-
cję, właśnie KBWE (ściślej – ko-
mitet mający badać przestrzega-
nie zapisów Konferencji). Tym
razem, wielkie zdziwienie, Za-
chód przechytrzył Wschód i
związał mu po trosze ręce w
sprawach humanitarnych i wol-
nościowych. Dla władz PRL by-
ło to szczególnie dokuczliwe ze
względu na zewnętrzny dług de-
wizowy i trudności z jego spłatą,
a więc koniecznością jego nie-
ustannego „rolowania”. KBWE
spętała trochę ręce komunie wo-
bec takich, jak ci, którzy w Polsce
utworzyli Komitet Obrony Ro-
botników. Zmiana Konstytucji

poderwała opozycję inteligenc-
ką. Dziesiątki listów zbiorowych
– ich redagowanie, zbieranie
podpisów, wysyłanie do władz,
przełamanie lęku przed repre-
sjami w momencie ujawnienia
nazwiska – wszystko to stworzy-
ło fundament demokratycznej
opozycji.

Dla nas 1976 rok, to przeła-
manie zaklętych kręgów. Z jed-
nej strony bunty intelektualistów
i studentów przeciw ogranicza-
niu wolności (1957, 1968), albo
dla jej rozszerzenia (1956,
1975). Z drugiej strony bunty
klasy robotniczej – za lepszymi
warunkami życia: bezpieczniej-
szą pracą, lepszymi warunkami
mieszkaniowymi, lepszym jedze-
niem, znośniejszym klimatem w
relacjach pracownik – kierow-
nik, sprawiedliwością. Jedni so-
bie i drudzy sobie. Rozdzieleni
szklaną ścianą. Aż przyszedł
ów1976 rok. 

We wrześniu 1976 – powstaje
KOR na bazie podjętej już w lip-
cu przez Antoniego Macierewi-
cza, Piotra Naimskiego, Jana Jó-
zefa Lipskiego i ich przyjaciół ak-
cji pomocy strajkującym i de-
monstrującym w czerwcu robot-
nikom Ursusa i Radomia. KOR
(od 1977 KSS „KOR”) to odruch
intelektualistów – pomóc pognę-
bionym, osamotnionym, za-
szczutym. Zwłaszcza w Rado-
miu. Kto nie jeździł wtedy do Ra-
domia, nie może sobie wyobra-
zić, jak partia nazywająca się ro-
botniczą traktowała robotników.
KOR inicjują ludzie związani z
kręgiem studentów i młodych
inteligentów wywodzących się
na ogół z I Warszawskiej Druży-
ny Harcerzy im. Romualda Trau-
gutta „Czarna Jedynka”. To śro-
dowisko działało od kilku lat pod
formalną „przykrywką” starszo-
harcerskiego kręgu „Gromada”.
Piotr Naimski i Antoni Maciere-
wicz, za pośrednictwem Jana Jó-

zefa Lipskiego, nawiązują kon-
takt ze środowiskiem tzw. ko-
mandosów (nazwa, wymyślona
zresztą przez SB, od taktyki przy-
jętej przez to środowisko w poło-
wie lat 60-tych do walki z ko-
muną na Uniwersytecie War-
szawskim): Jackiem Kuroniem,
Adamem Michnikiem, Janem Li-
tyńskim, Sewerynem Blumsztaj-
nem, ze środowiskiem AK-o-
wskim (m. in. ks. Jan Zieja, Józef
Rybicki), z wybitnymi uczony-
mi i pisarzami (Jerzy Andrze-
jewski, Leszek Kołakowski, Jan
Kielanowski, Edward Lipiński)
oraz takimi autorytetami, jak
mecenas Aniela Steinsbergowa,
Ludwik Cohn, Adam Szczypior-
ski. Dołączają inni, jak np. Anka
Kowalska, Zofia i Zbigniew Ro-
maszewscy, Mirosław Chojecki,
Konrad Bieliński. Za granicą
wspomagają ich bracia Aleksan-
der i Eugeniusz Smolarowie, pa-

ryska „Kultura”, polska sekcja
Radia Wolna Europa. 

Z biegiem czasu powstają in-
ne inicjatywy bardziej lub mniej
ściśle powiązane z KOR-em, ale
w przestrzeni wolności wytwo-
rzonej przez KOR, np.:  pismo
„Robotnik”, Niezależna Oficyna
Wydawnicza, Latające Uniwer-
sytety z „przykrywką” w postaci
Towarzystwa Kursów Nauko-
wych (m. in.: Amsterdamski, Ba-
rańczak, Bartoszewski, Bocheń-
ski, Brandysowie, Chamcówna,
Cywiński, Drawicz, Duda, Fili-
powicz, Gajewski, Geremek,
Głowiński, Goldfinger-Kunicki,
Górski, Hartman, o. Hauke-Lig-
owski, Janion, Jedlicki, Kijow-
ski, Kowalik, Mazowiecki, Strze-
lecki, Szymborska, Wereszycki).  

W styczniu 1977 urząd pre-
zydenta Stanów Zjednoczonych
Ameryki obejmuje Jimmy Car-
ter. U jego boku jest niedawny
jego mentor wprowadzający
prowincjonalnego gubernatora
Arkansas w zagadnienia polity-
ki światowej, a wtedy już sekre-
tarz Rady Bezpieczeństwa Naro-
dowego – Zbigniew Brzeziński.
Po raz pierwszy w historii „na-
szego” świata – cywilizacji euro-
atlantyckiej – prawa człowieka
stają się jednym z najważniej-
szych kryteriów polityki mię-
dzynarodowej. W 1978 papie-
żem zostaje Karol Wojtyła, kar-
dynał z Krakowa.

Ursynów ważną bazą
Szczegóły działalności KOR i

różne okoliczności poznać moż-
na z Wikipedii i z książek,
przede wszystkim autorstwa:
Andrzeja Friszke, Jana Józefa
Lipskiego i Jana Skórzyńskiego.
Dla czytelników PASSY interesu-
jące może być to, że świeżo wte-
dy wybudowany Ursynów Pół-
nocny, okolice ulic: Nutki, Pię-
ciolinii, Puszczyka, Wiolinowej,
to – obok Stegien-Rożka i wu-

esemowskiego Żoliborza – jed-
no z trzech warszawskich „za-
głębi” KOR-u. Tu, chyba w każ-
dej klatce schodowej, a na pew-
no w każdym bloku, mieszkał
ktoś, kto albo drukował, albo
oddawał swoje mieszkanie na
magazyn podziemnych wydaw-
nictw, albo na wykłady Uniwer-
sytetu Latającego. 

Najważniejsze zasługi KOR-u
to: wspomniana zmiana para-
dygmatu walki o wolność, prze-
łamanie strachu innych poprzez
ujawnienie nazwisk i adresów
tych, którzy najwięcej ryzyko-
wali, przerwanie zaklętego koła
inteligenckiego getta i zbudowa-
nie podwalin pod wszystko to, co
dobre w czasie szesnastu mie-
sięcy względnej wolności
1980/1981 roku, nadanie tonu
wielkiej „Solidarności”, która bę-
dąc organizacją dziewięciu i pół
miliona Polaków (a więc repre-

zentatywną dla społeczeństwa)
wypracowała sobie (i Polakom)
wizerunek ludzi otwartych na
świat, racjonalnych w swym po-
stępowaniu w nieznośnych oko-
licznościach autorytarnej wła-
dzy i zewnętrznych uwarunko-
wań, tolerancyjnych wobec
mniejszości, solidarnych wobec
słabszych. 

Dla mnie najpiękniejsze w krę-
gu KOR-u i w środowiskach, ja-
kie w wokół tej organizacji się
tworzyły, były dwie rzeczy. 

