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C hoć 60-lecie Centralnego
Klubu Studentów Politech-
niki Warszawskiej “Stodo-

ła” przypadło dokładnie 5 kwietnia
2016, to jednak główne uroczysto-
ści odbywają się właśnie teraz.
Koncert galowy w auli tej uczelni
urządzają starzy stodolarze w
czwartek 17 listopada. A wystąpi w
nim między innymi jedna z pio-
nierek Stodoły - utrzymująca się
nadal w wybornej formie pieśniar-
ka Sława Przybylska, z którą w
tym numerze na stronie 8 gaworzy
po kumotersku Wojtek Dąbrowski.
Właśnie w pierwszym lokalu Sto-
doły przy ulicy Emilii Plater (póź-
niej powstał tam dom meblowy
Emilia) ruszyła Sława po sławę. A
miała wtedy wielkie szczęście: po
pierwsze wygrała ogólnopolski
konkurs piosenkarski młodych ta-
lentów z udziałem tysiąca konku-
rentek, po drugie - porwano ją do
nagrania na żywo w raczkującej
dopiero Telewizji Polskiej, po trze-
cie wreszcie - w cudownym filmie
fabularnym “Pożegnania” zaśpie-
wała wzruszającą i mocno eroty-
zującą piosenkę “Pamiętasz była
jesień...”. Nie było wtedy Facebo-
oka, Twittera ani Instagramu, więc
rolę mediów społecznościowych
mogły pełnić tylko prasa, radio i
telewizja, no i te media w mig po-
rwały Przybylską. Na jej talencie
poznał się przede wszystkim szef
redakcji muzycznej Polskiego Ra-

dia Władysław Szpilman, którego
dramatyczne przeżycia okupacyj-
ne przedstawił dużo później Ro-
man Polański w filmie “Pianista”. 

S todoła pozostaje w pamięci
Sławy przybytkiem mło-
dzieńczego luzu, który

zwłaszcza po przełomie paździer-
nikowym 1956 dał ujście literac-
kim i muzycznym talentom. Do ba-
raku przy Emilii Plater, który wcze-
śniej służył jako kwatera przyby-
łym  z ZSRR budowniczym Pałacu
Kultury i Nauki, przychodzili z chę-
cią nie tylko studenci, lecz także
najróżniejsi luminarze świata kul-
tury i polityki. To tam wzięci auto-
rzy tekstów dyskretnie podtykali
je Przybylskiej, zachęcając, żeby te
strofy zaśpiewała, jeśli znajdzie się
kompozytor, który stworzy oprawę
muzyczną. Z taką samą dyskrecją
angażowano ją do filmów.

W Stodole od początku
umiejscowiła się kultural-
na awangarda. Tańca

uczył sam Witold Gruca, gwiazdor
teatru opery i baletu. Najmodniejszą
muzyką był jazz i Przybylska wciąż
pamięta, jak prosto z klubu masze-
rowali wieczorem młodzieżową
paczką na Foksal, żeby tam napić się
wódki i posłuchać najlepszej jazzo-
wej wokalistki Carmen Moreno. Po
zafascynowaniu jazzem przyszedł
czas rock-and-rolla, którego tańczy-
ło się w szaleńczym tempie do upa-
dłego, o co nie było trudno, bo dziew-
czyny nie nosiły szpilek, tylko teni-
sówki, rozkloszowane spódnice wi-
rowały w szalonym rytmie, a czasem
nawet unosiły się nad głowami tan-
cerek, gdy partnerzy przerzucali je
sobie przez plecy. 

D o pionierów Stodoły nale-
żał - obok Przybylskiej - nie-
słychanie popularny w la-

tach późniejszych jej kolega ze Stu-
denckiego Teatru Satyryków - Jan

Tadeusz Stanisławski, który miał w
przyszłości otworzyć na antenie
TVP Katedrę Mniemanologii Stoso-
wanej, wprowadzając do języka
polskiego sakramentalny zwrot: i
to by było na tyle. 

W pamięci mojego pokole-
nia Stodoła utrwaliła się
najpierw jako najbar-

dziej magiczne miejsce Warszawy
lat pięćdziesiątych ubiegłego wie-
ku, gdzie zrywało się z narzuco-
nym przez władzę ludową nienatu-
ralnym sztywniactwem. Zwolen-
nicy jazzu tradycyjnego znaleźli w
Stodole najmilsze przytulisko na
długie lata. Tańczyło się przy
akompaniamencie Old Timersów,
Vistula Rivers Bandu albo Asocja-

cji Hagaw, z którą wspaniale śpie-
wał, tańcząc jednocześnie,  pozy-
skany z zespołu Dzieci Warszawy -
Andrzej Rosiewicz. To w Stodole
rozwinęli się artystycznie Iga Cem-
brzyńska, Ewa Bem. Magda Umer. 

Z Emilii Plater Stodoła prze-
niosła się na Trębacką, a
stamtąd na Wspólną, by w

końcu znaleźć finalną siedzibę na
Batorego. Przez cały czas nie traci-
ła młodzieńczego fasonu i tylko
przez krótki czas za rządów Woj-
ciecha Jaruzelskiego pozwolono,
by klubem rządziły narzucone
przez władzę politruki. 

P amiętam, jak w latach 70-
tych wystąpił również go-
ścinnie (już w siedzibie przy

Batorego) związany początkowo
z Hybrydami, a potem z Kabare-
tem Pod Egidą - Jan Pietrzak, któ-
ry nieoczekiwanie wylazł na stu-
dencką scenę ubrany w smoking,
bo nie zdążył się przebrać po ja-
kiejś oficjałce.- Janek, czy ty dzisiaj
podajesz - krzyknął ktoś na widow-
ni, najwyraźniej sugerując, że smo-
king to dobry jest dla kelnera. W
tamtym czasie przerażał też w Sto-
dole czarnym humorem śpiewają-
cy basem Maciej Zembaty, który
w chwilach trzeźwości znakomi-
cie tłumaczył Leonarda Cohena.
Była też Stodoła klubem najchęt-
niej odwiedzanym przez studen-
tów przebywających w Warszawie
w okresie wakacji. 

W ielu moich znajomych
sportowców stało w Sto-
dole na bramce i uwa-

żali to za zaszczyt. Podrywał tam
dziewczyny czołowy playboy, me-
dalista olimpijski w biegu na 400
metrów Andrzej Badeński. 

K oncertowały w Stodole naj-
większe zagraniczne
gwiazdy, między innymi

amerykański bard Bob Dylan, nie-
dawno - jako pierwszy piosenkarz
w historii - uhonorowany Nagro-
dą Nobla. Oczywiście, w ostatnich
dekadach do jazzmenów dołączy-
li rockmeni (Lady Pank, T. Love,
Wilki...). Do stodolanej tradycji
należały brawurowe konkursy
tańca towarzyskiego, które za po-
średnictwem Polskiej Kroniki Fil-
mowej i telewizji podziwiała cała
Polska. Wszystkie te wydarzenia
sprawiły, że gdy w swoim czasie
nazwano Polskę najweselszym ba-
rakiem w demoludach, to ten ba-
rak kojarzył się mimo woli z pierw-
szą siedzibą Stodoły. 

N o cóż, dziś pozostaje tylko
westchnąć, gdzie są chłop-
cy i dziewczyny z daw-

nych lat: gdzie Henio Meloman,
gdzie Gienek Frajer, gdzie wspa-
niale grający na fortepianie Ro-
bert Filiński, gdzie Elżbieta Jo-
dłowska...

K iedyś to były szalone czasy
i nic dziwnego, że Stodoła
zaprezentowała nawet

spektakl kabaretowy “W tym sza-
leństwie jest metoda”. Starym  dru-
hom, którzy spotykają się przy Ba-
torego w każdy pierwszy ponie-
działek miesiąca, pozostaje więc
tylko życzyć, by przeżywszy już w
klubie kopę lat, dociągnęli przy-
najmniej do setki.

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

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l
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W ubiegłą niedzielę  odbyła się kolejna edycja wydarzenia, które w zeszłym roku spotkało się z nie-
samowicie entuzjastycznym przejęciem  młodych mieszkańców Ursynowa. II edycja Ursynowskiego
Hip-Hop Fest zgromadziła fanów rapu i breakdance którzy bawili się wspólnie w  hali Areny Ursynów.
Podczas koncertu wystąpiły czołowe gwiazdy polskiej sceny hip-hopowej:  O.S.T.R oraz PEZET z Ma-
łolatem, a także DJ ERHA oraz Fly High BreakDance School.

– W zeszłym roku po raz pierwszy postanowiliśmy zorganizować festiwal hip-hopu na Ursynowie.
Po doskonałym  koncercie, który odbył się w niedzielę, mam pewność, że młodzi mieszkańcy Ursy-
nowa takich właśnie wydarzeń potrzebują i oczekują. Chęć organizacji takiego koncertu, także w przy-
szłym roku, wynika z dążenia do tego, aby w naszej ofercie kulturalnej  każdy znalazł coś dla siebie
–  podkreśla zastępca burmistrza Łukasz Ciołko.

W najbliższa niedzielę 20 listopada odbędzie się jedenasta edycja Ursynowskiego Dyktanda. Z
pułapkami języka polskiego uczestnicy testu będą walczyć tradycyjnie już w sali sportowej
Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji (od kilku lat współorganizatora dyktanda) przy ul.
Hawajskiej 7.

Także w tym roku uczestnicy będą mogli zmierzyć się z tekstem przygotowanym przez prof. dr . hab.
Jerzego Bralczyka oraz doc. dr Grażynę Majkowską. Czekając na wyniki Dyktanda, będzie można
wysłuchać wykładu i uczestniczyć w publicznej rozmowie o języku polskim. Zapisy na dyktando już
się zakończyły.  Urząd Dzielnicy Ursynów, będący organizatorem wydarzenia, zachęca jednak do
oglądania transmisji dostępnej na stronie internetowej www.ursynow.pl. Start w niedzielę o godzinie
10.00.

11. Ursynowskie Dyktando 

II edycja Ursynowskiego Hip-Hop Fest
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Od zeszłego czwartku można w pełnej okazałości podziwiać wszystkie zaplanowane
do realizacji w tym roku murale.  Jako ostatni zaprezentowano mural przedsta-
wiający postać słynnego gospodarza domu z kultowego serialu „Alternatywy 4”.
Sześć murali zrealizowano  na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ursynów  w ramach dwóch
projektów z Budżetu Partycypacyjnego.  

“Jesteśmy bardzo dumne z tych realizacji. Warunki pogodowe były bardzo ciężkie, ale nasze artyst-
ki jak zawsze dały radę. Najtrudniejszym produkcyjnie muralem był malowany jako ostatni, “Stani-
slaw Anioł”, którego w filmie Alternatywy 4 grał śp. Roman Wilhelmi. Niska temperatura i ciągle opa-
dy wyzwały nas na pojedynek, ale mam nadzieję, że wszyscy mieszkańcy mogą zgodnie stwierdzić,
że ten pojedynek wygrałyśmy. Miałyśmy wrażenie, że gospodarz domu z tego serialu przedstawiony
tu jako Anioł Stróż czuwał nad nami przez cały ten czas. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Ursy-
nowa do oglądania naszego ursynowskiego anioła.” – mówi Paulina Maja Ermel, dyrektor zarządza-
jąca Agencji RedSheels.

Łącznie na Ursynowie pojawiło się sześć murali – trzy w Spółdzielni Mieszkaniowej Wyżyny oraz
trzy w Spółdzielni Mieszkaniowej Koński Jar – Nutki. Ich powstanie to efekt wybranych w Budżecie
Partycypacyjnym na rok 2016 w projektów pt. „Ursynowskie Murale” oraz „Ptasie mieszkanie na pu-
stej ścianie”, które poparło odpowiednio 952 oraz 1 076  mieszkańców.  Murale na Ursynowie wyko-
nała agencja RedSheels. Łączny koszt realizacji  to 149 000 złotych. 

– Ursynów staje się muralową stolicą Warszawy. Ogromny entuzjazm mieszkańców dzielnicy, co
dowodzi, że sześć murali zrealizowanych w ramach Budżetu Partycypacyjnego to dobrze wydane pie-
niądze. Jednocześnie mam nadzieję, że to nie ostatnie tego typu projekty, zachęcam więc do składa-
nia wniosków w ramach kolejnej edycji Budżetu Partycypacyjnego, która startuje już 1 grudnia” – in-
formuje zastępca burmistrza Łukasz Ciołko.

Ursynów pełen murali

Anioł-Stróż wrócił do siebie!KKaazzuurryy 1100 

KKoońńsskkii JJaarr 88

MMeeaannddeerr 1166

NNuuttkkii 11

KKoońńsskkii JJaarr 33

NNaa UUbboocczzuu 44
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Uczniowie Niepublicznego Gimnazjum nr 9 im. Roberta Schumana stworzyli
drużynę, która jako jedyna w Warszawie zakwalifikowała się do krajowych
eliminacji europejskiego konkursu „CanSat”. 

Konkurs „CanSat” zachęca uczniów do samodzielnego konstruowania minisatelitów i prowadzenia
za ich pomocą badań naukowych. Konkurs jest organizowany przez Biuro Edukacji Kosmicznej
ESERO-Polska, a udział w nim młodych naukowców wspiera patronatem honorowym burmistrz
Dzielnicy Ursynów Robert Kempa. 

Typowy „CanSat” to satelita mieszczący się w pojemniku o wielkości puszki po napoju. Jego
zadaniem jest przeprowadzenie paru badań podczas lotu małą rakietą na wysokości około kilku
kilometrów. Dane, jakie postanowili zebrać ursynowscy gimnazjaliści, to: pomiar temperatury,
ciśnienia, badania kamerką z czujnikiem IR oraz wilgotność powietrza. 

Grupę BigHero6 tworzą: Anna Kosycarz, Maja Rowecka, Rafał Mystkowski, Olaf Świąć, Bartek
Wójtowicz i Karolina Fedorowicz z Niepublicznego Gimnazjum nr. 9 Fundacji Primus w Warszawie.
Jeśli ktoś chciałby wspomóc młodych inżynierów, proszony jest o kontakt:
bighero6@primus.com.pl 

Polscy uczniowie i studenci już od kilku lat biorą udział w zawodach CanSatów. W 2013 roku sukces
odniosła drużyna Kraksat z Krakowa, która zajęła pierwsze miejsce w europejskich finałach
uczniowskich w Holandii. Jeszcze lepszym rokiem okazał się 2015, kiedy studenci z Akademii
Górniczo-Hutniczej zwyciężyli w zawodach CanSat Competition w Teksasie, a drużyna licealistów
Techswarm z tego samego miasta zajęła II miejsce w konkursie europejskim.

Warto odwiedzić ursynow-
skie biblioteki, które za-
pewnią doskonałą lekturę
na jesienne dni. W wypo-
życzalniach czekają na
mieszkańców Ursynowa
najnowsze tytuły –  tylko
listopadzie zakupiono
dwa tysiące nowości wy-
dawniczych.

„Jesień ze swoim magicznym
klimatem, to pora roku szcze-
gólnie sprzyjająca czytaniu.
Chłodne listopadowe wieczory

skłaniają do zatopienia się w
dobrej książce z kubkiem gorą-
cej herbaty i ciepłym kocem”  –
zachęcają w informatorze po-
święconym Ursynowskiej Jesie-
ni Czytelniczej dzielnicowi bi-
bliotekarze. 

Ursynowska Jesień Czytelni-
cza to jednak nie tylko najnow-
sze tytuły wydawnicze. Media-
teka poleca aktualny repertu-
ar filmowy dla całej rodziny i
świetną muzykę, a Wypoży-
czalnia Książki Mówionej au-

diobooki dla miłośników aktor-
skich interpretacji tekstów lite-
rackich. Bestsellery w języku
angielskim przygotowała dla
zainteresowanych doskonale-
niem umiejętności lingwistycz-
nych Wypożyczalnia Zbiorów
Obcojęzycznych. Ciekawe i
pięknie wydane książki oraz
wiele atrakcyjnych pomysłów
na spędzenie czasu wolnego
znajdą w bibliotekach dla dzie-
ci najmłodsi czytelnicy.

„Na Ursynowie nie widać
spadku czytelnictwa. Od wielu
lat obserwujemy duże zainte-
resowanie książką. Nasze pla-
cówki odwiedza dziennie bli-
sko 1500 użytkowników, z roku
na rok rośnie liczba aktywnych
czytelników i odnotowanych
wypożyczeń, które w ubiegłym
roku osiągnęły znacznie ponad
pół miliona. Wiemy oczywiście,
że do biblioteki przyciągają
przede wszystkim nowości wy-
dawnicze, a tych na Ursynowie
nie brakuje. Ostatnio Ursynote-
ka zajęła pierwsze miejsce
wśród stołecznych placówek w
zakupie nowości , zatem na Ur-
synowską Jesień Czytelniczą
przygotowaliśmy szczególnie
bogatą ofertę”– informuje Dy-
rektor Ursynoteki Anna Wolska.

W listopadowy wieczór warto
wybrać  się do ursynowskich pla-
cówek na spotkanie autorskie,
wykład , koncert lub do Dysku-
syjnego Klubu Książki. Nie za-
braknie atrakcyjnych zajęć dla
poszukiwaczy rodzinnych korze-
ni i amatorek modnych technik
zdobniczych.  Więcej informacji
na stronach internetowych
www.ursynoteka.pl oraz
www.ursynow.pl.

