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Cicho, bo przyjdzie Zdzicho...

G

dy powstało Stowarzyszenie Mieszkańców Miasteczka Wilanów, nazwanych
złośliwie przez zawistników – „lemingami”, jeden z nowo wprowadzonych miasteczkowiczów napisał na forum internetowym: nareszcie czuję się dobrze pośród podobnych mi ludzi, którzy muszą
spłacać wysoki kredyt. Jak wiadomo, widmo niespłaconego kredytu
nie pozwala wielu Polakom, w tym
warszawiakom, zasnąć po nocach,
ale bodaj najmocniej uderzony finansowo został w ostatnim czasie
miliarder Leszek Czarnecki, najbogatszy bankier kraju, właściciel
Getin Banku i Idea Banku. Tygodnik „Wprost” umieścił go niedawno na 21. miejscu wśród najbogatszych Polaków stulecia niepodległości RP. Czarneckiemu jednak w
końcu powinęła się noga i wielki
majątek stopniał w okamgnieniu,
choć nie można jeszcze powiedzieć,
że Czarnecki przymiera głodem.
jednej strony wdał się on w
nazbyt ryzykowne operacje,
z drugiej zaś dotknęła go bezpośrednio polityka „dobrej zmiany”, czego skutki sam przedstawił
opinii publicznej, nagrywając rozmowę z prezesem Komisji Nadzoru
Finansowego, no a ten prezes powiedział mu szczerze, że jest pewien
nieżyczliwy Leszkowi Zdzisław, który może doprowadzić do tego, że
jeden z banków tego pierwszego
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może zostać wykupiony za symboliczną złotówkę. Generalnie biorąc
chodzi o to, że brzydki prywaciarz
Czarnecki może zostać po prostu
znacjonalizowany i w dalszej perspektywie przeistoczyć się ze śpiącego na pieniądzach burżuja w zwykłego gołodupca. Nic dziwnego, że
w Leszkowych bankach zaczęły się
ustawiać długie kolejki wystraszonych depozytariuszy, pragnących
jak najszybciej wycofać swoje wkłady, obawiając się, czy te pieniądze
przypadkiem nie przepadną. Obecni władcy Rzeczypospolitej na szczęście zapewnili, że nikt z klientów
Czarneckiego nie straci ani grosza
i że nasz system finansowy gwarantuje to w całej rozciągłości. Tym
sposobem ludowi pracującemu
miast i wsi objawił się obecny kapitalizm z ludzką twarzą, w którym
kapitalistom grozi się palcem, radząc po dobremu: cicho, bo przyjdzie Zdzicho, a szaremu obywatelowi przychodzi się natychmiast z
pomocą.
eśli zaś chodzi o lemingów z
Miasteczka Wilanów i okolic, to im na pewno można
współczuć. Bynajmniej jednak nie
dlatego, że być może nie zdołają
spłacić swojego zadłużenia, ale z
całkiem innego powodu. Otóż owo
Stowarzyszenie Mieszkańców alarmuje, iż z powietrzem na tamtym
terenie jest coraz gorzej i momentami aż strach wyprowadzać dziecko na spacer. Tyle tylko, że podobny problem ma faktycznie cała
Warszawa, w której beztroscy wielkorządcy z kolejnych ekip ratusza
pozwolili na zabudowanie kanałów napowietrzających miasto, a
przecież nie tylko to wpływa niekorzystnie na aurę.
anim źli ludzie ukrzywdzili
dobrego człowieka Czarneckiego, innym złym ludziom
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akubowska wytyka Guziałowi megalomaństwo w związku z jego wpisem na Facebooku: „Żegnam się z polityką w poczuciu spełnienia, od dziś proszę
mówić o mnie historia Ursynowa,
może i Warszawy”. Nie ulega jednak wątpliwości, że Piotr odegrał w
tej historii pewną rolę, tkwiąc przez
21 lat w samorządzie, a już na
pewno odniósł duży sukces polityczny, sprawiając wraz z Piotrem
Machajem, że założone przez nich
stowarzyszenie Nasz Ursynów zaczęło w pewnym momencie rozdawać karty w dzielnicy. W tym roku
wszakże Guział przegrał i w skali
ursynowskiej, i w ogólnowarszawskiej, a teraz pozostało mu tylko
lizanie ran. Jak go znam, to na
dłuższą metę nie wytrzyma jednak
bez polityki, bowiem nie lubi być
zepchnięty do roli outsidera.
ymczasem Rafał Trzaskowski, który w wyborach prezydenckich znokautował
Jakiego i Guziała chce teraz pokazać, że będzie dobrym włodarzem
miasta. Nową funkcję ma ponoć
sprawować w towarzystwie czterech wiceprezydentów – Renaty
Kaznowskiej i Michała Olszewskiego, których przejmie od Hanny
Gronkiewicz-Waltz, oraz dwu nuworyszów – Pawła Rabieja i Roberta Soszyńskiego, byłego burmistrza Mokotowa. Czas pokaże, czy
to kolejne rozdanie Platformy Obywatelskiej (w sojuszu z Nowoczesną i Inicjatywą Polską)się sprawdzi. Na razie można się tylko spodziewać, że sport warszawski dostanie ofensywnego kopa, skoro
szefem Komisji Sportu ma zostać
dawny gwiazdor piłki nożnej Dariusz Dziekanowski.
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w. p l

zachciało się zrobić kuku dwu znanym politykom – sławnemu przedstawicielowi Zjednoczonej Prawicy,
wiceministrowi sprawiedliwości
Patrykowi Jakiemu i niedawnemu burmistrzowi Ursynowa Piotrowi Guziałowi. Choć nie pochodzą oni akurat z tej samej politycznej bajki, to jednak w ostatnich
wyborach samorządowych postanowili działać wespół w zespół,
walcząc o fotele prezydenta i wiceprezydenta stolicy. Jeżeli walczyć,
to nie indywidualnie, jeżeli walczyć, to tylko we dwóch – musieli
sobie powiedzieć, kierując się poetycką mądrością śp. Jeremiego

Przybory. No i pewnie udowodnili sobie samym, że we dwóch raźniej też ginąć, bo przerżnęli wybory z kretesem.
tym większym zainteresowaniem przeczytałem wywiad, jaki z Piotrem Guziałem, kiedyś członkiem i wielkim
entuzjastą Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a potem zaciekłym
wrogiem partyjniactwa, przeprowadziła dla tygodnika „Sieci” Aleksandra Jakubowska (bodaj ta sama, co ją zwano dawniej zwana
lwicą lewicy). No i Piotr powiedział
jej całkiem szczerze: „Łudziłem się,
że Patryk Jaki w tej kampanii, po-
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kazując, że jest ponad szyldem partyjnym, przekona do siebie wyborców niezdecydowanych”. Jak widać, Jaki nie przekonał warszawiaków, tak samo jak nikt nie zdoła przekonać Krystyny Pawłowicz,
by pokochała Jurka Owsiaka. A
Guział wyznał Jakubowskiej, że
na sojusz z Jakim zdecydował się,
gdy mające początkowo pewne
szanse wyborcze ruchy miejskie
„zamknęły się w sarkofagu własnych ambicji” i on tego sarkofagu
już nie dał rady rozbić, daremnie
nawołując, by zamiast rozdrobnienia na poszczególne ugrupowania,
zjednoczyć siły pozapartyjne.
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Setna rocznica odzyskania niepodległości w XIII Ursynowskim Dyktandzie
tegorii „Młodzicy” – mieszkanka
Ursynowa
2. Hanna Szczerbińska – Wicemistrz Ortografii – Ursynów
2018 w kategorii „Młodzicy” –
mieszkanka Wilanowa
3. Maja Szczygielska – Wicemistrz Ortografii – Ursynów
2018 w kategorii „Młodzicy” –
mieszkanka Ursynowa
Kategoria „Ekspert” (kategoria honorowa)
1. Tomasz Malarz - Mistrz Ortografii – Ursynów 2018 w kategorii „Ekspert” – mieszkaniec
Krakowa
2 miejsce ex aequo – Wicemistrzowie Ortografii – Ursynów
2018 w kategorii „Ekspert”
Aleksander Meresiński –
mieszkaniec Kielc
Filip Majewski – mieszkaniec
Wilanowa
Zainteresowanie Ursynowskim Dyktandem im.
Andrzeja Ibisa-Wróblewskiego było w tym roku
wyjątkowo duże. Tradycyjnie większość stanowiły
kobiety – około 70% .
Najstarszy uczestnik urodził
się w 1932 roku, a najmłodsza
uczestniczka w 2011 roku (obydwoje z Ursynowa). Na Dyktando zgłaszają się mieszkańcy pojedynczo, małżeństwa, mamy,
ojcowie z dziećmi, dziadkowie
z wnukami, całe rodziny i ich
znajomi.
W tym roku do kategorii
„Open” zapisało się 271 osób (w
tym do „Młodzików” 38 dzieci,
do „ Juniorów” – 19 osób), a w
kategorii „Ekspert” - 20. Z Warszawy stawiło się 246 osób, z
czego z Ursynowa –179. Pojawili się także reprezentanci 15 innych dzielnic, a tradycyjnie najwięcej – 19 osób z Mokotowa.
Spoza Warszawy Dyktandem zainteresowali się także mieszkań-

cy: Dębiny (gmina Czosnów),
Dzierzążni, Gorzowa Wielkopolskiego, Grodziska Mazowieckiego, Izabelina, Jędrzejowa Nowego, Kielc, Koła, Konstancina-Jeziorny, Krakowa, Krubina, Lasek, gminy Izabelin, Legionowa,
Marek, Mińska Mazowieckiego,
Mysiadła, Piaseczna, Poznania,
Pruszkowa, Radomia, Rawy Mazowieckiej, Skępego, Świecia,
Tymienia, Wrocławia i Ząbek.
W sobotę 18 listopada do sali
UCSiR przy ul. Dereniowej 48
dotarło 227 zawodników i to oni
zmierzyli się z tekstem przygotowanym przez prof. dr. hab. Jerzego Bralczyka oraz doc. dr
Grażynę Majkowską.
„Tegoroczne ursynowskie
dyktando było szczególnym wydarzeniem. Tekst nawiązywał
do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i zawierając mnóstwo ortograficznych i interpunkcyjnych „pułapek”, stanowił jedno-

cześnie esej o różnym interpretowaniu faktu odzyskania niepodległości przez Polskę. Pragnę podziękować wszystkim
uczestnikom dyktanda za udział
i za dbałość o język polski. Na
tym przecież również polega
współczesny patriotyzm” – skomentował Robert Kempa, burmistrz Dzielnicy Ursynów.
Choć tekst dyktanda wydawał
się łatwiejszy niż w latach poprzednich, nikt bezbłędnie go
nie napisał. Najlepszy wynik w
obrębie wszystkich kategorii
osiągnął Mistrz Ortografii – Ursynów 2018 w kategorii „Ekspert” – 3 błędy ortograficzne i 3
interpunkcyjne.

Kategoria „Juniorzy” (roczniki 1999-2004)
1. Jan Opalski – Mistrz Ortografii – Ursynów 2018 w kategorii „Juniorzy” – mieszkaniec
Ursynowa
2. Michał Krysiak – Wicemistrz Ortografii – Ursynów
2018 w kategorii „Juniorzy” –
mieszkaniec Ursynowa
3. Maja Faszczewska – Wicemistrz Ortografii – Ursynów 2018
Wyniki tegorocznych zma- w kategorii „Juniorzy – mieszgań:
kanka Konstancina Jeziorny
Kategoria „Open” (wszyscy
Kategoria „Młodzicy” (roczniuczestnicy Dyktanda)
1. Tomasz Kulicki – Mistrz Or- ki 2005 i młodsi)
1. Natalia Hozyasz – Mistrz
tografii – Ursynów 2018 – mieszkaniec Ząbek
Ortografii – Ursynów 2018 w ka-

W komunikacji życzliwiej
W środę, 21 listopada, w
Światowy Dzień Życzliwości
i Pozdrowień na ulice Warszawy wyjechał autobus spe-

cjalnej linii promujący piątą
odsłonę kampanii społecznej „Kierunek życzliwość w
komunikacji miejskiej”.

2. Jakub Kopyciński – Wicemistrz Ortografii – Ursynów 2018 – mieszkaniec Skępego
3. Krzysztof Mirowski – Wicemistrz Ortografii – Ursynów 2018
– mieszkaniec Pragi- Północ

Akcja „Kierunek życzliwość w
komunikacji miejskiej” potrwa
przez cały następny rok. W taborze Warszawskiego Transportu
Publicznego (autobusach, tramwajach, metrze i pociągach
Szybkiej Kolei Miejskiej) pojawiły się doskonale znane warszawiakom monstra: Hałaśnik
Głuchawy, Tępacz Ignorant,
Knyszojad Smrodliwy, Kłapodziób Wylewny, Zastawiacz Olbrzymi, Siedziołek Przyciężki,
Rozpychacz Wybredny, Oknogap Permanentny, do grona których dołączył Agresor Vulgaris.
Nie zabrakło także Giganta Komunikacji Miejskiej, wskazującego właściwe zachowania
współpasażerom.

Tekst XIII Ursynowskiego
Dyktanda
„Z ponad stu, a według co poniektórych z zaledwie bez mała
stu lat tego, co nie całkiem bezsprzecznie można by określić jako
czas pomiędzy odzyskaniem niepodległości – po stu kilkudziesięciu
latach porozbiorowego zniewolenia Polski – a współczesnością należałoby wydzielić co najmniej kilka w pełni odmiennych interwałów czasowych, w których niepodległość państwa polskiego była
problematyczna lub zgoła jej nie
było. Różne są podejścia do historii, niejednolite też opinie, zdeterminowane czasem ideologicznie,
czasem koniunkturalnie. Co by
można sądzić na przykład o Polsce Ludowej, po części nie zbytnio
po prawdzie zniewolonej, a według niektórych w istocie quasi-suwerennej, jednakowoż przez
nieledwie półwiecze mniej lub bardziej zawisłej od decyzji z zewnątrz, od sąsiedzkiego hegemo-

na? (… lub .) Instytucje londyńskiego rządu na obczyźnie, w czasach bezwzględnego i bezprzykładnego uciemiężenia, czy to w
Generalnym Gubernatorstwie, czy
na polskich terenach Rzeszy, dawać by wszakże mogły poczucie
ciągłości państwa – przecież wcale nie niepodległego, lecz w najwyższym możliwym stopniu ubezwłasnowolnionego. W końcu i tacy by się znaleźli, którzy chętnie by
odmówili pełnego samookreślenia, a zatem i niepodległości sensu stricto i takiej akurat rzeczypospolitej, w jakiej przyszło nam
żyć.
Przy ponadprzeciętnym (ew. ,)
jak skłonniśmy sądzić, a często
wręcz bodajże na wyrost manifestowanym zaangażowaniu patriotycznym, powinno nam zależeć na powszechnym i jak najgłębszym uznawaniu naszej niepodległości nawet w skrajnie niesprzyjających warunkach. Tymczasem
właśnie wcale nie najmniej patriotycznie usposobione środowiska głoszą, żeśmy albo zaledwie
nowo wyzwoleni, albo po prostu,
bezustannie przestając pod nieukrywanymi wpływami gremiów
obcokrajowych, w dalszym ciągu
lub ponownie musimy naszą niepodległość postrzegać jako problematyczną.
Nie pora i nie czas jednak na
kontrowersje wobec jak najzaszczytniejszej potrzeby współświętowania obchodów rocznicowych
zarówno przez wszechpolaków,
jak przez socjalliberałów. Natchnieni wszechobecnym duchem
wolności i wszechideami wszech
czasów zbratać by się mogli anarchosyndykaliści i propaństwowcy. Miejsce tu i dla pseudodemokratów, i dla niby Polaków (ew. ,)
ale w głębi duszy etranżerów, dla
quasi-Europejczyków i dla nowo
powstałych ugrupowań nowopolskich… (ew. .)
Ale w takie cuda-niewidy wierzą tylko skrajnie naiwni. „

