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P ogoda na Wszystkich Świę-
tych trafiła się taka, że chy-
ba sam Pan Bóg płakał nad

Polską. Chociaż już coraz mniej
miejsca na cmentarzach, wiele
osób z zapałem godnym lepszej
sprawy szukało śmierci na drogach
i bodaj około czterdziestu ją znala-
zło. I tym razem policyjna akcja
„Znicz” pomogła tylko w niewiel-
kim stopniu. A przecież najlepszym
wyjściem, jeśli chodzi o bezpieczeń-
stwo osób odwiedzających cmenta-
rze, byłoby składanie tych wizyt w
różnych terminach, bo zmarłym
czas odwiedzin ich grobów na-
prawdę jest obojętny. Zawsze byłem
przeciwny robieniu dobrych rze-
czy tylko od święta i zdania raczej
nie zmienię. Rodakom, którzy lu-
bią się pomodlić w obrządku chrze-
ścijańskim przypomnę, że już Bi-
blia zaleca w tej sprawie intym-
ność, a nie masowy udział w modli-
tewnych igrzyskach. 

W arszawa – zainspirowa-
na w 1975 pamiętną ak-
cją krytyka muzyczne-

go Jerzego Waldorffa – poszła 1 li-
stopada tradycyjnie na żebry pod
cmentarzami. A w żebraków prze-
istoczyli się jak zwykle królowie i
książęta scen i ekranów, między
innymi Daniel Olbrychski, Michał
Żebrowski, Teresa Lipowska, Maja
Komorowska, Artur Barciś, a obok
nich żebrała również prezydent sto-
licy Hanna Gronkiewicz-Waltz,

która poszła w ślady jednego ze
swych poprzedników – Marcina
Święcickiego. Na potrzeby ratowa-
nia zabytkowych cmentarnych in-
stalacji wszyscy ci prominenci wy-
żebrali od społeczeństwa 170 ty-
sięcy złotych i jest to kolejny bezcen-
ny dar od serca. Złośliwi szeptali
jednak po cichu, że gdyby pani pre-
zydent poszła z puszką do własne-
go małżonka i poprosiła o wrzuce-
nie tych paru groszy, jakie wziął
po sprzedaniu udziału w kamie-
nicy przy Noakowskiego 16, którą
współodziedziczył jako mienie kra-
dzione – kwota zebrana na ratowa-
nie cmentarnych zabytków była-
by o wiele większa. Złośliwość to
pewnie niepotrzebna, bo sama
HGW zwróciła się do prokuratury
o zbadanie przeszłego statusu owe-
go budynku i sprawdzenie, czy je-
śli chodzi o jego pokrętne losy, istot-
nie coś jest na rzeczy, czy tylko bez-
czelne pismaki nie wiedzieć czego
się czepiają. 

J ednym z żebrzących pod
cmentarzem był prezes Try-
bunału Konstytucyjnego An-

drzej Rzepliński, który zdaniem
wtajemniczonych powinien był ra-
czej zbierać kasę na potrzeby tej
instytucji, która ma być podobno
wkrótce odarta z funduszy. Marcin
Święcicki z kolei jest dla mnie war-
szawskim symbolem zmartwych-
wstania, Pamiętam bowiem do-
brze, iż bodaj w 1971 uznano go
za zmarłego, gdy w „Życiu War-
szawy” ukazała się wiadomość o
śmierci studenta Uniwersytetu
Warszawskiego Marcina Święcic-
kiego w Londynie. Ponieważ przy-
szły prezydent stolicy był swego
czasu jednym z najlepszych w Pol-
sce skoczków w dal, jego trener Lu-
domir Nitkowski natychmiast zde-
cydował, że koledzy ze skoczni ro-
zegrają konkurs upamiętniający

kolegę po fachu w czasie zawodów
o memoriał Janusza Kusocińskie-
go na stadionie Skry. I taki kon-
kurs rzeczywiście się odbył, a pu-
bliczność uczciła świeżego niebosz-
czyka minutą ciszy. Jakież było
nasze zdumienie, gdy już następ-
nego dnia Marcin wylądował na
Okęciu cały i zdrowy. Okazało się,
że z powodu zbieżności persona-
liów pomylono go z innym studen-
tem UW...

N o cóż, mylą się urzędnicy
przyznający komuś wła-
sność wartej ciężkie milio-

ny złotych kamienicy, to mogli się
również pomylić sportowcy, któ-
rzy chcieli kolegę przedwcześnie
położyć do trumny. Nie ma za to
najmniejszej pomyłki w tym, że
Unia Europejskich Stowarzyszeń
Futbolowych (UEFA) postanowi-
ła, że środowy mecz piłkarskiej Li-
gi Mistrzów pomiędzy Legią War-
szawa a Realem Madryt ma być
rozegrany bez udziału polskich
kibiców. Pozostawienie przy ta-
kiej okazji trybun po większej czę-
ści pustych było, prawdę mówiąc,
jedynym wyjściem, skoro banda

opryszków mieniąca się kibicami
Legii narozrabiała najpierw pod-
czas jej meczu na Łazienkowskiej
z Borussią Dortmund, a potem
wdała się w bójki z policją w Ma-
drycie. No cóż, wszystkim nam się
wydawało, że Polska to już Euro-
pa całą gębą, tymczasem kilku-
dziesięciu rozwydrzonych ban-
dziorów mocno podważyło tę opi-
nię. Co ciekawe, ów bandycki ele-
ment znajduje – o dziwo – popar-
cie ze strony niektórych polity-
ków, a nawet ze strony Kościoła.
Jakoś nie słyszałem, żeby „piel-

grzymka” madrycka spotkała się
z potępieniem episkopatu.  Na-
wiasem mówiąc, w tym samym
bandyckim stylu pobili się ostat-
nio kibole zmierzający na Derby
Trójmiasta, czyli na piłkarski
mecz Arki Gdynia z Lechią
Gdańsk. Jeden z działaczy wyja-
śnił rzeczowo, że stadion to nie te-
atr i nie ma co liczyć, iż na trybu-
nach będą zawsze zasiadać wy-
łącznie grzeczni chłopcy. Komuś
się widać w głowie pomieszało, je-
śli uważa, że zamiast bić brawo,
jeden kibic może bić drugiego ki-
bica, bo taka jest natura sportowe-
go widowiska. 

R ozwydrzenie kiboli bierze
się stąd, że utrzymuje się
wobec nich niezrozumia-

ła tolerancja. Cóż z tego, że od
wielu lat działacze piłkarscy spo-
tykają się z policją i z prawnika-
mi, kombinując, w jaki sposób
zaradzić złu, skoro wciąż nie ma
drakońskich kar finansowych, a
takie kluby jak Legia – zamiast
dyscyplinować rozrabiaków, wo-
lą ich hołubić, a już prezes Bogu-
sław Leśnodorski był z nimi do
tej pory za pan brat, czym w koń-
cu zraził do siebie współwłaści-
ciela spółki Legia Dariusza Mio-
duskiego. 

P isząc te słowa, mogę mieć w
zasadzie pewność, że rewan-
żowy mecz z Realem to już

na pewno pogrzeb warszawskiej, a
także polskiej piłki w Lidze Mi-
strzów, ale nie wątpię, że prawdzi-
wi kibice będą wierni drużynie z
Łazienkowskiej do grobowej deski.
I nie przeszkodzi im nawet to, że
dzisiejszy zespół to Bogiem a praw-
dą – przede wszystkim Legia Cu-
dzoziemska. 

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
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Rozpoznajesz tego mężczyznę?
Policjanci z wilanowskiego komisariatu prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży z klatki

schodowej roweru. Kamery monitoringu zarejestrowały wizerunek osoby, która może mieć z tym
związek. Każdy, kto rozpoznaje tego mężczyznę proszony jest o kontakt osobisty lub telefonicz-
ny z policjantami z wydziału kryminalnego w siedzibie jednostki przy ulicy Okrężnej 57.

Do zdarzenia doszło 23 października tego roku przy ulicy Hlonda. Nieznany dotąd sprawca do-
konał kradzieży z klatki schodowej roweru. Kamera monitoringu zarejestrowała prawdopodob-
nie wizerunek osoby, która może mieć z tym związek.

Każdy, kto rozpoznaje tego mężczyznę proszony jest o kontakt osobisty lub telefoniczny z po-
licjantami z wydziału kryminalnego w siedzibie jednostki przy ulicy Okrężnej 57.  

Informacje można przekazać dzwoniąc na numer 22/ 603 25 03, 603 14 67 albo w formie elek-
tronicznej pisząc na adres: oficer.prasowy.krp2@ksp.policja.gov.pl

Zaginął Janusz Jackowski
Policjanci z Mokotowa poszukują Janusza Jackowskiego lat 82, który w dniu 24 października

2016 roku wyszedł z mieszkania i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną, a miejsce je-
go pobytu nie jest znane. Prosimy o kontakt każda osobę, która widziała zaginionego lub ma ja-
kiekolwiek informacje o miejscu jego pobytu.

Janusz Jackowski urodzo-
ny 25 czerwca 1934 roku, za-
mieszkały w Warszawie.

Rysopis:
-wzrost 165 cm;
-średnia budowa ciała;
-włosy szpakowate,

W dniu zaginięcia ubrany
był w zimową kurtkę kolo-
ru jasnozielonego, czapkę
szarą z daszkiem, spodnie z
materiału koloru szarego,
czarne sandały, okulary ko-
rekcyjne.

Wszystkie osoby, które po-
siadają jakiekolwiek infor-
macje mogące pomóc w
ustaleniu miejsca pobytu Ja-
nusza Jackowskiego proszo-
ne są o kontakt z Komendą
Rejonową Policji Warszawa
II przy ul. Malczewskiego
3/5/7,  tel. 22 60 3 11 55,
22 603 18 26, lub najbliższą
jednostką Policji lub całodo-
bowymi numerami 112 i 997.
Informacje można również
przekazywać na adres ofi-
cer.prasowy.krp2@ksp.poli-
cja.gov.pl.
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PPAASSSSAA:: WW ssoobboottęę 55 lliissttooppaaddaa ooddbbęę-
ddzziiee ssiięę  UUrrssyynnoowwsskkii FFeessttiiwwaall WWoolloonnttaa-
rriiaattuu.. CCoo kkrryyjjee ssiięę ppoodd nnaazzwwąą tteeggoo wwyy-
ddaarrzzeenniiaa?? 

ŁŁUUKKAASSZZ CCIIOOŁŁKKOO:: Podczas Ursynow-
skiego Festiwalu Wolontariatu zapre-
zentują się aktywne na Ursynowie orga-
nizacje pozarządowe, zrzeszone w
Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecz-
nego, szczególnie te z zakresu spraw
społecznych, wspierania niepełno-
sprawnych czy pracy na rzecz senio-
rów. Będzie to znakomita okazja, aby
dowiedzieć się czegoś o ich działalności
oraz o możliwości podjęcia współpracy
w charakterze wolontariusza. Zachę-
cam wszystkich, którzy myślą o tym,
aby trochę swojego czasu przeznaczyć
na pomoc innym ludziom. 

KKttoo mmoożżee zzoossttaaćć wwoolloonnttaarriiuusszzeemm ?? 
Właściwie każdy kto dysponuje do-

brą wolą i potrafi wygospodarować so-
bie czas, od ucznia szkoły ( osoby nie-
pełnoletnie za zgodą rodziców) po se-
niorów.  Wolontariat, to praca społecz-
na, dobrowolna i nieodpłatna, która
może przynosić niewymierne korzyści
wolontariuszowi oraz podopiecznym
fundacji czy stowarzyszeń.  

NNaa cczzyymm ppoolleeggaa pprraaccaa wwoolloonnttaa-
rriiuusszzaa?? 

Każda organizacja pozarządowa ma
swoją specyfikę i odmienne potrzeby
w zakresie wolontariatu. Tym bardziej
zachęcam do obecności na naszym fe-
stiwalu, podczas którego będzie moż-
na zapoznać się ze wszystkimi szcze-
gółami. Jestem przekonany, że każda

deklaracja pomocy, wsparcia zosta-
nie wykorzystania. W pracy na rzecz
ludzi chorych, ubogich czy potrzebu-
jących każda pomoc się przyda. Każ-
de ręce do pracy zostaną zagospoda-
rowane. Ale bardzo często wystarcza
sama obecność i poświęcony potrze-
bującemu czas. Można także angażo-
wać się w akcje charytatywne, mają-
ce na celu pozyskiwanie funduszy na
funkcjonowanie poszczególnych or-
ganizacji pozarządowych, a przecież
ich potrzeby niemal zawsze przekra-
czają możliwości.   