Pierwsza, to on sam. Spotka-
li się i zgodnie współpracowali
ludzie tak odmienni swymi bio-
grafiami, światopoglądami, wie-
kiem i doświadczeniem, a na-
wet ideowymi identyfikacjami,
jak: socjaliści (Edward Lipiński,
Ludwik Cohn, Wacław Zawadz-
ki „Puchatek”, Adam Szczypior-
ski, Aniela Steinsbergowa), inte-
gralni katolicy (o. Hauke-Lig-
owski, ks. Jan Zieja), byli komu-
niści (Jacek Kuroń), byli więź-
niowie komuny (dr Józef Rybic-
ki), ci, którzy byli antykomuni-
stycznymi socjalistami i więź-
niami równocześnie (Jan Józef
Lipski), starzy (najstarszy, pro-
fesor Lipiński miał wtedy 88 lat)
i młodzi (najmłodszy, Piotr Na-
imski, miał lat 25). Pośród
wszystkich trzydziestu pięciu w
jego historii członków KSS
„KOR” byli zarówno wielcy
uczeni o międzynarodowej re-
nomie (Kołakowski, Kielanow-
ski, Lipiński) jak i młodziutcy
inteligenci, którzy dopiero co
pokończyli swoje studia (Naim-
ski, Borusewicz, Śreniowski,
Onyszkiewicz, Bieliński). Nie
miało znaczenia kto jest, a kto
nie jest formalnie członkiem
KOR. Myślę, że razem w tym
kręgu, do lata 1980 roku, pozo-
stawało kilka tysięcy ludzi.

Druga rzecz, to to, że tam
nikt nikogo nie oceniał, nie wy-
wyższał się, nie poniżał.

Owszem – bywały spory, bo by-
ło o co się kłócić – przede
wszystkim o bezpieczeństwo
współpracowników, granice ry-
zyka, koszty dokonywanych
wyborów – ale nikt nikomu nie
wyrzucał złych intencji. Wszy-
scy tam wiedzieli, co jest rze-
czywistym celem, kto przyja-
ciel, kto wróg. Nikt z działalno-
ści w KOR nie miał osobistych
korzyści, było wprost przeciw-
nie. Czyjekolwiek odejście było-
by porażką wszystkich. Stąd
„ucieranie” poglądów zamiast
głosowania. Stąd dbałość o re-
lacje z innymi. Mimo różnic
wieku, doświadczenia, wiedzy
i formalnych godności KOR bar-
dziej przypominał wielopoko-
leniową rodzinę niż najbardziej
znaną od Łaby po Władywostok
organizację opozycyjną wobec
komunistycznego reżimu.

A n d r z e j  C e l i ń s k i
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Rentgen przed odlotem
Marynarka, pasek od spodni, portfel, buty – wszyscy znamy ten
rytuał. Na lotnisku każdy pasażer musi poddać się kontroli
przed wejściem na pokład samolotu. Chodzi o zapewnienie bez-
pieczeństwa pasażerom i statkom powietrznym. Nie jest to wy-
mysł lotnisk, tylko zasady wynikające z przepisów prawa mię-
dzynarodowego. 

Podczas kontroli sprawdza się, czy pasażerowie nie wnoszą do strefy zastrze-
żonej lotniska, a później na pokład samolotu, żadnych przedmiotów które mogłyby stanowić za-
grożenie dla innych podróżnych. W bagażu podręcznym nie wolno więc wnosić m. in. żadnych ostrzy
o długości powyżej 6 cm, tępych ciężkich przedmiotów, broni palnej, materiałów wybuchowych,
deskorolek, kijków marszowych, termometrów rtęciowych, korkociągów, wędek czy dużych gaba-
rytowo części samochodowych.

Katalog jest otwarty i w razie wątpliwości decyzję podejmuje zawsze operator kontroli bezpie-
czeństwa. Jeśli pasażer obawia się, że jakiś przedmiot może zostać zakwestionowany, powinien od
razu schować go do bagażu rejestrowanego. 

Warto pamiętać, że wszelkiego rodzaju płyny i żele można przewozić w samolocie (w bagażu
podręcznym) wyłącznie w małych pojemniczkach o pojemności do 100 ml, przy czym wszystkie
te pojemniczki muszą zmieścić się w przezroczystej torbie o pojemności 1 litra. Bez ograniczeń moż-
na przewozić napoje i płynne produkty spożywcze zakupione w sklepach w strefie wolnocłowej na
lotnisku, z limitów zwolnione są również produkty płynne konieczne do spożycia w czasie podró-
ży ze względów zdrowotnych oraz pokarm dla niemowląt (w ilości niezbędnej na czas podróży).
Limit nie dotyczy również płynów przewożonych w bagażu rejestrowanym w luku samolotu. 

Przed kontrolą bezpieczeństwa pasażerowie muszą zdjąć z siebie wierzchnie odzienie (żakiety,
marynarki, kurtki, bluzy itp.) a także wyjąć z bagażu wszystkie płyny, żele, aerozole, sprzęt elek-
troniczny i wszelkie metalowe przedmioty i włożyć je do oddzielnej „kuwety”, w której zostaną prze-
świetlane w urządzeniu rentgenowskim. 

Wszystkie decyzje dotyczące tego, co można, a czego nie można przewozić w bagażu podręcz-
nym, podejmuje operator przeprowadzający kontrolę. Wszelkie dyskusje i kłótnie z operatorem są
całkowicie bezcelowe i z góry skazane na porażkę. Zgodnie z przepisami, to właśnie on ponosi od-
powiedzialność za bezpieczeństwo podróżnych. Próby wymuszania na nim zmiany decyzji niepo-
trzebnie tylko wprowadzają nerwową atmosferę, ale do niczego nie prowadzą. 

Szczegółowa kontrola na lotniskach jest barierą ochronną całego transportu lotniczego. Od jej
jakości zależy bezpieczeństwo wszystkich samolotów w powietrzu i pasażerów na ich pokładach.
Dlatego musi być prowadzona bardzo dokładnie, a równocześnie na tyle sprawnie i uprzejmie, by
pasażerowie nie odczuwali jej jako uciążliwości. 

Na Lotnisku Chopina w Warszawie za kontrolę pasażerów odpowiada od niedawna nowa firma
ACS, która należy do grupy kapitałowej przedsiębiorstwa Porty Lotnicze, zarządzającego warszaw-
skim portem. Dzięki temu, że jest to nasza własna firma, mamy pełną kontrolę nad jakością tej usłu-
gi. Zależy nam na tym, żeby była wykonywana profesjonalnie i dokładnie i dawała pasażerom po-
czucie pełnego bezpieczeństwa. 

Profesjonalizm i doświadczenie personelu firmy ACS gwarantuje jej prezes, Artur Sterkowicz –
były wojskowy, który przez wiele lat służył w jednostce specjalnej GROM i o ochronie obiektów i
ludzi wie niemal wszystko. Przy pomocy byłych kolegów szkoli podległych mu pracowników we-
dług najlepszych światowych wzorców. Pracownicy ACS są nie tylko certyfikowanymi operatora-
mi kontroli bezpieczeństwa, ale znają też podstawy profesjonalnej obsługi klienta, psychologii tłu-
mu i pierwszej pomocy. 

Jak mówi prezes Sterkowicz, rolą pracowników ACS jest pomaganie pasażerom w wypełnianiu
obowiązku kontroli. Ważne, byśmy pomagali sobie nawzajem.

P r z e m y s ł a w  P r z y b y l s k i

Na Lotnisku Chopina

Zmiana organizacji parkowania

Zdaniem radnego

O podtopieniach na Ursynowie

Koniec z podziałem na parkingi godzino-
we i dobowe przed terminalem na Lotni-
sku Chopina. Teraz na parkingach P1 i
P2 będzie łatwiej znaleźć miejsce i zosta-
wić samochód na dowolnie długi okres.

