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Geneza ZaduszekAmeryka w Trumpkach Konkurs na 40–lecie
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W dniu Narodowego Święta
Niepodległości – 11 listopda – zostanie
otwarta Świątynia Opatrzności Bożej 
w Wilanowie
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W naszym medialnie zglo-
balizowanym świecie
wielkie zdziwienie, bo

gdziekolwiek się rozejrzeć - main-
stream przegrywa z off-roadem.
No i ci, którzy jadą bokiem, poza
głównymi drogami, jakoś szybciej
docierają do celu. I poniekąd tak
właśnie zakończył się w USA wy-
ścig do fotela prezydenckiego. De-
biutujący w walce o władzę biz-
nesmen Donald Trump wygrał z
zanurzoną od lat w polityce Hilla-
ry Clinton, którą świat poznał kie-
dyś jako żonę zamiłowanego sak-
sofonisty, mającego zawsze pod
ręką cygara wszechstronnego
użytku. Jeśli się zważy, że obecna
władza w Polsce cokolwiek znie-
chęciła do siebie Niemcy, Francję,
Holandię, Włochy, Rosję, Ukrainę,
Litwę, a postawiła na Stany Zjed-
noczone, Wielką Brytanię i Wę-
gry, to trzeba się zastanowić, czy
gwałtowny zwrot w Ameryce po-
może nam, czy zaszkodzi. O do-
tychczasowym prezydencie USA
Baracku Obamie mówiło się, że
więcej nam obiecywał niż dawał,
ale Trump idzie jakby dalej, bo on
nawet nie obiecuje, że da, tylko
wprost gwarantuje, że nie da.
Oczywiście - nie da żołnierzy US
Army i uzbrojenia w celu obrony
przed atakiem Rosji, czego się tak
obawia polski rząd. I pewnie Do-
nald nie opowie się też za zniesie-
niem wiz dla Polaków, bo przecież

jest wyraźnie antyimigrancki w
swoim programie. Czyżbyśmy już
nie mogli liczyć na prezenty ze
strony dobrego Wujka Sama? 

T o oczywiście kwestia do za-
stanowienia na długie zi-
mowe wieczory, których

najprawdopodobniej nie umili
nam zapowiadane przez Trumpa
ocieplenie stosunków z Rosją. Mo-
że jednak militarny wybór mini-
stra Antoniego Macierewicza, któ-
ry napluł na francuskie caracale,
wybierając amerykańskie helikop-
tery Black Hawk - okaże się pa-
pierkiem lakmusowym naszych
relacji ze Stanami Zjednoczony-
mi. Miałby sojusz Orła Białego z
Czarnym Jastrzębiem epokowe
znaczenie? Cholera wie, bo - jak w
dniu wyborów prezydenckich w
USA poinformował moskiewski
dziennik “Izwiestia”, Rosjanie
przeprowadzili właśnie bardzo
udane próby dziewiątego egzem-
plarza nowej konstrukcji myśliw-
ca T-50 (Suchoj), przewyższają-
cego podobno walorami bojowymi
swoje amerykańskie odpowiedni-
ki. Co nam więc pomogą w starciu
z ruskimi myśliwcami mocno już
przestarzałe amerykańskie śmi-
głowce, z którymi T-50 wygrają
na sucho? Takich pytań będzie ro-
dzić się więcej.

Świętując zwycięstwo miliar-
dera w gonitwie po prezyden-
turę, pamiętajmy, że jeszcze

do czerwca szefem sztabu wybor-
czego Trumpa był Corey Lewandow-
ski, Amerykanin polskiej prowe-
niencji, człowiek o niewątpliwie do-
brym sercu, ponieważ w 2005 oże-
nił się z owdowiałą kobietą, której
pierwszy mąż zginął w jednym z sa-
molotów porwanych w 2001 przez
arabskich terrorystów i użytych ja-
ko tarany walące w wieże nowojor-
skiego World Trade Center. 

S am Trump, mający niemiec-
ko-szkockie korzenie, jest
wyznania protestanckiego o

kierunku prezbiteriańskim, więc
mu pewnie z Polakami-katolikami
nie będzie za bardzo po drodze. Ale
trudno przypuszczać, żeby zabro-
nił nam picia coca-coli, noszenia
dżinsów, korzystania z gastrono-
micznych cymesów McDonald’s i
latania Dreamlinerami. Może mu
się tylko nie podobać zbytnie roz-
buchanie przy budowie katolickich
kościołów, jak bazylika w Licheniu
Starym albo Świątynia Opatrzno-
ści Bożej w Wilanowie, bo prote-
stanci wolą skromniejsze przybyt-
ki wyznawania wiary. 

T ymczasem - zamiast mar-
twić się o wojskowe zabaw-
ki z importu i o pieniądze

na dalszą rozbudowę Świątyni -
wybierzmy lepiej najwłaściwszy
model tramwaju, jaki ma znowu
kursować do Wilanowa, gdzie z
kolei całkiem dobrze trzyma się
meczet stojący o rzut beretem od
Pałacu Królewskiego i trzeba się
tylko martwić o niedaleką, lecz nie-
co podupadłą świątynię rozpusty,
jaka jeszcze kilka dni temu dobrze
służyła wiernym (klientom) przy
ulicy Wiertniczej, gdzie zamiast
kultu Matki Boskiej panował kult
boskiej Czekolindy, której na tacę
rzucano zapierające dech w pier-

siach jednorazowe datki. Policja
storpedowała tam działalność do-
brze prosperującego przedsiębior-
stwa na niwie kultury fizycznej - i
jak tu żyć, panie premierze (Mora-
wiecki)?, niejeden zapewne zapy-
ta, troszcząc się o rozwój gospo-
darki narodowej. 

N iektórzy są zdania, że ge-
neralnie biorąc, w Polsce
nie idzie Nowe, tylko wra-

ca Stare, tak jak wracają cztero-
klasowe licea. No i planowane
wznowienie trakcji szynowej do
Wilanowa jestem takim powrotem
do dawnych lat. Akurat całkiem
sensownym. Ktoś jeszcze za komu-
ny wykombinował, że transport

publiczny za pomocą pojazdów na-
pędzanych elektrycznie to przeży-
tek i zlikwidowano zarówno tram-
waj, który zjeżdżał z Puławskiej w
kierunku Wilanowa, jak i trolej-
busy, łączące Warszawę z Piasecz-
nem. Dziś i jedno, i drugie byłoby
jak znalazł, pomijając już to, że
będącą własnością komunalną za-
jezdnię trolejbusową w Piasecznie
zawłaszczyli prawem kaduka (i
chyba już sprzedali) jacyś mnisi. 

Zawłaszczeń tego typu mieli-
śmy w minionych latach w
Warszawie o wiele więcej, ale

pani prezydent Hanna Gronkiewi-
cz-Waltz wyjaśniła w przesłucha-
niu, przeprowadzonym przez Mo-
nikę Olejnik, że ma absolutnie czy-
ste sumienie i jeśli doszło do paru
błędów przy reprywatyzacji, to tyl-
ko dlatego, że niektórych urzędni-
ków zgubiła zbytnia rutyna. Na
szczęście urzędnicy ci już zostali
zwolnieni - pocieszyła nas pani pre-
zydent, nie informując wszakże, co
się dzieje z kasą, jaką miasto stra-
ciło na skutek urzędniczych “błę-
dów”. Może to prawda, że ci urzęd-
nicy w pewnym momencie oszale-
li, tylko że fakty, jakie wyszły na
jaw, wyraźnie wskazują, iż w tym
szaleństwie była jednak metoda... 

O becnie tak zwana dzika re-
prywatyzacja, do której
panią prezydent po prostu

“zmuszano”, jest dziwnym trafem
gwałtownie wstrzymywana, co nie-
koniecznie ma związek z wprowa-
dzeniem małej ustawy w tej mate-
rii. Nawet stanowisko w sprawie
szkoły przy Twardej stało się na-
gle miękkie. Wygląda na to, że zna-
na zasada “dura lex, sed lex” mo-
że być całkiem różnie interpreto-
wana...

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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Napadał na kobiety 
Kryminalni z Ursynowa za-

trzymali mężczyznę, który na-
padał na kobiety. Napastnik
przewracał swoje ofiary na zie-
mię, wyrywał torebki i zabierał
pieniądze oraz inne wartościo-
we przedmioty. Policjanci
sprawdzają, ile takich prze-
stępstw ma na swoim koncie
Adam W. Decyzją sądu mężczy-
zna najbliższe trzy miesiące spę-
dzi w tymczasowym areszcie.
Wszystkich czynów dopuścił się
w warunkach recydywy.

Policjanci od pewnego czasu
zajmowali się sprawami napa-
dów na kobiety na Ursynowie.
Jak ustalili funkcjonariusze, na-
pastnik atakował wieczorem, a
jego ofiarami były kobiety wra-
cające zazwyczaj do domu.
Sprawca przewracał je na zie-

mię. Z wyrwanych torebek za-
bierał pieniądze i wartościowe
przedmioty.

Dzielnicowi i kryminalni na
bieżąco rozpytywali świadków
tych zdarzeń. Drobiazgowo
analizowali każdy rozbój. Kiedy
okazało się, że do podobnego
przestępstwa doszło również na
Bemowie, funkcjonariusze zjed-
noczyli siły w poszukiwaniu na-
pastnika. Żmudna praca przy-
niosła efekty. Stróże prawa usta-
lili, kto dokonuje tych rozbojów.
Zatrzymanie napastnika pozo-
stało już tylko kwestią czasu.

Na ślad mężczyzny policjan-
ci z Oddziałów Prewencji Policji
natrafili na terenie Bielan. 32-
letni Adam W. trafił do policyj-
nego aresztu. Mężczyzna był już
wielokrotnie notowany za prze-
stępstwa przeciwko mieniu. Te-
raz policjanci ustalają, ile napa-
dów na kobiety ma na swoim
koncie. Mężczyzna usłyszał już
trzy zarzuty karne, działając w
warunkach recydywy. Decyzją
sądu został tymczasowo aresz-
towany na okres trzech miesię-
cy. Za rozbój grozi kara do 12 lat
pozbawienia wolności.

Kolejne kradzieże rowerów
Funkcjonariusze zwalczają-

cy przestępczość przeciwko
mieniu zatrzymali mężczyznę,

który ma na koncie kradzież 9
rowerów na terenie dzielnicy.
Adam R. działał przez ostat-
nie cztery miesiące. Jego łu-
pem padły jednoślady warte
blisko 14 tys. złotych. 46-latek
zabierał głównie te pozosta-
wione przypięte w stojakach.
Mężczyzna usłyszał zarzuty za
popełnione przestępstwa. Za
kradzież grozi kara do 5 lat
więzienia.

Policjanci patrolowali teren
dzielnicy. W okolicach Puław-
skiej ich uwagę zwrócił pewien
mężczyzna. Odpowiadał on ry-
sopisowi sprawcy, który kilka
dni wcześniej dokonał kradzie-
ży roweru przy ul. Chodkiewi-
cza. Podczas zatrzymania Ro-
bert S. przyznał się policjantom
do zarzucanego czynu.

Z informacji funkcjonariuszy
wynikało, że 46-latek mógł
kraść rowery już od sierpnia te-
go roku i zabierał te pozosta-
wione przyjęte w specjalnie
przystosowanych do tego stoja-
kach. Adam R. przecinał linki,
którymi jednoślady zabezpie-
czali właściciele, a potem praw-
dopodobnie sprzedawał je na
pobliskich bazarach. Jego łu-
pem mogły paść rowery o war-
tości blisko 14 tys. złotych.

W trakcie czynności proce-
sowych, 46-latek wskazał miej-

sca, z których zabierał rowery.
Zebrany przez policjantów ma-
teriał pozwolił na przedstawie-
nie mu zarzutów w 9 takich
sprawach. Za kradzież grozi
kara do 5 lat więzienia. Poli-
cjanci odzyskali dwa skradzio-
ne jednoślady.

„Znicz 2016”
Trwająca w tym roku sześć

dni akcja „Znicz 2016”, to czas
wytężonej pracy policjantów,
szczególnie funkcjonariuszy ru-
chu drogowego. W tym czasie w
garnizonie stołecznym doszło
do 643 kolizji i 35 wypadków
drogowych, w których zginęły 4
osoby, a 40 zostało rannych. Po-
licjanci zatrzymali 107 nietrzeź-
wych kierujących.

Funkcjonariusze obecni by-
li na ulicach miasta, trasach
wjazdowych i wyjazdowych z
Warszawy oraz okolicznych
powiatach. W czasie kontroli
zwracali szczególną uwagę na
prędkość, z jaką poruszali się
kierowcy. Sprawdzali ich
trzeźwość, stan techniczny po-
jazdów i sposób przewożenia
dzieci. W czasie pełnienia
służby wykorzystywali poli-
cyjne wideorejestratory i al-
koscany zarówno w oznako-
wanych, jak i nieoznakowa-
nych radiowozach.

Kronika policyjna
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PPAASSSSAA::TTyyddzziieeńń sseenniioorraa ttoo jjeedd-
nnaa zz nnoowwyycchh iinniiccjjaattyyww ww oobbeeccnneejj
kkaaddeennccjjii –– jjaakkaa jjeesstt ggeenneezzaa tteeggoo
ppoommyyssłłuu ??

ŁŁUUKKAASSZZ CCIIOOŁŁKKOO:: Chcieliśmy
dobitnie pokazać, że grupa doj-
rzałych mieszkańców Ursyno-
wa, powoli wchodzących w wiek
emerytalny, jest dla nas bardzo
ważna. Z drugiej strony, w naszej
dzielnicy jest bardzo wiele pro-
gramów z zakresu sportu, kultu-
ry czy spraw społecznych, które
dedykowane są seniorom. Chcie-
liśmy je w jakiś sposób uporząd-
kować – stąd pomysł na cykl kon-
certów, wykładów i seansów fil-
mowych, który nie tylko z na-
zwy jest po prostu Tygodniem
Seniora na Ursynowie. 

JJaakkiiee nnoowwoośśccii pprrzzeewwiiddzziieellii-
śścciiee ww ttyymm rrookkuu?? 

Nowością i zarazem wielką
atrakcją są wycieczki śladami
starej Warszawy połączone ze
zwiedzaniem wystawy w Mu-
zeum Narodowym: Warszawa –
miasto legend, historii i ludzi.  

Niestety, wszystkie miejsca za-
stały już zarezerwowane po kil-

ku godzinach przyjmowania
zgłoszeń. Dlatego zapraszam do
korzystania także z naszych po-
zostałych propozycji. 

