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Marsz, marsz Polonia, oddzielny narodzie...

W

puencie komedii „Zemsta” jej autor Aleksander Fredro umieścił pojednawcze hasło, adresowane do
wiecznie skłóconych rodaków:„Zgoda! Zgoda! Tak jest –
zgoda. A Bóg wtedy rękę poda”.
Pozostający pod wpływem idei
Oświecenia hrabia Fredro miał za
sobą lata służby w kampanii napoleońskiej, a choć był mieszkańcem
Galicji, nie wahał się udzielać pomocy uczestnikom rozpoczętego
w Warszawie Powstania Listopadowego. Niektórzy wprawdzie mają mu z złe, iż w swojej spuściźnie
literackiej pozostawił sporo staropolskiego świńtuszenia, jednakże
trudno uznać, iż nie miał prawa
krytykować, a tym bardziej ironicznie pouczać mniej światłych
braci Polaków. Dlatego ową puentę dziewiętnastowiecznej „Zemsty” obecny minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak powinien był rekomendować absolutnie wszystkim uczestnikom patriotycznych
marszów z okazji obchodzonego
11 listopada Narodowego Święta
Niepodległości. Tymczasem – jakby z góry zaakceptował coś wprost
przeciwnego.
Warszawie jako naczelne hasło marszu obrano niby prośbę „My
chcemy Boga”, która miała zapewne słaby wydźwięk niepodle-

W

głościowy, ale przynajmniej nie
mogła nikogo urazić – z ateistami
włącznie. Tylko że nie to bogobojne zawołanie sprawiło akurat, że
warszawski marsz odbił się na
arenie międzynarodowej szerokim echem. I to nie patriotycznie
nastawione rodziny idące w sobotniej demonstracji stworzyły
wokół marszu klimat kibolskiej
zadymy. Ktoś otóż pozwolił, ktoś
nawet zachęcił, by z okazji 99.
rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości zaprezentować urbi
et orbi transparenty z szowinistycznymi, nacjonalistycznymi i
jawnie rasistowskimi hasłami,
które – co tu kryć – po prostu zdumiały cywilizowany świat. Tym
sposobem w jednej chwili zostały
storpedowane wszelkie wysiłki
świeżo powołanej i obdarzonej
rocznym budżetem w wysokości
100 mln złotych Polskiej Fundacji
Narodowej, mającej zadbać o dobre imię naszego kraju.
amiast zapoznać się z rzeczywistymi osiągnięciami
Polaków, chociażby z wybitnymi dokonaniami na niwie
kultury i sportu, świat dowiedział
się co w szczególności przyświeca
nadwiślańskim członkom Unii Europejskiej. A oto niektóre z haseł
umieszczonych na transparentach
względnie wywrzaskiwanych
przez fanatycznych młodzieńców:
„Europa tylko biała”, „Czysta
krew”, „Biała Europa braterskich
narodów”, „Wszyscy różni, wszyscy biali”, „Europa albo będzie biała, albo bezludna”, „Śmierć wrogom ojczyzny”, „Raz sierpem, raz
młotem czerwoną hołotę”, „Polska katolicka, nie laicka”, „Sędziowie mordercy Magdy”, „Lwów i
Wilno pamiętamy”, „Narodowy
socjalizm”, „Sieg heil”, „Biała siła,
Ku Klux Klan”.

RYS. PETRO/AUGUST

poczęciem marszu – otrzymują błogosławieństwo przynajmniej w jednym z warszawskich kościołów?
o cóż, trudno nie pamiętać, że w podobnym duchu
odbyła się w styczniu Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców
na Jasną Górę, a w trakcie tej pielgrzymki – obok wyrazów przywiązania do barw klubowych (np. „Forza Legia”) – pojawiły się polityczne hasła: „Wilno, Grodno, Lwów”
i – podobnie jak w Warszawie –
„Śmierć wrogom ojczyzny”, a koncelebrujący mszę świętą kapłani,
chcąc nie chcąc, pobłogosławili
między innymi transparent z napisem „Fanatycznie pierdolnięci”.
Obywatelom RP, dla których 11 Listopada ma rzeczywiście czysto patriotyczny wymiar, pozostaje tylko
zapytać, czy naprawdę atmosfera
Narodowego Święta Niepodległości
musiała być zepsuta przez tych „fanatycznie pierdolniętych”? Czy należało im pozwolić, by w jednej
chwili narzucili opinii światowej
brudny wizerunek Polski?
la kontrastu wypada wskazać świętowanie Dnia Niepodległości (4 lipca) w –
targanych skądinąd również politycznymi konfliktami – Stanach
Zjednoczonych. Tam – w przeciwieństwie do Polski – nikt nawet
nie próbuje zepsuć radosnej atmosfery narodowego święta, akcentowanego poprzez efektowne marsz-parady, fajerwerki, jednoczące ludzi pikniki. I nawet odżywające
ostatnio w USA tendencje rasistowskie nie są w tym pięknym dniu
przejawiane. Jestem zdania, że i u
nas dorocznej radości ze świętowania 11 Listopada nie powinien
zakłócać fanatyzm.
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w. p l
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odczas marszu nie zabrakło
też akcentów antysemickich,
co przy demonstracjach narodowców i kiboli można już uznać
za stały fragment gry. Po zakończeniu tegorocznego marszu z finałem na błoniach obok Stadionu
Narodowego minister Błaszczak
obwieścił z dumą, iż był to wspaniały pokaz patriotyzmu, a w dodatku zabezpieczenie było takie,
że obyło się w zasadzie bez jakichkolwiek ekscesów. I jakby potwierdzeniem słów ministra był fakt, że
policja zatrzymała bodaj tylko 45
osób, nomen omen protestujących
przeciwko manifestowaniu jawnie

rasistowskich haseł. Dziwnym trafem owych jawnych rasistów i szowinistów przedstawiciele władzy
w najmniejszym nawet stopniu nie
powstrzymywali. Dopiero gdy prezydent Andrzej Duda zdecydowanie potępił haniebne hasła i zachowania i gdy media całego świata
nagłośniły kompromitującą Polaków warszawską manifestację,
usłyszeliśmy, że nagrania filmowe
z Marszu Niepodległości będą
szczegółowo przeanalizowane, a
winni głoszenia niedopuszczalnych
haseł zostaną ukarani. Ci ekstremiści mieli ponoć niepostrzeżenie
przyłączyć się do blisko 60-tysięcz-

nego tłumu maszerujących wyłącznie w patriotycznym celu. Wypada
tedy zapytać, jakim cudem coś takiego mogło się zdarzyć w czasie,
gdy chociażby ze względów antyterrorystycznych trzeba z góry
dmuchać na zimne i zabezpieczać
tłumne zgromadzenia, nawet
związane tylko ze sportem? Czy
nasz wywiad nie wiedział na przykład o przybyciu do Warszawy politycznych ekstremistów z zachodniej Europy, którzy już wcześniej
wespół z polskimi kibolami potrafili zdemolować ulice Rzymu? Czy
policja nie zorientowała się, że krajowi ekstremiści – tuż przed roz-
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List otwarty do samorządowców Ursynowa

Bezpartyjni wystąp!
Stowarzyszenie „Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa” (IMU)
jest jedną z kilku organizacji biorących udział w aktywności samorządowej naszej Dzielnicy. Uważamy, że samorząd nie powinien być partyjny. Partie polityczne podporządkowane są wąskiemu kierownictwu, dla którego najważniejsza jest realizacja ogólnopolskich celów politycznych. Te z kolei rzadko są zbieżne z lokalnym dobrem wspólnoty samorządowej.
Niestety, ordynacja wyborcza preferuje duże ugrupowania
polityczne, zarówno w wymiarze czysto arytmetycznym jak i
finansowym (m. in. dotacje dla partii, finansowanie biur poselskich, itp.).
Chcemy wspólnie z Wami przeciwstawić się tej partyjnej dominacji. Proponujemy, aby najaktywniejsze organizacje społeczne na Ursynowie stworzyły jeden komitet wyborczy. Wiemy,
że wiele tematów dzieli poszczególnych działaczy, czy całe organizacje. Wiemy, że szczegółowe programy wyborcze się różnią. Łączy nas jednak wartość nadrzędna – wszystkie te organizacje są ugrupowaniami lokalnymi i nie są sterowane z zewnątrz. Powstały oddolnie i chcą działać na rzecz Ursynowa i jego mieszkańców.
Musimy pamiętać, że to właśnie system partyjny wmówił nam,
iż w ramach jednej listy wyborczej obowiązkiem jest całkowite posłuszeństwo i w efekcie jednomyślność. To nieprawda! Pozwólmy mieszkańcom wybrać konkretnych ludzi, a nie szyldy. Nie musimy zgadzać się we wszystkim, niech wyborcy zdecydują, które
konkretne postulaty i którzy kandydaci znajdą się w przyszłej Radzie Dzielnicy. Ważne, że łączy nas wspólny cel – troska o Ursynów i wyrwanie samorządu z rąk partyjnych szefów.
IMU jest gotowe zaproponować szczegółowy algorytm, który umożliwiłby współpracę wszystkich ugrupowań i stanowił
podstawę do stworzenia wspólnych list wyborczych. Jako zasadę chcielibyśmy przyjąć równość szans wszystkich podmiotów
biorących udział w takim komitecie wyborczym. Zapraszamy aktywne stowarzyszenia i działaczy lokalnych do stworzenia jednego, bezpartyjnego komitetu wyborczego. W jedności jest siła! A zdrowa, pozytywna konkurencja programów wyborczych
pozwoli mieszkańcom wybrać tych, którzy najbardziej im odpowiadają. Arytmetyka wyborcza tylko w ten sposób pozwala
nam przeciwstawić się całkowitemu zawłaszczeniu samorządu
przez partie.
Zapraszamy Was wszystkich do udziału w konferencji bezpartyjnych samorządowców Warszawy w sobotę 18 listopada. To
spotkanie będzie idealną okazją dla ursynowskich organizacji lokalnych do rozpoczęcia dyskusji na temat przyszłej współpracy.
Wierzymy, że razem możemy więcej!
Zgłoszenia do udziału w konferencji pod adresem poczty
elektronicznej: komitetylokalne2018@gmail.com.
Zarząd Inicjatywy Mieszkańców Ursynowa
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Centrum Kultury Ursynowa – kamień węgielny wmurowany