Dotychczas parkingi zlokalizowane najbliżej ter-
minala podzielone były na dwie kategorie: par-
king P1 (pod hotelem Courtyard) - przeznaczony
był na postój krótkoterminowy; parking P2 (pod
budowanym hotelem Renaissance) - przeznaczo-
ny na postój długoterminowy. Od piątku 23 wrze-
śnia kierowcy mogą parkować na obydwu parkin-
gach, niezależnie od tego na jak długo zechcą zo-
stawić swoje auto. 

Zarówno na parkingu P1, jak i na parkingu P2
obowiązuje ten sam cennik, który przewiduje, że
postój do 30 minut kosztuje 5 zł, za pierwszą go-
dzinę - 10 zł i tyle samo za każdą kolejną. Po prze-
kroczeniu 8 godzin postoju naliczana będzie opła-
ta 80 zł jak za całą dobę, a później kolejno: 160 zł
za dwie doby, 240 za trzy, 320 za cztery i 400 za
pięć dób. 

Przy postoju od 6 do 10 dni kierowcy będą mo-
gli korzystać z oferty specjalnej i za cały ten okres
zapłacą tylko 180 zł. Pozostawienie samochodu na

parkingu na okres 11-15 dni kosztuje 230 zł, a
każda następna doba - 20 zł. 

- Wprowadzając te zmiany chcemy wyjść na
przeciw oczekiwaniom kierowców. Teraz będzie
łatwiej znaleźć miejsce postojowe przed samym
terminalem, a stawki opłat za parkowanie są do-
stosowane zarówno do potrzeb osób, które przy-
jeżdżają na lotnisko na krótko, jak i dla tych, któ-
re chcą zostawić samochód i polecieć na urlop -
wyjaśnia Przemysław Przybylski, rzecznik Lotni-
ska Chopina.

Zmiany obejmują również parking P3, który
dotychczas wykorzystywany był częściowo jako
parking godzinowy, a częściowo jako miejsce po-
stoju samochodów pracowników lotniska. Teraz
przeznaczony będzie wyłącznie dla posiadaczy
abonamentów pracowniczych. Natomiast Parking
P4 - bez zmian pozostaje parkingiem długoter-
minowym. 

Na wszystkich parkingach na Lotnisku Chopi-
na kierowcy mają do dyspozycji 2800 miejsc
postojowych. Na parkingach P1 i P2 - najbliższej
terminala - zaparkować może łącznie 1800 po-
jazdów.

y b y

We wtorek 27 września
obradowała Komisja Zie-
lonego Ursynowa, a głów-
nym tematem był sytuacja
związana z podtopieniami
na Ursynowie. Wprowa-
dzenie tego tematu pod
obrady Komisji obiecałem
mieszkańcom Zielonego
Ursynowa, którzy ucier-
pieli po nawalnym opa-
dzie deszczu w dniu 13 lip-
ca br. 

W tym dniu najbardziej ucier-
pieli mieszkańcy ulic Lambady,
Rumby, Tanecznej i Farbiarskiej.
W pierwszej kolejności zwróci-
łem uwagę na problem nieko-
szenia traw w urządzeniach me-
lioracyjnych. Ten problem sy-
gnalizowaliśmy z radnym Lesz-
kiem Lenarczykiem Zarządowi
Dzielnicy w interpelacji z połowy
sierpnia br., w której prosiliśmy
o wyjaśnienie dlaczego część ro-
wów melioracyjnych nie jest
utrzymywana w należytym sta-
nie. Z udzielonej informacji wy-
nikało, że w naszej dzielnicy są
dwa typy urządzeń melioracyj-
nych. Jedne są utrzymywane
przez Dzielnicę (21 km) i podda-
wane są trzykrotnie konserwacji
w roku. Drugi rodzaj urządzeń –
do których zaliczamy m. in. Ka-
nał Grabowski, Jeziorki, Imieliń-
ski – do niedawna był utrzymy-
wany przez marszałka woje-
wództwa mazowieckiego, który
w 2014 wykreślił je z prowadzo-
nej prze siebie ewidencji. Od
tamtej pory kanały te nie były
koszone, bo marszałek nie prze-
kazał dokumentacji związanej z
tymi urządzeniami, a miasto nie
miało ich w swojej ewidencji. 

Ten ping-pong kompetencyjny
trwał aż do początku sierpnia
tego roku, kiedy zostało podpisa-
ne porozumienie, na mocy, któ-
rego do połowy listopada zosta-
ną wykoszone te rowy meliora-
cyjne. Jest to o tyle ważne, gdyż
niekoszony, zaśmiecony, zamu-
lony rów nie przyjmuje odpo-
wiedniej ilości wód opadowych. 

Oczywiście, to tylko wycinek
problemów związanych z utrzy-
maniem tych urządzeń. Miesz-

kańcy wskazywali, że Rów Gra-
bowski jest w wielu miejscach
już bardzo mocno zarośnięty
drzewami oraz ma tzw. wąskie
gardła, które nie pozwalają na
swobodne przedostawanie się
wody dalej w kierunku zlewni
Potoku Służewieckiego. Władze
dzielnicy zasłaniają się tym, że
jakiekolwiek prace związane z
czymś więcej niż koszenie ro-
wów może nastąpić po przeka-
zaniu dokumentacji technicznej
z Urzędu Marszałkowskiego wo-
jewództwa mazowieckiego. Pod-

nosiłem, że jeżeli do takiego
przekazania nie dojdzie w okre-
ślonym czasie (np. w ciągu pół
roku), wówczas Urząd Dzielnicy
Ursynów powinien wykonać
swoją inwentaryzację tych urzą-
dzeń, a następnie systematycz-
nie je przebudowywać.

W pełni zgadzam się z jed-
nym z mieszkańców, który
wskazał, że miasto-dzielnica nie
ma żadnej polityki melioracyj-
nej. Nikt nie patrzy na te urzą-
dzenia melioracyjne jako wielki
system odwodnienia miasta.
Niestety, nie sposób się z tą tezą
się nie zgodzić. Ciągle w tych
kwestiach działamy od powo-
dzi do powodzi i tylko utrzymu-
jemy te urządzenia, które po-
wstały na początku i w połowie
latach siedemdziesiątych XX
wieku, kiedy na Ursynowie pa-
sły się krowy i większość ziem
była orna. Dziś „betonujemy” te
tereny i woda opadowa nie ma
gdzie ujść, a jeśli już znajdzie

takie ujście, to nie jest ono wy-
starczające, gdyż były one bu-
dowane do obsługi rolnictwa, a
nie do tak intensywnej zabudo-
wy. Zwrócę się do władz miasta
o opracowanie takiej całościo-
wej polityki melioracyjnej dla
terenu Warszawy, ze szczegól-
nym uwzględnieniem Dzielni-
cy Ursynów. Najwyższa pora
przestać udawać, że nas ten pro-
blem nas nie dotyczy. 

Burmistrz Dzielnicy Ursynów
poinformował, że jeszcze w paź-
dzierniku br. dojdzie do kolej-
nego spotkania z nowym kie-
rownictwem Miejskiego Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji. Władze Dzielnicy ocze-
kują przyspieszenia działań
związanych z odwodnieniem te-
renu oraz przyspieszenia prac
nad skanalizowaniem terenów
Zielonego Ursynowa. Szczegól-
nie w tej ostatniej kwestii MPWiK
ma dużo do nadrobienia. 

Na Komisji sygnalizowałem
również członkom Zarządu
Dzielnicy Ursynów, aby wsparli
mieszkańców przy likwidacji ka-
łuży, która pojawia się za każ-
dym razem po opadach deszczu
na ul. Baletowej. Otrzymałem
też informacje, że w związku z
roszczeniami do terenów przy
stawie Zabłockiego wstrzyma-
na jest jego rekultywacja.

