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Warszawa-Praga, gorszy sort?

Czyt. str. 10

26 stycznia 2017        czasopismo bezpłatne Nr 4 (845)

Burmistrz Ursynowa 
Robert Kempa apeluje

Czyt. str. 1 5



2

A wansowanie różnego rodza-
ju ignorantów lub osób szcze-
gólnie protegowanych na

ważne stanowiska w okresie mię-
dzywojnia nader celnie wyszydził
Tadeusz Dołęga-Mostowicz w słyn-
nej powieści „Kariera Nikodema
Dyzmy”, znakomicie przeniesionej
w 1980 na ekran w telewizyjnym se-
rialu z Romanem Wilhelmim w ro-
li głównej. Niektórzy powiadają, że
i dziś Dyzmów ci u nas dostatek, a
o prawdziwości tego twierdzenia
zdają się zaświadczać niemal co-
dziennie publiczne wypowiedzi wie-
lu osób obecnego establishmentu,
niezależnie od tego, czy te osoby re-
prezentują prawą, czy lewą stronę
politycznej barykady; obecną wła-
dzę, czy też ancien régime. 

C óż bowiem ma powiedzieć
uczeń szkoły podstawowej,
nawet niezbyt biegły w geo-

grafii politycznej, słysząc, jak mi-
nister spraw zagranicznych zaczy-
na nagle bredzić o nieistniejącym
państwie San Escobar, a w ślad za tą
kompromitacją rządowego lumi-
narza internet ryczy ze śmiechu,
wypełniając się wybornymi mema-
mi? Nauczycielka takiego ucznia
może go tylko ostrzec: jak się nie bę-
dziesz uczyć, to zostaniesz najwyżej
ministrem spraw zagranicznych RP. 

T en sam żak może od promi-
nentnego przedstawiciela
obecnej opozycji bezwied-

nie przejąć słówko „Rubikoń” i uży-

wać go zamiast Rubikonu, którego
przekroczenie byłoby w tym wy-
padku wsadzeniem akurat nie na
tego konia, co trzeba. Przyjmując
jednak, że nomenklatura używana
przez posła Ryszarda Petru jest
właściwa, wypada dojść do wnio-
sku, iż wraz z posłanką Joanną
Schmidt przekroczył on rzekę o
symbolicznym znaczeniu zwaną
Rubikoniem. Niewykluczone, że
zaraz po przekroczeniu spotkał się
w znajdującej się tam świątyni ab-
surdu z ministrem obrony naro-
dowej Antonim Macierewiczem,
który przemawiając całkiem nie-
dawno w Warszawie, objawił z ko-
lei urbi et orbi, iż Józef Piłsudski
(zmarły w 1935) i Roman Dmow-
ski (zmarły w 1939) korzystali z
doświadczeń Powstania Warszaw-
skiego (1944). Aż prosi się zatem,
by od tego momentu żołnierze wi-
tali ministra, powtarzając histo-
ryczne zawołanie, skierowane w
roku 52 do cesarza Klaudiusza
przez zaangażowanych do wyre-
żyserowanej bitwy rzezimieszków
i jeńców wojennych: „Ave, Caesar,
morituri te salutant”. 

I nna sprawa, że są żartownisie
skłonni pomóc ministrowi
Macierewiczowi i w kwestiach

historycznych, i nomenklaturo-
wych. Ponieważ doświadczeni ge-
nerałowie spadają ostatnio z wy-
sokich stanowisk jeden po drugim
jak ulęgałki, proponuje się stwo-
rzenie w wojsku całkiem nowej
funkcji: gównodowodzący. Jeśli
zaś wziąć taką propozycję na serio
i rozszerzyć ją na wiele innych
dziedzin, to będzie można zrozu-
mieć, dlaczego ktoś namówił war-
szawską prokuraturę, by – jak in-
formuje portal „wpolityce.pl” –
wszczęła śledztwo mające wyja-
śnić, „kto wprowadził w błąd śp.
Lecha Kaczyńskiego w sprawie wy-

dania decyzji dotyczących wieczy-
stego użytkowania gruntów, na
których stoi kamienica przejęta
przez rodzinę męża Hanny Gron-
kiewicz-Waltz”, bo „komuś zale-
żało na oszukaniu ówczesnego
prezydenta stolicy”. 

M oim zdaniem, były pre-
zydent Warszawy – wy-
brany później głową pań-

stwa – był człowiekiem nadzwy-
czaj prawym, bynajmniej nie po-
trzebuje więc takich wyjaśnień, na-
wet pośmiertnie. Idąc zresztą tym
tropem, prokuratura wpisywałaby
się automatycznie w linię obrony
obecnej prezydent, bo HGW wska-

zuje tylko palcem podległych sobie
urzędników jako winnych zanie-
dbań lub sprawców wypaczeń przy
warszawskiej reprywatyzacji, sa-
ma zaś chce pozostać niewinna ni-
czym lelija. Czyżby formuła gów-
nodowodzących była już przyjęta
w stołecznym ratuszu od 2003 ro-
ku i utrwaliła się w kolejnych ka-
dencjach? 
„Gazeta Wyborcza” poniekąd
słusznie zarzuca pani prezydent,
że mimo nasilających się od lat  me-
dialnych sygnałów jeszcze wiosną
ubiegłego roku szła w zaparte,
twierdząc, iż reprywatyzację prze-
prowadza się lege artis i nawet trze-

ba się spieszyć ze zwracaniem nie-
ruchomości (bo zgrana szajka uda-
jących spadkobierców wydrwigro-
szy mogłaby się obrazić?). 

Wpodejściu do spraw wła-
snościowych lubimy mio-
tać się od ściany do ścia-

ny. Za komuny – bez większych ce-
regieli – wyzuto mnóstwo warsza-
wiaków z ich prawowitej substan-
cji majątkowej, komunalizując
względnie upaństwowiając prywat-
ne nieruchomości. Uczyniono to
jednak tylko po części z pobudek
politycznych, bo głównym moty-
wem było to, iż jednolita własność
znakomicie ułatwiała jak najszyb-

sze podniesienie miast z powojen-
nych ruin. Tak samo postąpiono
zresztą w wielu innych metropo-
liach europejskich. Pozostała, oczy-
wiście, drażliwa kwestia rozliczeń.
Tym bardziej jednak należało już
dawno rozwiązać ten problem na
drodze ustawowej, miast rzucić tak
łakomy łup do rozdrapania przez
zwyczajnych oszustów i prawni-
czych padlinożerców. Żądając za-
tem głów, trzeba pociągnąć do od-
powiedzialności nie tylko określo-
nych urzędników, lecz również ogło-
sić listę parlamentarzystów, którzy
przyczynili się do wstrzymania prac
nad ustawą reprywatyzacyjną.
Niech się przed opinią publiczną
tłumaczą. Na skutek ich zaniedba-
nia powstał wszak nieopisany bała-
gan, w następstwie którego podob-
no aż 40 tysięcy ludzi poszło na
bruk, a nieprawdopodobnie doro-
biła się garstka cwaniaków, niema-
jących nic wspólnego z rodzinami
dawnych właścicieli. 

R edakcja „Passy” należała do
grona tych, którzy sygnali-
zowali, że w sprawach re-

prywatyzacji coś za mocno śmier-
dzi. A teraz, jest już, niestety, za
późno, żeby smród zlikwidować za
jednym zamachem. Takie pocią-
gnięcie udało się akurat władzom
Konstancina-Jeziorny, które po-
stawiły już drugi w mieście płatny
szalet o bardzo eleganckim wyglą-
dzie. Inicjatywa godna pochwały,
jakkolwiek – z uwagi na cenę
umożliwienia czynności wydalni-
czej biedniejsi mieszkańcy przypo-
minają sobie słynną fraszkę Jana
Kochanowskiego „Na ucztę”: „Sze-
ląg dam od wychodu, nie zjem, je-
no jaje:drożej sram, niźli jadam,
złe to obyczaje”.

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

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

NN oo ww ee  pp aa ńń ss tt ww oo ::  RR zz ee cc zz pp oo ss pp oo ll ii tt aa  PP aa rr aa dd oo kk ss aa ll nn aa  NN oo ww ee  pp aa ńń ss tt ww oo ::  RR zz ee cc zz pp oo ss pp oo ll ii tt aa  PP aa rr aa dd oo kk ss aa ll nn aa  
RYS. PETRO/AUGUST
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Z burmistrzem Ursynowa Robertem Kempą o Budżecie Partycypacyjnym 2018

Rekordowa liczba projektów

PPAASSSSAA:: ZZaakkoońńcczzyyłł ssiięę jjuużż eettaapp sskkłłaaddaa-
nniiaa pprroojjeekkttóóww ddoo BBuuddżżeettuu PPaarrttyyccyyppaaccyyjj-
nneeggoo nnaa 22001188 rrookk.. IIllee wwnniioosskkóóww wwppłłyy-
nnęęłłoo ww tteejj eeddyyccjjii??

RROOBBEERRTT KKEEMMPPAA:: Znamy już liczbę
wszystkich pomysłów mieszkańców –
jest ich aż 207, najwięcej ze wszystkich
dotychczasowych edycji budżetu. Je-
steśmy także w czołówce, bo na trzecim
miejscu pośród wszystkich warszaw-
skich dzielnic. 

JJaakk ppaann ssaamm oocceenniiaa tteenn wwssttęęppnnyy
eettaapp??

Efektywna promocja i pomoc w przy-
gotowaniu wniosków zadziałały, cze-
go potwierdzeniem jest wzrost liczby
zgłoszeń. Pomysły wnioskodawców do-

tyczą przede wszystkim  poprawy bez-
pieczeństwa, komunikacji, zdrowia. Jest
też kilka projektów dotyczących jakości
naszego powietrza – to reakcja na smog
w stolicy. Mieszkańcy najczęściej wy-
bierali elektroniczną drogę zgłoszenia
swoich pomysłów I co ciekawe, nawet
seniorzy składali projekty za pośred-
nictwem Internetu. 

CCoo pprrzzeedd nnaammii??
Obecnie projekty są sprawdzane pod

względem poprawności, a autorzy w
pierwszej kolejności zostaną poprosze-
ni o uzupełnienie braków formalnych.
Niestety, wiele projektów zostało zgło-
szonych bez obowiązkowej listy 30 osób
popierających pomysł, a był to waru-

nek konieczny.  Później wnioski będą
oceniane m. in. pod kątem zgodności z
zadaniami własnymi m. st. Warszawy,
przypisanymi do realizacji dzielnicom
oraz ze strategiami i programami przy-
jętymi do realizacji przez miasto. Jed-
nym z elementów weryfikacji są pu-
bliczne dyskusje o pomysłach miesz-
kańców, które odbędą się od 1 do 18
marca i na które serdecznie wszystkich
zapraszam. Duża liczba zgłoszonych
projektów to także zasługa realizacji
tych z poprzednich edycji – 80% projek-
tów realizowanych bezpośrednio przez
Urząd Dzielnicy Ursynów zostało już
wykonanych, a reszta będzie zakończo-
na do końca pierwszego półrocza 2017

roku. Mieszkańcy widzą efekt i sens
swojego zaangażowania.

PPoojjaawwiiłłyy ssiięę jjeeddnnaakk kkoonnttrroowweerrssjjee…… 
Wydaje się, że nie można uniknąć

kontrowersji z kilku powodów. Jeste-
śmy różni i mamy odmienne potrzeby
i oczekiwania, czego przykładem mogą
być pasy rowerowe. Jedni chcą ograni-
czenia ruchu aut i komunikacji rowero-
wej, a inni nie wyobrażają sobie, aby
nie mogli korzystać z samochodu jak
dotychczas. To jest właśnie partycypa-
cja – współdecydowanie, ale i współ-
odpowiedzialność i rozeznanie praw-
dziwych potrzeb lokalnej wspólnoty.
Kontrowersje mogą budzić także nie-
które projekty ze względu na ich przed-
miot i sposób zgłoszenia. Jeśli ktoś chce,
aby za wspólne pieniądze przeprowa-
dzać chociażby kurs obsługi karabinów
maszynowych i broni przeciwpancernej
lub zmienić nazwę al. Komisji Edukacji
Narodowej na inną neutralną nazwę, a
do tego w nieodpowiedni sposób wyko-
rzystuje dane osób na listach poparcia,
to Urząd nie może się na to zgodzić.
Proszę pamiętać, że Budżet Partycypa-
cyjny to nie są dodatkowe środki, ale
wydzielona część budżetu naszej dziel-
nicy. Jest rzeczą niezwykle istotną, jak
zostaną wydane, a to w głównej mierze
zależy od wyniku głosowania, w którym
udział może wziąć każdy mieszkaniec,
także niepełnoletni. To ważne, aby za-
interesować się tym, co dzieje się w naj-
bliższej okolicy, zapoznać się z pomysła-
mi sąsiadów i przyjść na publiczne dys-
kusje, a potem wziąć udział w głoso-
waniu. 