NNaa ssttrroonniiee iinntteerrnneettoowweejj uurrzzęę-
dduu zzwwrraaccaa  uuwwaaggęę  zzaappoowwiieeddźź
ccyykklluu ww wwyykkoonnaanniiuu SSttaanniissłłaawwyy
CCeelliińńsskkiieejj –– sskkąądd ttaakkii ppoommyyssłł ??

Staramy się aktywnie promo-
wać nasze przedsięwzięcia. Pa-
ni Stanisława jest niewątpliwie
najjaśniejszą gwiazdą tegorocz-
nego Tygodnia Seniora. Jedno-
cześnie jest mieszkanką Ursy-
nowa. Bardzo się cieszę, że zgo-
dziła się osobiście zaprosić na
swój koncert. I mogę chyba
zdradzić, że ona także z niecier-
pliwością czeka na występ przed
ursynowską publicznością. Pani
Stanisława Celińska jest chary-
zmatyczną artystką a zarazem
bardzo ciepłą osobą. Podczas
koncertu będą towarzyszyć jej
świetni muzycy, dlatego jestem
przekonany, że będzie to nieza-
pomniany wieczór. 

JJaakkiiee jjeesszzcczzee aattrraakkccjjee pprrzzyyggoo-
ttoowwaałł uurrzząądd??

Podobnie jak w zeszłym roku
będą seanse filmowe, a wśród
nich  „Boska Florence” z rewela-
cyjną rolą Meryl Streep czy
„Excentrycy, czyli po słonecznej
stornie ulicy”, wspaniały film z
plejadą czołowych polskich akto-
rów. Będą koncerty, np. Wiesła-
wa Ochmana czy koncert ope-
retkowy.  Ale także spotkania au-
torskie w czytelniach Ursynote-
ki. Bardzo bogaty program Tygo-
dnia Seniora dostępny jest na
stronie urzędu: www.ursynow.pl
oraz na ulotkach w ratuszu i
spółdzielczych domach kultury. 

OOssttaattnnii wweeeekkeenndd bbyyłł bbaarrddzzoo
bbooggaattyy ww wwyyddaarrzzeenniiaa kkuullttuurraall-
nnee.. SSkkąądd ttaakkaa kkuummuullaaccjjaa kkoonn-
cceerrttóóww nnaa jjeessiieennii ?? 

Rzeczywiście dużo się dzieje,
ale myślę, że do tego zdążyliśmy
już przyzwyczaić ursynowską
publiczność. We wrześniu zain-
augurowaliśmy rok kulturalny
2016/2017. W październiku za-
prosiliśmy do wspólnego pozna-
wania hiszpańskiej kultury. Poza
tym bardzo interesujący pro-
gram prezentujemy wraz ze

spółdzielczymi domami kultury
w ramach ich bieżących repertu-
arów. W zeszłą niedzielę kon-
certem Piotra Machalicy, który
śpiewał utwory Bułata Okudża-
wy, powróciliśmy do cyklu „Wie-
czory z PIOsenką” w kościele Oj-
ca Pio. To cieszy szczególnie, po-
nieważ cykl, który został zawie-
szony z niepojętych dla mnie po-
wodów w 2012 roku, był bardzo
popularny. W kościele Ojca Pio
wystąpiło wielu wspaniałych ar-
tystów. Warto wspomnieć Mi-
chała Bajora, Stare Dobre Mał-
żeństwo, Stanisława Sojkę czy
Grzegorza Turnaua. Reaktywo-
wanie cyklu było strzałem w
dziesiątkę. Mieszkańcy Kabat
dopisali. To utwierdza w prze-
konaniu, że była to słuszna decy-
zja. A już 11 grudnia zapraszam
na wieczór poezji Jacka Kacz-
marskiego. 

OOddbbyywwaajjąąccyy ssiięę ww ttyymm ssaammyymm
cczzaassiiee ww kkoośścciieellee ppww.. WWnniieebboo-
wwssttąąppiieenniiaa PPaańńsskkiieeggoo kkoonncceerrtt
„„RReeqquuiieemm”” JJaakkuubbaa KKaacczzmmaarrkkaa
rróówwnniieeżż cciieesszzyyłł ssiięę ppooppuullaarrnnoo-
śścciiąą.. MMiieesszzkkaańńccyy UUrrssyynnoowwaa ttłłuu-
mmiiee uucczzeessttnniicczząą ww wwyyddaarrzzeenniiaacchh
kkuullttuurraallnnyycchh.. MMoożżnnaa mmóówwiićć oo
ssuukkcceessiiee ?? 

Składa się na to wiele czynni-
ków, takich jak dobór oferty,

aby spełniała oczekiwania pu-
bliczności, zaangażowanie pra-
cowników urzędu oraz naszych
partnerów w przygotowywanie
wydarzeń, ale także aktywna
promocja. W zeszłym miesiącu
rozpoczęliśmy wydawanie w
formie papierowej oraz elektro-
nicznej „Ursynowskiego Infor-
matora Kulturalnego”, który za-
wiera zapowiedzi koncertów,
seansów filmowych czy spotkań
artystycznych finansowanych
przez urząd dzielnicy. Dzięki te-
mu zauważyliśmy zarówno
wzrost zainteresowania naszą
ofertą kulturalną, jak również
wzrost frekwencji na poszcze-
gólnych imprezach. To bardzo
ważne, aby docierać z informa-
cją o ofercie kulturalnej do jak
największej liczny mieszkań-
ców Ursynowa.  A wracając do
koncertu „Requiem” mogę tyl-
ko dodać, że autor dzieła, Ja-
kub Kaczmarek, ma już całkiem
sporą grupę fanów swojej twór-
czości. Jego utwory, nawiązują-
ce w swojej stylistyce do muzy-
ki filmowej i elektronicznej, cie-
szą się bardzo dużą popularno-
ścią. Tak jak w zeszłym roku po
wykonaniu „Ecce Homo”, tak i
tym razem publiczność nagro-
dziła muzyków, chórzystów, so-
listów jak i samego dyrygenta

owacją na stojąco. Wypada się
cieszyć z tego, że Jakub Kacz-
marek jest także mieszkańcem
Ursynowa i jego talent rozsła-
wia naszą dzielnicę. Warto pod-
kreślić, że w koncercie wystą-
pił powstały w zeszłym roku Ur-
synowski Chór Iuvenis. To bar-
dzo cenne, że nasi sąsiedzi ak-
tywnie tworzą kulturę. Chór Iu-
venis można już śmiało nazwać
wizytówką Ursynowa. 

PPrrzzeedd nnaammii ttaakkżżee UUrrssyynnóóww
HHiipp –– HHoopp FFeesstt,, cczzyyllii ccoośś ddllaa
mmłłooddsszzeejj cczzęęśśccii wwiiddoowwnnii.. 

Dywersyfikacja to jedno z
moich ulubionych słów…
Ofertą kulturalną chcemy
obejmować każdą grupę wie-
kową, jak również każdy ob-
szar naszej dzielnicy. Zgłoszeń
na festiwal hiphopowy, który
odbędzie się w niedzielę w
Arenie Ursynów, otrzymaliśmy
ponad dwa razy więcej niż ma-
my miejsc. Konieczne było lo-
sowanie. Takie zainteresowa-
nie pokazuje, że dobrze odczy-
tujemy potrzeby kulturalne
mieszkańców dzielnicy.  Je-
stem przekonany, że w następ-
nych miesiącach także pozy-
tywnie zaskoczymy!  

R o z m a w i a ł a  
I Z A B E L A  S Z C Z Ę S N A

W ratuszu przy al. KEN 61odbył się 5 listopada „I Ursynowski Festiwal
Wolontariatu”. Celem wydarzenia, zorganizowanego przez Urząd Dzielnicy
Ursynów, było zachęcenie mieszkańców, by aktywnie włączyli się w działalność
lokalnych fundacji i stowarzyszeń, zwanych Trzecim Sektorem lub NGO (ang. non-
government organization).  

S potkanie było także szansą, aby bliżej poznać działania ursynowskich organizacji
pozarządowych. Burmistrz Robert Kempa, otwierając „I URSYNOWSKI FESTIWAL
WOLONTARIATU”, podkreślił rolę organizacji pozarządowych w kształtowaniu życia

społecznego naszej dzielnicy. – Wolontariusze fundacji i stowarzyszeń wykonują fantastyczną
pracę na rzecz mieszkańców Ursynowa i za to należy im się podziękowanie – informował
burmistrz.

Uczestnicy Festiwalu dowiedzieli się, jak wiele zadań w różnych obszarach wykonuje Trzeci
Sektor, którego członkowie m. in. pomagają osobom znajdującym się w trudnej sytuacji,
osobom z niepełnosprawnością, zajmują się organizacją czasu wolnego i wypoczynku dla

dzieci i młodzieży, ale też organizują wiele różnorodnych zajęć dla seniorów. Organizacje pozarządowe,
czyli fundacje i stowarzyszenia, wykonują zadania z zakresu przeciwdziałania różnego rodzaju
patologiom. Prowadzą działania proekologiczne i prozdrowotne oraz w obszarze upowszechniania
sportu, kultury i sztuki. Działają też na rzecz bezpieczeństwa, kultury prawnej, czy mediacji. Zajmują
się opieką nad zwierzętami. 

Podczas Festiwalu zastępca burmistrza Łukasz Ciołko zaprezentował zebranym publikację
„Aktywny Ursynów” – pierwszy Ursynowski Informator Organizacji Pozarządowych. Jest to
kompendium wiedzy o organizacjach pozarządowych na Ursynowie.

„Od pomysłu do realizacji upłynęło pół roku. Wśród organizacji było wiele wątpliwości, czy
to będzie miało sens; gdzie, jak, kiedy będzie najlepiej zorganizować to wydarzenie. Nie jest łatwo
tworzyć coś od podstaw. A tu się udało. Wiele osób wykazało zainteresowanie wydarzeniem,
przyszło zobaczyć, o co chodzi z tym wolontariatem. To jedynie początek, a wiadomo, że mała
kropla drąży skałę. Mam przekonanie, że nasz Festiwal na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń
Ursynowa” – podsumowała Festiwal Magdalena Dąbrowska z Fundacji Kluboteka Dojrzałego
Człowieka.

Wydarzenie zostało uświetnione licznymi prezentacjami, wystawami zdjęć i prac uczestników
zajęć prowadzonych przez organizacje pozarządowe, jak też stojącymi na wysokim
poziomie występami artystycznymi.

Pierwszy Ursynowski Festiwal Wolontariatu

Aktywny Trzeci Sektor

O Tygodniu Seniora na Ursynowie mówi zastępca burmistrza Łukasz Ciołko

Stanisława Celińska po sąsiedzku!

ŁŁuukkaasszz CCiioołłkkoo ii SSttaanniissłłaawwaa CCeelliińńsskkaa

RReeqqiiuueemm JJ..KKaacczzmmaarrkkaa kkoośścciióółł ppww.. WWnniieebboowwssttąąppiieenniiaa PPaańńsskkiieeggoo
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Po 225 latach zrealizuje się Deklarację Stanów Zgromadzonych

Otwarcie Kościoła Najwyższej Opatrzności

Zgodnie z wolą uczestników Sej-
mu Czteroletniego i twórców
Konstytucji 3 Maja 1791 otwo-
rzy się wreszcie zaplanowaną
wtedy świątynię, której budowę
uchwalono „ex voto” (zgodnie
ze ślubowaniem) wszystkich
stanów, iżby była „najwyższej
opatrzności” poświęcona.
Otwarcie tego przybytku, na-
zwanego Świątynią Opatrzności
Bożej, nastąpi w piątek 11 listo-
pada w Miasteczku Wilanów. 

Uchwalona zaraz po Konstytu-
cji Deklaracja Stanów Zgro-
madzonych zawierała między

innymi takie stwierdzenia:
„Wszystkie prawa dawne i teraźniej-

sze przeciwne niniejszej Konstytucji
lub któremukolwiek jej artykułowi zno-
simy, a opisy szczególne do artykułów
i każdej materii w niniejszej Konstytu-
cji zamkniętych potrzebne, jako do-
kładniej wyszczególniające obowiązki
i układ rządu, za część składającą też
Konstytucję deklarujemy /.../. Wyzna-
czenie nabożeństwa w jednym dniu po
wszystkich w kraju kościołach /... na
podziękowanie Bogu za zdarzoną
chwilę pomyślną wydobycia Polski
spod przemocy obcej i nieładu domo-
wego, za przywrócenie rządu, który
najskuteczniej wolność naszą prawdzi-
wą i całość Polski zabezpieczyć może,
za postawienie tym sposobem ojczy-
zny naszej na stopniu mogącym praw-
dziwą w oczach Europy zyskać jej kon-
syderację, przewielebnym biskupom
zalecamy, naznaczając dzień świętego
Stanisława biskupa męczennika, pa-
trona Korony Polskiej, za uroczysty w
roku, który my i potomkowie nasi ob-
chodzić będziemy, za dzień poświęco-
ny najwyższej opatrzności, po którym
Ojczyzna śmiało i bezpiecznie po tylu
nieszczęściach odetchnąć może. /.../
Aby na potomne wieki tym silniej czuć
mogły, iż dzieło tak pożądane, pomimo

największych trudności i przeszkód, za
pomocą najwyższego losami narodów
rządcy do skutku przywodząc, nie utra-
ciliśmy tej szczęśliwej dla ocalenia na-
rodu pory, uchwalamy, aby na tę pa-
miątkę kościół ex voto wszystkich sta-
nów był wystawiony i najwyższej
opatrzności poświęcony”. 

No cóż, od momen-
tu złożenia
powyż-

szej Deklara-

cji, upamięt-
niającej uchwa-
lenie Konstytucji
Trzeciego Maja, upłynęło
225 lat i nic dziwnego, że za-
planowane 11 listopada w Miasteczku
Wilanów oficjalne otwarcie Świątyni
Opatrzności Bożej, wypada uznać za
spełnienie zobowiązania Sejmu Czte-
roletniego. 

„To historyczny moment, na który
czekały pokolenia” – stwierdził metro-
polita warszawski, ksiądz kardynał Ka-
zimierz Nycz, przypominając, że przez

tak długi czas zawsze coś stawało na
przeszkodzie, żeby owa sejmowa obiet-
nica została w pełni dotrzymana, cho-
ciaż w 1792 wmurowano kamień wę-
gielny pod przyszły kościół w Ogro-
dzie Botanicznym obok Łazienek.