Obecnym władzom Dzielnicy
Ursynów (koalicja PO, IMU, PU,
Teresa Jurczyńska-Owczarek)
życzę, aby pod koniec tej kaden-
cji, która będzie mijała w 2018
roku, mogły się pochwalić taki-
mi sukcesami w sprawie melio-
racji, jakie były za kadencji Na-
szego Ursynowa. Przypomnę tyl-
ko, że to w kadencji 2010-2014
została zrobiona rekultywacja
Jeziora Zgorzała oraz stawów
Wąsal i Pozytywki. Na te cele zo-
stało wydane około 8 mln zło-
tych. Dodam tylko, że duża część
tych środków pochodziła z ze-
wnętrznego finansowania, któ-
re wywalczyły ówczesne władze
Dzielnicy Ursynów.

P a w e ł  L E N A R C Z Y K
r a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w  

„ N a s z  U r s y n ó w ”

Marek Ałaszewski – mu-
zyk, artysta malarz, twór-
ca i lider legendarnej gru-
py rockowej Klan, gitarzy-
sta, wokalista autor tek-
stów, kompozytor potrze-
buje pomocy. W maju tego
roku – tydzień po swoim
ostatnim koncercie prze-
szedł ciężki udar mózgu,
którego skutkiem jest głę-
boki niedowład prawej
strony ciała oraz afazja
(utrata zdolności mowy). 

Marek przeszedł dwie skom-
plikowane operacje. Czeka go
długa i kosztowna rehabilitacja.
Pamiętamy przeboje „Z brzytwą
na poziomki”, „Automaty”, „Nie
sadźcie rajskich jabłoni”, musical
oraz płytę „Mrowisko” (1971),
„Po co mi ten raj” (1992) oraz
„Laufer” (2012).

Rodzina i znajomi robią
wszystko, żeby Marek mógł po-
wrócić do zdrowia, by mógł zno-
wu oddać się muzyką i malar-
stwem, które są jego pasją. Po-
trzebne są środki na rehabilitację
Marka. 

Prosimy o wpłaty na subkon-
to:

MAREK AŁASZEWSKI 46
1140 1977 0000 2634 0600 1011

W ostatnią sobotę w nieodle-
głej od Warszawy wiejskiej posia-
dłości Wiolinowo miała miejsce
impreza charytatywna na rzecz
Marka. Wystąpiły gwiazdy mu-
zyki m. in.: Ryszard Rynkowski,
znany z mistrzowskich improwi-

zacji scatem Marek Bałata oraz
wybitny polski gitarzysta Krzysz-
tof Ścierański. 

22 listopada o godz. 19.00 w
warszawskiej Stodole odbędzie
się koncert charytatywny „Gra-
my dla Marka”, z którego cały
dochód przekazany zostanie na
leczenie i rehabilitację Marka
Ałaszewskiego, muzyka, mala-
rza i kompozytora.

Na scenie Stodoły wystąpią
m. in.: Marek Bałata, Jan Bory-
sewicz (Lady Pank), Leszek Ci-
choński, Krzysztof Cugowski
(Budka Suflera), Czarny Pies,
Olaf Deriglassow (Homo
Twist), Wojciech Hoffman (Tur-
bo), Lech Janerka, Tomasz Jaś-
kiewicz (Niemen), Mietek Ju-
recki (Budka Suflera), Jacek
Kleyff, Klan, Marian Lichtman

(Trubadurzy), Tomek Lipiński
(Tilt), Piotr Nalepa, Oldbreako-
ut , Perfect, Marek Piekarczyk
(TSA), Wojciech Ruciński, Ry-
szard Rynkowski, Józef Skrzek
(SBB), Stanisław Soyka, Mu-
niek Staszczyk (T.Love), Ry-
szard Sygitowicz (Perfect),
Krzysztof Ścierański (String
Connection) i Wojtek Waglew-
ski (VooVoo).

Organizator: Polska Fundacja
Muzyczna. Współorganizatorzy:
Polskie Stowarzyszenie Jazzo-
we, Klub Politechniki Warszaw-
skiej „Stodoła”. 

Zapraszamy! Bilety - 100 PLN
(miejsca siedzące) do kupienia w
kasie klubu Stodoła (Warszawa
ul. Batorego 10) oraz na
www.stodola.pl

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Potrzebna pomoc dla Marka...
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Woda jest najbardziej rozpowszechnionym składnikiem skorupy ziem-
skiej, pokrywa ponad 75 proc. powierzchni globu, oprócz oceanów,
mórz, rzek, jezior i strumieni wypełnia również groty, szczeliny i tym

podobne. gąbczaste w swojej budowie piaski, iły itd.). Obojętnie w jakim miejscu
zaczniemy wiercenia w ziemi, zawsze dokopiemy się do wody, nawet na Saharze.
To właśnie dzięki wierceniom znaleziono wodę z dużą ilością pierwiastków, którą nazwano mine-
ralną lub leczniczą. Niestety, nie każda woda z dużą ilością pierwiastków może uzyskać taki status,
większość nie nadaje się do picia, ponieważ zawiera pierwiastki szkodliwe dla organizmu, jak na
przykład siarka, fluor, arsen, czy mangan. Największym wrogiem tak wody pitnej, jak i mineralnej
jest żelazo. 

Obowiązująca przez setki lat na całym świecie definicja wody mineralnej powiadała, że musi to
być woda głębinowa, która powinna zawierać minimum 1000 mg pierwiastków życia w 1 litrze, a
zawarte w niej pierwiastki muszą tworzyć tworzyć ze sobą odpowiednie stosunki ilościowe. Nor-
ma ta obowiązywała również w Polsce  przez około dwa stulecia. Pierwszą wodę mineralną znale-
ziono w Polsce prawie 200 lat temu, a jedną z pierwszych wydobywaną od 1902 r. z piasków jury
na bazie źródła solankowego jest znana koneserom, lecz rzadko spotykana w sklepach “Krystyn-
ka” z Ciechocinka, która zawiera aż 3416,58 mg pierwiastków w litrze. W stolicy ta prawdziwie lecz-
nicza woda jest praktycznie nie do zdobycia. Dla porównania niezła Nałęczowianka ma około
1700 mg,  Muszynianka około 1800 mg, a Żywiec Zdrój, który w kiepsko wyedukowanym na ten
temat polskim społeczeństwie robi za mineralną, a jest źródlaną, czyli zwykłą kranówką, ma w so-
bie ledwie ponad 500 mg. 

Wszystko było w porządku do 1992 r., kiedy obniżono próg ilościowy z 1000 mg/l aż na
200 mg/l. W błyskawicznym tempie zaczęły pojawiać się na rynku nowe wody mine-
ralne, o których wcześniej nie słyszeli najstarsi górale. Okazało się bowiem, że przyję-

te wyjątkowo niskie normy spełniają wody ze studni, strumieni, a nawet w niektórych miastach –
z domowych kranów. Wystarczyło zarejestrować taką wodę w Państwowym Zakładzie Higieny w
Poznaniu, przedstawiając analizę dowodzącą, że zawiera ona 200 mg pierwiastków życia w 1 litrze,
nie mając zbyt dużej ilości żelaza, azotanów i pestycydów – by można było produkować ją na wiel-
ką skalę i zarabiać krocie. Od 1992 r. mieliśmy w naszym kraju zarejestrowanych zaledwie 28 ma-
rek wód mineralnych, dzisiaj jest ich... kilkaset. Większość z nich to klasyczny handlowy humbug.
Jeśli masz, Czytelniku, trochę kasy, przede wszystkim na promocję, bo bez reklamy ani rusz, zacznij
rozlewać swoją domową kranówkę do butelek i handluj nią. Możesz ją na przykład nazwać Woda
Źródlana Nowak Zdrój, bądź Kowalski Zdrój.  