Budynek powstanie już za rok
Podpisanie umowy w maju

Na placu budowy Centrum Kultury Ursynowa prace idą pełną
parą. W poniedziałek (13 listopada) odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego
pod budowę Centrum. Akt został podpisany przez przedstawicieli władz miasta, dzielnicy i
wykonawcy inwestycji.
Koszt realizowanej od maja przy ul. Indiry Gandhi (na tyłach ratusza) inwestycji to 21 398 356,06 złotych brutto.
Przypominamy, że Centrum Kultury Ursynowa to pierwszy dla tzw. Wysokiego
Ursynowa dzielnicowy dom kultury. Będzie on prowadzić działalność w zakresie umożliwiania pracy twórczej i upowszechniania jej efektów, mając w programie edukację kulturalną, animację i
rozwój amatorskiego ruchu artystycznego oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i lokalnej tradycji. Wykonawcą inwestycji jest Moris-Polska Sp. z o.o.
Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą zakończenie prac budowlanych przewidziane jest na 31 sierpnia 2018 roku.
– Przez ostatnich 11 lat na kulturę
wydaliśmy ponad 4 mld złotych – powiedziała prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. – Nasze inwestycje to nie tylko modernizacje, ale
także budowa placówek, które tworzą
nową jakość w przestrzeni miejskiej.
Dzięki zwiększaniu budżetu na inwestycje kulturalne warszawiacy mają
dostęp do coraz nowocześniejszych
obiektów kultury. Jestem przekonana,
że nowa ursynowska instytucja będzie
miała ogromne znaczenie dla społeczności lokalnej i będzie służyła do
wzmocnienia więzi sąsiedzkich – podkreśliła pani prezydent.
Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego odbyła się przy nie-

zbyt sprzyjającej, deszczowej pogodzie. Po odczytaniu treści aktu erekcyjnego przez burmistrza Roberta
Kempę dokument ten został podpisany, a następnie włożony do metalowej tuby, która niezwłocznie trafiła
do betonowego sarkofagu. Symbolicz-

wnętrz tej placówki. Widać postępy na
budowie, zatem do zobaczenia za rok –
stwierdził Robert Kempa.
– Powstanie kolejna instytucja, z którą będziemy realizować Program Rozwoju Kultury, w którym edukacja i
uczestnictwo w kulturze są prioryteta-

Postępy na placu budowy są rzeczywiście imponujące. Pod koniec maja była to jeszcze łąka znana mieszkańcom
Ursynowa z odbywających się tu często
imprez plenerowych. Maurycy Bryła,
prezes Moris Polska (wykonawcy inwestycji) ocenił, że najgorszy etap prac

nego zamurowania dokonali przedstawiciele władz, inwestora oraz ursynowscy radni. Następnie sarkofag został podniesiony przez dźwig i opuszczony w fundamenty Centrum Kultury Ursynowa.
– To bardzo istotna dla nas inwestycja. Niespełna trzy lata temu mówiłem,
że taki dom kultury powstanie. Mam
nadzieję, że za kilkanaście miesięcy będziemy mieli możliwość zwiedzania

mi. Mam nadzieję, że już wkrótce Centrum Kultury Ursynowa będzie mogło
dołączyć do dwóch programów realizowanych w Warszawie: europejskiego
projektu Adeste, zajmującego się m. in.
uczestnictwem w kulturze oraz Laboratorium Edukacji Kulturalnej – tak skomentowała uroczystość wmurowania
kamienia węgielnego Joanna Szwajcowska, wicedyrektor stołecznego Biura Kultury.

został już zrealizowany. W marcu można się więc spodziewać stanu surowego
zamkniętego.
– Jestem niesamowicie szczęśliwa.
Przez długi czas byłam po stronie sceny,
ponieważ śpiewałam 40 lat. A teraz się
cieszę, że wreszcie powstanie instytucja,
w której znajdą się fantastyczni profesjonaliści, którzy będą wyszukiwać talenty – wskazała niezwykle wzruszona radna Elżbieta Igras.

Jak będzie wyglądało Centrum Kultury Ursynowa?
Na parterze zostanie zlokalizowany
hol wejściowy z galerią oraz klubem
muzycznym, szatnie, sala widowiskowa i garderoby. Zespół sal dydaktycznych zaprojektowano na drugim i trzecim piętrze. W budynku przewidziana
jest sala widowiskowa na 350 osób oraz
scena z pełną technologią, jaka jest wymagana. Na drugiej kondygnacji zaprojektowano pokoje administracyjne
i salę wielofunkcyjną z widownią na
100 osób, przystosowaną do przeprowadzania w niej widowisk artystycznych. Sala wielofunkcyjna może być
również wykorzystywana, jako baletowa (po złożeniu foteli). Łączna powierzchnia użytkowa Centrum Kultury Ursynowa to 3 421,58 m?. Przed budynkiem powstanie parking na 107
miejsc postojowych.
Centrum Kultury Ursynowa znajdzie się w sieci Warszawskich Domów
Kultury, które są ważnym ogniwem
realizacji przyjętego przez Radę Warszawy Programu Rozwoju Kultury do
2020 roku. Na podstawie strategicznego dokumentu „Miasto i obywatele”
realizuje się zakrojoną szeroko politykę kulturalną, która uwzględnia zarówno twórców kultury, jak też jej odbiorców, mających w niej aktywnie
uczestniczyć, będąc nie tylko jej konsumentami, ale też współtwórcami. Na
terenie Warszawy działalność kulturalną prowadzą 24 dzielnicowe domy
kultury, z czego w ciągu ostatnich 11
lat modernizacje przeszły m. in.: Służewski Dom Kultury, PROM Kultury
Saska Kępa, Wawerskie Centrum Kultury, Wolskie Centrum Kultury, Białołęcki Ośrodek Kultury, Trzy Pokoje z
Kuchnią.
RK
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Londyn zaśpiewa z Ursynowem
W najbliższą sobotę, 18 listopada o godz. 17.30 w Kościele pw. Św. Tomasza przy ul. Dereniowej 12 odbędzie się niezwykły międzynarodowy koncert z udziałem znakomitego londyńskiego chóru. W czasie koncertu dwukrotnie zabrzmi “Requiem”.
– W maju tego roku nawiązaliśmy kontakt z dyrygentką Chóru Coro dell’Angelo w Londynie Violettą Gawarą, proponując wymianę międzynarodową naszych zespołów. Przy niezwykle przychylnej reakcji szybko udało się ustalić termin wspólnych koncertów na listopad 2017. W ślad za tym – 11 listopada, a więc w
Święto Niepodległości – Ursynowski Chór Iuvenis wystąpił w Londynie razem z Coro dell Angelo (dyr. Violetta Gawara) wykonując: “Requiem” Gabriela Faure oraz “Requiem” Jakuba Kaczmarka. Chór spędził kilka dni w Londynie, przygotowując się do
koncertu.
– Zostaliśmy bardzo ciepło ugoszczeni przez chórzystów z
Coro dell’Angelo. Fantastyczna energia i niezwykła sympatia
widowni, nagradzającej wspólny występ owacją na stojąco, sprawiła, że bardzo miło wspominamy nasz pierwszy zagraniczny
koncert. A już w sobotę 18 listopada Coro dell Angelo weźmie razem z nami udział w koncercie w kościele św. Tomasza – w tym
samym repertuarze. Tym razem gospodarzami oraz słuchaczami będą ursynowianie – mówi dyrygent Jakub Kaczmarek.
W sobotnim koncercie wystąpią:
Soliści – V. Gawara, A.Klimczak, M.Janicki
Chóry – Coro dell’Angelo , Iuvenis
Krzysztof Łazutka, Piotr Mika – organy
Kwartet smyczkowy
Jakub Kaczmarek – dyrygent