NNoo wwłłaaśśnniiee,, UUrrzząądd zzggłłoossiiłł ddoo pprrookkuu-
rraattuurryy lliissttyy ppooppaarrcciiaa jjeeddnneeggoo zz pprroojjeekk-
ttooddaawwccóóww......

Tak. Urząd Dzielnicy Ursynów zło-
żył zawiadomienie o możliwości popeł-
nienia przestępstwa. Niestety, ze wzglę-
du na dobro trwającego śledztwa nie
mogę wiele powiedzieć. Proszę mi jed-
nak wierzyć, że nasze działania są w
pełni uzasadnione. Jesteśmy zobowią-
zani do ochrony danych osobowych. 

PPrroojjeekkttyy,, oo kkttóórryycchh mmóówwiimmyy,, nniiee zzoo-
ssttaałłyy wwyybbrraannee ddoo rreeaalliizzaaccjjii...... 

Tak, te konkretne nie zostały pozy-
tywnie zweryfikowane z wielu powo-
dów. Między innym nie usunięto w re-
gulaminowym terminie braków formal-
nych, pomysły nie były zgodne z zada-
niami własnymi Dzielnicy. Nie zmienia
to faktu, że musimy chronić dane oso-
bowe i zgłaszać wszelkie nieprawidło-
wości, właśnie dla dobra Budżetu Par-
tycypacyjnego, publicznych finansów, a
przede wszystkim bezpieczeństwa
mieszkańców.  W poprzedniej edycji
114 autorów zgłosiło 194 projekty – na-
sze zastrzeżenia budzą listy poparcia
tylko jednego z projektodawców.

NNaa UUrrssyynnoowwiiee ttrrwwaa kkoonnttrroollaa BBuuddżżee-
ttuu PPaarrttyyccyyppaaccyyjjnneeggoo.. 

To prawda, jesteśmy w trakcie kon-
troli realizacji tego Budżetu. Weryfika-
cja dotyczy BP 2016 w zakresie projek-
tu związanego z ul. Stryjeńskich oraz
weryfikacji projektów do BP 2017. Kon-
trola odbywa się nie tylko w naszym
urzędzie, ale też w Zarządzie Dróg Miej-
skich, który weryfikował projekt oraz w
biurze miejskiego inżyniera ruchu.
Mam nadzieję, że kontrola wykaże, że
m. in. w związku z protestami społecz-
nymi, dla projektów drogowych z Bu-
dżetu Partycypacyjnego trzeba będzie
znaleźć inne rozwiązanie. Czekamy za-
tem na jej wynik. 

R o z m a w i a ł  R a f a ł  K o s

W ubiegłą niedzielę  z oka-
zji Dnia Babci i Dziadka w
Urzędzie Dzielnicy Ursy-
nów odbyło się międzypo-
koleniowe spotkanie z
grami planszowymi. W ur-
synowskim ratuszu poja-
wiły się całe rodziny, przy-
szli dziadkowie z wnuka-
mi, rodzice z dziećmi oraz
grupy przyjaciół. 

Szeroki wybór gier zarów-
no dla dorosłych jak i dla dzie-
ci przyciągnął doświadczonych
graczy oraz osoby, które do-
piero zaczynają swoją przygo-
dę z planszówkami. Spotkanie
udowodniło, że planszówki
potrafią łączyć pokolenia i są
rewelacyjnym pomysłem na
wspólne, rodzinne spędzanie
czasu. 

Celem wydarzenia była także
popularyzacja gier planszowych,

które mądrze wybrane są dosko-
nałym narzędziem rozwoju dziec-
ka, mają wpływ na rozwój wielu
funkcji psychicznych oraz społecz-

nych małego człowieka. Spotka-
nie z grami planszowymi zorgani-
zowało Stowarzyszenie Avangar-
da oraz Urząd Dzielnicy Ursynów.

W środę, 25 stycznia w Urzę-
dzie Dzielnicy Ursynów odbył się
Bal Karnawałowy zorganizowa-
ny dla mieszkańców Ursynowa
ze znaczną niepełnosprawnością.
Podczas szóstej już edycji tego
wydarzenia  wyśmienicie bawiły
się dzieci z niepełnosprawnością,
ich rodzice, dziadkowie, opieku-
nowie, oraz wolontariusze.  Bal,
będący już ursynowską tradycją,
co roku jest  okazją do integracji
rodzin osób z niepełnosprawno-
ścią. Podczas zabawy zorganizo-
wano  konkursy dla dzieci i doro-
słych.  Bal Karnawałowy przygo-
towały organizacje pozarządo-
we, skupione w Dzielnicowej Ko-
misji Dialogu Społecznego Dziel-
nicy Ursynów, przy wsparciu
Urzędu Dzielnicy.

W najbliższą niedzielę, 29 stycznia br. o godz. 18.00 w kościele św. Tomasza
Apostoła odbędzie się koncert chórów ursynowskich „Hej kolęda, kolęda…”.
Wstęp wolny.

Wystąpią: Chór Ars Chori pod dyrekcją Zbigniewa Tupczyńskiego; Chór Castitudo pod dyrekcją
Andrzeja Molendy oraz Ursynowski Chór Iuvenis pod dyrekcją Jakuba Kaczmarka. 

O tym ostatnim chórze tak mówi zastępca burmistrza Ursynowa Łukasz Ciołko:
– Ursynów to dzielnica, w której z szeroko rozumianą kulturą nie tylko się obcuje, lecz także się ją

tworzy. Chór, który powstał zaledwie rok temu, jest znakomitą odpowiedzią na zainteresowania
mieszkańców, którzy chętnie angażują się w jego funkcjonowanie.  Jak pokazują liczne badania, osoby
które śpiewają w chórach, mają mniej problemów ze zdrowiem. To dodatkowa zachęta aby wziąć udział
w kolejnym naborze do Ursynowskiego Chóru Iuvenis” – zachęca Łukasz Ciołko.  

Planszówki połączyły pokolenia

Bal Karnawałowy w urzędzieChóralne kolędowanie

Nabór do Chóru Iuvenis
Szansa dla wszystkich miłośników śpiewania – 6 lutego br. w godz. 18.00-19.00 w Domu Sztuki

przy ul. Wiolinowej 14 odbędzie się nabór do ursynowskiego Chóru Iuvenis.  Nabór prowadzą: Jakub
Kaczmarek (dyrygent), Aleksandra Klimczak (emisjonariusz) oraz Szymon Gatnar (II
dyrygent/korepetytor). Na nabór nie trzeba się przygotowywać, wystarczy przyjść i zaśpiewać.
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Stowarzyszenie Nasz Ursynów, wspólnie z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą nr 17
PSP w Warszawie zorganizowało akcję zbiórki pluszowych misiów w ramach
ogólnopolskiej akcji, pt: “Twój Miś może zostać RATOWNIKIEM”.

W dniu 22 stycznia 2017 roku, przy współpracy z ursynowską jednostką Straży Pożarnej, udało nam
się zebrać kilkaset pluszaków, które w przyszłości, trafią do dzieci poszkodowanych w pożarach,
wypadkach drogowych lub innych tragicznych wydarzeniach.

Na nasze zaproszenie do zbiórki pluszaków i przybycia do Jednostki Straży Pożarnej przy ul.
Płaskowickiej zareagowało kilkadziesiąt osób, które zgłaszały swój akces  podczas zorganizowanych
przez nas wycieczek po jednostce.

Po przesłaniu zgłoszeń zebrało się około 150 osób (dzieci i dorosłych), które podzieliliśmy na 3 grupy
i zaprosiliśmy na wycieczkę do remizy strażackiej.

Podczas odwiedzin w Jednostce Straży Pożarnej maluchy mogły obejrzeć najróżniejsze sprzęty
będące na wyposażeniu wozów bojowych.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się możliwość ubrania ekwipunku strażackiego: hełmu, butli z
powietrzem, masek, itp...

Dowódca niedzielnej zmiany bardzo interesująco opowiadał o zawodzie strażaka, o rodzajach
zagrożeń, do jakich są wzywani strażacy i demonstrował różne sprzęty wykorzystywane w akcjach
ratowniczych różnego rodzaju, związanych z wypadkami, pożarami, wiatrołomami, powodziami itp...

Wszystkie dzieci bez wyjątku przysłuchiwały się z wielkim zainteresowaniem, co świadczy o tym,
z jakim szacunkiem podchodzą do zawodu strażaka.

Dało się słyszeć komentarze maluchów, że też kiedyś będą strażakami, co oznacza jak duże wrażenie
na najmłodszych robi postawa bohaterskiego strażaka, który ratuje życie innych nie zważając na siebie.

Wszystkim mieszkańcom Ursynowa, którzy dołączyli się do tej akcji, bardzo dziękujemy i liczymy,
że w następnym roku akcja zostanie powtórzona i będziemy mieli kolejna możliwość czynnego
włączenia się w tą szlachetną akcję.

Tegoroczna akcja zbiórki misiów trwa do 31 stycznia 2016, a pluszaki można dostarczyć do każdej
najbliższej Jednostki Straży Pożarnej.

Młodzież z Ursynowa ma szansę wziąć udziału w XXIV Stołecznej Edycji
Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Zgłoszenia do
konkursu przyjmowane są do 10 lutego, a jego celem jest promowanie
pozytywnych, prospołecznych zachowań dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie
młodzieżowego wolontariatu. 

Konkurs skierowany jest do młodych osób, które przez co najmniej  rok aktywnie angażują się w
działania na rzecz swojego najbliższego otoczenia (grupy rówieśniczej, szkoły, sąsiadów, osiedla),
prezentują wzajemną życzliwość, prospołeczne postawy, chętnie pomagają słabszym i potrzebującym,
zachęcają innych do podejmowania inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego i są konsekwentne w tym,
co robią.

„To bardzo ważny konkurs, ponieważ nagradzamy młodzież angażującą się w działania na poziomie
lokalnym.  Poprzez wyróżnienie prospołecznych postaw promujemy zachowania tak pożądane wśród
dzieci i młodzieży, a jednocześnie pokazujemy, że warto robić coś wartościowe”– podkreśla Robert
Kempa, burmistrz Ursynowa.

Zgodnie z informacją z Urzędu Dzielnicy Ursynów „indywidualne oraz grupowe zgłoszenia do
Konkursu należy składać do 10 lutego 2017 r. w Wydziale Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy
Ursynów Al. KEN 61. Na poziomie lokalnym wybranych zostanie 8 laureatów w każdej kategorii
wiekowej, którzy następnie wezmą udział w eliminacjach stołecznych”. Organizatorem konkursu jest
fundacja „Świat na TAK”. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.ursynow.pl

Na początku stycznia wznowił działal-
ność Punkt Informacyjno-Konsultacyj-
ny (PIK) Dzielnicy Ursynów. To inicjaty-
wa przygotowana dla mieszkańców
znajdujących się w trudnej sytuacji ży-
ciowej, zmagających się z problemami i
szukających pomocy w ich rozwiązywa-
niu.  W punkcie można skorzystać z bez-
płatnych, porad psychologicznych,
prawnych oraz konsultacji w zakresie
profilaktyki uzależnień i współuzależ-
nienia. 