GGrruuppaa BBiiggHHeerroo66 zzaapprreezzeennttoowwaałłaa zzaałłoożżeenniiaa sswwoojjeeggoo pprroojjeekkttuu ww uurrssyynnoowwsskkiimm rraattuusszzuu

Kosmiczny konkurs z udziałem młodzieży

Grupa „BigHero6” w konkursie „CanSat”

Ursynowska Jesień Czytelnicza

Dwa tysiące nowości wydawniczych

Konsultacje społeczne na Ursynowie
Czas na podsumowanie realizowanego przez urząd od kilku miesięcy procesu konsultacji w za-

kresie zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy Filipiny Płaskowickiej i nad tunelem dla Południo-
wej Obwodnicy Warszawy. 

WW ppoonniieeddzziiaałłeekk  2211 lliissttooppaaddaa bbrr.. oo ggooddzz.. 1188..0000 zaplanowano prezentację koncepcji architekto-
niczno-urbanistycznej zagospodarowania tego rejonu. Prezentacja odbędzie się w Urzędzie Dziel-
nicy Ursynów przy al. KEN 61, w sali im. J. U. Niemcewicza.  W czasie spotkania zostanie przed-
stawiona prezentacja koncepcji zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy Płaskowickiej oraz nad pro-
jektowanym tunelem POW, a także wytycznych do projektu budowlanego dla przyszłego wyko-
nawcy tego zadania inwestycyjnego. Zaplanowano premierowy pokaz krótkiego filmu, będącego
wirtualnym spacerem po modelu 3D zaprojektowanego terenu. 

W tym tygodniu wystartował II etap konsultacji społecznych dotyczących strefy zieleni pomiędzy
ulicami Jana Rosoła, Indiry Gandhi, Stefana Szolc-Rogozińskiego i Marii Grzegorzewskiej czyli „Za-
planuj z nami park”.  W ramach tego etapu zaplanowano dwa dyżury konsultacyjno-informacyjne,
zlokalizowane w namiotach ustawionych obok terenu przyszłego parku  – u zbiegu ulic Jana Roso-
ła oraz Indiry Gandhi. Pierwszy dyżur odbędzie się 22 listopada br. w godz. 16.00-20.00, drugi – 

26 listopada br. w godz.  12.00-16.00. Uzupełnieniem dyżurów w namiocie będzie otwarty warsz-
tat konsultacyjny, który odbędzie się w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 przy
ul. Teligi 3 w dniu 2 grudnia br. w godz. 18.00-20.00. We wszystkich tych miejscach zainteresowani
mieszkańcy będą mogli spotkać się  z ekspertami oraz autorką koncepcji, panią Anną Kanclerz.

– Sądzę, że realizowanymi na Ursynowie działaniami konsultacyjnymi osiągnęliśmy nową jakość
w dialogu z mieszkańcami. Ten dialog z mieszkańcami to proces ciągły – w poniedziałek przedsta-
wimy podsumowanie konsultacji związanych z  Południową Obwodnicą Warszawy, a we wtorek
rozpoczynamy kolejny etap konsultacji dotyczących terenu zieleni pomiędzy ulicami Jana Roso-
ła, Indiry Gandhi, Stefana Szolc-Rogozińskiego i Marii Grzegorzewskiej. Na wszystkie zaplanowa-
ne w urzędzie spotkania serdecznie zapraszam – zachęca Robert Kempa, burmistrz Ursynowa.
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Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola

Informacja prasowa 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze zakwestionowa-
ło decyzję Zarządu Dzielnicy Ursynów określającą wa-
runki zabudowy dla tymczasowej lokalizacji dla „Ba-
zarku na Dołku” przy ulicy Polaka. Nie wiadomo,
gdzie „Bazarek na Dołku” będzie funkcjonował w cza-
sie budowy Południowej Obwodnicy Warszawy. Decy-
zja dzielnicy Ursynów zawierała rażące błędy. 

I. Opis decyzji SKO 
W związku budową Południowej Obwodnicy Warszawy (POW)

„Bazarek na Dołku” nie będzie mógł funkcjonować w obecnym
miejscu. Do tej pory opinia publiczna nie została poinformowana,
do jakiej tymczasowej lokalizacji bazarek zostanie przeniesiony. Co
prawda w maju 2016 r. zostały wydane warunki zabudowy dla lo-
kalizacji u zbiegu ulic Płaskowickiej i Pileckiego, ale środowisko
kupców przy wsparciu Zarządu Dzielnicy Ursynów ciągle zabiega
o umiejscowienie tymczasowego targowiska na pętli autobusowej
przy ulicy Polaka. 

Od samego początku, odkąd ta lokalizacja była rozważana,
towarzyszyło jej wiele negatywnych opinii, z uwagi na to, iż
targowisko mieściłoby się w bezpośrednim sąsiedztwie bu-
dowy POW, proponowane targowisko miałoby negatywny
wpływ na ład przestrzenny, powodowałaby wiele negatywnych
skutków dla okolicznych mieszkańców (brak odpowiedniego
dojazdu, problemy parkingowe). Pomimo tych i wielu innych
argumentów przeciwnych tej lokalizacji, 26 lipca Zarząd Dziel-
nicy Ursynów wydał decyzję o warunkach zabudowy. DDeeccyyzzjjaa
ttaa zzaawwiieerraałłaa wwiieellee nniieepprreeccyyzzyyjjnnyycchh ii sskkaannddaalliicczznnyycchh ppoossttaannoo-
wwiieeńń,, mm..iinn.. ddaawwaałłaa mmoożżlliiwwoośśćć wwyybbuuddoowwaanniiaa ww cceennttrruumm UUrr-
ssyynnoowwaa hhaallii nnaammiioottoowweejj,, która zupełnie nie pasowała do
otocznia. 

OOdd tteejj ddeeccyyzzjjii ooddwwoołłaannoo ssiięę ((OObbyywwaatteellsskkii KKoommiitteett OObbrroonnyy TTee-
rreennóóww ZZiieelloonnyycchh ppoommiięęddzzyy uull.. PPoollaakkaa aa AAll.. KKEENN oorraazz NNaasszz UUrrssyy-
nnóóww)) ddoo SSaammoorrzząąddoowweeggoo KKoolleeggiiuumm OOddwwoołłaawwcczzeeggoo ww WWaarrsszzaawwiiee
((SSKKOO)).. 

SSKKOO uuwwzzggllęęddnniiłłoo ooddwwoołłaanniiaa,, uucchhyyllaajjąącc zzaasskkaarrżżoonnąą ddeeccyyzzjjęę
ii pprrzzeekkaazzaałłoo sspprraawwęę ddoo ppoonnoowwnneeggoo rroozzppaattrrzzeenniiaa,, ppoonniieewwaażż
mm..iinn..:: 

– Zarząd Dzielnicy Ursynów nie dopełnił kwestii formalnych ba-
dając wniosek o wydanie warunków zabudowy (WZ) i pomimo,
iż wniosek zawierał braki, nie wezwano wnioskodawcy do uzupeł-
nienia; we wniosku nie wskazano charakterystyki graficznej pla-
nowanej inwestycji, co nie pozwala na pełną kontrolę ustalonych
w WZ warunków, 

– Zarząd Dzielnicy Ursynów, korzystając z mapy niespełniają-
cej formalnych warunków, na której nieprawidłowo oznaczono gra-
nice analizowanego obszaru, wadliwie przeprowadził analizę ob-
szaru pod kątem, czy jest możliwe zrealizowanie wnioskowanej in-
westycji, 

– Zarząd Dzielnicy Ursynów nieprawidłowo ustalił także linie za-
budowy, nie uwzględniając np. działki 4/9 (pawilony przy ul.
Kulczyńskiego przy pętli autobusowej), w decyzji brakuje także sto-
sownego uzasadnienia faktycznego wymaganego przepisami, 

– Zarząd Dzielnicy Ursynów nieprawidłowo ustalił wskaźnik za-
budowy, gdyż nie wzięto pod uwagę wskaźnika zabudowy miesz-
kaniowej, która dominuje w obszarze analizy, 

– Zarząd Dzielnicy Ursynów wyznaczył nieprecyzyjne warun-
ki dotyczące szerokości elewacji frontowej inwestycji, 

– Zarząd Dzielnicy Ursynów określił warunki nniieezzggooddnnee zz pprrzzee-
ppiissaammii ww ooddnniieessiieenniiuu ddoo pprrooppoonnoowwaanneejj hhaallii kkooppuułłoowweejj:: ppoonniieewwaażż
ww ookkoolliiccyy nniiee wwyyssttęęppuujjąą tteeggoo ttyyppuu oobbiieekkttyy,, zzaapprroojjeekkttoowwaannaa hhaallaa
ppoozzoossttaawwaałłaabbyy ww ddyysshhaarrmmoonniiii zz ookkoolliicczznnąą zzaabbuuddoowwąą,, 

– Zarząd Dzielnicy Ursynów nie przeprowadził wyjaśnienia w
zakresie faktycznej powierzchni sprzedaży.

ZZddaanniieemm SSKKOO ddeeccyyzzjjaa ZZaarrzząądduu DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww zzaawwiieerraałłaa
wwiieellee nniieepprreeccyyzzyyjjnnyycchh wwaarruunnkkóóww,, kkttóórree ppoozzwwaallaałłyybbyy nnaa zzbbyyttnniiąą
sswwoobbooddęę iinntteerrpprreettaaccyyjjnnąą,, ww kkoolleejjnnyycchh ffaazzaacchh rreeaalliizzaaccjjii iinnwweessttyyccjjii
–– wwyyddaanniiaa ppoozzwwoolleenniiaa nnaa bbuuddoowwęę.. ZZaaddaanniieemm wwaarruunnkkóóww zzaabbuuddoo-
wwyy jjeesstt kkoonnkkrreettyyzzaaccjjaa wwaarruunnkkóóww nnaa ppooddssttaawwiiee pprrzzeepprroowwaaddzzoonneejj
wwnniikklliiwweejj aannaalliizzyy uurrbbaanniissttyycczznneejj,, kkttóórreejj zzaabbrraakkłłoo.. 

II. Opinia stowarzyszenia Obywatelskiego Komitetu
Obrony Terenów Zielonych pomiędzy ul. Polaka a Al.
KEN oraz stowarzyszenia Nasz Ursynów 

Decyzja SKO świadczy o tym, że strony postępowania, które od-
wołały się od decyzji Zarządu Dzielnicy Ursynów w imieniu miesz-
kańców bloków przy ulicy Polaka miały rację. Potwierdziły się
bowiem zarzuty, iż projektowane targowisko na warunkach okre-
ślonych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów nie pasuje do okolicy i nie
może być w takiej formie wybudowane, ponieważ naruszono licz-
ne przepisy prawne. 

Zarząd Dzielnicy Ursynów popełnił rażące błędy przy wyda-
waniu decyzji o warunkach zabudowy dla tymczasowego targo-
wiska. Niepokojące jest, iż Zarząd Dzielnicy Ursynów wydał tak nie-
korzystną dla mieszkańców okolicy decyzję oraz to, iż w dalszym
ciągu nie ma informacji, gdzie będzie w przyszłości funkcjonował

tymczasowy „Bazarek na Dołku”. W tej sprawie, ani Zarząd Dziel-
nicy Ursynów, ani kupcy nie prowadzą żadnej polityki informacyj-
nej, mimo iż jest ważna kwestia społeczna. 

Jako strony, które odwołały się od decyzji o warunkach zabudo-
wy, popieramy istnienie bazarku, co wielokrotnie artykułowaliśmy:
były to m.in. wnioski do projektowanego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, wskazywanie innych tymczasowych lokaliza-
cji, np. u zbiegu ulic Gandhi i Pileckiego w okolicy Areny Ursynów,
czy inicjatywa wybudowania miejskiego targowiska. Próbowali-
śmy także podjąć dialog z Zarządem Dzielnicy Ursynów oraz z
przedstawicielami kupców, jednak nie spotkało się to z ich zain-
teresowaniem, a wręcz odmówiono nam spotkania w tej spra-
wie. Mamy nieodparte wrażenie, że jedynym podmiotem, z któ-
rym Zarząd Dzielnicy Ursynów prowadzi rozmowy jest Stowa-
rzyszenie Kupców Inwestorów Giełdy „Na Dołku”, którego preze-
sem jest radny z Platformy Obywatelskiej (partia współtworząca
koalicję rządzącą dzielnicą Ursynów). 

Podtrzymujemy swoje stanowisko, iż lokalizacja przy ulicy
Polaka nie powinna być brana pod uwagę jako miejsce dla tar-
gowiska. Zarząd Dzielnicy Ursynów i środowisko kupców od
2014 r. jest świadome, że ta lokalizacja jest bardzo kontrowersyj-
na, mimo to, nie zostały podjęte żadne działania, mające na ce-
lu pozytywne rozwiązanie tego problemu, a przede wszystkim
brak jest jakiegokolwiek dialogu. Działania Zarządu Dzielnicy Ur-
synów nie odpowiadają interesowi publicznemu, a jedynie inte-
resowi gospodarczemu środowiska kupców i radnego z PO.
Stronniczość Zarządu Dzielnicy Ursynów spowodowała, iż miesz-
kańcy zmuszeni zostali do podjęcia działań prawnych, które
zresztą będą kontynuowane, jeżeli ich potrzeby nie będą re-
spektowane.

LLookkaalliizzaaccjjaa ttaarrggoowwiisskkaa pprrzzyy uulliiccyy PPoollaakkaa ww nnaasszzeejj ooppiinniiii ccaałł-
kkoowwiicciiee pprrzzeecczzyy zzaassaaddzziiee zzrróówwnnoowwaażżoonneeggoo rroozzwwoojjuu,, wwppłłyynniiee
nneeggaattyywwnniiee nnaa jjaakkoośśćć żżyycciiaa mmiieesszzkkaańńccóóww uulliiccyy PPoollaakkaa,, nnaa łłaadd
pprrzzeessttrrzzeennnnyy ww cceennttrruumm ddzziieellnniiccyy,, bbęęddzziiee rróówwnniieeżż nniieekkoorrzzyysstt-
nnaa ddllaa kklliieennttóóww bbaazzaarrkkuu cchhooććbbyy zzee wwzzggllęędduu nnaa ssąąssiieeddzzttwwoo bbuu-
ddoowwaannyy PPOOWW,, nniiee wwssppoommiinnaajjąącc jjuużż oo bbrraakkuu ddoossttaatteecczznnyycchh rroozz-
wwiiąązzaańń kkoommuunniikkaaccyyjjnnyycchh cczzyy wwyyssttaarrcczzaajjąącceejj lliicczzbbiiee mmiieejjsscc ppaarr-
kkiinnggoowwyycchh.. WW zzaakkrreessiiee aarrcchhiitteekkttoonniicczznnyymm SSKKOO ww ppeełłnnii ppoo-
ttwwiieerrddzziiłłoo nnaasszzee oobbaawwyy.. 

W a r s z a w a ,  d n i a  0 9  l i s t o p a d a  2 0 1 6  r.  

O b y w a t e l s k i  K o m i t e t  O b r o n y  Te r e n ó w  Z i e l o n y c h  
p o m i ę d z y  u l .  P o l a k a  a  A l .  K E N  

I w o n a  W e s o ł o w s k a
D a n u t a  Tu r k i e w i c z

S t o w a r z y s z e n i e  N a s z  U r s y n ó w
P i o t r  S k u b i s z e w s k i

Znamy już wyniki tegorocznego Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Sa-
morządu Terytorialnego (JST). Ranking powstaje pod kierunkiem prof. Eugeniusza
Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej i
obejmuje wszystkie gminy z całej Polski. Lesznowola zajęła 10. miejsce w rankingu
głównym gmin wiejskich i 1. miejsce w „Rankingu Samorządów Najdynamiczniej
Rozwijających Przedsiębiorczość w latach 2003 – 2015”!

Ranking jest opracowywany na podstawie niezależnych danych pochodzących z  Głównego Urzę-
du Statystycznego. Zespół prof. Sobczaka  analizuje szesnaście  wskaźników, które obejmują trzy ob-
szary rozwoju - gospodarczy, społeczny i ochrony środowiska. Oceniane gminy są podzielone na czte-
ry kategorie: gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta na prawach powiatu. Powstają
także dodatkowe rankingi tematyczne, jak ten, w którym gmina Lesznowola uplasowała się na pierw-
szej pozycji, czyli Samorządów Najdynamiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość. W tym rankingu
analizowano wskaźniki w trzech latach – 2003, 2014 oraz 2015. Co zadecydowało o zwycięstwie Lesz-
nowoli? Gmina na tle innych wyróżniała się przede wszystkim wydatkami na projekty inwestycyjne
w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczbą osób pracujących oraz liczbą podmiotów gospodarczych
na 1000 mieszkańców.  