Po części obietnicę, jaką zawie-
rała Deklaracja, spełnił najpierw
poseł na Sejm Czteroletni Onu-

fry Ossoliński, który w roku 1837 posta-
wił Kościół Opatrzności Bożej w miej-
scowości Mokobody, pomiędzy Węgro-
wem a Siedlcami. W 1921, czyli trzy la-

ta po odzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości, Sejm Ustawodawczy, uchwalają-
cy tzw. Konstytucję Marcową, zdecydo-
wał, że fakt ten powinien zostać uczczo-
ny spełnieniem „ślubu uczynionego
przez Sejm Czteroletni”. Do realizacji
projektu na Polu Mokotowskim (Rako-

wiec) jednak z różnych względów nie
doszło (wygrał projekt Bohda-

na Pniewskiego), przede
wszystkim z powo-

du wywiązania

się w 1939
kolejnej wojennej

zawieruchy. Po woj-
nie nastał ustrój polityczny,

który nie sprzyjał podtrzymaniu
inicjatywy z 1791 roku, więc zniecier-
pliwiony przedłużającym się czasem wy-
czekiwania prymas Stefan Wyszyński
doprowadził w 1979 do konsekrowania
pod wezwaniem Opatrzności Bożej ko-
ścioła na warszawskim Rakowcu. 

Nie była to oczywiście budow-
la na miarę historycznych
ambicji, więc w nowej już

Polsce kolejny prymas Józef Glemp po-
wrócił do tematu, proponując począt-
kowo, żeby Świątynią stał się kościół
św. Aleksandra, rozbudowany na całą
szerokość placu Trzech Krzyży. W koń-
cu rozpisano konkurs na oryginalny
projekt świątyni na Polach Wilanow-
skich. Konkurs wygrał w 1999 znako-
mity architekt ursynowski Marek Bu-
dzyński, którego pomysł, żeby
usytuować świątynię w formie pięknie
wkomponowanej w zielony teren bu-
dowli ze świetlikiem o kształcie krysz-
tału, byłby światowym hitem architek-
tonicznym, gdyby go zrealizowano.
Niestety, władze naszego Kościoła zre-
zygnowały z realizacji zwycięskiego
projektu i zastąpiono go o wiele mniej
wyrafinowanym projektem Wojciecha
i Lecha Szymborskich. 

Świątynia Opatrzności miała po-
wstać wyłącznie ze składek
wiernych, ale i tego zamierze-

nia nie udało się zrealizować, więc osta-
tecznie na obecny kształt budowli w
Miasteczku Wilanów złożyły się po czę-
ści fundusze kościelne, po części ofiary
bogatych darczyńców i po części sub-
wencje państwowe, które stały się moż-
liwe, gdy przy kościele otwarto Mu-
zeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyń-
skiego. Dotychczasowy koszt wyniósł
220 mln złotych, z czego 60 mln wnio-
sło państwo. Podobno na wykończenie
tego obiektu sakralnego potrzeba jesz-
cze 30 milionów.

W piątek 11 listopada, czyli w
Święto Niepodległości, o
godz. 9.00 zacznie się w

Świątyni msza z udziałem najważniej-
szych osób w państwie, obecnego  księ-
dza prymasa i darczyńców. O 17.00 te-
go samego dnia nastąpi przedpremiero-
we wykonanie części oratorium sym-
fonicznego, skomponowanego przez
Michała Lorenca. Uroczystości inaugu-
racyjne potrwają trzy dni. 

R a f a ł  K o s  

PPrroojjeekktt ŚŚwwiiąąttyynnii OOppaattrrzznnoośśccii BBoożżeejj,, kkttóórryy zzoossttaałł zzrreeaalliizzoowwaannyy......

...... ZZwwyycciięęsskkii pprroojjeekktt wwee wwcczzeeśśnniieejj pprrzzeepprroowwaaddzzoonnyymm kkoonnkkuurrssiiee
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Działając w trosce o profilaktykę zdrowia Stowarzyszenie Pacjent Polski oraz
Fundacja Medicalguidelines ma zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa na
wykład pt. 

„Prostata wysyła sygnały – czyli kiedy
mężczyzna ma zacząć się niepokoić”

WWyykkłłaadd ppoopprroowwaaddzzii pprrooffeessoorr PPiioottrr RRaaddzziisszzeewwsskkii – niepodważalny autorytet
polskiej urologii, kierownik Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i
Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Członek Komitetu
Naukowego Europejskiego Towarzystwa Urologicznego i Narodowej Rady Rozwoju przy
Prezydencie RP. 

Podczas wykładu omawiane będą   m. in. zagadnienia:

– co każdy mężczyzna o prostacie wiedzieć powinien,
– przerost prostaty, zapalenie prostaty, zaburzenia wzwodu,
– na jakie niepokojące objawy zwrócić uwagę i jak na nie reagować, 
– profilaktyka chorób prostaty.

WWyykkłłaadd ooddbbęęddzziiee ssiięę ww ddnniiuu 1188 lliissttooppaaddaa 22001166 rrookkuu //ppiiąątteekk// oo ggooddzz..
1144..0000 ww SSaallii KKoonnffeerreennccyyjjnneejj UUrrzzęędduu DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww mm.. sstt.. WWaarrsszzaawwyy
//II ppiięęttrroo//,, AAll..KKEENN 6611,, ssttaaccjjaa mmeettrraa IImmiieelliinn.. 

Zapraszam Państwa serdecznie do wysłuchania tego ważnego wykładu 

E l ż b i e t a  B e t l e j
P r e z e s  S t o w a r z y s z e n i a  P a c j e n t  P o l s k i

NIE CZEKAJ U TATY 
NA RAKA PROSTATY...

CZY ZGADZASZ SIĘ
NA

4-PASMOWE PRZEDŁUŻENIE BELGRADZKIEJ?

Urząd Dzielnicy Ursynów planuje wybudowanie ślepej, 150 metrowej, 4-pasmowej drogi „do-
jazdowej” w miejscu parku na tyłach kościoła Ofiarowania Pańskiego. Tak szeroka droga nie jest
niczym uzasadniona. Jej budowa oznacza zniszczenie sporej części terenów zielonych, wycięcie
kilkudziesięciu drzew, i wyrzucenie publicznych pieniędzy w błoto. Burmistrz wykluczył konsul-
tacje społeczne, więc jeśli sami nie przypilnujemy tematu, to w przyszłości obudzimy się z auto-
stradą prowadzącą do parku i zabudowaną Górką Kazurką!

Nie słyszałeś o planach dzielnicy? Nie chcesz ślepej autostrady do parku 
Cichociemnych? Chcesz dowiedzieć się więcej? 

1122 lliissttooppaaddaa oo ggooddzz.. 1111..0000 ((ssoobboottaa)) w Natolińskim Ośrodku Kultury (ul. Na
Uboczu 3) w sali klubowej odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące kon-
trowersyjnego przedłużenia ulicy Belgradzkiej w kierunku Górki Kazurki. Na-
tomiast 15 listopada o godzinie 18 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów w sali 136 od-
będzie się sesja w tej sprawie. Zapraszamy na oba spotkania.

PRZYJDŹ!

NIC O NAS, BEZ NAS!

P a w e ł  L E N A R C Z Y K
P r z e w o d n i c z ą c y  k l u b u  r a d n y c h  N a s z  U r s y n ó w

P i o t r  S K U B I S Z E W S K I  
W i c e p r e z e s  S t o w a r z y s z e n i a  N a s z  U r s y n ó w

J a k u b  S K R Z Y P C Z Y Ń S K I  N a s z  U r s y n ó w

Konkurs na znak graficzny 40-lecia Ursynowa

Logotyp pilnie poszukiwany

Ogłoszono konkurs na znak graficzny związany z Ursynowem. Zarząd Dzielnicy za-
prasza wszystkich, którzy interesują się Ursynowem oraz chcą zapisać się w jego hi-
storii, do udziału w konkursie na opracowanie znaku graficznego „40-lecia Ursyno-
wa”. Projekty można zgłaszać do 21 listopada br. do godz. 10.00. Następnie najlep-
sze z nich zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców, którzy wybiorą znak gra-
ficzny „40-lecia Ursynowa”

– Już 8 stycznia 2017 roku przypadnie 40. rocznica oddania do użytkowania pierwszego miesz-
kania wybudowanego na Ursynowie w technologii wielkiej płyty. Od tego dnia rozpoczniemy świę-
towanie Jubileuszu. Przed nami wiele wydarzeń społeczno-kulturalnych oraz uroczystości oficjalnych.
Ogłaszamy konkurs na znak graficzny „40-lecia Ursynowa”, ponieważ chcemy, aby ten znak stał się
rozpoznawalną klamrą obejmującą wszystkie wydarzenia nawiązujące do jubileuszu. Aby podkreślić
charakter naszej Dzielnicy oraz wyjątkową aktywność Mieszkańców, zapraszamy ich do udziału w kon-
kursie” – podkreśla zastępca burmistrza Ursynowa Łukasz Ciołko

Konkurs adresowany jest do wszystkich pełnoletnich zainteresowanych osób. Szczegóły dotyczą-
ce udziału w konkursie zawarte są w regulaminie dostępnym na stronie internetowej urzędu. 
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Rozmowa z Jackiem Weiglem, założycielem i prezesem Fundacji „Edukacja z Wartościami”

Rap może też się przydać
PPAASSSSAA:: PPaanniiee JJaacckkuu,, dduużżoo ssłłyysszzyy ssiięę

oo PPaannaa ddzziiaałłaallnnoośśccii eedduukkaaccyyjjnneejj ww PPooll-
ssccee.. WWssppiieerraałł PPaann zzaałłoożżeenniiee kkiillkkuuddzziiee-
ssiięęcciiuu sszzkkóółł.. CCoo PPaannaa zzaaiinnssppiirroowwaałłoo??

JJAACCEEKK WWEEIIGGLL:: Jako ojciec zrobię
dużo dla moich dzieci, a na ich wycho-
waniu zależy mi najbardziej.  Mam pię-
cioro wspaniałych dzieci: Mateusza,
Beniamina, Hanię, Eliasza i Nadię. Ra-
zem z żoną myśleliśmy o najlepszej
edukacji dla nich. Chcemy, żeby uczy-
ły się praktycznych umiejętności, sa-
modzielnego myślenia i odwagi w dzia-
łaniu. Liczy się dla mnie ich rozwój w
pięciu dziedzinach: emocjonalnej, ar-
tystycznej, duchowej, fizycznej i inte-
lektualnej.  Kiedy nasz najstarszy syn
Mateusz, którego adoptowałem, po-
szedł do szkoły podstawowej, zobaczy-
łem, że edukacja nie współgra z na-
szym systemem wartości. Obawiałem
się, jakim będzie nastolatkiem i doro-
słym. Czy będzie „przeciętny”, narzeka-
jący, niezadowolony z siebie… czy
szczęśliwy i spełniony.. Razem z żoną
wymarzyliśmy sobie szkołę, która uczy
twórczości i myślenia, a nie odtwór-
czości i odklepywania. Szkoły, która
przede wszystkim odnosi się do warto-
ści chrześcijańskich, w których szacu-
nek i pomoc innym nie jest sloganem,
ale codziennością. Chciałem dla niego
miejsca, w którym zostaną wzmocnio-
ne jego silne strony, dlatego że jest wy-
jątkowy. Każde dziecko jest wyjątko-
we, ma dary i talenty, które trzeba roz-
wijać. Ponieważ istniejące szkoły na
Ursynowie nie spełniały tych kryteriów,
stworzyłem szkołę, a później sieć szkół
z wartościami integrując rodziców, któ-
rzy chcą wziąć odpowiedzialność za
edukację swoich dzieci, nie czekają aż
system edukacyjny się zmieni. Wierzę,
że wartości, jakie przekazujemy małe-
mu dziecku, utworzą fundament w
człowieku – w myśl przysłowia „czym
skorupka za młodu nasiąknie, tym na
starość trąci”. Na tym chcę się skupiać
w tworzeniu szkół w Polsce. Nie żału-
ję swojej decyzji o zrezygnowaniu z
pracy w firmie finansowej i poświęce-
niu się tworzeniu pierwszej szkoły, a
potem kolejnych szkół…Dzisiaj mój
syn ma 19 lat i mogę z przekonaniem
powiedzieć, że jestem z niego dumny,
w jakim jest miejscu – niech się dalej
rozwija i będzie szczęśliwy w tym, co
robi. Tego chcę również dla kolejnych
moich dzieci. Przecież tego chce każdy
rodzic.  

AA jjaakk FFuunnddaaccjjaa ddzziiaałłaa nnaa UUrrssyynnoowwiiee??
Do wizji Fundacji Edukacja z Warto-

ściami przyłączyło się wielu ludzi do-
brej woli i dobroczyńców, dzięki któ-
rym udało się kupić budynek na Ursy-
nowie, przy ul. Nowoursynowskiej
154A. Bardzo się cieszę, bo to wspania-
łe dzieło! Budynek nazwaliśmy Cen-

trum Edukacji z Wartościami DANIEL.
Jest to miejsce czterech placówek edu-
kacyjnych, a także przestrzeń na szko-
lenia, konferencje, akademie itp. W
DANIELU znajdują się placówki chrze-
ścijańskie żłobek, przedszkole i szkoła
podstawowa, w których uczymy syste-
mem edukacji M. Montessori, oraz
gimnazjum językowe. Mamy wygodne
sale i pracownie np. plastyczną i inte-
gracji sensorycznej oraz duży plac za-
baw i salę do ćwiczeń. Oferujemy peł-
ną edukację od najmłodszego do na-
stolatka, a także masę genialnych za-
jęć dodatkowych. Więcej o nich może
opowiedzieć dyrekcja DANIELA – pa-
ni Marta Miłuńska i pani Magdalena
Jeleń. Wierzymy, że dzieci wychowy-
wane w pełnej serdeczności placówce

w zgodzie ze swoimi pasjami, nauczo-
ne komunikacji, będą odważne w reali-
zacji swoich marzeń w przyszłości. Jest
to zgodne z wersetem z Pisma Święte-
go z Księgi Przysłów 22,6 „Wychowuj
chłopca odpowiednio do drogi, którą
ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w
starości”. Pragniemy, aby dzieci szły

dalej w świat zachowując w sercu bo-
że wartości. W taki sposób przygoto-
wują ich nasi pedagodzy, ludzie pełni
pasji i zaangażowania, którzy kształtu-
ją postawy i charakter dzieci. W na-
szych placówkach współpracujemy z
rodzicami, aby czuli się częścią tego
miejsca i wizji edukacji z wartościa-
mi. 

OO FFuunnddaaccjjii ssłłyysszzyymmyy pprrzzyy ookkaazzjjii ppeeww-
nneeggoo pprroojjeekkttuu mmuuzzyycczznneeggoo…… CCoo ttoo zzaa
pprroojjeekktt??