Tak o tym mówi zastępca burmistrza Piotr 
Zalewski:

– Ursynowski Punkt Informacyjno-Konsulta-
cyjny to często punkt ,,pierwszej pomocy” dla
wielu mieszkańców, którzy znaleźli się w trudnej,
skomplikowanej sytuacji życiowej, spowodowa-
nej uzależnieniami, przemocą domową, rozpa-
dem rodziny czy problemami emocjonalnymi.
Dzięki doświadczonym i zaangażowanym specja-
listom, w przypadku wielu problemów szybko
udaje się znaleźć rozwiązanie, czy choćby wska-
zać dalsze kroki postępowania, co w sytuacjach

skrajnej bezradności stanowi ogromne wspar-
cie. Ze względu na całkowicie anonimowy cha-
rakter porad, jak również dostępność Punktu i
fakt, że porady finansowane przez Dzielnicę są
dla odbiorców całkowicie bezpłatne,  Punkt od lat
cieszy się ogromnym zainteresowaniem miesz-
kańców. Tylko w ubiegłym roku w PIK udzielo-
nych zostało ponad 3 tysiące porad. I chociaż
nikomu z mieszkańców nie życzę, aby znalazł
się w trudnej sytuacji osobistej czy rodzinnej, to
jednak, gdyby do takiej sytuacji doszło, pierwsze
kroki naprawdę warto skierować do PIK – za-
chęca Piotr Zalewski.

Porad w PIK udzielają: psycholog – specjalista
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psycho-
log ds. dzieci i rodziny oraz ds. młodzieży i mło-
dych dorosłych, psycholog mediator, prawnicy,
specjalista ds. lokalowych. 

Zapisy oraz informacje o terminach konsultacji
można uzyskać za pośrednictwem koordynatora
PIK: tel. 22 443 75 44, e-mail: pik@ursynow.pl lub
bezpośrednio w PIK, ul. Dereniowa 52/54, od po-
niedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

W najbliższą niedzielę, 29
stycznia br. o godz. 16.30 w ko-
ściele pw. Wniebowstąpienia
Pańskiego przy al. KEN 101, od-
będzie się recital fortepianowy
pt. „Włodek Pawlik – improwiza-
cje jazzowe”. W programie kon-
certu znajdą się autorskie kom-
pozycje Włodzimierza Pawlika
i jazzowe improwizacje oparte
na tematach polskich kolęd. Wy-
darzenie organizuje Urząd Dziel-
nicy Ursynów – wstęp wolny.

Włodek Pawlik to jeden z naj-
wybitniejszych polskich kompo-
zytorów, pianista jazzowy i peda-
gog. Nagrał kilkanaście autor-
skich płyt z muzyką jazzową, au-
tor muzyki filmowej i teatralnej.
Od lat 90. jest liderem zespołu
Włodek Pawlik Trio, w którym
gościł wiele znakomitości pol-
skiego i światowego jazzu, grali
w nim m. in.: Randy Brecker, Bil-
ly Hart, Richie Cole. Artysta
współpracuje z amerykańskim
zespołem – Western Jazz Quar-
tet. W 2014 r. zespół Włodek
Pawlik Trio, wspólnie z Filhar-
monią Kaliską i Randy Brecke-
rem, zdobył nagrodę Grammy
w kategorii Best Large Jazz En-
semble Album.

Nasz Ursynów i zbiórka pluszaków

Burmistrz Zalewski zaprasza do PIK-u

Rekordowa komunikacja miejska

Nastolatki, możecie się wykazać!

Jazzowe wniebowstąpienie Włodka Pawlika!

W ubiegłym roku z tramwajów, autobusów oraz pociągów metra i Szybkiej Kolei
Miejskiej skorzystała rekordowa liczba ponad 1,136 mld pasażerów! To o ponad 5
milionów więcej niż w 2015 roku. 

Coraz więcej osób korzysta ze stołecznego transportu miejskiego. W 2015 roku szacunkowa licz-
ba przejazdów w komunikacji miejskiej (obliczona przez Zarząd Transportu Miejskiego na podstawie
sprzedaży biletów) wyniosła 1 131 357 900. A w ubiegłym, 2016 roku - już 1 136 503 549. To o po-
nad 5 milionów więcej niż w poprzednim roku. 

– Cieszę się, że tendencja wzrostowa się utrzymuje. To pokazuje, że nasze działania – wymiana ta-
boru i inwestycje w infrastrukturę – przynoszą zamierzony efekt i komunikacja publiczna jest najbar-
dziej popularnym środkiem transportu – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy. 

Z Warszawskiego Badania Ruchu 2015 wynika, że warszawiacy w ciągu doby wykonują ok. 3,35
mln podróży; 56,9 proc. spośród podróży niepieszych to przejazdy komunikacją miejską. 

Komunikacja miejska jest wizytówką stolicy i pełni kluczową rolę w systemie transportowym. W
ciągu ostatniej dekady została gruntownie zmodernizowana – dokończono budowę I linii metra i cen-
tralnego odcinka II linii metra, wybudowano nowe trasy tramwajowe i unowocześniono tabor. Po-
wstały parkingi przesiadkowe, węzły komunikacyjne a na przystankach pojawiły się nowe estetycz-
ne wiaty.
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Spółdzielcze kolędowanie

„Przy jednym stole”
- To był wspaniały wieczór - po-
wiedział Wiesław Ochman. Je-
stem pełen uznania dla zespołu
“Dereń”, który podarował nam
cudowny koncert pastorałek.
Miłym zaskoczeniem dla mnie
jest to, że ich autor, Paweł Ko-
chankiewicz, potrafił twórczo
rozwinąć piękną tradycję pol-
skiej pastorałki, wzbogacając ją
o współczesne wartości. 

Dotyczy to zarówno słowa poetyc-
kiego pastorałek jak i pięknej muzyki.
Jestem również zachwycony wykonaw-
cami koncertu nazwanego prosto i pięk-
nie “Przy jednym stole”, który przebie-
gał w typowym dla spółdzielców praw-
dziwie rodzinnym nastroju...

Te słowa Wiesław Ochman, wypo-
wiedział podczas spotkania inauguru-
jącego działalność powstałego niedaw-
no Spółdzielczego Stowarzyszenia Kul-
turalnego im. Stanisława Staszica.
Światowej sławy śpiewak operowy na
spotkanie do klubu Spółdzielni Miesz-
kaniowej przy ul. Ekologicznej na Ursy-
nowie przybył wraz z żoną Krystyną.
Uczestnicy Międzynarodowego Festi-
walu Spółdzielczych Zespołów Arty-
stycznych “Tęcza Polska”, który od 2000
roku odbywa się w Polanicy Zdroju,
znają Wiesława Ochmana jako wielolet-
niego przewodniczącego Jury i funda-
tora nagrody specjalnej, która przypa-
dła młodym bębniarzom zespołu “Ma-
li” z Domu Sztuki - najstarszej na Ursy-
nowie placówki kulturalnej działającej
przy Spółdzielni Mieszkaniowo-Bud-
owlanej “Jary”. Również zespół “De-
reń” prowadzony przez Krystynę Wy-
socką-Kochan, byłą solistkę Teatru Wiel-
kiego jest laureatem Festiwalu w Pola-

nicy Zdroju. W tym roku mija 15 lat od
powstania zespołu, który związany jest
z Domem Kultury Spółdzielni Budow-
lano-Mieszkaniowej “Imielin”. \

Zespół “Dereń” w przeszłości uświet-
niał swoimi koncertami wiele spół-

dzielczych wydarzeń. Stefan Zającz-
kowski, prezes Zarządu Spółdzielcze-
go Stowarzyszenia Kulturalnego im.
Stanisława Staszica witając artystów i
uczestników wieczoru podkreślił, że
głównym celem Stowarzyszenia jest

wspieranie spółdzielczych placówek
kultury. Na Ursynowie w nich właśnie
koncentruje się życie kulturalne miesz-
kańców. 

Stowarzyszenie z zadowoleniem
przyjęło wiadomość o wybraniu na

stanowisko prezesa Zarządu Krajowej
Rady Spółdzielczej, Mieczysława
Grodzkiego, dobrze znanego w Pia-
secznie i na Ursynowie, działacza spół-
dzielczego. Z tej okazji Stefan Zającz-
kowski podpisał w imieniu Zarządu
Stowarzyszenia list gratulacyjny skie-
rowany do Mieczysława Grodzkiego.
W imieniu Komitetu Honorowego Sto-
warzyszenia podpis pod listem złożył
Wiesław Ochman. W liście podkreślo-
no zasługi nowego prezesa KRS dla
spółdzielczej kultury i sportu, a w
szczególności  jego aktywne uczest-
nictwo w Międzynarodowych Festi-
walach Spółdzielczych Zespołów Arty-
stycznych “Tęcza Polska” w Polanicy
Zdroju oraz w Spółdzielczych Sparta-
kiadach Zimowych w Wiśle. Wyrażo-
no nadzieję na dobrą i owocną współ-
pracę Krajowej Rady Spółdzielczej ze
Stowarzyszeniem. 

W spotkaniu uczestniczyli również:
prof. Lech Królikowski, historyk, var-
savianista, znany działacz samorzą-
dowy, były przewodniczący Rady
Dzielnicy Ursynów oraz Robert Woź-
niak, dyrektor Centrum Kultury Wila-
nów. Robert Woźniak przez kilka lat z
powodzeniem prowadził w charakte-
rze konferansjera Spółdzielcze Festi-
wale w Polanicy Zdroju. Od kilku lat
po Wilanowie i Powsinie chodzą ko-
lędnicy z gwiazdą i  z widowiskiem
słowno-muzycznym “Herody”. 28
stycznia Centrum zaprasza na Kon-
cert Laureatów Pierwszego Festiwalu
Kolęd i Pastorałek. 

Na zakończenie odbyło się wspólne
kolędowanie artystów zespołu “Dereń”
i uczestników spotkania.

y b y

WWiieessłłaaww OOcchhmmaann,, śśppiieewwaakk ooppeerroowwyy ((tteennoorr)) zz mmaałłżżoonnkkąą KKrryyssttyynnąą nnaa nnoowwoorroocczznnyymm kkoollęęddoowwaanniiuu 
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L e c h  K r ó l i k o w s k i

Jeden z autorów (s. 155) napisał
np., że ktoś tam „wynajął po-
mieszczenia w budynku poło-

żonym na rogu ul. Długiej i Świętojer-
skiej …”. Takiego narożnika nie ma i
nigdy nie było, bo ulice są równoległe.
To jednak drobiazg. Mnie szczególnie
zainteresował tekst Przemysława Pie-
chockiego pt.: Czy istnieją dobre i złe
miejsca w Warszawie? Waloryzacja
przestrzeni stolicy przez jej mieszkań-
ców (s. 229-240). Autor, opierając się
m. in. na badaniach statystycznych,
stawia tezę o znacznym zróżnicowa-
niu dzielnic w ocenie mieszkańców sto-
licy.  Teza nie jest nowa i każdy w War-
szawie ma preferencje w tym  zakresie.
Interesujące jest jednak, że Autor  opie-
rając się na wspomnianych badaniach
oraz literaturze w kilku miejscach
twierdzi o skrajnie  różnej  ocenie dziel-
nic na lewym (warszawskim) i prawym
(praskim) brzegu Wisły. Na s. 232 na-
pisał: „ W badaniach postrzegania ob-
szarów Warszawy przez jej mieszkań-
ców prawobrzeżna część została oce-
niona negatywnie”. Nieco dalej na tej
samej stronie: „Wisła tworzy […] w
Warszawie psychiczną barierę nie do
pokonania i pewnie wiele jeszcze cza-
su upłynie, zanim ten przepołowiony
świat scali się razem”. Trochę dalej (s.
237): „ jednoznacznie negatywnie war-
tościowana jest praska część Warszawy.
We wszystkich dzielnicach mieszkańcy
jako złe miejsce wymieniali Pragę, nie-
zależnie od tego, czy mieszkali po pra-
wej, czy po lewej stronie Wisły”. W pod-
sumowaniu stwierdził (s. 239): „Wyni-
ki pokazują także, że Wisła w dalszym
ciągu stanowi ogromną barierę. Dys-
proporcja między prawobrzeżną i lewo-
brzeżną Warszawą wciąż jest wyraź-
nie zaznaczona. Warszawiacy nie-

odmiennie uważają obszar praski za
miejsce złe, co może stanowić prze-
szkodę dla prawidłowego funkcjono-
wania tej części miasta”.