Warszawski wolontariat – zainspiruj się i dołącz
Coraz więcej warszawiaków angażuje się w wolontariat. Na ich pracy opierają swoją działalność
stowarzyszenia i fundacje. Z ich wsparcia coraz częściej korzystają instytucje kultury, takie jak muzea, biblioteki czy teatry. Wolontariusze chętnie włączają się w inicjatywy służące edukacji, pomocy społecznej czy zdrowiu. Działają na rzecz ochrony środowiska naturalnego czy zwierząt. Dzięki pomocy wolontariuszy organizowane są sportowe, kulturalne czy rocznicowe wydarzenia. Właśnie ruszyła miejska kampania promująca ideę wolontariatu w stolicy. Jej bohaterami są warszawiacy – wolontariusze, którzy pokazują zalety angażowania się w życie miasta, jej mieszkańców
i skorzystania z potencjału, które daje Warszawa. Kampania została przygotowana przez stołeczny ratusz w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy”.
Czekamy na Ciebie!
Na wszystkich, którzy za sprawą kampanii będą chcieli podjąć wolontariat, czeka wiele warszawskich organizacji i instytucji. Propozycje wolontariatu w tych miejscach znajdują się na Miejskim
Portalu Wolontariatu – www.ochotnicy.waw.pl, łączącym organizatorów wolontariatu z zainteresowanymi. Portal ułatwia zaangażowanie, prezentując propozycje według kategorii (np. kultura, edukacja sport), czy też według dzielnic. Codziennie można znaleźć tam około 100 różnorodnych ofert wolontariatu.
Warszawa wspiera rozwój wolontariatu od 2014 r. Wszystkie działania w tym obszarze łączy projekt „Ochotnicy warszawscy”, realizowany przy udziale organizacji pozarządowych i miejskich instytucji. W 2018 r. z różnorodnego wsparcia w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy” skorzystało już blisko 500 wolontariuszy oraz ponad 150 warszawskich instytucji i organizacji pozarządowych.
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Koncert z okazji 50-lecia
pracy twórczej
Sławomira Czarneckiego

Kolejna wyprzedaż
garażowa już 2 grudnia

Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza na URSYNOWSKĄ RATUSZOWĄ WYPRZEDAŻ GARAŻOWĄ 2 grudnia (niedziela) w godz. 12.00
– 16.00 do garażu podziemnego Urzędu Dzielnicy Ursynów, Al. KEN
61 (metro Imielin). Jak zawsze koncepcja naszej garażówki jest
szczytna i prosta: Pozbądź się niepotrzebnych rzeczy, które mogą
się przydać komuś innemu. Jeszcze jedna zaleta to możliwość nawiązania relacji i znajomości sąsiedzkich.
Dlatego organizatorzy zapraszają do raju dla poszukiwaczy skarbów – to pchli targ pod chmurką, kiermasz staroci, a z drugiej strony szansa na nowe życie dla znudzonych ubrań, zabawek, książek,
bibelotów i innych szpargałów oraz duże pole do popisu dla rękodzieła i wszelkiej maści twórczości własnej! To ostatnia w tym roku wyprzedaż organizowana z inicjatywy Radnego Dzielnicy Ursynów Krystiana Malesy.

Sobotnia zbiórka krwi
W najbliższą sobotę, 24 listopada odbędzie się kolejna w tym
roku zbiórka krwi zorganizowana przez Klubem Honorowych
Dawców Krwi „Krewki Ursynów” przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursynów. Krwiobus czeka w godz. 10.00 – 15.00 w zatoczce autobusowej przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61.
Zbieramy 100 litrów na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas zbiórki krwi odbędzie się również rejestracja potencjalnych dawców szpiku przy współpracy z Fundacją
DKMS Polska.

W weekend
gramy dla Oli
W weekend 24-25 listopada miłośnicy futbolu w różnym wieku spotkają się na wyjątkowych zawodach –
„Charytatywnym Pucharze Ursynowa w Piłce Nożnej –
Gramy dla Oli”, który zostanie rozegrany w „Arenie
Futbolu”, na nowoczesnych, zadaszonych powłoką balonową boiskach ze sztuczną trawą przy ul. Koncertowej 4.
Udział w turnieju jest bezpłatny. Turniej organizowany jest z inicjatywy Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
W sobotę w godzinach 12.00-20.00 rozegrana zostanie kategoria open, w której wystąpią 32 drużyny, a dzień później w godzinach 12.00-16.00 odbędą się zmagania 12 drużyn składających
się z dzieci urodzonych w latach 2008-2009 r. Z zespołów trenujących na Ursynowie na sztucznej murawie pojawią się: Orlik Ursynów - czyli drużyna dzieci biorących udział w bezpłatnych treningach na Orliku, KS Ursynów, Football Talents oraz Alfa Przymierze Rodzin.
Po raz kolejny turniej ma charakter charytatywny – w jego trakcie odbędzie się zbiórka środków na wsparcie rehabilitacji 10-letniej Oli. Udział w turnieju jest bezpłatny, natomiast organizatorzy
namawiają zgłaszające się do udziału drużyny oraz wszystkich zainteresowanych do przekazywania wpłat na pomoc Oli – szczegóły pod adresem: https://dzieciom.pl/podopieczni/30123.

W najbliższą niedzielę, 25
listopada godzinie 16.30
w kościele (dolnym) pw.
Wniebowstąpienia Pańskiego (al. KEN 101), odbędzie się koncert z okazji
50-lecia pracy twórczej
Sławomira Czarneckiego.
Inicjatorem i organizatorem
wydarzenia jest ursynowska Fundacja Ars Chori, która na realizację tego projektu otrzymała finansowe wsparcie w formie dotacji
celowej przyznanej przez Dzielnicę Ursynów. Wstęp wolny. Przypadający w tym roku jubileusz

50-lecia pracy twórczej ursynowskiego kompozytora Sławomira
Czarneckiego stał się okazją do
organizacji wydarzenia promującego jego artystyczne dokonania. Podczas koncertu, oprócz
przybliżenia sylwetki kompozytora, zostaną zaprezentowane jego dzieła, a w szczególności muzyka sakralna. W programie znalazł się m. in. utwór napisany specjalnie na tę okazję, czyli „Hymn
ku czci Matki Boskiej Ursynowskiej”, a muzyce towarzyszyć będą recytacje fragmentów „Tryptyku Rzymskiego”.
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Wojnowska – urodzinowo

Patriotycznie u „Rudego”
By godnie uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, społeczność Szkoły Podstawowej nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego” w Warszawie rozpoczęła przygotowania jeszcze w ubiegłym roku szkolnym.
Efektem tych działań jest mural „Niepodległa”
z Białym Orłem i biało-czerwoną flagą na gmachu
szkoły przy ul. Małcużyńskiego. Mural został wykonany pro bono publico dzięki staraniom Anny
Piech –nauczycielki szkoły.
Zostało zorganizowanych wiele konkursów
okolicznościowych, m. in. Międzyszkolny konkurs fotograficzno-plastyczny „Ursynów mała
ojczyzna”, który odbył się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Dzielnicy Ursynów. Siódmoklasiści wraz z uczniami Społecznego Liceum
Ogólnokształcącego im. Batalionu Armii Krajo-

wej „Parasol” uczestniczyli w biegu niepodległościowym w Kampinosie i Palmirach. Najmłodsze
dzieci z oddziałów przedszkolnych wzięły udział
w miejskiej grze patriotycznej, a uczniowie ze
świetlicy przygotowali prace plastyczne na konkurs „Kolorowa Niepodległa” zorganizowany
przez IPN. Trudno wymienić wszystkie konkursy, wystawy, odwiedziny miejsc pamięci narodowej czy lekcje patriotyczne. Cała szkoła była zaangażowana w przygotowania do narodowego
święta Polaków.
Główne uroczystości z okazji Święta Niepodległości odbyły się 9 listopada w budynku przy ul. Na
Uboczu. Z tej wyjątkowej okazji do szkoły przybyli: Rafał Miastowski i Antoni Pomianowski - zastępcy burmistrza Dzielnicy Ursynów, Dariusz Sitterle – naczelnik Wydziału Kultury Dzielnicy Ursynów, Krystian Malesa – Radny Dzielnicy Ursynów, dr Dariusz Gałaszewski – naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie, Mieczysław Kutyna – wiceprzewodniczący
Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”, Zygmunt Puchalski - prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego i członek komitetu obywatelskiego obchodów stulecia Polski niepodległej powołany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Janusz Maksymowicz - Prezes Zarządu Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych wraz z przedstawicielami związku: Teresą i Czesławem Stawskimi, Anną Milewską i Ludwikiem Benderem,
powstańcy warszawscy i harcerze: Daniela Ogiń-

W brawurowym stylu uczciła swoje 70-lecie znakomita
pieśniarka i kompozytorka
Elżbieta Wojnowska, mieszkająca od lat wielu na Ursynowie.
W kameralnym klubie „Kalinowe Serce” na Żoliborzu zaprezentowała przyjaciołom wspaniały koncert urodzinowy, którego pierwsza
część trwała 50, a druga 70 minut.
Artystka zaśpiewała między innymi
teksty Bolesława Leśmiana, Władysława Broniewskiego, Jacka
Kaczmarskiego, Bertolta Brechta ,
Jonasza Kofty i Jana Wołka, który
był gościem urodzin i najgoręcej bił
brawo. Przy akompaniamencie niezwykle utalentowanego pianisty
młodego pokolenia Jakuba Lubowicza Wojnowska przedstawiła niebanalne teksty do równie niebanalnej muzyki Janusza Strobla, Janusza Tylmana, Kaczmarskiego i
Brechta, wykorzystując również
własne kompozycje.
Koncert był wprost imponujący
od strony wokalnej. Uczennica bohaterki poniedziałkowego wieczoru Hanna Chojnacka-Gościniak napisała na Facebooku: Pani Profesor
wypełniła moje serce nadzieją, że
jest Sztuka, że jest na scenie Myśl,
Mądrość, Wrażliwość, że jest po co
i dla kogo wychodzić na scenę.”.
Pani Elżbieto gratulujemy życiowej formy, no i z okazji 70. rocznicy urodzin życzymy jeszcze dwakroć tylu lat!
M a c i e j P e t r u c z e n ko

ska, Tadeusz Siek i Krzysztof Przelaskowski, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli: Ewa
Podpora (CLVIII LO im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej), Alicja Patalas (SP 313 im. Polskich Odkrywców), Joanna Skopińska (SP 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania), Małgorzata Antonowicz
(SP 340 im. prof. Bogusława Molskiego), Anna
Sierocińska-Rudzińska (Przedszkole nr 267), Karolina Sąntolak (Przedszkole nr 395) oraz Monika Magdalena Bachańska (Przedszkole nr 352),
Zbigniew Mrazek z małżonką - syn Cichociemnego Zbigniewa Mrazka, Włodzimierz Dusiewicz
– reżyser filmu o Szarych Szeregach, Henryk Ratyński – Przewodniczący Komisji Historycznej Środowiska „Grupa Kampinos” i Bogdan Bednarczyk
z Grupy Historycznej „Zgrupowanie Radosław”.
Długa lista zaproszonych gości uświetniła uroczystość i była dla młodzieży szkolnej okazją do Użytkownicy lubią korzy- pytania. Łącznie przeprowadzili
stać z parkingów Parkuj i 553 ankiety. Respondenci w zdeJedź – aż 91 proc. badacydowanej większości oceniali
nych ocenia je dobrze lub funkcjonowanie parkingów dobardzo dobrze. Zdecydobrze lub bardzo dobrze. Prawie
wana większość zostawia 91 proc. rozmówców wystawiło
tam samochód od ponieocenę równą lub wyższą od 8 w
działku do piątku i prze10-stopniowej skali. Najwięcej
siada się do Warszawpozytywnych opinii zebrał parskiego Transportu Puking na Stokłosach, gdzie aż 98,7
blicznego.
proc. badanych przyznało ocenę
– Dzięki parkingom Parkuj i w przedziale 8-10.
Jedź do centrum Warszawy
Zdecydowana większość anwjeżdża mniej samochodów. kietowanych, bo aż 74 proc. koMniej zużytego paliwa to lepsza rzysta z parkingów P+R w dni
jakość powietrza w stolicy. Chce- powszednie. To stali pasażeromy by do komunikacji przesiada- wie Warszawskiego Transportu
ło się jeszcze więcej kierowców, Publicznego – 96 proc. pytanych
planujemy już budowę kolejnych używa biletów 90-dniowych (46
obiektów np. na Żeraniu – mówi proc. odpowiedzi) i 30-dnioRenata Kaznowska, zastępca wych (43 proc.). Można z tego
prezydenta m. st. Warszawy.
wyciągnąć wniosek, że wiele
Pracownicy Zarządu Transpor- osób w drodze do pracy regulartu Miejskiego przeprowadzili an- nie przesiada się z auta prywatkietę wśród kierowców korzysta- nego do pojazdów WTP uważających z parkingów Parkuj i Jedź. jąc ten sposób podróżowania za
Ankieterzy pojawili się w godzi- najkorzystniejszy.
nach szczytu w obiektach P+R:
Ponad połowa korzystających
Wilanowska, Ursynów, Młociny z Parkingów P+R dojeżdża z tespotkania się z historią i przedstawicielami wszyst- (I, II, III), Stokłosy, Ursus-Nied- renu okolicznych gmin wchoźwiadek, Połczyńska oraz Imie- dzących w skład aglomeracji
kich pokoleń.
Dyrektor szkoły – Lucyna Bieniasz-Ząbek – pod- lin. Zadawali wychodzącym z warszawskiej (Piaseczna, Łomiakreśliła, że 100. rocznica odzyskania niepodle- parkingu osobom cztery krótkie nek, Starych Babic). Zdarzają się
głości jest świętem wszystkich Polaków – w Polsce
i za granicą. Zaprzyjaźniona z SP 336 polska szkoła w Kiwiszkach na Wileńszczyźnie 11 listopada
oddała hołd polskim bohaterom w imieniu ursynowskiej podstawówki. Dyrektor Janina Sołtanowicz zapaliła znicze i złożyła kwiaty na cmentarzu na Rossie, gdzie spoczywa serce marszałka
Józefa Piłsudskiego oraz jego matka, a także brat
marszałka Polski, Adam Piłsudski, wiceprezydent
Wilna i Senator RP.
100-lecie odzyskania niepodległości jak każde
urodziny nie mogło się obejść bez prezentów.
Oprócz słodkiej niespodzianki pani dyrektor
ufundowała dla uczniów długopisy z okolicznościowym napisem, które będą przypominać o jubileuszu 2018 roku. Warto też dodać, że 9 listopada o 11:11 w obu budynkach szkoły wszyscy
uczniowie i nauczyciele zaśpiewali hymn państwowy, a klasy młodsze dodatkowo zatańczyły
poloneza.
Uroczystość została przygotowana przez wielu
nauczycieli i uczniów. W części artystycznej wystąpiły nawet dzieci z dwóch przedszkoli. Część oficjalną akademii poprowadziła wicedyrektor Elżbieta Rutkowska, natomiast nad całością uroczystości czuwała wicedyrektor Marta Żebrowska-Puchalska.
E . R . P+R Metro Wilanowska, fot. L. Peczyński.