„Akademia Gospel dla Dzieci”. Pod-
czas warsztatów dzieci uczą się dykcji,
emisji głosu i śpiewu. Jest on prowa-
dzony przez znaną chórzystkę gospelo-
wą panią Monikę Wydrzyńską i współ-
finansowany ze środków Urzędu Dziel-

nicy Ursynów. Bardzo dużo dzieci z
okolicznych ursynowskich szkół korzy-
sta z tych zajęć i rozwija się w dziedzi-
nie śpiewu! Dla nich to też wyzwanie,
bo później mogą wystąpić na scenie
np. z okazji koncertu bożonarodzenio-
wego. A jakie są to emocje dla rodzi-
ców, dziadków, opiekunów… ogrom-

ne !  Poza tym dzieci w DANIELU ma-
ją możliwość nauki gry na pianinie, na
flecie poprzecznym. Dbamy też o roz-
wój fizyczny, bo wiadomo, że w zdro-
wym ciele – zdrowy duch! Dzieci ma-
ją basen, piłkę nożną, tańce, karate,
gimnastykę, a także szachy… jest z cze-
go wybierać.

JJaakkiiee ssąą tteerraazz ggłłóówwnnee zzaaddaanniiaa pprrzzeedd
FFuunnddaaccjjąą EEdduukkaaccjjaa zz WWaarrttoośścciiaammii??

Zależy mi, aby edukacja z warto-
ściami kwitła w całej Polsce i żeby prze-
kładało się to na całe pokolenia… Bę-
dziemy dalej wspierać nowe przed-
szkola i szkoły w Polsce. Oprócz za-
dań edukacyjnych, jakie są przed na-
mi, prowadzimy projekty i organizuje-
my konferencje. Głównym projektem

jest „Nie Zmarnuj Swojego Życia”, w
którym dwaj raperzy Bęsiu i Dj Yonas
przyjeżdżają do gimnazjów i liceów w
całej Polsce i zapalają młodzież do ży-
cia pełnego pasji i frajdy – bez uży-
wek. Jest to profilaktyka uzależnień i
przekazywanie dobrych wartości przez
rap. To sztandarowy projekt z warto-
ściami!

Natomiast podczas konferencji w Sej-
mie RP gromadzimy wspaniałych ludzi.
Współpracujemy przy tym z panem pre-
mierem Jerzym Buzkiem i panem Jaro-
sławem Gowinem, wicepremierem, mi-
nistrem nauki i szkolnictwa wyższego.
Do tej pory zorganizowaliśmy konferen-
cje: „Szkoła z Wartościami. Wartości do
Szkoły” – 19 kwietnia 2013 r. oraz „Biz-
nes z Wartościami. Wartości do Biznesu”
– 17 kwietnia 2015 r. Teraz jesteśmy świe-
żo po konferencji gromadzącej sportow-
ców „Sport z Wartościami. Wartości do
Sportu” – 27 października 2016 r. Każda
konferencja była niesamowitym dzie-
łem! Do udziału w panelu dyskusyjnym
podczas konferencji sportowej zaprosili-
śmy gwiazdy sportu: pływaczkę Otylię
Jędrzejczak, kierowcę rajdowego Krzysz-
tofa Hołowczyca, szablistkę Aleksandrę
Sochę, himalaistkę Kingę Baranowską,
bokserkę Agnieszkę Rylik, siatkarza z
Ursynowa – Pawła Zagumnego, b. kara-
tekę Mariusza Sieberta. Konferencję pro-
wadził Łukasz Kadziewicz – również siat-
karz. Ci wspaniali mistrzowie, wielo-
krotni medaliści, a także trenerzy dzieli-
li się historiami swojego życia, kiedy
wchodzili na podium i kiedy doświadcza-
li porażki, kiedy coś się nie udało... Do de-
baty podczas konferencji zaprosiliśmy
również biznesmenów mających wpływ
na sport w Polsce m. in. pana Mikołaja
Nawackiego – właściciela sieci Calypso
Fitness, pana Arkadiusza Jaśkowskiego
z Fundacji Aleja Gwiazd Siatkówki oraz
pana Wojciecha Strzałkowskiego z Ja-
giellonii Białystok. Takie spotkania otwie-
rają serca i uczą wrażliwości na drugie-
go człowieka. Kolejne wydarzenia zwią-
zane będą z muzyką z wartościami. W
DANIELU już trwają przygotowania do
świątecznego kolędowania i „Gwiazdki
dla Każdego Dziecka”… przed Fundacją
dużo wyzwań. która prowadzi żłobek,
przedszkole, szkołę „DANIEL” oraz Gim-
nazjum Językowe im. M. Kopernika na
Ursynowie.

R o z m a w i a ł  R A F A Ł  K O S
f o t .  a r c h i w u m  F u n d a c j i  “ E d u k a c j a  z

W a r t o ś c i a m i ”

Młodzieżowa Rada Ursynowa składa się z radnych wybieranych spośród młodzieży
zamieszkującej względnie uczęszczającej do szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych na terenie dzielnicy. 

Celem działania tej rady jest upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie
aktywności młodych ludzi w Dzielnicy Ursynów.  Właśnie startuje nowa kadencja – poprzednia
zakończyła się przed wakacjami.  Radni zostali wybrani w swoich szkołach, na pierwszej sesji spotkają
się we wtorek, 22 listopada o godz. 15:00, w sali nr 136 Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy,
przy al. KEN 61.  Obrady sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy są jawne, co oznacza, że mogą się im
przysłuchiwać mieszkańcy.

– Działanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy przyczynia się do kształtowania poczucia odpowiedzialności
obywatelskiej oraz włączania młodzieży do współpracy z ursynowskim samorządem. Sądzę, że
energia i kreatywność młodzieżowych radnych pomoże nam w podejmowaniu decyzji adresowanych
do młodych ludzi dzięki jeszcze lepszemu zrozumieniu potrzeb i oczekiwań młodych ludzi. To z
inspiracji młodzieżowych radnych poprzedniej kadencji został zorganizowane dwie edycje konkursu
Ursynów Music Fest, turniej siatkówki, a także koncert Ursynów Hip – Hop Fest, którego druga
edycja odbędzie się już w najbliższą niedzielę” zauważa burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

Lista młodzieżowych radnych kadencji 2016-2018 jest dostępna na stronie internetowej urzędu.

Trwa realizacja projektów wybranych w ubiegłorocznej edycji Budżetu
Partycypacyjnego. W tym numerze przedstawiamy krótką informację o kolejnych
realizowanych projektach.  

W ramach projektu „Ursynów bez nienawiści. Usuwamy mowę nienawiści z ursynowskich murów”,
który poparło 1 810 mieszkańców, z budynków szkół i przedszkoli usunięto kilkanaście napisów
nawołujących do antysemityzmu, homofobii i nienawiści. Realizacja projektu trwa do końca roku,
dlatego nadal partole monitorują publiczne placówki i zamalowują obraźliwe treści.

W ramach projektu „STOP narkotykom w szkole na Ursynowie”, który poparło 2 097 mieszkańców,
w gimnazjach odbywają się zajęcia profilaktyczne. Projekt dociera do przyczyn problemów, uświadamia
prawdę o narkotykach, że konsekwencje ich zażywania rzadko bywają małe, a często prowadzą do
tragedii. 

W ramach trwającego projektu “Zumba integruje, Zumba ciało kształtuje - bezpłatne zajęcia dla
wszystkich z równoczesnymi zajęciami dla dzieci” w każdą sobotę do 17 grudnia odbywają się zajęcia
w dwóch blokach  - w godz. 13.00-13.45 i 14.00-14.45. Na spotkania w Szkole Tańca Riviera przy ul.
Dembowskiego 1 (metro Stokłosy) obowiązują zapisy – telefonicznie pod nr +48 607 955 995 lub
wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.taniec.net.

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Ursynów

Realizacja projektów Budżetu Partycypacyjnego

DDrruuggii oodd lleewweejj JJaacceekk WWeeiiggll
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Wczesnym rankiem 9 listopada
większość światowych liberal-
nych mediów wszczęła głośny la-
ment nad wynikiem wyborów w
USA. Po południu czasu polskie-
go Donald Trump (Republika-
nie) miał 289 głosów elektor-
skich, zaś Hillary Clinton (De-
mokraci) 218. Tak duża przewa-
ga praktycznie zapewnia mi-
liarderowi prezydenturę.

Jest wiele podobieństw pomię-
dzy wyborem Polaków jesienią
2015 r. a decyzją Amerykanów

rok później. W obu przypadkach wynik
wyborów wywołał szok w kraju i za
granicą. W obu przypadkach straszy
się społeczeństwo zwycięzcami niczym
bajkową Babą Jagą. W obu przypad-
kach uznano, że zwycięzcy to populi-
ści, którzy obiecują gruszki na wierz-
bie. W obu przypadkach pracownie
sondażowe i telewizyjni mędrcy nie
dawali przyszłym zwycięzcom żad-
nych szans na wygraną. Niewielu mę-
drców dokonuje jednak rzetelnych
analiz, co dało zwycięstwo Dawidowi
i pogrążyło Goliata. 

Generalnie powtarzane są ba-
nały o „znudzeniu Ameryka-
nów establishmentem”. Czy

jednak spacyfikowany przez amerykań-
ską policję społeczny ruch Occupy Wall

Street powstał li tylko z tego znudzenia?
Wybór Trumpa jest raczej przypieczęto-
waniem procesu, który rozpoczął się
jeszcze za prezydentury Billa Clintona.
To wtedy w Ameryce nastąpiło tąpnię-
cie. Bogaty kraj zaczął schodzić na dzia-
dy, zaczęto likwidować dobrze prospe-
rujące zakłady, pojawiła się nowa wizja
– globalizacja. Nikt nie protestował, kie-
dy wielkie korporacje i instytucje finan-
sowe, oferujące złodziejskie „produk-
ty”, oplatały swoimi mackami cały
świat, w efekcie czego po kilkudziesię-
ciu latach 1 procent najbogatszych lu-
dzi na świecie posiada więcej niż po-
zostałe 99 proc. ludności. Tak złowroga
informacja ukazała się  w raporcie „Eko-
nomia na usługach 1 procenta” opraco-
wanym w 2015 r. przez pozarządową
organizację humanitarną Oxfam. Nikt
nie protestował, kiedy dla zwiększenia
zysku przenoszono produkcję na Dale-
ki Wschód, pozbawiając tym samym
pracy miliony osób w Europie i USA.
Po raz pierwszy od II wojny światowej
dzieci mają gorzej od rodziców. Koszty
edukacji radykalnie wzrosły i młodzi
albo są bez pracy, albo żyją na smyczy
banków. Życie na kredyt i w ciągłym
strachu o jutro stało się normą.  

E lity polityczne i gospodarcze
nie potrafiły wyciągnąć wnio-
sków z takich społecznych ru-

chów jak Tea Party czy wymieniony wy-
żej Occupy Wall Street . Zlekceważono
oddolne protesty i nastąpił bunt po-
większającej się z roku na rok grupy
wyborców, zwanej pogardliwie w Ame-
ryce „white trash”, czyli biały odpad.
Ci ludzie w ogóle nie zwracali uwagi
na seksistowskie wybryki Trumpa, czy
na to, że miliarder sprytnie unika płace-
nia podatków. W swojej kampanii wy-
borczej dzisiejszy prezydent – elekt do-
tykał prawdy w odniesieniu do bytu po
heideggerowsku, wyrażającej się w na-
silającym się gniewie na porządek usta-
lony przez establishment. Ciekawe, czy
tak zwane elity wyciągną wnioski z wy-
granej Donalda Trumpa, bo czas po te-
mu najwyższy. Gniew ludu jest strasz-
ny i może wpędzić świat w trudny do
ogarnięcia chaos. 

W ynik wyborów w USA to
dopiero początek. Lud da-
je coraz bardziej widoczne

sygnały, że dzisiejszy porządek jest na
dłuższą metę nie do zaakceptowania
przez większość populacji. Zaczęło się
w Wielkiej Brytanii, gdzie wyborcom
znudziły się związki z biurokratycznym
tworem w postaci Unii Europejskiej,
który w założeniu był pomysłem znako-
mitym, ale z biegiem czasu uległ skost-
nieniu i stał się mało atrakcyjny dla oby-
wateli. Zbliżają się wybory we Francji.

Pomawiana, podobnie jak Trump, Or-
ban i nasz Kaczyński, o populizm Mari-
ne Le Pen zajmuje w najnowszych son-
dażach pierwsze miejsce z 27 proc. po-
parcia. Tuż za nią plasuje się Nicolas
Sarkozy, pierwszą trójkę zamyka Fran-
cois Hollande. Prawicowa kandydatka
odważnie głosi, że większość imigran-
tów to nie uchodźcy potrzebujący schro-
nienia, lecz młodzi zdrowi mężczyźni
szukający we Francji zarobku. Francu-
zi entuzjastycznie reagują na podejście
madame Le Pen do kwestii uchodźców,
a to oznacza, że jej popularność może z
miesiąca na miesiąc rosnąć, by 27 kwiet-
nia przyszłego roku osiągnąć apogeum. 

Oto kilka tytułów z czołówek
zachodnich gazet: „Trump –
prezydent, którego nikt nie

popierał” (centroprawicowy „El Mun-
do”). „Populizm Donalda Trumpa pod-
bija Biały Dom” (prawicowy ABC). „Mul-
timilioner przewrócił do góry nogami
mapę wyborczą USA i zwyciężył w ba-
stionach Demokratów. Półtora roku te-
mu miał tylko nadać kolorytu kampanii
Republikanów. Wydaje się, że wynik
amerykańskich wyborów zakpił z logiki”. 

W edług byłego premiera
Francji Dominique’a de Vil-
lepina, „zwycięstwo Trum-

pa pokazało jak zgubne jest nasze zadu-
fanie i jak daleko jesteśmy od rzeczywi-

stości”. Z kolei niemiecki Berliner Mor-
genpost pisze: „Ludzie apolityczni, od-
stawieni pod względem ekonomicznym
na boczny tor, wkurzeni obywatele, od-
reagowali po ośmiu rozczarowujących
latach Obamy swoją frustrację na auto-
matach do głosowania”. „Wygrana Do-
nalda Trumpa po raz kolejny podwa-
żyła moją wiarę w umiejętności naszych
medialnych macherów, którzy do znu-
dzenia przygotowywali mnie do zupeł-
nie innego rozwiązania” – tak skomen-
tował wynik wyborów prezydenckich w
USA Andrzej Bober, dziennikarz z dy-
plomem magistra ekonomii UW. 