Wychowałem się na Grocho-
wie, przez lata mieszkałem
na Powiślu, a od 1980 r. na

Ursynowie.  Uważam, że jest to do-
świadczenie życiowe upoważniające do
pewnych uogólnień.  Nie dziwią mnie
więc wnioski  Przemysława Piechockie-
go, bo tak było od zawsze. To były i są
dwa światy, chociaż wiele robi się, aby
zatrzeć te różnice. W ubiegłym roku
byłem na spotkaniu w sali kina Praha,
zorganizowanym przez władze stolicy,
w cyklu konsultacji w sprawie strategii
rozwoju miasta do 2030 r.  W dyskusji
wystąpiło wielu naukowców, a także
wielu przedstawicieli miejskiej admi-
nistracji. Mówiono o rewaloryzacji Pra-
gi, głównie Pragi Północ. Wskazywano
przykłady przekształcania podwórek w
miejsca przyjazne dla dzieci i młodzie-
ży. Wymieniano kwoty przeznaczone
na remonty praskich kamienic itd.  Nie-
zrównany obserwator i erudyta Olgierd
Budrewicz, wiele lat temu, bo w 1964
r., napisał i wydal drukiem  bedeker
Praga.  Przejaskrawiał, ale niektóre je-
go opisy – być może – aktualne są do
dnia dzisiejszego. Opisując rejon Tar-
gowej i Ząbkowskiej napisał m. in.: „W
tej trędowatej okolicy istnieją całe blo-
ki domów, gdzie nikt nie pracuje. Całe
kamienice, gdzie nie ma ani jednej ro-
dziny, w której chociaż jedna osoba nie
byłaby już kiedyś karana”.  No cóż,
przez ostatnie pół wieku wiele się zmie-
niło, ale Praga jest nadal Pragą. Moja
znajoma artystka-malarka w latach 90.
XX w. otrzymała pracownię w nowym
bloku pomiędzy Targową i Jagielloń-
ską. Bardzo szybko doszła do wniosku,
iż nie ma sensu zamykanie drzwi na
klucz, bo ich naprawa i wymiana zam-
ków jest zbyt kosztowna. Przytaczam te
opowieści, aby przekonać Czytelników,
iż Praga wymaga zastosowania dzia-
łań nadzwyczajnych, a nie makijażu,
jak ma to miejsce od wielu lat. 

Prowadzone przekształcenia  w
rejonie dawnej dzielnicy Pra-
ga – Śródmieście są koniecz-

ne, ale daleko niewystarczające. Przed
laty, w czasach prezydentury Marcina
Święcickiego, powstał projekt zatytuło-
wany:  7 priorytetów Warszawy.  Projekt
zakładał ukształtowanie nowego cen-
trum stolicy w formie trójkąta, którego
jeden z wierzchołków miał znajdować

się na Pradze.  Oczywiście, z projektu
nic nie wyszło, ale  był on bodajże
pierwszym, w który zakładano jako-
ściowe zrównoważenie obu brzegów
Wisły.

Zastanawiając się nad fenome-
nem Pragi, doszedłem do
wniosku, że jak długo na pra-

wym brzegu Wisły nie będzie siedzib
ministerstw i innych urzędów central-
nych, tak długo – w praktyce – Praga
nie będzie częścią stolicy. Proszę za-
uważyć, że pomijając okres pierwszych
lat powojennych, gdy siedzibą władz
był ogromny budynek DOKP przy Tar-
gowej, władze naszego państwa, jak
ognia unikają Pragi. Ironizując trochę
można sobie wyobrazić, że minister,
który miałby swoją siedzibę na pra-
skim brzegu, przy stole obrad Rady
Ministrów siedziałby na samym końcu.
W myśl tej filozofii, aby liczyć się w
towarzystwie, trzeba mieć urząd w
Alejach Ujazdowskich lub w najbliż-
szym sąsiedztwie.

U ważam i jestem przekonany,
że jest to w interesie zarówno
stolicy, jak też Polski, aby zjed-

noczyć społeczeństwo obywatelskie
Warszawy wokół pomysłu ulokowania
na praskim brzegu Wisły przynajmniej
jednego ministerstwa. Wydaje się, że
powinno nim być Ministerstwo Obrony
Narodowej, które obecnie zajmuje
obiekty w Warszawie pod ok. 40 adre-
sami. W sierpniu 2004 r. warszawska
prasa podała informację, iż resort obro-
ny nosi się  z myślą wzniesienia kom-
pleksu budynków, które umownie na-
zwano „Polskim Pentagonem”. Kom-

pleks ten miałby pomieścić liczne in-
stytucje MON rozsiane obecnie na tere-
nie całego miasta. Nie zadecydowano
wówczas zarówno o budowie, jak też o
lokalizacji obiektu, ale jako ewentualne
miejsce jego wzniesienia  wymieniano
m. in. Bemowo  i Rembertów.

K oncepcja resortu obrony spo-
tkała się wówczas z żywym
zainteresowaniem organiza-

cji społecznych, samorządowców oraz
dużej grupy mieszkańców prawobrzeż-
nej Warszawy, którzy w lokalizacji
kompleksu Ministerstwa Obrony Naro-
dowej na prawym brzegu Wisły upa-
trywali i upatrują możliwości  rzeczy-
wistej aktywizacji tej części miasta.Pra-
ski brzeg Wisły, być może poza Saską
Kępą, jest obszarem wymagającym
gruntownej rewitalizacji  i głębokich
strukturalnych przekształceń, co by-
łoby działaniem na rzecz stworzenia
jednolitego organizmu miejskiego na
obydwu brzegach Wisły. Aby osiągnąć
ten cel, prawy brzeg Wisły wymaga
ogromnych nakładów finansowych,
ale także zmiany stosunku rządzących
do tej części miasta.

Mając to na względzie, grupa
osób prywatnych oraz
współpracujących organiza-

cji i stowarzyszeń, wnioskowała o roz-
ważenie możliwości lokalizacji „Pol-
skiego Pentagonu” na terenie Rember-
towa. Realizacja obiektu wraz z nie-
zbędną strefą ochronną, obiektami to-
warzyszącymi oraz niezbędnym bu-
downictwem mieszkaniowym – dała-
by szansę na wręcz skokową zmianę
obrazu nie tylko administracyjnej dziel-
nicy Rembertów, ale całej prawobrzeż-
nej Warszawy. Ulokowanie centrum lo-
gistycznego Ministerstwa Obrony Naro-
dowej w Rembertowie byłoby swoistą
nobilitacją całego praskiego brzegu Wi-
sły, a przede wszystkim przełamaniem
swoistego tabu, na skutek którego Pra-
ga od wieków jest traktowana jak gor-
sza część stolicy Rzeczypospolitej.

AAttuuttaammii ddzziieellnniiccyy RReemmbbeerrttóóww ssąą mm..
iinn..::

11.. Duża ilość terenów niezagospoda-
rowanych, a będących w większości we
władaniu publicznych osób prawnych
(Skarb Państwa, samorząd terytorial-
ny),

22.. Stosunkowo niewielka odległość
od Śródmieścia, przy jednoczesnej moż-
liwości stworzenia wyizolowanej strefy,
w znacznej części położonej w obszarze
leśnym,

33.. Potencjalnie dobre skomunikowa-
nie z centrum Warszawy, zwłaszcza po
wybudowaniu projektowanych ciągów
komunikacyjnych oraz modernizacji
podmiejskich linii kolejowych 

44.. Lokalizacja w Rembertowie i jego
okolicach ważnych obiektów resortu
obrony, m. in. Akademii  Sztuki Wojen-
nej, jednostki specjalnej itd.),

55.. Patriotyczna i wojskowa tradycja
tej okolicy

aa)) teren sąsiaduje z polem bitwy pod
Olszynką Grochowską,

bb)) skrajem Rembertowa przechodzi-
ła w 1920 r. wewnętrzna linia obrony
Warszawy,

cc)) przez Rembertów jeździł do (poło-
żonego po sąsiedzku) Sulejówka mar-
szałek Józef Piłsudski, który wielokrot-
nie bywał w rembertowskich szkołach
oficerskich,

dd)) przez pewien czas (w okresie mię-
dzywojennym) wykładowcą w Rem-
bertowie był późniejszy prezydent Fran-
cji – Charles de Gaulle,

ee)) wykładowcą taktyki w Centrum
Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie
był gen. Antoni Chruściel „Monter” –
faktyczny dowódca Powstania War-
szawskiego, który w Rembertowie miał
swój dom, a główna ulica tej dzielnicy
nosi obecnie jego imię.

Wpierwszych latach XXI w.,
kiedy powstał pomysł ulo-
kowania „Polskiego Pen-

tagonu” na praskim brzegu Wisły, me-
moriały w tej sprawie były szeroko
kolportowane, a jednym z adresatów
był ówczesny prezydent Warszawy –
Lech Kaczyński. Chodziło o stworzenie
społecznego lobby mającego na celu
przekonanie resortu obrony do loka-
lizacji „Polskiego Pentagonu”  w rejo-
nie Rembertowa. Pomysłodawcy  by-
li głęboko przekonani, że lokalizacja
nowego centrum MON na terenie
dzielnicy Rembertów byłaby impul-
sem do fundamentalnych przeobra-
żeń przestrzennych, społecznych i cy-
wilizacyjnych w zaniedbanej części
prawobrzeżnej Warszawy, a jednocze-
śnie dałaby resortowi obrony wspa-
niałą i rozwojową lokalizację, nawią-
zującą do niepodległościowej i patrio-
tycznej tradycji tych terenów.

P ozwoliłem sobie przypomnieć
Czytelnikom pomysł sprzed co
najmniej dziesięciolecia, albo-

wiem – moim zdaniem – Warszawa nie
może być stolicą na jednym brzegu Wi-
sły. Jeżeli Polska jest jednym z najwięk-
szych terytorialnie i ludnościowo
państw Unii Europejskiej, to także nasza
stolica powinna być równorzędnym
partnerem Paryża, Berlina, Rzymu i
Madrytu. Tak może się stać, jeżeli nasze
władze będą miały odwagę stawiać na
wielkie i śmiałe rozwiązania przestrzen-
ne, funkcjonalne i gospodarcze.  Z tego,
co wiem i czego dowiedziałem się z
rozmów z zaprzyjaźnionymi oficerami
WP, generalnie rzecz biorąc kadra nie
życzy sobie przenosin do lasów pod
Rembertowem. Mając miejsce pracy
np. przy Krakowskim Przedmieściu róg
Królewskiej, cały czas jest się  w cen-
trum miasta i wśród ludzi. Obok jest
ASP,  Uniwersytet i tłumy pięknych
dziewcząt, a w Rembertowie – tylko
wiewiórki. Jak długo tego typu argu-
mentacja będzie przyjmowana za dobrą
monetę, tak długo na praskim brzegu
Wisły niewiele się zmieni!

Uwagi o rozwoju przestrzennym Warszawy na przykładzie praskiego brzegu Wisły

Polski Pentagon w Rembertowie? Dlaczego nie!

W 2016 r. Muzeum Warszawy, które jest placówką Urzędu Miasta
wydało w formie książkowej zbiór artykułów pod wspólnym ty-
tułem: „Skąd się biorą warszawiacy?”  Książka jest dziełem 20
autorów, którzy bardzo profesjonalnie opisali różne aspekty
związane głównie z tematem zawartym w tytule, ale nie tylko.
Autorzy są bardzo sprawni warsztatowo. Wykorzystali m. in. no-
we źródła oraz wyniki badań statystycznych i innych, co dało
bardzo dobre efekty. Niekiedy brakuje im jednak znajomości
współczesnej Warszawy. 