Kierowcy dobrze oceniają P+R
również kierowcy z Grójca, Serocka, Sochaczewa albo Warki.
Wśród osób parkujących 46 proc.
to mieszkańcy stolicy.
Kierowcy najczęściej wybierają parkingi położone najbliżej
miejsca ich zamieszkania. Zdarza się jednak, że na P+R Imielin zostawiają samochody kierowcy z Bielan, na P+R Młociny
z Mokotowa bądź Otwocka, zaś
na P+R Wilanowska przyjeżdżają mieszkańcy Wołomina.
W Warszawie korzystać można z 16 parkingów P+R. Ostatni
z nich, parking Parkuj i Jedź Młociny IV otwarty został 2 lipca
2018 roku. Codziennie te obiekty umożliwiają przesiadkę do
Warszawskiego Transportu Publicznego ponad 4655 kierowcom samochodów oraz ponad
728 rowerzystom. Bezpłatnie z
parkingów mogą korzystać osoby posiadające ważne bilety
krótkookresowe (dobowe, 3dniowe, weekendowe) oraz
okresowe (30- i 90-dniowe), a
także osoby korzystające z biletu seniora oraz posiadające
uprawnienia do bezpłatnych
przejazdów.
To m a s z Ku n e r t
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Wyścigi na Służewcu – nie ma powodów do zadowolenia

Sezon małych radości i wielkich rozczarowań
cyzyjności, jak również brak spójnej koncepcji zagospodarowania
tego wspaniałego zabytku. Gigantyczny potencjał Służewca został
wykorzystany na przestrzeni dekady może w 1 procencie, a powinien być wykorzystany przynajmniej w jednej trzeciej, czyli w ponad 30 proc.

Czy hipodrom jest
kula u nogi?

Podsumowanie sezonu 2018 należy rozpocząć od spektakularnych sukcesów Fazzy Al Khalediaha, czteroletniego ogiera arabskiego czystej krwi trenowanego we Wrocławiu
przez Michała Borkowskiego. Fazza wygrał w październiku
na paryskim torze Longchamp prestiżową gonitwę “Qatar
Arabian World Cup” (2000 metrów) z pulą nagród 1 milion
euro, uciszając stutysięczną publiczność zebraną na słynnym podparyskim hipodromie. Był to absolutny “fuks”, za
który francuski totalizator zapłacił majątek. W długiej historii polskich wyścigów konnych żaden trenowany u nas
koń wyścigowy nawet nie zbliżył się do tak gigantycznej nagrody pieniężnej, wywalczonej w prestiżowym wyścigu. Już
miesiąc później Fazza udowodnił, że jego triumf w Paryżu
nie był bynajmniej dziełem przypadku.
W piątek 9 listopada ogier stanął do walki o zwycięstwo w jeszcze wyżej dotowanej gonitwie. W
Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych
Emiratów Arabskich, zajął drugie
miejsce w jednej z najbardziej prestiżowych gonitw dla koni czystej
krwi “Sheikh Zayed bin Sultan Al
Nahyan Jewel Crown” (kat. G1,
1600 m, 1,2 mln euro). Pupil Michała Borkowskiego przegrał
przez błąd włoskiego dżokeja Pierantonio Convertino, który na stosunkowo krótkim dla arabów dystansie utrzymywał Fazzę na końcu licznej 14–konnej stawki i dlatego nie zdołał dopaść na finiszu
zwycięskiego Al Shamoosa pod
francuskim jeźdźcem Julienem
Augé, przegrywając o jedną długość. Czas gonitwy – kosmiczny:
1`42.2 sek., lepszy od rekordu służewieckiego toru aż o 4,4 sek.
Warto dodać, że czas tej arabskiej
gonitwy dawałby dwóm pierwszym koniom szanse na wygraną
w starciu z biegającymi na Służewcu... folblutami. Gdyby Al Shamoos i Fazza Al Khalediah wzięły
udział w gonitwie IV grupy dla

trzyletnich koni pełnej krwi w dniu
25 sierpnia, mogliby ją rozgrywać
pomiędzy sobą (tor elastyczny,
czas zwycięzcy klaczy Miss Kossakówna 1`44.8 sek.). Coś niebywałego!
Biorąc powyższe pod uwagę Koniem Roku 2018 w Polsce według
“Passy” nie może być żaden inny
wyścigowiec niż Fazza Al Khalediah, a Trenerem Roku nikt inny
niż Michał Borkowski. Zawistni
powiedzą: “Z takim koniem każdy
trener święciłby triumfy”. Chyba
jednak nie każdy. Znane są przypadki, że wiele trenowanych w
Polsce koni, posiadających duży
potencjał wyścigowy, zaczęło notować spektakularne sukcesy dopiero po sprzedaniu ich zagranicznym inwestorom (Tiumen, Va
Bank, Tunis). Polski właściciel
zmarnował fenomenalnego Intensa, sprzedając go na Ukrainę (tam
rok później ogier padł w wieku zaledwie 4 lat). Zdaniem wielu
znawców wyścigowej materii był
to koń wszech czasów, który na
długich dystansach wygrywał w
fantastycznym stylu wszystko, co

było do wygrania. Potrafił wygrać
na grząskim torze Derby (2400
m), a potem Wielką Warszawską
(2600 m), prowadząc praktycznie od startu do mety. Nie dał konkurentom żadnych szans także w
St. Leger (2800 m). Kilku koniom,
które próbowały rywalizować z
nim w dystansie, odechciewało się
wyścigów. Rekordy ustanowione
przez Intensa w 2011 r. na 2600 m
i 2800 m do dzisiaj nie zostały pobite. Ten wybitnie utalentowany
folblut z pewnością mógł zawojować europejskie tory.

Mazur był na pewno
najlepszy
Szczepan Mazur jako Jeździec
Roku jest oczywistą oczywistością.
Jeździł w tym sezonie jak w transie i w praktyce zwycięstwo w
czempionacie zapewnił sobie już
w pierwszej części sezonu. Obecnie dosiada koni w wyścigach rozgrywanych nad Zatoką Perską.
Również wybór Amazonki Roku
nie nastręczał specjalnych trudności. Joanna Wyrzyk to utalentowana, waleczna i do tego atrakcyjna młoda kobieta, która pewnie
zmierza do wygrania setnej gonitwy i przejścia do kategorii dżokei. Gdyby wzmocniła się fizycznie, co jest szczególnie ważne w
wyścigach na dłuższych dystansach, mogłaby w kolejnych sezonach walczyć o czempionat, ponieważ już dzisiaj umiejętnościami nie ustępuje najlepszym.
Dwudziestoczteroletni Kirgiz
Sanzhar Abajew zadebiutował w
tym roku na Służewcu i był to debiut błyskotliwy, dlatego przyznajemy mu tytuł Rewelacji Jeździec-

Czystej krwi arab Fazza Al Khalediah jest objawieniem w wyścigowym świecie i budzi zazdrość emirów i szejków.

kiej Roku. Jego niedzielna wygrana na klaczy Fortune Teller była
25. w karierze, co pozwoliło młodemu Kirgizowi przejść do kategorii praktykantów dżokejskich. Młode araby, wyhodowane w SK Janów Podlaski, dominowały w gonitwach eksterierowych, więc tej
zasłużonej dla Polski stadninie należy się tytuł Hodowcy Roku, podobnie jak spółce Polska AKF, która jest właścicielem fantastycznego Fazzy Al Khalediaha, tytuł Właściciela Roku.
Pisaliśmy w poprzednim wydaniu “Passy”, że wspaniała infrastruktura zabytkowego hipodromu oraz powiązane z nią zakłady
wzajemne i wyścigi konne z roku
na rok tracą dynamikę rozwoju.
To nie jest bynajmniej wymysł gazety szukającej sensacji, czy
uszczypliwość wynikająca z wydumanej niechęci, bądź z innych
bliżej nieznanych powodów. Nie
jest to również zarzut wyłącznie
pod adresem obecnego zarządu
Totalizatora Sportowego, ponieważ inercji na Służewcu winne są
wszystkie poprzednie zarządy
państwowej spółki, poczynając od
mniej więcej 2010 r. Tymczasem
8 ha gruntów we wspaniałej lokalizacji, wyjętych spod jurysdykcji
konserwatora, to perła w inwestycyjnej koronie stolicy państwa.
Można tam wybudować hotel,
biurowiec na siedzibę TS oraz wiele innych pożytecznych dla spółki
obiektów i po zakończeniu dzierżawy przejąć je na własność, bo
jeśli wartość naniesień przekracza
wartość dzierżawionego gruntu,
to dzierżawca staje się właścicielem całości.
Napisaliśmy ostatnio, że wygasła decyzja o pozwoleniu na budowę biurowca TS. Była to informacja nieścisła. W rzeczywistości
spółka uzyskała jedynie decyzję o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. I na tym się
skończyło. Obszar Służewca nie
jest jeszcze objęty miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp), projekt planu wszedł przed rokiem w etap
procedury formalnej. Buduje się
więc łatwiej, ponieważ w wydawaniu decyzji o pozwoleniu na
budowę urząd kieruje się jedynie
zapisami dwóch ustaw i ogólnymi
wytycznymi zawartymi w Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego m. st.
Warszawa. Fakty są takie, że przez
całą dekadę żaden z kolejnych zarządów TS nie zdołał wybudować
ani jednego z planowanych obiektów. Tym samym dziesięć lat dzierżawy zostało w dużej mierze
zmarnotrawionych przez brak de-

Czasami można odnieść wrażenie, że służewiecki hipodrom to
dla kolejnych zarządów TS przysłowiowa kula u nogi, którą spółka
musi dźwigać. Pozostało jeszcze
20 lat dzierżawy, więc jest szansa,
choć nikła, że być może obecny zarząd państwowej spółki zacznie
mocniej inwestować w Służewiec,
ponieważ ma to ekonomiczne uzasadnienie. Jeśli ponad stuhektarowy hipodrom faktycznie był i jest
dla zarządów TS kulą u jednej nogi, to rozgrywane tam wyścigi konne są kulą u drugiej i dodatkowo
pryszczem na pewnej części ciała.
Taka jest opinia wygłaszana przez
coraz mniej liczne środowisko wyścigowe. I jest to opinia trafiona.
Nikogo z kierownictwa TS nie interesuje rozwój tej widowiskowej
dyscypliny sportu. I tu przez całą
dekadę nie doczekaliśmy się spójnej koncepcji, mającej na celu uczynienie służewieckiego toru centrum wyścigowym przynajmniej
w tej części Europy. A potencjał
wyścigowy Służewca jest równie
wielki jak jego potencjał inwestycyjny. Naszym hipodromem zachwyca się każdy bez wyjątku
przyjezdny zza granicy, włącznie z
niezwykle wpływowym szefem katarskiego Jockey Clubu, który finansuje m. in. najwyżej dotowaną gonitwę w Europie – Łuk Triumfalny w Paryżu.
Wspaniały, funkcjonalny służewiecki tor z kompleksowo zmodernizowana trybuną honorową,
jak również ostatnie oszołamiające sukcesy w Paryżu i Abu Zabi
trenowanego w Polsce ogiera Fazza Al Khalediah, to wymarzona
okazja do rozpoczęcia z Katarczykami rozmów o zorganizowaniu
na Służewcu – na początek – kilku
międzynarodowych gonitw kategorii G2, a może nawet G1, dla koni arabskich czystej krwi. Wszak
Polska od kilkuset lat arabami stoi,
więc organizowanie u nas prestiżowych wyścigów dla koni tej rasy byłoby czymś naturalnym. Można z dużą dozą pewności założyć,
że Katarczycy rozważyliby taką
propozycję, o ile oczywiście zostałaby im w odpowiedni sposób złożona. W przypadku jej zaakceptowania Służewiec wreszcie wyszedłby z wyścigowego zaścianka
i wkroczył na wyścigowe salony, a
miasto Warszawa oraz TS jako gospodarz hipodromu zyskałyby darmową promocję w światowych
mediach.
Pomarzyć dobra rzecz, ale
zejdźmy na ziemię. Gdyby Czesi,
Węgrzy, bądź Słowacy posiadali
taki hipodrom jak Służewiec i takiego konia jak Fazza Al Khalediah, wykorzystaliby koniunkturę w 100 proc. W Polsce skuteczną
blokadą jest brak decyzyjności
oraz profesjonalizmu i perspektywicznego myślenia. Kto miałby
powziąć decyzję o przystąpieniu
do negocjacji z Katarczykami? Nie
widzimy nikogo aż tak odważnego i aż tak zdeterminowanego. Po
co się sprężać, prawda? Wystarczy po prostu być. Gdyby nawet
decyzja w tym kierunku została
podjęta należy zadać pytanie, kto
miałby być negocjatorem? Negocjacje na tak wysokim szczeblu, o
bardzo duże pieniądze, z tak wymagającym kontrahentem jak bogaci szejkowie, to wyższa szkoła
jazdy wymagająca od negocjatora

perfekcyjnej znajomości kilku języków obcych, arkanów dyplomacji, wyścigowej wiedzy oraz nienagannej prezencji i obycia towarzyskiego. W dzisiejszej Polsce łatwiej byłoby wpaść do jamy niedźwiedzia grizzly, niż spotkać osobę
obdarzoną takimi przymiotami.

„Traf” powziął
nietrafne decyzje
Koński totalizator prowadzi
“Traf”, spółka celowa z grupy kapitałowej Totalizatora Sportowego.
Jej szef Tomasz Cekała podnosząc
stawki w poszczególnych zakładach spowodował exodus graczy
ze służewieckiego toru. Dla wielu
stałych bywalców zabawa w wyścigi konne, wedle reguł i stawek
wprowadzonych przez Cekałę, stała się po prostu za droga. Centrala
TS nie kontrolowała na bieżąco
“Trafu”, prezes Cekała był nawet
chwalony, że spółka przynosi zyski.
Niewielkie, bo niewielkie, ale zawsze. Nikt jednak nie zastanowił
się, że spółka celowa (inaczej: zadaniowa) powoływana jest – zgodnie zresztą z definicją – w konkretnym celu. W przypadku “Trafu”
celem tym nie jest generowanie
mikroskopijnego zysku, wszak
spółka – matka, czyli TS, obraca
miliardami. “Traf” ma za zadanie
zwiększanie OBROTÓW w końskim totalizatorze, ponieważ jest to
właściwe narzędzie służące wypracowaniu godziwego zysku. Taki powinien być podstawowy cel
przyświecający założycielom spółki – córki. Zatem w przypadku
“Trafu”wystąpiło zjawisko, które
można określić jako pomieszanie z
poplątaniem. Zamiast zgodnie z
powierzonym zadaniem zwiększyć
obroty w totalizatorze, szef spółki
użył niewłaściwych narzędzi i obroty zmniejszył.
Czy nasze pisanie i powoływanie się na fakty coś zmieni? Szanse są niewielkie, ale rolą dziennikarzy jest krytykowanie błędów i
piętnowanie patologii. Zmarnotrawienie długich 10 lat, jak idzie
o zagospodarowanie Służewca i
rozwój wyścigów konnych, uważamy za duży błąd kolejnych zarządów Totalizatora Sportowego.
Natomiast działalność spółki
“Traf”, to naszym zdaniem ewidentna patologia przynosząca wyścigom wymierne szkody. Należy
z dnia na dzień przestawić działalność “Trafu” na inne tory, czyli na
działalność zgodną z definicją
spółki celowej (zadaniowej) oraz
zwykłą ludzką logiką. Wyścigi
konne powinny być zachętą dla
ludzi do zabawy w konie, a nie do
uprawiania twardego hazardu.
Dlatego w przyszłym sezonie należy obniżyć stawki. Warto przypomnieć, że na początku pierwszej
dekady nowego wieku stawki we

wszystkich rodzajach gier wynosiły 2 złote. Obroty w końskim totalizatorze owocowały wówczas pulami kwint nawet do 100 tys. zł, o
czym dzisiaj “Traf” może tylko pomarzyć. Stawki powinny więc zostać zrównane do 2 zł z wyjątkiem
septymy, w której stawka podstawowa ze względu na duży stopień
trudności musi wynosić 1 zł. Powinno się już myśleć o możliwości
obstawiania zakładów za połowę
stawki, tak jak jest na Zachodzie,
oraz wzmóc działania na rzecz
wprowadzenia końskiego totalizatora do Internetu.
Skwitowanie sezonu to przede
wszystkim słowa uznania dla organizatora gonitw, a konkretnie
dla osób realizujących na co dzień
ogrom zadań związanych z organizowaniem mityngów, szczególnie wielkich gal w rodzaju Derby,
Wielka Warszawska czy Dzień
Arabski. Ci ludzie są anonimowi,
więc na koniec sezonu należą się
im publiczne podziękowania. Są to
Urszula Zawadzka, Karolina
Perzyna, Justyna Kobiałka, Robert
Sołkowicz oraz Anna i Maciej Piłatowie z Działu Organizacji Wyścigów Konnych O/TS Wyścigi Konne Służewiec.
Tygodnik Passa nieprzerwanie
od 2000 r. relacjonuje przebieg służewieckich mityngów. Corocznie
publikujemy też własne skwitowanie sezonu. Nie jest to jednak championat, w którym zwyciężają posiadacze największej liczby zwycięstw. Kwitując sezon nie kierujemy się wyłącznie liczbami, nasze
kryteria to także jeździecka rzetelność, talent i skuteczność, a w przypadku trenerów poza spektakularnymi sukcesami również jakość
udzielanych graczom w Internecie
informacji o własnych koniach.