Dyktando już w najbliższą niedzielę

W niedzielę, 19 listopada, o godzinie 10.00, w sali Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Dereniowej 48 odbędzie się XII Ursynowskie Dyktando.
Przedsięwzięcie organizowane przez Urząd Dzielnicy od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Ursynowa. Od 2012 r. nosi imię wybitnego ursynowianina Andrzeja Ibisa-Wróblewskiego, który był inicjatorem uchwalenia ustawy o języku polskim i powołania Rady Języka Polskiego, pozostając jej honorowym członkiem do końca życia. Tradycyjnie uczestnicy zmierzą się z tekstem przygotowanym przez prof. dr. hab. Jerzego Bralczyka oraz doc. dr Grażynę Majkowską.
Zapisy na dyktando już się zakończyły. Zgodnie z informacjami
przekazanymi przez urząd „chęć udziału w dyktandzie zgłosiło już
prawie 300 osób. Tradycyjnie większość stanowią kobiety (prawie
70%) – 202 zgłoszenia. Udział w dyktandzie zadeklarowało także
89 mężczyzn. Najstarszy uczestnik urodził się w 1932 roku (mieszka na Ursynowie), 4 najmłodszych urodziło się w 2009 roku. Większość zgłaszających się do udziału w dyktandzie pochodzi z Warszawy (240 osób), z czego z Ursynowa aż 164 osoby. Dla chcących
sprawdzić swoje umiejętności zaplanowano transmisję z tego wydarzenia, dostępną na stronie internetowej www.ursynow.pl
– Gorąco zachęcam mieszkańców, którzy nie zgłosili się do udziału
w dyktandzie, do śledzenia zmagań z ortografią za pośrednictwem naszej strony internetowej – mówi Robert Kempa, burmistrz Ursynowa.

Kreatywne warsztaty dla dzieci i młodzieży!

Plac zabaw przy Warchałowskiego otwarty!
Nowy plac zabaw przy Warchałowskiego to kolejna ursynowska inwestycja z Budżetu Partycypacyjnego. Plac znajduje się pomiędzy blokami Wasilkowskiego 1a i Warchałowskiego 2, blisko ul. Płaskowickiej. Inwestycja została zrealizowana za kwotę 260 760 złotych w ramach projektu „Bezpieczny plac zabaw dla dzieci”. Plac pozwala dzieciom uruchomić wyobraźnię, jest miejscem do świetnej
zabawy, stwarza szansę na niezapomniane przeżycia na imielińskim podwórku.
–To kolejna, obok otwartej ostatnio siłowni plenerowej, inwestycja wspierająca aktywność fizyczną i ruch na świeżym powietrzu, tym razem skierowana do najmłodszych mieszkańców. Życzę zarówno dzieciom jak i ich rodzicom, aby wspólnie spędzali czas na nowym placu zabaw– mówi Robert Kempa, burmistrz Ursynowa.

Na Ursynowie trwają bezpłatne zajęcia, które odbywają się w soboty ramach
projektu Budżetu Partycypacyjnego “Przygodowy plac
zabaw”. Tematem najbliższych zajęć, które odbędą się
18 listopada, będzie podwodny świat i łódź podwodna.
A gdyby zanurzyć się w łodzi
podwodnej własnej konstrukcji i
spotkać mieszkańców głębin? Syreny, rekiny ośmiornice. Zabawa
ze światłem i złudzeniami optycznymi – czytamy w opisie zajęć.
Warsztaty odbywają się w soboty, w godzinach 11.00 – 14.00,
w Natolińskim Ośrodku Kultury, przy ul. Na Uboczu 3 w terminach:
• listopad: 18, 25
• grudzień: 2, 9, 16
Obowiązują zgłoszenia:
Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłosić udział dziecka w
warsztatach:
1. telefonicznie pod nr tel. 22
648 65 81
2. drogą elektroniczną
nok@nok.art.pl
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50. Warszawska Olimpiada Młodzieży

Tylko Śródmieście lepsze niż Ursynów
ki fair play, bo nie zwycięstwa są tutaj
najważniejsze, ale współpraca i dzielenie wspólnej pasji do sportu – powiedział podczas uroczystego zakończenia WOM Janusz Samel, dyrektor Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m. st. Warszawy.
Łącznie w zawodach eliminacyjnych
i finałowych 50. Warszawskiej Olimpiady Młodzieży uczestniczyło około
64 600 sportowców.
W zawodach finałowych, rozgrywanych na poziomie stołecznym z udziałem zwycięzców eliminacji dzielnicowych, uczestniczyło:
– 4 117 zawodników i zawodniczek
ze 128 szkół podstawowych (w 2016
roku: 4054 sportowców ze 125 szkół, a
w 2015 roku: 3771 zawodników i zawodniczek ze 110 szkół);
– 5 119 zawodników i zawodniczek
z 89 gimnazjów (w 2016 roku na tym
poziomie rozgrywek udział wzięło
5163 zawodników i zawodniczek z 89
szkół, a rok wcześniej 4930 z 90 gimnazjów);

– 1 753 zawodników i zawodniczek
z 83 szkół ponadgimnazjalnych (1867
zawodników i zawodniczek z 83 szkół
ponadgimnazjalnych wzięło udział w
WOM w roku 2016, a w 2015 było ich
1820 z 85 szkół).
W eliminacjach dzielnicowych
uczestniczyło:
– 24 653 zawodników i zawodniczek
ze 191 szkół podstawowych (w 2016
roku było ich 24 988 ze 181 szkół, a w
2015 roku 26 470 ze 170 podstawówek);
– 21 552 zawodników i zawodniczek
ze 133 gimnazjów (21 446 zawodników i zawodniczek ze 127 gimnazjów
wzięło udział w zawodach w 2016 roku,
a w 2015 20 830 młodych sportowców
ze 124 gimnazjów);
– 7 391 zawodników i zawodniczek z
89 szkół ponadgimnazjalnych (w 2016
roku startowało 6891 zawodników i zawodniczek z 87 szkół, a rok wcześniej
6895 sportowców z 86 szkół ponadgimnazjalnych).
RK

FOTO ALEKSANDER DOMAŃSKI

Dobiegła końca sportowa rywalizacja w 50. Warszawskiej
Olimpiadzie Młodzieży. W ubiegłym tygodniu, młodzi stołeczni
sportowcy zostali udekorowani
medalami. W tym roku najlepiej wypadły dzielnice Śródmieście i Ursynów.
Ursynowskie podstawówki wygrały klasyfikację łączną w stolicy. Podobnie gimnazja. Liceum nr 70 im. Aleksandra Kamińskiego było najlepsze w
zestawieniu wszystkich warszawskich
szkół ponadgimnazjalnych. Gimnazjum nr 92 im. Jana Ursyna Niemcewicza zajęło drugie miejsce w swojej klasyfikacji. W dwóch najważniejszych

zestawieniach – medalowym i ogólnym – Ursynów przegrał tylko ze Śródmieściem.
Warszawska Olimpiada Młodzieży
jest corocznym wydarzeniem sportowym z wieloletnią tradycją, którego celem jest upowszechnianie sportu w stolicy. Dzięki niemu Warszawa zajmuje
pierwsze miejsca we współzawodnictwie wojewódzkim i ogólnopolskim.
Zawody organizowane są na poziomie
szkolnym, dzielnicowym oraz stołecznym, a młodzi sportowcy rywalizują ze
sobą w takich konkurencjach jak koszykówka, biegi przełajowe, tenis stołowy, piłka nożna czy unihokej. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji repre-

zentują stolicę w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.
Wydarzenie to jest finansowane
przez urząd miasta. W roku szkolnym
2015/2016 na zawody w relacji szkolnej
przeznaczonych zostało 470 tysięcy złotych, a w obecnym sezonie (2016/2017)
kwota ta wyniosła 540 tysięcy złotych.
– Warszawska Olimpiada Młodzieży
to nie tylko system sportowy, to także
system wychowania młodzieży, przeciwdziałanie agresji, profilaktyka zdrowotna i społeczna. Dziękuję wszystkim
nauczycielom i dyrektorom szkół, którzy swoim zaangażowaniem krzewią
wśród naszych młodych zawodników
ideę aktywności fizycznej, ale też wal-