RReemmbbeerrttóóww,, aall.. ggeenn.. AA.. CChhrruuśścciieellaa
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Piórem Derkacza

Jan Mieczysław Ławrynowicz
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Krajobraz polityczno-społeczny na Ursynowie stał się bogatszy o nowe stowarzyszenie, któ-
re przyjęło nazwę Otwarty Ursynów. Nazwiska aktualnych radnych, byłych radnych i przyszłych
radnych Ursynowa każą widzieć w tym stowarzyszeniu poważnego udziałowca samorządowej
władzy. Ursynowskie stowarzyszenia o zacięciu polityczno-społecznym przypominają papierek
lakmusowy. Zabarwia się na kolor wtedy, jak włożymy go do odpowiedniej cieczy zwanej wła-
dzą. Wtedy widać po kolorze, czy to kwas czy tylko zasada?.  J e r z y  D e r k a c z

S mog w Polsce przekroczył wszelkie dopuszczalne normy. Kraków i Warsza-
wa są obecnie w Europie odpowiednikami chińskich metropolii – Szan-
ghaju i Pekinu. W stolicy normy stężenia pyłów w powietrzu zostały prze-

kroczone w ostatnich dniach o... 1000 proc. Natomiast w posiadającym status uzdro-
wiska (dobry Boże, nie kpij sobie z nas, Polaków!) podwarszawskim Otwocku, gdzie
funkcjonuje nizinne sanatorium leczące choroby płuc, normy zostały przekroczone aż o 1900 procent.
W trosce o nasze zdrowie władze tych miast ostrzegły, że osoby starsze i dzieci powinni unikać wycho-
dzenia z domu. Bardzo, bardzo dziękujemy za ten apel i jesteśmy władzom dozgonnie wdzięczni. 

W Polsce normy ochrony środowiska zostały tak skonstruowane, by o smogu mówiło się niewie-
le lub nie mówiło wcale. Tak było przez całe lata – ludzie umierali, a oni w rządzie i w ratuszach pol-
skich miast ględzili, bądź kłócili się, co w naszym samorządzie jest normą. Alarm smogowy ogła-
sza się w Polsce dopiero przy przekroczeniu dopuszczalnych limitów o 500 proc. (coś niebywałe-
go!)). Na przykład w Paryżu  stężeniem alarmowym jest przekroczenie norm o 60 proc. Dlatego z
powodu zanieczyszczenia powietrza trującymi rakotwórczymi substancjami rokrocznie umiera w
Polsce około 50 tysięcy Polaków. To tak, jakby w ciągu jednego roku kompletnie opustoszało Kro-
sno lub Biała Podlaska. W samej Warszawie smog uśmierca rocznie 3 – 4 tysiące mieszkańców.  

W ostatni dzień 2015 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował coroczny raport o sta-
nie zanieczyszczenia powietrza w Polsce, który wprost jeży włosy na głowie. Badaniem objętych zosta-
ło 12 substancji: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen, ozon, pył PM10, ołów, ar-
sen, kadm, nikiel i benzo(a)piren w pyle PM10 oraz pył PM2,5. Największym niebezpieczeństwem pły-
nącym z powietrza jest dla Polaków rakotwórczy benzo(a)piren, który zabija przede wszystkim miesz-
kańców małych miast. Ponad 80 proc. tej trującej substancji  w powietrzu pochodzi bowiem z pieców
i przestarzałych kotłów na węgiel, potocznie nazywanych kopciuchami lub śmieciuchami. Ląduje w nich
paliwo najniższej jakości, a często także odpady. W sąsiednich Czechach używanie tego typu pieców od
dawna jest zakazane. Benzo(a)piren i inne zanieczyszczenia powietrza  najgroźniejsze są mroźną zi-
mą, kiedy świeci słońce i panuje bezwietrzna pogoda. Nagrzane za dnia powietrze wieczorem unosi się,
a jego miejsce zajmuje powietrze zimne, które utrzymuje zanieczyszczenia blisko powierzchni ziemi.

Drugie miejsce pod względem zagrożenia ludzkiego zdrowia zajmuje pył PM10 i PM2,5. Ten pierw-
szy, to cząstki o średnicy do 10 µm, drugi o średnicy mniejszej niż 2,5 µm. Utrzymują się one
w atmosferze przez kilka godzin. Zawieszony w powietrzu pył zbudowany jest m. in. z cząstek

dymu, sadzy, popiołu, związków nieorganicznych (azbest), a także metali ciężkich. Powstaje przede wszyst-
kim w procesach spalania paliw stałych i ciekłych, więc najbardziej dotyka mieszkańców miast, w któ-
rych panuje wzmożony ruch pojazdów, jak na przykład Warszawa. Pył PM2,5 jest o wiele bardziej nie-
bezpieczny od pyłu PM10, ponieważ ma zdolność przenikania przez pęcherzyki płucne do krwiobiegu.
Powoduje alergie, a tym samym znaczne osłabienie układu oddechowego, zwiększając zachorowalność
na astmę i POChP (Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc). Wpływa również destrukcyjnie na układ krwio-
nośny przyczyniając się do wzrostu liczby udarów i zawałów serca.  PM20 i PM2,5 są niestety obecne tak-
że w żywności. Stwierdzono ich obecność m. in. w owocach, warzywach, olejach roślinnych, w rybach,

małżach (zanieczyszczone wo-
dy), jak również w mięsie nie-
których  zwierząt hodowla-
nych.

Jak widać, nie bez powo-
du zaczyna się nazywać Pol-
skę “Chinami Europy”. W pu-
blikacjach prasowych najczę-
ściej wymienia się Kraków,
który stał się trzecim, po buł-
garskich Perniku i Płowdiwie,
najbardziej zanieczyszczonym
miastem w UE. Europejska
Agencja Ochrony Środowiska
w opublikowanym ostatnio
raporcie o najbardziej zanie-

czyszczonych miastach Europy umieściła w pierwszej dziesiątce aż  6 miast polskich (Kraków, Nowy
Sącz, Gliwice, Zabrze, Sosnowiec i Katowice). To dla nas prawdziwa katastrofa i wstyd na cały świat. 

W minioną sobotę dzwoni do mnie mieszkająca od lat w Londynie córka i powiada, że pręd-
ko to ja jej w Polsce nie zobaczę. Zaprasza w odwiedziny do siebie. Okazuje się, że o pol-
skim smogu napisał nawet wpływowy New York Times, który nie poświęca na swoich

łamach zbyt wiele miejsca na problemy Europy środkowo-wschodniej. Dla córki brytyjski Guardian
i amerykański NYT to wyrocznie, więc kiedy przeczytała, że w dniu 8 stycznia poziom zanieczysz-
czenia powietrza w Warszawie był najwyższy od 10 lat, opadły jej ręce. A kiedy dotarła do informa-
cji, że według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), z pięćdziesięciu najbardziej zanieczyszczo-
nych miast w Europie aż 33 to miasta polskie, podjęła postanowienie o bojkocie własnej ojczyzny.
Ze względów zdrowotnych. Po prostu pojęła dziewczyna, że najczystsze polskie miasta są bardziej
zanieczyszczone niż Londyn, będący miejscem jej zamieszkania. Ona, zdeklarowana ekolożka,
powoli zaczyna wstydzić się, że jest z Polski i coraz częściej posługuje się paszportem brytyjskim. 

Aktywiści z inicjatywy Warszawa Bez Smogu wyliczyli, że mieszkaniec stolicy średnio w roku wdy-
cha z powietrzem ekwiwalent tysiąca papierosów. Dla warszawiaków najbardziej zabójcze są py-
ły PM10 i PM2,5, które pochodzą ze spalin samochodowych. 

Samochodów elektrycznych prędko się nie doczekamy, choć technologicznie skonstruowanie ich
to żaden problem. Producenci ropy naftowej są zbyt silni, by dali sobie wyrwać kurę znoszącą złote
jaja. Polska gospodarka oparta jest na szkodliwym dla środowiska węglu, więc i tu dla ekologów wal-
czących o nasze zdrowie i życie jest małe pole do popisu. Cóż więc możemy zrobić, by chronić przed
niechybną śmiercią samych siebie i naszych najbliższych? Jesteśmy unicestwiani chemicznie i gene-
tycznie. Zapłacą za to nasze wnuki. Już płacą, plenią się bowiem wśród najmłodszych choroby gene-
tyczne jeszcze niedawno zupełnie nieznane. Badania prowadzone przez prof. Wiesława Jędrychow-
skiego, zmarłego w ubiegłym roku we Włoszech wybitnego polskiego epidemiologa, wykazały, że z
powodu znacznego przekroczenia BaP (norma rocznego stężenia dla benzo/a/pirenu) dzieci w Kra-
kowie rodzą się z mniejszym obwodem głowy, mają mniejszą wagę urodzeniową, a w wieku później-
szym wykazują mniejszą odporność organizmu na choroby oraz obniżony iloraz inteligencji w skali
IQ. Strach zawisł nad światem. Strach zawisł nad Polską. Strach wisi nad Warszawą. 

Raport GIOŚ jasno pokazuje, że sytuacja w Polsce jest wręcz dramatyczna. Aż w 98 proc. stacji
pomiarowych normy (jeden nanogram na metr sześcienny) dla BaP były przekroczone. W niektó-
rych miejscach średnie roczne stężenie wyniosło... 1700 proc. normy! Co na to władza państwowa?
Minister środowiska po dwumiesięcznym namyśle odrzucił apel lekarzy specjalistów o obniżenie
wyjątkowo liberalnych polskich norm dotyczących ochrony środowiska. Jak stwierdził, zbyt często
trzeba by społeczeństwo alarmować o zagrożeniu dla ich zdrowia. Ten człowiek za taką wypowiedź
powinien wylądować w więzieniu lub zostać skazany na dożywotnią banicję.  

Nie lepsi okazali się radni Warszawy z klubu Platformy Obywatelskiej, którzy w radzie mają więk-
szość i w zasadzie mogą wszystko. Podczas dyskusji nad projektem “Walka o czyste powie-
trze w Warszawie” tradycyjnie dominowały akcenty polityczne. Kłótnie trwały kilka godzin.

Konsensusem miało być wspólne stanowisko klubów PO i PiS, z wniesionymi przez PiS poprawkami
do projektu, m. in. o przyspieszeniu budowy obwodnicy Śródmieścia i zakupie przez miasto dodatko-
wych stacji monitorowania jakości powietrza. Obie, o dziwo, przeszły w głosowaniu, co było wielkim
zaskoczeniem, ponieważ niechęć obecnych władz miasta do zakupu dodatkowych stacji jest powszech-
nie znana.  Radość była przedwczesna. Okazało się, że radni PO... nie wiedzieli nad czym głosują. Po-
twierdził to przewodniczący klubu Jarosław Szostakowski, który wniósł o powtórzenie głosowania. W
powtórce odpowiednio poinstruowani radni Platformy odrzucili poprawkę o zakupie dodatkowych sta-
cji monitoringu. Co wy na to, drodzy Czytelnicy Passy? Gnać tych ludzi knutami nagich aż do rogatek
miasta i odebrać im prawo zamieszkiwania w Warszawie? Wystawić w klatce przy Pl. Defilad na widok
publiczny? Trzymać w dybach przez tydzień o chlebie i wodzie? A może oblać klejem i obrzucić pierzem,
bądź, jak za okupacji, ostrzyc “na zero”? Każde z tych rozwiązań uradowałoby moje serce, bo tak nale-
żałoby postąpić ze szkodnikami. Niestety, jest to niemożliwe. Ograniczmy się więc do zapamiętania ich
nazwisk i podania im w kolejnych wyborach samorządowych “czarnej polewki”.    

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Platformie smog nie przeszkadza...

„ Alarm smogowy ogłasza się w
Polsce dopiero przy przekrocze-
niu dopuszczalnych limitów o
500 proc. Na przykład w Paryżu
stężeniem alarmowym jest prze-
kroczenie norm o 60 proc. Dlate-
go z powodu zanieczyszczenia
powietrza trującymi rakotwórczy-
mi substancjami rokrocznie
umiera około 50 tysięcy Polaków”

Dziś ta słynna sentencja księdza Benedykta Chmielowskiego wydaje się
być tak samo oczywista jak w latach 40. XVIII wieku, kiedy wydano wie-
kopomne dzieło tego światłego kanonika – pierwszą polską encyklope-

dię powszechną. Autor zatytułował ją „Nowe Ateny albo Akademia wszelkiej
scjencyi pełna, na różne tytuły jak na classes podzielona, mądrym dla memory-
ału, idiotom dla nauki, politykom dla praktyki, melancholikom dla rozrywki erygowana. Miała ona
dwa wydania: pierwsze w latach 1745-1746; drugie, uzupełnione i rozszerzone, w latach 1754-1756. 