Klacz Talkonya pozbawiła
graczy złudzeń
Tradycyjnie w ostatnim dniu sezonu zebranym na Służewcu pasjonatom wyścigów konnych towarzyszyła słynna piosenka Mieczysława Fogga “Ta ostatnia niedziela”. Łaskawa aura na szczęście nie
zakłóciła przebiegu mityngu.

Ostatni wyścig sezonu łatwo
wygrał trenowany przez Adama
Wyrzyka i dosiadany przez jego
córkę Joannę trzyletni ogier Mosanto. W tym biegu Wyrzyk zanotował dublet, bowiem drugi na celowniku zameldował się Dominer,
inny koń z jego stajni.
Wyhodowany w Irlandii Mosanto jest współwłasnością braci
Andrzeja i Ryszarda Zielińskich.
Ostatniej dekoracji sezonu dokonali na padoku Grzegorz Sołtysiński i Bogdan Pukowiec, członkowie zarządu państwowej spółki Totalizator Sportowy, która jest
30–letnim dzierżawcą zabytkowego hipodromu. Zakończenie
sezonu skłania do wyłaniania
zwycięzców rankingów w kilku
kategoriach. Z opublikowanego
przez Tor Służewiec rankingu wynika, że zwycięzcą czempionatu w
kategorii “Trenerzy” został Adam
Wyrzyk z 56 zwycięstwami na
koncie. Drugie miejsce przypadło
Maciejowi Janikowskiemu (43), a
trzecie Krzysztofowi Ziemiańskiemu (42). W kategorii “Jeźdźcy”
triumfował Szczepan Mazur, który aż 65 razy mijał celownik jako
pierwszy na dosiadanych przez
siebie koniach, przed Kamilem
Grzybowskim (37) i Michalem
Abikiem (32).
Gracze liczący na trafienie skumulowanej septymy (prawidłowe wytypowanie zwycięzców w
siedmiu kolejnych wyścigach) zostali pozbawieni złudzeń już w
gonitwie trzeciej. Kompletnie nieliczona dwuletnia klacz Talkonya
pod Wiktorem Popowem ograła
czterech głównych faworytów wywołując prawdziwe trzęsienie ziemi w końskim totalizatorze.
Szczęśliwcy, którzy postawili 5 zł
wygraną klaczy, odebrali w kasie
aż 189 zł. Za porządek Talkonya/Rebel totalizator zapłacił 154
zł. Kolejna próba zaatakowania
potrójnie już skumulowanej septymy zostanie podjęta dopiero w
kwietniu przyszłego roku, w
pierwszym dniu nowego sezonu
wyścigowego.
O p r a c o w a ł : Ta d e u s z P o r ę b s k i
Foto: TS

Derby dla Legii, Metro wraca bez punktów
W meczu ósmej kolejki,
podczas wyjazdowego spotkania z Legią Warszawa,
siatkarze KS Metro Warszawa musieli uznać wyższość rywala. Podopieczni
Wojciecha Szczuckiego,
choć walczyli od pierwszej
do ostatniej piłki spotkania, ostatecznie przegrali
1:3.
Gracze Metra od początku
spotkania nałożyło na przeciwnika ciężkie warunki gry. Dzięki
bardzo dobremu przyjęciu w
pierwszej części meczu dużo łatwiej było im wyprowadzać skuteczne ataki i już na początku
wypracowali sobie kilkupunktowe prowadzenie. I choć Daniel
Kołodziejczyk szybko poprosił o
czas dla swojej drużyny, to nie
wybiło to z rytmu dobrze grających zawodników z Ursynowa.
Do swojej dobrej gry w ataku dołożyło jeszcze kilka punktowych
bloków i wybloków, po których
mogło skutecznie wyprowadzić
kontrę. Przy stanie 12:17 Metro
popełniło dwa błędy w przyjęciu i trener Wojciech Szczucki
od razu poprosił o przerwę, po
której punktowym blokiem na
Pawle Szczepaniku popisali się
siatkarze Legii. Ten jednak zaraz dostał piłkę do poprawki i
zdobył dla Metra osiemnasty
punkt, a w kolejnych akcjach dołożył do tego jeszcze pojedynczy
blok i skuteczny atak z lewego
skrzydła. W końcówce seta zapunktowali także Zalewski i Pluto – blokując przeciwnika na prawym skrzydle. Drugi czas, wzięty przez trenera Legii, nie poprawił gry jego podopiecznych, bo
piłkę setową wywalczył atakiem
Bartosz Stępień. Zawodnicy Legii w ostatniej akcji popełnili błąd
atakując w aut i set został rozstrzygnięty na korzyść Metra
17:25.
Drugiego seta od punktowego
ataku ze środka zaczęła Legia,

jednak swój punkt zdobyła dopiero za trzecim podejściem. Kolejne akcje również rozstrzygali
na swoją korzyść zawodnicy Legii i trener Szczucki poprosi o
czas dla swojej drużyny. Po przerwie boisko opuścił Stępień, a w
jego miejsce pojawił się Marcin
Mołs. Jednak zawodnik Legii Kacper Buczek był w tym secie
nie do zatrzymania i Legia wyszła na 7-punktowe prowadzenie (12:5). Po punktowym ataku
Mołsa i jego dobrej zagrywce zawodnicy Trenera Kołodziejczyka zaczynają popełniać błędy,
dzięki czemu siatkarzom Metra
udaje się dogonić wynik spotkania na 14:9. Kamiński ze środka, Szczepaniak z prawego, as
serwisowy Zalewskiego, atak
Mołsa nie pomagają dogonić
przeciwnika i Legia cały czas
utrzymuje kilkupunktowe prowadzenie w tej decydującej fazie
seta. Mimo emocjonującej walce

w końcówce zawodnikom trenera Szczuckiego nie udaje się
odwrócić losów seta. Ostatni
punkt w tej partii zdobywa Artur
Gromelski i Legia wygrywa
25:22.
Trzeci set to od początku bardzo dobra gra Legii. Drużynie
Metra tym razem towarzyszy
złudne szczęście - raz ambitnie
walczą i zdobywają punkt, a raz
popełniają prosty błąd. Od stanu 12:6 punktowy atak Walendzika, punktowy blok i atak
Szczepaniaka. Metro odrabia
trzy punkty z rzędu i Legia prosi o czas. Bardzo dobrze w tej
części seta spisuje się Szczepaniak, dzięki jego atakom udaje
się dogonić przeciwnika na 14
do 13. Legia jednak szybko wraca do gry i wychodzi ponownie
na 3 punkty przewagi , którą
udaje się utrzymać już do końca
tej partii. Ostatnią piłkę seta
kończy po stronie Legii Kacper

Buczek (25:23) i jego drużyna
wychodzi na prowadzenie w
meczu.
Czwartego seta również lepiej rozpoczynają podopieczni
Daniela Kołodziejczyka i to oni
kontrolują przebieg tej partii
spotkania. Wyróżniającymi zawodnikami po stronie Legii są
Buczek, Gromelski i Rosa, to
dzięki ich dobrej grze drużyna
Legii zapisuje na swoim koncie
kolejnego wygranego seta, co
daje im też zwycięstwo 3:1 w
całym spotkaniu.
Po ośmiu kolejkach rozgrywek podopieczni Wojciecha
Szczuckiego z dwunastoma
punktami na koncie, dalej zajmują czwarte miejsce w tabeli
grupy drugiej. W ostatniej kolejce pierwszej rundy zmierzą się,
ponownie na wyjeździe, z AZS
UWM Olsztyn.
M a g d a l e n a Ko c i k
F o t o A n n a K l e p a c z ko

Sławomir Rosłon uczczony w Powsinie

BOHATEROWIE SEZONU 2018
WEDŁUG PASSY
Trener Roku: Michał Borkowski
Wyróżnienie: Maciej Janikowski za znakomitą formę trenowanych
przez niego koni na przestrzeni całego sezonu
Koń Roku: Fazza Al Khalediah
Wyróżnienie: Fabulous Las Vegas
Jeździec Roku: Szczepan Mazur
Amazonka Roku: Joanna Wyrzyk
Rewelacja Jeździecka Roku: Sanzhar Abajew
Hodowca Roku: SK Janów Podlaski
Właściciel Roku: Polska AKF Sp. z o.o.

Ogier Intens, zdaniem wielu znawców folblut wszech czasów na polskich torach.

W Parku Kultury w Powsinie odbył się w sobotę 17 listopada Cross Rosłon Kabaty – impreza poświęcona pamięci zmarłego w tym
roku trenera lekkiej atletyki Sławomira Rosłona, byłego pracownika SGGW, – znanego z działalności na terenie Piaseczna, Ursynowa
oraz... Nowej Zelandii. Sławomir Rosłon, którego podopieczną była między innymi czołowa biegaczka Polski Renata Sobiesiak-Paradowska (w 1998 druga w Maratonie Bostońskim z czasem 2:27:17), byłby na pewno szczęśliwy, widząc, jak w sobotę bieg na 5000 m
wygrywa jego wychowanka z Akademickiego Klubu Lekkoatletycznego Ursynów – Julita Kotecka (wśród mężczyzn najszybszy był Cezary Jaroszewski).
Na krótszych i dłuższych dystansach w zawodach Cross Rosłon Kabaty wzięło w sumie udział kilkaset osób w wieku od 9 do 80 lat,
a co ciekawe, w biegu na 1 milę wystartowała wdowa po patronie imprezy Jolanta Rosłon, wzruszona liczną obsadą imprezy.
mp
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Od Piotra Drzewieckiego do Rafała Trzaskowskiego – kto rządził Warszawą w stuleciu niepodległej

Nowo wybrany prezydent
Warszawy Rafał Trzaskowski właśnie rozpoczyna swoją pięcioletnią kadencję, przejmując stery
przy Placu Bankowym od
Hanny GronkiewiczWaltz. Czy będzie merem
na miarę sławnych poprzedników z okresu międzywojnia?
Na sąsiedniej stronie prezentujemy postać Piotra Drzewieckiego, pierwszego prezydenta stolicy w niepodległej
Polsce, człowieka, który i dzisiaj mógłby być wzorem obywatela, patrioty, społecznika,
administratora, a także propagatora nowoczesności w gospodarce i kulturze pracy. O
Drzewieckim historycy przez
lat wiele jakby nie chcieli pamiętać, dobrze więc, że ostatnio przypomina się o jego zasługach, w tym o bohaterskiej
postawie podczas obu wojen
światowych.

Rozpoczynający 22 listopada
urzędowanie na stanowisku
prezydenta Rafał Trzaskowski,
absolwent Kolegium Europejskiego w Natolinie, na pewno
nie ustępuje Drzewieckiemu
wykształceniem, a na niwie administracyjnej ma teraz nadzwyczajne pole do popisu.
Wszak Warszawa znajduje się
w trakcie intensywnego procesu doinwestowania z wykorzystaniem funduszy unijnych, a
w perspektywie najbliższych lat
niesłychanie ważne będzie kontynuowanie rozbudowy sieci
metra, bez którego w dzisiejszych czasach w wielkim mieście ani rusz.
Jest nadzieja, że Trzaskowskiemu – choć on członek Platformy Obywatelskiej – uda się
nawiązać dobrą współpracę z
obecnym rządem, dla którego
platformersi reprezentują w zasadzie nienawistną „kastę”,
określaną mianem „ulica i zagranica”. Oby realne potrzeby

warszawiaków były zatem dla
premiera Mateusza Morawieckiego ważniejsze niż polityczne uprzedzenia i niech się relacje z Trzaskowskim ułożą pro
publico bono bez politycznych
uprzedzeń.
Przypomnijmy, że 46-letni
Trzaskowski, mający za sobą
staże na różnych uczelniach w
USA i Australii, jak również obdarzony stopniem doktora na
wydziale dziennikarskim Uniwersytetu Warszawskiego to
Europejczyk całą gębą, władający biegle językiem angielskim
(był nauczycielem tegoż i tłumaczem), francuskim, hiszpańskim, rosyjskim i włoskim. W
2009 został eurodeputowanym.
Pełnił też funkcje ministra administracji i cyfryzacji oraz wiceministra spraw zagranicznych.
Jak z tego widać, nasz sąsiad z
Ursynowa nie gapa i na pewno
będzie umiał powalczyć o fundusze z Unii Europejskiej i umiejętnie je wykorzystać.