AA ccoo zz ttyymmii,, kkttóórrzzyy nniiee mmaajjąą cczzaassuu
aabbyy ssiięę zzaaaannggaażżoowwaaćć?? 

Zawsze można wspierać finansowo,
np. poprzez przekazanie 1 % podatku
na rzecz organizacji pożytku publicz-
nego, ale przecież nie tylko. Można
wspierać także w zakresie edukowa-
nia. Uważam, że przekazywanie do-
brych wzorców, postawy pełnej empa-
tii i krzewienie tego szczególnie wśród
najmłodszych jest bardzo cenne i za-
sługuje na uznanie. Na Ursynowie dzia-
ła wiele fundacji i stowarzyszeń wspie-
rających najbardziej potrzebujących.
Tworzą je bardzo wartościowi, wrażli-
wi i wspaniali ludzie. Naprawdę każdy
chętny znajdzie organizację, której pro-
fil będzie mu odpowiadał i w której
działalność można będzie podjąć  z po-
żytkiem dla siebie i dla społeczeństwa.
Dlatego gorąco polecam uczestnictwo
w Ursynowskim Festiwalu Wolontaria-
tu, który odbędzie się w sobotę, w go-
dzinach 11.00 – 15.00, w Sali J.U. Niem-
cewicza Urzędu Dzielnicy. 

W LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego na Ursynowie odbyło się uroczyste
podsumowanie 49. Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. W auli szkoły zebrali się
przedstawiciele wszystkich stołecznych dzielnic, władz miejskich, Szkolnego Związku
Sportowego oraz goście honorowi, którymi byli: Tomasz Majewski (dwukrotny złoty
medalista igrzysk olimpijskich w pchnięciu kulą), Krzysztof Kaliszewski (trener
Anity Włodarczyk, również dwukrotnej złotej medalistki olimpijskiej, ale w rzucie
młotem) oraz prof. Andrzej Mastalerz (rektor AWF Warszawa).

Podsumowanie wprawiło w doskonały nastrój przedstawicieli władz Ursynowa, które reprezentowała
przewodnicząca Rady Dzielnicy Teresa Jurczyńska-Owczarek oraz burmistrz Robert Kempa wraz z
zastępcami. W klasyfikacji łącznej ursynowskie podstawówki osiągnęły najlepszy wynik w Warszawie,
a gimnazja zajęły drugie miejsce. 

Gimnazjum nr 92 im. Jana Ursyna Niemcewicza wywalczyło drugą lokatę w klasyfikacji szkół na
tym poziomie, z kolei zeszłoroczny triumfator wśród szkół ponadgimnazjalnych – 70. LO im. A.
Kamińskiego – tym razem było trzecie.

Znakomite wyniki ursynowskich uczniów pozwoliły zająć Dzielnicy drugie miejsce w klasyfikacji
łącznej  (zsumowane wyniki wszystkich szkół z Warszawy – od podstawówek po licea).

„Wyniki sportowe bywają nieprzewidywalne, często decyduje nawet łut szczęścia. Dziś jako dzielnica
cieszymy się z naszego wysokiego miejsca w 49. edycji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, jednak
najistotniejsze jest konsekwentne propagowanie sportu masowego i zdrowego trybu życia, dziękuję
więc wszystkim, którzy się do tego przyczyniają przynosząc uznanie dla naszej dzielnicy..” – tak
ocenia występ Ursynowa w WOM zastępca burmistrza Rafał Miastowski. 

Serdecznie zapraszamy na ostatnie spotkanie w najbliższą sobotę. W ramach
projektu Latający Dom Kultury - warsztaty plenerowo-architektoniczne dla dzieci”,
który poparło 1 069 mieszkańców, odbywają się weekendowe zajęcia dla
najmłodszych. Temat spotkania w sobotę 5 listopada to „Ciasteczka Alicji z Krainy
Czarów i żabia perspektywa”. Bezpłatne warsztaty prowadzone przez artystów
plastyków odbywają się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 w
godz. 11.00-13.00. Obowiązują zapisy pod nr tel. 22 648 65 81. 

W ramach projektu „Ursynowskie Murale”, który poparło 952 mieszkańców powstają 3 murale na
budynkach przy ul. Meander 16, ul. Kazury 10, ul. Na Uboczu 4. Dwa z nich – ptaki i miś – zostały już
ukończone i można je podziwiać w pełnej okazałości. Obecnie trwają prace przy ostatnim muralu, który
będzie przedstawiał Stanisława Anioła – postać filmową z serialu Alternatywy 4 (wyreżyserowanego
przez Stanisława Bareję) graną przez Romana Wilhelmiego. Zapraszamy do oglądania, a jeśli
chcielibyście ich więcej na Ursynowie, to już od 1 grudnia będzie można zgłaszać projekty do nowej
edycji budżetu partycypacyjnego. Więcej na ursynow.pl

W ramach projektu „Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na wybranych ulicach
Ursynowa”, który poparło 2 891 osób, powstały pasy rowerowe w dwóch lokalizacjach: na ul.
Cynamonowej i na ul. Dereniowej na odcinku ul. Gandhi – ul. Płaskowickiej. Na dalszym odcinku ul.
Gandhi – ul. Ciszewskiego prace budowlane związane z powstaniem pasów rowerowych rozpoczną
się wraz z pracami związanymi z sygnalizacją świetlną. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji
przetargowej na budowę pasów na ul. Bartoka. 

Zastępca burmistrza Ursynowa Łukasz Ciołko:

Zapraszam na Festiwal Wolontariatu

Docenił sam Tomasz Majewski

Ursynów potęgą w 49. WOM!

Realizacja projektów Budżetu Partycypacyjnego

Ursynowskie murale

ŁŁuukkaasszz CCiioołłkkoo ww KKlluubbootteeccee DDoorroossłłeeggoo CCzzłłoowwiieekkaa ((ffoottoo.. aarrcchhiiwwuumm KKlluubbootteekkii))
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PPAASSSSAA:: CCzztteerrddzziieeśśccii llaatt mmiinnęęłłoo jjaakk zz
bbiicczzaa ssttrrzzeelliiłł.. TTyymm bbaarrddzziieejj wwaarrttoo pprrzzyy-
ppoommnniieećć ttaammttee ddrraammaattyycczznnee wwyyddaarrzzee-
nniiaa zz cczzeerrwwccaa 11997766 ww RRaaddoommiiuu,, kkttóórree
–– zzddaanniieemm OOjjccaa ŚŚwwiięętteeggoo JJaannaa PPaawwłłaa IIII
–– ssttaałłyy ssiięę wwssttęęppeemm ddoo rreewwoolluuccjjii llaatt
oossiieemmddzziieessiiąąttyycchh,, cczzyyllii ddoo ppoowwssttaanniiaa
NNSSZZZZ SSoolliiddaarrnnoośśćć......

BBRROONNIISSŁŁAAWW KKAAWWĘĘCCKKII:: W 1976 by-
łem mieszkańcem Radomia. Pracowa-
łem jako wychowawca dzieci głęboko
upośledzonych. Sam akurat nie byłem
uczestnikiem tamtych dramatycznych
wydarzeń, a jak wiadomo, doszło do
brutalnego stłumienia protestów robot-
niczych przez oddziały Milicji Obywa-
telskiej oraz Zmotoryzowanych Oddzia-
łów MO, Rezerwowych Oddziałów tej-
że i wreszcie ORMO – Ochotniczych re-
zerw MO. Przeciwko protestującym zo-
stała skierowana ogromna siła. A przy-
pomnę, że protest dotyczył drakońskich
podwyżek cen żywności. W następstwie
ataku MO, ZOMO, ROMO i ORMO set-
ki ludzi aresztowano, postawiono przed
kolegiami do spraw wykroczeń, a nawet
sądami, które przeprowadzały rozpra-
wy nawet nocą. Kilkanaście osób skaza-
no na 10 lat więzienia, a w świadomo-
ści społecznej najbardziej utrwaliły się
milicyjne represje w postaci tzw. ścieżek
zdrowia. Wzdłuż dwu szpalerów zo-

mowców przepuszczano uczestników
wydarzeń, bijąc ich pałkami szturmo-
wymi o długości 75 centymetrów.  Kto
zbyt szybko przeszedł przez szpaler,
musiał przejść jeszcze raz. Niektórzy
pod wpływem tego katowania chcieli
nawet popełnić samobójstwo, nie mo-
gąc wytrzymać bólu. Tak władza ludo-
wa rozmawiała ze społeczeństwem...

NNaalleeżżaałł ppaann ddoo ttyycchh,, kkttóórrzzyy zz ttaakkiimm
ppoottrraakkttoowwaanniieemm lluuddzzii nniiee mmooggllii ssiięę ppoo-
ggooddzziićć......

To prawda, mnie się to po prostu nie
mieściło w głowie. Dlatego, gdy w roku
1980, wyniku kolejnego społecznego
buntu, powstał Niezależny Samorząd-
ny Związek Zawodowy „Solidarność”,
włączyłem się do akcji upamiętnienia
ofiar Czerwca 1976, działając w zarzą-
dzie Regionu „Solidarności Ziemi Ra-
domskiej”. Zgłosiliśmy postulaty pocią-
gnięcia do odpowiedzialności osób, któ-
re doprowadziły do brutalnego potrak-
towania protestujących, zażądaliśmy
postawienia pomnika upamiętniające-
go ludzi skrzywdzonych przez milicyj-
nych siepaczy, a także wyjaśnienia przy-
czyn śmierci księdza Romana Kotlarza,
który 25 czerwca 1976 ze schodów ko-
ścioła św. Trójcy błogosławił protestują-
cych. Ksiądz został wielokrotnie pobity
przez tzw. nieznanych sprawców. Zmarł

18 sierpnia tamtego roku. W uroczy-
stościach żałobnych uczestniczyły tłumy
radomian. Ksiądz  został pochowany w
Koniemłotach pod Staszowem, w miej-
scu swojego urodzenia. 

JJaakkaa bbyyłłaa ppiieerrwwsszzaa rreeaakkccjjaa wwłłaaddzz nnaa
wwaasszzee ppoossttuullaattyy??

Zacznę od tego, że w obrębie Soli-
darności Ziemi Radomskiej byłem 16
marca 1981 roku w delegacji do Urzę-
du Rady Ministrów, gdzie rozmawiali-
śmy z wicepremierem Mieczysławem
Rakowskim. Rozmowy były burzliwe.
Rakowski stanowczo sprzeciwiał się po-
stulatowi upamiętnienia wydarzeń
czerwca 1976, uważając, że nie można
ich porównywać z tym, co zdarzyło się
w październiku 1956 i grudniu 1970. A
co do księdza Romana Kotlarza stwier-
dził, iż ten 48-letni kapłan zmarł...
śmiercią naturalną. 

KKttóóżż mmóóggłł mmóóggłł wwtteeddyy uuwwiieerrzzyyćć ww ttaa-
kkąą pprrzzyycczzyynnęę zzggoonnuu??

Oczywiście, wyjaśnienie Rakowskie-
go było całkowicie niewiarygodne.
Śledztwo prokuratorskie w sprawie
śmierci księdza prokuratura trzykrot-
nie umarzała z powodu niewykrycia
sprawców, zaś zajmującemu się tą spra-
wą ojcu Hubertowi Czumie z zakonu
jezuitów przysłano pocztą obcięty łeb
psa – z dopiskiem: ciebie też taki los

spotka. Trzeba
zaznaczyć, że
w 1984 – a by-
ło to już po
śmierci księ-
dza Jerzego
Popiełuszki,
zamordo-

wanego
przez es-
beków –
wszelkie
doku-
menty

związane
z księdzem

Kotlarzem dołączono do akt podręcz-
nych śledztwa w tej sprawie zamordo-
wania pierwszego z tych kapłanów.
Dziś prokuratura Instytutu Pamięci Na-
rodowej wznawia śledztwo, które mo-
że wreszcie wyjaśni, jak doszło do
śmierci ks. Kotlarza. Nawiasem mó-
wiąc, w tej chwili w Radomiu toczy się
proces sądowy przeciwko pracowni-
kom peerelowskiej Służby Bezpieczeń-
stwa, oskarżonym o próbę otrucia dzia-
łaczki NSZZ Solidarność Anny Walen-
tynowicz podczas jej pobytu w tym mie-
ście w 1981 roku. 