Mimo postępu technologicznego, koń wciąż jest zwierzęciem każdemu znanym. A nawet, jeśli zna-
lazłby się ktoś, kto konia nie widział, może go sobie obejrzeć w wielu miejscach. W ostateczności
w swoim smartfonie – wpisując w przeglądarkę hasło „koń”. 

Wiemy o koniu na pewno, że ma cztery nogi i tyle samo kopyt. Te ostatnie, są zwykle podkute pod-
kowami (dla wygody zwierzęcia). Wiemy jeszcze, że koń ma końskie zdrowie. Określenia tego uży-
wamy także w stosunku do ludzi wyróżniających się spośród innych tym, że nie chorują. 

Coraz częściej do naszego słownika wchodzi też powiedzenie „kopać się z koniem” – oznaczają-
ce podejmowanie walki z kimś lub z czymś, gdy znajdujemy się na z góry przegranej pozycji. 

Fakt, że autor dzieła poświęcił koniowi dość lakoniczną wzmiankę jest znamienne. W owych czasach
z końmi zaznajomieni byli wszyscy. Po cóż więc rozpisywać się na temat czegoś, co jest oczywiste? Ta-
kie podejście usprawiedliwia księdza Benedykta Chmielowskiego, choć nie wyjaśnia wszystkiego, co
dotyczy konia. Nie od dziś przecież wiadomo, że diabeł tkwi w szczegółach. Nie wiemy bowiem o ja-
kiego konia chodziło księdzu. Są przecież różne konie. W czasach Benedykta Chmielowskiego końskich

ras było wiele. Konie przeznaczano do
różnych celów, podobnie jest i dziś. Róż-
nią się konie budową, temperamentem
i zwyczajami. Różnie też wyglądają. Po-
nadto wiele zależy od tego, z której stro-
ny konia oglądamy. Zupełnie co innego
widzimy od przodu, a co innego z boku,
czy (za przeproszeniem) od tyłu. 

Tak czy inaczej koń to zwierze malow-
nicze. Nic dziwnego, że cieszył się i cieszy
nadal zainteresowaniem artystów i pi-
sarzy, jak choćby znany z książki Gusta-

wa Morcinka Łysek z pokładu Idy, czy nasza szkapa z noweli Marii Konopnickiej. Ciekawe co miałby do
powiedzenia koń, który mówiłby, jak filmowy Mister Ed z serialu produkcji amerykańskiej (1961–1966)?

Do świadomości wielu Polaków weszły okołokońskie pojęcia: koń „kombinujący pod górę”, (choć
o tym przypadku nie wiadomo zbyt wiele); koń, a właściwie konik na biegunach z popularnej pio-
senki; koń, na którego można kogoś wsadzić (mając nadzieję, że ten ktoś spadnie) oraz wiele in-
nych koni m. in. konik oznaczający zamiłowanie do czegoś, hobby. 

Tak więc, aby mówić o koniu należy dodać do opisu coś więcej niż samo słowo – koń. 
Odnosi się to zresztą nie tylko do konia, a niemal do wszystkiego, o czym mówimy. Świat nie jest

czarno-biały ani nawet czarno-szaro-biały. Ma wiele kolorów i odcieni. Niełatwo jest go opisać. Moż-
na, pod warunkiem, że używamy słów, które znaczą to, co znaczyły dotąd, a nie coś całkiem innego. 

Przykład pierwszy: – „demokracja – stan, gdy to my mamy władzę i przywileje”
Przykład drugi: – „gdy władzę i przywileje mają inni – brak demokracji”. 
Jak widać, w wyniku takiej interpretacji słowa „demokracja” przestajemy rozumieć o co chodzi.

A jak mówi porzekadło – „Gdy nie wiadomo o co chodzi, chodzi na pewno o pieniądze”. I o wpły-
wy – dodałbym jeszcze.

Z lektury „Nowych Aten” ks. Chmielowskiego (dzieła nawiązującego do dorobku starożytnej kultury grec-
kiej) wynika jasno, że to, co wydaje się oczywiste, oczywiste wcale nie jest. W każdym razie, nie zawsze. 

Na przykładzie wspomnianego wcześniej konia widać, że wydawanie ocen albo opinii o kimś lub
o czymś jedynie na podstawie wyglądu bywa złudne. Nie można ocenić zawartości po opakowaniu.
Nie da się ocenić książki na podstawie jej okładki.

Trudno nie pokusić się o dalsze przykłady, które same przychodzą na myśl. Dochodzą do nas in-
formacje zza oceanu o medialnej nagonce przeciwko nowemu prezydentowi USA Donaldowi
Trumpowi. Tej zakrojonej na dużą skalę antyprezydenckiej akcji towarzyszą uliczne protesty. Ich
uczestnicy demonstrują przeciwko polityce Trumpa... 

Doprawdy, trudno o przykład większej aberracji. O jakiej polityce mowa? Dopiero co został za-
przysiężony, a już nie podoba się jego polityka? O co w tym wszystkim chodzi? Może o przyszłej po-
lityce ma świadczyć jego fryzura? 

Hm! Podobnych przykładów aberracji znajdziemy wiele także na naszym, polskim podwórku. Są
one równie niezrozumiałe dla Polaków, jak zmasowany atak na nowego prezydenta dla obywate-
li USA. To jednak temat na inną okazję.

Aby lepiej zrozumieć współczesny świat, potrzebny jest Benedykt Chmielowski, który objaśniłby mądrym
dla memoryału, idiotom dla nauki, politykom dla praktyki, melancholikom dla rozrywki w czym rzecz.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Koń jaki jest każdy widzi...

„Dochodzą do nas informacje
zza oceanu o medialnej na-
gonce przeciwko nowemu
prezydentowi USA Donaldo-
wi Trumpowi. Dopiero co zo-
stał zaprzysiężony, a już nie
podoba się jego polityka?”
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Dwudziesty szósty listopada.
Była sobota. Po obiedzie,

Zadzwonił kumpel, chciał pogadać.
- Może byś do mnie wpadł, 

sąsiedzie?

Mój sort! Stąd nić porozumienia,
Ten sam stosunek do wydarzeń,

On mój podziela punkt widzenia,
Ja cenię jego komentarze.

Ma synka Jasia. Grzeczny malec, 
Nigdy w rozmowie nie przeszkadzał,

Choć wysłuchiwać musiał stale,
Co też wyprawia nasza władza.

Chętnie przyjąłem zaproszenie,
Siedliśmy przed telewizorem,

Wtedy podano w CNN-ie,
Że Fidel Castro zmarł wieczorem.

Świat się powoli żegnał z wodzem,
Ja w dyskurs wdałem się z kolegą,

A Jaś w tym czasie na podłodze
Budował wieżę z klocków Lego.

Po pewnym czasie na ekranie,
Choć nie minęła jeszcze doba,

Brat Raul ogłosił, że w Hawanie
Dziewięć dni będzie trwać żałoba.

Sąsiad skwitował to inaczej.
- Spójrz - mówi do mnie. 

- Ten Kubańczyk
Udaje smutek, lecz nie płacze,

Raczej się cieszy, śpiewa, tańczy…

Widoczna ulga! To się czuje.
Dyktator był jak dopust boży.

Nic nie trwa wiecznie. Lud świętuje.
Tak kończą wszyscy dyktatorzy.

Gdy Jaś usłyszał strzęp rozmowy,
Wstał, podszedł do nas, mówiąc:

Tato,
Co znaczy: reżim mają z głowy?
Kto to właściwie jest dyktator?

Ojca wyraźnie tym zaskoczył.
Sam byłem ciekaw, co odpowie,
A on mu patrząc prosto w oczy,

Rzekł: Widzisz, synku,
to zły człowiek.

Groźny i mściwy, są dowody,
Że przekonany o swej racji,

Nieodwracalne czyni szkody,
Będąc grabarzem demokracji.

Jest żądzą władzy opętany! 
Trzeba postawić jasno sprawę:

Odbiera wolność swym poddanym,
A sam się stawia ponad prawem.

Nie ma skrupułów, jest szalony,
Wszystkim narzuca swoją wolę,
To człowiek niezrównoważony.

Będziesz się o tym uczył w szkole.

Kiedy rozmowę skończył z Jasiem,
Mówię: przegiąłeś trochę, kumie,

On jest dopiero w pierwszej klasie!
To jeszcze dziecko, nie zrozumie.

A on mi na to: Nie! Niech słucha!
Musi znać prawdę, żyć bez mitów.

Niech wie! 
Na zimne trzeba dmuchać,

Żeby mu nikt nie wciskał kitu. 

Jeśli dziś Jasia nie nauczę,
To Jan pozwoli się oszukać.
Znów się pojawi jakiś Duce, 
I cała pójdzie w las nauka.

44 GGRRUUDDNNIIAA 22001166

Osiem dni później. 
Czwarty grudnia. 

Pamiętam, była to niedziela.
Transmisja trwała od południa.

Na Kubie pogrzeb był Fidela.

Tym razem sąsiad wpadł na drinka,
Mówiąc, że chwilkę tu zabawi.

- Wybacz, musiałem zabrać synka,
Chyba kłopotu ci nie sprawi.

A że wygłaszać miał w zwyczaju
Uwagi przed telewizorem,

Rzekł: Oni śnią o wolnym kraju,
Ich Fidel był uzurpatorem.

Jaś, przysłuchując się rozmowie,
Znów się do ojca zwrócił: Tato,

Kim był ten Fidel? Proszę, powiedz,
Co znaczy słowo: uzurpator?

Ojciec niełatwe miał zadanie,
Ale nie zraził się tym wcale,
I odpowiedział na pytanie

Wyczerpująco, zrozumiale:

Ten uzurpator…, dziecko drogie,
Zwykle intencje ma nieszczere,

Sam się mianuje wodzem, bogiem,
Twierdząc, że tego chce suweren.

Są niebezpieczni politycy,
Mogę za przykład dać Hawanę.

Pół wieku temu Kubańczycy 
Też uwierzyli w dobrą zmianę.

El Comendante! Tak go zwali. 
On im obiecał zmienić system.
Niosę wam wolność! Zaufali…

I obalili z nim Batistę.

A potem? Stworzył wierną świtę,
Innych wziął w karby i zniewolił.

Dyktator władzy raz zdobytej
Odebrać sobie nie pozwoli.

Podporządkował sobie sądy, 
Wojsko i media. Stworzył wroga.

I twardą ręką dzierżył rządy.
Do dyktatury - wolna droga.
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Dziesiąty grudnia. Znów sobota.
Obchody n-tej miesięcznicy.

W Warszawie zimno, deszcz i słota 
A na ulicy – fanatycy.

Skończyłem właśnie pilną pracę,
I pewnie  bym umierał z nudów,

Gdy na Krakowskim 
przed Pałacem,

Sam wódz wygłosił speech dla ludu.

Spędzając wieczór u sąsiadów, 
Słuchałem mowy z przerażeniem. 
Ileż w niej oszczerstw, obelg, jadu,
Zemstą zagłusza wódz sumienie.

Wzywa do walki. Z kim? Żenada!
Jątrzy, choć modli się w kościele,
Szermuje słowem: wróg i zdrada,

Kłamie, by ciągle stać na czele.

Przy wodzu wierni aktywiści,
Wpadają w zachwyt, biją brawo,

Karmieni mową nienawiści,
Gotowi jawnie łamać prawo.

Zastanawiałem się z kolegą, 
Czemu się ludzie na to godzą? 

Sam nie rozumiem – rzekł 
- dlaczego

Tak bezkrytycznie wierzą wodzom?

A wtedy Janek podszedł do mnie,
Oderwał od telewizora,

I spytał, dziwiąc się ogromnie:
Ci ludzie chcą mieć dyktatora?