Donald Trump  – notoryczny
kłamca, populista, seksista,
posiadacz miliardów dolarów,

robiący niejasne interesy z rosyjskimi
oligarchami, polityczny żółtodziób ma-
jący dotychczas niewiele wspólnego z
polityką został prezydentem jedynego
supermocarstwa. To kolejny kłopot dla
Europy po kryzysie uchodźców, kon-
flikcie w Syrii, wojny Rosji z Ukrainą i
Brexicie. Świat zamarł i czeka, co wyda-
rzy się w najbliższej przyszłości. Cieka-
we, czy zamarł także wymieniony wy-
żej 1 proc. światowej populacji, który
posiada więcej niż pozostałe 99 pro-
cent. Jeśli nie, to przyszłość naszego
globu rysuje się w ciemnych barwach. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

99 procent ludzkości już nie chce rządów 1 procenta...

Dlatego w USA wygrał Donald Trump
RYS. PETRO/AUGUST

Radny Dzielnicy Mokotów
Patryk Górski (PiS) przy-
słał do redakcji kopię ofi-
cjalnego wniosku, jaki zło-
żył wraz z grupą innych
osób o odwołanie zastępcy
burmistrza Mokotowa
Krzysztofa Skolimowskie-
go „z powodu niszczenia
mokotowskiej oświaty”. 

Oto niektóre argumenty uza-
sadnienia wniosku:

„Konieczność odwołania Pa-
na Krzysztofa Skolimowskiego
ze stanowiska Zastępcy Burmi-
strza Dzielnicy Mokotów m. st.
Warszawy wynika ze złego za-
rządzania mokotowską oświatą
i z utracenia przez niego wiary-
godności niezbędnej do wypeł-
niania powierzonej funkcji. 

Pan Krzysztof Skolimowski
przyczynił się do pogorszenia
stanu mokotowskiej oświaty. W
okresie sprawowania funkcji w
Zarządzie Dzielnicy Mokotów

nie zadbał o współmierne do in-
nych dziedzin finansowania wy-
chowania dzieci i młodzieży na
Mokotowie. Nie starał się sku-
tecznie, aby dochody Mokoto-
wa były odpowiednio zwiększa-
ne, a tym samym ponosi dużą
część odpowiedzialności za po-
wtarzającą się z roku na rok
dziurę w budżecie mokotowskiej
oświaty. Nie zabezpieczył odpo-
wiedniego poziomu środków na
remonty mokotowskich placó-
wek oświatowych nawet w za-
kresie zapewniającym odtwa-
rzanie ich stanu. O złym stanie
bazy oświatowej świadczą m. in.
nie zrealizowane zalecenia po-
kontrolne. 

Nie zapewnił odpowiedniej ilo-
ści miejsc przedszkolnych dla du-
żej części Mokotowa /.../. Jako
Zastępca Burmistrza odpowie-
dzialny za oświatę akceptował
dyskryminację płacową pracow-
ników oświaty na Mokotowie. 

Pan Krzysztof Skolimowski,
sprawując urząd, wielokrotnie
postępował wbrew oczekiwa-
niom licznych grup rodziców i
młodzieży z Mokotowa, wywołu-

jąc ostre konflikty społeczne. Sy-
tuacja taka miała miejsce m. in. w
związku z uporczywym utrud-
nianiem rodzicom prawa wybo-
ru drogi edukacyjnej dzieci sze-

ścioletnich. /.../ To m. in. za spra-
wą Pana Krzysztofa Skolimow-
skiego szkoły nie posiadają dziś
stołówek z prawdziwego zdarze-
nia, a jedynie ajentów. /.../ 

Pan Krzysztof Skolimowski
wielokrotnie działał na nieko-
rzyść konkretnych placówek
oświatowych, ich uczniów i na-
uczycieli. Doprowadził do usu-
nięcia z Mokotowa – wbrew
uczniom i rodzicom – Techni-
kum Elektrycznego nr 2 przy ul.
Żywnego, forsując sprowadze-
nie na jego miejsce ze Śródmie-
ścia /.../ Gimnazjum nr 42 z ul.
Twardej. /.../

Z powyższych powodów ko-
nieczne jest odwołanie członka
Zarządu Dzielnicy Mokotów m.
st. Warszawy Pana Krzysztofa
Skolimowskiego.

P AT R Y K  G Ó R S K I
( o b o k  p o d p i s y  9  i n n y c h  o s ó b )

OODD RREEDDAAKKCCJJII.. W następnym
wydaniu „Passy” zamieścimy sta-
nowisko Krzysztofa Skolimow-
skiego w sprawie stawianych mu
zarzutów. 
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Chcą odwołać wiceburmistrza Mokotowa
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Za nami dwa ważne święta ko-
ścielne. Jedno, przypadające na
1. listopada ustanowione w Rzy-
mie, w 741 roku  przez papieża
Grzegorza III znane jako Dzień
Wszystkich Świętych i następne,
zaraz po nim – Dzień Zaduszny.
O ile pierwsze, starsze  mieści
się w tradycji chrześcijaństwa, o
tyle ślad drugiego sięga daleko
poza czasowe granice tej religii.

Gdy zaistniało, miało ograni-
czony zasięg. 1018 lat temu
w 998 roku biskup Odylon,

przeor  benedyktyńskiego klasztoru w
Cluny w Burgundii wprowadził w tym
opactwie święto „Przypomnienia
wszystkich wiernych zmarłych”, wy-
znaczając je na dzień 2. listopada.
Wkrótce zostało podjęte przez inne kon-
wenty i  stopniowo rozpowszechniane
w całej katolickiej Europie. Do Polski
zwyczaj ten przybył w XII wieku wraz z
zakonem cystersów i szybko został przy-
jęty, gdyż trafił na przygotowany grunt.
W kulturze prehistorycznej Polski, po-
dobnie jak w innych agrarnych społe-
czeństwach, kult wiary w życie poza-
ziemskie był powszechny od czasów
niepamiętnych. Towarzyszyły mu za-
wsze praktyki obrzędowe, których śla-
dy zachowały się do dzisiaj choć nie są
z nimi kojarzone. Najdłużej i najwyraź-
niej utrzymywały się wśród społe-
czeństw przyjętych najpóźniej do świa-
ta chrześcijańskiego. 

R olnicze ludy środkowoeuro-
pejskie od prawieków uwa-
żały za najważniejsze począ-

tek lata – przypadający na pierwszy
dzień maja i zimy na początek listopa-
da. Ten archaiczny podział, starszy niż
astronomiczny, powstał w wyniku ob-
serwacji rytmu klimatycznego i wege-
tacji przyrody na obszarach naszego
kontynentu. Były to jednocześnie da-
ty, w których według wierzeń zmarli
mogli opuszczać swoje podziemne kró-
lestwo, zwane przez Słowian „nawią”
lub „rajem” i przebywać między żywy-
mi. Pojawiali się wśród żywych pod po-
stacią np. ptaka, motyla, świetlika, psz-
czoły, wędrującego żebraka, albo po
prostu jako widmo. Mogli pomagać – al-
bo szkodzić, jeśli byli źle traktowani.

Dlatego na wszelki wypadek groby wy-
posażano w naczynia z jadłem, ozdoba-
mi, bronią itp. – by niczego im na tam-
tym świecie nie brakowało. Rzadko

znajdujemy w nich narzędzia pracy…
jakby „wieczny odpoczynek” był zasłu-
żoną emeryturą. 

Niezależnie od tego zaopatrze-
nia do życia w zaświatach na
wszelki wypadek, by zmarli

nie mogli wyjść z mogił, zabezpiecza-
no się przed taką ewentualnością ota-

czając miejsca ich spoczynku kamien-
nymi kręgami. Temu samemu celowi
służył inny magiczny zabieg – oborywa-
nie pługiem  terenu pochówków. Stąd

prastara nazwa cmentarza: „obora”.
Również ogień skutecznie chronił i od-
straszał wszelkie istoty z pogranicza
świata żywych i umarłych – czyli demo-
ny. Była ich niezliczona ilość i każdy
miał jakiś zły lub dobry wpływ na ludz-
kie życie. Np. zamieszkujące lasy, pola
i wody „rusałki” w postaci nagich pięk-

nych dziewcząt o zielonych lub złotych
włosach wabiły mężczyzn i zamęczały
łaskotaniem w obłędnym tańcu. Inne,
zwane „południcami”, widywano owi-
nięte w białe tkaniny jak pojawiały się
na miedzach w powietrznych wirach,
gdy słońce stało w zenicie i uśmierca-
ły śpiących lub pracujących żniwiarzy,
mogły również zamieniać dzieci. „To-
pielice”, jasnowłose dziewczęta jak
wskazuje nazwa, snuły się nad brze-
gami wód i kusiły głosem lub śpiewem
nieostrożnych młodzieńców w zgub-
ną głębię. Nieraz słyszymy dalekie po-
mruki burzy i widzimy nadciągające
ciemne chmury… dla naszych pra-
przodków oznaczało to, że gdzieś wy-
soko przeciągają je rośli płanetnicy
chłopi o zielonkawych włosach i za
chwilę zaczną lać wodę albo sypać lód
ciskając przy okazji piorunami w spło-
szone inne ulotne stwory  krążące w
powietrzu – dusze zmarłych, nieochrz-
czonych „latawców”. To tylko wybrane
przykłady z niezliczonej ilości innych
takich jak omamy i błędne ogniki, wcią-
gające w bagna, demony chorób – mo-
ry, mocznice w postaci szkaradnych
starych bab, śmierć – niewiasta w bie-
li itp. Ale były też duchy przychylne lu-
dziom jak np. spotykane w wątkach
baśniowych „dobre krasnoludki”, czy
pojawiająca się na polach postać „ko-
biety – przeznaczenia” lub „doli”  wró-
żącej dobry urodzaj. 

S kąd się brały takie istoty? Mo-
gły się w nie przekształcać du-
sze zmarłych: dziewcząt przed

ślubem, nieochrzczonych dzieci, samo-
bójców, ludzi wyróżniających się osobli-
wymi cechami urody np. podwójnym
uzębieniem, zrośniętymi brwiami, czer-
woną twarzą, albo tych, których zwło-
ki przekroczyła  lub przefrunęła nad ni-
mi żywa istota.

N a szczególnie uciążliwe de-
mony, zwłaszcza upiory,
skutkowały zabiegi magicz-

ne. Unieszkodliwiano je np. obracając
trupa twarzą do ziemi, odcinając gło-
wę i kładąc ją między nogi, wbijając
ciernie pod język, za paznokcie nóg,
kołek osikowy w serce lub (jak na ry-
sunku czaszki „upiora” spod Piotrko-
wa Trybunalskiego – rys. z „Kultury

prapolskiej” J. Kostrzewskiego) prze-
bijając głowę żelaznym gwoździem.
Resztę makabry można sobie obej-
rzeć w mniej lub bardziej bzdurnych
horrorach.

Demony występowały w ściśle
określonej przestrzeni i czasie
– w miejscach granicznych ta-

kich jak drogi, miedze, płoty, granice
osad i wsi; ciągu doby o wschodzie i
zachodzie słońca, w południe i o półno-
cy; w roku w święta oddzielające zimę
od lata tj. Boże Narodzenie w grudniu
i dzień św. Jana w czerwcu.

N asze Zaduszki są też świę-
tem granicznym i przypada-
ją na czas kończący wegeta-

cję. Późną jesienią puste pola i ogoło-
cone z listowia lasy nie dawały już
schronienia zziębniętym duchom, któ-
re były skłonne do częstszego odwie-
dzania domostw. Z jakimi zamiarami?
Na wszelki wypadek żyjący krewni
spieszyli im z pomocą. Chodzono na
groby, składano ofiary, rozpalano
ognie, często ucztowano razem z nimi
(przypomnijmy „Dziady). Wspomnie-
nie zmarłych przodków było kiedyś
obecne w każdym święcie i ślady tego
przetrwały do dzisiaj – np. nakrycie
„dla wędrowca” przy stole wigilijnym,
„śmierć” w orszaku kolędników itp. Te
pogańskie uroczystości ku czci zmar-
łych były tak silnie zakorzenione w ca-
łej Europie, że władze Kościoła zdecy-
dowały się je zaadaptować dla potrzeb
chrześcijaństwa. Stąd wzięła się data i
obrzędowość naszych Zaduszek. W
Polsce jest to święto skłaniające do re-
fleksji i zadumy nad przemijaniem.
Każdego roku o tej porze rozpoczyna
się „wielka wędrówka” nieraz do odle-
głych miejscowości. Nad grobami spo-
tykają się krewni, znajomi. Składają
wieńce, kwiaty, zapalają znicze – sym-
bol wiecznego życia i pamięci – tak jak
czynili to ich przodkowie. 

P aradoksalnie, ale wspo-
mnienie śmierci przypomina
w tym dniu o ciągłości poko-

leń, wspólnocie, historii… Puste i ci-
che cmentarze są pełne gwaru. Świat
żywych łączy się ze światem wiecz-
nej ciszy.  

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

Jak się rodził kult zmarłych i wiara w demony

Mroczna geneza Zaduszek
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Pod takim tytułem prezentuje swoje prace w Klubotece Dojrzałego Człowieka przy
ul. Lanciego 13 Roman Jach – artysta i pedagog. Wystawa została przygotowana z
okazji 65-lecia pracy twórczej i 85. rocznicy urodzin autora. 

Roman Jach urodził się w 1931 roku na Kresach Wschodnich w Brodach koło Lwowa. Po repatriacji
do kraju podjął pracę jako pedagog. Studiował w pracowniach prof. Cz. Rzepińskiego, prof. J.
Fedkowicza, prof. H. Cybisowej (Kraków1959). Następnie na UMCS w Lublinie, u prof. prof. St. i Róży
Popek. 

Dyplom uzyskał na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu u prof.
Borysowskiego. Tam zainteresował się konserwacją dzieł sztuki, dzięki czemu, pracując jako
konserwator mógł dorabiać do skromnej pensji nauczycielskiej. 

Przez wiele lat był członkiem grupy nauczycieli plastyków „Nałęczów 56”. Od 1978 roku jest
mieszkańcem Ursynowa. 

Na wystawie zaprezentowano prace malarskie, grafiki i rysunki z różnych okresów (od lat 60. do
współczesnych). Jest to więc przekrój historyczny pozwalający widzom zaobserwować rozwój
artystyczny autora, jak również dostrzec zmieniające się tendencje w sztuce w okresie ostatnich
kilkudziesięciu lat. Najczęściej pojawiającymi się tematami na wystawie są pejzaże, architektura
oraz człowiek. 

Roman Jach brał udział w wystawach w kraju i za granicą m. in. w CSSR, ZSRR, NRD, Francji, USA.
Wiele z jego prac znajduje się w kolekcjach prywatnych w Polsce, w Niemczech, USA, Anglii. 

Warto podkreślić, że Kluboteka Dojrzałego Człowieka jest miejscem chętnie odwiedzanym nie
tylko przez klubowiczów, ale też przez osoby niezrzeszone. W swojej ofercie ma ona wiele propozycji
kulturalnych, naukowych, integracyjnych. 