Każdego roku na wyniki rankingu prof. Sobczaka z niecierpliwością czekają wszystkie samorządy.
Ogłoszenie wyników tegorocznego rankingu (czyli za rok 2015) odbyło się 14 listopada w Sali Kolum-
nowej Sejmu RP. Ogłoszenie wyników połączone było z ogólnopolską, dwudniową konferencją na-
ukową “Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego” orga-
nizowaną przez  Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej wraz z Komi-
sją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Fundacją Pol-
skiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska”. Drugi dzień konferencji odbył się w gmachu głównym Po-
litechniki Warszawskiej. 

Jak rozwijają się polskie samorządy?

Lesznowola – dynamiczny rozwój przedsiębiorczości 
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Na Ursynowie przyspieszono proces ustanawiania użytkowania wieczystego na
rzecz spółdzielni mieszkaniowych. To dobra wiadomość dla wielu mieszkańców,
którzy posiadają lokale znajdujące się na gruntach należących do Miasta
Stołecznego Warszawy. 

Zgodnie z informacją prasową ursynowskiego urzędu „do końca roku umowami z czterema
spółdzielniami mieszkaniowymi zostaną objęte tereny o łącznej powierzchni ponad 13,5 ha. Łącznie
na gruntach już oddanych i planowanych do oddania w użytkowanie wieczyste znajduje się 29
budynków wielorodzinnych, 31 jednorodzinnych, budynek usługowy oraz  parking”.

Na podstawie już zawartych umów notarialnych w użytkowanie wieczyste zostały oddane
nieruchomości na rzecz SMB „Osiedle Kabaty” oraz SMB „Ursynów”. Do końca 2016 r. planowane jest
oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów na rzecz SMB „Jary” oraz SM „Na Skraju”.

„Problem jest znany od wielu lat, dotyka wielu mieszkańców Ursynowa i generuje znaczne
utrudnienia w obrocie nieruchomościami. Po raz pierwszy od 13 lat podpisane zostały umowy
notarialne oddające grunty na rzecz spółdzielni w użytkowanie wieczyste. Dzięki usprawnieniu
współpracy zarówno wewnątrz urzędu, jak i poprzez wiele spotkań ze spółdzielniami udało się
zwiększyć dynamikę tego procesu - do końca roku zostaną przekazane w użytkowanie wieczyste grunty
o łącznej powierzchni ponad 13,5 ha. Mam nadzieję, że w 2017 roku dla kolejnych spółdzielni
zostanie ustanowione użytkowanie wieczyste” – informuje burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

Do ursynowskiej Rady Se-
niorów zostało wybranych
8 mieszkańców. Chciał-
bym serdecznie pogratulo-
wać nowo wybranym
przedstawicielom miesz-
kańców wybranych do te-
go ciała. We wtorek  Rada
Dzielnicy Ursynów miała
ten skład uzupełnić o wy-
bór swoich 5 przedstawi-
cieli. W tym celu spotkali
się tydzień wcześniej prze-
wodniczący klubów i rad-
ni niezależni, aby ustalić
zasady i sposób wyboru. 

Były dwa pomysły. Pierwszy
polegał na tym, że do tego gro-
na będą desygnowani radni. In-
ny przewidywał, że przedsta-
wicielami mogą być osoby spo-
za rady. Rozmawialiśmy o tym,
że każdy klub mógłby desygno-
wać jednego przedstawiciela.
Klub radnych Nasz Ursynów po-
stanowił wystawić radną Ewę
Cygańską i taką informację
przekazałem przedstawicielom
klubów i radnych. Do wtorko-
wej sesji nie otrzymałem żad-
nej zwrotnej informacji komen-
tujących nasze propozycje.
Uznałem nawet, że zostały one
prawdopodobnie zaakceptowa-
ne. Niestety, na sesji okazało
się, że koalicja PO, IMU, PU, Te-
resa Jurczyńska-Owczarek po-
stanowiła zgłosić więcej kandy-
datów do Rady Seniorów. W su-
mie było 7 kandydatur. Jeszcze
przed głosowaniem mówiłem,
że kandydaci zgłoszeni przez
opozycję nie mają szans w tym
głosowaniu, co ostatecznie się
potwierdziło. Dwóch przedsta-

wicieli opozycji nie weszło do
Rady Seniorów z puli przedsta-
wicieli Rady Dzielnicy. Tym sa-
mym koalicja rządząca na Ursy-
nowie zagarnęła kolejną insty-
tucję i obsadziła ją swoimi ludź-
mi, nie zważając, że opozycja
nie ma w tym ciele swoich re-
prezentantów. Tak zdecydowa-
ła większość. W demokratycz-
nych wyborach większość zde-
cydowała, że opozycję można
„wyciąć”. Jeżeli ktoś się zastana-
wia, gdzie zaczyna się psucie
demokracji, to podpowiem –
dzieje się to już tu, w dzielnicy.
Rozumiem, że możemy mieć
różne zdanie czy przedłużenie
ul. Belgradzkiej ma mieć 2 czy
4 pasy, ale skład takich ciał jak
Rada Seniorów powinien być
ustalany ponad podziałami po-
litycznymi. Szkoda, że koalicja
zawłaszczyła kolejną instytucję.
Ale jak mawia polskie przysło-
wie – pycha zawsze kroczy
przed upadkiem.

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

Pierwsze od 13 lat umowy o użytkowanie wieczyste

Skorzystały Jary i Na Skraju

Zdaniem radnego

Rada Seniorów bez przedstawicieli opozycji
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A rtystki tej miary co Sława
Przybylska przedstawiać czy-
telnikom nie trzeba. Któż nie

nucił piosenek z jej repertuaru? Każdy
ją zna. Bo ta wciąż tchnąca młodzieńczą
energią mistrzyni stwarzania liryczne-
go nastroju śpiewa nieprzerwanie od
60 lat. I właśnie obchodzi jubileusz. Ze
Sławą Przybylską, nazywaną polską Ju-
liette Greco, miałem niedawno okazję
porozmawiać  „pa duszam”.

Biograficzną książkę Oblicza
Sławy, wydaną w 2002 roku,
napisali Róża Jaśkowska i Jan

Krzyżanowski, a w jubileuszowym roku
ukazał się cykl kilkunastu bogato ilu-

strowanych biuletynów informacyjnych
poświęconych pani życiu i działalno-
ści. Można tam znaleźć wszystkie szcze-
góły i wątki pani bogatego życiorysu,
skrupulatnie zebrane dokumenty, afi-
sze, relacje z koncertów i recenzje. To
kilkaset stron tekstu, zdjęć i reproduk-
cji, przypomnijmy więc tylko kilka naj-
ważniejszych faktów.

Cofnijmy się do początków pa-
ni kariery. Jak zaczęło się pa-
ni śpiewanie?

Debiutowałam w czasie stu-
diów w Warszawie. Najpierw
zorganizowałam tercet żeń-

ski Syrenki, a potem wystąpiłam jako
solistka w Studenckim Teatrze Satyry-
ków, śpiewając piosenkę z tekstem
Agnieszki Osieckiej (1956). Widocznie
się spodobałam, bo zaproszono mnie
do kolejnego programu. Z tego okresu
pochodzą niezapomniane hity: Kochan-
kowie z ulicy Kamiennej, Okularnicy,
Widzisz mała (muz. Jarosław Abra-
mow, sł. Agnieszka Osiecka). 

Estrada okazała się pani żywio-
łem...

Dość szybko znalazłam się w Stodo-
le, która wtedy powstała i teraz, równo-
cześnie ze mną obchodzi swoje sześć-
dziesięciolecie. Wybrałam Stodołę ze
względu na wspaniałą atmosferę, któ-
ra towarzyszyła występom, i przyjaciel-
skie więzi. Po występach chodziliśmy
całą grupą do Kameralnej.

Wtedy śpiewałam songi Brechta. To
było pamiętne wydarzenie, w którym
mogłam się w pełni artystycznie wy-
powiedzieć. Wystąpiłam w programie
Jutro będzie lepiej (reż. Jan Biczycki,
1959), potem były teatrzyki Czarna
Kaczka i Tingel-Tangel (niezapomniany
program z udziałem zespołu jazzowego
Krzysztofa Komedy, 1961).

Dodam jeszcze, że wystąpiła pani
z własnym recitalem jako pierwsza
polska wokalistka (1960). A kolejny
etap to…

Festiwale piosenki. Wystąpiłam
na Festiwalu w Pesaro (Wło-
chy, lipiec 1960), śpiewając pio-

senkę Kiedy kwitną czereśnie (muz. Je-
rzy Gert, sł. Tadeusz Śliwiak) i od razu
zdobyłam Złoty Medal. Rok później
(1961) na I MFP w Sopocie zdobyłam II
nagrodę za interpretację walców Ku-
glarze (muz. Henryk Kleyne, sł. Tadeusz
Urgacz) i Stary cylinder (muz. Marek
Sart, sł. Kazimierz Winkler). Pierwszą
nagrodę zdobyła wtedy Irena Santor
za walc Embarras. Śpiewałam na Fe-
stiwalach Opolskich, byłam jurorką na
kilku Festiwalach Piosenki w Zielonej
Górze.

– Przez pewien czas występowała pa-
ni na scenie z gitarą.

Gitara pojawiła się w moich rę-
kach na studiach. Skoro po-
ważnie zajęłam się śpiewa-

niem, własny akompaniament stał się
niejako naturalną potrzebą.

– Estrada, piosenka, lżejsza muza…
To się wszystko logicznie układa. A
przecież o mały figiel zostałaby pani
poważną ekonomistką. Kierunkiem pa-
ni studiów w Szkole Głównej Służby
Zagranicznej w Warszawie był… 

Handel zagraniczny.

– Tak, studiowałam ekonomikę i pla-
nowanie transportu (dyplom w 1954
roku), ale wcześniej ukończyłam Liceum
Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Ger-
sona (1950), marzyłam o malarstwie i
rzeźbie. Piosenka jednak zwyciężyła. 

– W ten sposób Polska straciła być
może wybitnego fachowca na między-
narodowych rynkach.

Ico było dalej?

– Spotkałam na swojej drodze miłość
mojego życia.

J.K. –  czyli Jan Krzyżanowski, re-
żyser, organizator życia kultu-
ralnego, był dyrektorem Stołecz-

nej Estrady, Polskiego Ośrodka Kultury
w Pradze (1967-70) i warszawskiego
Teatru na Targówku (1983-86).

– Jesteście Państwo szczęśliwą, wza-
jemnie wspierającą się parą. Gratuluje-
my. Ale wróćmy do piosenek.

Luna to tytuł włoskiej piosenki,
którą wykonałam, biorąc udział
w radiowym konkursie (1957).

Zajęłam wówczas II miejsce (pierwsze-
go nie przyznano). 

– Z kolei w telewizyjnym konkursie
Zapraszamy na estradę, otrzymała pa-
ni jednogłośnie, jako jedyna, od wszyst-
kich jurorów (Stefania Grodzieńska, Li-
dia Wysocka i przewodniczący Jerzy

Waldorff) maksymalną liczbę punktów
i miano polskiej Edith Piaf.

– Dzięki temu znalazłam się w Stu-
dium Estradowym Polskiego Radia pod
opieką prof. Aleksandra Bardiniego, a
później w telewizyjnym Teatrze Piosen-
ki. Śpiewu uczyłam się u prof. Wandy
Wermińskiej.

– Co pani zdaniem jest potrzebne ar-
tyście oprócz talentu i oczywiście pra-
cowitości?

Łut szczęścia. Nie wszystko szło
jak po maśle, ale los mi sprzyjał.
Spotykałam na swojej drodze

wspaniałych ludzi. Ułatwili mi start, by-
li profesjonalistami, udzielili wiele cen-

nych wskazówek, nauczyli szacunku
dla widza. I dzięki nim dokonywałam w
życiu trafnych wyborów.

Moim magicznym miejscem
jest oczywiście Międzyrzec
Podlaski. Tam się urodziłam

i spędziłam pierwsze lata swojego szczę-
śliwego dzieciństwa, choć zmąciła je
wojenna i powojenna rzeczywistość.
Ale Międzyrzec kojarzy mi się nieroze-
rwalnie z mamą, która przekazała mi
większość swoich cech. Do wszystkich
odnosiła się z czułością, uczyła miłości
do wszelkich stworzeń, ukształtowała
we mnie poczucie piękna i estetyki. Wy-
chowywała mnie bez zakazów i naka-
zów, nie zmuszała do niczego, za to za-
wsze powtarzała, że… 

Najważniejsze w życiu to mieć
pasję i robić to, co się lubi. 

Otwock to moja obecna przy-
stań. Ale jest jeszcze jedno
miejsce na świecie, do które-

go chętnie powracam we wspomnie-
niach. To Krzeszowice. Po wojnie kształ-
ciłam się tam w Państwowym Zakła-
dzie Wychowawczo-Naukowym im. Ta-
deusza Kościuszki, zorganizowanym
przez dr Stanisława Jedlewskiego
(1946). To były najwspanialsze dwa la-
ta mojej młodości,  wyrwanie się z po-
wojennego marazmu Międzyrzeca,
otwarcie na świat, szkoła w Pałacu, fa-
scynacja nowym projektem. Jedlewski
był jak Korczak. Miałam lekcje rytmiki,
śpiewu, gry na fortepianie. Śpiewało
się tam stare piosenki, rycerskie, pa-
triotyczne, ze śpiewnika Moniuszki.
Odkryłam urok obcowania z poezją,
wiersze Tuwima. Przyjaźnie z tamtego
okresu trwają do dziś. W styczniu 2017
roku zostanę Honorową Obywatelką
Krzeszowic.

– Przez pewien czas mieszkała pani w
Szczawnicy, będąc tam przewodniczącą
Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego
im. Czesława Miłosza, organizatorką
Międzynarodowego Festiwalu Słowa…

Pamiętasz była jesień… Ta pio-
senka z muzyką Lucjana Ka-
szyckiego z filmu „Pożegnania”

trwale zapisała się już w historii pol-
skiej muzyki rozrywkowej. Swego gło-
su użyczyła pani także, śpiewając Czer-
wone Maki, w filmie Popiół i diament
(reż. Andrzej Wajda), Piosenkę o wie-
czornym gościu (muz. Lucjan Kaszycki)
w filmie „Rozstanie” (reż. Wojciech
Has), „Była pogoda” (muz. Krzysztof
Komeda) w filmie „Niewinni czarodzie-
je” (reż. Andrzej Wajda), „Kriegsgefan-
genpost” (muz. Andrzej Markowski) w
filmie „Zezowate szczęście” (reż. An-
drzej Munk). 

Po pierwszej płycie (1957) nagrała
pani wiele innych: Gorącą nocą (1958),
Pamiętasz była jesień (1963), Ballady i
piosenki (1965), U brzegów Candle
Rock (1970). Najnowsza Tango Nottur-
no ukaże się lada dzień. 

Recepta na sukces i długowiecz-
ność? 

Radość życia, optymizm, życzliwość,
pogoda ducha. Rano wstaję i tańczę,
nie narzekam, nie kwękam.

– Potwierdza to moje spostrzeżenia i
tezę, że człowiek ciepły, pogodny, opty-
mistycznie nastawiony do życia, ser-
deczny wobec innych, życzliwy, zacho-
wuje młodość i witalność. Taka jest Da-
nuta Szaflarska, która przekroczyła set-
kę i wciąż jest aktywna. Życzymy pani
długich lat życia i zawsze takiej żywot-
ności i temperamentu.

Są ludzie, którzy po chwili roz-
mowy już męczą i nudzą, z pa-
nią chciałoby się rozmawiać

bez końca.

T rzeba nauczyć się żyć pełnią
życia i cieszyć się życiem.

Ursynów uczci pani jubileusz
koncertem „Wspomnij mnie”
w Domu Kultury Imielin, w

piątek 25 listopada o godz. 18. Koncert
galowy podsumowujący rok jubileuszo-
wy odbędzie się w teatrze Rampa w nie-
dzielę 18 grudnia. To był rok bardzo
pracowity, występowała pani praktycz-
nie bez przerwy, jest pani w ciągłych
rozjazdach, Czy znajdzie pani czas, choć-
by na krótki świąteczny odpoczynek? 

W ybieramy się, zaproszeni
przez naszych przyjaciół,
do Włoch. I wie pan co? Za-

częłam się uczyć języka włoskiego. Mam
taką nieustającą wewnętrzną potrzebę
ciągłego uczenia się czegoś nowego. 

– Potwierdza to cała pani artystycz-
na działalność. Nigdy nie zatrzymała
się pani w miejscu. Nie jest pani, jak in-
ni, wokalistką jednego przeboju. Pani

repertuar jest niezwykle urozmaicony,
ciągle pani zaskakuje czymś nowym.
Raz były to songi Brechta, innym ra-
zem piosenki Bułata Okudżawy (spek-
takl Związek przyjacielski z Wojciechem
Siemionem, warszawski Teatr Prochow-
nia, 1974), pieśni Żydów polskich w ję-
zyku jidysz (spektakle w Teatrze na Tar-
gówku Jak u Chagalla, reż. Szymon
Szurmiej, 1983, Pieśń o wymordowa-
nym narodzie, Bukiecik alpejskich fioł-
ków wg Pamiętnika Mary Berg, 1986,
Stół Mordechaja Gebirtiga wg poema-
tu Anny Kamieńskiej, 1987, Teatr stra-
ceńców, recital Shalom, monodram Po-
wrót do Mezricz). 