Widocznie chcą! Wybrali sami.
Wielbią tyrana i despotę.

Skutecznie dali się omamić,
Nie martwiąc się co będzie potem.

Nieudacznicy i frustraci,
Wierzą w szczęśliwy swój horoskop.

I chociaż wszystko można stracić,
Cześć mu oddają niemal boską.

Większość z głupoty, dla kariery, 
Część dla poklasku, dla wygody, 

Dla kasy, władzy… Będę szczery:
Łatwo przekupić, 

zwłaszcza młodych.

Wierni wyznawcy, zbyt gorliwi, 
W imieniu wodza głoszą bzdury,
Próbują wszystkich uszczęśliwić,

A to już krok do dyktatury.
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Trzynasty grudnia. To był wtorek.
Rocznica stanu wojennego.

Jaś właśnie kończył podwieczorek,
Gdy znów spotkałem się z kolegą.

Zaczął wspominać 
tamten grudzień,

Zanim zdążyłem się rozgościć.
Patrz - mówi do mnie 

- dzielni ludzie, 
W obronie stają dziś wolności.

Podszedłem do telewizora,
A tam tłum, marsze, hasła, flagi, 

Grudzień dla Polski - groźna pora,
Lecz nie brak hartu i odwagi.

Jaś właśnie deser zjadł z talerza,
Niespodziewanie 

wszedł nam w słowo.
- Tato, do czego wszystko zmierza?
Czy to nam grozi? - kręcił głową.

Z emocji dostał aż rumieńców,
A wtedy ojciec rzekł do syna: 

W świecie się roi od szaleńców,
Trzeba to ciągle przypominać.

Generał Franco, Hitler, Stalin, 
Kim Ir Sen, Mao, Mussolini…
Ludzie na wszystko pozwalali!
Jak to się stało? Kto zawinił?

Dziś znowu faszyzm nam zagraża,
Tli się dziejowa zawierucha,
Historia lubi się powtarzać,

Wolności trzeba strzec, jest krucha.

Losy Korei, Syrii, Krymu,
Uczą, że wolność łatwo stracić,
Trudniej wyzwolić się z reżimu

I słono trzeba za to płacić.

Dla nas, mój synu, to czas próby, 
Musimy razem dojść do celu.

Nie chcemy w Polsce drugiej Kuby!
Ani powtórki PRL-u.

Nas los doświadczał zbyt boleśnie,
Czcze obietnice niech nie zwiodą.
Dziś reagować trzeba wcześniej!

By Polak mądry był przed szkodą.
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Kolejny tydzień. Przyszły Święta.
W Sejmie trwa protest opozycji. 

Może się władza opamięta?
Nie będzie zmuszać do banicji?

Siedliśmy razem po sąsiedzku,
Przy wspólnym stole - dwie rodziny,

Jak wytłumaczyć teraz dziecku,
O co znów chodzi? Z czyjej winy?

Dzisiaj, mój Jasiu, 
jesteś świadkiem,

Że zło i dobro zawsze wróci,
Więc lepiej dzielić się opłatkiem,

Niż dzielić naród i go skłócić.

Przed Sejmem tłumy. 
Znów napięcie.

Trwa wiec poparcia. 
Twardy orzech...

A może warto by przy święcie
Znów się pojednać, dyktatorze?

Będziemy walczyć do oporu 
O Konstytucję, o trybunał,
O wolność słowa i wyboru,

Nim przeciągnięta pęknie struna.

Bo wolność, Janku, jak powietrze,
Jak chleb potrzebna jest do życia.
W niewoli wszystko co najlepsze,

Staje się czekiem bez pokrycia.

Gdy zapaliła się choinka,
Sąsiad rzekł: czujmy się jak w raju.

- Czego ci życzyć? – spytał synka.
- Żebym żył zawsze w wolnym kraju.

ccddnn..
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MĘSKIE ROZMOWY Z MAŁYM JASIEM 
O DYKTATURZE I WOLNOŚCI

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Kronika wydarzeń końca 2016 roku zapisana wierszem

ON- Jerzy Derkacz. ONA – Irena Moraczewska. Prywatnie ON i ONA są
małżeństwem. Prócz tego związku, łączy ich sztuka. I ten aspekt ich
działalności można zobaczyć w Galerii Działań. Wystawa jest z tego
powodu wyjątkowa. 

Razem swoje pojedyncze prace prezentowali dotychczas – głównie w Galerii na
Emporach /kościół św. Tomasza Apostoła/. Teraz można zobaczyć szerszy zakres
twórczych możliwości tej wyjątkowo dobranej pary. Jak przystało na dobrze prosperujące
małżeństwo, galerię podzielili na strefy wpływów. ONA zajęła płaszczyznę poziomą.
ON – pion. Mówiąc prościej, jeden artysta zajął podłogę , drugi ściany. 

Zwiedzający wystawę zorientują się jednak bez trudu, czyje to są prace. W sztuce
mogą być związki, ale muszą być zdecydowanie zróżnicowane. Subtelność Ireny, którą
Władysław Hasior nazwał „Bardzo Jasna Panią”, przeciwstawiona jest bardziej dynamiczna
postawa Jurka. Kontrasty przecież się przyciągają! Pracą Ireny Moraczewskiej, jednocześnie
zaskakującą i przyciągającą uwagę, jest instalacja „Drzewo genealogiczne”. Transparentne
zdjęcia  portretów rodzinnych, umieszczone na przeciętych pniach  drzew, stanowią
integralną całość. Przodkowie – ziemianie, wraz z przodkami – mieszczanami, są
początkiem pni na których pojawiła się w dalszej kolejności autorka tej ciekawej instalacji. 

Zestawienie miasto – wieś, lub obszar zabudowany – obiekty natury, są nierozerwalnie
związane z twórczością Ireny Moraczewskiej. Już na samym wejściu do galerii zderzamy
się z instalacją „Obszar zabudowany”. W drewnianych klockach, poprzekładanymi
szklanymi  taflami, zamknęliśmy się sami. Zbudowaliśmy sobie własny obszar, w którym
żyjemy i poruszamy w sposób iograniczony. Mocna i jakże wymowna praca. 

Jerzy Derkacz z kolei – w jednej ze swoich
prac – nawiązał do tytułu „ON i ONA” . „ON” wychodzi ze starego, spatynowanego

drewnianego blatu, formą błyszczącego metalowego kwadratu. Kwadrat, mimo dystansu,
jest integralnie związany z drewnem. Naprzeciwko jest „ONA” . Spolerowana blacha
posiada w środku kwadratowy otwór, który jest równy kwadratowi, jaki posiada „ON”.
Razem tworzą pełną całość. 

Poszukiwania graficzne Jerzego Derkacza  w bardzo sterylnym i oszczędnym w środki
zobrazowaniu „Drogi krzyżowej” doczekały się form rzeżbiarskich. Trzy stacje: „XII -Krzyż”,
„XIII - Zdjęcie z krzyża” i  „XIV – Grób”, to bardzo mocny i oszczędny sposób przedstawienia
cierpienia Boga- człowieka. Na niezwykle malarskim, skorodowanym i spatynowanym
tle, rozgrywa się historia zbawienia świata, opowiedziana przy pomocy drucianej kraty.
Prostota środków, a jak bardzo bogata w treść. Niespodzianką dla zwiedzających jest
pokazanie przez Jerzego Derkacza prac malarskich i rysunkowych. Czucie koloru i formy,
jest przykładem na to, jak bardzo wszechstronnym jest artystą. Wystawę Ireny
Moraczewskiej i Jerzego Derkacza w Galerii Działań przy ul. Marco Polo 1 można
zwiedzać /wstęp bezpłatny/ do dnia 30 stycznia 2017 r. od poniedziałku do piątku w
godzinach 14 00 – 20 00. d r  s z t u k i  M a r i u s z  G a j e w s k i

Kino Dokumentu w ur-
synowskim Domu Sztu-
ki SMB „Jary” zaprosi-
ło sympatyków pol-
skiego filmu dokumen-
talnego na swój pierw-
szy tegoroczny pokaz,
wzbogacony spotka-
niem z twórcami. Obej-
rzeliśmy „Łowców
miodu” Krystiana Ma-
tyska, pełnometrażo-
wy obraz przyrodni-
czy, który właśnie
ubiega się o nominację
do Orła – Polskiej Na-
grody Filmowej.

„Łowcy miodu” opowiada-
ją o tradycjach pszczelarstwa
i tajnikach życia rojów psz-
czelich. Zaskakująca jest już
pierwsza sekwencja filmu.
Bierze w niej udział pszcze-
larz miejski Kamil Baj. Oto
na dachu nowoczesnego
gmachu w dzisiejszej War-
szawie staje… pasieka! 

Matysek – scenarzysta, re-
żyser i autor rewelacyjnych
zdjęć do „Łowców miodu”
w jednej osobie – podąża na-
stępnie z kamerą tropem ak-
torki i działaczki ekologicz-
nej Magdaleny Popławskiej
do Augustowa, Baszkirii i
Nepalu, by poznać tajniki
wytwarzania miodu oraz
zbierania go przez bartni-

ków. Obiektyw zagląda do
ula czy tradycyjnej barci w
pniu drzewa. Kamera cyfro-
wa przyspiesza do tysiąca
pięciuset (!) klatek na se-
kundę, wskutek czego psz-
czoły na ekranie, przy pro-
jekcji z prędkością 25 klatek
na sekundę, poruszają się w
tempie majestatycznym,
które nadaje im wygląd lata-
jących machin z filmu wo-
jennego. Dech zapierają eks-
cytujące zdjęcia wysokogór-
skie z Nepalu.

W Domu Sztuki, w cieka-
wym spotkaniu z licznie
przybyłymi i zauroczonymi
„Łowcami miodu” widzami,
obok reżysera wzięła udział
producentka filmu Dorota
Roszkowska.

Pokaz został sfinansowa-
ny ze środków Dzielnicy Ur-
synów m. st. Warszawy, a
zorganizowany we współ-
pracy ze Studiem Filmowym
Kalejdoskop. Partnerem po-
kazu było Stowarzyszenie
Filmowców Polskich. A B U

Jerzy Derkacz z Ireną Moraczewską pospołu

ON i ONA w Galerii Działań

W kinie Domu Sztuki

Pasjonujący dokument z życia pszczół
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AALLEE SSZZYYBBKKAA i elastyczna
pożyczka do 25 000 zł. 
Tel.: 668 681 911

PPOOŻŻYYCCZZKKAA do 25 000 zł, 
663 271 508

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

SSZZYYBBKKAA i elastyczna pożyczka.
Dzwoń lub sms: 668 681 911

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

PPOOLLSSKKAA SSZZKKOOŁŁAA PPLLAAKKAATTUU -
oprawione dzieła znanych

grafików - doskonały prezent,
603 116 405

SSPPRRZZEEDDAAMM antyki stylowe:
serwantka, mała komoda
angielska, biblioteka
dwudrzwiowa, 519 923 792

SSKKUUPP książek, każda ilość,
wszystkie dziedziny - dojazd,

606 900 333

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

ZZAASSIILLAACCZZEE ddoo llaappttooppóóww.
Naprawa-sprzedaż. Centrum
Serwisowe, ul. Meander 2 A,

tel. 22 649-68-43; 
668-108-222

AAUUTTOO SSKKUUPP,, 
WWaarrsszzaawwaa,, 

550011-229911-881122

AAUUTTOO SSKKUUPP
Kupujemy wszystkie auta 
z roczników 1998-2016, 

w każdym stanie.
Dojeżdżamy na miejsce.

Płacimy gotówką. 
Tel.: 533 730 695

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83

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

MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA,
matury, gimnazjalne, 605 783 233

PPIIEERRWWSSZZEE dwa (z siedmiu)
bliźniaki. Segment o pow.użytk.
147 m2, ogród 500 m2. Stan
deweloperski, Stara Iwiczna
(Łaziska). Tel: 606 661 278,
www.osiedleambrozji.pl. Jeszcze
w promocyjnej cenie.