Jednak w 2007 r. koalicja SLD-PSL uchwaliła kolejną zmianę w ustawie dotyczącej wód mine-
ralnych, dzięki czemu drogę na rynek znalazły wody tzw. nisko zmineralizowane zawierające -
uwaga, uwaga! – od zera do 500 mg/l pierwiastków życia. Ciekawe, jak woda o składzie zero pier-

wiastków może mieć status
nisko zmineralizowanej.
Przecież nie zawiera żad-
nych minerałów.  Tak więc w
świetle znowelizowanej w
1997 r. ustawy woda z każ-
dego kranu, strumienia
bądź jeziora jest mineralna i
dopuszczona na rynek, o ile
nie posiada składników
szkodliwych dla zdrowia
człowieka. . Przecież już naj-
mniejsza ilość soli mineral-
nych w wodzie kwalifikuje
ją do kategorii wody mine-

ralnej nisko zmineralizowanej. Lewicowo - chłopski parlament otworzył prawdziwą puszkę Pan-
dory. Zaroiło się od zwykłych wydrwigroszów, umożliwiono wielkim zagranicznym koncernom
całkowite opanowanie rynku, zepchnięto na margines polskie firmy produkujące naprawdę
wartościowe wody. 

Kropla Beskidu to Coca - Cola, Żywiec Zdrój to Danone, a Nałęczowiankę przejęło Nestlé. Z po-
pularnych i bardzo dobrych wód mineralnych tylko Muszynianka oparła się zagranicznemu kapi-
tałowi. Niektóre koncerny stosują bandyckie metody. Jeden z nich, produkujący napój znany na ca-
łym świecie, stosuje przymus, czyli transakcję wiązaną. Przez długi czas nie mogłem dociec, czemu
w kawiarniach i restauracjach nie mają wody mineralnej i proponują klientowi wyłącznie niezbyt
smaczną i bezwartościową ciecz mającą nazwę woda źródlana. Wreszcie jeden z zaprzyjaźnionych
gastronomików uchylił rąbka tajemnicy. Otóż przyjeżdża do jego kawiarni gość z koncernu dostar-
czającego na rynek pożądany wśród klientów firmowy napój X (nie wymieniam nazwy, żeby nie na-
razić się na pozew sądowy, bo koncerny nie przebierają w środkach w celu wyciszenia krytyki) i py-
ta, ile skrzynek napoju się zamawia. 

P owiedzmy, że zamówienie opiewa na 30 skrzynek. Właściciel kawiarni będzie musiał
opłacić fakturę przy dostarczeniu towaru, bowiem ten koncern nie udziela zwyczajo-
wego w handlu przedłużonego terminu płatności. Ale to nie wszystko – żeby otrzymać

pożądany napój X, właściciel musi zamówić również 30 skrzynek bezwartościowej wody źró-
dlanej produkowanej przez ten sam koncern. – Panie redaktorze, zwierzał mi się w wielkiej ta-
jemnicy pewien gastronomik. – Ja nie mogę sobie pozwolić na pozostanie bez napoju X, szcze-
gólnie latem, bo mi klient ucieknie. Muszę go mieć, więc posłusznie poddaję się miękkiemu dyk-
tatowi. Nie mam wyjścia. Ale jak wezmę ich wodę, muszę nią handlować i dlatego nie mam ani
miejsca, ani pieniędzy na zakup innych lepszych wód. Ot i cała tajemnica, po prostu znak na-
szych czasów. 

Dzisiaj na polskim rynku liczą się tylko zachodnie koncerny, które walczą między sobą o domi-
nację. Efektem tej bezpardonowej walki jest ostatni przypadek z Bolesławca. Do tamtejszego szpi-
tala trafił mężczyzna z ciężkim poparzeniem przełyku po wypiciu gazowanej wody “Żywioł Żywiec
Zdrój”. Policja zarekwirowała partię wody oraz powiadomiła producenta i sanepid. – Woda może
być w sklepach w całej Polsce. W zgrzewce znajdowały się jednak butelki z różnych dni produkcyj-
nych, co nie powinno się zdarzyć – powiedziała Martyna Węgrzyn rzeczniczka firmy Żywiec Zdrój
S.A. Martyna Węgrzyn. Co to może oznaczać? Może oznaczać, że konkurencja podrzuciła koncer-
nowi Danone przysłowiową świnię.   

I na koniec jeszcze jeden kamyk do ogródka z wodami mineralnymi. Otóż w 2013 r. niemiec-
cy uczeni ustalili, że woda butelkowana w opakowaniach z tworzywa sztucznego zosta-
je skażona substancjami, które mogą wywoływać problemy układu hormonalnego. Na-

ukowcy nazwali te substancje EDC (Endocrine - Disrupting Chemical) i opisali je w periodyku
naukowym PLoS ONE. Badania oparto o próbki wody butelkowanej. Okazało się, że chemika-
lia te wpływają na naszą gospodarkę hormonalną powodując problemy reprodukcyjne i rozwo-
jowe. Jednym z tych agresywnych chemikaliów jest Bisfenol A. Znaleziono go m. in. w składzie
butelek... dla niemowląt! Niemcy przetestowali 18 gatunków wody przechowywanej w tworzy-
wach sztucznych. W 13 próbkach wykryto substancje działające antyestrogennie, a u 16 anty-
androgennie, co oznacza, że mało istotne jest czy klient to mężczyzna, czy też kobieta – repre-
zentant każdej z tych płci jednakowo narażony jest na niebezpieczeństwo. Autorzy testów po-
stawili tezę, że ponieważ negatywne działanie DEHF i Bisfenolu A zostało naukowo udowod-
nione, oba te związki powinny być wycofane z produkcji opakowań. Jest to przysłowiowy głos
wołającego na puszczy, w grę wchodzą zbyt duże pieniądze. Wniosek? Starajmy się pić napoje
w butelkach ze szkła. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Tylko szkło nam nie zaszkodzi...

„Dzisiaj na polskim rynku liczą się
tylko zachodnie koncerny, które
walczą między sobą o dominację.
Efektem tej bezpardonowej walki
jest ostatni przypadek z Bolesław-
ca. Do tamtejszego szpitala trafił
mężczyzna z ciężkim poparze-
niem przełyku po wypiciu gazowa-
nej wody Żywioł Żywiec Zdrój”

Ten okrzyk wyrażający samozachwyt autora prześladuje wielu użytkow-
ników telewizji, radia i innych mediów. Słyszymy go w wielu reklamach
już od jakiegoś czasu. Ich początek zbiega się w czasie z sukcesami mę-

skiej reprezentacji siatkarskiej. Jak wiadomo, nasi dzielni chłopcy rozbudzili w nas,
kibicach uzasadnione nadzieje, które jednak nie przełożyły się na olimpijskie me-
dale. Po raz czwarty z rzędu polscy siatkarze, prowadzeni ostatnio przez Stephane Antigę, odpa-
dli w ćwierćfinałach igrzysk. Mistrzowie świata wrócili do kraju pokonani. 

Niektórzy obserwatorzy wydarzeń sportowych przypisują to tajemniczej klątwie ćwierćfinałów.
Być może, coś takiego jest przyczyną nieszczęść. Są jednak drużyny odporne na podobne paranor-
malne zjawiska. Na osłodę porażki pozostały przegranym zawodnikom profity z reklam. Między in-
nymi z tych, w których tak ochoczo wykrzykiwali – Brawo ja!