Czy mieszkańcy ul. Kazury polubią nowy żłobek?
Do Stowarzyszenia
Otwarty Ursynów docierają liczne sygnały mieszkańców zaniepokojonych
sytuacją komunikacyjną
na osiedlu Kazury, również w pobliżu żłobka,
którego budowa wkrótce
się rozpocznie.
W czerwcu radny Paweł Lenarczyk zwracał na to uwagę w
swojej interpelacji. W naszej ocenie budowa nowego żłobka jest
dobrą okazją, aby organizacja
ruchu została tak zaprojektowana, by nie wprowadzać dodatkowego strumienia samochodów do wewnątrz osiedla.
Na Ursynowie od lat nie przybywa miejsc w publicznych zakładach opiekuńczo-wychowawczych (żłobkach) dla dzieci
w wieku do około 3 lat, których
rodzice lub opiekunowie pracują poza domem. Jak pisze jedna
z mam, „zapisanie dziecka do
żłobka na Ursynowie graniczy z
cudem”. W dzielnicy od 26 lat
nie powstała ani jedna taka placówka. Wyjątek stanowi żłobek
przy ulicy 6 Sierpnia, ale ze
względu na swoją lokalizację i
przeważający w godzinach rannych kierunek przemieszczania
się do centrum Warszawy, nie
jest brany pod uwagę przez wielu rodziców z Ursynowa. Jednak
perspektywa powstania nowych
żłobków na Ursynowie nabiera
obecnie realnych kształtów. Jedna z dwóch nowych placówek
ma powstać przy ulicy Kazury.
W związku z brakiem miejsc
w publicznych żłobkach w naszej dzielnicy, przedsięwzięcie
to powinno spotkać się z przychylnym przyjęciem. Ale jak
można zauważyć, wielu miesz-

kańców osiedla przy ulicy Kazury, sąsiadujących z nową inwestycją, jest z tego powodu niezadowolonych. Rodzi się zatem
pytanie, dlaczego?
Odpowiedzi na tak postawione pytanie należy poszukać w
założeniach i opisie przedmiotu
zamówienia tego przedsięwzięcia. Poniżej przytaczam podpunkt 2.5 tego opisu:
„Komunikacja i miejsca parkingowe. Projekt zakłada włączenie się do drogi publicznej powiatowej (ul. Stryjeńskich)
istniejącym zjazdem. Obsługa
komunikacyjna żłobka będzie
zapewniona poprzez wykorzystanie istniejącej ulicy Kazury jako drogi wewnętrznej nie podlegającej przepisom Ustawy o Drogach Publicznych. Zaprojekto-

wano 24 miejsca postojowe (w
tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych). Inwestycja obejmuje miejscowe poszerzenia ulicy
Kazury do szerokości 5 m w celu umożliwienia parkowania na
projektowanych miejscach postojowych pod kątem 90 stopni.
Dodatkowo zaprojektowano
utwardzoną drogę dostaw dla
zaplecza kuchni projektowanego
żłobka. Pomiędzy budynkami
mieszkalnymi wielorodzinnymi,
znajdującymi się przy ul. Kazury
6 i Kazury 8, przewidziano przebudowę drogi polegającą na budowie chodników wzdłuż jezdni,
odcinkowym zawężeniu jezdni
do szerokości 4 m wraz z budową wyniesienia z przejściem dla
pieszych. Szczegółowe informacje zawarto w części drogowej

projektu budowlanego. Przebudowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kazury 6 i Kazury 8
wymaga demontażu ogrodzenia przydomowego ogródka
oraz trawnika, przesadzenia istniejących krzewów i wykonania
nowego ogrodzenia poza obrysem przebiegu chodnika. Roboty te wchodzą w zakres zamówienia.”
Główne zastrzeżenia i z tego
powodu wyrażany niepokój okolicznych mieszkańców przy ulicy
Kazury 8 do przedmiotu tego zamówienia są podyktowane troską o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców tego budynku, a szczególnie osób starszych
i dzieci oraz zwierząt domowych
(psy, koty), ponieważ wyjścia z
klatek schodowych będą zloka-

lizowane tuż przy nowej drodze.
Ponadto chodniki przy budynkach Kazury 6 i 8 będą zbyt wąskie (szczególnie przy Kazury 8
chodnik ma mieć szerokość tylko 1,5m) i niebezpieczne np. dla
przechodniów z wózkami dziecięcymi.
Są podnoszone również zastrzeżenia natury ekologicznej,
ponieważ droga dojazdowa do
żłobka będzie generowała emisję spalin oraz hałas w bezpośrednim sąsiedztwie ich budynków mieszkalnych, a także nastąpi dalsze uszczuplenie terenów zielonych i wycięcie niektórych drzew, w trakcie realizacji
inwestycji.
W związku z powyższym należy ponownie przeanalizować
kilka innych rozwiązań towarzy-

szących budowie żłobka. Na
przykład można byłoby zrezygnować z budowy drogi dojazdowej do żłobka pomiędzy budynkami przy Kazury 6 i 8. Wytyczenie kilkunastu miejsc postojowych dla rodziców odwożących dzieci do żłobka jest możliwe na terenie jednego z dwóch
parkingów przylegających do
ulicy Stryjeńskich, znajdujących
się w sąsiedztwie wyżej wymienionych budynków. Odległość
do pokonania przez rodziców i
dzieci z parkingu do żłobka wynosiłaby przecież tylko około 100
m. Zaopatrzenie żłobka w niezbędne do jego funkcjonowania
produkty może być na przykład
realizowane drogą od skrzyżowania ulicy Stryjeńskich z Kazury, przy budynku Kazury 2F.
Jest to skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną.
Biorąc powyższe pod uwagę,
uważam, że najlepszym rozwiązaniem jest prowadzenie dialogu z mieszkańcami osiedla Kazury i wypracowanie z nimi satysfakcjonującego rozwiązania.
Odpowiednim forum mogłaby
być np. merytoryczna komisja
Rady Dzielnicy Ursynów. Zdaniem Otwartego Ursynowa należy ze szczególną troską podejść do problemów zgłaszanych przez mieszkańców enklawy Kazury. W naszej opinii budując potrzebne obiekty użyteczności publicznej, bo takim
jest żłobek, należy odchodzić
od filozofii „muszę dojechać pod
drzwi”. Budowa nowego żłobka powinna zostać potraktowana jako okazja ku temu. Lepszej
po prostu nie będzie.
Krzysztof Schnitzer
Otwarty Ursynów
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OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 49 w związku z art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r, poz. 1257) w związku z art.
11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1496)

Prezydent m. st. Warszawy
zawiadamia,
że na wniosek Prezydenta m. st. Warszawy reprezentowanego przez Pana Roberta Kempę - Burmistrza Dzielnicy Ursynów oraz Pana Piotra Zalewskiego - Zastępcę
Burmistrza Dzielnicy Ursynów złożony w dniu 30.10.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – „budowy drogi publicznej gminnej (26a KD-D
D) na odcinku od ul. Tramblanki do ul. Kądziołeczki w Dzielnicy Ursynów w Warszawie”, na działkach nr ew. 4, 8/23, 8/35, 8/36, 18
z obrębu 1-08-33 i działkach nr ew. 21, 22, 23/1, 23/2, 30/2, 30/4, 31/3, 32/7 z obrębu 1-08-34.
pouczenie
Stosownie do art. 10 ustawy Kpa zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz prawo zgłaszania wniosków i zastrzeżeń. Z aktami
sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, al. KEN 61 pok. 308, 02-777 Warszawa, tel :
+22/443-74-15, fax : +22/443-72-91
Wnioski i zastrzeżenia można składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu
m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, tel : +22/443-73-03,
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ww. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stron
nie będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych
wnioskiem następuje w drodze obwieszczeń w urzędzie, w urzędowym publikatorze teleinformacyjnym – Biuletynie informacji Publicznej i w prasie lokalnej.
Publiczne ogłoszenie nastąpiło w dniu 16.11.2017r.
Stosownie do art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia.

Pierwszy rok Spółdzielczego Stowarzyszenie Kultury im. Stanisława Staszica

Promocja polskiej spółdzielczości
ukowych oraz w kręgu ludzi
sztuki, sympatyków spółdzielczości. Znaleźli się wśród nich:
prof. Lech Królikowski - historyk
i samorządowiec, prof. Bogdan
Grzeloński - historyk, b. ambasador RP w Kanadzie, a także
Wiesław Ochman - światowej
sławy tenor, śpiewak operowy.
Patronem Stowarzyszenia jest
prekursor ruchu spółdzielczego w Polsce, Stanisław Staszic,
który ponad 200 lat temu założył w Hrubieszowie pierwszą
na ziemiach polskich spółdzielnię rolniczą.
Zgromadzeni na Ursynowie
spółdzielcy podkreślali, iż
oprócz pozytywnych efektów

gospodarczych swojej działalności - rozliczanych przez rady
nadzorcze - oczekują za spółdzielczą działalność w sferze
społecznej chociażby tzw. dobrego słowa ze strony przedstawicieli władz państwowych i samorządu terytorialnego. W tym
miejscu przypomniano postać
Stefana Starzyńskiego - ostatniego przed wojną prezydenta
Warszawy - który podczas swojej misji w stołecznym ratuszu
nie tylko wspierał np. Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową
(WSM), ale wyjątkową troską
otaczał wszelkie organizacje
mieszkańców, bezinteresownie
działające na rzecz społeczeństwa stolicy. Przytoczono m.in.
przykład Towarzystwa Przyjaciół Saskiej Kępy, z którego Starzyński uczynił rodzaj inwestora zastępczego wielkiej inwestycji, jaką była wówczas budowa alei Waszyngtona. Emerytowani prawnicy, inżynierowie,
oficerowie i inni członkowie Towarzystwa Przyjaciół Saskiej
Kępy, nie szczędzili czasu, wysiłku, a często także własnych pieniędzy, aby nie zawieść zaufania prezydenta.
Miniony rok był okresem aktywnej pracy Stowarzyszenie
na rzecz popularyzacji idei
spółdzielczości oraz wspierania spółdzielczych placówek
kultury. Nic dziwnego, że jedno
z pierwszych spotkań miało
charakter kolędowania przy
FOT. ARCHIWUM CENTRUM
wspólnym stole. Z koncertem
KULTURY I PROMOCJI
kolęd wystąpił Zespół “Dereń”,
który powstał ponad 15 lat teDyrektor Justyna Kaban otrzymuje dyplom z rąk prezesa Stefana mu przy Domu Kultury SpółZajączkowskiego
dzielni Budowlano-MieszkaStowarzyszenie nie przypadkowo powstało na
spółdzielczym Ursynowie,
bo to właśnie spółdzielcy
byli inicjatorami jego założenia. Był wśród nich,
Stefan Zajączkowski,
obecny prezes Stowarzyszenia, który od ponad 30
lat jest mieszkańcem tej
dzielnicy. Wcześniej był on
twórcą i wieloletnim redaktorem naczelnym jedynego ogólnopolskiego pisma spółdzielczego “Tęcza
Polska”.
Inicjatywa powołania Stowarzyszenia zyskała uznanie i
wsparcie w środowiskach na-