JJaakk wwyygglląąddaałłyy wwaasszzee ddaallsszzee ssttaarraanniiaa
oo uuppaammiięęttnniieenniiee ooffiiaarr RRaaddoommsskkiieeggoo
CCzzeerrwwccaa 11997766??

W marcu 1981 zostałem przewodni-
czącym społecznego komitetu budowy
pomnika „Ludzi Skrzywdzonych w
Związku z Radomskim Protestem Ro-
botniczym 25 Czerwca 1976 roku”. I
właśnie 25 czerwca 1981, w piątą rocz-
nicę tamtych wydarzeń w bliskości Ko-
mitetu Wojewódzkiego PZPR wmuro-
wany został akt erekcyjny pomnika w
obecności przewodniczącego NSZZ So-
lidarność Lecha Wałęsy i tłumów miesz-
kańców Radomia. W akcie znalazł się
taki napis: „Mając na względzie dobro
Ojczyzny naszej oraz prawo każdego
człowieka do poszanowania i godno-
ści osobistej, postanawiamy: przywró-
cić dobre imię zbeszczeszczonym i
skrzywdzonym ludziom pracy Ziemi
Radomskiej i wszystkim, których nie-
sprawiedliwość spotkała za okazanie
różnorakiej pomocy poszkodowanym.
Niech będzie im wszystkim zadośćuczy-
nieniem i znakiem solidarności dla po-
koleń Polaków, siłą Narodu i błogosła-
wieństwem pokoju...”. 

Zważywszy, że 13 maja 1981 doszło
w Rzymie do zamachu na Jana Pawła II,
przesłaliśmy mu wyrazy łączności z nim
i życzenia szybkiego powrotu do zdro-
wia. Z 70 projektów pomnika wybrano
jeden: Bronisława Kubicy, przedstawia-
jący w trzech bryłach przełomowe wy-

darzenia: 1956, 1970 i 1976. Mie-
liśmy przeświadczenie, że

pomnik zostanie po-
stawiony. Nieste-

ty, 13 grudnia
1981 woj-

skowa eki-
pa gen.
Wojcie-
cha Jaru-
zelskiego
wprowa-
dziła stan
wojenny,
wielu

działaczy Solidarności, w tym człon-
ków społecznego komitetu budowy ra-
domskiego pomnika – ze mną włącznie
– internowano. Nasz komitet został już
16 grudnia zdelegalizowany. Szóstą
rocznicę wydarzeń radomskich obcho-
dziliśmy w miejscu internowania w Kiel-
cach – wraz z Antonim Macierewiczem,
Juliuszem Braunem i Jerzym Stępniem,
później, już w nowej Polsce – prezesem
Trybunału Konstytucyjnego. 

DDoommyyśśllaamm ssiięę,, żżee ppoo wwyyjjśścciiuu zz iinn-
tteerrnnoowwaanniiaa wwcciiąążż ppaammiięęttaalliiśścciiee oo ppoo-
mmnniikkuu......

Oczywiście, ale od razu Służba Bez-
pieczeństwa zaczęła nas w miejscu po-
sadowienia kamienia węgielnego pod
pomnik intensywnie inwigilować, co
zaznaczone jest w tajnym dokumencie
specjalnego znaczenia. Np.19 paździer-
nika 1986 raportowano, że „przypadła
druga rocznica porwania i śmierci księ-
dza Jerzego Popiełuszki. W wyniku
podjętych przez nas działań nie dopusz-
czono do manifestacji i składania kwia-
tów pod pomnikiem Czerwiec 76”.
Wspomniany dokument opisywał re-
presje nakładana w latach 1981-1989. 

WW jjaakkiimm ssttooppnniiuu ddoottyycczzyyłłyy oonnee rróóww-
nniieeżż ppaannaa??

Byłem wielokrotnie aresztowany
prze uroczystościami pod pomnikiem,
w ich trakcie lub zaraz po nich, po-
dobnie jak kilkaset innych osób. Wła-
dze mogło mocno drażnić, że występo-
wałem też przed Kolegium ds. Wykro-
czeń jako obrońca skazywanych za
składanie kwiatów pod pomnikiem. A
w 1988 roku broniłem między inny-
mi Jerzego Stępnia. Zasadniczy prze-
łom nastąpił, prawdę mówiąc, dopie-
ro 4 czerwca 1991 w związku z wizy-
tą Jana Pawła II w Radomiu, gdzie Oj-
ciec Święty ukląkł przed kamieniem
upamiętniającym wydarzenia 1976 i
przez dłuższą chwilę się modlił. Obec-
ność papieża ogromnie podniosła ran-
gę tego miejsca pamięci, w którym
wciąż się czeka na pomnik według pro-
jektu Bronisława Kubicy. 

WWpprroosstt wwiieerrzzyyćć ssiięę nniiee cchhccee,, żżee tteenn
ppoommnniikk ddoo ddzziissiiaajj nniiee ssttaannąąłł......

Paradoks polega na tym, że aktualni
członkowie NSZZ Solidarność Ziemi
Radomskiej w specjalnej chwale uzna-
li, że miejsce to trzeba pozostawić w
formie, w jakiej nawiedził je Jan Paweł
II. I ja się z tą decyzją w pełni zgadzam.
Bo przecież najważniejsza jest faktycz-
na pamięć wśród ludzi, a nie forma pla-
stycznego wyrazu. 

DDoobbrrzzee ssiięę ssttaałłoo,, żżee TTeelleewwiizzjjaa PPoollsskkaa
ww pprrooggrraammiiee ppiieerrwwsszzyymm wwyyeemmiittoowwaałłaa
wwee wwrrzzeeśśnniiuu tteeggoo rrookkuu ffiillmm ddookkuummeenn-
ttaallnnyy pptt.. „„KKaammiieeńń”” ww rreeżżyysseerriiii JJaacckkaa
GGwwiizzddaałłyy......

Rzeczywiście, ten film przedstawia i
same wydarzenia radomskie, i historię
ich upamiętniania w okresie 1981-1991.
Końcowym akcentem filmu jest scena
ukazująca Jana Pawła II modlącego się
pod pomnikiem. I nie bez wzruszenia
ujrzałem w tym filmie zdjęcia doku-
mentalne SB z mojego aresztowania
pod pomnikiem. A wzruszających jest
wiele innych scen. Na szczęście historia
zatoczyła koło i dzisiaj nareszcie nikt
w wolnej Polsce nie musi się już oba-
wiać, że jego publiczna demonstracja
spotka się z brutalną reakcją władz. 

R o z m a w i a ł  M A C I E J  P E T R U C Z E N K O

Wywiad z Bronisławem Kawęckim, kustoszem pamięci Radomskiego Czerwca 1976

Kto jeszcze pamięta o „ścieżkach zdrowia”?

BBrroonniissłłaaww KKaawwęęcckkii –– wwcczzoorraajj ((nnaa ggóórrnnyymm
zzddjjęęcciiuu pprrzzeemmaawwiiaa oobbookk LLeecchhaa WWaałłęęssyy)) 
ii ddzziiśś ((zzddjjęęcciiee oobbookk)) 
ZZddjjęęcciiaa aarrcchhiiwwaallnnee:: WWoojjcciieecchh SSzzeeppeettoowwsskkii
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Branży wyścigowej w Polsce wreszcie należy się normalność

TTAADDEEUUSSZZ PPOORRĘĘBBSSKKII:: PPrroosszzęę oo ppooddssuu-
mmoowwaanniiee kkoońńcczząącceeggoo ssiięę ppoowwoollii sseezzoonnuu
22001166..

WWŁŁOODDZZIIMMIIEERRZZ BBĄĄKKOOWWSSKKII:: – W
związku z prowadzonym remontem
Trybuny Honorowej był to trudny se-
zon ze względów tak logistycznych, jak
i organizacyjnych. Borykaliśmy się z
niezadowoleniem i irytacją widzów na
warunki, w jakich musieli spędzić ten
sezon. Do tego dochodziła utrudniona
praca komisji technicznej, komentato-
rów i wszystkich służb zajmujących się
zabezpieczeniem mityngów. Mam jed-
nak nadzieję, iż wiele z tych osób rozu-
miało, że aby nasz tor mógł odzyskać
swoją świetność, niezbędny był remont
jego centralnego budynku. Jeżeli nato-
miast chodzi o aspekt wyścigowy, to

uważam, że był to jeden z najlepszych
sezonów w ostatnich latach.

CCoo ssiięę ww ttyymm rrookkuu uuddaałłoo??
WWŁŁOODDZZIIMMIIEERRZZ BBĄĄKKOOWWSSKKII:: –

Przede wszystkim udało się, pomimo
wspomnianego remontu Trybuny Ho-
norowej, przyciągnąć więcej widzów i
partnerów biznesowych. Udało nam
się również wprowadzić kolejne udo-
godnienia dla widzów. Udostępnili-
śmy nowe wejście, co rozładowało ko-
lejki, a osobom niepełnosprawnym i
rodzicom z wózkami zapewniliśmy ła-
twy wjazd na teren toru. Przy każdym
z wejść pojawił się parking dla rowe-
rów. Wprowadziliśmy nowy, przejrzy-
sty system informacyjny, ułatwiający
poruszanie się po naszym obiekcie,

szczególnie osobom,
które pojawiały się
tutaj po raz
pierwszy.
Utworzyliśmy
nową strefę
gastrono-
miczną
obok Try-
buny II.
Udało się
też przy
współ-
pracy z
ZTM
zwiększyć
częstotli-
wość kurso-
wania auto-
busu linii 300.
Również na-
miot na środku to-
ru, będący czaso-
wym rozwiązaniem na
czas remontu Trybuny Ho-
norowej, dobrze zdał egzamin. Jak
pan widzi, chyba udało nam się zrobić
wiele, by jeszcze przyjemniej ogląda-
ło się wyścigi. 

AA ccoo ssiięę nniiee uuddaałłoo??
WWŁŁOODDZZIIMMIIEERRZZ BBĄĄKKOOWWSSKKII:: –

Przede wszystkim nie udało nam się
przewidzieć frekwencji na rozpoczęcie
sezonu. W tym dniu liczba widzów prze-
rosła nasze najśmielsze oczekiwania i
niestety pojawiły się kolejki – przy ka-
sach, przy wejściu na tor, no i przy punk-
tach gastronomicznych. Wyciągnęliśmy
z tego zdarzenia wnioski i pojawiły się
rozwiązania, o których już wspomina-
łem, czyli dodatkowe wejście z kasami
oraz strefa gastronomiczna obsługiwa-
na przez partnera zewnętrznego, po-
siadającego duże doświadczenie w ob-

słudze imprez masowych. Przez więk-
szość sezonu ten model działał bardzo
dobrze. Niestety w dniu Wielkiej War-
szawskiej ponownie było za mało stano-
wisk z napojami, co spowodowało spo-
re niezadowolenie widzów. Przed sezo-
nem 2017 będziemy ten aspekt dopra-
cowywać, aby takie sytuacje nie miały
już miejsca. 

ZZ wwyyśścciiggoowweeggoo ppuunnkkttuu wwiiddzzeenniiaa ddoo-
cchhooddzziiłłyy ddoo nnaass ggłłoossyy oo zzbbyytt mmaałłeejj

oobbssaaddzziiee ggoonniittww,, sszzcczzeeggóóllnniiee
ttyycchh nnaajjwwaażżnniieejjsszzyycchh.. 

WWŁŁOODDZZIIMMIIEERRZZ
BBĄĄKKOOWWSSKKII:: Rozu-

miemy te głosy,
ale należy pa-

miętać, że są
to w końcu
gonitwy po-
za grupami,
dla najlep-
szych koni i
jak sami
bywalcy to-
ru powia-
dają – ilość
nie zawsze

idzie w parze
z jakością.

Zresztą, mniej-
sza liczba koni

zgłoszonych do
gonitw poza grupa-

mi w stosunku do lat
ubiegłych uczestniczyła je-

dynie w St. Leger i w Wielkiej
Warszawskiej.