Koncertowała pani niemal w wszyst-
kich krajach europejskich, w Związku
Radzieckim, Izraelu, Stanach Zjedno-
czonych, Kanadzie i Australii. Spopula-
ryzowała wiele piosenek zagranicznych:
Gdzie są kwiaty z tamtych lat z rep. Mar-
leny Dietrich, Malaguena, Miłość w Por-
tofino, Tbiliso czy Pieśń o złej Murce.

Dla mnie osobiście najcenniejszy jest
pani udział w organizowanych przeze
mnie Festiwalach Piosenki Retro im. Mie-
czysława Fogga. Za popularyzowanie
piosenek dwudziestolecia międzywojen-
nego otrzymała pani na I Ogólnopolskim
Festiwalu Piosenki Retro im. Mieczysła-
wa Fogga (2004) pierwszy w historii…

Złoty Liść Retro, a na II OFPR
(2005) została pani wyróżniona
nagrodą specjalną Ministra Kul-

tury. Moja miłość do piosenki retro zaczę-
ła się właśnie od pani debiutanckiej pły-
ty Stare niezapomniane melodie nagra-
nej z zespołem Jerzego Abratowskiego.
Wtedy usłyszałem je po raz pierwszy w
pani mistrzowskiej interpretacji. Jak trud-
no jest zapomnieć (muz. Henryk Wars, sł.
Jerzy Jurandot, romans z filmu Manew-
ry miłosne), Już nigdy (muz. Jerzy Peters-
burski, sł. Andrzej Włast), Kto inny nie
umiałby (muz. Mabel Wayne, sł. Marian
Hemar), Pensylwania (muz. R. A. King,
sł. Marian Hemar), Tango Bolero i Tango
Notturno (muz. H. O. Borgman, sł. pol-
skie Władysław Szlengel), Wspomnij
mnie (muz. Rippa, sł. Marian Hemar).
Tym piosenkom jest pani wierna przez ca-
ły czas i za to chciałbym pani szczególnie
serdecznie podziękować. Na koniec
chciałbym w imieniu redakcji i wszystkich
wielbicieli pani talentu złożyć z okazji ju-
bileuszu i urodzin serdeczne 

Życzenia. Wszystkiego najlep-
szego, pani Sławo! Czekamy
na kolejne piosenki i koncer-

ty. Przypominam, że obiecała mi Pani
zatańczyć ze mną tango w dniu swoich
setnych urodzin. Jesteśmy umówieni.
Trzymam za słowo.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i
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W Szkole Podstawowej nr
336 im. Janka Bytnara
“Rudego” odbyła się 10 li-
stopada uroczystość z
okazji 98. rocznicy odzy-
skania przez Polskę nie-
podległości.

Dyrektor szkoły Lucyna Bie-
niasz-Ząbek powitała zaproszo-
nych gości: burmistrzów Dziel-
nicy Ursynów – Wojciecha Ma-
tyjasiaka, Łukasza Ciołkę oraz
Rafała Miastowskiego, prze-
wodniczącą Rady Dzielnicy Ur-

synów – Teresę Jurczyńską-O-
wczarek, wiceprzewodniczącą
Związku Zawodowego NSZZ
“Solidarność” – Barbarę Miecz-
nikowską, rzecznika Szarych
Szergów – Zbigniewa Łenkę,
sekretarza Środowiska Żołnie-
rzy Batalionu „Zośka” – Jaku-
ba Nowakowskiego, harcerzy
Szarych Szeregów – Tadeusza
Moszczyńskiego, Krzysztofa
Przelaskowskiego oraz Tade-
usza Sieka, syna siostrzenicy
Janka Bytnara „Rudego”, któ-

ry jest kierownikiem Archiwum
Stowarzyszenia Szarych Szer-
gów – Juliana Borkowskiego,
prezesa Zarządu Koła Związku
Kombatantów Rzeczypospoli-
tej Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych – Janusza Maksy-
mowicza z członkami związku
– Antonim Latoszkiem i Czesła-
wem Stawskim,  reprezentant-
kę Prezydium Rady Rodziców
– Ilonę Świniarską oraz wszyst-
kich uczniów, rodziców, harce-
rzy, przyjaciół szkoły.

Na uroczystości obecne były
trzy poczty sztandarowe: Szarych
Szeregów, Szczepu nr 69 im. Bo-
haterów Monte Cassino War-
szawskich Drużyn Harcerskich i
Zuchowych (do którego należy
Drużyna Pestek z ZHP działająca
w szkole) oraz Szkoły Podstawo-
wej nr 336 im. Janka Bytnara
„Rudego”.

Okolicznościowe przemó-
wienia skierowane do uczniów
i nauczycieli wygłosili: Teresa
Jurczyńska-Owczarek, Woj-
ciech Matyjasiak, Zbigniew
Łenka, Jakub Nowakowski i Ilo-
na Świniarska.

Zebrani obejrzeli program
słowno-muzyczny „A to Polska
właśnie” w wykonaniu uczniów
klas 3b, 3f i szkolnego chóru
klas 4-6. Deklamowane wier-
sze, wyśpiewane pieśni i taniec
okazały się doskonałą lekcją hi-
storii i patriotyzmu. Uwagę
zwracała też barwna dekoracja
i piękne stroje młodych arty-
stów. Wysoki poziom przedsta-
wienia był efektem współpracy
wielu uczniów 

i nauczycieli (przedstawienie
i kostiumy – Agnieszka Manow-
ska oraz Maria Urban, oprawa
muzyczna – Anna Rembieliń-

ska, taniec – Barbara Chrobak
oraz Monika Łupińska, dekora-
cja – Ewa Mamcarz, Marzena
Jankowska i wszystkie nauczy-
cielski świetlicy, m.in.: Agniesz-
ka Dzierżanowska, Katarzyna
Cichosz, Iwona Bochowicz, An-
na Statkevic, Agnieszka Ślesic-
ka, Anna Socha, Kinga Goła-
szewska, Katarzyna Bańko-Ci-
eślik, Alicja Mazurek).

Gdy na Ursynowie trwała uro-
czysta akademia, w Wilnie na
cmentarzu na Rossie, w miej-
scu, gdzie pochowano serce
marszałka Józefa Piłsudskiego
i jego matkę, w imieniu SP 336
zapaliła znicz i złożyła kwiaty
Janina Sołtanowicz – dyrektor
polskiej szkoły w Kiwiszkach na
Wileńszczyźnie. W ten sposób
dwie zaprzyjaźnione od lat szko-
ły oddały hołd wszystkim pol-
skim bohaterom, którzy walczy-
li o wolność  i niepodległość na-
szej Ojczyzny.

11 listopada to nie tylko oka-
zja, by wspominać tych, którzy
przez 123 lata niewoli, nieist-
nienia Polski na mapie świata
nie poddali się i walczyli o odzy-
skanie wolności. To także oka-
zja, by pamiętać i o tych, którzy
walczyli w obronie Polski w cza-

sie II wojny światowej, kiedy nie-
podległość naszego kraju zno-
wu była zagrożona. Dlatego
uczniowie i nauczyciele w ra-
mach obchodów Wszystkich
Świętych i Święta Niepodległo-
ści odwiedzili groby i miejsca
pamięci narodowej. Złożyli
wieńce i zapalili znicze na
Cmentarzu Wojskowym na Po-
wązkach na grobach: Janka Byt-
nara „Rudego”, Stanisława Sie-
radzkiego „Śwista” i Kazimie-
rza Łodzińskiego, na grobie sio-
stry patrona szkoły, Danuty Byt-
nar-Dziekańskiej, w Grabowie,
na grobie Krystyny Krahelskiej
na cmentarzu na Służewiu, przy
pomniku Jana Rodowicza „Ano-
dy”, w miejscu walk „Akcji pod
Arsenałem”, pod tablicą pod do-
mem Janka Bytnara „Rudego”
oraz pod tablicą pamiątkową
poświęconą żołnierzom walczą-
cym w czasie II wojny świato-
wej w Lesie Kabackim.

Cyprian Kamil Norwid napi-
sał: „Ojczyzna to wielki zbioro-
wy obowiązek”. Szkoła Podsta-
wowa nr 336 im. Janka Bytna-
ra „Rudego” ten obowiązek
spełnia.
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Mieszkańcy Ursynowa mogli uczest-
niczyć w wydarzeniach zorganizo-
wanych przez urząd w ramach Ob-
chodów Święta Niepodległości. W
tym roku w ramach obchodów od-
były się trzy koncerty okolicznościo-
we oraz uroczystość kościelna.

W piątek 11 listopada o godz. 18.00 w
kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego
odbyła się Uroczysta Msza św. w intencji Oj-
czyzny z okazji 98. rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Polskę. Po Mszy św. w ka-
plicy Pamięci Narodowej nastąpiło złożenie
kwiatów przez przedstawiciela władz Dziel-
nicy Ursynów.

„Obchodzimy dziś Święto Niepodległo-
ści. 98 lat temu zakończyła się I wojna świa-
towa, zakończył się także 123 – letni okres
zaborów i zniewolenia naszej Ojczyzny. W
tym szczególnym dniu kierujemy myśli ku
bohaterom naszej historii. Wdzięczną pa-
mięcią obejmujemy nie tylko budowniczych
odrodzonej Polski: Marszałka Józefa Piłsud-
skiego, Ignacego Paderewskiego, Romana
Dmowskiego czy Wincentego Witosa, ale
także wszystkich żołnierzy przelewających
krew podczas powstańczych zrywów i na
frontach I wojny światowej. Wspominamy
tych wszystkich, którzy walczyli o przetrwa-
nie naszej tożsamości narodowej, naszego ję-
zyka i kultury. Pamiętamy jednak nie tylko
o poetach, pisarzach, malarzach czy kompo-
zytorach, ale także o naszych bezimiennych
przodkach, którzy polskie dziedzictwo prze-
kazywali z pokolenia na pokolenie nie ba-
cząc na szykany czynione przez zaborców”
– powiedział do zgromadzonych burmistrz
Ursynowa Robert Kempa.

W ramach cyklu Muzyka u św. Katarzyny
realizowanego w zabytkowej świątyni przy
ul. Fosa 17, odbył się 11 listopada koncert z
okazji Narodowego Święta Niepodległości. 

Ideą było pokazanie, że zaraz po tragicz-
nych wydarzeniach dla Polski: rozbiorach,
nieudanych zrywach zbrojnych, pojawili się
pisarze i publicyści, którzy walczyli o naszą
niepodległość piórem, odnosząc na tym po-
lu wielkie sukcesy, wlewając otuchę w ser-
ca rodaków. Takie nie do przecenienia zasłu-
gi położył m. in. Julian Ursyn Niemcewicz,
który już w 1814 roku publikując dzieło Na-
pomknienia względem dobra publicznego,
dał przykład rzeczowej analizy wydarzeń w
naszym kraju i wskazał możliwości poprawy
sytuacji. Teksty Niemcewicza i innych auto-
rów recytował Maciej Makowski. Dawne
pieśni patriotyczne usłyszeliśmy w pięknych
interpretacjach Eweliny Siedleckiej-Kosiń-
skiej i Marty Zalewskiej. Obrazu wieczoru
dopełniły mazury i dawne tańce przy akom-
paniamencie zespołu instrumentalnego w

składzie: Marta Zalewska – skrzypce, śpiew,
Joanna Nogal – altówka, Paweł Zalewski –
viola da gamba, Mirosław Feldgebel – har-
fa, bęben i Krzysztof Owczynik – flet, lira
korbowa. 

Na zakończenie artyści wraz z publicz-
nością odśpiewali hymn Polski. Koncert, któ-
rego realizacja została wsparta dotacją celo-
wą Dzielnicy Ursynów, przygotowało Pol-
skie Towarzystwo Muzyki Dawnej Oddział
w Warszawie.

W niedzielę, 13 listopada, w ursynow-
skiej świątyni pw. Wniebowstąpienia Pań-
skiego odbył się koncert pt. „Jutrzenka Wol-
ności” – ostatnia wydarzenie z cyklu „Polskie
drogi do Wolności”. 

Zespół „Dur-Moll” w składzie: Aleksan-
dra Matryba, Katarzyna Andruszko i Michał
Bojarski wraz z akompaniującym pianistą
Jackiem Kwiatkowskim przedstawił pro-
gram artystyczny będący muzyczno-słowną
narracją na temat polskiej walki o wolność
w XX wieku. W programie koncertu – obok
powszechnie znanych pieśni patriotycznych
–   szczególnie zaakcentowano te utwory,
które towarzyszyły polskim żołnierzom wal-
czącym o niezależne państwo w trakcie I
wojny światowej oraz te, które opowiadały
o obrońcach Polski w kolejnych latach nie-
podległości. 

Usłyszeliśmy między innymi doskonale
znane „Rozkwitały pąki białych róż”, „Pierw-
szą Kadrowa”, „O mój rozmarynie” czy osła-
wione ułańskie żurawiejki. Ursynowska pu-
bliczność mogła także usłyszeć mniej znane
utwory – takie jak sentymentalna „Ballada
o Jurku Bitschanie” czy pełny humoru i ener-
gii „Cud nad Wisłą… czyli polska młócka”,
opowiadający o wojnie polsko-bolszewic-
kiej 1920 r. i jej najważniejszym starciu –
Bitwie Warszawskiej. Koncert zakończył się
gorącymi owacjami licznie przybyłych wi-
dzów, którzy gorącymi oklaskami żegnali
występujących artystów. Koncert zorgani-
zowało Stowarzyszenie na rzecz Warszawy,
Edukacji, Studentów i Tolerancji „WEST”,
którego reprezentant publicznie podzięko-
wał zarówno władzom Dzielnicy Ursynów za
finansowe wsparcie przedsięwzięcia, jak i
Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego – za
użyczenie wnętrza kościoła na realizację
koncertu.

Także w niedzielę, w Natolińskim Ośrod-
ku , odbył się koncert „Dawnych wspomnień
czar”. W programie koncertu można było
usłyszeć patriotyczne pieśni i piosenki okre-
su 20-lecia międzywojennego Niepodległej
Polski. Zespół kabaretu Loch Camelot wyko-
nywał je razem z publicznością.

f o t .  U D  U r s y n ó w

Patriotyzm łączy Wilno z Ursynowem

Wzruszająco u Bytnara-Rudego

Obchody Święta Niepodległości na Ursynowie

Uroczyście w kościele

Złożony przez radnych PiS wniosek o odwołanie zastęp-
cy burmistrza Mokotowa Krzysztofa Skolimowskiego
nie został dopuszczony pod dyskusję podczas regular-
nej sesji Rady Dzielnicy, więc PiS zawnioskował o sesję
nadzwyczajną.

W poprzednim wydaniu „Passy” zamieściliśmy list mokotow-
skiego radnego Patryka Górskiego (PiS), informujący o sporzą-
dzeniu wspomnianego wniosku. Jego autorzy zarzucili między in-
nymi Krzysztofowi Skolimowskiemu, że spopwodował pogorszenie
stanu mokotowskiej oświaty, doprowadził do ostrych konfliktów
społecznych i forsował ostro krytykowany pomysł usunięcia z uli-
cy Żywnego – Technikum Elektrycznego nr 2, żeby sprowadzić na
to miejsce Gimnazjum nr 42 z ulicy Twardej.

Poproszony o ustosunkowanie się do zarzutów Krzysztof Skoli-
mowski, odesłał do swej riposty na profilu facebookowym, a przez
telefon tak pokrótce skomentował wniosek swoich adwersarzy:

– W mojej ocenie kolegom z PiS nie podoba się moja aktywność
w zwracaniu uwagi na to, co robi obecnie kierownictwo resortu edu-
kacji, którego poczynania wykazują, że nie wszystko partii rządzą-
cej w kraju się udaje. I chyba atak na mnie ma po prostu odwrócić
uwagę od wprowadzanej w pośpiechu reformy edukacyjnej. Zwró-
cę ponadto uwagę, że część zarzutów zawartych we wniosku o
odwołanie mnie ze stanowiska nie ma nic wspólnego z zakresem
moich zadań służbowych, bo na przykład nie odpowiadam ani za
budżet, ani za inwestycje – stwierdził wiceburmistrz. A na Facebo-
oku napisał wcześniej tak:

„Dzisiaj Rząd PiS skierował do Sejmu projekt ustawy Dobrej
Zmiany likwidujący gimnazja. Dzisiaj także mokotowscy radni Pi-
S-u złożyli wniosek o moje odwołanie z funkcji zastępcy Burmistrza
Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. W mojej ocenie ma to być ka-
ra za przeciwstawianie się niszczeniu polskiej oświaty przez Dobrą
Zmianę”. 

O losach wniosku mówi tymczasem autor listu do „Passy” Patryk
Górski:

„Na sesji w dniu 15 listopada przewodniczący Rady Mokotowa
Miłosz Górecki poddał pod głosowanie, czy nasz wniosek ma być
rozpatrywany, no i taka możliwość została większością głosów
radnych PO i SLD wykluczona. Wobec tego wystąpiliśmy o zwoła-
nie w środę 23 listopada sesji nadzwyczajnej. Jeśli nasi oponenci
spróbują storpedować taką sesję, po prostu na nią nie przycho-
dząc, będziemy ją konsekwentnie zwoływać co tydzień. A dodam
jeszcze, że złożyliśmy również wezwanie do usunięcia naruszenia
prawa, bo takim naruszeniem było 7 stycznia 2016 dwukrotne gło-
sowanie w tej samej sprawie – powołania zastępców burmistrza. Pa-
nowie Krzysztof Skolimowski i Krzysztof Rinas zostali powołani z
ewidentnym naruszeniem obowiązującej procedury, stąd ich wy-
branie na wiceburmistrzów musiało być bezskuteczne” – podkre-
śla Patryk Górski. 