Wystawę można oglądać do 24 listopada (wtorki, środy czwartki) w godz. 10.00-18.00.
Te k s t  i  f o t .  -  M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Nieczęsto zdarza się recenzowanie spektakli teatralnych dla najmłodszych. Jednak-
że ten, który został wystawiony w minioną niedzielę w Teatrze Za Dalekim w Domu
Sztuki SMB „Jary” na Ursynowie zasłużył na recenzję. I to pozytywną.

Mowa o przedstawieniu „Każdy może świętym zostać”, z którym zawitał na Ursynów Teatr Juma-
ja. Główny bohater – sympatyczny, ale trochę zagubiony w życiu wnuczek – podczas wizyty u babci
i dziadka, chcąc stać się lepszym i mądrzejszym człowiekiem, spotyka postacie świętych, m. in. św.
Barbarę, św. Kingę, św. Floriana, św. Franciszka, św. Marcina.

Święci – patroni różnych ziemskich spraw – wpajają chłopcu pozytywne wartości, takie jak dobroć
dla zwierząt, gotowość do pomagania innym, odwaga czy pracowitość. Czynią to, zwłaszcza w dru-
giej części spektaklu, w sposób bardzo zabawny i może właśnie dlatego ich przekaz staje się łatwo przy-
swajalny nawet przez trzy-czteroletnich widzów. A że przy tym nie jest infantylny – na przedstawie-
niu dobrze bawią się również dorośli. Słowem: temat z tzw. „wysokiej półki” został przedstawiony zwy-
czajnie i po ludzku. Nie każdemu udaje się ta sztuka, ale Teatr Jumaja dowiódł, że nie jest mu obca,
na czym skorzystała publiczność.

Godna osobnej pochwały okazała się utrzymana w ciepłych barwach jesieni scenografia. Spektakl
został sfinansowany ze środków Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.

A B U

W Klubotece Dojrzałego Człowieka

Nic nie muszę...

Udany spektakl w Domu Sztuki

Po ludzku o świętych

Od rana Reuters i La Stampa,
Ogłasza wielki tryumf Trumpa. 
Na Kremlu piją już szampana,
Bo to kolejna dobra zmiana.

Dziś, bezpośrednio po wyborze, 
Passa rozmawia z Żoliborzem.
- Halo! Prosimy o komentarz

W sprawie nowego Prezydenta.

- Zna pan wyniki?
- Jeszcze nie.

Zazwyczaj rano długo śpię.
W nocy dręczyły mnie koszmary,

Czy wygra Donald czy Hilary?
W lodówce już się chłodzi szampan.
Mam pić za Clinton czy za Trumpa?

- Zwyciężył Donald T. 
- O Boże!

Po prostu gorzej być nie może!
Chociaż nie piję, wciąż mam kaca, 

Że on jest lepszy i że wraca.

Donald na czele. Straszny sen!
- Ależ Prezesie. To nie ten!

Dziś ogłoszono w świetle ramp,
Że wygrał Donald, ale Trump.

- To mi ulżyło, już mi lżej,.
I wszystko byłoby OK,

Gdyby nie imię… Wprost mnie parzy!
Po prostu źle mi się kojarzy.

To imię sen mi spędza z powiek 
Donald! Wciąż Donald! To zły człowiek!

Jestem wkurzony coraz bardziej.
Nie mogę słuchać o Donaldzie.

Znów mnie oblewa zimny pot
Trudno to wszystko pojąć w lot.

Donald i Donald, wszędzie Donald.
Antoni, zrób coś! Wyślij drona!

Często się budzę w środku nocy,
I wtedy zrywam się jak z procy,

Słysząc w kampanii, tuż po starcie,
Że Donald większe ma poparcie. 

Koszmar codziennie się powtarza.
Donald prowadzi znów w sondażach!

A teraz słyszę, Matko Święta!
Że zdobył urząd Prezydenta!

- Ależ nie u nas! Tylko w Stanach!
- Lecz to mnie dręczy, proszę pana,

Że z głowy spadnie mi korona,
Jeśli i u nas wygra Donald.

POWYBORCZA ROZMOWA 
Z MIESZKAŃCEM ŻOLIBORZA

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Ursynowski Informator Kulturalny
Urząd Dzielnicy wydał Ursynowski Informator Kulturalny na miesiąc listopad. W
publikacji można znaleźć szczegółowy program wydarzeń na Ursynowie oraz in-
formacje o dystrybucji bezpłatnych kart wstępu.

Jak informują ursynowscy urzędnicy „wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Urząd
Dzielnicy Ursynów finansuje w różnej formie wydarzenia kulturalne zarówno własne, jak i propo-
zycje organizacji pozarządowych, grup twórczych i fundacji, tak aby ursynowska oferta kultural-
na była bogata i zróżnicowana. Nie unikamy także nowatorskich pomysłów chcąc trafić w zainte-
resowania różnych odbiorców”.

Wersję elektroniczną publikacji można pobrać ze strony internetowej www.ursynow.pl. Papie-
rową wersję informatora można otrzymać w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, spółdzielczych domach
kultury, oddziałach biblioteki publicznej oraz podczas poszczególnych wydarzeń. 
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Piórem Derkacza

Prof. dr hab. Jan Czesław Czabała – sąsiad
Pamiętam czasy, gdzie na każdej klatce wisiały listy lokatorów, a na drzwiach wejściowych

do mieszkania widniało nazwisko właściciela lokalu. Każdy kto chciał /i nie chciał!/, znał swego
sąsiada z imienia i nazwiska i na dodatek wiedział pod jakim numerem mieszka. Ustawa o
ochronie dóbr osobowych, wyeliminowała listy, zaś tabliczki z drzwi zdjął sam lokator. Na
szczęście pozostała telewizja, która na dolnym pasku ekranu informuje z kim przeprowadza
wywiad. Tak było w przypadku prof. Jana Czesława Czabały. Okazało się wtedy, że tego sąsiada
znam i teraz wiem jak się nazywa. Co więcej, znając nazwisko można dowiedzieć się z internetu
wiele o dokonaniach  człowieka, z którym  mieszkamy po sąsiedzku. 

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

Upływa szybko życie, jak potok płynie czas – to słowa popularnej piosen-
ki, które nabierają szczególnego znaczenia w listopadzie – miesiącu, w
którym mamy w kalendarzu, zarówno dzień Wszystkich Świętych, jak

i Dzień Zaduszny. Święto Zmarłych jest nie tylko dniem pamięci o tych, którzy ode-
szli, ale pomaga żyjącym w zaakceptowaniu faktu, że jesteśmy na tym padole je-
dynie przez chwilę. Niezależnie od pochodzenia samych świąt, najprawdopodobniej z chrześcijań-
skich obchodów wspominania wszystkich męczenników we wschodnich prowincjach Cesarstwa
Rzymskiego (datowanych najprawdopodobniej na IV wiek n.e.) – potrzeba wspominania zmarłych
jest znacznie wcześniejsza. Wynika najpewniej z chęci podtrzymywania kontaktu ze zmarłymi. 

Dogasają znicze zapalone na grobach naszych bliskich podczas Święta Zmarłych. Życie toczy się
dalej, jednak ten krótki czas wspominania tych, którzy od nas odeszli pozwala nam zachować cią-
głość naszej zbiorowej pamięci. Patrząc na sprawy życia i śmierci w kategoriach naukowych, nale-
ży stwierdzić że czynnikiem, który wyznacza granicę między jednym stanem a drugim, jest nasz ze-
gar biologiczny oraz czynniki zewnętrzne. O ile pierwszy z czynników jest w dużej mierze zapisa-
ny w naszym genotypie, o tyle o drugim decydują w dużej mierze czynniki zewnętrzne. 

Za rok, za dzień, za chwilę, razem nie będzie nas – przypominają dalsze słowa piosenki. Trudno
się z nimi nie zgodzić. Jak dotąd nikt nie wymyślił skutecznej metody na wydłużenie życia ludzkie-
go, czy jakiegokolwiek innego. Oczywiście nie znaczy to, że nie są podejmowane próby naukowe zmie-
rzające do tego celu. Wydaje się jednak, że dotychczasowe wkyniki nie rokują nam szansy na życie

dłuższe niż 120 lat. A
wszelkie przykłady prze-
kroczenia tej granicy sta-
nowią wyjątki potwier-
dzające regułę, że nasz
organizm jest zaprogra-
nowany na taką (mniej
więcej) długość życia. 

Przyczyną stopniowe-
go więdnięcia jest proces
starzenia się samych ko-

mórek. Ten proces jak dotąd jest nieodwracalny. Nawet przy zastosowaniu najnowszych zdobyczy
medycyny z wykorzystaniem komórek macierzystych włącznie, genetyki i nanotechnologii nie je-
steśmy w stanie przekroczyć magicznych 120 lat. Podobną opinię wyraża znany brytyjski nauko-
wiec Colin Blakemore. Jego zdaniem, długość ludzkiego życia jest ograniczona ze względu na zu-
żywanie się ludzkiego organizmu. Proces ten trwa przez cały czas naszego życia. 

Co więc nam pozostaje? Szansą na przedłużenie życia może okazać się dynamicznie rozwijają-
ca się informatyka. Skoro życie w dotychczasowym rozumieniu jest limitowane przez słabość na-
szego ciała, trzeba to ciało zastąpić czymś innym. Może sztucznie stworzonym automatem, którym
będzie sterował nasz umysł. Oczywiście, wcześniej skopiowany i zapisany w postaci informacji ma-
tematycznych w systemie zerojedynkowym. Barierą są ograniczenia wynikające z niewystarczają-
cej mocy dzisiejszych komputerów. W tej jednak kwestii postęp jest niebywale szybki. 

Czy coś takiego jest w ogóle możliwe? Czy nasze życie da się wyrazić w takiej postaci? A gdzie w
tym wszystkim uczucia, przyjemności i wszelkie inne doznania i doświadczenia? 

Aby na te pytania odpowiedzieć, potrzeba jeszcze wielu badań i skuteczniejszych technologii, niż te,
którymi dysponujemy. Wizja ludzi-cyborgów mogących w nieskończoność „upgrade’ować” swoje ciała
wcale nie jest pozbawiona sensu. Przykłady połączenia mózgu z maszyną już istnieją. W niedawno emi-
towanym programie telewizyjnym pokazywano człowieka, który w wyniku urazu doznał trwałego pa-
raliżu. Po zastosowaniu elektrod wszczepionych do jego mózgu człowiek ten może – używając jedynie
własnych myśli – sterować maszyną podającą mu napoje i pić je nie korzystając z pomocy kogokolwiek. 

Jest to przykład na to, że nawet najbardziej nieprawdopodobne pomysły naukowe mogą urze-
czywistnić się dzięki zastosowaniu odpowiednich technologii. 

Musimy przyzwyczaić się, że nasze życie będzie coraz częściej uzależnione od maszyny, chociaż-
by jakiegoś elektronicznego urządzenia. Już dziś przecież wielu ludzi żyje dzięki wszczepionym do
ich organizmów aparatom , jak choćby kardiowertery-defibrylatory serca. 

Być może więc już w niedalekiej przyszłości uda się naukowcom uczynić z nas istoty nieśmier-
telne. Tymczasem pamiętajmy o słowach wspomnianej wcześniej piosenki i żyjmy pełnią życia, aby
wykorzystać nasz czas jak najlepiej.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Upływa szybko życie...

„Dogasają znicze zapalone na gro-
bach naszych bliskich podczas
Święta Zmarłych. Życie toczy się
dalej, jednak ten krótki czas wspo-
minania tych, którzy od nas odeszli
pozwala nam zachować ciągłość
naszej zbiorowej pamięci”

Już za rok o tej porze będziemy obchodzić setną rocznicę wybuchu Wielkiej
Rewolucji Październikowej, która miała ogromny wpływ na losy naszej pla-
nety. Funkcjonuje powiedzenie, że historia znana jest mało prawdziwa, a hi-

storia prawdziwa jest mało znana. Dużo prawdy w tym powiedzeniu, a przykłady
można mnożyć – choćby zakłamywany przez dekady Katyń, okoliczności zamachu
na prezydenta USA Johna Kennedy`ego , czy też powody amerykańskiej inwazji na Irak w marcu 2003
r. Nieprawdopodobne zatem jest, że historia Rewolucji Październikowej, jednego z najważniejszych
wydarzeń w dziejach świata, jako jedyna pozostaje nieskalana historycznym kłamstwem. Wielu ba-
daczy historii coraz częściej skupia się na roli Żydów w wywołaniu rosyjskiej rewolucji, która to rola
jest skrzętnie przemilczana. A była on znaczna, by nie powiedzieć inaczej – wiodąca.   

Obowiązująca od zakończenia II wojny światowej tak zwana poprawność polityczna nie zezwala
na jakąkolwiek krytykę narodu wybranego, straszliwie dotkniętego przez Holocaust. Można sobie dwo-
rować z każdego  –  od Lapończyka, poprzez Amerykanina, Rosjanina, Włocha czy Francuza, aż po Pig-
meja i mieszkańca Ziemi Ognistej. Ale nie z Żyda, bo zaraz można być posądzonym o antysemityzm.
Żydzi robiąc z siebie coś w rodzaju chronionego prawem gatunku, któremu grozi wyginięcie, sami so-
bie strzelili w stopę, ponieważ wraz z upływem czasu coraz szersze grupy społeczeństw w różnych kra-
jach nie chcą się dalej godzić z takim status quo i rodzi się prawdziwy antysemityzm. 

W Polsce do dzisiaj nie mówi się głośno, że w latach powojennych winnymi wytrzebienia tysięcy
członków patriotycznego podziemia były osoby z żydowskim pochodzeniem obsadzone przez Sta-
lina w kierownictwie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Gen. Roman Romkowski, dyrektor
Departamentu Kontrwywiadu, to naprawdę Natan Grinszpan – Kikiel. Skupił on praktycznie w
swoich rękach wszystkie jednostki organizacyjne służb specjalnych. Romkowskiemu dzielnie sekun-
dowali inni żydowscy decydenci w MBP, m. in. Anatol Fejgin, syn Mojżesza i Marii z domu Kacene-
lebogen, Julia Brystigier z domu Prajs, zwana “Krwawą Luną”, Jakub Berman, Józef Światło (Izaak
Fleischfarb),  Mieczysław Mietkowski (Mojżesz Bobrowicki), Józef Różański (Józef Goldberg), czy
Leon Andrzejewski (Lajb Wolf – Ajzen). Wymienieni oprawcy piastowali w aparacie ucisku stanowi-
ska dyrektorskie. Tendencja do zmiany nazwisk rodowych datuje się od XIX wieku, ale przybrała na
sile w latach trzydziestych, kiedy Międzynarodówka Komunistyczna (Komintern), zaleciła towarzy-

szom o żydowskim pocho-
dzeniu zmianę danych per-
sonalnych na słowiańskie. 