WW zzwwiiąązzkkuu zz rreemmoonntteemm TTrryybbuunnyy HHoo-
nnoorroowweejj wwiiddzzoowwiiee nniiee mmooggllii ww ttyymm sseezzoo-
nniiee kkoorrzzyyssttaaćć zz ppuunnkkttóóww ggaassttrroonnoommiicczz-
nnyycchh ttaamm uussyyttuuoowwaannyycchh.. ZZnniikknnąąłł „„GGrrzzyy-
bbeekk””,, ww zzaammiiaann ppoojjaawwiiłłaa ssiięę ssttrreeffaa ggaa-
ssttrroonnoommiicczznnaa zzaa TTrryybbuunnąą IIII.. JJaakk ttoo rroozz-
wwiiąązzaanniiee ssiięę sspprraawwddzziiłłoo??

WWŁŁOODDZZIIMMIIEERRZZ BBĄĄKKOOWWSSKKII:: –  Sam
pomysł likwidacji „Grzybka” był zarów-
no sukcesem, jak i porażką. Z jednej
strony bowiem pojawiła się przestrzeń
i zniknął budynek zasłaniający widok z
Trybuny II na ostatnie metry przed ce-
lownikiem, ale z drugiej strony widzo-
wie stracili punkt gastronomiczny w tej
części toru, co było odczuwalne szcze-
gólnie w związku z remontem Trybuny
Honorowej. Wiosną remont trybuny i

brak „Grzybka” nie były jeszcze tak od-
czuwalne, latem część stałych i nowych
widzów korzystała z nowej strefy ga-
stronomicznej koło Trybuny II, ale w
okolicach Trybuny Honorowej faktycz-
nie zabrakło takiego miejsca dla wi-
dzów. Natomiast jesienią, gdy jest
już dużo chłodniej, brak punktów
gastronomicznych w zamkniętym
pomieszczeniu Trybuny Honoro-
wej był bardzo odczuwalny. Dla-
tego tuż po zakończeniu tego sezo-
nu rozpoczniemy rozmowy z pod-
miotami, które będą w stanie za-
pewnić obsługę w trakcie sezonu
2017 na stałym wysokim poziomie.
Przed nowym sezonem czeka nas
dużo pracy w dopracowaniu obsługi
gastronomicznej na terenie toru.

ZZddaanniieemm oossóóbb oodd llaatt ooddwwiieeddzzaajjąąccyycchh
ttoorryy,, zz rrookkuu nnaa rrookk ssppaaddaa lliicczzbbaa wwiiddzzóóww..
JJaakk wwyygglląąddaałł ppoodd wwzzggllęęddeemm sseezzoonn
22001166??

WWŁŁOODDZZIIMMIIEERRZZ BBĄĄKKOOWWSSKKII:: –  Nie
mogę potwierdzić tych subiektywnych
spostrzeżeń. Dane ze sprzedaży biletów
do strefy A i B  wykazują rokroczny
wzrost liczby widzów, nieprzerwanie
od 2008 roku, odkąd Totalizator Spor-
towy pojawił się na Służewcu. Również
strefę A z namiotem odwiedziło więcej
gości. Szczególnie cieszy nas wzmożo-
ne zainteresowanie w duże dni wyścigo-
we jak Derby, Dzień Arabski pod patro-
natem szejka ze Zjednoczonych Emira-
tów Arabskich, czy Wielka Warszaw-
ska, gdy bilety cateringowe rozeszły się
błyskawicznie i z przykrością musieli-
śmy odmawiać sprzedaży sporemu gro-
nu osób chętnych.

JJaakkiicchh nnaarrzzęęddzzii mmaarrkkeettiinnggoowwyycchh
uużżyywwaa TToottaalliizzaattoorr SSppoorrttoowwyy,, bbyy ppooppuu-
llaarryyzzoowwaaćć wwyyśścciiggii kkoonnnnee wwśśrróódd wwaarr-
sszzaawwiiaakkóóww??

WWŁŁOODDZZIIMMIIEERRZZ BBĄĄKKOOWWSSKKII:: –  Od
kilku sezonów naszym głównym narzę-
dziem są silne media społecznościowe.
Dzięki nim i stronie www na bieżąco ko-
munikujemy się z naszymi widzami. Do
tego dochodzi bieżąca komunikacja z
mediami. W tym roku na kanale TVP3
Warszawa pojawił się nasz cykliczny pro-
gram „Goniec Warszawski”. Dzięki nie-
mu mieliśmy okazję co tydzień przeka-
zywać widzom nowości z toru i zapra-
szać na Służewiec. Ważnym elementem
promocyjnym było również wejście ze
sprzedażą biletów do Internetu. Dzięki
temu udało się dotrzeć do młodszej gru-
py odbiorców, dla których wirtualne za-
kupy biletów to codzienność. O sukcesie
może świadczyć wynik sprzedaży przed
Wielką Warszawską – ponad 1600 bile-
tów w tym kanale dystrybucji. Co roku
coraz mocniej akcentujemy również
swoją obecność w różnych kanałach pro-
mocji zewnętrznej na mieście – w tym
roku pojawiły się nasze reklamy na au-
tobusach i na stacjach metra. Staramy
się, by nasza komunikacja marketingo-
wa była spójna, przejrzysta, a przede
wszystkim skuteczna.

ZZggooddzzii ssiięę PPaann zzee mmnnąą,, żżee ww ppooppuullaarryy-
zzaaccjjii tteejj ddyyssccyypplliinnyy ssppoorrttuu ppoommóóggłł wwaamm
wwyybbiittnnyy ooggiieerr VVaa BBaannkk,, kkttóórryy zz rraaccjjii bbyy-
cciiaa kkoonniieemm nniieeppookkoonnaannyymm cczzęęssttoo ggoośścciiłł
ww mmeeddiiaacchh??

WWŁŁOODDZZIIMMIIEERRZZ BBĄĄKKOOWWSSKKII:: –  To
prawda. W każdej dyscyplinie sportu po-
trzebne są wybitne jednostki. Tak jak dla
polskiej piłki nożnej ważny jest Robert Le-
wandowski, a dla tenisa Agnieszka Ra-
dwańska, tak u nas taką gwiazdą jest
ogier Va Bank. Dzięki jego osiągnięciom
dużo łatwiej promuje się wyścigi. Cieszy
również to, że pojawiają się kolejni kan-
dydaci do miana gwiazd – młody, ale już
z wielkimi sukcesami dżokej Szczepan
Mazur oraz konie, takie jak ogier Cacci-
ni, który wygrał tegoroczne Derby, a w
Wielkiej Warszawskiej pobił Va Banka,
czy młoda arabska klacz Shannon Qu-
een, która w pierwszym sezonie startów
wygrała wszystkie sześć gonitw.

JJaakkiiee wwyyddaarrzzeenniiaa uuzznnaałłbbyy PPaann zzaa nnaajj-
wwaażżnniieejjsszzee ww bbiieeżżąąccyymm sseezzoonniiee??

WWŁŁOODDZZIIMMIIEERRZZ BBĄĄKKOOWWSSKKII:: – Oczy-
wiście, te dotyczące polskich osiągnięć
wyścigowych, czyli wygranie przez Va

Banka ważnej gonitwy w niemieckim
Baden - Baden, piękna walka tego konia
z tegorocznym derbistą Caccinim w Wiel-
kiej Warszawskiej i niespodziewane, acz
pewne i zasłużone, zwycięstwo treno-
wanego na Służewcu arabskiego ogiera
Tefkira w Nagrodzie Europy podczas
Dnia Arabskiego. Ważnym wydarzeniem
był również powrót z Wrocławia na Słu-
żewiec gonitwy Liry (Oaks) dla 3-letnich
klaczy pełnej krwi. Tegoroczna rywaliza-
cja w tym wyścigu pokazała jak ważna
jest to gonitwa dla wyścigów, bo jest to ry-
walizacja klaczy, bez których nie będzie
polskiej hodowli.

TTrrwwaa rreemmoonntt TTrryybbuunnyy HHoonnoorroowweejj..
KKiieeddyy ppllaannoowwaannee jjeesstt zzaakkoońńcczzeenniiee pprraacc??

WWOOJJCCIIEECCHH BBAARRTTOOSSZZEEKK:: – Zakoń-
czenie robót budowlano-remontowych
planowane jest na koniec lutego 2017.
Równolegle w okresie od listopada 2016
do marca 2017 trwać będą prace związa-
ne z aranżacją wnętrza Trybuny Honoro-
wej, czyli wyposażenie funkcjonalne i
meblowanie. Należy podkreślić, że jest to
pierwsza kompleksowa modernizacja tej
trybuny od momentu jej wybudowania w
1939 roku.

CCzzyy rroobboottyy pprrzzeebbiieeggaajjąą zzggooddnniiee zz hhaarr-
mmoonnooggrraammeemm??

WWOOJJCCIIEECCHH BBAARRTTOOSSZZEEKK:: – Aktual-
nie prace przebiegają zgodnie z harmo-
nogramem. Jedyny poślizg wystąpił w
lecie 2016 roku z powodu przedłużającej
się procedury uzyskania zgód od Sto-
łecznego Konserwatora Zabytków, mię-
dzy innymi na rodzaj szkła niezbędnego
do oszklenia Trybuny Honorowej. Wspo-
mniany poślizg został uwzględniony w
harmonogramie i nie ma wpływu na pla-
nowane zakończenie prac budowlano-
-remontowych.

CCzzyyllii ww pprrzzyysszzłłyymm sseezzoonniiee ppuubblliicczznnoośśćć
bbęęddzziiee mmooggłłaa kkoorrzzyyssttaaćć zz TTrryybbuunnyy HHoonnoo-
rroowweejj??

WWOOJJCCIIEECCHH BBAARRTTOOSSZZEEKK:: – Tak,
wszystkie zaplanowane prace zostaną
zakończone przed sezonem 2017. Szcze-
gółowy sposób ustalenia i wykorzysta-
nia stref dla gości zostanie przygotowa-
ny przez zarządcę obiektu – Oddział Wy-
ścigi Konne TS.

KKiieeddyy zzaakkoońńcczzyy ssiięę rreemmoonntt TTrryybbuunnyy
IIII ii cczzyy ww kkwwiieettnniiuu pprrzzyysszzłłeeggoo rrookkuu nnaa iinn-
aauugguurraaccjjęę sseezzoonnuu zzoossttaanniiee oonnaa ooddddaannaa
ddoo uużżyyttkkoowwaanniiaa ww ccaałłoośśccii??

WWOOJJCCIIEECCHH BBAARRTTOOSSZZEEKK:: – Planuje-
my, by Trybuna II została dopuszczona
do użytkowania na rozpoczęcie sezonu
wyścigowego w 2017 roku. Trybuna II
nie będzie zmodernizowana w całości, a
decyzja o przystąpieniu do dalszych prac
oraz ich zakresie, na przykład montaż
systemu ogrzewania, podjęta zostanie
najprawdopodobniej w 2017 roku.

CCzzeeggoo mmoożżeemmyy ssiięę ssppooddzziieewwaaćć ww pprrzzyy-
sszzłłyymm sseezzoonniiee?? CCzzyy lliicczzbbaa ddnnii wwyyśścciiggoo-
wwyycchh ppoozzoossttaanniiee nnaa tteeggoorroocczznnyymm ppoozziioo-
mmiiee?? 

WWŁŁOODDZZIIMMIIEERRZZ BBĄĄKKOOWWSSKKII:: – Należy
spodziewać się kontynuacji dotychczaso-
wych działań, z drobną jednakże ewolu-
cją. Liczba dni będzie taka sama lub bar-

dzo podobna, czyli około 54. Większa
liczba dni wyścigowych to ryzyko zimo-

wych gonitw, czyli ryzyko dla zdrowia
koni i ludzi, na co nie możemy sobie

pozwolić. Planowane jest przy-
wrócenie gonitw PASB, gdyż
chronią one polską hodowlę
wyścigowych koni czystej krwi
arabskiej, w zamian za ekste-
riery, które kiedy jest ich zbyt
dużo po prostu hodowlę osła-
biają, co niestety potwierdza-
ją statystyki. Generalnie, za-
danie przywrócenie właści-
wych proporcji pomiędzy wy-
ścigami wszystkich ras i kate-

gorii jest wyzwaniem, nad któ-
rym pracujemy wspólnie z pre-

zesem Polskiego Klubu Wyścigów
Konnych.

JJaakkiiee ssąą ppllaannyy iinnwweessttyyccyyjjnnee nnaa pprrzzyy-
sszzłłyy sseezzoonn?? 