FOT. SYLWEK ZIENKIEWICZ

Spotkanie z okazji 1. rocznicy powstania Spółdzielczego Stowarzyszenia Kultury im. S. Staszica. Od l.
Bogdan Grzeloński, Wiesław Ochman, Marek Jaroszkiewicz i Lech Królikowski
niowej “Imielin”. Odbywające
się od 17 lat Festiwale Spółdzielczych Zespołów Artystycznych w Polanicy-Zdroju - to pomysł Stefana Zajączkowskiego,
który w tym roku wręczył ustanowione przez Stowarzyszenie
wyróżnienie “Za zasługi w popularyzacji idei spółdzielczości” - Jerzemu Terleckiemu,
burmistrzowi tego gościnnego
dla spółdzielczej kultury dolnośląskiego kurortu, a także Justynie Kuban, dyrektor Centrum Kultury i Promocji.
Tym prestiżowym dyplomem
uhonorowano również: Helenę
Pośpieszyńską, główną księgową ze SBM “Imielin” oraz Spół-

dzielczość Spożywców “Społem”, której główna siedziba od
kilkudziesięciu lat mieści się na
Mokotowie, przy ulicy Grażyny.
Wśród odznaczonych znalazła
się również Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” w
Żukowie, woj. pomorskie. Stowarzyszenie ufundowało też
wyróżnienie dla najmłodszego
uczestnika Międzynarodowego
Turnieju w Akrobatyce Sportowej o Puchar Warsa i Sawy, który od lat odbywa się w Arenie
Ursynów.
Z okazji pierwszej rocznicy
powstania Stowarzyszenia odbyło się spotkanie w Klubie
Spółdzielczym przy ul. Ekolo-

gicznej na Ursynowie w trakcie
którego dyplom otrzymał Marek Jaroszkiewicz, prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej “Mokotów.
Interesującą informację o
pięknych kartach spółdzielczości
mieszkaniowej w Warszawie
przedstawił prof. Lech Królikowski. O odznaczeniu ustanowionym przez Stowarzyszenie i o
uznaniu jakim ono się cieszy
wśród spółdzielców powiedział
prof. Bogdan Grzeloński. Natomiast Wiesław Ochman podkreślił coraz bardzie znaczącą rolę
Stowarzyszenia we wspieraniu
spółdzielczej kultury.
yby
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Zalane przejście przy Parku Jana Pawła II

Przejście pod ul. Jastrzębowskiego

Funkcjonalność obszarów ekspresji
bardziej zrujnowanych przejść korzystają starzy i młodzi - bez wyjątku. Kiedyś, na etapie projektowania, przypisane były do nich funkcje sanitarne i
reklamowe, dziś są one pomijane przy
wszelkich modernizacjach i miejscowych inwestycjach, z którymi powinny
być integralnie powiązane, ale kto ma
tego pilnować ?
rzejścia podziemne pozostawione na pastwę losu, bez pomysłu ich wykorzystania, odstraszają swym wyglądem i stanem
technicznym, odbiegają od istniejących
obecnie standardów, bo nie są traktowane jako ważny element systemu komunikacyjnego przy modernizacji ich otoczenia. Przykładów nie brakuje. Przejście pod ul. Herbsta w kierunku całodobowej przychodni zdrowia i kościoła,
które powinno być bezkolizyjnym łącznikiem Pasażu Ursynowskiego, zostało
pominięte przy projektowaniu dwóch
sąsiadujących z nim Galerii i zamurowane do czasu interwencji mieszkańców.
Przy akceptowaniu założeń projektowych nowego budynku na rogu KEN i
Bartoka, nie uwzględniono wyjścia z
przejścia podziemnego, które połączyłoby Pasaż Stokłosy z nowym ciągiem
handlowym projektowanego budynku,
a przede wszystkim umożliwiłoby bezkolizyjne dojście do szkół i kompleksu
sportowego przy ul. Koncertowej (oba
przejścia podziemne Metra są równoległe do ulicy Bartoka).
o latach, kolejny burmistrz na
spotkaniu z mieszkańcami wyraził zdziwienie, że tam gdzie
funkcjonuje sklep rowerowy, istniało
kiedykolwiek podziemne przejście. Do
katalogu niechlubnych praktyk wpisuje się niestety nowo wyremontowane
przejście pod Doliną Służewiecką, łączące Ursynów z parkiem wzdłuż Potoku
Służewieckiego. Z tej pięknie zaprojektowanej bramy Ursynowa niewiele zo-
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Tyle zostało z przejścia pod ul. Bartoka
Z październikowego wydania
“Passy” dowiedziałem się, że w
świetle aktualnego nurtu
kształtowania miast, ursynowskie przejścia podziemne można
zakwalifikować do reliktów
przeszłości.
onadto mogłem poznać dość
oryginalną podbudowę ideologiczną tej opinii, ubraną w jakże piękne słowa i frazesy, co skłoniło
mnie do podjęcia polemiki z autorem tej
bulwersującej filozofii, wszak nie brak
jest w Polsce i na świecie, bardzo pozytywnych przykładów wkomponowania
przejść podziemnych w nowoczesny
system funkcjonowania miasta.
eraz przynajmniej wiem, że założenie zbędności tego rodzaju ciągów komunikacyjnych
mogło przyświecać projektantom zmodernizowanych ciągów handlowo - usługowych, okalających ursynowskie przejścia i urzędnikom uzgadniającym warunki zabudowy w oderwaniu od sąsiadujących przejść. Mogłem również zrozumieć motywację niektórych lokalnych
działaczy, udostępniającym puste ściany i sufity tego niechcianego podziemia
młodym talentom “poszukującym nowych obszarów ekspresji”. Autor artyku-
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stało. Rozkuto porządną kamienną
okładzinę, na której zainstalowane były gabloty reklamowe i wykonano kolejną prowizorkę - siermiężny tunel, graniczący ze zdewastowaną częścią pierwotnego przejścia.
swoim kwietniowym artykule zadałem pytanie o gospodarza terenu i jeszcze
raz muszę je powtórzyć. Choć w jednym z późniejszych wydań “Passy” znalazłem zapowiedź remontu obu przejść
pod ul. Bartoka, to jednak nie rozwiązuje to sprawy, bowiem potrzeba jest stałej troski o zachowanie całej infrastruktury i wprowadzenie takich mechanizmów, które gwarantowałyby uniknięcie dekapitalizacji. Grzechem nie jest
bowiem sprowadzenie ruchu pieszego
do podziemia lecz doprowadzenie tych
podziemi do odstraszającej ruiny.
rzejścia te powinny być zdecydowanie doświetlone i odwodnione, a wejścia do nich wymagają niejednokrotnie nowej niwelacji gruntu, celem umożliwienia wjazdu i wyjazdu rowerów i wózków. Przynajmniej połowa wyremontowanej powierzchni może być oddana na cele
handlowo - usługowe, nawet po symbolicznych opłatach, bowiem pomoże to w
utrzymaniu bezpieczeństwa i służyć będzie ożywieniu tych jakże ważnych
punktów naszych wędrówek. Zainteresowanie tą powierzchnią to nie jest
tylko sprawa podziemia, które z obu
stron jest naturalnie doświetlone, to
jest w głównej mierze sprawa ceny, która musi być właściw na bogatym już
rynku wolnych powierzchni użytkowych. Sposób wykorzystania tych powierzchni może być naprawdę atrakcyjny nie tylko dla okolicznych mieszkańców, czego przykładem może być
chociażby przejście przy GUS. Może był
wykorzystanie o dowolnym profilu: począwszy od sprzedaży owoców i kwia-
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łu pt. “Co zrobić z przejściami podziemnymi” odpłynął wprost przy filozoficznej
prezentacji wpływu ducha przemian
ustrojowych na przedmiotową materię,
pomijając realne i całkiem przyziemne
przyczyny wyłączenia przedmiotowych
przejść z życia miejskiego.
ako mieszkaniec tej części Ursynowa, która została wyposażona w owe “relikty przeszłości”,
chciałem wyrazić dezaprobatę takiej filozofii, która nie służy rozwiązaniu
wieloletnich zaniedbań i stara się
usprawiedliwiać bezczynność służb
właściwych do kształtowania ładu
przestrzennego i wykorzystania walorów danego terenu. Miasto to nie
jest tylko zlepek prywatnych interesów, ale przede wszystkim interes społeczny (publiczny), na straży którego
winien stać właściwy organ administracji lokalnej.
a kompleksowo i futurystycznie zaprojektowanym Ursynowie przejścia podziemne
stanowią wielki walor, którego nie potrafimy i nie chcemy wykorzystać. Nigdy nie były to ciągi donikąd, a bezkolizyjna droga do szkoły, sklepu, fryzjera, przystanku autobusowego, parku
czy kościoła. Do dziś, nawet z tych naj- Tyle zostało z przejścia pod Doliną Służewiecką
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tów, poprzez małą gastronomię, serwisy, mini siłownie, a na powierzchni wystawienniczej i informacji turystyczno
- handlowej kończąc. Ważne jest działanie, inspiracja i stworzenie odpowiednich warunków, a nie czekanie aż zgłosi się bogaty kontrahent, wyremontuje
ruinę i zamknie przejście, wbrew interesom mieszkańców.
ziwić może, że zaprezentowany artykuł napisany został
na Ursynowie, gdzie cały kręgosłup komunikacyjny opiera się o podziemną kolej, gdzie ludzie masowo
wchodzą i wychodzą z podziemi i tam
nie ma problemu z wykorzystaniem powierzchni, bo tam wkroczyła cywilizacja, bo tamte powierzchnie podlegają
innym dysponentom. Zaliczając przejścia podziemne do reliktów przeszłości należałoby odpowiedzieć na pytanie
co w zamian.
wężenie szerokich ulic (pod którymi zaprojektowano przejścia)
do jednego pasa ruchu (co jak
się okazuje nie poprawia bezpieczeństwa pieszych), budowanie kosztownych
wiaduktów, jak nad ul. Rzymowskiego
albo Czerniakowską, czy też instalowanie kolejnych świateł, doświetleń i ograniczników....a może wykorzystajmy lepiej to czego brakuje w innych rejonach
Warszawy, przejdźmy pod ulicą, przyjaznym, wyremontowanym przejściem i
w zaciszu, przy złożonym parasolu, wypijmy kawę, kupmy dla dziewczyny
kwiatek, czy obejrzyjmy przez szybę prezentację niemałego dorobku 40-lecia naszej Dzielnicy. Tam poczujemy się bezpieczniej, bo gdzieś w rogu zauważymy
“czujne oko” miejskiego monitoringu.
Jedno wydaje mi się pewne: pogodzenie
obszaru wyrażania ekspresji, z funkcjonalnością i powszechnie oczekiwanym
klimatem byłoby niezwykle trudne
Wa l d e k B i l s k i
mieszkaniec Ursynowa
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Dekomunizacja – zmiana nazw
ulic nawiązujących do totalitaryzmu