W wywiadzie, jakiego udzielił
naszemu tygodnikowi jeszcze w
kwietniu, obecny włodarz stolicy
powiedział między innymi, że:
– nie będzie musiał się martwić relatywnie niewysoką pensją
na nowym stanoiwsku, bo i tak od
lat dorabia ucząc studentów,
– zapewni warszawiakom odpowiednią liczbę bezpłatnych
żłobków i zorganizuje dopłaty
do mieszkań na wynajem,
– będzie przeciwstawiać się
przeniesieniu głównego portu
lotniczego kraju z Okęcia do Radomia oraz reprywatyzowaniu
warszawskich kamienic na zasadzie oddawania ich komuś
wraz z lokatorami,
– będzie dążyć do zbudowania reprezentacyjnej hali sportowo-widowiskowej i nowego
stadionu lekkoatletycznego w
miejscu zmurszałej Skry,
– na pewno nie zgodzi się
na zburzenie Pałacu Kultury i
Nauki.
M a c i e j P e t r u c z e n ko

PREZYDENCI WARSZAWY
W OSTATNIM STULECIU
Piotr Drzewiecki (od 7 października 1917 roku do 28 listopada 1921 roku)
Stanisław Nowodworski (od 28 listopada 1921 roku do 7
grudnia 1922 roku)
Władysław Jabłoński (od 7 grudnia 1922 roku do 22 czerwca 1927 roku)
Zygmunt Słomiński (od 7 lipca 1927 roku do 2 marca 1934 roku)
Marian Kościałkowski-Z
Zyndram (od 2 marca 1934 roku do 28
czerwca 1934 roku)
Stefan Starzyński (od 2 sierpnia 1934 roku do 27 października 1939 roku)
Julian Kulski (od 28 października 1939 roku do 1 sierpnia 1944
roku)
Marceli Porowski (od 5 sierpnia 1944 roku do 2 października 1944 roku)
Marian Spychalski (od 18 września 1944 roku do marca 1945
roku)
Stanisław Tołwiński (od 5 marca 1945 roku do 23 maja 1950
roku)
W latach 1950-1
1973 prezydenta zastąpił Przewodniczący Rady Narodowej miasta stołecznego Warszawy:
Jerzy Albrecht (od 23 maja 1950 roku do 14 maja 1956 roku)
Janusz Zarzycki (od 14 maja 1956 roku do 17 grudnia 1956
roku)
Zygmunt Dworakowski (od 17 grudnia 1956 roku do 5 maja
1960 roku)
Janusz Zarzycki (od 5 maja 1960 roku do 29 grudnia 1967)
Jerzy Majewski (od 29 grudnia 1967 roku do 9 grudnia 1973)
Jerzy Majewski (od 13 grudnia 1973 roku do 18 lutego 1982
roku)
Mieczysław Dębicki (od 18 lutego 1982 roku do 5 grudnia 1986
roku)
Jerzy Bolesławski (od 5 grudnia 1986 do 30 stycznia 1990 roku)
Stanisław Wyganowski (od 27 stycznia 1990 do roku do 5 października 1994 roku)
Mieczysław Bareja (od 5 października 1994 roku do 3 listopada 1994 roku)
Marcin Święcicki (od 3 listopada 1994 roku do 30 marca 1999 roku)
Paweł Piskorski (od 30 marca 1999 roku do 14 stycznia 2002 roku)
Wojciech Kozak (od 14 stycznia 2002 r. do 18 listopada 2002 roku)
Lech Kaczyński (od 18 listopada 2002 r. do 22 grudnia 2005
roku)
p.o. Mirosław Kochalski (od 9 lutego 2006 r. do 20 lipca 2006
roku)
p.o. Kazimierz Marcinkiewicz (od 20 lipca 2006 do 2 grudnia
2006 roku)
Hanna Gronkiewicz-W
Waltz (od 2 grudnia 2006)
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Polski i dlaczego wszystko się bardzo dobrze zaczęło

Pierwszy prezydent niepodległej Warszawy
L e c h K r ó l i ko w s k i
Trzeciego maja 1916 r. w
Warszawie miała miejsce
wielka uroczystość narodowa. Po raz pierwszy od
utraty niepodległości w
stolicy Polski, pod narodowymi sztandarami, świętowano kolejną rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3
Maja. Pomysłodawcą i organizatorem tego wielkiego przedsięwzięcia był inżynier Piotr Drzewiecki.
Gdyby zadać P.T. Czytelnikom
„Passy” pytanie: kim był Piotr
Drzewiecki, to uważam, że bardzo wielu miałoby trudności z
odpowiedzią. Warto więc przypomnieć tę postać, tym bardziej,
że niedawno ukazała się książka
Elżbiety Wodzickiej i prof. Marka Mariana Drozdowskiego pt.:
„Piotr Drzewiecki – działacz społeczno-gospodarczy, prezydent
Warszawy 1918-1921”, Oficyna
Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018.

Inżynier-technolog
z kupiecką duszą
Drzewiecki urodził się 29 maja 1865 r. przy ul Długiej 21 w
Warszawie. Ojcem był Stanisław
– kupiec, a matką - Józefa z d.
Hintz. Piotr wychowany został
w środowisku staromiejskiego
kupiectwa warszawskiego, co –
moim zdaniem – wywarło przemożny wpływ na jego dalsze życie. Zapisany został do Warszawskiej Szkoły Realnej, powstałej z
przekształcenia Gimnazjum Realnego1. Placówka funkcjonowała w latach 1866-1915. Główna jej siedziba mieściła się w zabudowaniach dawnego Gimnazjum Zaluscianum przy ul Jezuickiej 4 na Starym Mieście. Była
to państwowa szkoła zawodowa
z rosyjskim językiem wykładowym. Jej historia jest nadzwyczaj skomplikowana, toteż warto tylko wspomnieć, iż swymi
początkami sięga pijarskiego
Collegium Regium. W 1880 r., a
więc w czasie, gdy uczył się tam
Piotr Drzewiecki, szkoła miała
408 uczniów, z czego 124, tj.
30,4 %, to synowie mieszczan, a
85 % uczniów szkoły, to katolicy.
Warszawska Szkołą Realna była
w okresie, kiedy uczył się tam
Piotr Drzewiecki, jedyną w Królestwie państwową szkołą o charakterze technicznym. Była to
szkoła o bardzo dobrym poziomie, o czym świadczy fakt, iż w

dziesięcioleciu 1878-1888 aż
206 absolwentów siódmej klasy
tej szkoły podjęło studia wyższe.
Z tej liczby 82 - w tym Piotr Drzewiecki - wybrało studia w petersburskim Instytucie Technologicznym. Ludwik Bazylow na temat instytutu napisał m. in.: „…
w 1862 r. zaliczono Instytut do
wyższych zakładów naukowych,
studia wydłużono do czterech
lat, zacząć je można było już tylko za okazaniem świadectwa
dojrzałości. Instytut nadawał tytuły technologa I i II stopnia, albo – jeśli absolwent nie legitymował się szczególnymi postępami teoretycznymi – majstra
mechanicznego, a na wydziale
chemicznym - laboranta. Po napisaniu i przedstawieniu odpowiedniej rozprawy można było
(co najmniej po upływie roku)
ubiegać się o stopień inżyniera
technologa”.
Piotr Drzewiecki ukończył Instytut w 1888 r. uzyskując ten tytuł i złoty medal za projekt dyplomowy. Tak więc, w wieku 23 lat,
oprócz tradycji kupieckiej wyniesionej z rodzinnego domu, posiadł solidne, gruntowne i nadzwyczaj cenione wykształcenie
techniczne, co otwierało mu
możliwości kariery w szerokim
zakresie działalności przemysłowej i gospodarczej. To był człowiek, który po kupiecku umiał
liczyć i przewidywać, a jednocześnie dysponował wiedzą techniczną, umożliwiającą dokonywania trafnych wyborów.
W toku uroczystej akademii z
okazji 50-lecia pracy zawodowej
Drzewieckiego (30 października
1938 r. ), która miała miejsce w
Domu Technika w Warszawie,
orację na cześć jubilata wygłosił
senator Czesław Klarner – wcześniej minister skarbu (listopad
1925 oraz czerwiec-wrzesień
1926), minister przemysłu i handlu (maj-listopad 1925). W swoim wystąpieniu senator Klarner
wymienił liczne firmy założone
przez Drzewieckiego (których
był właścicielem lub współwłaścicielem) oraz wprost niezliczone jego funkcje w zarządach
przedsiębiorstw przemysłowych,
banków oraz organizacji zawodowych i społecznych.

Odeszli Rosjanie,
przyszedł Drzewiecki
Szczególne miejsce w tych zaszczytach zajmuje prezydentura Warszawy, którą Drzewiecki
sprawował (formalnie) od 22
marca 1918 r. do 21 listopada
1921 r., kiedy złożył dymisję i
poprosił Radę Miejską o jak najszybsze wybranie następcy. W
uzasadnieniu napisał: „ Wobec
warunków, jakie się wytworzyły
wskutek stanowiska rządu do
samorządu stolicy i wobec powziętych przez rząd zarządzeń i
decyzji dotyczących gospodarki
miejskiej bez wysłuchania mo-

jej opinii jako prezydenta miasta, a także pragnąc, aby na czele stolicy stanął prezydent obdarzony zaufaniem Rady Miejskiej
i Rządu – zgłaszam moją rezygnację ze stanowiska prezydenta st. m. Warszawy. (…)”. Drzewiecki mógł to zrobić, albowiem
nawet bez prezydentury był
kimś, z kim liczyli się wszyscy.
Piotr Drzewiecki działalność
w miejskiej administracji rozpoczął 6 sierpnia 1915 r., a więc
już w dzień po opuszczeniu
Warszawy przez Rosjan. Został
wówczas burmistrzem, tj. zastępcą księcia Zdzisława Lubomirskiego – prezydenta Warszawy, a po przejściu Lubomirskiego do Rady Regencyjnej – 23
października 1917 r., przejął po
nim prezydenturę stolicy. Pełnił
tę funkcję w okresie szczególnie ciężkim. Wokół szalała
pierwsza wojna światowa, a
później nawała bolszewicka. Rosjanie – opuszczając nasze miasto – zrabowali, co dało się zrabować, a co nie dało się wywieźć
– zniszczyli. Niemcy – kolejni
okupanci – rekwirowali wszystko, co było im przydatne. W
mieście przebywały tysiące uciekinierów z innych ziem. Dramatycznie brakowało żywności i
opału. Ze względu na niemieckie rekwizycje prawie zamarła
działalność gospodarcza. Brakowało wszystkiego!

Z jednej Warszawy
zróbił trzy
Piotr Drzewiecki sprostał wyzwaniu. Zrobił dla stolicy więcej, niż można było oczekiwać
w zaistniałej sytuacji. Pomimo
nacisków niemieckich władz
okupacyjnych, nie pozwolił, aby
na warszawskim Ratuszu pojawiła się niemiecka flaga. Za jego
czasów Warszawa prawie trzykrotnie zwiększyła swoje terytorium. Uruchomiony został polski
Uniwersytet Warszawski i polska Politechnika Warszawska, a
także kilka innych wyższych
szkół. Trzeciego maja 1916 r.
Drzewiecki zorganizował gigantyczną manifestację ludności w
rocznicę uchwalenia wiekopomnej Konstytucji, ale także kilka
innych, m. in. pod Olszynką Grochowską.
W dniu 4 sierpnia 1920 r. Rada Miejska powołała Radę Obrony Miasta „w celu skoordynowania działalności ludności stolicy
oraz wykonania świadczeń i zarządzeń miasta na rzecz Wojska
i obrony kraju”. W skład ROM
weszło 15 osób, w tym prezydent
Piotr Drzewiecki. Szczegółowe
sprawozdanie z jej działalności
zamieszczone zostało w „Dzienniku Zarządu m. st. Warszawy”
nr 90 z 24 września 1920 r.
W połowie sierpnia 1920 r.
Dowodzący Armią – Nikołaj Sołogub – wystosował do Prezydenta Warszawy ultimatum w

sprawie poddania miasta. Napisał m. in.: „ Jeżeli się Pan nie zgodzi na moją propozycję, pociągnie to za sobą wzięcie Warszawy szturmem ze wszystkimi następstwami takowego. Wina
spadnie w całości na Pana. Odpowiedzi oczekuję w ciągu 12
godzin”. Drzewiecki nie uległ
szantażowi, chociaż losy bitwy
warszawskiej ciągle się ważyły, a
bolszewicy byli w odległości około 10 kilometrów od Warszawy.

Dawał premie
ze swojej kasy
Gdy się patrzy z perspektywy
realiów III RP, szczególnie zdumiewa, że Drzewiecki, a więc
kierownik miejskiej administracji, przeznaczył całe swoje prezydenckie wynagrodzenie (za
okres od 05.08.1915 do
07.02.1917) na stworzenie funduszu, z którego miano premiować pracowników „Ratusza”,
którzy wyróżniali się w usprawnianiu pracy tejże.
Zdumiewa fakt, iż po ustąpieniu Drzewieckiego ponad sześć
tysięcy osób złożyło swój podpis
pod podziękowaniami za jego
prezydenturę oraz złożyło datki
na fundusz jego imienia, który
służył „krzewieniu idei gospodarczego rozwoju narodu i państwa polskiego”. Jeszcze bardziej
zdumiewa fakt, iż w latach 1930
– 1937 Piotr Drzewiecki sprawował funkcję przewodniczącego
Komisji Planu Regionalnego
Warszawy. Należy podkreślić, że
chociaż był „byłym”, to nadal
miał wielkie uznanie w warszawskim Magistracie, a kolejni prezydenci nie traktowali go jako wroga, o którym pamięć trzeba unicestwić, ale doceniali jego wiedzę
i zaangażowanie w działalność
na rzecz naszego miasta. Świadczy o tym chociażby fakt wydania
przez prezydenta Stefana Starzyńskiego, 15 listopada 1938 r.,
uroczystego obiadu w salach Pałacu Blanka z okazji 50-lecia pracy Piotra Drzewieckiego.
Gdy analizowałem teksty zamieszczone w książce, a wyselekcjonowane przez Elżbietę Wodzyńską i prof. Marka Drozdowskiego, moją uwagę zwróciła argumentacja Piotra Drzewieckiego w zakresie spraw gospodarczych, które uważał za najważniejsze dla naszego państwa. Argumentował w sposób bardzo
prosty i przekonywający. Niekiedy jego diagnozy można by
uznać niemal za zniewagę. Przykładami mogą być cytaty z prac
Drzewieckiego: „ Brak jednak u
nas zmysłu gospodarczego, ludność polska stroni od trudnej pracy w życiu gospodarczym, wymagającej energii i ryzyka, a
przekłada raczej prace na „posadzie” w instytucji publicznej, mogącej zapewnić byt spokojny”. W
innym miejscu: „ Wszelki zysk
uważany był i jest – na podobieństwo zasad ustroju bolszewickiego – za zjawisko społecznie ujemne, choć dopiero z zysku powstaje oszczędność, a z oszczędności
kapitał i majątek”.

Oczkiem w głowie
była gospodarka

Alejka Piotra Drzewieckiego w Warszawie

O przyczynach trudności gospodarczych napisał m. in., że:
„…są skutkiem przede wszystkim właściwości polskich: nie ma
w Polsce, pozbawionej ideologii
ekonomicznej, poszanowania
czasu i uznania potęgi oszczędności. Z nieposzanowania czasu
wynika ta łatwość, z jaką skraca
się czas pracy w Polsce, z jaka
chętnie świętuje się w dni, które
nigdzie na świecie nie są świętami i z jaką toleruje się powszechnie niepunktualność”. Piotr
Drzewiecki, przyczyn występo-

wania wymienionych wcześniej
wad, upatrywał w tym: „… iż
społeczeństwo polskie, pozbawione przez długie lata samodzielności państwowej i oddalone w skutek tego od udziału w
rozstrzyganiu zagadnień ekonomicznych i państwowych, pozbawione jest ideologii ekonomicznej, którą przeniknięte są narody
nas otaczające”.
Sprawy gospodarcze były dla
Drzewieckiego wręcz sensem życia, szczególnie po ustąpieniu z
funkcji prezydenta Warszawy.
Gospodarka była jego pasją i w
tej dziedzinie miał ogromny dorobek. Aby nasze państwo uzyskiwało w gospodarce pozytywne rezultaty, stworzył m. in. kilka instytucji związanych z naukową organizacją pracy. Aktywnie działał w tym zakresie i
utrzymywał stałe kontakty z analogicznymi instytucjami za granicą. Widział i śledził postęp naukowo-techniczny na świecie.
Analizował postęp i sprawność
gospodarczą poszczególnych
państw. W artykule opublikowanym w Kurierze Warszawskim”
(nr 152 z 5 czerwca 1925 r., s. 4),
napisał: „Ta zwiększająca się
sprawność, a szczególnie sprawność groźnego sąsiada, jakim są
Niemcy, zmusza nas pod grozą
dalszego zastoju i zupełnego zamarcia życia gospodarczego do
zastosowania również i w Polsce najnowszych metod pracy,
wypróbowanych na zachodzie i
stanowiących potężny czynnik
obniżenia kosztów produkcji”.
Drzewiecki podziwiał Niemcy
i bał się tego państwa. W okresie
II wojny światowej, jak we wstępie napisał prof. Drozdowski: „…
na prośbę Rządu Polskiego w
Londynie (…) opracował studium dewastacji przemysłu polskiego przez okupanta i poprzez
swego szwedzkiego przyjaciela
inż. Svena Normana starał się
dostarczyć do Londynu. Na lotnisku warszawskim gestapo aresztowało inż. Normana i przejęło
dokumenty obciążające Piotra
Drzewieckiego. Został on aresztowany 10 sierpnia 1942 r. w