WWOOJJCCIIEECCHH BBAARRTTOOSSZZEEKK::  – Obecnie
budżet inwestycyjny, a co za tym idzie
plany inwestycyjne, są w trakcie usta-
leń. W przyszłym roku planowanych jest
wiele prac, między innymi wykonanie
projektu remontu istniejącego komplek-
su stajni, przystąpienie do realizacji re-
montu wybranej stajni, wykonanie pro-
jektu nowego budynku stajni zgodnego
z wyłożonym projektem Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzenne-
go, modernizacja poszycia dachowego
stajni, przystąpienie do prac związanych
z modernizacją alei dojazdowej  – włącz-
nie z zasilaniem, oświetleniem, monito-
ringiem i mediami, przystąpienie do wy-
konania projektu budowlanego Trybu-
ny III, urządzenie placu zabaw dla dzie-
ci pomiędzy Trybuną II i III, wykonanie
drogi pożarowej w okolicy Trybuny Ho-
norowej i Trybuny II, czy modernizacja
mostków wzdłuż ciągów drogowych we-
wnątrz terenu toru.

CCoo zz nnaammiiootteemm ssttoojjąąccyymm nnaa śśrrooddkkuu
ttoorruu??

WWŁŁOODDZZIIMMIIEERRZZ BBĄĄKKOOWWSSKKII::  – Jak
już wspomniałem wcześniej, namiot na
torze jest rozwiązaniem tymczasowym,
awaryjnym, wynikającym z konieczności
znalezienia dodatkowej przestrzeni dla
widzów w trakcie remontu Trybuny Ho-
norowej. Nie mamy w planach utrzyma-
nia go tam na stałe. Oczywiście, istnieje
możliwość wykorzystania takiego roz-
wiązania w duże dni wyścigowe, gdy bę-
dzie taka konieczność lub gdy taką wo-
lę wyrażą sponsorzy wspierający wybra-
ne dni wyścigowe.

CCzzyy rroozzwwaażżaacciiee ppaańńssttwwoo zzmmnniieejjsszzee-
nniiee ppooddssttaawwoowweejj ssttaawwkkii pprrzzyynnaajjmmnniieejj ww
ggrraacchh ppoorrzząąddkkoowweejj ii ddwwóójjkkoowweejj,, kkttóórraa ww
ooppiinniiii zzddeeccyyddoowwaanneejj wwiięękksszzoośśccii ggrraacczzyy
jjeesstt zzbbyytt wwyyssookkaa?? 

WWŁŁOODDZZIIMMIIEERRZZ BBĄĄKKOOWWSSKKII:: – Po każ-
dym sezonie wyścigowym przychodzi
czas analiz i wyciągania wniosków. Je-
stem przekonany, że kierownictwo spół-
ki “Traf”, organizującej koński totalizator,
dokładnie śledzi ten sezon, jak również
sygnały płynące z rynku. Nie chcę wcho-
dzić w kompetencję prezesa spółki “Traf”,
ale wydaje mi się, że spory wpływ na de-
cyzję co do wysokości stawek w najbliż-
szej przyszłości i samej gry będzie miała
nowa ustawa hazardowa, która obecnie
jest opracowywana.

CCzzyy ssąąddzzii PPaann,, żżee jjeesstt sszzaannssaa nnaa kkoo-
rrzzyyssttnnee zzmmiiaannyy ww uussttaawwiiee hhaazzaarrddoowweejj
uułłaattwwiiaajjąąccee ggrręę ww zzaakkłłaaddaacchh wwzzaajjeemm-
nnyycchh??

WWŁŁOODDZZIIMMIIEERRZZ BBĄĄKKOOWWSSKKII:: – Przy ta-
kiej determinacji do zmian systemowych,
jaką widać u wicepremiera Mateusza Mo-
rawieckiego, jestem dobrej myśli. Naszej
branży wyścigowej należy się normalność,
która w innych krajach jest normą.

CCzzyy pprrooppoonnoowwaannee zzmmiiaannyy bbęęddąą PPaannaa
zzddaanniieemm kkoorrzzyyssttnnee ddllaa wwyyśścciiggóóww kkoonn-
nnyycchh?? 

WWŁŁOODDZZIIMMIIEERRZZ BBĄĄKKOOWWSSKKII:: – Po
przeczytaniu projektu wydaje mi się, że
tak, ale trzeba być świadomym, że jest to
na razie projekt w fazie prac. Poczekajmy
z opiniami na ich koniec.

R o z m a w i a ł  Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t o  T S

O modernizacji torów wyścigów konnych na Służewcu, planach in-
westycyjnych na kolejne lata, sukcesach i porażkach w bieżącym
sezonie oraz o zmianach będących następstwem opracowywanej
ustawy hazardowej rozmawiamy z przedstawicielami Totalizato-
ra Sportowego: Włodzimierzem Bąkowskim – dyrektorem Oddzia-
łu Wyścigi Konne Warszawa Służewiec oraz z Wojciechem Bartosz-
kiem – dyrektorem Departamentu Wyścigów Konnych i Rozwoju.

SSeennssaaccyyjjnnyy ppoojjeeddyynneekk ww WWiieellkkiieejj WWaarrsszzaawwsskkiieejj nniieeppoo-
kkoonnaanneeggoo,, oopprroommiieenniioonneeggoo ssppeekkttaakkuullaarrnnyymm ssuukkccee-
sseemm nnaa ZZaacchhooddzziiee ooggiieerraa VVaa BBaannkk ((66)) zz tteeggoorroocczznnyymm
ddeerrbbiissttąą CCaacccciinniimm ((11)) eelleekkttrryyzzoowwaałł ccaałłąą PPoollsskkęę..

WWiizzuuaalliizzaaccjjaa pprrzzyysszzłłeeggoo ppoommiieesszzcczzeenniiaa ddllaa ssęęddzziióóww ii kkoommeennttaattoorróóww..

WWłłooddzziimmiieerrzz BBąąkkoowwsskkii

WWoojjcciieecchh BBaarrttoosszzeekk
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M ieszko I – to według róż-
nych ustaleń liczący 600-
800 lat dąb szypułkowy,

ostaniec Puszczy Mazowieckiej, egzy-
stujący przy ul. Nowoursynowskiej.
Ma on 8,2 m grubości u podstawy i 25
m wysokości. Jest prawdopodobnie
protoplastą większości dębów rosną-
cych w rezerwatach Las Natoliński i
Las Kabacki. Po II wojnie światowej
od zagłady uchroniły Mieszka I Zjed-
noczone Zespoły Gospodarcze INCO
Veritas /o czym mówiła tablica infor-
macyjna wisząca na jego pniu/. Dzię-
ki staraniom i finansom tej firmy w la-
tach 1972-1975 przeprowadzona zo-
stała kuracja jego schorzeń. Zmursza-
łą część pnia usunięto, zaś pozostałe
części zakonserwowano, a ubytki
drewna wypełniono cementem z nie-
zbędnymi sączkami odwadniającymi.
W połowie lat 90-tych ubiegłego wie-
ku, gdy Zjednoczone Zespoły Gospo-
darcze już nie istniały, zabrakło jed-
nak troski o kondycję dębu. Na skutek
tego i w wyniku nasilającego się parcia
w kierunku ursynowskich inwestycji
budowlanych, Mieszkowi I ponownie
zagroziła zagłada. I wtedy ursynow-
skiemu patriarsze przyrody pomogły
publikacje prasowe, m. in. mojego au-
torstwa. W latach 1992-1999 zamieści-
ły je takie tytuły, jak: “Aura”, “Przyro-
da Polska”, “Zielone Brygady”, “Pa-
smo”, “Nasza Metropolia”, “Biuletyn
Wilanowski”. Ich motyw przewodni
stanowił następujący akapit: “Mieszko
I wydaje od lat ciągły “niemy krzyk”.
Czyni to wzniesionymi błagalnie ku
niebu kikutami konarów i murszeją-
cym pniem. Tak, jakby skarżył się na
ludzi i na instytucje, od których – mi-
mo obowiązku troski o pomniki przy-

rody - nie może doczekać się ochrony
przed zbliżającą się, na skutek ich za-
niedbań, śmiercią”.

Jako niezbędne przedsięwzięcia
ochronne, postulowałem:

- solidne podparcie zdrowych jesz-
cze konarów Mieszka I metalowymi
wspornikami /na wzór tych, jakie zasto-
sowano dla ochrony legendarnego Bart-
ka, najstarszego w Polsce dębu-pom-
nika przyrody rosnącego w Górach
Świętokrzyskich/,

- skuteczną ochronę przed nasilającą
się presją urbanizacyjną,

- uwolnienie od oddziaływania
wstrząsów komunikacyjnych, czyli wy-
łączenie z ruchu kołowego przyległe-
go odcinka ul. Nowoursynowskiej /co
powinno przyczynić się także do ochro-
ny usytuowanego po drugiej stronie tej
ulicy Rezerwatu Przyrody Las Natoliń-
ski/,

- zapewnienie Mieszkowi I czystej
wody, której został pozbawiony na sku-
tek wykopania tuż koło niego rowów
melioracyjnych odwadniających teren
dla potrzeb budownictwa miejskiego,

- stosowne ogrodzenie zabezpiecza-
jące przed bezpośrednią penetracją lu-
dzi i zwierząt,

- ciągłą fachową opiekę ze strony spe-
cjalistów-dendrologów i ogniw admini-
stracji odpowiedzialnych za ochronę
przyrody.

I stotę zagrożeń dla Mieszka I i in-
nych wartości przyrodniczych do-
strzegł także ówczesny poseł Piotr

Szkudlarek. Dlatego w 1997 r. złożył
on stosowny wniosek w Prokuraturze
Rejonowej dla Warszawy - Mokotowa.
Ale urząd ten – wbrew stanowi faktycz-
nemu – uznał, że opiece nad pomnika-

mi przyrody na tym terenie nie można
niczego zarzucić. Mieszko I – co pocie-
szające – nie uległ jednak zagładzie. Do
jego ochrony przystąpił bowiem pobu-
dzony wielokrotnymi publikacjami pra-
sowymi samorząd lokalny. Zaowoco-
wało to realizacją wymienionych po-
wyżej postulatów, formułowanych na
łamach prasy. Tuż obok Mieszka I poja-
wił się także anonimowy tekst, którego
końcowa część brzmi:

“Weteran, co pamięta 
najdawniejsze dzieje,
Czasy glorii, goryczy, 

chwały i sromoty...
Tym mocniejszy, im starszy, 

nic nim nie zachwieje,
Żaden wicher historii, 

żadne losu sploty...
Stary dąb, choć nie stoi 

już na dróg rozstaju,
Nie umrze, nie pogrąży się 

w smutnym niebycie.”

Miejmy więc nadzieję, że – w
myśl zawartego w tym tek-
ście życzenia – żaden wicher

historii, żadne losu sploty” nie zaszko-
dzą już Mieszkowi I. Oczywiście, jeżeli
nadal będzie on doznawał merytorycz-
nej troski ze strony ludzi i instytucji do
tego powołanych. Wypada jednak za-
uważyć – to pod adresem czynników
mających czuwać nad pomnikami przy-
rody – że Mieszkowi I niezbędny jest
osobisty “dowód tożsamości” w posta-
ci tablicy informacyjnej /która mogłaby
zawisnąć na jego ogrodzeniu/.

Wierzba Powstańcza – to sta-
ra wierzba płacząca, rosną-
ca na zachodnim skraju

resztówki Błoni Wilanowskich przy ul.
Rzodkiewki. Wznosi się nad mogiłą pię-
ciu żołnierzy z Batalionu “Parasol” 1/,
utworzonego z młodzieży Szarych Sze-
regów do zadań specjalnych przez Kie-
rownictwo Dywersji KG AK. Kryje ona
– o czym zaświadcza napis na kamien-
nej płycie – prochy poległych tu w dru-
gim dniu Powstania Warszawskiego:
Ludwika Michałowskiego, lat 21, An-

drzeja Klawera, lat 21, i trzech nierozpo-
znanych ich towarzyszy.