Co dalej z wnioskiem 
o odwołanie 
wiceburmistrza Mokotowa?
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Od Komisji Edukacji Narodowej zaczęło się państwowe szkolnictwo w Rzeczypospolitej

Wykorzystano majątek jezuitów...

L e c h  K r ó l i k o w s k i

Ustawą sejmową z 14 paździer-
nika 1773 r. powołana została
Komisja nad Edukacją Młodzi
Szlacheckiej Dozór Mająca, na-
zywana w skrócie Komisją Edu-
kacji Narodowej – pierwsze na
świecie  ministerstwo oświaty.
Była ciałem kolegialnym i auto-
nomicznym, czym nawiązywano
do dawnej zasady polskiego
prawa stanowiącej, iż nadzór
nad szkolnictwem jest preroga-
tywą królewską. 

Finansowana była z pieniędzy pu-
blicznych, a kontrolę nad wydatkami
sprawował sejm. Budżet KEN nie był
jednak częścią składową budżetu pań-
stwa. „Wyjściowy” budżet (1774 r.)
opiewał na 1.956.800 złp
(bez kosztów admini-
stracji). Szacuje

się, że w latach
1775-1776 budżet pań-
stwa wynosił około 16,4 mln złp
(Wójtowicz s. 105). Oznacza to, że na
oświatę zamierzano wydawać rocznie
równowartość prawie dwunastu pro-
cent budżetu. Niewłączenie budżetu
KEN do budżetu państwa było osobi-
stą zasługą króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego. Dzięki temu „budżet
edukacyjny” nie był przechwytywany
na inne – także bardzo ważne cele. Mó-
wiąc o KEN, prawie zawsze mamy na
myśli prawno-organizacyjną stronę te-
go przedsięwzięcia. Okazuje się, iż rów-
nie ważnym – jeśli nie ważniejszym –
przedsięwzięciem było powołanie auto-
nomicznego „Funduszu Edukacyjne-
go”, który stanowił materialną podsta-
wę ówczesnej rewolucji edukacyjnej.
Główną siedzibą Komisji Edukacji Na-
rodowej były pojezuickie budynki na
warszawskim Starym Mieście.

Papieska bulla Dominus ac Redemp-
tor z 21 lipca 1773 r. o kasacie zakonu
jezuitów, w którego rękach znajdowa-
ła się przeważająca część szkół szla-
checkich, jak też liczne majątki ziem-
skie, dały materialną podstawę funk-
cjonowania KEN. Po zlikwidowaniu za-
konu jezuitów ich majątki przekazane
zostały szlachcie z obowiązkiem płace-
nia czynszu na Fundusz Edukacyjny.
Ten dosyć prosty mechanizm finanso-
wania oświaty budził jednak znaczną
niechęć zarówno dzierżawców pojezu-
ickich majątków, jak też znacznej części
szlachty, którą obciążono wówczas no-
wymi podatkami na wojsko. Głoszono
tezę, iż z większą korzyścią dla pań-
stwa byłoby oddanie szkół księżom, a fi-
nansowanie wojska dochodami z dóbr
pojezuickich.

Brać co się da...
Badaczka dziejów KEN prof. Kamil-

la Mrozowska podała, że w chwili roz-
wiązania zakonu jezuitów w granicach
państwa (po rozbiorze 1772 r.) pozosta-
ło 39 kolegiów jezuickich: w Koronie
24, na Litwie – 15 oraz Akademia Wi-
leńska. Przy wielu z nich jezuici utrzy-
mywali konwikty, czyli płatne interna-
ty dla młodzieży. Ponadto pozostało  8
dawnych rezydencji i 57 stacji misyj-
nych. Każda z tych instytucji opierała
swój byt na różnego rodzaju uposaże-
niach. Były to na przykład: dobra ziem-
skie dzierżawione szlachcie, kapitały
lokowane na procent, domy w mia-
stach, browary, gorzelnie, młyny. Ko-
legia jezuickie były bogato zagospoda-
rowane, przy wielu z nich były apteki,
drukarnie, sady, ogrody. Dodajmy do te-
go skarby przechowywane w kościo-
łach, czy stanowiące ich wyposażenie.

KEN przejęła  od jezuitów (na terenie
Korony) tzw. pełne kolegia w: Kaliszu,
Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Sando-
mierzu, Toruniu i Warszawie; tzw. ko-
legia z niepełną filozofią  w: Barze, Dro-
hiczynie, Krasnymstawie, Krzemieńcu,
Ostrogu, Piotrkowie, Pułtusku, Płocku
i Rawie; szkołę niższą pełną w Łomży
oraz tzw. szkoły niższe niepełne w: Ka-

mieńcu Podol-
skim, Łęczycy, Międzyrzeczu
(poznańskim), Owruczu, Winnicy,
Wschowie  i Żytomierzu., wreszcie ko-
legium jezuickie w Kaliszu

Dotychczas nie dokonano oszaco-
wania majątku jezuitów w Rzeczypo-
spolitej, według stanu na 21 lipca 1773
r., tj. w dniu rozwiązania zgromadze-
nia przez papieża. Przypuszcza się, że
roczny dochód z majątku wynosił 800
tys. złp.  29 kwietnia 1774 roku powo-
łane zostały Komisje Rozdawnicze, Ko-
ronna i Litewska. Miały one zająć się
przejęciem na korzystnych warunkach
kapitałów pochodzących ze sprzeda-
nych nieruchomości i kosztowności
oraz wydzierżawianiem dóbr ziem-
skich. Pozyskane w ten sposób fundu-
sze winne były stać się materialną pod-
stawą działalności Komisji Edukacji
Narodowej.  

Z pojezuickim majątkiem było tro-
chę tak, jak z prywatyzowanym mająt-
kiem państwowym w Polsce po 1989 r.
W wyniku działań związanych z jego
przejmowaniem, przepadło ok. 30%
dawnej ich wartości. Tym niemniej do-
chody z mienia pojezuickiego  przez
wiele dziesięcioleci wspierały polską
oświatę. Paweł Jasienica o grabieży je-
zuickich majątków napisał m. in.: „Bra-
li duchowni, brali świeccy, wziął coś
niecoś i król na spłatę długów, które by-
ły ciemną, wstydliwą stroną jego pa-
nowania. Poniński zagarnął półtora mi-
liona uzyskane ze sprzedaży naczyń ko-
ścielnych, biskupi Massalski i Młodzie-

jowski urwali po sześćset tysięcy. W
prywatne ręce szły klejnoty, drogocen-
ności, nawet monstrancje w nienaru-
szonym stanie. Zaorywano miedze jezu-
ickie, wycinano lasy”. Początkowo Ko-
misja składała się z 8 osób; po cztery z
Korony i Litwy. Pierwszym przewodni-
czącym KEN był biskup wileński Igna-
cy Jakub Massalski. Był on także prze-
wodniczącym Komisji Rozdawczej Li-
tewskiej. Działając na jej czele, stał się
bohaterem największej afery finansowej
w dziejach polskiej edukacji. Kradł bez
opamiętania, pobierając jednocześnie
sowite wynagrodzenie od rosyjskiego
ambasadora Jakuba Sieversa, był też
aktywnym targowiczaninem. Finał
działalności biskupa był żałosny, albo-
wiem został powieszony przez lud war-
szawy 28 czerwca 1794 roku. 

Ustawy edukacyi
Zastępcą Massalskiego był biskup

płocki Michał Jerzy Poniatowski, brat
króla. Po kompromitacji Massalskiego,
Poniatowski w 1776 r. został przewod-
niczącym KEN i na tym stanowisku był
bardzo pożyteczny i skuteczny, szcze-
gólnie po wyniesieniu go do godności
arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa

w 1784 r. Nie był członkiem Komisji,
ale jej „ekspertem” znany nam dobrze
Julian Ursyn-Niemcewicz, który z „re-
sortem” oświaty związał się wówczas na
wiele lat.

Niezależnie od szkół pojezuickich,
do systemu szkolnego Komisji Edukacji
Narodowej włączono szkoły pijarskie
[w: Chełmie, Górze (Kalwarii), Łuko-
wie, Międzyrzeczu Koreckim, Warsza-
wie, Łowiczu, Piotrkowie, Radomiu,
Radziejowie i Wieluniu] oraz szkoły ba-
zyliańskie (w: Humaniu, Lubarze, Sza-
rogrodzie, Włodzimierzu i Węgrowie),
a także tzw. kolonie akademickie (w
Chełmie, Kielcach, Krakowie, Ołyce,
Pińczowie i Poznaniu). 

Łącznie w systemie edukacyjnym
KEN znalazło się w Koronie 47 szkół
zakonnych oraz nieco mniejsza ich licz-
ba na Litwie.

Po latach różnych koncepcji i prób,
Komisja wypracowała system organi-
zacyjny szkolnictwa Rzeczypospolitej,
określony w dokumencie powszechnie
nazywanym Ustawami (Ustawy Komi-
syi Edukacyi Narodowej dla stanu aka-
demickiego i na szkoły w krajach Rze-
czypospolitej przepisane).

Pierwszy plan oświaty KEN, spo-
rządzony do marca 1774 r., przewi-
dywał powołanie 26 szkół wojewódz-
kich (tyle było bowiem województw),
każda  z 5 profesorami, kaznodzieją,
kapelanem, konwiktem na 20 ubogiej
szlachty oraz z zapewnioną opieką le-

karską; 52 szkoły powiatowe oraz
2500 szkół parafialnych (1 szkoła na
10 wsi), a także Akademii Nauk i
Sztuk  w Warszawie.

Ksiądz Hugo Kołłątaj
Komisja Edukacji Narodowej – pod

przywództwem jednego z ekspertów,
Hugona Kołłątaja – stworzyła hierar-
chiczny system edukacyjny Rzeczypo-
spolitej, podporządkowany interesom
państwa i kierowany przez admini-
strację państwową. W każdym z wy-
działów znajdowała się szkoła wydzia-
łowa i nieraz po kilka podwydziało-
wych. Szkoły wydziałowe spełniały ro-
lę  szkół średnich wyższego typu (sied-
mioletnie nauczanie, 6 klas). Niżej w
hierarchii  stały szkoły  podwydziało-
we (sześcioletnie nauczanie, 3 klasy).
Szkoły główne za pośrednictwem szkół
wydziałowych i podwydziałowych
sprawowały kontrolę nad szkołami pa-
rafialnymi, jednakże rozwój tych ostat-
nich zależał w dużej mierze od inicja-
tywy miejscowego kleru. Na Mazow-
szu nie było szkoły głównej, gdyż – jak
wiadomo – do końca istnienia Rzeczy-
pospolitej nie powstał uniwersytet w
Warszawie; dzielnica podlegała więc
pod względem oświatowym Szkole

Głównej Kra-
kowskiej, która niebawem zna-

lazła się za granicą.
Sytuacja polityczna Rzeczypospo-

litej nie pozwoliła na zrealizowanie
ambitnych planów KEN, zwłaszcza że
Targowica odebrała Komisji władzę
nad szkołami zakonnymi. Na mocy III
rozbioru Polski podpisanego w Peters-
burgu 24 października 1795 r., War-
szawa  i  znaczna część Polski przypa-
dły Prusom. Państwo to, przed wpro-
wadzeniem swojego systemu szkol-
nego, wysłało na nasze ziemie wizyta-
torów, którzy – co było dla wszystkich
wielkim zaskoczeniem – nadzwyczaj
pochlebnie ocenili system szkolny Ko-
misji Edukacji Narodowej. Po przeję-
ciu polskiej oświaty Prusacy wprowa-
dzili m. in. obowiązujący do dziś  eg-
zamin maturalny. W 1800 r. powstało
w Warszawie Towarzystwo Przyjaciół
Nauk, a w 1804 r. – Liceum Warszaw-
skie, które  jako pierwsze  w Polsce –
otrzymała tzw. społeczny dozór szkol-
ny, określony mianem Eforat.  W jego
skład weszli: jako prezes Stanisław
Kostka Potocki, Aleksander Potocki,
późniejszy minister policji Księstwa
Warszawskiego, ks. Onufry Kopczyń-
ski, prowincjał zakonu pijarów, ks.
Adam Prażmowski, pastor Karol Diehl,
superintendent warszawskiego zbo-
ru ewangelicko-reformowanego  i
oczywiście Samuel Bogumił Linde ja-
ko rektor. Potem do grona tego dołą-
czyli Walenty Sobolewski  i pastor Ka-
rol Schmid.

W pruskim systemie finansowania
oświaty, fundusz pojezuicki oddany zo-
stał do bezpośredniej dyspozycji króla
Prus. Uważając, iż podbite ziemie na
zawsze będą pruskie, do Funduszu Edu-
kacyjnego król dołożył podwójną su-
mę, co istotnie przyczyniło się do  wzro-
stu liczby szkół – głównie elementar-
nych. Prusacy realizowali oczywiście
program oświatowy nakierowany na
wychowanie lojalnych obywateli pru-
skiej monarchii. Oświata w Prusach Po-
łudniowych nastawiona był na germa-
nizację, ale nie była ona zbyt agresyw-
nie realizowana.

Pod naporem wojsk napoleońskich, w
nocy z 26 na 27 listopada 1806 r. Prusa-
cy ewakuowali się z Warszawy. Nieba-
wem utworzone zostało Księstwo War-
szawskie, które przejęło całą pruską ba-
zę oświatową, łącznie z Funduszem
Edukacyjnym oraz Eforatem, przekształ-
conym w Izbę Edukacyjną (z zachowa-
nym składem personalnym).  W 1815 r.
na terenie Księstwa działało m.in. ok.
1200 szkół elementarnych, 12 szkół de-
partamentowych, 18 szkół wydziało-
wych. System oświatowy stworzony
przez Komisję Edukacji Narodowej, roz-
budowany przez Prusaków, a następ-
nie przez Księstwo Warszawskie, bez
istotnych zmian (także personalnych)
dotrwał do czasów Królestwa Kongreso-
wego, w którym został znacznie rozbu-

dowany i wzbogacony. 
W systemie tym Warsza-

wa zajęła szczególnie
eksponowane

miejsce. W tym cza-
sie nadal istniał utworzo-

ny przez Stanisława Augusta
Fundusz Edukacyjny.

Od upadku Powstania Listopadowego
następuje planowe i systematyczne ogra-
niczanie oświaty w Królestwie Polskim.
Według ówczesnej rosyjskiej doktryny,
Polacy powinni być kształceni co najwy-
żej na rzemieślników. Ograniczono licz-
bę szkół elementarnych, a przede wszyst-
kim gimnazjów. Rosjanie łaskawie zgo-
dzili się, aby w każdej guberni było jed-
no gimnazjum. Wyjątkiem była Warsza-
wa. Przed I wojną światową, gdy miasto
liczyło prawie milion mieszkańców, by-
ło 7 męskich gimnazjów państwowych
(prywatne nie dawały prawa wstępu na
wyższe uczelnie).  Po klęsce powstania
zlikwidowano wszystkie szkoły wyższe.
Ze szczątkowych informacji wynika jed-
nak, że nadal istniał Fundusz Edukacyj-
ny, albowiem wiadomo między innymi,
że  z tego źródła dofinansowano  w la-
tach 40. XIX w. budowę Uniwersytetu
św. Włodzimierza w Kijowie.

Pomimo wieloletnich starań nie
udało mi się stwierdzić, kiedy i w ja-
kich okolicznościach. przestał istnieć
Fundusz Edukacyjny – podstawa funk-
cjonowania początkowo Komisji Edu-
kacji Narodowej, a później  polskiej
oświaty  w okresie niewoli, łącznie
przez prawie sto lat. Po przemianach
ustrojowych zapoczątkowanych wy-
borami w dniu 4 czerwca 1989 r., re-
sortowi oświaty nadano nazwę nawią-
zującą do historycznej nazwy: Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej. War-
szawskim hołdem dla tej wspaniałej
instytucji jest to, że główna ulica naszej
dzielnicy nosi dumna nazwę alei Komi-
sji Edukacji Narodowej.
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Słychać tysiące coraz głośniejszych hałasów,
Takt marszu, wojna, atak, szturm, słychać wystrzały,

Jęk dzieci, płacze matek. – Tak mistrz doskonały
Wydał okropność szturmu, że wieśniaczki drżały,

Przypominając sobie ze łzami boleści
Rzeź Pragi, która znały z pieśni i powieści 

A . M i c k i e w i c z  –  „ P a n  Ta d e u s z ”

Insurekcja 1794 zaczęła się od sukcesu –
spektakularnego zwycięstwa nad rosyjskim
korpusem 4 kwietnia pod Racławicami.