mieszkaniu rodzinnym przy Al.
Jerozolimskich 71. Przeżył brutalne przesłuchanie w al. Szucha
i na Pawiaku. W październiku
1942 r. został przewieziony do
podberlińskiego więzienia w Moabicie. Stąd przeniesiono go do
więzienia w Spandau. (…)
Zmarł 8 grudnia 1943 r. – przed
planowanym procesem, którym
zainteresowany był rząd szwedzki”. Prochy prezydenta Piotra
Drzewieckiego sprowadzone zostały po wojnie przez rodzinę do
kraju i uroczyście pochowane 26
marca 1949 r. w rodzinnym grobie na Powązkach.
Mieszkanie prezydenta Piotra
Drzewieckiego, ale także jego
firma metalurgiczna, mieściło
się we własnej kamienicy w Alejach Jerozolimskich 71. Budynek się nie zachował. W drugiej
połowie lat 30. XX w., a konkretnie w latach 1936-1937 w Warszawie przy ul. Jaworzyńskiej
pod numerem 3 – 5 powstała obszerna kamienica (raczej dwie
kamienice) Piotra Drzewieckiego i Leopolda Wellisza. Autorem
projektu był prof. Bolesław Żurkowski (1885-1967), absolwent
Akademii sztuk Pięknych w Paryżu. Budynek istnieje do dnia
dzisiejszego.
Książka Elżbiety Wodzyńskiej
i prof. M.M. Drozdowskiego wypełnia dotkliwą lukę w wiedzy
na temat jednego z najwybitniejszych prezydentów w dziejach
naszego miasta. Prezydent Piotr
Drzewiecki praktycznie nie istnieje w świadomości warszawiaków. Warto podkreślić, iż jego
imieniem nazwano w naszym
mieście niewielką alejkę parkową
opodal Hali Mirowskiej, na osi
zdemontowanego przed laty pomnika Juliana Marchlewskiego.
Omawiana tu książka wydana
została za prywatne pieniądze
rodziny Prezydenta. Według mojej wiedzy, Miasto odrzuciło
wszelkie prośby o dofinansowanie tego wydawnictwa!!! Najwyraźniej sława i dokonania wybitnych poprzedników, nie są mile widziane przez kolejnych prezydentów naszego miasta!
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O MAŁGOSI W BARTOSZYCACH
Ballada dziadowska
Pewnego razu, gdzieś w Bartoszycach
Żyła Małgosia, skromna dziewica,
Aż nagle komuś przyszło do głowy,
By jej powierzyć Urząd Skarbowy.

Pan Jan nie przyjął od niej mandatu,
Teraz zalega 2 złote VAT-u!
Małgosia nie chce dać za wygraną,
I pozew w sądzie złożyła rano.

Kiedy Małgosia poczuła władzę,
Wnet jej odbiło, nic nie poradzę.
- Muszę się dobrać do mechanika,
Sprawdzę, czy VAT-u on nie unika.

Sąd jeszcze nie był podległy Ziobrze,
Zwolnił go z kary. Postąpił dobrze,
Ale, uwaga! Nasza dziewica
Nie ustępuje, walczy jak lwica.

Pan Jan akurat był po robocie,
Gdy się zjawiła w srebrnej toyocie.
- Niech pan ratuje, wyruszam w drogę,
Brak mi żarówki, jechać nie mogę.

Urząd to urząd, musi mieć rację!
Trzeba koniecznie wnieść apelację,
Więc pana Janka sąd, zgodnie z prawem,
Znów na kolejną wzywa rozprawę.

Pan Jan, mechanik, dobre miał serce,
Własną żarówkę – pomyślał – wkręcę.
Ona podstępnie do niego mruga:
Ile kosztuje taka usługa?

Za to w nagrodę za ten donosik
Przyznano tytuł pani Małgosi,
Bo w niej znaleźli, jak w maku korcu,
Urząd przyjazny dla przedsiębiorców!

- Drobiazg! To będzie moim prezentem.
- Tak być nie może! Jestem klientem.
- Daj pani dychę – rzekł, by mieć z głowy,
A ona: Mam cię! Urząd Skarbowy!

To nie są żarty, ale autentyk.
Państwo dziś chroni wielkie przekręty,
Za to króluje w miastach i wioskach,
Jak ta ballada, władza dziadowska.

Nakłada karę, mandat spisuje.
Takie w Urzędach pracują szuje.
I choć pan Janek dobre miał chęci,
Przez tę żarówkę sam dał się wkręcić.

Więc gdy się udasz w tę okolicę,
Omijać łukiem masz Bartoszyce,
Bo tam przypadkiem może cię spotkać
Z Izby Skarbowej rzadka... patriotka.

UWAGA!
MKWD wystąpi dziś (czwartek, 22 listopada 2018) o godz. 19.30 na Scenie Kabaretowej Marka Majewskiego w mokotowskim Centrum Kultury, ul. Łowicka 21. Zaśpiewa także nasza znakomita ursynowska wokalistka Elżbieta Igras.

W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Przetrwaliśmy dzięki kulturze
etna rocznica odzyskania niepodległości przypomina o niezwykłej historii Polski. Jeszcze bardziej niezwykły jest proces przywracania naszej samodzielnej państwowości. Depesza notyfikująca powstanie państwa polskiego została wysłana 16 listopada 1918 przez Józefa Piłsudskiego, wodza naczelnego Wojska Polskiego do rządów: USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Japonii, Niemiec oraz „wszystkich państw wojujących i neutralnych”. Mogły się one dowiedzieć z depeszy, że państwo tworzone jest z woli całego narodu, „na porządku i sprawiedliwości”.
Paradoksem historii było to, że depeszę wysłano z radiostacji na terenie Cytadeli Warszawskiej,
zbudowanej przez carat w latach 1832–1834. Była ona przez lata miejscem kaźni i straceń polskich
patriotów. Depesza notyfikująca o przywróceniu niepodległej Rzeczpospolitej wysłana do mocarstw stanowiła sygnał, że Polska istnieje, i że ewentualni agresorzy spotkają się z wymierzonym
w nich ogniem. Ojcowie niepodległej, używając starannie dobranego języka dyplomatycznego, przypieczętowali fakt odzyskania z rąk zaborców państwa polskiego.
Dużo już powiedziano przy okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski,
jednak wciąż nasuwa się pytanie – jak naród, tak zróżnicowany kulturowo, etnicznie, społecznie przetrwał pod zaborami i zachował swą tożsamość. Jak udało mu się nie zniknąć, nie rozmyć się w imperialnych obcych społeczeństwach? Odpowiedź brzmi – dzięki kulturze. Oczywiście, nie tylko. W
grę wchodziły również inne czynniki, jak choćby religia, ale to kultura sprawiła, że narody żyjące
w granicach ówczesnej Rzeczpospolitej mogły się jednoczy wokół wspólnych wartości.
Co ciekawe, pod rządami zaborców kultura nie zanikła. W wielu domach ziemiańskich i chłopskich chałupach podtrzymywano wielowiekowe tradycje. Mimo szykan i zakazów ze strony władz
rozwijała się literatura, muzyka, sztuki plastyczne. Kultywowano tradycje ludowe, obrzędy religijne etc. Wszystko to przyczyniło się do utrzymywania społeczeństwa świadomego swojej historii. Przez
cały czas istniał odpowiedni grunt,
„Jak udało mu się nie zniknąć, na którym mogła odrodzić się supaństwo. Stało się to możnie rozmyć się w imperialnych werenne
liwe dopiero wtedy, gdy po wyobcych społeczeństwach?
niszczającej I Wojnie okupanci stali się słabi. Nasz kraj będący tak
Odpowiedź brzmi – dzięki
długo pod obcym panowaniem
kulturze”
wybił się na niepodległość.
O fenomenie, jakim jest niewątpliwie zachowanie świadomości narodowej w czasie zaborów, zdecydowali w dużej mierze twórcy polskiej kultury. W dziełach wybitnych pisarzy pojawiały się idee pracy organicznej. Bohaterowie poczytnych powieści stawali się wzorem do naśladowania. Swoją umiejętnością radzenia sobie w trudnych czasach byli postaciami godnymi naśladowania, jak choćby Wokulski - główny bohater powieści Bolesława Prusa pt. „Lalka”. Wprawdzie toczy się spór o to, czy był bardziej romantykiem, czy pozytywistą. Nawet, jeśli przypisać mu te obydwie cechy jednocześnie, nie zmienia to
faktu, że był postacią mocną i zdecydowaną. Potrafił sobie radzić, a jako przedsiębiorca dawał zatrudnienie innym. Wykazywał się również empatią wobec słabszych i potrzebujących pomocy.
Prus, jak też inni pisarze, zwracał uwagę na nierówności społeczne. Na dość powszechną biedę, na
rozwarstwienie. Jednocześnie on i koledzy po piórze wskazywali społeczeństwu „azymut” moralny,
którego należało się trzymać. Podkreślali potrzebę oświaty, zwłaszcza na wsi, wśród najuboższych.
Trudno sobie wyobrazić szeroko rozumianą kulturę polską bez takich twórców jak właśnie Prus,
jak Eliza Orzeszkowa, Maria Konopnicka czy Henryk Sienkiewicz, który wydał cykl powieści pod
hasłem „Ku pokrzepieniu serc”. Pokazywał ówczesnym, a także następnym pokoleniom, że naród
może wydobyć się nawet z najtrudniejszych sytuacji. Czego przykładem były wojny toczone z Krzyżakami, rebelia Kozaków, wojny ze Szwedami i Turkami.
W równie sugestywny sposób, w czasie zaborów, na społeczeństwo oddziaływali wybitni malarze, m. in.: Jan Matejko, Artur Grottger, Aleksander Gierymski. Namalowane przez Matejkę monumentalne obrazy: „Bitwa pod Grunwaldem” czy „Hołd Pruski” zapadły w pamięć milionom Polaków. Podobnie, jak jego „Poczet królów”. Do kształtowania narodowej tradycji przyczynił się Stanisław Moniuszko, dostarczając Polakom pieśni towarzyszących im w ciężkich chwilach. Nie można zapominać o znakomitych wielkich dziełach jak opera „Straszny dwór”, czy „Halka”.
Niemniej ważną rolę w podtrzymaniu polskiej tożsamości odegrali też inni kompozytorzy, muzycy. Niektórzy nawet dosłownie, jak Ignacy Jan Paderewski, bez którego koncertów granych na całym świecie trudno byłoby zdobyć przychylność dla idei niepodległości Polski. Zwłaszcza Amerykanów i ówczesnego prezydenta USA.
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Gadka Tadka