Wpierwszej połowie lat 90-
tych – co budziło zdumie-
nie i smutek – zabrakło tu

troski ochronno-upamiętniającej. Nisz-
czone przez wichry i ludzi pień i gałęzie
starej wierzby ulegały coraz bardziej
połamaniu i próchnicy. Nikt nie trosz-
czył się o jej dalsze losy. Do jej postępu-
jącego zniszczenia, co dostrzegałem
podczas kolejnych wizji lokalnych, przy-
czyniały się grupki okolicznych wyrost-
ków, urządzające sobie tu beztroskie
zabawy /czepianie się gałęzi, wchodze-
nie na wierzchołek, podpalanie spróch-
niałych części pnia/. Ale mimo tego,
wierzba – chociaż coraz bardziej rachi-
tyczna – trwała na posterunku.

Przemyślawszy ten stan rzeczy,
wspólnie ze spotkanym tu
przypadkowo starszym miesz-

kańcem pobliskiej Wolicy, przeprowa-
dziłem, poczynając – jak się okazało –
od prowodyrów tutejszych harców, roz-
mowę. Przypadkowy spacerowicz /któ-
ry zastrzegł sobie nieujawnianie nazwi-
ska/ okazał się  znawcą okupacyjnych
wydarzeń na tym terenie. Wkrótce ze-
brała się wokół niego cała grupa do-
tychczasowych swawolnych chłopców,
teraz wsłuchujących się w jego opo-
wieść. Na zakończenie wszyscy klęcząc
zwróceni twarzami do powstańczej mo-
giły modlili się długo i żarliwie. Od tej
pory nie było tu i nie ma swawolnych
harców. Zaistniało właściwe temu miej-
scu skupienie i poczęły pojawiać się
kwiaty na mogile poległych powstań-
ców. Publikacje w prasie lokalnej /”Biu-
letyn Wilanowski”, “Panorama Połu-
dnia” i inne tytuły/ wzbudziły troskę o
powstańczą mogiłę i o płaczącą wierz-
bę-wartowniczkę. Samorząd wilanow-
ski odtworzył i korzystnie zmodyfikował
ogrodzenie powstańczej mogiły, a tak-
że zabezpieczył przed zniszczeniem sta-
rą wierzbę. Podczas kolejnych rocznic
Powstania pojawiają się kwiaty z biało-
-czerwonymi szarfami od Urzędu m.
st. Warszawy i Urzędu Dzielnicy Wila-
nów, jak również wizytówki Społecz-

nego LO Nr 4 i Gimnazjum im. Batalio-
nu “Parasol”. Na deszczułce pod zna-
kiem “Parasola” umieszczono napis:
“Dopóki czerni się ścieżka ku tej krzywej
wierzbie, pod którą za Polskę oddali-
ście życie, dopóty ten naród godzien
jest wolności”.

Jest to dewiza godna uwagi i re-
fleksji. Trzeba jednakże pamię-
tać, że – mimo zabiegów

ochronnych – wiek tej steranej już ży-
ciem wierzby-strażniczki powstańczej
mogiły nie będzie nadzwyczaj długi.
Długowiecznymi drzewami, pod któ-
rymi mogłaby nawet przez setki lat
“czernić się ścieżka” ku powstańczej
mogile, są – jak świadczy żywot święto-
krzyskiego Bartka czy ursynowskiego
Mieszka I – dęby. Zachęcałbym więc
ponownie Urząd Dzielnicy Wilanów i
zainteresowane czynniki społeczne do
przysposobienia do roli długowiecz-
nych strażników powstańczej mogiły
na wzniesieniu przy ul. Rzodkiewki kil-
ku - wyrosłych nieopodal - dębów. Mo-
głaby towarzyszyć im - posadzona obok
tej wciąż trwającej - nowa wierzba pła-
cząca, która w przyszłości zastąpiłaby
swoją poprzedniczkę. Sugerowałbym
także podjęcie starań celem ustalenia
tożsamości “trzech nierozpoznanych
towarzyszy” oraz ukazania patriotycz-
nego zaangażowania wszystkich /tak-
że tych znanych z imienia i nazwiska/
pięciu żołnierzy z “Parasola” poległych
tu 2 sierpnia 1944 r.. Mogłyby przyczy-
nić się do tego Muzeum Powstania War-
szawskiego, Instytut Pamięci Narodo-
wej, Rada Ochrony Pamięci, Walki i Mę-
czeństwa.

d r  S t a n i s ł a w  A b r a m c z y k

11.. Oddział “Parasol”, utworzony w
sierpniu 1943 r. /poprzednie kryptonimy
“Agat”, “Pegaz”/ był do lipca 1944 r. kom-
panią, następnie batalionem liczącym
580 żołnierzy. Wykonywał akcje prze-
ciw funkcjonariuszom SS, Gestapo i po-
licji. Ich dziełem było m.in. wykonanie
wyroku Polski Walczącej na F. Kutscherze,
hitlerowskim dowódcy SS i policji na dys-
trykt warszawski.

Mieszko I na Ursynowie i Wierzba Powstańcza w Wilanowie

Drzewa będące historią...
Drzewa żyją życiem, w którym i nasze życie się mieści – napisał Ste-
fan Żeromski. Do takich, żyjących i naszym życiem drzew-pom-
ników należą dąb Mieszko I i Wierzba Powstańcza. Warto przypo-
mnieć o ich istnieniu tak ze względu na ich znaczenie przyrodni-
czo-kulturowe, jak i na ciągłą potrzebę troski o ich kondycję. Szcze-
gólny urok wśród drzew-pomników roztaczają patriarchalne dę-
by, ale i wierzby także spełniają swoje funkcje.
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W niedzielę, 30 października mi-
nęło dokładnie 10 lat, odkąd w
poniedziałek, 30 października
2006 r., został otwarty Wydział
Obsługi Mieszkańców w ursynow-
skim ratuszu przy al. KEN 61. 

WOM to pierwszy wydział, który zo-
stał przeniesiony do nowego budynku
(jeszcze przed oficjalnym otwarciem
obiektu), ponieważ jest to najważniejsza
komórka z punktu widzenia obsługi
mieszkańców. Oznacza to, że mieszkań-
cy Ursynowa zaczęli korzystać z ratusza
wcześniej niż burmistrzowie dzielnicy i
większość pracowników urzędu. W ko-
lejnych tygodniach do nowego budynku
przeprowadzały się następne wydziały i
delegatury.

Budowa ratusza trwała 15 miesięcy, a
projekt budynku wykonała autorska pra-
cownia MWProjekt, architektów Micha-
ła Nocunia i Wojciecha Kakowskiego. 

Siedzibę urzędu dzielnicy doceniają
szczególnie ci mieszkańcy Ursynowa,
którzy pamiętają poprzednią lokaliza-
cję w kilku barakach przy ul. Lanciego.

W piątym roku działania samoobsługowych
wypożyczalni rowerowych w Warszawie, Veturilo nie
przestaje zyskiwać kolejnych sympatyków. Tylko od 1
marca grono użytkowników rowerów miejskich
powiększyło się o 70 tysięcy nowych osób. W sumie z
rowerów miejskich w stolicy korzysta już 445 tysięcy
użytkowników – w tym roku skorzystali z wypożyczalni
ponad 1,8 miliona razy.

W ciągu blisko 8 miesięcy tegorocznego sezonu Veturilo miały
miejsce 70 003rejestracje nowych użytkowników oraz 1 802
949wynajmów. Od momentu pojawienia się rowerów w stolicy, 445
953użytkowników dokonało 7 676 808wypożyczeń.

– Przed nami końcówka ostatniego sezonu Veturilo przed
czekającym nas wkrótce rozwojem systemu. Bardzo dobrym
prognostykiem przed tą rozbudową jest równie wysoki, jak przed
rokiem poziom natężenia wynajmów oraz stały i dynamiczny
wzrost liczby użytkowników – mówi Michał Dąbrowski, dyrektor
ds. Rozwoju Nextbike Polska. – W tym sezonie z wypożyczalni
skorzystało 70 tysięcy nowych osób, które wcześniej nie miały do
czynienia z rowerami miejskimi. Rejestrację odnotowujemy
statystycznie co niecałe pięć minut. To świetny wynik – dodaje.

Spośród 1,8 miliona wynajmów dokonanych od początku sezonu
darmowe było blisko 70 procent. Średni czas pojedynczego
wypożyczenia w tym sezonie wynosi 25 minut i 39 sekund.
Warszawiacy najczęściej korzystają z rowerów w godzinach 16:00
– 18:00, kiedy następuje prawie 20 procent wynajmów w skali
całego dnia.

Tegoroczny rekordzista skorzystał z Veturilo już 889 razy (średnio:
3,7 razy na dzień). Najczęściej wypożyczany rower to numer 60946,
po który sięgano 1620 razy (średnio: 6,8 razy na dzień).

W ramach podpisanej w sierpniu umowy na obsługę Veturilo –
Warszawskiego Roweru Publicznego w latach 2017 – 2020, w
przyszłym roku Nextbike rozbuduje system do 316 stacji i co
najmniej 4 660 rowerów.

M D

Veturilo bije 
rekordy

powodzenia!

VAGABUNDUS
Niedziela 06.11.2016 (do ujścia Bzury)

Wycieczka rowerowa na trasie Teresin - Paski - Chodaków -
Mistrzewice - Słubice - ujście Bzury do Wisły - Sladów  - Kępa
Polska - Famułki - Gnatowice - Teresin (ok. 50 km po drogach
asfaltowych i terenowych). W programie ognisko i pieczenie
kiełbasek i ziemniaków.

Wyjazd poc. KM 98452/98453 z W-wy Wsch. o 08:38, W-wy
Śródm. o 08:47, W-wy Zach. o 09:08. Przyjazd do Teresina-Ni-
epokalanowa o 09.47. Zbiórka na stacji Teresin-Niepokalanów
po przyjeździe pociagu.

Powrót poc. KM z Teresina-Niepokalanowa w późnych godzi-
nach popołudniowych.

Prowadzi: Andrzej Rosa (e-mail: andrzejrosa50@gmail.com)

Wtorek 08.11.2016 godz. 16:00
(pokaz slajdów z obozu w Normandii)

Druga część pokazu slajdów Małgorzaty Wojtatowicz z wy-
prawy rowerowej “Vagabundusa” do Normandii (w dniach
29.07-19.08.2016) pt. „Szlakiem gen. Stanisława Maczka”,
który odbędzie się w Domu Kultury Śródmieście przy ul. Smol-
nej 9 (wejście od Al. Jerozolimskich 2) zob. http://dks.art.pl/in-
dex.php?p=rep&s=&val=&f=2016-11

Pokaz organizowany jest w ramach Akademii Krajoznawców
Uniwersytetu III Wieku. Wstęp wolny.

Piątek 11.11.2016 Święto Niepodległości 
(szlakiem pomników niepodległości w Warszawie)

Doroczna wycieczka rowerowa z okazji Święta Niepodle-
głości na trasie Metro Plac Wilsona - Cytadela (X Pawilon, Bra-
ma Straceń) - Park Skaryszewski (cukiernia Misianka) - pra-
wobrzeżna nadwiślańska ścieżka rowerowa - Most Północny
- Park Młociny (ognisko) - Metro Młociny (ok. 40 km)

Zbiórka o godz. 09:00 na Pl. Wilsona przy wyjściu z metra.
Zakończenie ok. 16:00 na stacji metra Młociny

Prowadzący: Agnieszka, Andrzej i Mirosław Roman (e-mail:
aaaroman@gmail.com, tel. 510023300)

Ratuszowi na Ursynowie stuknęło 10 lat
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Piórem Derkacza

Zbigniew Boniek
nowy stary prezes PZPN

Czy jest coś, co łączy piłkę nożną z koszykówką.? Ostatnie wybory na prezesa Polskiego
Związku Piłki Nożnej, udowodniły że obydwie te dyscypliny łączy... piłka.  Delegaci  rozegrali
pomiędzy sobą mecz. Wynik 99 do 16 świadczy, że był to mecz koszykówki! Jedni rzucali piłkę
do kosza, drudzy stali i patrzyli. Wynik nie był zaskoczeniem. Już w czasie ostatniego zgrupo-
wania reprezentacji polski w piłce nożnej, kilku piłkarzom taki rezultat wyszedł w karcianym
pasjansie. Była okazja do świętowania, bo stare nawyki zawsze można kontynuować w nowym
wydaniu!.

J e r z y  D e r k a c z

Dyskurs społeczny może znudzić obywateli, nawet jeśli dotyczy spraw waż-
nych. Widoczna jest prawidłowość, że im mniej orientujemy się w tym,
o co w danej sprawie chodzi, tym szybciej przestajemy się nią intereso-

wać. Wolimy zostawić ją „fachowcom” zwykle lepiej od nas zorientowanym w dzie-
dzinie, której rzecz dotyczy. 