Jednakże pół roku później 10 października woj-
ska polskie poniosły klęskę pod Maciejowicami.
Naczelnik państwa Tadeusz Kościuszko dostał
się do niewoli. Od tej bitwy sytuacja militarna
Polaków pogarszała się z dnia na dzień. W koń-
cu jedynym skrawkiem wolnym, gdzie jeszcze
działał rząd polski – Rada Najwyższa Narodowa
– została Warszawa. 

Od lipca jej lewobrzeżna część była  otoczona
przez armię pruską i siły rosyjskie. Ale 6 wrze-
śnia Prusacy na wieść o powstaniu w Wielkopol-
sce odstąpili od oblężenia. Pozostawieni sami so-
bie Rosjanie też się cofnęli i od tej strony stolica by-
ła wolna. Za to do Pragi zbliżało się  śmiertelne nie-
bezpieczeństwo. W jej kierunku maszerowała do-
brze uzbrojona i wyszkolona armia rosyjska w
składzie 17500 żołnierzy piechoty, 4500 kawale-
rii, 2500 kozaków i  104 armaty – w sumie ok.
25000 żołnierzy. Tą potężną siłą dowodził gene-
rał, hrabia  Aleksandr Wasyliewicz Suworow. Już
wcześniej toczył  zwycięskie boje z Polakami w cza-
sie Konfederacji Barskiej i aktualnie w Insurekcji.    

Ruch i cel marszruty wojsk moskiewskich zna-
ny był polskim sztabowcom i Praga zaczęła gorącz-
kowo przygotowywać się do obrony. 

Oparta o Wisłę, pospiesznie budowana
linia umocnień miała kształt trójkąta
opartego o Wisłę. Biegła przez Targó-

wek, Saską Kępę, Kamion, stykając się w okolicach
Grochowa z rzeką. Grochów dla odsłonięcia przed-
pola spalono. Zewnętrzną fortyfikację tworzyły
trzy rzędy zasieków, za nimi wykopano tzw. „wil-
cze doły” i głęboki na trzy metry rów, za którym
w artyleryjskich bastionach umieszczono ponad
osiemdziesiąt armat. Tych miernej jakości szańców
wzniesionych na piaszczystym gruncie broniły
słabo wyszkolone i uzbrojone wojska litewskie li-
czące 13 600 żołnierzy. Zdemoralizowane cią-
głym i długim odwrotem z Litwy przedstawiały ni-
ską wartość bojową. 

2-go listopada siły rosyjskie dotarły na przed-
mieścia Pragi i pozorując przygotowania do oblę-
żenia  rozłożyły się obozem między Białołęką a
Grochowem. 

T rzeciego listopada od rana przez cały
dzień rosyjska artyleria ostrzeliwała mia-
sto wyrządzając znaczne szkody i wznie-

cając pożary.  To utwierdziło obrońców w przeko-
naniu, że zanosi się na dłuższą blokadę. Nie zna-
li przebiegłości Suworowa, który już wtedy był
uważany za najlepszego stratega wśród rosyjskich
sztabowców. Miał dokładne informacje, w jakim
położeniu znajdują się Polacy i nie czekał. Tego sa-
mego dnia odczytano sołdatom odczytano roz-
kaz zawierający instrukcje wodza (wydane później
w broszurce pt. „Sztuka zwyciężania”), które ro-
syjski żołnierz miał zapamiętać. Siódmy punkt
tego rozkazu brzmiał: Nie wbiegaj do domów,
nieprzyjaciela proszącego o łaskę oszczędzaj, nie
zabijaj bezbronnych, nie walcz z babami, nie ru-
szaj małolatów. Wieczorem jeszcze raz przypo-
mniano wojsku  zasady walki w bardziej przy-
stępnej i zrozumiałej formie: Rozkaz – wchodź
do miasta, wyrzynaj wroga na ulicach, konnica rą-
bie; (…) Zdobycz jest święta: weźmiesz obóz –
wszystko wasze, weźmiesz twierdzę – wszystko
wasze. W Izmaile, prócz innych rzeczy, garściami
oddzielono złoto i srebro, tak było też w innych
miejscowościach. Bez rozkazu nie chodź za zdo-
byczą. Wydano też sołdatom  zwiększone porcje
gorzałki. 

Zbliżał się świt 4 listopada. 
„(…) o godzinie 5-tej moskiewskie wojska sto-

jące naprzeciw (…) puścili jedną rakietę (…),
która się znaczyła: być pogotowiu do wojny. (…)
O godzinie (…) 6-tej puszczono rakiet dwana-
ście razem, to się znaczyło na rozpoczęcie wy-
strzałów razem ze wszystkich armat i ręcznej bro-
ni. (Jan Kiliński „Pamiętniki”).

86 dział otworzyło ogień na polskie okopy. Po-
tem uformowani w siedem kolumn: „Moskale
(…) przypuścili atak z prawego skrzydła, lecz
dzielnie, z niemałą stratą zostali odparci; przy-
puścili drugi, w sam środek i tu nie lepiej się im po-
wiodło, nie mogąc albowiem pędem dopadać do
okopów dla wilczych dołów, musieli je (…) zarzu-
cać faszynami i nakrywać płotami (..) przy którym
nakrywaniu i zarzucaniu leniwy krok biorąc, a
przeto na celu dostawając, srodze z armaty od
oblężeńców byli rażeni (Jędrzej Kitowicz – „Pa-
miętniki, czyli Historia polska”).

To potężne uderzenie od Grochowa i Saskiej
Kępy na pozycje generała Jasińskiego zostało
zatrzymane m. in. przez oddziały ochotnicze.
Tu razem z żołnierzami walczyli cywile i zakon-
nicy.

Z upełnie inaczej przebiegało natarcie
znacznie słabszych sił rosyjskich na: „le-
we skrzydło, na którym generał Zajączek

trzymał komendę (…) ten, czyli przekupiony – po-
dług jednych, czyli też nieuk w rzemiośle wojen-
nym i tchórz wierutny jak zając – według drugich
– dopuścił Moskalom przez jedną noc, jakoby nie
widząc, usypać baterię i uprzątnąć spokojnie owe
wilcze doły zakazawszy do nich dawać ognia z da-
leka pod pozorem ochrony prochu i pewniejsze-
go rażenia za zbliżeniem; poczty nawet i placów-
ki strzegące od Wisły, jakoby niepotrzebnie pozbie-
rał. Oficerowie jego, biegając po szeregach, bili pa-
łaszami tych, którzy się do armat mieli; a gdy się
Moskale już tak blisko odemknęli pod okopy, że im
armata niewiele szkodzić mogła, rzucili się pę-
dem na nie, a drudzy, brzegiem Wisły niestrzeżo-
nym przebrnąwszy, wpadli w tył, opanowali je
łatwo… (Kitowicz). 

Generał Zajączek ranny, pierwszy z dowódców
uciekł do Warszawy, dając niechlubny przykład
żołnierzom. 

U trata lewej flanki rozbiła obronę. Żołnie-
rze uciekali do Wisły, do łodzi i drewnia-
nych mostów. Inni, rozbici na grupy bro-

nili się do ostatka. Zginęli m. in. generał Jakub Ja-
siński i generał artylerii Tadeusz Korsak. 

Wówczas Rosjanie przystąpili do masakry „Mo-
skale (…) matki i najmniejszych dzieci rżną – na
bagnety biorą i rzucają na ulicę. Matkom zaś nie
dość, że ich zabito, ale po ulicach one gołe rozkła-
dali i między nogi spisy wtykali (…), że im gar-
dłem wyłaziły. Inne zaś w ogień rzucano i żywcem
palono, inni, nie mogąc się dostać na most (…) w
Wisłę skakali i topili się, choćby się był kto pływa-
niem ratował, ale dla kawalerii, która (…) wpław
maszerowała to końmi traktowano (…) płyną-
cych (Kiliński).

I (…) już potem dla nikogo nie było pardonu od
zajuszonego żołnierza i wściekłych kozaków; chy-
ba kogo z białej płci (…) dla przyszłej lubieżności
(…) uratowały. (…), ocalały (…) bernardynki
zaprowadzone do obozu (…) do koszuli poob-
dzierane, i 19 bernardynów, (…) starców kaleków,
którzy (…) wyguzdrać się z klasztoru (…) nie
zdążyli, i dziewczęta świeckie (…) po klasztorach
białogłowskich znajdujące się, pogwałcone i poza-
bijane zostały. (…). Brzegi kępy na środku Wisły
okryte były trupami, woda tymiż napełniona
wspięła się w górę jakoby tamą ujęta.  (Kitowicz)

C óż w czasie tego piekła robił generał Su-
worow?  Pijany i wystrojony błazeńsko,
biegał po ulicach Pragi, trzymając pod

pachami dwa indyki i krzyczał, że musi je pilno-
wać, aby chociaż one ocalały. Tak, to możliwe,
gdyż , jak pisze Kitowicz: generał Szuwarów roz-
sądny i łagodny, póki trzeźwy, jak się upije (co mu
się raz punktualnie w 24 godzinach trafia, z na-
poju gorzałki, ulubionego trunku moskiewskie-
go), to szalony, rabunek i morderstwo za igrasz-
kę poczytujący. Tak, ten sławny strateg chluba
rosyjskiej armii, który nie przegrał żadnej bitwy,
a stoczył ich 60, był alkoholikiem i psychopatą. Ta
zbrodnia nie była pierwszą. Gdy w 1790 roku
wojska rosyjskie zdobyły turecką twierdzę Isma-
il, na jego rozkaz wymordowano  całą ludność cy-
wilną tego miasta ok.10000 ludzi nie oszczędza-
jąc nikogo!     

Dwa dni  po rzezi Suworow kazał obliczyć i po-
chować zabitych. 

Współcześni szacowali liczbę ofiar na ok. 20
tysięcy. Obecnie uważa się, że było ich ok. 8000,
co i tak szokuje, zważywszy zaludnienie Pragi w
tamtym okresie. Część ofiar pogrzebano na Cmen-
tarzu Kamionkowskim (na terenie okalającym
kościół Bożego Ciała przy ul. Grochowskiej na-
przeciw zakładów Wedla). Większość jednak spo-
częła w zbiorowych mogiłach przy brzegu Wisły
na wysokości Parku Skaryszewskiego. Dziś nie
ma po nich śladu. Zostały rozmyte przez częste wy-
lewy Wisły. 

Do niedawna, jedynym pomnikiem zbrodni był
skromny krzyż przy prawosławnej cerkwi św. Ma-
rii i Magdaleny na Pradze. 

WPRL po 1945 roku ten bestialski wy-
czyn rosyjskiej armii  nie istniał ani w
podręcznikach szkolnych, ani publi-

kacjach. To blisko półwieczne „zagubienie” tego
faktu w ojczystej historii zrobiło swoje. Mało kto
z mojego pokolenia coś o nim wiedział. – może
przy obowiązkowej lekturze „Pana Tadeusza”.
A przecież ta zbrodnia u schyłku XVIII stulecia
wstrząsnęła ówczesną „oświeconą” Europą.
Szczęśliwie czasy się zmieniły i teraz powoli pa-
mięć powraca…

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

222. rocznica rzezi Pragi

Generał Zajączek pierwszy uciekł
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Piórem Derkacza

Kamil Glik
obrońca piłkarskiej reprezentacji Polski
Dnia jedenastego, jedenastego miesiąca, jedenastu reprezentantów Polski zmierzyło się z

jedenastką piłkarzy Rumunii. W jedenastej minucie meczu zawodnik Kamil Grosicki z numerem
jedenaście na koszulce strzela dla Polski bramkę!. Dalsze dwie bramki padają dla Polski z
odległości jedenastu metrów... Karny, jak to jest w przepisach piłki nożnej, strzela się przecież
z jedenastu metrów. Dnia czternastego listopada reprezentacja Polski zremisowała  ze Słowenią.
Wyrównującą bramkę strzelił grający z numerem czternastym Łukasz Teodorczyk. Jak widać,
Święto Niepodległości trochę nam się wydłużyło.

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

Wostatnich latach mamy do czynienia ze zjawiskiem, zastępowania
pieniądza w tradycyjnej postaci – banknotów i bilonu – przez pieniądz
w postaci zapisu księgowego. Takiego pieniądza nie nie możemy do-

tknąć. Jego obecności nie czujemy w portfelu ani w portmonetce. Najczęstszym
– używanym (przez większość z nas) środkiem płatniczym – stał się kawałek pla-
stiku z zakodowanymi informacjami, czyli karta płatnicza. Pozwala ona wprawdzie na dokonywa-
nie płatności, jednak brak kontaktu z „żywym” pieniądzem istniejącym fizycznie i namacalnym spra-
wia, że łatwiej przychodzi nam płacenie, niż wtedy, gdy transakcja odbywa się przy użyciu pienią-
dza w postaci tradycyjnej, znanej od setek lat, a nawet tysięcy. Widok pieniądza, który pozyskuje-
my lub, którego się wyzbywamy, silniej oddziałuje na naszą wyobraźnię niż liczby obserwowane na
koncie. Skłania nas to w większym stopniu do rozwagi przy jego wydawaniu. 

Mądre przysłowie mówi, że od samego liczenia pieniędzy nie przybywa. Zawarty w nim  sens moż-
na jednak zinterpretować inaczej – to zależy, kto i w jakich warunkach liczy wspomniane pienią-
dze. Liczenie bowiem, a następnie obrót pieniądzem leży u podstaw największych fortun. Wpraw-
dzie, branża finansowa jest bezproduktywna, inaczej mówiąc niczego nie wytwarza, nie powięk-
sza dobrobytu (większości) obywateli jest jednak interesem niezwykle dochodowym. 

Mimo że korzyści czerpie z niego niewielka grupa ludzi, większość z nas akceptuje fakt, że współ-
czesny świat finansów to sfera, którą należy pozostawić bankom, giełdom, fiskusowi etc. Większo-
ści obywateli brakuje dostatecznej wiedzy z dziedziny ekonomii i zarządzania, by móc stwierdzić,
czy gospodarowanie zgromadzonymi „gdzieś tam” pieniędzmi odbywa się właściwie i w interesie
społecznym, czyli naszym.

Chociaż jako społeczeństwo nie należymy do najbogatszych, wielu z nas można uznać za milio-
nerów. Mamy przecież nieruchomości, których wartość rynkowa na skutek inflacji i innych proce-
sów ekonomicznych i gospodarczych zachodzących przez dziesięciolecia w naszym kraju można sza-

cować na setki tysięcy, a nawet
miliony złotych. 

Nie oznacza to wcale, że żyje-
my jak milionerzy. Jesteśmy kra-
jem na dorobku, a historycznie
rzecz biorąc - okresy kiedy mo-
gliśmy się bogacić były (w relacji
do innych państw) były krótkie. 

Co prawda, ominęły nas po-
ważne kryzysy gospodarcze i fi-
nansowe, które przetoczyły się

przez świat, ale nasze wieloletnie zapóźnienie cywilizacyjne (spowodowane latami komunizmu)
sprawia, że nasza przeciętna stopa życiowa wciąż jest niższa niż w innych, rozwiniętych krajach. 

W dobie zglobalizowanej gospodarki kryzysy spowodowane złymi kredytami, niefrasobliwością
i pazernością wielkich graczy rynkowych, spekulacjami bankowymi i brakiem należytego nadzo-
ru finansowego mające swoje przyczyny daleko od naszego kraju docierają również do Polski. Są
one przenoszone wraz z przepływem kapitału, towarów, usług etc. Powodują zahamowanie wzro-
stu gospodarczego, a co za tym idzie wzrost bezrobocia i spadek inwestycji. Przyczyniają się do zmniej-
szenia importu i eksportu. Zwiększają poczucie niepewności i braku stabilizacji wśród Polaków. 

Polskie społeczeństwo cechuje duża doza rozsądku w zarządzaniu budżetami domowymi, co w
znacznym stopniu złagodziło skutki kryzysu. Wykazujemy się zdrowym rozsądkiem i oszczędnym
gospodarowaniem pieniędzmi. 

Nie oznacza to, że jako obywatele nie jesteśmy poddawani różnego rodzaju manipulacjom finan-
sowym. Wielkie korporacje finansowe to potężny przeciwnik, z którym trzeba się liczyć, a ich dzia-
łanie powinno być poddawane stałej kontroli wyspecjalizowanych organów państwa. 

Brak nadzoru skutkuje bowiem rozwojem patologii takich jak w przypadku piramidy finansowej
Amber Gold. 

Mój długoletni znajomy – właściciel wielohektarowych działek w jednej z nadmorskich miejsco-
wości mawiał: – Ziemią nikt się nie naje...

Oczywiście, to prawda. O ile ziemia ta nie jest uprawiana przez rolnika, czy ogrodnika. Wtedy
można żywić się jej płodami. W innym przypadku ziemię trzeba zamienić na pieniądze, a te z ko-
lei na towary konsumpcyjne. 

Właściciele ziemi wartej miliony chcąc nie chcąc sami stają się milionerami. To poczucie zapew-
ne może być podstawą dobrego samopoczucia nie da się go jednak włożyć do garnka. 

W Polsce wielu ludzi żyje na granicy ubóstwa. Dotyczy to również milionerów bez grosza, czyli
ludzi nie dysponujących na co dzień gotówką. 

Może w niepewnych czasach, w których żyjemy, tacy milionerzy, którzy mają lokaty w gruntach,
są lepiej zabezpieczeni niż ludzie, którzy swoje oszczędności zawierzają bankom? 