Tadeusz Porębski

Gdzie mówią: na lewo patrz!
oraz więcej osób na świecie dostrzega, że kapitalizm popsuł się i że
kreujący się na gospodarczych geniuszy, zarabiający krocie szefowie
wielkich korporacji okazali się zwykłymi partaczami, marnotrawcami i
nieudacznikami. Polskie media swego czasu przeoczyły, że jeden z pięciu kontynentów stał się mocno lewicowy. Chodzi o Amerykę Południową. Tamtejsi mieszkańcy jako pierwsi odrzucili doktrynę Miltona Friedmana, guru światowego liberalizmu, który w
książce „Kapitalizm i Wolność” proponował minimalizację roli rządu w gospodarce wolnorynkowej
w celu zapewnienia politycznej stabilności i wolności. I jak na razie nieźle na tym wyszli.
Dwa kontynenty były przez całe wieki łupione przez kolonizatorów w sposób wyjątkowo okrutny – Afryka i Ameryka Południowa. W Afryce swoje kolonie, zwane od pewnego czasu terytoriami
zależnymi, miała większość państw zachodnioeuropejskich – Anglia, Francja, Hiszpania, Włochy,
Niemcy, Portugalia, Holandia, Belgia. Doszczętnie złupiono te dwa kontynenty, grabiąc przez wieki ich bogactwa naturalne i wycinając w pień miejscową ludność. Holocaust Azteków czy australijskich Aborygenów jest najlepszym dowodem okrucieństwa kolonizatorów. Rasowe ustawy wcale
nie są dziełem Hitlera, wcześniej wdrożyli je w życie Anglicy, dzieląc ludność Australii na dwie kategorie: superior (nadczłowiek) oraz interior (poddany). Dzisiaj dawni kolonizatorzy próbują scedować problem afrykańskich migrantów na kraje Europy środkowo – wschodniej, które nie posiadały “terytoriów zależnych”.
Historie afrykańskich i południowoamerykańskich państw są do siebie bliźniaczo podobne. Gospodarka podporządkowana obcemu kapitałowi, eksploatacja na jego rzecz bogactw naturalnych,
straszliwy wyzysk, niewolniczo pracujące dzieci, prostytuujące się kobiety, inwestorzy traktujący swoje zakłady jako miejsce dorabiania się za wszelką cenę, wysoka przestępczość i narastające niezadowolenie społeczne. Musiało ono w końcu znaleźć ujście w postaci buntu i wyboru na stanowiska
prezydentów ludzi deklarujących lewicowe poglądy.
oczątek dał w 1959 roku Fidel Castro, ale za ustanowienie pierwszego w tym regionie państwa znajdującego się poza kontrolą i wpływami USA nowo narodzona republika zapłaciła
trwającym do dziś gospodarczym embargo i amerykańską inwazją w Zatoce Świń w 1961 roku. Kuba to z jednej strony ubogi, wyśmiewany przez liberałów socjalistyczny skansen, z drugiej jednak, jedyny w Ameryce Łacińskiej kraj bez slumsów i wszechwładnej mafii, z nadprodukcją lekarzy i
powszechnym dostępem obywateli do oświaty oraz służby zdrowia. W raportach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) społeczeństwo kubańskie zostało uznane za najzdrowsze na świecie. Kuba to
także wysoki poziom okulistyki, onkologii i chirurgii plastycznej. To kraj, do którego corocznie zjeżdżają na tanie zabiegi (okrężną drogą przez Meksyk lub przez Kanadę) setki tysięcy Amerykanów.
Ostatnio na szelfie karaibskim obok wyspy odkryto bogate złoża ropy naftowej. Za pieniądze uzyskane z koncesji na jej wydobycie rząd Kuby planuje przebudowę sieci dróg oraz zakup nowoczesnego taboru dla komunikacji miejskiej. Odkrycie wywołało wściekłość wpływowego lobby naftowego w USA, które z racji nałożonego wiele lat temu przez rząd amerykański embarga nie ma szans
na ubieganie się o koncesję na eksploatowanie tamtejszych złóż ropy. Tymczasem dbające o poprawne stosunki z Kubą rządy Hiszpanii, Francji i Chin już ustawiły się w kolejce po „złote jajo”.
Dobrą passę wyborczą lewicy latynoamerykańskiej w XXI wieku zapoczątkowała w 2002 r. koalicja partii lewicowych (EP-FA-NM), która wygrała wybory prezydenckie (Tabare Vazguez) i parlamentarne w Urugwaju. Było to wydarzenie bez precedensu w dziejach tego kraju, gdzie dotychczas panował system dwupartyjny. Ko„Polskie media swego czasu
lejne wybory w 2010 r. także wygrał polityk lewicy Jose Alberto
przeoczyły, że jeden z pięciu
Cordano, były członek lewicowej
kontynentów stał się mocno
partyzantki Tupamaros. Cordano
kontynuował politykę prezydenlewicowy. Chodzi o Amerykę
ta Tabare Vazqueza, która doproPołudniową. Tamtejsi mieszkań- wadziła do szybkiego wzrostu gospodarczego i znaczącej redukcji
cy jako pierwsi odrzucili
bezrobocia w tym kraju. Wybory
doktrynę Miltona Friedmana”
w 2015 r. ponownie wygrał Vazquez, który rządzi krajem do dzisiaj. Opracowywany ostatnio przez Economist Intelligence Unit (jednostka badawcza związana z prestiżowym brytyjskim tygodnikiem “The Economist”) tzw. wskaźnik demokracji pokazuje jej stan w
167 krajach świata. Państwa dzielone są na „demokracje pełne”, „demokracje wadliwe”, „systemy hybrydowe” oraz na „systemy autorytarne”. Demokracja w Polsce została zakwalifikowana jako “wadliwa”, natomiast lewicowy Urugwaj znalazł się w wąskiej grupie państw o pełnej demokracji, do której należą także Norwegia, Szwecja, Dania, Nowa Zelandia, Kanada i Australia.
topniowe zwiększanie roli państwa w gospodarce oraz ograniczenie wpływów prywatnych
korporacji przez zmarłego w 2013 r. socjalistę Hugo Chaveza, rządzącego Wenezuelą od
roku 2002, nie zaszkodziło tamtejszej gospodarce. W 2004 roku wzrost gospodarczy w Wenezueli wyniósł aż 17 proc., ale drastyczny spadek cen ropy naftowej spowodował, że Wenezuela
zjechała do 4 proc. PKB. Od początku rządów Chaveza wyraźnie spadł poziom ubóstwa w Wenezueli. Następca Chaveza, dyktator Nicolas Maduro, wprowadził Wenezuelę na równię pochyłą, z której ten bogaty w ropę naftową kraj nieprędko wyjdzie.
Evo Morales, Indianin z ludu Ajmarów i szef Ruchu na Rzecz Socjalizmu (MAS) został prezydentem Boliwii i rządzi tym krajem do dzisiaj. Za jego rządów państwo przejęło kontrolę nad złożami
ropy naftowej i gazu ziemnego, głównego bogactwa naturalnego na tamtym terenie, co doprowadziło do trzykrotnego zwiększenia wpływów do budżetu. Morales rozbudował także różne formy
pomocy socjalnej, znacznie ograniczył korupcję i wyrzucił z kraju ambasadora USA. Na wskroś lewicowy Daniel Ortega rządzi w Nikaragui od 2007 r. Ostatnio zrezygnował z uprawiania antyamerykańskiej retoryki i z powodzeniem wdraża w życie programy eliminacji analfabetyzmu i głodu oraz
wspiera sektor prywatny, co zwiększa jego popularność jako polityka.
Rafael Vicente Correa, polityk i ekonomista o lewicowych poglądach, rządził Ekwadorem od 2007
do 2017 r. Sceptycznie wypowiadał się na temat swobodnej wymiany handlowej z USA i odrzucał
zalecenia Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Przeprowadził reformę przemysłu naftowego, mającą zapewnić większe dochody skarbowi państwa. Protestował przeciwko dominacji i zaangażowaniu USA w sprawy latynoamerykańskie. Sprzeciwiał się wprowadzeniu dolara amerykańskiego jako oficjalnej jednostki monetarnej w Ekwadorze. Jego następcą został Lenin Voltaire Moreno Garcés, partyjny kolega z lewicowej partii Alianza PAIS. Jest on uwielbiany przez Ekwadorczyków za doprowadzenie do społecznej integracji osób niepełnosprawnych i zapewnienie im pomocy finansowej, materialnej oraz prawnej. Jego rząd zwiększył wydatki na ten cel z 2 mln USD do
150 mln USD rocznie, wprowadził specjalistyczne badania noworodków oraz przepisy rezerwujące 4 proc. etatów w większych firmach dla osób niepełnosprawnych. Za swe działania Moreno został nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla.
ewicowy Ollanta Humala, były prezydent Peru, zwiększył kontrolę państwa nad gospodarką, podniósł poziom życia najuboższym i rozpoczął redystrybucję pośród nich dochodu narodowego. Sprzeciwiał się porozumieniu o wolnym handlu z USA. Verónica Michelle Bachelet, córka generała zamordowanego przez juntę Pinocheta i członkini Socjalistycznej Partii Chile, w cuglach wygrała wybory prezydenckie (ponad 80 proc. poparcia) w 2006 r. Nie mogła jednak
starać się o reelekcję w kolejnych wyborach ze względu na fakt, iż chilijska konstytucja nie dopuszcza możliwości pełnienia funkcji prezydenta przez dwie kadencje z rzędu. Wygrała więc ponownie
w cuglach w 2014 r. i po zakończeniu kadencji nie mogła wziąć udziału w kolejnych wyborach. Zamożną Kostaryką od 2006 r. nieprzerwanie rządzą politycy lewicowych partii wyzwolenia narodowego i działania obywatelskiego. Poglądy lewicowe prezentują także były prezydent Gujany Donald
Ramotar oraz obecny Donald Granger.
Oczywiście i na lewicy można znaleźć polityków o niezbyt czystych rękach, jak na przykład były prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva, skazany na 9,5 roku więzienia za korupcję. Patrząc
na aktualną mapę Ameryki Łacińskiej widzimy jednakowoż, że pod coraz silniejszą presją ruchów
społecznych drapieżny kapitalizm pokazuje na tym kontynencie nowe, o dziwo postępowe, często
socjaldemokratyczne(sic!) oblicze. Tendencja ta może wkrótce przenieść się do Europy, co oznaczałoby stopniową eliminację rządów otwarcie broniących zasad neoliberalizmu i zastępowanie ich
rządami preferującymi politykę prospołeczną.
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Filmowy wieczór wspomnień

Jak podnieść jakość kształcenia?
Aktywni nauczyciele znaleźli na to pytanie odpowiedź. Biorą udział w projektach europejskich Erasmus+! Szkoła
Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara,,
Rudego” uczestniczy w latach 2017-2019
w unijnym projekcie zatytułowanym,,
Od wiedzy do kompetencji” wraz z partnerami ze szkół w Botoszani (Rumunia)
– koordynator projektu, Izmirze (Turcja), Vratsa (Bułgaria), Polva (Estonia),
Faro (Portugalia) i Flumeri (Włochy).
W ramach projektu w marcu tego roku czworo uczniów spędziło tydzień w tureckiej szkole,
uczestnicząc ze swoimi rówieśnikami ze szkół
partnerskich w lekcjach prowadzonych w języku
angielskim. W dniach 5 – 11 listopada w Warszawie gościła delegacja nauczycieli zaproszonych
przez panią dyrektor Lucynę Bieniasz-Ząbek.
Grupa 23 zagranicznych gości wraz z polskimi
nauczycielami przez cały tydzień uczyła się od
siebie dobrych praktyk i wymieniała pedagogiczne doświadczenia. Oglądano lekcje pokazowe z języków obcych, matematyki oraz geografii prowadzone metodą interaktywną przez naszych nauczycieli, którzy z kolei mieli okazję nauczyć się nowych, ciekawych metod podczas
warsztatów przeprowadzonych przez ich europejskich kolegów.

Spotkania nauczycieli biorących udział w projekcie nie ograniczyły się tylko do grona pedagogicznego SP nr 336, gdyż uczestniczyli w nich również
warszawscy nauczycie z innych placówek. Goście
poznali nasze metody pracy z uczniami w placówkach edukacyjnych, odbyli zajęcia w Centrum Nauki Kopernik, Warszawskim Centrum Innowacji
Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń. Podczas konferencji zorganizowanej w Biurze Parlamentu Europejskiego i w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce zaprezentowali, w jaki sposób w
praktyce realizują projekty europejskie w swoich
szkołach. Było to niezwykle inspirujące doświadczenie dla wszystkich, którzy na co dzień zajmują
się nauczaniem i są otwarci na międzynarodową
współpracę! Edukacja europejska to sposób na
rozwijanie kreatywności, samodzielności i innowacyjności u nauczycieli i uczniów.
Następnym etapem projektu będzie wyjazd grupy uczniów ze szkoły Podstawowej nr 336 do
Włoch, podczas którego będą oni mieli okazję
kształcić w praktyce swoje kompetencje matematyczno-przyrodnicze oraz językowe. Uczniowie
wyjadą do małej miejscowości w Kampanii, gdzie
będą uczyć się w szkole włoskiej, wspólnie z
uczniami z krajów projektu. Przygotowania do
wyjazdu już trwają.
J o l a n t a Wa ś k i e w i c z

Zgodnie z wieloletnią tradycją, listopadowy pokaz
w Kinie Dokumentu w Domu Sztuki SMB „Jary” na
Ursynowie przyjął nazwę
„Zaduszki Filmowe”. Licznie przybyli widzowie
uczcili minutą ciszy polskich filmowców, którzy
odeszli w okresie dzielącym ubiegłoroczny dzień
Wszystkich Świętych od tegorocznego.
Byli wśród tych twórców reżyserzy: Antoni Krauze, Kazimierz
Karabasz i Piotr Szulkin. Na „Zaduszkach Filmowych” pokazano ich piękne krótkie metraże.
I tak obejrzeliśmy urokliwy
film Antoniego Krauzego „Piwnica”, w którym udało się przywołać na ekran niepowtarzalną
atmosferę krakowskiego kabaretu „Piwnica Pod Baranami”.
Tworzyło ją samo miejsce, tworzyli występujący na malutkiej
scenie niezwykli artyści. Wielu
z nich też nie ma już wśród nas,
ale magia kina przywraca nam
ich twarze, głosy, fragmenty niezapomnianych „Piwnicznych”
występów. Sylwetkę Antoniego
Krauzego przypomniał dyrektor Domu Sztuki Andrzej Bukowiecki.
Z imponującego dorobku dokumentalisty Kazimierza Karabasza wybrano jego najważniejszy film – „Muzykantów”, kapitalną relację z próby amatorskiej
orkiestry dętej tramwajarzy.
Do wzruszających, choć czasem też zabawnych, wspomnień
związanych z tym filmem i wieloletnią współpracą z reżyserem

sięgnęła jego żona, znakomita
montażystka filmowa Lidia
Zonn (na zdjęciu).
Piotr Szulkin zasłynął jako reżyser oryginalnych fabularnych
filmów fantastyczno-naukowych, takich jak „Golem”, „Wojna światów. Następne stulecie”
czy „O-bi, O-ba. Koniec cywilizacji”. Tym razem jednak przypomniano jego intrygujący dokument „Życie codzienne”, w
którym powszednie zdarzenia z
egzystencji przeciętnego małżeństwa zostały zrelacjonowane bez pokazywania twarzy pary bohaterów. A jednak czuje się
w tym filmie obecność ludzi i

odczytuje z niego humanistyczne przesłanie.
Częściowo humorystyczne
kulisy kręcenia „Życia codziennego” zdradził producent Piotr
Śliwiński ze Studia Filmowego
Kalejdoskop, który tym dokumentem zadebiutował w swoim
zawodzie.
Studio Filmowe Kalejdoskop
to współorganizator „Zaduszek
Filmowych” w Kinie Dokumentu w Domu Sztuki. Pokaz został
sfinansowany ze środków Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.
Parterem pokazu było Stowarzyszenie Filmowców Polskich.
ABU

Polska grafiką wciąż stoi

Elizy Nadulskiej malarskie poszukiwania

Doceniając malarstwo z
jego tradycyjnymi atrybutami - kolorem, fakturą
farby i ekspresją śladu
pędzla, a także obserwację natury, Eliza Nadulska
nieustanie poszerza jego
formułę. Wystawę jej
prac, zatytułowaną DWADZIEŚCIA DWA, można
obejrzeć w Galerii Działań.
Ostatnio artystkę pociąga badanie właściwości farb fluorescencyjnych, które świecą w
ciemności. Gdy na pokrytą nimi
powierzchnię rzucimy wiązkę
światła ultrafioletowego (UV),
odbija się ona, co daje efekt intensywnego świecenia. W

trzech, kolejnych salach Nadulska umieściła tak zróżnicowane prace, jak obrazy olejne,
kubiczne obiekty przestrzenne
oraz instalację świetlną. Zagadkowy tytuł “Dwadzieścia dwa”
artystka nadała wystawie, traktując wymiar boku wykorzystanego kwadratu - kolorowego
elementu malarskiego (22 cm)
jako moduł. Powtórzyła go, rozkładając na podłodze i przenosząc do środka obiektów. W sali najbliższej wejścia znalazły
się obrazy, zainspirowane pejzażami. Dzięki ich namalowaniu szybkimi, ekspresyjnymi
pociągnięciami pędzla oraz
„naznaczeniu” rozwibrowanymi pasmami kolorów płótna

stały się kompozycjami abstrakcyjnymi.
Wyobrażone na nich elementy artystka powtórzyła we wnętrzu trzech obiektów, ustawionych w środkowej przestrzeni
wystawy. Nadała im formę czarnych prostopadłościanów o wys.
60, 53 i 47 cm i otwartym wlocie,
pozwalającym na zajrzenie do
środka. W górnej części ich ścianek wewnętrznych Nadulska
umieściła wymalowane farbą fluorescencyjną, barwne elementy
malarskie – kwadraty o boku dł.
22 cm. Na dnie obiektów znalazły się wibrujące elementy, podobne do tych z obrazów, pokazanych na wystawie. Wyposażenie prostopadłościennych obiektów we własne oświetlenie
umożliwiło poddanie ich wewnętrza działaniu ultrafioletu. W
ostatniej sali Galerii Działań Eliza Nadulska zaprosiła widza do
zwiedzania przestrzeni, przepojonej nierzeczywistym światłem.
Znalazła się w niej instalacja, którą utworzyły ułożone na podłodze kwadratowe kompozycje
malarskie. Na podłodze mrocznej
sali można napotkać wielobarwną, migoczącą mozaikę. Niczym
z innego, magicznego świata.
Eliza Nadulska, DWADZIEŚCIA DWA. Wystawa czynna do
26 listopada 2018 r., od pn. do pt.
w godz. 14.00-20.30, Galeria
Działań, ul. Marco Polo 1, HYPERLINK “http://www.galeriadzialan.hg.pl” www.galeriadzialan.hg.pl
Zrealizowano dzięki wsparciu
Wydziału Kultury m. st. Warszawy dla Dzielnicy Ursynów
A g n i e s z k a M a r i a Wa s i e c z ko
Foto Ignacy Skwarcan

Już po raz szósty w Galerii
Okręgu Warszawskiego
Związku Artystów Plastyków na ul. Mazowieckiej
prezentowana jest wystawa grafiki – Grafiteka.
Pomysłodawcami i Grafiteki
są artyści, członkowie sekcji grafiki OW ZPAP. Jej ideą jest pokazywanie dorobku grafików,
zasłużonych i uznanych, jak młodych, dla których jest to szansa
zaistnienia i skonfrontowania się
z pozostałymi. Wystawa jest szóstą z kolei tego rodzaju prezentacją.
W skali kilku dekad w drugiej
połowie minionego wieku
ukształtowała się opinia o polskiej grafice, jako o jednej z najlepszych na świecie. Jej wysoki
poziom zapoczątkowali polscy
artyści jeszcze przed II Wojną
Światową. Dobrym tego przykładem był Władysław Skoczylas (ur. 4 kwietnia 1883 w Wieliczce, zm. 8 kwietnia 1934 w