Upłynęło prawie 30 lat od transformacji
ustrojowej w Polsce, a jednak w wielu
miejscach nadal widnieją relikty niesławnej przeszłości. To najwyższy czas,
żeby z przestrzeni publicznej usunąć komunistyczne symbole.
W kwietniu ubiegłego roku weszła w życie
ustawa określająca niezbędne procedury oraz
narzędzia do przeprowadzenia dekomunizacji,
jednak samorząd warszawski zignorował ten
obowiązek – powiedział Zdzisław Sipiera, wojewoda mazowiecki. Wedle zapisów ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego
ustroju totalitarnego przez nazwy budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – samorządy miały obowiązek dokonać zmiany nazw
ulic i obiektów użyteczności publicznej do 2
września br. Wojewoda mazowiecki trzykrotnie
na piśmie poinformował wszystkie gminy i powiaty o wejściu w życie ustawy dekomunizacyjnej oraz o procedurach i terminach z nią związanych. Duża część mazowieckich samorządów
wywiązała się z obowiązków, jakie nałożyła na
nie ustawa. Część samorządów scedowała ten

obowiązek na wojewodę. – W tych wszystkich
przypadkach nie zawaham się skorzystać z ustawowych uprawnień. Samorząd warszawski miał
rok na nadanie nowych nazw i nie zrealizował zadania określonego w ustawie dekomunizacyjnej – powiedział Zdzisław Sipiera.
Wojewoda wydał 47 zarządzeń zastępczych, w
których nadano nazwę zgodną z ustawą, cztery z
nich dotyczą Ursynowa. I tak ul. Związku Walki
Młodych zmieni nazwę na Andrzeja Romockiego
“Morro”, ul. Służby Polsce zmieni się ulicę Kazimierza Kardasia “Orkana”, ul. Jana Wasilkowskiego w ulicę Wojciecha Kilara, a ul. Stanisława
Kulczyńskiego w ulicę Rodziny Ulmów.
Zgodnie z ustawą, zmiana nazwy dokonana na
jej podstawie nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.
Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych
zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są
wolne od opłat.
Ewa Filipowicz

Może powstać basen
na Zielonym Ursynowie
Jesteśmy grupą społeczników z Zielonego Ursynowa. Wystosowaliśmy do
Burmistrza Dzielnicy Ursynów petycję dotyczącą
budowy basenu na pustej
dużej działce przy ul. Puławskiej obok nowego Domu Kultury.

Społecznie w zbieranie podpisów zaangażowało się wiele
osób, instytucji oświatowych publicznych i prywatnych. Inicjatywa jest popierana zarówno
przez osoby starsze, młodzież
oraz rodziców dzieci, które chodzą do przedszkoli i szkół na trenie Zielonego Ursynowa.
W trakcie zbierania podpisów
pod petycją budowy Basenu na
Zielonym Ursynowie przy ul. Puławskiej zadano nam pytanie
„czy budynek basenu zmieści się
na działce przy nowym Domu
Kultury?”. O pomoc w tej odpowiedzi poprosiliśmy „Pracownię

Projektową Blokus” z Piaseczna
reprezentowaną przez architekta Pana Michała Pietrzaka. Architekci zaproponowali zlokalizowanie budynku basenowego,
o wielkości zbliżonej do pływalni SGGW (1300m kw.), w głębi
działki z wydzieloną przestrzenią od strony ulicy Puławskiej na

obsługę komunikacyjną i parking dla gości. Budynek nowego
basenu harmonijnie wpisuje się
pomiędzy istniejące obiekty:
przedszkola, domu kultury i
ośrodka zdrowia stanowiąc dopełnienie układu urbanistycznego.
Jak wynika z przytoczonej wyżej analizy, miejsca pod budowę
basenu jest wystarczająco dużo.
Reszta pozostaje w fantazji architektów, którzy będą realizować taką inwestycję. Należy tutaj wspomnieć, że basen, o który zabiegają mieszkańcy Zielonego Ursynowa, może być wyjąt-

kowy. Wysokość zabudowy (12
m) pozwala nie tylko na przyjęcie koncepcji obiektu podobnego do pływalni typy SGGW, ale
np. na wybudowanie głębszej
niecki basenowej z trampolinami
1.5m, 3m lub wieżą do skoków
(5 m, 7m) – wraz z widownią.
Zainstalowanie w części rekreacyjnej większej ilości zjeżdżalni o długości min. 70m. Obiekt
basenu mógłby posiadać również restaurację, bar np. z tarasem na dachu. Lokali gastronomicznych na ZU brakuje. Trudno
jeszcze nie dodać siłowni lub pomieszczeń związanych z odnową biologiczną.
Zebrane podpisy pod petycją
przekażemy do Urzędu Dzielnicy Ursynów w dniu 21 listopada
licząc na przychylenie się do
prośby Mieszkańców i podjęcie
przez Władze Dzielnicy natychmiastowych starań w realizacji
tego przedsięwzięcia.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy złożyli
podpisy oraz pomagali bezinteresownie w przebiegu i zbieraniu
podpisów.
Wszystkie argumenty dotyczące budowy basenu na terenie Zielonego Ursynowa zostały
wymienione w petycji, do której podpisania serdecznie zachęcamy
(www.petycjeonline.com/basen_na_zu). Szczegółowe informacje dostępne są
na Facebooku: Zielony Ursynów.
Ilość podpisów jest imponująca, a biorąc pod uwagę to, że
wiele z podpisanych osób ma
przynajmniej 1 dziecko w wieku
szkolnym, to do wyniku końcowego moglibyśmy spokojnie dopisać 50% więcej osób, które będą korzystać z basenu.
Poniżej rysunek planu sytuacyjnego wstępnej analizy terenu pod projektowany basen
sportowo-rekreacyjny autorstwa
mgr inż. arch. Michała Pietrzaka
z Pracowni Projektowej Blokus,
któremu dziękujemy za pomoc.
Marzena Zientara
K r z y s z t o f Wa r d z i ń s k i