W świetnej komedii produkcji USA z 1954 roku „Milioner bez grosza” ( reżyseria - Ronald Neame)
dwóch bogatych starszych panów (braci) wystawia czek na milion funtów, aby przekonać się czy
odmieni to życie obdarowanego nim biedaka. W filmie jest to przyczyną wielu zabawnych perype-
tii. W prawdziwym życiu taka szczęśliwa odmiana losu wymaga rozwagi. Inaczej mówiąc bycie mi-
lionerem oznacza nowe wyzwania.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Milionerzy bez grosza

„Mądre przysłowie mówi, że od 
samego liczenia pieniędzy nie 
przybywa. Zawarty w nim  sens
można jednak zinterpretować 
inaczej – to zależy, kto i w jakich
warunkach liczy wspomniane 
pieniądze”

LEONARD NORMAN COHEN (ur. 21 września 1934, Montreal), kanadyjski poeta
(Poet of Song), gitarzysta i kompozytor, zmarł w Los Angeles 7 listopada 2016

Wojtek Dąbrowski - w hołdzie Leonardowi Cohenowi

Zatańcz, proszę, w mych ramionach,
Zatańcz jeszcze raz,

Nim się skończy noc szalona,
Nim nadejdzie brzask.

Zanim nasza miłość skona
Wśród codziennych spraw,

Tańczmy, póki miłość w nas.
Dance me to the end of love.

Zatańcz ze mną, jak przed laty,
Jak za dawnych dni.

Próżno dziś rozdzierać szaty,
Gdy już nie ma nic.

Zanim zwiędną polne kwiaty
Wśród skoszonych traw,
Tańczmy, póki coś się tli.

Dance me to the end of love.

Zatańcz, nim zazdrości scena
Swój osiągnie szczyt,

Nim zamilknie głos Cohena
Z moich starych płyt.

Nim rozdzieli nas ocean
Popełnionych gaf,

Tańczmy, nim nadejdzie świt.
Dance me to the end of love.

Zatańcz, nim pożółkłe listy
Spalą się do cna,

Nim ostatnią kroplę whisky
Wysączymy z dna.

Nim ucichnie śpiew solisty
Wśród gasnących braw,

Tańczmy, póki miłość trwa.
Dance me to the end of love. 

wwwwww..ssppoottkkaanniiaazzppiioosseennkkaa..oorrgg

DANCE ME TO THE END OF LOVE 

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Rozświetlony Wilanów

Złoty Dziedziniec to insta-
lacja świetlna zlokalizo-
wana w samym centrum
wilanowskiej rezydencji –
na dziedzińcu głównym.
Niegdyś król Jan III urzą-
dzał w tym miejscu uro-
czyste parady, zajeżdżając
pod pałac ozdobnymi ka-
retami, dziś każdy może
zasiąść w rozświetlonej
karocy, żeby poczuć się po
królewsku. 

Na dziedzińcu znajduje się
oświetlona królewska kareta za-
przężona w sześć koni, w której
można zrobić sobie zdjęcie. Jest

też również imponująca świetlista
fontanna. Nie lada atrakcję stano-
wi droga prowadząca na dziedzi-
niec – Promenada Światła, w któ-
rej skład wchodzą złoty balda-
chim i rozświetlone kandelabry.

Ponadto warto odwiedzić Kró-
lewski Ogród Światła (czynny
codziennie w godz. 16.00-21.00
do 12 marca 2017 r. oprócz 24 i
31 grudnia 2016 r). 

Ostatnie wejście możliwe jest
o godz. 20.40. Kasy czynne są w
godz. 16.00-20.30. 

Pokazy w Ogrodzie Wyobraź-
ni odbywają się codziennie o
godz.: 16.00, 16.20, 16.40,

17.00, 17.20, 17.40, 18.00, 18.20,
18.40, 19.00, 19.20, 19.40,
20.00, 20.20, 20.40. 

W soboty i niedziele pokazy
odbywają się o godz.: 16.10,
16.30, 16.50, 17.10, 17.45, 18.15,
18.50, 19.10, 19.50, 20.10,
20.45. 

Mappingi wyświetlane są w
soboty i niedziele o godz.: 17.30,
18.30, 19.30 i 20.30 (oprócz 24,
25 i 31 grudnia 2016 r. oraz 1
stycznia 2017 r.) 

Dzieci do lat 7 mają wstęp bez-
płatny. Więcej informacji na
www.bilety.wilanow-palac.pl 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i
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We wtorek 15 listopada w zespole ursynowskich obiektów sportowych przy ul.
Hawajskiej odbył się coroczny finał programu „Od zabawy do sportu”. Wzięło w
nim udział czternaście reprezentacji publicznych szkół podstawowych z dzielnicy
Ursynów. 

Program „Od zabawy do sportu” jest ogólnomiejską inicjatywą mającą na celu kształtowanie u
najmłodszej grupy uczniów nawyku uprawiania wszelkie formy aktywności. Jest to szczególnie
ważne w tej grupie wiekowej, ponieważ klasy I-III szkół podstawowych nie są objęte obowiązkiem brania
udziału w zajęciach wf-u. Młodzi sportowcy instruowani przez spikera, wspieranego przez sędziów,
ścigali się w różnych testach sprawnościowych. Wszystkie formy rywalizacji łączyła przede wszystkim
współpraca zawodników, aby osiągnąć jak najlepszy wynik. 

Finały trwały kilka godzin i pełne były gorącego dopingu, wysiłku i walki o jak najlepszy wynik. Dość
powiedzieć, że do ostatniej, dziesiątej, konkurencji nie było wiadomo kto zwycięży. Ostatecznie
pierwsze miejsce zajęła SP 319. Za nią uplasowały się SP 96 i SP 318. Wszystkim pozostałym zespołom
przyznano wspólne czwarte miejsce. Najlepsza drużyna dzielnicowych rozgrywek ze Szkoły
Podstawowej nr 319 za dwa tygodnie weźmie udział w ogólnomiejskich finałach programu „Od
zabawy do sportu”.

Po wyścigach i podliczeniu czasów nagrodzono najlepsze drużyny. A dokonali tego: wiceburmistrz
Rafał Miastowski, przewodnicząca Rady Dzielnicy Ursynów Teresa Jurczyńska-Owczarek, naczelnik
Wydziału Sportu i Rekreacji Zenon Dagiel, naczelnik Wydziału Organizacyjnego Barbara Mąkosa-
Stępkowska oraz dyrektor SP 336 Lucyna Bieniasz-Ząbek. 

W poniedziałek w Domu Sztuki występem śpiewaka Wiesława Ochmana, pianisty
Andrzeja Płonczyńskiego i barda Marka Majewskiego rozpoczął się „Tydzień
Seniora na Ursynowie”. Był to specjalny koncert z cyklu „Marek Majewski i jego
goście”. 

„Nieraz bywałem w Domu Sztuki na imprezach kończących cykl wydarzeń artystycznych, na
przykład niedawny Tydzień Hiszpański na Ursynowie. Teraz przychodzi mi spotkać się tu z publicznością
na Inauguracji „Tygodnia Seniora na Ursynowie” – powiedział zastępca burmistrza Dzielnicy Ursynów
Łukasz Ciołko, który złożył seniorom serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności.

Publiczność dopisała: najpierw stawiła się tłumnie po odbiór bezpłatnych kart wstępu, a potem –
też w komplecie – na koncercie. Nie zawiodła gwiazdy wieczoru – światowej sławy śpiewaka Wiesława
Ochmana, którego po występie nagrodziła huczną owacją na stojąco. Wpierw jednak gwiazda nie
zawiodła słuchaczy, sprawiając im sporą niespodziankę. Bo o tym, że Ochman wspaniale śpiewa, wiedzą
wszyscy, więc publiczność, słuchając jego brawurowych wykonań pieśni polskich i włoskich, tylko
utwierdzała się w tym przekonaniu. Któżby jednak przypuszczał, że artysta związany z tak poważnym
gatunkiem twórczości, jak opera, ma tak cudowne poczucie humoru! Ochman, sypiąc jak z rękawa
uroczymi dykteryjkami ze świata operowego, bezbłędnie wpasował się w kabaretową konwencję cyklu
„Marek Majewski i jego goście”.

Wiesławowi Ochmanowi towarzyszył pianista, znakomity akompaniator, Andrzej Płonczyński.
Sam Marek Majewski też stanął na wysokości zadania: wśród zaśpiewanych przez niego utworów nie
zabrakło ballady z repertuaru zmarłego niedawno Leonarda Cohena, postaci muzycznie bardzo
bliskiej także pokoleniu dzisiejszych seniorów.

Na zakończenie koncertu artyści otrzymali kwiaty zarówno od Domu Sztuki SMB „Jary”, jak i
Dzielnicy Ursynów, która z własnych środków całe to wydarzenie sfinansowała. 

A B U

W Polsce snooker nie jest na pewno tak
znany jak piłka nożna, koszykówka, a
nawet lekkoatletyka, jednakże na Wy-
spach Brytyjskich te proporcję wygląda-
ją już zupełnie inaczej. Piszę o tym na sa-
mym wstępie, aby wyjaśnić, że artykuł
poświęcam dyscyplinie tylko pozornie
wydającej się barową i amatorską.

Sumienie dręczy mnie, że o otwarciu Akademii
Snooker.Zone piszę z półrocznym opóźnieniem,
ale nie wybaczyłbym sobie zapomnienia o tak
ambitnej, mądrej i ciekawej inicjatywie. 

Snooker jest odmianą gry bilardowej, ale od kla-
sycznego bilardu w postaci popularnych odmian
amerykańskiej “dziewiątki”  lub “ósemki”, zde-
cydowanie różni się nie tylko poziomem trudno-
ści i złożoności. Snooker jest grą w wielu aspektach
różniącą się od wspomnianych odmian bilardu,
począwszy od zasad i sprzętu, aż po etykietę towa-
rzyszącą rywalizacji, turniejom i zachowaniom
graczy. Kwestia reguł wygląda następującą: w
snookera gramy wykorzystując 22 bile w różnych
kolorach, odpowiadających wartościom punkto-
wym, na stole o wymiarach 3,6 x 1,8 metra (o
wiele większym niż w bilardzie), bile wbijamy w
kolejności czerwona-inny kolor, przy czym bile
czerwone o wartości jednego punktu nie wraca-
ją na stół, a bile o innym kolorze powracają na swo-
je punkty do momentu, w którym nie zostaną
wbite wszystkie czerwone. 

Partię (tzw. frame) zwycięża zawodnik, który
uzyska większą zdobycz punktową. W tym miej-
scu warto przytoczyć barwną uwagę mówiącą,
że porównywać znaną każdemu “dziewiątkę” do
snookera, to jak zestawić warcaby z szachami.
Myślę, że oprócz samych reguł i oczywiście gry, cie-
kawszą sprawą jest przede wszystkim to jak zło-
żonym sportem jest snooker w innych jego aspek-
tach. Rafał Jewtuch, jeden z komentatorów tele-

wizji Eurosport, gdzie regularnie transmitowane
są turnieje snookera, przyznał, że praktykowanie
tej dyscypliny wiąże się ze swego rodzaju medy-
tacją. Specyfika stołu, rozmiar bil i kija wymusza-
ją na zawodnikach perfekcyjnej precyzji, którą
należy osiągnąć w połączeniu umiejętności fizycz-
nych i psychicznych. Każde uderzenie nie dość, że
wymaga pełnej koncentracji skierowanej w stro-
nę planowania i taktyki gry, to jeszcze oparte jest
na zupełnej dokładności technicznej graniczącej
z nawykiem ruchowym. 

Mimo, że w Polsce snooker jest sportem niszo-
wym, to w świecie profesjonalistów, Polacy są do-
ceniani nie tylko w Europie, ale i na całym świe-
cie. Jednym z promotorów na skalę kraju jest Ma-
teusz Nowak, który w podwarszawskim Konstan-
cinie-Jeziorna postanowił założyć profesjonalną
Akademię Snookera. O swoim projekcie opowia-
da szerzej w krótkiej rozmowie, która zamieszcza-
my poniżej.

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

CCoo bbyyłłoo ppoowwooddeemm ppooddjjęęcciiaa
ddeeccyyzzjjii oo zzaałłoożżeenniiuu kklluubbuu ssnnoo-
ookkeerroowweeggoo??

Akademia została otwarta
głównie z powodu poczucia ko-
nieczności promowania snooke-
ra na zupełnie nowy sposób.
Doświadczenia ostatnich lat po-
kazały mi dobitnie, że bardzo
trudno jest pozyskiwać nowych
zawodników (szczególnie dzie-
ci i młodzież) bez odpowied-
niego zaplecza sportowego i or-
ganizacyjnego. Akademia wy-
chodzi na przeciw temu zapo-
trzebowaniu, tworząc zaplecze
sportowe w postaci profesjonal-
nych i bardzo dobrze przygoto-
wanych stołów treningowych,
w sali wolnej od alkoholu, palo-
nego tytoniu, głośnej muzyki i
innych obiekcji, które budziła
dotychczas otoczka organiza-
cyjna snookera w Polsce. Prze-
łożenie zmiany warunków tre-
ningu na grę zawodników, któ-
rzy przenieśli się do Akademii
od początku jej istnienia jest
zdecydowanie zauważalne i z
entuzjazmem patrzymy w przy-
szłość.

JJaakkiiee ssąą nnaajjbblliiżżsszzee ppllaannyy ww
ddzziiaałłaallnnoośśccii SSnnooookkeerr..ZZoonnee??

Przede wszystkim planujemy
rozwijać sekcję snookera, pro-
mując ten sport wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych. Będzie-
my również prowadzić turnieje i
zgrupowania we współpracy z
Polskim Związkiem Snookera i
Bilarda Angielskiego.

CCzzyy jjeesstt ttoo mmiieejjssccee pprrzzeezznnaa-
cczzoonnee ggłłóówwnniiee ddllaa kkaaddrryy nnaarroo-
ddoowweejj,, cczzyy mmoożżee pprrzzeeddee wwsszzyysstt-
kkiimm nnaa sszzkkoolleenniiee mmłłooddzziieeżżyy,, aa
mmoożżee mmaa cchhaarraakktteerr zzwwyykkłłeeggoo
bbiizznneessuu??

To miejsce jest nastawione
przede wszystkim na promocję
i edukację snookera. Ideą Aka-
demii Snooker.Zone jest pokazy-
wanie ludziom, że można tre-
nować snookera w Polsce i to
nawet na niezłym poziomie.
Przygotowanie merytoryczne
kadry szkoleniowej jest na naj-
wyższym światowym poziomie
i z tego atutu chcemy korzystać
w naszej pracy i wyznaczać w
tym kierunku drogę rozwoju
akademii

PPoowwssttaanniiee SSnnooookkeerr..ZZoonnee iiddzziiee
wwrraazz zz pprrooggrreesseemm ppoollsskkiieeggoo ssnnoo-
ookkeerraa cczzyy tteeżż mmaa nnaa cceelluu pprrzzeełłaa-
mmaanniiee mmaarraazzmmuu,, bboo jjaakkbbyy nniiee
ppaattrrzzeećć oo ssnnooookkeerrzzee ((sszzcczzeeggóóllnniiee
ppoollsskkiimm)) jjeesstt ddoośśćć cciicchhoo ww nnaa-
sszzeejj mmeeddiiaallnneejj pprrzzeessttrrzzeennii......

Snooker.Zone przede wszyst-
kim ma być bodźcem do zmiany
kierunku rozwoju polskiego sno-
okera. Chcemy wyznaczać no-
wy kierunek, którym ma być in-
tensywny rozwój sportu mło-
dzieżowego. Chcemy pokazać,
że ten sport nie jest grą barową
tylko prawdziwym sportem z
olimpijskimi aspiracjami. To zu-
pełnie nowy sposób patrzenia
na snooker w Polsce, ale już wi-
dać, że przemawia do ludzi ze
środowiska. W Krakowie po-
wstała właśnie Akademia Sno-
okera stworzona w podobnym
modelu na wzór naszej. To na-
prawdę budujące, zwłaszcza w
okresie, gdy rzeczywiście w tym
sporcie mamy duży zastój jeśli
chodzi o “świeżą krew”.

CChhaarraakktteerr tteeggoo mmiieejjssccaa uummoożż-
lliiwwiiaa ttrreenniinnggii ww aattmmoossffeerrzzee sskkuu-
ppiieenniiaa ii kkoonncceennttrraaccjjii,, ww cciisszzyy,,
bbeezz kklluubboowweejj mmuuzzyykkii.. CCzzyy wwłłaa-
śśnniiee ddllaatteeggoo wwyybbrraałłeeśś KKoonnssttaann-
cciinn,, kkttóórryy lleeżżyy nnaa uubboocczzuu zzggiieełłkkuu
WWaarrsszzaawwyy,, cczzyy mmoożżee zzddeeccyyddoo-
wwaałłyy iinnnnee ppoowwooddyy,, ddllaa kkttóórryycchh
wwyybbrraałłeeśś wwłłaaśśnniiee ttoo mmiieejjssccee??