SSPPRRZZEEDDAAMM dom w Powsinie,
667 581 419

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::
!KKaabbaattyy, 42 m2, 1 pok. 

z oddzielną widną kuchnią, do
remontu, 601 720 840

!KKaabbaattyy, 105 m2, 4 pok., dobry
standard, dobra cena, 
601 720 840,

!MMookkoottóóww, 83 m2, 4 pokoje, do
wejścia, Cena 630 tys. zł., 
601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 2  pok. 32 m2, do
wejścia, dobry standard, blok 
z windą, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 2 pok. 59 m2,
OKAZJA! Wysoki standard, taras,
świetna cena tylko 490 tys. zł, 
601 720 840

DDoommyy::
! 330000 mm22, do wejścia, Ursynów,

Las Kabacki, 601 720 840
!MMookkoottóóww, 240 m2, blisko

metra, segment, po remoncie.
Cisza, spokój, 601 720 840,, 

! PPóółł bblliiźźnniiaakkaa na działce 
450 m2, dobry standard, do
wejścia, blisko metra, dobra cena,
601 720 840,, 

! PPyyrryy, 350 m2, działka 1300
m2, blisko Las Kabacki. Świetny na
firmę, świetny na mieszkanie, 
601 720 840

! SSaaddyybbaa, dom 220 m2, fajny,
dobra cena,601 720 840

! SSeeggmmeenntt 290 m2/290 m2,
Ursynów ok. Pileckiego, do
wejścia, może być na firmę. Cena -
1 450 tys. zł, 601 720 840

! SSeeggmmeenntt skrajny Józefosław
317 m2, stan deweloperski. Cena
850 tys. zł do neg. Działka 450 m2,
601 720 840

!ZZaalleessiiee GG.. 350/3000 m2,
ładny dom na pięknej działce 
w świetnej cenie, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa Konstancin-

Borowina, 2000 m2, wszystkie
media, cisza, spokój, dobra cena
310 tys. zł., tel. 601 720 840

!DDzziiaałłkkaa Konstancin-
Jastrzębie, 2200 m2, wszystkie
media z kanalizacją, cisza, spokój,
las. Okazja! tylko 300 tys. zł,.
601 720 840

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKoonnssttaanncciinn - do wynajęcia

dom przy głównej ulicy, na firmę
lub do zamieszkania. 
Cena 10 000 zł., tel. 601 720 840

!MMookkoottóóww 125 m2, Pod
Skocznią, piękny apartament z
kominkiem i garażem. 
Cena 6500 zł., 601 720 840

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

standard. Świetny pod inwestycje.
Cena 430 tys. do negocjacji,  
601 720 840, 

AAGGEENNCCJJAA
NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII 

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

aappaarrttaammeennttóóww,, ddoommóóww,,
rreezzyyddeennccjjii,,

nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh ddzziiaałłeekk
ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj cczzęęśśccii

WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,,
PPiiaasseecczznnoo ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,,
WWiillaannóóww,, MMookkoottóóww,, SStteeggnnyy,,

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

wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett 

AAGGEENNCCJJAA
NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII 
““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee
ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń

ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,,
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

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

FFIIRRMMAA w Tarczynie zatrudni
operatorów wózków widłowych 
z doświadczeniem oraz
pracowników magazynowych,
umowa o pracę, 22 715 69 70

FFIIRRMMAA zatrudni na 1/2 etatu
gospodarzy domów i na 1/2

etatu administratora/kę. Mile
widziani także sprawni

renciści i emeryci, 
605 613 451

PPIILLNNIIEE PPOOSSZZUUKKUUĘĘ osób do
sprzątania bloków, chodników i
terenów zielonych na Ursynowie,
609 461 953; 
724 318 220

PPRRAALLNNIIAA na Ursynowie i w
Piasecznie zatrudni 2 kobiety. 
Tel: 575 942 929

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

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, pluskwy, 
606 652 601

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642 96 16

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214

DDOOMMOOFFOONNYY, 603 375 875
EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 

507 153 734
EELLEEKKTTRRYYKK, 666 890 886
EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 

507 153 734

FFRRAANNSSAATT 
509 610 850

GGLLAAZZUURRAA, remonty, 
796 664 599

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

MMAALLOOWWAANNIIEE 698 431 913
MMAALLOOWWAANNIIEE, gładź, 

505 73 58 27
MMAALLOOWWAANNIIEE, gładź, remonty,

507 120 438
MMAALLOOWWAANNIIEE, referencje, 

722 920 650
MMAALLOOWWAANNIIEE, szpachlowanie,

ocieplanie poddaszy, 513 137 581
NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 502

562 444

AAAAAA NNAAPPRRAAWWAA piekarników,
kuchenek mikrofalowych,
ceramicznych i indukcyjnych,
odkurzaczy, 604 660 792

NNAAPPRRAAWWAA pprraalleekk 
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

NNAAPPRRAAWWAA 
TTEELLEEWWIIZZOORRÓÓWW

502 288 514

OOCCIIEEPPLLAANNIIEE poddaszy pianą
pur, 668 327 588

PPIIEELLĘĘGGNNAACCJJAA drzew i
krzewów, wycinka, faktura, 
604 401 161

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII,, 
tanio, 

solidnie, 
501 535 889

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE,

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

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

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

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26;
22 842 94 02

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 501 829 771

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

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

Ważne telefony

LekkLekko nie będzie...o nie będzie...
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje DDaannuuttaa KKęęppaa
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 

SSoobboottaa,, 2288 ssttyycczznniiaa,, 1199..0000::
Teatr anglojęzyczny Uniwersy-
tetu Warszawskiego 

“The Cheerful Hamlets” za-
prasza na sztukę Petera Shaffe-
ra “Black Comedy”. Wstęp wol-
ny. Uwaga! Przedstawienie w ję-
zyku angielskim.

NNiieeddzziieellaa,, 2299 ssttyycczznniiaa,,
1188..0000:: “W Starym Kinie ze Sta-
nisławem Janickim”. Rekon-
strukcja cyfrowa komedii “Bę-
dzie lepiej” (Polska 1936, reż.
Michał Waszyński). Słowo
wstępne wygłosi red. Stanisław
Janicki. Wstęp wolny.*

Galeria Domu Sztuki zapra-
sza na wystawę prac Izabeli
Uchman p.n. “Na krawędzi sło-
wa”. Wstęp wolny.

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 SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

WW nniieeddzziieellęę 2299 ssttyycczznniiaa,, oo ggoo-
ddzziinniiee 1177::0000 odbędzie się spek-
takl “Królowa Śniegu”. Zapra-
szamy serdecznie w imieniu na-
szych najmłodszych aktorów z

Teatru Stokłosów oraz pani re-
żyser Zofii Szulakowskiej.
Wstęp wolny.

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

tteell..//ffaaxx 2222 664411 1199 1155

2277 ssttyycczznniiaa ((ppiiąątteekk)) ggooddzz..
1188,,0000 - Koncert  “Dzisiaj, ju-
tro, zawsze..”  Bohdan Łazuka
60 lat na scenie, fortepian Cze-
sław Majewski. Zaproszenia do
odbioru w DK SMB Imielin od
25 stycznia (środa) od godz.
18,00

2299 ssttyycczznniiaa ((nniieeddzziieellaa)) ggooddzz..
1177,,0000 - Otwarcie wystawy w Ga-
lerii Ucznia DK “Imielin” “Apetyt
na kolor”  - prace Pauliny Kra-
jewskiej - Pielaszkiewicz

55 lluutteeggoo ((nniieeddzziieellaa)) ggooddzz.. 1188
- Koncert Operetka z humorem
“przeBOYE i jej czułe słówka...”
Słowo - Piotr Stanisław, tenor -
Paweł Wytrążek, sopran - Doro-
ta Makulec, piano - Piotr Żukow-
ski. Zaproszenia do odbioru w
DK Imielin od 1.02.(środa) od
godz. 18

W Galerii Ucznia DK Imielin w
niedzielę 29.01 o godz. 17 od-
będzie się otwarcie wystawy ry-
sunku Pauliny Krajewskiej -Pie-
laszkiewicz pt;”Apetyt na kolor”
Autorka jest absolwentką Wy-
działu Grafiki na ASP w Warsza-
wie. Zawodowo zajmuje się pro-
jektowaniem graficznym ( logo,
foldery, książki) Wystawa czyn-
na do 9.02.2017 r.  od ponie-

działku do piątku w godz. 14.00-
20.00. Wstęp wolny. 

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

2266..0011,, cczzwwaarrtteekk ggooddzz.. 1188::0000 -
KLUB PODRÓŻNIKA pt. “MÓJ
IZRAEL”. Spotkanie poprowadzi
JACEK MŁYNARSKI 

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

2266..0011 - cczzwwaarrtteekk - spotka-
nie z dr Izabelą Winiarską w
cyklu Język - historia - kultura
pt.: “Najstarsze polskie ele-
mentarze”

3311..0011 - wwttoorreekk - spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu Opowieści o miło-
ściach pt.: “Nowa Heloiza”

0022..0022 - cczzwwaarrtteekk - spotka-
nie z drem Kamilem Kopanią
w cyklu W trosce o dziedzic-
two przeszłości pt.: “Mogilno,
Czerwińsk, Kruszwica i Tum
pod Łęczycą, czyli odkrywa-
nie i restauracja romańskich
kościołów”

0077..0022 - wwttoorreekk - spotkanie z
drem Piotrem Laskiem w cyklu
Inaczej o sztuce pt.: “Dyskretny
urok burżuazji. Sztuka drugiej
połowy XIX wieku”

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

Apel burmistrza Roberta Kempy
SSzzaannoowwnnii MMiieesszzkkaańńccyy!!
Zwracam się z apelem do Państwa o rozwagę i

pomoc potrzebującym, o większe zainteresowanie
tym co dzieje się wokół nas, szczególnie o opiekę
nad osobami starszymi i wymagającymi opieki.
Nie omijajmy obojętnie osób bezdomnych czy pod
wpływem alkoholu, bo to one są najczęściej
ofiarami silnych mrozów. Gdy zobaczysz kogoś
narażonego na wychłodzenie organizmu i nie
możesz sam pomóc, alarmuj odpowiednie służby.

Dzwoniąc na numery alarmowe: 112, 997 lub
986 możesz uratować komuś życie!

B u r m i s t r z  D z i e l n i c y  U r s y n ó w
R o b e r t  K e m p a

FFuunnddaaccjjaa „„AALLTTEERRNNAATTYYWWYY”” oodd 22000044 rr.. wwssppóółłpprraaccuujjee zz DDzziieellnniiccąą
UUrrssyynnóóww oorraazz DDoommeemm KKuullttuurryy IImmiieelliinn.. DDzziięękkii oowwooccnneejj kkooooppeerraaccjjii
mmoożżnnaa bbyyłłoo pprrzzeeddssttaawwiićć wwssppaanniiaałłee eeffeekkttyy zzaajjęęćć.. ZZaajjęęcciiaa ttrrwwaałłyy oodd
kkwwiieettnniiaa ddoo ggrruuddnniiaa 22001166 rr.. ii zzoossttaałłyy ssffiinnaannssoowwaannee pprrzzeezz DDzziieellnniiccee
UUrrssyynnóóww.. 
WW ddnniiuu 1144 ssttyycczznniiaa 22001177 rrookkuu ooddbbyyłł ssiięę wweerrnniissaażż,, kkoońńcczząąccyy ccyykkll
wwaarrsszzttaattóóww ddllaa uurrssyynnoowwsskkiicchh sseenniioorróóww ““MMaalloowwaanniiee nnaa JJeeddwwaabbiiuu ““..
WW GGaalleerriiii UUcczznniiaa DDKK IImmiieelliinn pprrzzyy uull.. DDeerreenniioowweejj 66 zzaapprreezzeennttoowwaałłoo
sswwoojjee pprraaccee oossiieemmnnaassttuu aauuttoorróóww.. WWyyssttaawwaa ttrrwwaałłaa ddoo 1155..0011..22001177
rr.. oo oobbeejjrrzzaałłoo jjąą ppoonnaadd 225500 oossóóbb..

Malowanie na jedwabiu
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