50 tysięcy zgłoszeń w cztery lata
Ponad 52 tys. zgłoszeń
mieszkańców przez cztery
lata trafiło do Zarządu
Dróg Miejskich, za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa
19115.
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa 19115 wystartowało 4
listopada 2013 roku. Zarząd
Dróg Miejskich, jako jedna z kilku miejskich jednostek, od początku uczestniczył w tym projekcie. Większość zgłoszeń, które trafiają do ZDM, dotyczy awarii czy interwencji. Dotyczą
oświetlenia (31% zgłoszeń), wykruszeń na jezdniach (17,5%),
sygnalizacji świetlnej (14%),
uszkodzeń lub braku urządzeń z

organizacji ruchu (10%), korzystania z Veturilo (5%).
Jednak coraz częściej pojawiają się propozycje, które zmieniają miasto. Składane są wnioski
nie tylko o słupki blokujące parkowanie, ale również o zagospodarowanie przedeptów, zmianę
geometrii jezdni, wyznaczenie
przejść dla pieszych.
Październik był rekordowym
miesiącem pod względem liczby
zgłoszeń. 3137 trafiło do ZDM, a
od początku 2017 roku 17 583
(dla porównania w całym 2016
roku – 15 275 zgłoszeń). Od 4 listopada 2013 roku do ZDM
wpłynęło 52 045 zgłoszeń.
Zgłoszenia najlepiej kierować za pośrednictwem apli-

kacji 19115, dostępnej na
smartfonach lub pod numerem telefonu 19115 (opłata
standardowa wg stawki operatora), za pośrednictwem
portalu warszawa19115.pl,
adresu mailowego kontakt@um.warszawa.pl lub
czatu
warszawa19115.pl/web/portal/chat.
Pod koniec października br.
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa 19115 zostało docenione i ocenione przez niemiecką redakcję czasopisma CRN jako „jeden z pięciu najbardziej
nowatorskich europejskich projektów w zakresie cyfrowej
transformacji“.
ZDM

Patriotycznie w SGGW
Jak co roku, w Szkole
Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego pięknie uczczono kolejną, tym razem 99.
rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości. Patriotyczne pieśni śpiewali
studenci wraz z kadrą naukową.
W uczelnianym muzeum,
mieszczącym się w Bibliotece
Głównej przy Nowoursynowskiej, te integrujące społeczność
ursynowskiej placówki wspólne
śpiewy tradycyjnie już zaintonowali członkowie Ludowego Zespołu Artystycznego SGGW –
Promni, a na początek zabrzmiała wzruszająca melodia „Pierwszej Brygady”. Śpiewał między
innymi zaprzyjaźniony z uczelnią znany historyk, wybitny biografista i varsavianista – prof. dr
hab. Marian Marek Drozdowski,
syn Jana Drozdowskiego z I Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego oraz licznie zgromadzeni
powojenni rektorzy SGGW, w
tym obecny rektor – prof. dr hab.
Wiesław Bielawski.
Uczelnia może się pochwalić
pięknymi tradycjami patriotycz-

nymi (w tym numerze „Passy”
prof. Sławomir Podlaski przypomina sylwetki studentów SGGW,
którzy walczyli w Powstaniach
Śląskich). Podczas uroczystości
audytorium uczelniane mogło
akurat wysłuchać arcyciekawego
wykładu prof. Marty Kupczyńskiej na temat dokonań byłego
rektora (1955-1962), profesora
Kazimierza Krysiaka, długoletniego kierownika Zakładu Anatomii Zwierząt, naukowca wy-

specjalizowanego między innymi w tematyce archezoologicznej, inicjatora badań nad żubrem
w Polsce.
Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości zakończył Apel Poległych, a lista
pracowników i studentów
SGGW, którzy oddali życie za ojczyznę jest bardzo długa. Tylko
w latach 1939-1945 były to 453
osoby.
mp
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Ostatnie lata Rzeczypospolitej Szlacheckiej, niechlubna rola Poniatowskiego

Caryca Katarzyna II rozdawała karty
L e c h K r ó l i ko w s k i
Wchodzimy właśnie w jubileuszowy rok obchodów stulecia odzyskania
niepodległości. Dla bardzo wielu naszych rodaków data ta niewiele
znaczy. Data, jak data.
Dla naszych dziadów i
pradziadów natomiast
fakt odzyskania niepodległości był czymś nadzwyczajnym, wręcz nieprawdopodobnym.
ynikało to nie tylko z
cierpień w okresie
123 lat niewoli, ale
ze świadomości, że niewola była przede wszystkim winą naszych przodków, którzy zaniedbali sprawy własnego państwa
(słynne „jakoś to będzie”), a z
czego z radością skorzystali nasi sąsiedzi. Oczywiście, byli oni
(głównie Prusy) zainteresowani powiększeniem swego terytorium. Tyle że – jak głosi przysłowie: „okazja czyni złodzieja”.
Rzeczpospolita Obojga Narodów
w XVIII w. była totalnie bezsilna.
Jej los zależał jedynie od interesów państw ościennych, które z
sobą rywalizowały. W tej sytuacji sprzeczności między nimi
niekiedy ratowały naszą skórę.
Przykładem jest drugi rozbiór,
gdy intrygi Prus wyeliminowały
Austrię z podziału łupów.
dniu 25 listopada
1764 r. w kolegiacie
św. Jana Chrzciciela
w Warszawie odbyła się koronacja Stanisława Antoniego Poniatowskiego, który przyjął imię: Stanisław II August. Miał wówczas
32 lata, był przystojnym, inteligentnym, wykształconym i bywałym w świecie człowiekiem.
Urodzony 17 stycznia 1732 r. w
Wołczynie miał wszelkie możliwości zrobienia kariery, co w pełni wykorzystał. Jej początkiem
była znajomość z angielskim dyplomatą Charlesem Hunbury
Williamsem, którego poznał w
Berlinie w 1750 r. Spotykał się z
nim m. in. w Dreźnie, ale największe znaczenie miał pobyt w
Petersburgu, gdzie pełnił funkcję
prywatnego sekretarza brytyjskiego ambasadora, którym
wówczas był Williams. W Petersburgu w grudniu 1755 r. Poniatowski nawiązał romans z Katarzyną, żoną wielkiego księcia Piotra Romanowa (późniejszego cara Piotra III), a owocem związku
była córka Anna. Poniatowski z
Petersburga wyjechał w 1758 r.
W lipcu 1762 r. Katarzyna dokonała politycznego przewrotu i objęła władzę w Rosji. Już 2 sierpnia
1762 wysłała do Poniatowskiego
list, w którym poinformowała
go, że podjęła działania celem
uczynienia go królem. 11 kwietnia 1764 r. Prusy i Rosja podpisały porozumienie co do wyboru w
Polsce wspólnego kandydata.
Elekcja Poniatowskiego na polach warszawskiej Woli miała
miejsce 7 września 1764 r. Nie
jest jednak dziełem przypadku,
że koronacja odbyła się 25 listopada, a więc w dniu imienin carycy.
adzwyczaj interesujący opis ostatnich lat
Rzeczypospolitej Szlacheckiej zawiera praca Roberta
Howarda Lorda pt.: „The second
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partition of Poland, a study in
diplomatic history”, wydana
pierwotnie w Cambridge w 1915
r., a w Polsce w 1984 r. pt.: „Drugi rozbiór Polski”. Dzieło to napisane przez bezstronnego obserwatora i oparte na wielu nieistniejących obecnie dokumentach wręcz poraża opisami stanu
naszego państwa oraz obłudy i
pazerności państw ościennych.
W pracy – zgodnie z tytułem –
przeanalizowano dzieje drugiego rozbioru, ale dla jasności
omówiony został także pierwszy i trzeci rozbiór. W dalszej
części niniejszego tekstu przytoczę obszerne fragmenty z pracy
R.H. Lorda, które – być może –
pozwolą lepiej zrozumieć realia
tamtej epoki.
.H. Lord napisał m. in.
(s. 291): „Pierwszy rozbiór miał to do siebie,
że stanowił jedyny wypadek podziału państwa przez mocarstwa,
które nie prowadziły z nim wojny,
i że nastąpił bez uprzedniego rozlewu krwi. (…) Drugi rozbiór stanowił jeszcze większy krok w tym
kierunku. W 1793 r. mocarstwa
rozbiorowe nawet nie zadały sobie trudu (mimo, że uczyniły to w
1772 r.), by powołać się na jakiekolwiek wydobyte z archiwów
prawa historyczne, przynajmniej
dla formalnego zadośćuczynienia europejskiemu poczuciu legalizmu. Uzurpację swoją usprawiedliwiały koniecznością utrzymania kordonu sanitarnego wo-
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chwiejna i niemożliwa do utrzymania. Polacy, przygnębieni rosyjską inwazją z 1792 r., zdradzeni kolejno przez pruskiego
sprzymierzeńca, własnego króla
i otumanionych targowiczan,
spostrzegli, że wbrew obietnicom „rycerskiego” Fryderyka
Wilhelma” i „wielkodusznej’ Katarzyny II pozbawiono ich połowy własnego terytorium. Z Polski pozostał jedynie żałosny kadłub. Ale i te jej resztki nie miały korzystać z pełnej niepodległości. Oddziały rosyjskie nadal
okupowały kraj, a ambasador
imperatorowej otrzymał polecenie kierowania wszystkimi sprawami Rzeczypospolitej”. Stan taki budził niezadowolenie i sprzeciw w kręgach patriotycznych,
które podjęły przygotowania do
przeciwstawienia się zaborcom
siłą. Powstanie rozpoczęło się 12
marca 1794 r. w Ostrołęce od
buntu brygady Madalińskiego,
która rozpoczęła wówczas marsz
w kierunku Krakowa. Wkrótce
powstanie pod wodzą Tadeusza
Kościuszki objęło obszar od Krakowa po Wołyń, Żmudź, a nawet Kurlandię. Rosyjski ambasador w Rzeczypospolitej Osip A.
Igelström wpadł po wybuchu powstania w panikę i poprosił o pomoc Prusaków, którzy szybko
przystąpili do tłumienia rozruchów, odnosząc wkrótce zwycięstwo pod Szczekocinami (6
czerwca 1794). Później połączone siły prusko-rosyjskie obległy