Historia mówi, że wo-
dzem rosyjskiej rewolucji z
1917 r. był Włodzimierz
Uljanow używający pseu-
donimu Lenin. Wodzem
tak, ale nie pomysłodawcą.
Rosyjski komunista Alek-
sander Parvus, właściwie
Aleksander Izrael Hel-

phand, marzył o wszechrosyjskiej rewolcie jeszcze w XIX wieku i to on był inspiratorem oraz nad-
zorcą bolszewickiego przewrotu w Rosji w 1917 r. W 1905 r. wraz z Lwem Trockim (właściwie Lej-
bą Dawidowiczem Bronsztejnem) przyjechał do Rosji i rok później skazany został za działalność wy-
wrotową na trzy lata zesłania, ale udało mu się zbiec do Niemiec, gdzie dorobił się majątku. Po re-
wolucji lutowej w 1917 był pomysłodawcą i organizatorem przejazdu Lenina ze Szwajcarii do Ro-
sji. Miał świetne kontakty z żydowską finansjerą na całym świecie i wspólnie z bankierami, m. in.
z USA, mocno wspierał przygotowania bolszewickiego zamachu stanu w Rosji. 

P arvus wprowadził Trockiego w to środowisko, kiedy ten po ucieczce z Francji przez Hiszpanię
przypłynął 13 stycznia 1917 r. na pokładzie parowca “Monserrat” do Nowego Jorku. Trocki prze-
bywał w Nowym Jorku przez trzy miesiące – od stycznia do marca 1917 roku. Zajmował tam

luksusowy apartament opłacony na trzy miesiące z góry i jeździł na spotkania z bankierami limuzyną
z szoferem. W dniu 26 marca 1917 r. opuścił Nowy Jork na pokładzie statku „Kristianiafjord” i w maju
przybył do Rosji. Zaopatrzony w znaczne środki finansowe rzucił się w wir działalności rewolucyjnej. 

W rozdziale 15. książki „Dwieście lat razem” rosyjski noblista Aleksander Sołżenicyn pisze o udzia-
le Żydów w rewolucji bolszewickiej. W rezultacie konferencji kwietniowej w roku 1917 wśród 9 człon-
ków nowego Komitetu Centralnego Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji (bolszewików) by-
ło trzech Żydów – Grigorij Zinowiew (Hirsz Apfelbaum), Lew Kamieniew (Leon Rozenfeld) i Jakow Swier-
dłow. Na historycznym posiedzeniu w Moskwie 10 października 1917 r. podjęto decyzję o przewrocie.
Spośród 12 uczestników już sześciu (Lew Trocki, Grigorij Zinowjew, Lew Kamieniew, Jakow Swierdłow,
Mojżesz Uricki i Grigorij Sokolnikow (właściwie Hirsz Jankielewicz Brilliant) było pochodzenia żydow-
skiego. Tam też wybrano pierwsze Biuro Polityczne składające się z 7 członków. W jego skład weszli m.
in. Trocki, Zinowjew, Kamieniew i Sokolnikow. Mając w biurze większość, Żydzi w praktyce skupili wła-
dzę w swoich rękach. Bał się tego Lenin, później Stalin, a rosyjski pisarz, lekarz i publicysta Daniła Sa-
mojłowicz Pasmanik (1869-1930) pisał: “Nie ulega wątpliwości, odszczepieńcy żydowscy daleko wy-
szli poza procentową normę i zajęli zbyt wiele miejsca wśród komisarzy bolszewickich”.

Dlaczego odszczepieńcy? Bo stały za nimi pieniądze z zagranicy, co rdzenni rosyjscy rewolucjoniści uzna-
wali za zdradę. Trocki i jego towarzysze słusznie obawiali się, że mniejszość, czyli bolszewicy, udająca re-
prezentanta większości (bolsze – ros. więcej) nie będzie mogła przejąć i utrzymać władzy w największym
terytorialnie kraju świata, który jest gigantycznym rezerwuarem naturalnych bogactw, bez znaczącego
wsparcia finansowego zza granicy oraz spacyfikowania i zastraszenia ludności. Złowrogo brzmiące sło-
wa Trockiego, wypowiedziane w 1918 r., kiedy był już ludowym komisarzem wojny i marynarki wojen-
nej, dają dużo do myślenia: „Niech zginie nawet 3/4 ludności Rosji, jeśli za tę cenę uda się wywołać re-
wolucję światową. Ja jestem bolszewikiem i dlatego pluję na Rosję!”. Należy zadać pytanie, czemu naj-
większe korporacje finansowe z USA miałyby finansowo wspierać przewrót bolszewicki? 

Podawane są dwa  powody.Pierwszy, to osłabienie i pozbawienie Rosji  konkurencyjności gospodar-
czej wobec Stanów Zjednoczonych. W 1913 r. przed wybuchem wojny gospodarka rosyjska była jedną
z najszybciej rozwijających się na świecie. Rosja powoli demokratyzowała się i gdyby zacofany model
gospodarki przekształcony został w gospodarkę wolnorynkową, co prędzej czy później musiałoby na-
stąpić, to ze swoimi bogactwami naturalnymi i gigantycznym rynkiem zbytu kraj ten szybko stałby się
największym mocarstwem świata. Można więc przyjąć założenie, iż rewolucja bolszewicka 1917 roku
nie była spowodowana wyłącznie spontanicznym wybuchem niezadowolenia mas. Częściowo zosta-
ła  wyreżyserowana i przeprowadzona według wytycznych międzynarodowej finansjery, która liczyła,
że mając swoich ludzi u władzy będzie można bez końca łupić to zasobne w cenne surowce państwo. 

P o październiku 1917 r. zachodni bankierzy z nawiązką odzyskali pieniądze wyłożone na wspar-
cie i zwycięstwo bolszewickiej rewolucji. Według rosyjskiego generała Arsienija A. Gulewi-
cza, bolszewicy przelali pomiędzy rokiem 1918 a 1922 na rzecz amerykańskiego banku in-

westycyjnego Kuhn,Loeb&Co. ponad 600 milionów rubli w złocie. Nawiasem mówiąc, bank ten –  za-
łożony w 1867 r. przez Abrahama Kuhna i Salomona Loeba – połączył się w 1977 r. ze skądinąd zna-
nym dzisiaj całemu światu bankiem Lehman Brothers, którego upadek doprowadził w 2008 r. do glo-
balnego kryzysu. Ale złupienie Rosji uniemożliwił zachodnim bankierom Stalin, który nigdy nie wie-
rzył Żydom i zwykł mawiać “Eto wsio czeriez Jewreji”. Według oficjalnych statystyk, w 1934 r. w ZSRR
aż 38,5 procent osób piastujących najwyższe stanowiska w sowieckim aparacie bezpieczeństwa by-
ło pochodzenia żydowskiego. Stalin zaczął czystki od Politbiura i dopiero później zabrał się za bez-
piekę. Wpierw rozprawił się z Trockim, którego wygnał z kraju i kazał zabić, a w połowie lat trzydzie-
stych pod nóż poszli prawie wszyscy członkowie Politbiura mający żydowskie korzenie, m. in. Kamie-
niew, Zinowiew i Sokolnikow, jak również setki starych bolszewików, rdzennych Rosjan.  

W 1952 r. Stalin rozpoczął kolejną rozprawę z Żydami. 13 stycznia 1953 r. w dzienniku “Prawda”
napisano: “Organa bezpieczeństwa państwowego wykryły terrorystyczną grupę lekarzy, którzy po-
przez szkodliwe leczenie dążyli do skrócenia życia czynnych działaczy Związku Radzieckiego. Więk-
szość członków tej grupy była związana z międzynarodową żydowską burżuazyjno – nacjonalistycz-
ną organizacją. Śledztwo zostanie zakończone w najbliższym czasie”. Nie zakończyło się, bo Stalin 5
marca wyzionął ducha. W kontekście tego, co powyżej, nurtuje mnie tylko jedno pytanie: czemu Ży-
dzi mieszkający w środkowo – wschodniej Europie masowo zmieniali rodowe nazwiska? W jakim ce-
lu? Czym się kierowali, ukrywając swoje pochodzenie? Przecież przed II wojną światową i po jej za-
kończeniu mieli się bardzo dobrze. Jest to zagadka, której nie potrafię rozwikłać. Zresztą, nie tylko ja. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Jak się dziś nazywasz? A przedtem...

„Można sobie dworować z każdego
–  od Lapończyka, poprzez Amery-
kanina, Rosjanina, Włocha czy
Francuza, aż po Pigmeja i miesz-
kańca Ziemi Ognistej. Ale nie 
z Żyda, bo zaraz można być 
posądzonym o antysemityzm”
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W ostatniej dekadzie paździer-
nika młodzi zawodnicy z ursy-
nowskiego Klubu Badmintono-
wego “Harcownik” po raz kolej-
ny wzięli udział w Międzynaro-
dowym Festiwalu Badmintona
w Danii, w miejscowości Frede-
ricia. Zaproszenie na ten tur-
niej Klub “Harcownik” otrzy-
muje zawsze od swoich duń-
skich partnerów – ogólnokrajo-
wej organizacji sportowej DGI. 

Jest to jeden z elementów wzajemnej
współpracy trwającej od ponad 13 lat.
W roku ubiegłym zaś gościliśmy przez
tydzień  na Ursynowie młodych zawod-
ników duńskich, którzy wzięli udział
w ogólnopolskim turnieju organizo-
wanym tradycyjnie przez nasz Klub
“Harcownik”.

Turniej - Festiwal Badmintona we Fre-
dericii to potężna impreza na ok. 1000
uczestników. Niemal 90% to Duńczy-
cy, a pozostali to reprezentanci różnych
krajów, głównie: Polski, Norwegii,
Czech, Niemiec, Belgii, Szkocji, Litwy,
Łotwayitd. Zawodnicy grają w kilku ka-
tegoriach wiekowych od U-9, poprzez U-
11, U-13, do U-19. W ramach każdej ka-
tegorii dodatkowo jest wyodrębnionych
kilka poziomów zaawansowania, tak że

każdy startujący gra z innymi zawodni-
kami o zbliżonym poziomie. Najpierw
zawodnicy grający w określonej kate-
gorii i poziomie toczą pojedynki w gru-
pach eliminacyjnych – na ogół 4-osobo-
wych, a potem albo w kolejnych gru-
pach tworzonych na podstawie wyni-
ków dotychczasowych meczów, albo w
pojedynkach bezpośrednich systemem
pucharowym.Zatem każdy uczestnik w
ciągu 3 dni turniejowych gra 6 lub 7 po-
jedynków singlowych i tyleż deblowych. 

Bilans naszych reprezentantów w tym
roku jest generalnie pozytywny, a w do-
datku nieraz zaskakujący samych głów-
nych aktorów. Najbardziej spektakular-
ny wynik osiągnął uczeń Gimnazjum nr.
95 – Aleksander Dzwonnik. W tym roku
szkolnym startuje już w kategorii wieko-
wej U-17 jako gracz z młodszego roczni-
ka tej dwuletniej kategorii. Zarówno z te-
go powodu, jak i dlatego, że Duńczycy w
tym roku stworzyli na turnieju jedną łą-
czoną katerię U-17+U-19, Alex wystar-
tował w poziomie B, czyli drugim tej me-
gakategorii. Późniejsza obserwacja wy-
kazała, że jednak jakość gry poziomu A
i B specjalnie się nie różni, tyle że na po-
ziomie A większość graczy stanowili za-
wodnicy w wieku kat. U-19, a na pozio-
mie B zawodnicy w wieku U-17.

I Aleksander Dzwonnik wygrał tu ca-
ły turniej w kategorii U-17+U-19 B !
Jednak chyba tylko w jednym meczu
w grupie eliminacyjnej można było po
pierwszym secie być spokojnym o wy-
nik końcowy. W pozostałych sześciu
Alex do ostatnich rozgrywanych lotek
musiał dobrze trzymać koncentrację i
mocno się nabiegać, by wywalczyć zwy-
cięstwo. Najbardziej symptomatyczny
okazał się finał. Przeciwnikiem był o 3
lata starszy Duńczyk, który większość
meczów wygrał mając wynik pod kon-
trolą. Jednak okazało się, że będąc nie-
źle grającym reprezentantem czołowej
nacji światowego badmintona i nacji
nr.1 w badmintonie europejskim, moż-
na mieć problem z dawaniem sobie ra-
dy ze sposobem gry młodszego Pola-
ka. Aczkolwiek wynik świadczy o auten-
tycznej zaciętości tego meczu: 22:20,
20:22, 21:17.

Na pewno bardzo inteligentne roz-
grywanie akcji, co rusz zaskakujące spo-
sobem wykonania, a także nierzadkimi
zmianami taktyki było podstawowym
kluczem do wygranej naszego zawod-
nika. Widać tu było narastającą z akcji
na akcję bezradność Duńczyka, a zara-
zem coraz większe zdenerwowanie (je-
śli po prostu nie wściekłość) wobec ta-
kiego obrotu sprawy. Kilka razy po ak-

cji, w której rywal otrzymał od Aleksa
zagranie nie takie, jakiego mógł się spo-
dziewać, po prostu wypuszczał z ręki ra-
kietę – jakby w geście bezradnej rezy-
gnacji. Ale najbardziej symbolicznym
podsumowaniem było to, że po przegra-
nej lotce meczowej Duńczyk, ni mniej,
ni więcej, tylko... ugryzł rakietę. 

W deblu nasz Alex zagrał w parze z
niewiele słabszym od niego partnerem
z Czech. Na 4 mecze w grupie elimina-
cyjnej minimalnie przegrali 2 (widać
było, że w deblu zgranie to czasami “ję-
zyczek u wagi” wyniku), a 2 wygrali.
Dało im to 3 m. w grupie, choć do pozio-
mu m. 1 brakowało niedużo. Jednak
potem w rundzie finałowej wygrali już
wszystkie 3 mecze z parami z 3 miejsc
z innych grup.

Ale warte odnotowania są też gry in-
nych zawodników “Harcownika”. Star-
tujący w kat. U-15 D Maciej Kielak –
uczeń kabackiego Społecznego Gimna-
zjum “Primus”, mocno poprawił swe
osiągnięcia ubiegłoroczne. Teraz w gru-
pie eliminacyjnej zajął I miejsce i po 2 ko-
kejnych zwycięstwach, dopiero w półfi-
nale po zaciętych 3 setach uległ póź-
niejszemu zwycięzcy turnieju w  tej ka-
tegorii. W deblu ze swym duńskim part-
nerem osiągnął wynik jeszcze lepszy,
bo dotarli do finału. Tu dopiero trafiając

na bardziej zgraną parę duńską musie-
li zadowolić się wicemistrzostwem. 