Właściwie nie do końca wiadomo czemu taki okrzyk w reklamie ma służyć ani co to zawołanie
oznacza? Czy jako konsumenci powinniśmy mieć respekt dla pomysłowości i przedsiębiorczości au-
tora? A może mamy okazać się równie zaradni jak on i natychmiast popędzić na zakupy lub zamó-
wić oferowaną w reklamie usługę. Czy jednak autorzy owej reklamy nie zapędzają się za daleko, trak-
tując Polaków jak bezmózgowców? Czy sugerując nam, że wartość człowieka określa miara umów
zawartych z operatorem telefonii komórkowej nie przejawiają nadmiaru buty wobec klienta? To,
że jesteśmy odbiorcami, nie oznacza że musimy korzystać z „dobrodziejstw” oferowanych nam przez
producenta, czy świadczeniodawcę biernie i bezkrytycznie. 

Nieprzemyślane reklamy wskazują, że jesteśmy postrzegani przez ich twórców, jako bezosobo-
wy „target” a nie, jako świadomi swoich praw obywatele. Skoro tak, to nie powinno nas dziwić, że
poziom przekazu pozostaje niski, bo najwidoczniej ich autorzy dostosowują je do poziomu wyobra-
żanego sobie przez nich odbiorcy. 

Czy polscy siatkarze, oraz inni znani sportowcy, ludzie ze świata kultury i sztuki, luminarze na-
szego życia nie dostrzegają faktu, że uczestniczą w marnym przedsięwzięciu? Czy krótkotrwała i
szybko przemijająca popularność przewróciła im na tyle w głowach, że nie zauważają iż uczestni-

czą w kiepskim widowisku? Być
może, użyczając swojego wizerun-
ku do reklam, powinni domagać
się, aby ich poziom był wyższy.
Wyższy niż to, co ostatnio zalewa
nasze media. 

Może zamiast tego więcej czasu
należało poświęcić na treningi?
Może przyniosłoby to lepsze efek-
ty, cenniejsze trofea niż doraźne

zyski finansowe? Jako widzowie, fani siatkówki chętniej obejrzelibyśmy was panowie siatkarze w
roli triumfatorów igrzysk niż w marnych reklamach, które większość z nas natychmiast wyłącza.

Reklama to ważna dziedzina gospodarki, przynosząca ogromne zyski, szybko się rozwija na ca-
łym świecie. Również rynek reklamowy w Polsce, dzięki dobrej koniunkturze gospodarczej, wyka-
zuje dynamiczny wzrost. Według danych z trzeciego kwartału ubiegłego roku wynosi on około 6,4
procenta, a wszystko wskazuje, że obecny rok będzie jeszcze lepszy. 

Zdecydowanym faworytem, jeśli chodzi o reklamowy biznes, jest oczywiście telewizja. Trafiło do
niej (od stycznia do września br.) 2,79 mld zł z tytułu nakładów marketingowych, czyli o 4,2 proc.
więcej niż w poprzednim roku, a przychody stacji ze sprzedaży spotów wzrosły (po trzech kwarta-
łach br.) o 5,1 proc.

Liderem wśród reklamodawców jest branża farmaceutyczna (wzrost w skali roku o 47 mln zł) i
producenci żywności, których nakłady na reklamę wzrosły o prawie 30 mln zł, czyli 7,3 proc. Na-
kłady podniosły również: sektory telekomunikacyjny, finansowy i handlowy. Wydatki reklamowe
w internecie wzrosły o 9,6 proc.

Czy zatem, przy tak ogromnych pieniądzach, jako klienci możemy mieć jakiś wpływ na reklamodawców? 
Oczywiście, że tak. Pilot do telewizora to ważne narzędzie w rękach świadomego klienta. War-

to, aby twórcy reklam o tym pamiętali. My, klienci, możemy przecież ignorować towary i usługi re-
klamowane w sposób głupi lub zbyt nachalny. W ostateczności sięgniemy po skuteczniejszy środek,
jakim jest bojkot obywatelski. 

Gdyby reklamy były przyjemne w odbiorze, dowcipne, zapewne oglądalibyśmy je z większą uwa-
gą i zainteresowaniem. Zamiast tego, stają się zmorą każdego z nas. Nie znam nikogo (poza ludźmi
zawodowo związanymi z branżą reklamową), kto by je oglądał. Prawie wszyscy reagują na nie coraz
ostrzej – zmieniają kanał telewizyjny, wychodzą z pomieszczenia z telewizorem czy radiem lub zaj-
mują się w czasie reklamy czymś innym. Podobnie większość z nas reaguje na reklamy w internecie.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Brawo ja!

„Gdyby reklamy były przyjemne
w odbiorze, dowcipne, zapew-
ne oglądalibyśmy je z większą
uwagą i zainteresowaniem. 
Zamiast tego, stają się zmorą
każdego z nas”

Piórem Derkacza

Donald Trump
kkaannddyyddaatt nnaa pprreezzyyddeennttaa UUSSAA 

Donalda T. nie potrzeba zbytnio rozwijać, jest znany nie tylko w kraju nad Wisłą, ale i w świecie.
Jest przecież pierwszym Europejczykiem. Inny Donald T. – mieszkający w Ameryce –  pozazdrościł
sławy i honorów europejskiemu Donaldowi T. i postanowił zostać prezydentem największego
mocarstwa światowego. Miliardy jakie ma na koncie, nie są tym samym co władza. Można więc
powiedzieć, że władza jest ważniejsza od pieniędzy, a najlepiej mieć jedno i drugie. Być może
już wkrótce europejski Donald T. spotka się z amerykańskim Donaldem T. Najlepsze miejsce na
takie spotkanie to oczywiście McDonald’s!.  J e r z y  D e r k a c z
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W najbliższą niedzielę 2 października
(godz. 16.30) rozegrana zostanie 103. w
historii polskich wyścigów konnych i 71.
na torze Służewiec Wielka Warszawska.
Najważniejsza gonitwa sezonu dla koni
pełnej krwi angielskiej rozgrywana jest
pod honorowym patronatem prezydenta
Warszawy.

Francuzi mają gonitwę Łuk Triumfalny, Niem-
cy Große Preis von Europa, Czesi Wielką Pardu-
bicką, a my Wielką Warszawską. Rozgrywany
na dystansie 2600 m wyścig przyciąga rokrocz-
nie na Tor Służewiec tłumy mieszkańców stolicy.
Utarło się powiedzenie, że w życiu każdego war-
szawiaka ważne są tylko trzy daty: rocznica Po-
wstania Warszawskiego, data urodzin pierwsze-
go potomka i Wielka Warszawska. Wyścig jest
ważniejszy niż Derby, ponieważ mogą w nim
uczestniczyć folbluty w różnych kategoriach wie-

kowych, z wyłączeniem oczywiście dwulatków.
W Derby natomiast mogą ścigać się wyłącznie fol-
bluty trzyletnie.

W tym roku do Wielkiej Warszawskiej zgłoszo-
no tylko siedem koni - sześć ogierów i dwie klacze.
To wyjątkowo skąpa obsada jak na tak prestiżową
i wysoko dotowaną  gonitwę (pula nagród
220.500 tys. zł). Gdyby choć jeden ze zgłoszo-
nych koni został wycofany, co jest bardzo prawdo-
podobne, po raz pierwszy w historii w WW nie
można byłoby obstawiać podstawowego zakła-
du, jakim jest porządek. Obowiązywałyby wów-
czas “dwójki”, czyli prawidłowe wytypowanie
zwycięzcy i drugiego konia na celowniku. Zdecy-
dowanym faworytem publiczności i wyścigowych
komentatorów jest znakomity ogier Va Bank, któ-
ry nie zaznał jeszcze w karierze goryczy porażki
i wygrał na Służewcu wszystko, co było do wygra-
nia. Trenowany przez Macieja Janikowskiego czte-
rolatek wygrał dwanaście gonitw z rzędu, w tym
w gonitwę kategorii G3 Preis der Sparkassen - Fi-
nanzgruppe w niemieckim Baden - Baden. Czy
obroni status konia niepokonanego w trzynastym
występie? Wszak trzynastka ponoć uchodzi za
liczbę pechową, feralną. 