Niech oni się tym martwią. W końcu od tego są. Za to biorą pieniądze. I nie pomoże podgrzewa-
nie nastrojów ani zachęcanie obywateli do działania, jeśli są już czymś znudzeni. Na placu boju po-
zostają jedynie niedobitki w walce o przegraną już sprawę. Są to głównie ci, którzy z powyższą pra-
widłowością nie mogą się pogodzić. Za wszelką cenę chcą trwać przy czymś, co dla większości spo-
łeczeństwa jest już obojętne i nie wywołuje żadnych emocji.  Doświadczenie uczy nas, (chociaż nie
wszystkich), że każdy ogień kiedyś wygasa. Tym bardziej słomiany. 

Należę do pokolenia, które żyło w pokoju „gwarantowanym” przez socjalizm, choć niektórzy dok-
trynerzy zapewniali, że to dopiero przedpokój prowadzący do prawdziwego szczęścia – komuni-
zmu. Ten na szczęście pozostawał wciąż poza naszym zasięgiem. 

Mimo, że żyliśmy w pokoju, prawie o wszystko musieliśmy walczyć. Nawet o wspomniany już wcze-
śniej pokój (również pokój z kuchnią). Dla podkreślenia, jak ważna jest to walka, włączyli się w nią
niektórzy wielcy artyści, m. in. Pablo Picasso, który stworzył na tę okoliczność nową rasę gołębi –
gołębie pokoju. Gołębie uliczne, pocztowe ani żadne z żyjących nie nadawały się najwyraźniej do
tak szczytnego celu. 

Mając internacjonalistyczne wsparcie,
walczyliśmy dzielnie na wielu frontach.
Matki walczyły z biegunką u dzieci, rolni-
cy z imperialistyczną stonką, sportowcy
walczyli o medale, naukowcy o postęp.
Robotnicy walczyli z nieszczęsnymi nor-
mami wydajności, które z jakiegoś po-

wodu postanowili przekraczać. Do walki o lepsze plony włączały się kobiety, które odłożyły mniej
ważne, kobiece sprawy i przesiadły się na traktory. 

Wspominam z łezką w oku te próby naprawy świata i nasz udział w tym szlachetnym przedsię-
wzięciu. Jeśli kogoś to dziś śmieszy, to dobrze. Bo to w pełni uzasadniona i zdrowa reakcja. Warto
mieć dystans do niektórych „dań” serwowanych nam na talerzu przez polityków. Czasem podają
nam coś nie pierwszej świeżości. A nawet jeśli degustację pozostawimy historykom, fachowa oce-
na może nadejść już po terminie przydatności do spożycia.  Lepiej więc, wykorzystywać swój wła-
sny zmysł powonienia i smaku. 

Aby pozostawić Cię drogi czytelniku w nastroju refleksji – zamieszczam poniżej wierszyk, który
może zachęci do myślenia, a może rozbawi... 

DDeemmookkrraaccjjii bbrroońńmmyy wwcciiąążż!!

Większość twierdzi (nie bez racji),
Że żyjemy w demokracji. 
Inni bębnią zaś od rana:

- Demokracja jest łamana! 

Krąg obrońców chwackich zbierzmy,
Demokracji bronić śpieszmy!
Niech przy mężu stanie mąż. 
Demokracji brońmy wciąż!

Wszak przed nami wyższa racja -
Zagrożona demokracja! 
Na ulicę wyjdźmy razem, 
Bo obrona jest nakazem. 

Może znajdzie się ktoś mądry, 
Kto nam zagrożenia wskaże.

A my wtedy w słusznym gniewie 
Pomyślimy już o karze...

W kąt odrzućmy inne sprawy,
Gospodarkę, bezpieczeństwo.

My w obronie demokracji 
Pokazujmy swoje męstwo. 

Bardzo ważna rzecz – obrona.
Chciałbym wzmocnić to puentą,
Problem jednak w tym, że ona 

Sprawą jest cokolwiek dętą.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Demokracja zagrożona

„Doświadczenie uczy nas,
(chociaż nie wszystkich), że
każdy ogień kiedyś wygasa.
Tym bardziej słomiany”

77..
Dostaję maile - skarżył się Franio: 

Powiększ swą męskość. Skutecznie. Tanio!
Koledzy na to w śmiech: to nie dramat!
Olej je – mówią. – To spam. Reklama.

A na to Franio niepocieszony:
- Ale to maile od mojej żony.

88..
W sercu dżungli ekspedycja naukowa
Napotkała raz tubylca, gdy polował.

W internecie szybko się rozeszły wieści,
Że ma starzec lat około 130.

W telewizji poruszenie. Jest sensacja!
Chce z nim wywiad przeprowadzić każda stacja.

Starzec chętnie by wystąpił w nowej roli,
Ale nie wiem – rzekł - czy ojciec mi pozwoli.

Wszyscy w szoku. Człowiek ma już swoje lata,
Więc pytają: Jak to ojciec? Gdzie jest tata?

Tajemnica wyjaśniła się przypadkiem: 
Zaraz wróci. Jest na rybach z moim dziadkiem.

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo))
TTaakkżżee nnaa ffaacceebbooookkuu

SUCHARY Z INTERNETU (III)

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Koncert poświęcony Don Kichotowi i mu-
zyce hiszpańskiej oraz pokaz filmu o fla-
menco poprzedzony pokazem tego tańca
i prelekcją – to dwa wydarzenia w Domu
Sztuki SMB „Jary” podczas „Tygodnia
Hiszpańskiego na Ursynowie”. Obie im-
prezy zostały sfinansowane ze środków
inicjatora „Tygodnia…” – Dzielnicy Ur-
synów m. st. Warszawy. 

W popołudniowym koncercie z cyklu „Tam,
gdzie gra muzyka”, zatytułowanym „Sevillana,
Malaguena i Fandango czyli muzyczny świat Don
Kichota”, animatorka Marcelina Sowa czytała
dzieciom napisaną specjalnie dla nich adaptację
dzieła Cervantesa i wraz z nimi inscenizowała po-
szczególne sceny, zaś w gorących hiszpańskich
rytmach grało trio w składzie: Jolanta Schindler-
-Linette (instrumenty perkusyjne), Mikołaj Taba-
ko (trąbka) i Stefan Narojek (gitara).

Muzyczno-słowna forma przekazu wiekopom-
nego osiągnięcia kultury hiszpańskiej spodoba-
ła się zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom czy

opiekunom. Większość kilkuletnich uczestników
tej zabawy przy muzyce zapoznała się z takimi
postaciami, jak Don Kichot, Sancho Pansa, Dul-
cynea, co miało przecież niebagatelne znaczenie
edukacyjne.

Dawno nie widziano w Domu Sztuki tak rado-
snej publiczności, jak ta, która przed obejrzeniem
w tutejszym Dyskusyjnym Klubie Filmowym po-
etyckiego dokumentu wybitnego reżysera hisz-
pańskiego Carlosa Saury „Flamenco, Flamenco”
oklaskiwała ekspresyjny pokaz flamenco w wyko-
naniu Małgorzaty Wołyńczyk (taniec) i Andrzeja
Lewockiego (gitara, śpiew). Nie obyło się bez bi-
su, a jeszcze wcześniej krytyk filmowy i muzyko-
log Andrzej Lewocki ciekawie mówił o flamenco
w twórczości Saury. 

Sam film – obywający się bez akcji i dialogów,
skomponowany z układów choreograficznych i
pieśni, pięknie sfotografowany przez mistrza ka-
mery Vittoria Storaro – też zachwycił widzów,
którzy tłumnie przybyli na ten hiszpański wie-
czór z kinem, tańcem i muzyką. A B U

Don Kichot i flamenco – olé!
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Papierowe wariacje to tytuł wysta-
wy prac Tadeusza Serafina w domu
Kultury Stokłosy przy ul. Lachmana
5. Kuratorem wystawy jest Barbara
Bielecka-Woźniczko. Autor jest ab-
solwentem Wydziału Malarstwa
warszawskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych. Zajmuje się głównie: rysun-
kiem, pastelami reliefowymi. 

Tworzy przestrzenne kompozycje malar-
skie z wykorzystaniem rozmaitych materia-
łów, takich jak: tektura, papier, sznurki,
drewno etc. 

Papier (według kronik chińskich) został
ponoć wynaleziony w Chinach około 105 r.
n.e. Badania archeologiczne jednak wskazu-
ją, że był znany znacznie wcześniej. Ten ma-
teriał wykorzystywany w przeszłości jako
nadający się przede wszystkim do pisania
może w rękach współczesnego artysty być
źródłem całkiem odmiennych inspiracji. 

Papierowe wariacje to przykład nieskrępo-
wanej fantazji autora, posługującego się z
dużą swobodą papierem oraz innymi mate-
riałami, jako tworzywem plastycznym. Sta-
ją się one w jego rękach podatnymi i
wdzięcznymi środkami do aranżowania

przestrzeni, tworzenia kompozycji wiszą-
cych, mobilnych wypełniających kolejne sa-
le wystawowe. 

Warto wyjaśnić, że kompozycje Tadeusza
Serafina to nie tylko dekoracje i ozdoby, ale
przemyślane dzieła sztuki. Powstają zgod-
nie z tajnikami warsztatu artystycznego.
Uwzględniają zasady komponowania zarów-
no powierzchni, jak i przestrzeni. Stanowią
pomost pomiędzy malarstwem a rzeźbą. 

Ekspozycja wprowadza odmianę do wy-
stawowych pomieszczeń Galerii U w Domu
Kultury Stokłosy, w której zwykle prezen-
towane jest malarstwo, rysunek rzeźba i
grafika. 

Wystawie towarzyszy katalog sfinanso-
wany ze środków Dzielnicy Ursynów m.
st. Warszawy. Można oglądać ją do 23 listo-
pada. 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Pod koniec października uczniowie klasy II h w ursy-
nowskiej Szkole Podstawowej nr 323 im. Polskich
Olimpijczyków – wraz z wychowawczynią Krystyną Ka-
sprzyk – wzięli udział w warsztatach twórczych. Tym
razem  przygotowała i poprowadziła je artystka - ma-
larka Monika Kopczewska , która uzyskała dyplom z
wyróżnieniem w Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie w  2016 roku. 

Uczniowie z uwagą wysłuchali opowieści o głównych przedsta-
wicielach abstrakcji. Obejrzeli kilka prac  Wasilija Kandinsky’ego.
Malarka w bardzo sugestywny i przystępny sposób  tłumaczyła
„co artysta miał na myśli”. Następnie  zaprezentowała swoje prace,
na  widok których zewsząd rozlegało się: Ooooch! Ooojej! Był to wy-
raz najwyższego zachwytu wyrażony w sposób spontaniczny i ty-
powo dziecięcy. Uczniowie usłyszeli, że tworzenie abstrakcji  jest
trudne, ale nie niemożliwe. Nie  ma tu oczywistych reguł, a codzien-
ność jest potraktowana w sposób nie wprost. Wystarczy obudzić w
sobie kreatywność i wyobraźnię.

Artystka następnie zaprosiła uczniów do przedstawienia za pomo-
cą białych papierów, nożyczek i kleju bardzo trudnych tematów:
smutku, nudy, przestrzeni czy bezruchu. Początkowo tylko dwoje dzie-
ci podjęło się wykonania zadania. Pozostali nie mieli pomysłu. Dopie-
ro po indywidualnych rozmowach z artystką zabrali się do pracy.

Następne zadanie nikomu  już  nie sprawiło  problemów. Teraz
przy użyciu kolorów należało przedstawić np. zmęczenie, zdener-
wowanie, prędkość, złość. W ciągu kilkunastu minut powstały
świetne wycinanki – tak płaskie, jak i przestrzenne. 

Oglądając prace, nie można się powstrzymać od stwierdzenia, że
abstrakcja jest bardzo bliska dzieciom.

Warsztaty twórcze organizowane są dzięki wsparciu Wydziału
Kultury m. st. Warszawy dla dzielnicy Ursynów.

G r o n o  P e d a g o g i c z n e
S z k o ł y  P o d s t a w o w e j  n r  3 2 3  
i m .  P o l s k i c h  O l i m p i j c z y k ó w

W Galerii Ucznia DK SMB „Imielin” zostały otwarte 23
października dwie wystawy zbiorowe: ”Zamki, dwory,
młyny „ – ekspozycja stała na korytarzu Domu Kultury
SMB „Imielin” oraz „Tkanina i szkło” – wystawa czaso-
wa  w pomieszczeniu  galerii. 