Warszawie) – polski malarz, grafik, rzeźbiarz oraz pedagog. Jest
on uważany za twórcę polskiej
szkoły drzeworytu. Wierny
swym kulturowym korzeniom,
wpływom Podhala wyszedł daleko poza to, co zwyczajowo
określamy mianem sztuki ludowej. Jednak dopiero lata 50. i
60. zaowocowały pojawieniem
się grafików, którzy wywarli
istotny wpływ na całą sztukę
polską. Dotyczy to zarówno grafiki artystycznej, jak też użytkowej. Tę ostatnią reprezentowali
przede wszystkim wielcy twórcy plakatów. To oni przyczynili
się do powstania silnej reprezentacji w tej dziedzinie, a ich
dorobek artystyczny zyskał miano Polskiej Szkoły Plakatu. Dzięki wielkim osobowościom, jakie
objawiły się wtedy nowoczesna
grafika odnosiła spektakularne
sukcesy pozostawiając w cieniu
twórców wiernych socrealizmowi. W siermiężnej, powojennej

rzeczywistości polska grafika
użytkowa podobnie, jak grafika warsztatowa zwana też artystyczną stały się towarem eksportowym.
Dzisiejsza grafika przeżywa
swoisty podział – na grafikę tworzoną przy użyciu technik tradycyjnych i na grafikę powstałą
przy użyciu nowych, głównie cyfrowych. Jedne i drugie mają
swych zwolenników i przeciwników. Zresztą, nie jest to gwałtowny spór, a raczej proces przebiegający w zaciszu pracowni.
Na szczęście, sama technika nie
przesądza o jakości dzieła, co
można zauważyć na wystawie.
Grafiteka jest jednym z najważniejszych przeglądów grafiki w Warszawie. W tegorocznej
edycji wzięło udział ponad 70
artystów. Wśród nich jestem
również ja, a prezentuję jedną z
pokazywanych na wystawie prac
„Dyptyk I”.
Mirosław Miroński
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CHWILÓWKI, pożyczki, kredyty
na dowód. Tel.: 577 668 566
POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

KUPIĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327
SKUP książek, dojazd,
509 548 582

sprzedaż
! 70 m2, apartament,
kamienica, 601 720 840
! Centrum, Starówka, 37 m2,
2 pokoje, 601 720 840
! Kabaty, 4 pok.,116 m2, do
wejścia, 2 balkony, garaż, oś.
strzeżone, 1 mln. 50 tys.zł,
601 720 840
! Krakowskie Przedmieście,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840
! Mokotów, al. Wilanowska, 118
m2, 4 pok., piękne mieszkanie z
ochroną, cisza, spokój, 601 720 840
! Otwock, 61 m2, 3 pok. cegła,
cisza i spokój, tylko 310 tys. zł.
601 720 840
! Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840
Ursynów, 2 pok. 56 m2, do
!U
wejścia, dobry standard, 601 720 840
! Ursynów, 3 pok. 93 m2, super
okazja tylko 550 tys. zł, 601 720 840
! Wilanów, 58 m2, 2 pok.530
tys.zł,, 601 720 840
! Wilanów, 90 m2, 3 pok.
950 tys. zł, 601 720 840
! Wilanów, przepiękny
penthouse z tarasem 100 m na
dachu, cisza, spokój, 1 mln 700
tys. zł - do neg., 601 720 840
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów, Wilanów,
Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840

ANGIELSKI duże
doświadczenie, dojeżdżam,
502 378 901
CHEMIA, MATEMATYKA,
22 641 82 33
HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, 603 440 156
MATEMATYKA, FIZYKA,
22 649 40 27, 691 502 327
MATEMATYKA , FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

DZIAŁKI budowlane 1000 m2,
Prażmów, 602 770 361
DZIAŁKI rekreacyjnobudowlane, leśne, Prażmów,
602 770 361
KAWALERKI lub małego
mieszkania na Ursynowie szukam
do wynajęcia, 506 063 818
KUPIĘ bezpośrednio
trzypokojowe, 604 58 17 80
POKÓJ z kuchnią Ursynów
zamienię na nieduże
dwupokojowe, 724 421 771

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
Mieszkania:
kupno
! Kupię 2-3 pok. na Starówce,
601 720 840

Domy:
! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka
1500 m2, do wejścia, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840
! Józefosław, segment 100 m2,
tylko 360 tys. zł, 601 720 840
! Konstancin, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 895 tys. zł.
Tel. 601 720 840
! Konstancin, dom w pobliżu
tężni 350/1000 m2 działki,
oddzielny garaż na 2 samochody,
starodrzew, piękna okolica c. 1
milion 490 tys. zł., 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Mokotów, ok.Puławskiej, pół
bliżniaka 280 m2. Cena 1 mln 950
tys. zł, do neg., 601 720 840
! Mokotów, pół bliźniaka
220/280 m 2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra cena 1 mln
780 tys. zł, 601 720 840,,
! Ursynów, 75 m2, 4 pokoje,
ładne, do wejścia, 601 720 840
! Ursynów, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2 mln 500 tys. zł,
601 720 840
! Wilanów, piękny dom 420 m2
w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840
Działki:
Chylice, piękna
! Konstancin -C
działka 3000 m2 w otoczeniu
rezydencyjnym , 601 720 840
! Konstancin, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840
! Powsin, działka usługowoprzem. k.obwodnicy Warszawy,
4 ha, 601 720 840
! Wilanów, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840

! Wilanów, 13 700 m2, usł.przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja 350 zł/m2 do neg.,
601 720 840
! Wilanów, 18 tys. m2,
wszystkie media, 601 720 840
Do wynajęcia:
! Centrum, 75 m2, lokal
handlowy okolice Nowego Światu,
c. 1 mln.400 tys. zł, 601 720 840
! Kabaty, 62 m 2, 3 pokoje,
piękne miejsce, cisza, spokój, taras,
3.500 tys.m-c,601 720 840
! Mieszkanie k. Arkadii, rondo
Babka, 4 pokoje 135 m1, cisza,
spokój, 6500 zł/m-c
! Ursynów, 56 m2, 2 pokoje do
wynajęcia, 2600 zł/m-c z garażem
podziemnym, dobry stan,
601 720 840
Lokale handlowe :
! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2
! 400 m2, lokal na każdą
działalność: sklep, dom weselny,
budynek wolnostojący z
parkingiem przy dużej arterii
komunikacujnej, Warszawa,
601 720 840
! Centrum, do sprzedania
75 m2, lokal handlowy okolice
Nowego Światu, c. 1 mln.400 tys.
zł, 601 720 840
! Centrum 85 m2 lokal do
wynajęcia, świetny punkt na
gastronomię, pozwolenie na
alkohol lub inną działalność,
601 720 840
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840
Kabaty, 128 m2
! Ursynów-K
lokal z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c,
601 720 840
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840
! Żoliborz, 80 m2 z ogródkiem,
idealne na restaurację. Do wynajęcia
lub sprzedaży, 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie szuka
dla swoich klientów: mieszkań,
apartamentów, domów,
rezydencji, niezabudowanych
działek gruntu w południowej
części Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840

DOCIEPLANIE budynków
szybko, tanio, solidnie,
502 053 214
ELEKTROAWARIA,
507 153 734
ELEKTRYK - kuchnie,
507 153 734
FRYZJER, MODNE
STRZYŻENIE, STYLIZACJA, ul.
Bruna 9 lok.U2, tel. 720 800 136,
www.annjuliette.pl
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59, 501 122 888
PRALNIA DYWANÓW,
795 042 082, mypierzemy.pl
PRZEPROWADZKI,
tanio, solidnie,
501 535 889
REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

DO SPRZĄTANIA bloków i
terenów, 601 398 426;
510 056 006
KELNERA 2-3 x w tyg.
wieczorem, 506 040 519
ROZNOSZENIE ulotek po
blokach mieszkalnych. Wypłata co
tydzień. Praca od poniedziałku do
soboty w godz. 7-15.
Tel. 695 800 080

SPRZEDAM firmę - Dom Opieki
dobrze prosperujący, budynek
780 m2 pow. użytkowej, działka
2500 m2, Serock, 501 092 950

REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
STOLARKA, pełny zakres,
naprawy, 22 641 54 84;
601 751 247
KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67, 696 37 37 75
KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05, 601 737 777
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907
SZANUJMY WSPOMNIENIA
Kopiowanie kaset VHS
na płyty DVD,
502 288 514

STOLARSTWO,
NAPRAWY,
505 935 627
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202
ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, konserwacje, spawanie,
aluminium, 601 36 22 82
TAPICERSTWO, 22 618 18 26;
502 250 803
TELESERWIS, 501 829 771
TRANSPORT bagażowy,
518 008 058

WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530

ANTENY TV SAT..
Profesjonalne usługi RTV.
Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840

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

DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
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Ursynów

Dom Sztuki SMB „Jary”
ul. Wiolinowa 14
tel./faks 22 643 79 35
Sobota, 24 listopada, 18.00:
„Jeszcze nieznani” – koncert
uczniów Szkoły Śpiewu i Emisji
Głosu „Konador”. Wstęp wolny.
Sobota, 1 grudnia, 19.00:
„Idąc powracam” – recital musicalowy Hanny Korzeniowskiej.
Wstęp wolny.
Niedziela, 2 grudnia, 16.00:
Popołudnie Muzyczne z cyklu
„Tam, gdzie gra muzyka” – koncert „Kolędy inaczej. Muzyka
świąteczna z różnych stron świata”. Wstęp wolny.*
Niedziela, 2 grudnia, 18.00:
Pokaz filmowy z cyklu „W Starym Kinie ze Stanisławem Janickim” – komedia „Niedorajda”
(Polska 1937, reż. Mieczysław
Krawicz, w roli gł. Adolf Dymsza). Wstęp wolny.*
*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
Kluboteka
Dojrzałego Człowieka
ul. Lanciego 13 lok U9,
tel. 22 370 29 29
22.11.2018, czwartek godz.
18:00 - ,,BIAŁE ŹRENICE’’ Kasia Trzeszczkowska – grafika, Tomasz Kołodziejczak –
wiersze. Prezentacja tomiku
pisarza, publicysty i wydawcy, który od wielu lat prowadzi
osobiste notatki poetyckie dotykające historii, sztuki, podróży i codziennego życia.
Wernisaż kolaży graficznych
artysty plastyka - Kasi
Trzeszczkowskiej.
29.11.2018, czwartek godz.
18:00 - KLUB PODRÓŻNIKA „SPITSBERGEN”. Prowadząca
Aleksandra Kochanowska, spotkanie otwarte.
Natoliński Ośrodek Kultury
ul. Na Uboczu 3
tel. 22 648 65 81
Natoliński Ośrodek Kultury
wraz z Akademią Seniora Klubu WRZOS serdecznie zapraszają na wykłady:

27 (wtorek), godz. 13.45 15.15 – Kultura języka polskiego. Poprawność językowa. Wykłady Haliny Siwińskiej.Tematy wykładów: 1. Pół tysiąca półtora (półtorej?) tysiąca... O
niektórych kłopotach z liczebnikami.2. „Pani minister” czy „pani ministra”? Trudności językowe związane z zawodową ekspansją kobiet. Oraz we wtorek,
4 grudnia godz. 13.45 - 15.15
Wykład Haliny Siwińskiej : Czy
coś może się „strasznie podobać”? (rozważania o języku potocznym). Na wykłady wstęp
wolny
Dzielnicowy Ośrodek
Kultury Ursynów
ul. Kajakowa 12B
tel. 22 125 56 03
Sobota, 24.11, godz. 18.00 –
Wystawa okładek książek poetyckich Piotra Zdanowicza. Zapraszamy na wystawę okładek
książek poetyckich Piotra Zdanowicza. Wystawa prezentuje
okładki książek poetyckich zaprojektowanych przez Piotra
Zdanowicza dla wydawnictwa
WBPiCAK z Poznania.
W DOK Ursynów zostanie pokazany wybór prac, z ponad 200
projektów, będący próbą ukazania drogi twórczej i różnorodności wypowiedzi artystycznej.
Wstęp wolny
Sobota, 24.11, godz. 18.00 –
Środek Komiksu-Środek wyrazu. Gala wręczenia nagród 2018.
Zapraszamy na Galę finałową
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego “Środek Wyrazu” 2018
oraz “Środek Komiksu” 2018 r.
Gali towarzyszyć będzie wernisaż okładek książek poetyckich autorstwa Piotra Zdanowicza, oprowadzanie kuratorskie
po wystawie komiksu “Bohaterowie kosmosu” Karola Kalinowskiego i koncert finałowy Błażeja Króla.
Planowane są mini targi książek poetyckich i wydawnictw
komiksowych. Czas trwania Gali -18.00-22.00. Wstęp bezpłatny
za zaproszeniami.
Niedziela, 25.11, godz.19.00
– Koncer „Od nocy do nocy”. Wy-

konawcy: Joanna Aleksandrowicz. Zapraszamy na koncert
‘’Od nocy do nocy’’ - najpiękniejszych utworów filmowo-musicalowych w wykonaniu Joanny
Aleksandrowicz młodej aktorki
i wokalistki urodzonej w Zduńskiej Woli.
Artystka występowała m.in
na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni, Tetaru Polskiego
we Wrocławiu, Novej Scenie w
Bydgoszczy oraz gościnnie na
scenie Teatru Roma w Warszawie. Wstęp bezpłatny za zaproszeniami.
Piątek, 30.11, Godz. 18.30 –
wenisa „Tajwan-Ilha Formosa”
Anny Ciepielak. Zapraszamy na
wernisaż wystawy prac fotograficznych “Tajwan - Ilha Formosa” połączony z podróżniczymi opowieściami z wschodniego i zachodniego wybrzeża
zwiedzanej wyspy, a także północy, gdzie znajduje się stolica
- Taipei.
Dodatkowo prezentacja będzie wzbogacona o ciekawostki
dotyczące tamtejszej edukacji
domowej. Spotkanie poprowadzi Anna Ciepielak – młoda pasjonatka łącząca podróżowanie
z gotowaniem i fotografią. Wstęp
wolny.
Czytelnia Naukowa nr XIV
ul. Lachmana 5
tel. 22 855 52 20
22.11 – czwartek – spotkanie
z prof. Andrzejem Paczkowskim
w cyklu wieczorów czwartkowych pt. „Rok 1918 w Polsce i w
Europie”
27.11 – wtorek – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewiczem w cyklu Od Giotta do Tycjana: historie malarzy, historie
obrazów pt. „Guercino: śmierć
w Arkadii”
29.11 – czwartek – spotkanie
z prof. Mirosławem Nagielskim
w cyklu Z myślą o Niepodległej
pt. „Wolna Niepodległa”
04.12 – wtorek – spotkanie z
p. Maciejem Mazurem pt. „Ursynowska szkoła życia”
Początek spotkań zawsze o
godzinie 19:00. Wstęp wolny!

Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Centrala
fax

Dla wszystkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Stanisław Gieleciński
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 .

22 443 71 00
22 443 72 91

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców
22 443 72 00
22 443 71 56
22 443 73 01

Mokotów
Urząd Dzielnicy
ul. Rakowiecka 25/27
22 443 64 00
Wydział Obsługi Mieszkańców
22 443 65 00
22 443 65 01
Urząd Skarbowy
22 502 00 00
Pogotowie Ratunkowe
999
22 844 04 46
Policja
22 603 11 88
Straż Miejska
986, 22 649 40 90
Straż Pożarna
998, 22 844 00 71

Wilanów
Urząd Dzielnicy
ul. Franciszka Klimczaka 2
22 44 35 000
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A
22 648 22 26
Policja
22 842 32 61
Straż Miejska
986, 852 16 00
Straż Pożarna
22 596 71 40

Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy
ul. Kościuszki 5
Starostwo
Powiatowe
Urząd Skarbowy
Pogotowie Ratunkowe

701 75 00

757 20 51
750 19 41
999
535 91 93
Policja
997
756 70 16...18
Straż Miejska
701 76 95
986
Straż Pożarna
998, 756 72 43
Pogotowie Gazowe
992
Pogotowie Elektryczne
701 32 20
Pogotowie Wodno
– Kanalizacyjne
603 309 399

Konstancin-Jeziorna
Urząd Gminy
ul. Warszawska 32
756 48 10, 754 41 71
Policja
997, 756 42 17
Straż Miejska
757 65 49
Straż Pożarna
998, 750 18 19
Pogotowie
Ratunkowe
999, 756 75 11
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