Moim zdaniem Va Bank nie powinien zbytnio
obawiać się ani trzynastki, ani tym bardziej nie-
dzielnych konkurentów, choć oczywiście w spo-

rcie bywa różnie. Wydaje się jednak, że pod-
opieczny trenera Janikowskiego przewyższa ry-
wali klasą. Ogiera dosiadać będzie stajenny dżo-
kej Marek Březina. Najpoważniejszym rywalem
Va Banka wydaje się być tegoroczny derbista
Caccini pod Tomášem Lukáškiem, koń utalento-
wany, z bardzo dobrym rodowodem, trenowany
przez Adama Wyrzyka, jednego z najlepszych
fachowców w wyścigowej branży. Caccini rów-
nież wystąpił w tym sezonie na Zachodzie. W po-
łowie sierpnia wziął udział w prestiżowej goni-
twie Großer Preis von Berlin (kategoria G1) ro-
zegranej na torze Hoppegarten na dystansie
2400 m. Nie zaistniał w tym wyścigu, tracąc do
zwycięzcy, wałacha  Protectionist ponad sześć
długości. Nie należy jednak zapominać, że była
to kategoria G1, a nie jak w przypadku Va Ban-
ka G3, więc z definicji w berlińskiej gonitwie
brały udział nieco lepsze konie niż w Baden -

Baden. Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazu-
ją na to, że o zwycięstwo w WW i 126 tys. zł pie-
niężnej nagrody będą walczyć tylko te dwa ogie-
ry. O najniższe miejsce na podium powalczą kla-
cze Iron Belle (dżokej Martin Srnec) i Height of
Beauty (dż. Emil Zahariew) oraz ogiery Tantal
(dż. Michal Abik) i Newerly (dż. Szczepan Ma-
zur). Typ “Passy” - Height of Beauty. 

Podczas Jesiennej Gali na Służewcu rozegra-
nych zostanie osiem gonitw. Poza WW interesu-
jąco zapowiadają wyścigi o nagrodę Mosznej (kat.
A, 1600 m), gdzie faworytem będzie powracają-
cy do wysokiej formy ogier Kokshe, stajenny ko-
lega Va Banka, nagroda Przychówku (kat. A, 1400
m), w której trudno wytypować faworyta,  oraz na-
groda Cardei (kat. B, 1200 m) z czyniącą ciągłe po-
stępy klaczką Mona Kerbili w roli głównej.  Cała
niedziela na Torze Służewiec upłynie w klimacie
starej Warszawy, a jedną z atrakcji będzie kon-
kurs na najbardziej oryginalny strój z epoki mię-
dzywojnia. Z myślą o najmłodszych przygotowa-
no specjalną strefę z różnymi atrakcjami. Na Słu-
żewiec najłatwiej dojechać samochodem (wjazd
od ulicy Puławskiej 266). Można też wybrać komu-
nikację miejską, szczególnie dogodny jest autobus
linii 300, kursujący w dni wyścigowe między sta-
cją Metro Wilanowska a Torem Służewiec co 30-
35 minut. Ta d e u s z  P o r ę b s k i

PPoodd KKooppąą CCwwiillaa nnaa UUrrssyynnoowwiiee ooddbbyyłłyy ssiięę llookkaallnnee eelliimmiinnaaccjjee ddoo ffiinnaałłóóww WWaarrsszzaawwsskkiieejj OOlliimmppiiaaddyy
MMłłooddzziieeżżyy ww BBiieeggaacchh PPrrzzeełłaajjoowwyycchh.. NNaajjlleeppsszzyycchh ww ssiicciiee eelliimmiinnaaccyyjjnnyymm nnaaggrraaddzzaałł zzaassttęęppccaa bbuurrmmiissttrrzzaa
ddzziieellnniiccyy RRaaffaałł MMiiaassttoowwsskkii,, kkttóórryy ssaamm kkiillkkaa ddnnii wwcczzeeśśnniieejj uukkoońńcczzyyłł MMaarraattoonn WWaarrsszzaawwsskkii.. SSłłoonneecczznnaa
ppooggooddaa,, ttoowwaarrzzyysszząąccaa bbiieeggaacczzoomm ppoodd KKooppąą bbyyłłaa ddoobbrrąą zzaacchhęęttąą ddoo ssttaarrttuu ffiinnaałłoowweeggoo ((44 ii 66..
ppaaźźddzziieerrnniikkaa))..

38. Maraton – powiało wielkim światem!

9000 wspaniałych

103. Wielka Warszawska na Służewcu

Va Bank znowu w roli faworyta

Eliminacje do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży 

Chociaż Kenijczyk Ezekiel Omullo, zwycięzca 38. wydania warszawskiego biegu ma-
ratońskiego – zainaugurowanego w 1979 jako Maraton Pokoju, a w tym roku roze-
granego jako PZU Maraton Warszawski – nie zdołał wynikiem 2:08:55 poprawić re-
kordu imprezy (2:08:17), zaimponowała liczba ponad 6000 startujących. 

Łącznie z uczestnikami biegu dodatkowego na 5 kilometrów wystartowało blisko 9000 osób. Z
okazji 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego i 100-lecia stołecznego AZS start maratonu nastąpił sprzed
bramy uniwersyteckiej przy Krakowskim Przedmieściu, a dalsza trasa wiodła historycznym szlakiem,
przechodząc między innymi przez Łazienki i królewski Wilanów, a dodatkowo zahaczyła o Ursynów. 

W biegu na 5 km wystąpił najlepszy chodziarz w historii, czterokrotny mistrz olimpijski, mieszka-
niec Mokotowa Robert Korzeniowski, a w maratonie znakomicie zadebiutowała była mistrzyni świa-
ta w skoku o tyczce Anna Rogowska, finiszując w czasie 3:48:04.

Głównemu organizatorowi imprezy Markowi Troninie wypada pogratulować wspaniałej organi-
zacji na światowym poziomie. Stworzenie bazy maratonu na terenie wyścigów konnych na Służew-
cu, gdzie panowała nie tylko wzorowy porządek, lecz również cudowna atmosfera, jednocząca bie-
gaczy. 

Jednym z nich był pochodzący z miejscowości Korsze 65-letni budowlaniec Janusz Królikowski (na
zdjęciu powyżej), mieszkaniec Olsztyna:

– Już w 1986 startowałem w Maratonie Warszawskim, a biegnąc wówczas w zwykłych butach za-
mszowych, bo wtedy jakiekolwiek obuwie sprzedawano na kartki. Od tego czasu ukończyłem już 63
maratony, mój start w Warszawie był siódmym występem w stolicy Polski. A mam już w nogach naj-
sławniejsze maratony świata: w Bostonie, Londynie, Berlinie, Paryżu. Rekord życiowy doprowadziłem
na trasie berlińskiej 3 godzin i 10 minut – powiedział weteran biegu na 42 km i 195 m. 

k o s

FOTO PIOTR PAJEWSKI

CCzzyy CCaacccciinnii zzddoołłaa pprrzzeerrwwaaćć ppaassmmoo ssuukkcceessóóww nniieeppookkoonnaanneeggoo VVaa BBaannkkaa??
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AALLEE SSZZYYBBKKAA i elestyczna
pożyczka do 25 000 zł. 
Tel. 668-681-911

PPOOTTRRZZEEBBUUJJEESSZZ pieniedzy?
Gotówka do 25 000 zł! 
668-681-911

PPOOŻŻYYCCZZKKAA do 25 000 zł, 
663-271-508

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

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

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509-548-582

AANNGGIIEELLSSKKII, sp, gimnazjum,
doświadczenie, dojeżdżam,
502-583-141

FFIIZZYYKKAA, MATEMATYKA, 
604-865-418

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

FFRRAANNCCUUSSKKII, 880-321-787
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

MMAATTEEMMAATTYYKKAA,, wszystkie
poziomy, matura, skutecznie,
dojeżdżam, 502-583-141

NNIIEEMMIIEECCKKII,, 500-165-121

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

MMiieesszzkkaanniiaa::
!MMookkoottóóww, 47 m2, 

ul. Wejnerta, blisko metra, ciche,
rewelacyjna lokalizacja, do
remontu, parter.