Autorami prac są artyści amatorzy tworzący w pracowni pla-
stycznej Klubu A4 SMB „Imielin” przy ul. Amundsena 4. Prace po-
wstały pod kierunkiem absolwentki  wydziału architektury wnętrz
warszawskiej ASP, malarki miniatur , kopistki, projektantki wnętrz,
twórczyni  biżuterii srebrnej i witraży Joanny Wiślickiej. Oby-
dwie wystawy są podsumowaniem jej  rocznej współpracy z DK
„Imielin”. 

Pierwsza wystawa  to  malowane na płótnie akrylem i olejem ob-
razy ukazujące  przemijające piękno starych rezydencji, młynów,
malowniczych polskich wiejskich pejzaży . Wystawa druga to mar-
twe natury, w których  artyści prezentują  niezwykły talent obser-
wacji natury i doskonały warsztat pracy. Ciężkie, mięsiste fałdy
tkanin doskonale harmonizują z lekkością kruchego szkła bute-
lek, których  kształty tworzą odbicia światła i sąsiadujących przed-
miotów, zaś  rzucane cienie i refleksy tworzą strukturę podłoża, na
którym stoją. Zarówno zajęcia plastyczne dla seniorów w Klubie A4,
jak i wystawy w Galerii Ucznia prowadzone są przy wsparciu  finan-
sowym  Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. Wystawa pn. ”Tkani-
na i szkło” czynna jest  do 20 listopada , od poniedziałku do piątku
w godz. 14.00-20.00. Wstęp wolny.

Dzieci i sztuka abstrakcji

Wystawy w Galerii Ucznia

Papierowe wariacje w Domu Kultury Stokłosy
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AALLEE SSZZYYBBKKAA i elastyczna
pożyczka do 25 000 zł. 
Tel. 668-681-911

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

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

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

DDRREEWWNNOO opałowe i
kominkowe, 791-394-791

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509-548-582

SSZZLLAABBAANNYY elektryczne
parkingowe firmy Nice, 
tel.: 508-092-090

ZZAASSIILLAACCZZEE ddoo llaappttooppóóww.
Naprawa-sprzedaż. 

Centrum Serwisowe, 
ul. Meander 2 A, 

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

KKUUPPIIĘĘ 1-2 pokojowe, 
501-100-059

KKUUPPIIĘĘ 3-4 pokojowe, 
501-100-059

AANNGGLLIISSTTAA.. Absolwent UW,
wykładowca w wiodącej uczelni o
profilu ekonomiczno-prawnym.
Redagowanie, korekta i
konsultacje w zakresie prac
akademickich, pism urzędowych,
biznesowych, itp. Matury. Lekcje
indywidualne & komplety. 
Tel. 502-280-165; 
22 643-81-23

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

DDZZIIAAŁŁKKAA budowlana 1000 m2

Prażmów, 602-77-03-61
DDZZIIAAŁŁKKAA rolna 2800 m2

Prażmów, 602-77-03-61

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

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.  
Cena promocyjna do końca roku.

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, 
601 720 840, 

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

! PPookkóójj z oddzielną kuchnią 33
m2, Ip. Okęcie, ul. 17 Stycznia.
Cena 210 tys. zł. do negocjacji, 
601 720 840,

!Ursynów 44 m2, 2-pokojowe,
do rem., 601 720 840 

DDoommyy::
!MMookkoottóóww, 240 m2, blisko

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

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

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa Konstancin-

Borowina, 2000 m2, wszystkie
media, cisza, spokój, dobra cena
310 tys. zł.

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!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 zatrudni na 1/2 etatu
gospodarza domu. Zarobki min. 
11 zł/h. Tel.: 605-613-451

RROOZZNNOOSSZZEENNIIEE ulotek na
terenie Warszawy do skrzynek
pocztowych. Stawka dzienna 
60-100 zł netto. 
Tel.: 695-800-080

ZZeessppóółł SSzzkkóółł PPuubblliicczznnyycchh w
Mysiadle (ul. Kwiatowa 28)
zatrudni na zastępstwo na
stanowisko nauczyciela języka
angielskiego w klasach 1-3 Szkoły
Podstawowej (pełen etat). CV
proszę przesyłać na adres e-mail:
sekretariat@zspwmy.edu.pl . W
tytule maila proszę napisać
„Nauczyciel języka angielskiego”.
Telefon kontaktowy - 
(22) 462-85-20.

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ 2 panie do pralni
na Ursynowie i w Piasecznie. 
Tel.: 575-942-929

AANNTTEENNYY, 603-375-875
BBEEZZPPYYŁŁOOWWEE cyklinowanie,

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

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE, 
3x lakierowanie, naprawy,
wymiana listew. Remonty
mieszkań. Tanio, 
662-745-557

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE, układanie,
naprawy, 22 240-36-56

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642-96-16

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

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

501-311-371
EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 

507-153-734
EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 

507-153-734

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,, gładzie, 
22 240-87-31

MMAALLOOWWAANNIIEE, gładź, 
505-73-58-27

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

NNAAPPRRAAWWAA - lodówki, pralki,
502-562-444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp., 

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

NNAAPPRRAAWWAA 
TTEELLEEWWIIZZOORRÓÓWW

502-288-514

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII
tanio

solidnie, 
501-535-889

RREEMMOONNTTYY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

RROOLLEETTYY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602-380-218

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

TTEELLEESSEERRWWIISS, 501-829-771
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

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

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

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

7 0 1  3 2  2 0
Pogotowie Wodno 
– Kanalizacyjne 6 0 3  3 0 9  3 9 9

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

Dla wDla w szyszy sstkichtkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje RRyysszzaarrdd SSiikkoorrsskkii
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,, 55 lliissttooppaaddaa,, 1199..0000::
pokaz filmowy z cyklu „Kine-
Dok” – film „6 kroków” (Polska
2014, reż. Bartosz Dombrowski,
81 min.). Film drogi zabierający
widza w podróż do różnych
miejsc, ukazujący rozmaite sty-
le życia i charaktery. Pokaz zor-
ganizowany wspólnie z Kine-
Dok, Krakowską Fundacją Fil-
mową i Studiem Filmowym Ka-
lejdoskop. Wstęp wolny.

NNiieeddzziieellaa,, 66 lliissttooppaaddaa,, 1166..0000::
Teatr Za Daleki w Domu Sztuki
zaprasza dzieci na spektakl “Każ-
dy może świętym zostać”. Bez-
płatne karty wstępu wydaje ka-
sa Domu Sztuki od czwartku, 3
listopada, od godz. 18.00.*

Przedstawienie w sposób
atrakcyjny i przystępny dla naj-
młodszych przybliża im posta-
cie katolickich świętych.

NNiieeddzziieellaa,, 66 lliissttooppaaddaa,, 1188..0000::
„W Starym Kinie ze Stanisławem
Janickim” – film „Księżna Łowic-
ka” (Polska, 1932, reż. Janusz
Warnecki i Mieczysław Krawicz,
rekonstrukcja cyfrowa, 89 min.).
Melodramat historyczno-kostiu-
mowy o fikcyjnym romansie pol-
skiego patrioty Waleriana Łuka-
sińskiego z hrabianką Joanną
Grudzińską, która także z pobu-
dek patriotycznych poślubia Wiel-
kiego Księcia Konstantego, by
mieć wpływ na sprawy polskie.

Film zrealizowany z okazji
100. rocznicy Powstania listopa-
dowego. W rolach głównych: Ja-
dwiga Smosarska, Stefan Jaracz
i Józef Węgrzyn. Słowo wstępne:
red. Stanisław Janicki. Wstęp
wolny.*

W Galerii Domu Sztuki czynna
jest wystawa malarstwa i kolaży
i Anny Borcz z Wrocławia p.n.
„Moje tematy”. Wstęp wolny.

Dom Sztuki zaprasza dzieci i
młodzież na bezpłatne warszta-
ty babiarskie i wokalne.* W Do-
mu Sztuki została wznowiona
nauka tańców: bachata, salsa,
salsa kubańska i zouk. Szczegó-
łowe informacje na miejscu.

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

Rusza Dyskusyjny Klub Książ-
ki. By stać się jego członkiem, nie
trzeba znać się na literaturze ani
prowadzić poważnych rozmów.
Chodzi o dzielenie się wrażenia-
mi z przeczytanych książek.
Pierwsze spotkanie, na którym
określone zostaną zasady spo-
tkań i dobór lektur (te wypożycza
Instytut Książki) odbędzie się w
połowie listopada. Osoby zainte-
resowane prosimy o kontakt ma-
ilowy: e.walter@uw.edu.pl lub
pod nr telefonu: 503- 847- 000.

DDoo 2233 lliissttooppaaddaa trwa wysta-
wa prac L. Tadeusza Serafina pt.
„Ser-Pap”. Rysunki, pastele relie-
fowe i malarskie kompozycje
ażurowo przestrzenne można
podziwiać w Galerii U. Zaprasza-
my serdecznie! Wstęp wolny. Sfi-
nansowano ze środków dzielni-
cy Ursynów m. st. Warszawy

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

tteell..//ffaaxx 2222 664411 1199 1155

66 lliissttooppaaddaa ((nniieeddzziieellaa)) ggooddzz..
1188 – Koncert “Weź moją miłość”
piosenki Ireny Jarockiej śpiewa
Ludmiła Małecka z zespołem
Moment. Zaproszenia do odbio-
ru w DK Imielin od 3 listopada
(czwartek) od godz. 18,00.

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

0033..1111,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188::0000
– Wernisaż wystawy malarstwa
Romana JACHA pt.  „NIC NIE
MUSZĘ” z okazji 65-lecia pracy
twórczej i 85 urodzin autora

1177..1111,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188::0000 – z
cyklu “Spotkanie z ciekawym czło-
wiekiem” „CZTERY PORY ROKU –
PSZCZOŁY”. Spotkanie poprowa-
dzi Wanda KRÓL-IGNACZAK były
pracownik SGGW Instytutu Ho-
dowli Owadów Użytkowych

2211..1111,, ppoonniieeddzziiaałłeekk,, ggooddzz..
1188::0000 – Otwarcie wystawy prac
uczestników projektów „Kalej-
doskop” I i II edycja (projekty
współfinansowane przez m.st.
Warszawa, Dzielnica Ursynów)
oraz obrazy z warsztatów„Kolo-
ry życia na blejtramie” (projekt
„Kolaż integracyjny” finansuje
m.st Warszawa, Dzielnica Ursy-
nów) pt.  „SPOD RĘKI  DOJRZA-
ŁEGO CZŁOWIEKA”  

KKlluubb JJAARR 
uull.. KKoońńsskkii JJaarr 66 

TTeell.. 778899 005522 882233

Godziny otwarcia: pn.-ndz.:
15.00 do ostatniego gościa. Naj-
bardziej imprezowe miejsce na
Ursynowie reaktywowane!
Znajdź nas na facebooku:
https://www.facebo-
ok.com/klubjarreaktywacja

UUrrssyynnootteekkaa
uull.. ZZWWMM 55

tteell.. 2222 664488 1111 3322

Serdecznie zapraszamy w pią-
tek, 4.11. na spotkanie z Marze-
ną Rogalską. Z autorką książki
“Wyprzedaż snów” porozmawia
Magdalena Kuydowicz. Spotka-
nie odbędzie się o godz. 19:00 w
Wypożyczalni 139, al. KEN 21.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

0033..1111 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z dr. Kamilem Kopanią w cyklu
„W trosce o dziedzictwo prze-
szłości” pt.: „Instrukcje dla ludo-
znawców amatorów”

0088..1111 –– wwttoorreekk – spotkanie
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu „Opowieści o mi-
łościach” pt.: „Petrarka i Laura”

1100..1111 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie z
p. Lidią Sadkowską-Mokkas pt.:
„Warszawa skamandrytów”. Do
kupienia bardzo ciekawa książka.

1155..1111 –– wwttoorreekk – spotkanie z p.
Anną Reichert w cyklu Dwudziesto-
lecie międzywojenne w Warsza-
wie: artyści znani i nieznani – kino,
teatr, muzyka pt.: „Halina Szmol-
cówna – czy tylko primabalerina?”

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