W wyborze Konstancina naj-
istotniejsze były dla mnie dwa
czynniki: bliskość i łatwy do-
jazd z Warszawy dla już grają-
cych zawodników akademii i
ewentualnie innych zaintereso-

wanych grą u nas mieszkańców
Warszawy, oraz kwestia iden-
tyfikacji ze społecznością.
Chcielibyśmy aby w przyszłości
Konstancin - Jeziorna był koja-
rzony jako “snookerowe mia-
sto”. Swoją drogą ogromnym
zaskoczeniem dla mnie było, że
Konstancin ma jedną z najstar-
szych społeczności snookero-
wych w Polsce, pamiętającą zu-
pełne początki tego sportu w
naszym kraju. Ta tradycja także
zobowiązuje.

Należy dodać, że Mateusz jest
trenerem legitymującym się cer-
tyfikatem najważniejszej świa-
towej organizacji snookera oraz
pełni funkcje członka komisji
Europejskiej Federacji Snooke-
ra. Obok niego funkcję trenera
w Akademii pełni Karol Lelek -
również licencjonowany trener
i jeden z czołowych polskich za-
wodników. Klub został zorga-
nizowany na wzór najlepszych
placówek szkoleniowych, bo-
wiem w skład wyposażenia sa-
li treningowej wchodzą: cztery
profesjonalne stoły z pełnym
oświetleniem, a także wysokiej
klasy bile. Akademia prowadzi
obecnie nabór do szkółek, któ-
rych celem jest nauczenie pod-
staw umiejętności technicznych,
mających przygotować do sa-
modzielnego treningu. Szkółki
te przeznaczone są dla każdej
grupy wiekowej. Snooker.Zone
dysponuje bowiem sprzętem,
który umożliwia grę dzieciom
już od piątego roku życia!

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

Wiesław Ochman w Domu Sztuki

Od zabawy do sportu...

Konstancin-Jeziorna snookerową stolicą Polski 

Jak powstała Akademia

Mateusz Nowak, promotor snookera
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AALLEE SSZZYYBBKKAA i elastyczna
pożyczka do 25 000 zł. 
Tel. 668-681-911

PPOOŻŻYYCCZZKKAA do 25 000 zł, 
663-271-508

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

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

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

DDRREEWWNNOO opałowe i
kominkowe, 791-394-791

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509-548-582

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

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

KKUUPPIIĘĘ 1-2 pokojowe, 
501-100-059

KKUUPPIIĘĘ 3-4 pokojowe, 
501-100-059

AANNGGIIEELLSSKKII, doświadczenie,
dojazd, 601-333-707

BBIIOOLLOOGGIIAA, dojeżdżam, 
607-153-493

FFRRAANNCCUUSSKKII, rosyjski, 
608-058-494

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507-087-609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641-82-83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA doświadczona,

693-329-929
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

22 649-40-27, 691-502-327
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, wszystkie

poziomy, fizyka, chemia, matura,
doświadczenie, dojeżdżam, 
502-583-141

DDZZIIAAŁŁKKAA budowlana 1000 m2

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

Prażmów, 602-77-03-61
PPIIEERRWWSSZZEE dwa (z siedmiu)

bliźniaki. Segment o pow. użytk.
147 m2, ogród 500 m2. Stan
deweloperski, Stara Iwiczna
(Łaziska). Tel.: 606-661-278,
www.osiedleambrozji.pl.  Cena
promocyjna do końca roku.

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::..
PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii

oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..
TTeell..:: 660011 772200 884400,,

wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett

MMiieesszzkkaanniiaa::
!KKaabbaattyy, 42 m2, 1 pok. 

z oddzielną widną kuchnią, do
remontu, 601 720 840

!MMookkoottóóww, 47 m2, 
ul. Wejnerta, blisko metra, ciche,
rewelacyjna lokalizacja, do
remontu, parter, 601 720 840, 

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

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, 40 m2, 
2 pok.(możliwość 3 pok.), I p. z
windą, blisko metra, cisza, spokój,
dobry standard, 601 720 840

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

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

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

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

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

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

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

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

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa Konstancin-

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

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!MMookkoottóóww 125 m2, Pod

Skocznią, piękny apartament z
kominkiem i garażem. 
Cena 6500 zł., 601 720 840

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

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

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee sszzuukkaa 

ddllaa sswwooiicchh kklliieennttóóww:: mmiieesszzkkaańń,,
aappaarrttaammeennttóóww,, ddoommóóww,,

rreezzyyddeennccjjii,, nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh
ddzziiaałłeekk ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj
cczzęęśśccii WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,,
PPiiaasseecczznnoo ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,,
WWiillaannóóww,, MMookkoottóóww,, SStteeggnnyy,,

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

wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh ii

cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh ddoo 
kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

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

FFRRYYZZJJEERRCCEE, 2000 zł + procent,
cały etat, 501-143-827

HHUURRTTOOWWNNIIAA w Tarczynie
zatrudni kierowców z kat.C,
pracowników fizycznych oraz
operatorów wózków widłowych,
umowa o pracę, 22 715-69-70

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

PPAANNIIĄĄ do pracy w sklepie
spożywczym, sklep przy ul.
Puławskiej w Mysiadle, 
603-68-65-61

PPIILLNNIIEE PPOOSSZZUUKKUUJJĘĘ osób do
sprzątania bloków,

chodników i terenów
zielonych na Ursynowie, 

609-461-953; 724-318-220

WWMMOO UUssttrroonniiee ul. Batystowa 6,
poszukuje Gospodarza Osiedla 

( tzw.złota rączka), mieszkającego
w okolicy Ursynów-Kabaty.

Pożądane prawo jazdy
( samochód), znajomość prac

ogrodowych. 
Dzwonić w godz. 12-14.

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

AANNTTEENNYY, 603-375-875
BBEEZZPPYYŁŁOOWWEE cyklinowanie,

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

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

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642-96-16

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

501-311-371
EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 

507-153-734
EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 

507-153-734
HHYYDDRRAAUULLIIKKAA,, remonty, 

602-651-211

KKOOMMPPUUTTEERRYY - pogotowie, 
ul. Na Uboczu 3, 

tel. 22 894-46-67, 602-301-214

KKOOMMPPUUTTEERRYY serwis, 
sprzedaż, FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644-26-05, 601-737-777

MMAALLOOWWAANNIIEE mieszkań, 
605-083-202

MMAALLOOWWAANNIIEE, referencje, 
722-920-650

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

NNAAPPRRAAWWAA - lodówki, pralki,
502-562-444

NNAAPPRRAAWWAA pprraalleekk BOSCH,
SIEMENS, WHIRPOOL, itp.,

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

NNAAPPRRAAWWAA 
TTEELLEEWWIIZZOORRÓÓWW

502-288-514

PPRRAANNIIEE dywanów i tapicerki
meblowej, 794-027-037

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII,, 
tanio, solidnie, 
501-535-889

RREEMMOONNTTOOWWOO-budowlane,
ogrodzenia, 513-137-581

RREEMMOONNTTYY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

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

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

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

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

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

TTEELLEESSEERRWWIISS, 501-829-771
UUKKŁŁAADDAANNIIEE kostki brukowej,

517-477-531
UUSSŁŁUUGGII mini koparką-

ładowarką, 517-477-531

WWIIEERRCCEENNIIEE, 
KARNISZE, itp. 
608-303-530

WWYYLLEEWWKKII agregatem, 
668-327-588

ZZŁŁOOTTAA RRĄĄCCZZKKAA, 791-089-784

WWRRÓÓŻŻKKAA, 22 648-68-41, 
602-731-299

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

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

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

7 5 7 - 9 3 - 4 0  d o  4 2 ;  
7 5 7 - 9 2 - 7 1 ;  7 5 7 - 9 0 - 0 2 ;  

f a k s  7 5 7 - 9 2 - 7 0  
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9  
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur) 
ul. Kościuszki 9 7 5 6 - 7 5 - 1 1  
Ośrodek Zdrowia 
w Nowej Iwicznej

7 0 1 - 4 9 - 1 0  
Ośrodek Zdrowia 
w Magdalence 7 5 7 - 9 9 - 6 4  
Ośrodek Zdrowia 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 9 2
Ośrodek 
Pomocy Społecznej 7 5 7  9 2  3 2
Policja 9 9 7  

7 5 7 - 9 3 - 9 0 ,  7 5 7 - 9 3 - 8 6  
Komenda Powiatowa Policji

7 5 6 - 7 0 - 1 7 ,  7 5 6 - 7 5 - 0 1  
Straż Pożarna 7 5 7 - 0 5 - 9 8 ,

7 5 7 - 2 2 - 2 7  
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 2 5  
w Nowej Woli 7 5 6 - 7 3 - 1 0
Straż Miejska 9 8 6 ,  7 5 0 - 2 1 - 6 0
Pogotowie gazowe

9 9 2 ,  7 5 0 - 3 8 - 8 5
Pogotowie energetyczne 9 9 1

7 5 6 - 3 0 - 5 3 ,  7 5 6 - 3 0 - 5 4
Pogotowie 
wodno-kanalizacyjne 9 9 4

Ważne telefony

BBiiuurroo SSłłuużżbbyy KKrraajjoowweejj AAnnoo-
nniimmoowwyycchh AAllkkoohhoolliikkóóww 
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16

PPuunnkktt IInnffoorrmmaaccyyjjnnoo –– KKoonn-
ttaakkttoowwyy AAAA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21

IInnffoolliinniiaa AAAA 
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21

Jak prJak pr zzed ted t yygodniemgodniem
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje MMiicchhaałł KKrraajjeewwsskkii
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, WWoojjcciieecchh GGooddzziimmiirrsskkii..
Redakcja: 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa,, uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, sekretarz redakcji: tteell.. 664488-4444-3322,,  e-mail: ppaassssaa@@ppaassssaa..wwaaww..ppll,, Internet: wwwwww..ppaassssaa..wwaaww..ppll.. 
Biuro Ogłoszeń –– MMaaggddaalleennaa JJaawwoorrsskkaa;; Dział Reklamy tteell.. ((2222)) 664499-7711-6655,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660055-336644-339966,, 660077-992255-000011;; Marketing i reklama –– GGrrzzeeggoorrzz PPrrzzyybbyysszz tteell.. 660077-992255-000011
Wydawca – AAggeennccjjaa rreekkllaammoowwaa IIMMAAKKOO SSpp.. JJaawwnnaa,, 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa.. uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660022-221133 555555;; ee-mmaaiill:: iimmaakkoo @@iimmaakkoo..ccoomm..ppll;; Skład i łamanie – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Studio graficzne – MMiicchhaałł DDoommaańńsskkii;;
Druk: AAGGOORRAA SS..AA..;; Kolportaż – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj,, tteell.. 660055-336644-339977;; PPAASSSSAA jjeesstt cczzłłoonnkkiieemm PPoollsskkiieeggoo SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa PPrraassyy LLookkaallnneejj.. RReeddaakkccjjaa nniiee jjeesstt zzoobboowwiiąązzaannaa ddoo ppuubblliikkaaccjjii nniieezzaammóówwiioonnyycchh tteekkssttóóww..

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144
tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 

SSoobboottaa,, 1199 lliissttooppaaddaa,, 1188..0000::
Kino Dokumentu w Domu Sztu-
ki zaprasza na pokaz p.n. „Za-
duszki Filmowe”. Obejrzymy fil-
my „Sygnowane: Andrzej Waj-
da” (Polska/Niemcy 1988, reż.
Andrzej Brzozowski, 60 min.) i
„Dzień za dniem” (Polska 1988,
reż. Irena Kamieńska, 16 min.).
Pokaz zorganizowany przy
współpracy Studia Filmowego
Kalejdoskop. Partner pokazu:
Stowarzyszenie Filmowców Pol-
skich. Wstęp wolny.*

NNiieeddzziieellaa,, 2200 lliissttooppaaddaa,, 1188..0000::
Dyskusyjny Klub Filmowy „Dom
Sztuki” zaprasza na film p.t.
„Mustang” (Francja/Turcja
2015, reż. Denis Gamze Ergu-
even, 97 min.). Wstęp wolny.*

UUwwaaggaa!! WWyyjjąąttkkoowwoo ppoonniiee-
ddzziiaałłeekk,, 2211 lliissttooppaaddaa,, 1199..0000:: „30
lat z Teatrem Za Dalekim w Do-
mu Sztuki” – spektakl p.t. „Lilka,
cud miłości” wg książki Marii
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
„Wojnę szatan spłodził. Zapiski
1939-1945”. Wystąpią: Paulina
Holtz, Krystyna Tkacz, Magdale-
na Zawadzka, Joanna Żółkow-
ska. Głos dziecka: Antonina No-
wakowska. 

Scenografia i kostiumy: Tatia-
na Kwiatkowska. Muzyka: Ur-
szula Borkowska. Reżyseria:
Waldemar Śmigasiewicz. Bez-

płatne karty wstępu – w Domu
Sztuki od czwartku, 17 listopa-
da, od godz. 18.00.* 

W Galerii Domu Sztuki do 20
listopada czynna jest wystawa
malarstwa i kolaży i Anny Borcz
z Wrocławia p.n. „Moje tematy”.
Wstęp wolny.

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

Rusza Dyskusyjny Klub Książ-
ki. By stać się jego członkiem,
nie trzeba znać się na literatu-
rze ani prowadzić poważnych
rozmów. Chodzi o dzielenie się
wrażeniami z przeczytanych
książek. Pierwsze spotkanie, na
którym określone zostaną zasa-
dy spotkań i dobór lektur (te wy-
pożycza Instytut Książki) odbę-
dzie się w połowie listopada.
Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt mailowy: e.wal-
ter@uw.edu.pl lub pod nr telefo-
nu: 503- 847- 000.

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

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

tteell..//ffaaxx 2222 664411 1199 1155

2200 lliissttooppaaddaa ((nniieeddzziieellaa)),,
ggooddzz.. 1188::0000 – Tydzień Seniora
na Ursynowie – koncert operet-
kowy pt. “Zaśpiewajmy o miło-
ści”. Wykonawcy: Maria Mali-
nowska - sopran, Marcin Pomy-
kała - tenor, Zbigniew Kulwicki
- baryton, Emilia Grażyńska -
fortepian. Bezpłatne karty wstę-
pu do odbioru w Domu Kultury
Imielin od 17.11, od godz. 18

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

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

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

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

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

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

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

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

VAGABUNDUS
NNiieeddzziieellaa 2200..1111..22001166 (w po-

szukiwaniu radiostacji Babice)
Wycieczka rowerowa na tra-

sie Osiedle Górczewska - fort
Radiowo - Stare Babice - Ko-
czargi Stare - Stanisławów - Ma-
riew - Wiesze - Kaliszki - Pal-
miry - Dziekanów Leśny - Me-
tro Młociny (ok. 55 km, głów-
nie po drogach gruntowych).

Zbiórka o 09.30 na rogu ul.
Lazurowej i Górczewskiej
przy barze McDonald’s.

PPrroowwaaddzząą:: Irma Żbikow-
ska (e-mail: zbikowska.ir-
ma@gmail.com) i Grzegorz
Bzdak (e-mail: by-
ku121@wp.pl)

NNiieeddzziieellaa 2277..1111..22001166
((ookkoolliiccee PPiiaasseecczznnaa))

Wycieczka rowerowa na
trasie Michalczew - Chynów -
Wola Zakrzewska - Prace Du-
że - Zalesie Górne - Piaseczno
- Kabaty (ok. 65 km, częścio-
wo po drogach terenowych)

Wyjazd poc. KM 12614 z W-
wy Wsch. o 08:07, W-wy
Śródm. o 08:16, W-wy Zach. o
08:22, W-wy Służewiec o 08:36.
Przyjazd do Michalczewa o
09:51. Zbiórka na stacji Michal-
czew po przyjeździe pociągu.

UWAGA: Ze względu na
krótki dzień prosimy o zaopa-
trzenie się w oświetlenie rowe-
rowe i elementy odblaskowe!

Gramy dla Marka
22 listopada w warszawskiej Stodole zagrają charytatywnie

Giganci polskiego rocka dla Marka Ałaszewskiego - muzyka,
malarza i kompozytora, mieszkańca Ursynowa. Dochód przeka-
zany zostanie na jego leczenie i rehabilitację.

Wystąpią: Jan Borysewicz (Lady Pank), Leszek Cichoński,
Krzysztof Cugowski & Bracia, Olaf Deriglasoff (Homo Twist,
Wojciech Hoffman (Turbo), Lech Janerka, Tomasz Jaśkiewicz
(Niemen), Mietek Jurecki (Budka Suflera), Jacek Kleyff, Klan,
Marian Lichtman (Trubadurzy), 

Tomek Lipiński (Tilt), Oldbreakout, Małgorzata Ostrowska,
Perfect, Marek Piekarczyk (TSA), Ryszard Rynkowski, Sexbom-
ba, Józef Skrzek (SBB), Peter Steiman (Piotr Puławski, Pola-
nie), Stanisław Soyka, Muniek Staszczyk (T.Love), Ryszard Sy-
gitowicz (Perfect), Krzysztof Ścierański, Tipsy Train, Wojtek Wa-
glewski (VooVoo), Tomasz Zeliszewski (Budka Suflera) i inni ...

Bilety - 100 PLN (miejsca siedzące) do kupienia w kasie klubu Sto-
doła (Warszawa ul. Batorego 10) oraz na www.stodola.pl M M
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