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

DDoommyy::
!MMookkoottóóww, 240 m2, blisko

metra, segment, po remoncie.
Cisza, spokój

LLookkaallee hhaannddlloowwee::
!UUrrssyynnóóww, lokal  43 m2. Dobry

standard. Świetny pod inwestycje.
Cena 430 tys. do negiocjacji. 

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

FFRRYYZZJJEERRCCEE, 501-143-827
GGOOSSPPOOSSIIĘĘ zatrudnię, 

781-513-147
KKUUCCHHAARRZZEE, pomoce kuchenne

w Konstancinie, 600-250-437
PPAANNIIEE zatrudnię do pralni w

Piasecznie i W-wa Ursynów, 
575-942-929

PPIILLNNIIEE PPOOSSZZUUKKUUJJĘĘ oossóóbb ddoo
sspprrzząąttaanniiaa bbllookkóóww,,

cchhooddnniikkóóww ii tteerreennóóww
zziieelloonnyycchh nnaa UUrrssyynnoowwiiee,, 

660099-446611-995533;; 772244-331188-222200

AANNTTEENNYY, 603-375-875

BBAALLKKOONNÓÓWW ZZAABBUUDDOOWWYY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, 
meble na zamówienie, 

602-27-17-18

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
EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 

507-153-734
EELLEEKKTTRRYYKK, kompleksowo, 

501-236-987
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, referencje 
722-920-650

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

NNAAPPRRAAWWAA - lodówki, pralki,
502-562-444

NNAAPPRRAAWWAA pprraalleekk BOSCH,
SIEMENS, WHIRPOOL, itp.,

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

NNAAPPRRAAWWAA 
TTEELLEEWWIIZZOORRÓÓWW

502-288-514

OOGGRROODDYY, pielęgnacja, 
501-311-371

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

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

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

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

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

AALLKKOOHHOOLLOOWWEE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613-98-37; 
22 671-15-79
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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 prJak pr zzed ted t yygodniemgodniem
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje RRyysszzaarrdd KKoośścciikk
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 

PPiiąątteekk,, 3300 wwrrzzeeśśnniiaa,, 1188..0000 ii
ssoobboottaa,, 11 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,, 1100..3300::
III Festiwal „Ursynowski Czas z
Twórczością Amatorską
UCZTA”. W programie: werni-
saż wystawy prac plastycznych
(30.09., 18.00) i koncert poetyc-
ko-muzyczny (01.10., od 10.30)
z recytacjami wierszy poetów
amatorów. Specjalne atrakcje
koncertu: recital Wojtka Gęsic-
kiego, który zaśpiewa z towa-
rzyszeniem Rafała Grząki (akor-
deon) oraz występ zespołu mło-
dzieżowego Shade. Wstęp na Fe-
stiwal jest wolny.* 

NNiieeddzziieellaa,, 22 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,,
1188..0000:: Dyskusyjny Klub Filmowy
“Dom Sztuki” zaprasza na po-
kaz filmu “Nasza młodsza sio-
stra” (obyczajowy, Japonia 2015,
reż. Hirokazu Kore-eda). Wstęp
wolny.*

Dom Sztuki przypomina o bez-
płatnych warsztatach dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, w tym se-
niorów. Wolne miejsca powinny
być na warsztatach plastycznych
dla dziec,i teatralnych (teatr mło-
dzieżowy „Klucz z Wiolinowej”,
dziecięcy teatr muzyczny „Wio-
linki”, młodzieżowy teatr mu-
zyczny „Zgraja z Wiolinowej”, Te-
atr Seniora), tanecznych (taniec
irlandzki dla dzieci), muzycznych
(bębniarskich i – nowość! – wo-
kalnych 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,
naukę języka włoskiego, naukę
gry w szachy (dla dzieci), naukę

salsy, taniec nowoczesny dla
dzieci i młodzieży oraz zajęcia
umuzykalniające dla maluchów. 

Bliższych informacji o wszyst-
kich warsztatach i zajęciach
udziela sekretariat Domu Sztuki.

Dom Sztuki zaprasza do swo-
ich filii – Klubu Seniora (Pięcio-
linii 10, 22 643 02 10) i Modelar-
ni Lotniczej (Służby Polsce 1, 22
643 12 82).

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów.

DDoomm KKuullttuurryy SSMMBB „„IImmiieelliinn””
uull.. DDeerreenniioowwaa 66

tteell..//ffaaxx 2222 664411 1199 1155

88 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,, ssoobboottaa,, ggooddzz..
1188::0000 – koncert Sławy Przybyl-
skiej z okazji 60 lat pracy twór-
czej. Przy fortepianie Janusz Tyl-
man, prowadzenie Jan Krzyża-
nowski. Bezpłatne karty wstępu
rozdajemy od 6.X (Czwartek)
godz 18:00 w DK Imielin

1144 ii 1155 ppaaźźddzziieerrnniikkaa ((ppiiąątteekk ii
ssoobboottaa 1177-2211)) – Warsztaty Roc-
kowe iM Granie – 4 profesjonal-
nych muzyków będzie szkoliło
młodzież w zakresie gry na per-
kusji, gitarze basowej, gitarze
elektrycznej i wokalu. Zaprasza-
my też zespoły. Spotkania bez-
płatne. Info: imrockscena.pl,
Małgorzata Wiercińska tel:
504703087.

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

2299..0099..22001166,, cczzwwaarrtteekk ––
ggooddzz..1188::0000 – KLUB PODRÓŻNI-
KA – „PANAMA – KANAŁ,
DŻUNGLA I KARAIBY ”. Spotka-
nie poprowadzą: Anna SOBO-

LEWSKA i Wojciech WAWRO.
Projekt „Kolaż integracyjny” fi-
nansuje m.st. Warszawa.

0011..1100..22001166 ssoobboottaa ggooddzz.. 1100-
1155,, WARSZTATY KULINARNE
dla dziadków z wnukami. We
współpracy z Fundacją Nutricia.
Wspólne przygotowywanie po-
siłków, konkursy z nagrodami.

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

2299..0099,, cczzwwaarrtteekk,, gg.. 1199..3300
(obowiązują wejściówki) –
Koncert z cyklu „Jazz w NOK”
– Project Grappelli – wyk. Ma-
ciej Strzelczyk, Andrzej Jago-
dziński, Konrad Zemler, An-
drzej Łukasik.

99..1100,, nniieeddzziieellaa,, gg..1177..0000.. Wstęp
wolny – Koncert „W klimacie mu-
sicalu” Chór Camerata Varsovia,
dyr. Elżbieta Siczek. W progra-
mie m.in. Frank Sinatra, Billie
Holiday, Fred Astaire, negro spi-
rituals i musicalowe hity.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

2299..0099 ––  cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z dr Izabelą Winiarską w cyklu
„Język – historia – kultura”pt.:
„Spory o Sienkiewicza”

44..1100 –– wwttoorreekk – spotkanie z
dr. Piotrem Laskiem w cyklu “In-
aczej o sztuce” pt.: “Zagadki go-
tyckich retabulów”

66..1100 –––– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z dr. Kamilem Kopanią w cyklu
“W trosce o dziedzictwo prze-
szłości” pt.: “Zbiory Oskara Kol-
berga i Zygmunta Glogera”

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