Zupełnie nieźle pokazał się począt-
kujący nie tylko w Danii i nie tylko w ja-
kichkolwiek startach w turniejach, ale w
ogóle w szkoleniu badmintonowym, Mi-
chał Dobek z V kl. w SP nr. 330. Mając
za sobą kilka miesięcy systematycznych
treningów i startując we Fredericii w
kat. U-13 D (będąc młodszym roczni-
kiem w tej kategorii), zajął w grupie eli-
minacyjnej 2 miejsce, a następnie także
dotarł do półfinałów wśród innych gra-
czy z 2 miejsca w swych grupach. 

Widać po raz kolejny, że start w tur-
nieju we Fredericii daje naszym zawod-
nikom duży impuls szkoleniowy. Daje
także chyba niemal niemożliwe do uzy-
skania na gruncie polskim, doświad-
czenie w kontakcie z innym stylem gry
podejściem do niej. A także stanowi do-
bry trening psychiczny. 

Jest to szansa na osiąganie jeszcze
lepszego zaangażowania w treningi,
a także na lepsze wyniki w rozpoczę-
tym niedawno, bieżącym sezonie. Po-
cząwszy od Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży dla kat. U-17, po War-
szawską Olimpiadę Młodzieży wszyst-
kich kategorii i rozgrywki WOM mię-
dzyszkolnego. 

Ś K B a d .  “ H a r c o w n i k ”

Ta enigmatycznie brzmią-
ca nazwa słusznie kojarzy
się ze sportem. Oznacza
bowiem drużynową grę
sportową o nader cieka-
wym charakterze...

Niezwykłość tej gry polega nie
tylko na pewnej niszowości w
świecie sportu i rekreacji. Pod-
stawową zaletą zabawy Smol-
ball® jest synteza wielu własno-
ści typowych dla popularnych
gier zespołowych i – co najważ-
niejsze – jej uniwersalność
względem kształtowanych cech
motorycznych, umiejętności fi-
zycznych i taktycznych. Przejdź-
my jednak do rzeczy. 

Na czym polega Smolball®?
Pozwolę sobie w tym miejscu
zacytować oficjalny, skrócony
opis gry: 

Smolball® jest grą drużyno-
wą, w której dwie drużyny –
trzech graczy + bramkarz – gra-
ją przeciwko sobie. Zawodnicy
grają rakietami oraz miękką pił-
ką. Piłkę można zagrywać na
podłożu i w powietrzu, dotknąć
jej można jednak najwyżej 4 ra-
zy – rakietą, udem lub klatką
piersiową. W hali gra się ze ścia-
ną z wyjątkiem sufitu, na ze-
wnątrz gra się z liniami autu i
rzutem rożnym. Gra się na czas,
wygrywa drużyna, która strze-

li więcej bramek. Smolball®
można uprawiać w hali, na tra-
wie, śniegu, plaży, wodzie, na
łyżwach i na rolkach – stąd mię-
dzy innymi słusznie reklamo-
wana zaleta bycia najwszech-
stronniejszą grą sportową. Mi-
mo że rywalizacja wymaga uży-
cia sprzętu, nie ma żadnego po-
wodu, aby martwić się o bez-
pieczeństwo uczestników.
Sprzęt sportowy Smolball®
jest tak zaprojektowany, że w
grze nie stosuje się ubioru
ochronnego. Bramki i rakiety
amatorskie wykonane są z pro-
filu aluminiowego, rama rakiet
wyklejona jest gąbką ze specjal-
nej powłoki. Rękojeść rakiet wy-
posażona jest w specjalny sznu-
rek żeby ta nie wyślizgiwała się
z ręki. Piłka do gry jest lekka i
miękka, wykonana z gąbki.

Pomysłodawcą i wynalazcą
jest Polak, absolwent warszaw-
skiej AWF Janusz Smoliński, któ-
ry swoją dyscyplinę z powodze-
niem promuje w Szwajcarii,
gdzie powstała już pierwsza na
świecie liga Smolball®. Właśnie
tam, oprócz zainaugurowania
regularnych rozgrywek, Smol-
ball® został wdrożony w lekcje
wychowania fizycznego. Wpro-
wadzenie tej dyscypliny w szko-
łach jest zdaje się największym

sukcesem, ponieważ gra opiera
się na wykorzystaniu prawie
każdej cechy motorycznej – po-
trzebna jest siła, szybkość, koor-
dynacja wzrokowo-ruchowa,

skoczność – słowem, wszystko,
co chcielibyśmy kształtować u
młodych ludzi. Dodatkowo
Smolball® wymaga umiejętno-
ści taktycznych, współpracy w

drużynie oraz odpowiedzialno-
ści i wywiązywania się z powie-
rzonej roli na boisku. 

Obecnie w Warszawie znam
tylko jedną osobę, nauczyciela

WF, który postanowił zaszcze-
pić ten sport w szkołach. Jest
nim Rafał Sołtys pracujący na co
dzień w Zespole Szkół Sporto-
wych nr 58 im. Eugeniusza Lo-

kajskiego na Mokotowie. Chcąc
promować tę aktywność fizycz-
ną, postanowił zorganizować
pierwszą w Polsce Akademię
Smolball®.

– Pomysł stworzenia Akade-
mii jest rozszerzeniem mojej
działalności, która zaczęła się
wraz z pierwszym spotkaniem
Janusza Smolińskiego. Wtedy

właśnie zapoznałem się z jego
Smolball® i uznając wszelkie
walory tej gry postanowiłem
podjąć próbę jej promocji w
szkołach – mówi Rafał Sołtys i
dodaje, że celem rozpoczęcia
działalności Akademii jest prze-
konanie dzieci, młodzieży i star-
szych do uprawiania tak
wszechstronnego sportu, dzię-
ki któremu możnapoprawić
swoją fizyczną sprawność i to
w różnych warunkach ze-
wnętrznych: w hali, na lodzie,
rolkach itp. oraz aktywnie spę-
dzać wolny czas. Planujemy
stworzyć sekcję sportową, a tak-
że zainicjować rozgrywki na
wzór tych szwajcarskich prze-
znaczone dla różnych katego-
rii wiekowych – informuje Rafał
Sołtys.

Pierwsze zajęcia odbędą się
19 listopada o godzinie 10:00
we wspomnianej szkole im. Lo-
kajskiego przy ul. Piaseczyń-
skiej 114/116 na Mokotowie.
Polecam spróbowanie gry w
Smolball® każdemu, niezależ-
nie od sprawności fizycznej.
Sam jako konserwatysta i zwo-
lennik kultywowania sportów
olimpijskich nie potrzebowałem
wiele czasu aby zauroczyć się
nowo poznaną grą.

M a c i e j  To p o l e w s k i  

Ursynowski Harcownik zaszalał w Danii

Badminton międzynarodowej klasy

Poznajcie Smolball®

Wszechstronna gra dla każdego

JJeeddnnaa zz ssaall ttuurrnniieejjoowwyymm nnaa oobbiieekkcciiee wwee FFrreeddeerriicciiii,, ggddzziiee łłąącczznniiee jjeesstt 66 hhaall ww jjeeddnnyymm bbuuddyynnkkuu

FOTO: WIKIPEDIA

MMaacciieekk KKiieellaakk ((ww ppoommaarraanncczzoowweejj kkoosszzuullccee))
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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

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

KKUUPPIIĘĘ 1-2 pokojowe, 
501-100-059

KKUUPPIIĘĘ 3-4 pokojowe, 
501-100-059

KKUUPPIIĘĘ za gotówkę mieszkanie -
może być zadłużone. Pomogę
załatwić wszelkie formalności, tel.:
666-979-366

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

FFRRAANNCCUUSSKKII dla seniorów,
niedrogo, 606-49-67-86

FFRRAANNCCUUSSKKII, rosyjski, 
608-058-494

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

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.

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

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

KKUUCCHHAARRZZEE, pomoce kuchenne
w Konstancinie, 600-250-437 

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

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

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ osobę na
stanowisko kasjer-sprzedawca do
sklepu z pieczywem na Ursynowie,
531-730-852

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

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642-96-16

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

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

501-311-371
EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 

507-153-734
EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 

507-153-734

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, gładź, 
505-73-58-27

MMAALLOOWWAANNIIEE, referencje, 
722-920-650

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

NNAAPPRRAAWWAA - lodówki, pralki,
502-562-444

NNAAPPRRAAWWAA pprraalleekk 
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp., 

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

NNAAPPRRAAWWAA 
TTEELLEEWWIIZZOORRÓÓWW

502-288-514

PPRRAANNIIEE dywanów i tapicerki
meblowej, 794-027-037

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII
tanio, solidnie, 
501-535-889

RREEMMOONNTTOOWWOO-budowlane,
ogrodzenia, 513-137-581

RREEMMOONNTTYY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

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

RRYYNNNNYY, daszki, tel. 
512-256-799

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

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

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

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

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
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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 JJeerrzzyy JJaassiińńsskkii
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 

PPoonniieeddzziiaałłeekk,, 1144 lliissttooppaaddaa,,
1199..0000:: „Tydzień Seniora na Ursy-
nowie” – Wiesław Ochman i pia-
nista Andrzej Ponczyński w kon-
cercie z cyklu „Marek Majewski
i jego goście”. Bezpłatne karty
wstępu wydaje kasa Domu Sztu-
ki w czwartek, 10 listopada, od
godz. 18.00.*

W Galerii Domu Sztuki jest
czynna wystawa malarstwa i ko-
laży Anny Borcz p.n. „Moje te-
maty”. Wstęp wolny.

Dom Sztuki zaprasza dzieci i
młodzież na bezpłatne warszta-
ty bębniarskie i wokalne.* \

W Domu Sztuki została wzno-
wiona nauka tańców: bachata,
salsa, salsa kubańska i zouk.
Szczegółowe informacje na miej-
scu. Dom Sztuki zaprasza do
swoich filii – Klubu Seniora (Pię-
ciolinii 10, 22 643 02 10) i Mode-
larni Lotniczej (Służby Polsce 1,
22 643 12 82).

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

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

Rusza Dyskusyjny Klub
Książki. By stać się jego człon-
kiem, nie trzeba znać się na li-
teraturze ani prowadzić po-
ważnych rozmów. Chodzi o
dzielenie się wrażeniami z
przeczytanych książek. Pierw-
sze spotkanie, na którym okre-
ślone zostaną zasady spotkań i
dobór lektur (te wypożycza In-
stytut Książki) odbędzie się w

połowie listopada. Osoby za-
interesowane prosimy o kon-
takt mailowy: e.wal-
ter@uw.edu.pl lub pod nr tele-
fonu: 503- 847- 000.

Do 23 listopada trwa wysta-
wa prac L. Tadeusza Serafina
pt. „Ser-Pap”. Rysunki, pastele
reliefowe i malarskie kompozy-
cje ażurowo przestrzenne moż-
na podziwiać w Galerii U. Za-
praszamy serdecznie! Wstęp
wolny. Sfinansowano ze środ-
ków dzielnicy Ursynów m. st.
Warszawy

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

tteell..//ffaaxx 2222 664411 1199 1155

2200 lliissttooppaaddaa ((nniieeddzziieellaa)),, ggooddzz..
1188::0000 – Tydzień Seniora na Ur-
synowie – koncert operetkowy
pt. “Zaśpiewajmy o miłości”. Wy-
konawcy: Maria Malinowska -
sopran, Marcin Pomykała - te-
nor, Zbigniew Kulwicki - bary-
ton, Emilia Grażyńska - forte-
pian. Bezpłatne karty wstępu do
odbioru w Domu Kultury Imielin
od 17.11, od godz. 18

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

1177..1111,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188::0000
– z cyklu “Spotkanie z ciekawym
człowiekiem” „CZTERY PORY
ROKU – PSZCZOŁY”. Spotkanie
poprowadzi Wanda KRÓL-IGN-
ACZAK były pracownik SGGW
Instytutu Hodowli Owadów
Użytkowych

2211..1111,, ppoonniieeddzziiaałłeekk,, ggooddzz..
1188::0000 – Otwarcie wystawy
prac uczestników projektów

„Kalejdoskop” I i II edycja (pro-
jekty współfinansowane przez
m.st. Warszawa, Dzielnica Ur-
synów) oraz obrazy z warszta-
tów„Kolory życia na blejtra-
mie” (projekt „Kolaż integra-
cyjny” finansuje m.st Warsza-
wa, Dzielnica Ursynów) pt.
„SPOD RĘKI  DOJRZAŁEGO
CZŁOWIEKA”  

2244..1111,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188::0000
– KLUB PODRÓŻNIKA pt. „MEK-
SYK I JUKATAN ” Spotkanie po-
prowadzi  Ireneusz MACHEJ *

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

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

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 Dwu-
dziestolecie międzywojenne w
Warszawie: artyści znani i nie-
znani – kino, teatr, muzyka pt.:
„Halina Szmolcówna – czy tylko
primabalerina?”

1177..1111 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim
w cyklu Miles Polonus, czyli ta-
jemnice, wzloty i upadki staro-
polskiej szkoły wojennej pt.:
„Płowce 1331: zwycięstwo czy
klęska?”

2222..1111 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu Opowieści o miło-
ściach pt.: „Romeo i Julia”

2244..1111 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z dr Izabelą Winiarską w cyklu
Język – historia – kultura pt.:
„Nowe Ateny Benedykta Chmie-
lowskiego: staropolskie kompen-
dia wiedzy”

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

VAGABUNDUS
Piątek 11.11.2016 

Święto Niepodległości
(szlakiem pomników

niepodległości 
w Warszawie)

Doroczna wycieczka rowero-
wa z okazji Święta Niepodległo-
ści na trasie Metro Plac Wilsona
-  Metro Młociny (ok. 40 km)

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

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

Niedziela 13.11.2016
(Puszcza Kampinoska)
Wycieczka rowerowa na

trasie Błonie - Leszno - Pusz-
cza Kampinoska - Warszawa
(ok. 40 km po drogach le-
śnych i asfaltowych)

Wyjazd poc. KM
98452/98453 z W-wy Wsch.
o 08:22, W-wy Śródm. o
08:31, W-wy Zach. o 08:37.
Zbiórka na stacji kolejowej Bło-
nie po przyjeździe pociągu.

Prowadzą: Andrzej Szymczak
(e-mail: akszymczak@gma-
il.com) i Marek Pikiel (e-mail:
marek.pikiel@tlen.pl)
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