wojną zaangażowana była Austria, która robiła wszystko, aby
wciągnąć w nią także Prusy. Za
pomoc Austria obiecała wynagrodzić Prusaków nabytkami w
Polsce. Dla eleganckiego przedstawienia rozboju na Rzeczypospolitej ów proceder nazwano
„indemnizacją”. Było to dla Prus
„wynagrodzenie strat i szkód” (indemnizacja), jakie Fryderyk Wilhelm II ponosił w wojnie z rewolucyjną Francją. Wykorzystanie
Prus w tłumieniu powstania w
Polsce nadzwyczaj zaniepokoiło
Austrię, która obawiała się kolejnego pominięcia w grabieży ziem
polskich, bo przecież Prusy nie
będą walczyć za darmo, co nieustannie przypominał de Nassau
– przedstawiciel pruskiego monarchy w Petersburgu. Zaistniała
wówczas konieczność zapłaty
Prusom za „usługę” przesądziła
o trzecim rozbiorze Polski. Jedynym poważnym problemem był
podział łupów, którego wstępny
projekt już w maju 1794 r. przygotował carski minister Aleksander
Bezborodko. Austrii nie wiodło
się w wojnie na Zachodzie, toteż
ze wzmożoną determinacją walczyła o łupy w Polsce. W nocie
austriackiego ministra spraw zagranicznych Johanna Thuguta z
11 sierpnia 1794 r., wysłanej do
Petersburga, Austria domagała
się dla siebie: „województwa krakowskiego i sandomierskiego na
lewym brzegu Wisły, wszystkich
ziem pomiędzy Wisłą a Bugiem;
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ziemie te zostały zabrane Prusom i włączone do Księstwa, a w
1815 r. do Królestwa Polskiego,
stanowiąc w przyszłości część
guberni suwalskiej.
od koniec 1794 r. rokowania w sprawie podziału ziem polskich były w impasie. Katarzyna – mająca swoje wojska w Warszawie –
rozdawała karty. Nie zgadzała
się na żądania Austrii i była niechętna Prusom. Korzystając z
osłabienia pozycji Prus, 3 stycznia 1795 r. Rosja i Austria podpisały trzy tajne „deklaracje rządowe”, z których jedna była de
facto traktatem trzeciego rozbioru. Niechęć Rosji, a szczególnie
Austrii do Prus znacznie zwiększył podpisany 5 kwietnia 1795
r. w Bazylei traktat kończący
wojnę francusko-pruską, co
otwierało drogę do sojuszu pomiędzy Prusami, Francją, Szwecją i Turcją, a w rezultacie do
ocalenia Polski. Ta wizja mocno
zaniepokoiła Austrię i Rosję.
hcąc zapobiec „nieszczęściu”, Austria
skoncentrowała latem
1795 r. w Galicji, Czechach i na
Morawach 80 tys. żołnierzy, a
Rosja 90 tys. w Polsce pod wodzą Suworowa. R.H. Lord napisał (s. 304): „Dnia 10 sierpnia
1795 r. posłowie Austrii i Rosji
przedstawili w Berlinie traktat
rozbiorowy, nie usiłując nawet
zbytnio go tłumaczyć ani usprawiedliwiać, a żądając tylko stanowczo, aby Prusy zaakceptowały porozumienie w jego aktualnej formie. Początkowo na
dworze berlińskim zapanowało
oburzenia i zamieszanie, lecz
bardzo prędko zdecydowano się
na prawie całkowity odwrót. Ministrowie pruscy zgodzili się w
pełni na żądania rosyjskie.
eszcze przez kilka miesięcy trwały targi pomiędzy zaborcami, by
ostatecznie 24 października
1795 r. w Petersburgu (Carskim
Siole) podpisać traktaty rozbiorowe. „Na mocy konwencji petersburskiej z 15/26 stycznia
1797 r. trzy mocarstwa dokonały koniecznego uporządkowania sprawy długów Rzeczypospolitej, długów Stanisława
Augusta i różnych innych problemów. W odrębnym tajnym
artykule państwa te składały
wzajemne zobowiązania, że
„nigdy nie będą używać w tytu-
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kół niebezpiecznych ognisk zaraźliwych idei politycznych (…)
oraz prawem do „indemnizacji”
za tak dobroczynne wysiłki. Jeśli
bezczelny fałsz i cynizm podobnego tłumaczenia mógł wstrząsnąć
nawet XVIII-wieczną Europą, to
pogwałcenie przez oba mocarstwa rozbiorowe (Prusy i Rosję –
przyp. LK) wszystkich obietnic i
zobowiązań wobec Polski w jeszcze większym stopniu wzburzyło
opinię światową”. W wyniku II
rozbioru Prusy otrzymały największy w swojej dotychczasowej historii przyrost terytorialny.
Natomiast łupy Rosji były jedną z
dwóch lub trzech największych
aneksji dokonanych kiedykolwiek
(do tego czasu) przez jakiekolwiek nowożytne mocarstwo europejskie. W tym miejscu R.H.
Lord przytacza ówczesną doktrynę, że „powiększanie własnego
terytorium jest najmilszym i najgodniejszym zajęciem każdego
suwerennego władcy”.
.H. Lord napisał m. in.
(s. 292).: „Wskutek
drugiego rozbioru Polski (1793) powstała sytuacja
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Warszawę (13 lipca – 6 września 1794 r.), ale bez sukcesu.
Pruski monarcha Fryderyk Wilhelm II jak niepyszny wycofał się
spod Warszawy. Rosjanie także
odeszli, ale nie wycofali się z
wojny, a po przegrupowaniu i
uzupełnieniu pokonali Polaków
pod Maciejowicami, dokonali
rzezi Pragi, co spowodowało
poddanie się Warszawy oraz, w
połowie listopada 1793 r. ostatecznie pokonali polskie siły. Caryca Katarzyna II tryumfowała.
R.H. Lord napisał (s. 292): „Po
raz pierwszy granice trzech mocarstw miały się zetknąć, problem polegał więc już nie na
tym, ile każde z nich miało zabrać Polakom, lecz ile mogło
odebrać dwóm pozostałym”.
a lekcjach historii omawia się poszczególne
fazy Powstania, ale
nadzwyczaj rzadko przedstawia
się ówczesne wydarzenia na szerszym europejskim tle. Trzeba
więc pamiętać, że jest to okres
tuż po Rewolucji Francuskiej, gdy
europejskie potęgi walczą z jakobińską Francją. Najbardziej w tę
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a za Bugiem Wołynia, Brześcia
Litewskiego i – jeśli to możliwe –
szerokiego pasa, rozciągającego
się na wschód aż po Pińsk, a na
północ aż do Narwi” (R.H. Lord,
s. 298). Prusacy natomiast tak
sformułowali swoje apetyty (w
lipcu 1794 r.) odnośnie polskich
obszarów:
1) Południowo-wschodniego,
obejmującego Warszawę i Kraków, wszystkie ziemie na lewym
brzegu Wisły, a na północ od tej
rzeki rejon sięgający Pułtuska
nad Narwią;
2) Północno-wschodniego,
obejmującego znaczną część
Kurlandii i Żmudzi na zachód
od rzeki Windawy.
ieudane oblężenie
Warszawy w lecie
1794 r. pozbawiło Prusaków szacunku Katarzyny, a
tym samym ich przyszłe nabytki w Polsce zostały mocno okrojone. Z postulowanych obszarów na północnym wschodzie
otrzymali pasek terytorium pomiędzy ówczesną granicą Prus a
rzeką Niemen. Po utworzeniu w
1807 r. Księstwa Warszawskiego
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łach swoich monarchów określenia Królestwo Polskie”, aby
raz na zawsze wymazać z kart
historii nawet ślad imienia Polski” (R.H. Lord, s. 304).
igantyczne długi polskiego monarchy – które w istotny sposób
wpłynęły na losy naszej ojczyzny – wynikały nie tylko z finansowania różnego rodzaju przedsięwzięć publicznych, jak np.
Szkoła Rycerska, ale w dużej
mierze z dosyć beztroskiego szafowania pieniędzmi, m. in. na
liczne miłości i miłostki, albowiem zgodnie z podjętymi zobowiązaniami, kandydatka na
żonę króla musiała mieć akceptację Petersburga. Król pozostawał więc formalnie w stanie bezżennym, chociaż od dawna mówiło się, że Elżbieta Grabowska
była jego morganatyczną żoną,
z którą miał kilkoro dzieci (Aleksandrę, Izabelę, Stanisława, Michała i Kazimierza).
bdykację, która była
przysłowiowym ostatnim gwoździem do
trumny Rzeczypospolitej, Stanisław August Poniatowski podpisał w Grodnie 25 listopada 1795
r., składając tym samym hołd carycy Katarzynie w dniu jej imienin. Z Grodna przewieziony został do Petersburga. Tam następca Katarzyny – car Paweł – oddał
Poniatowskiemu do dyspozycji
Pałac Marmurowy, w którym były król zmarł 12 lutego 1798 r.
Pochowany został w kościele św.
Katarzyny przy Newskim Prospekcie. W końcu lat 30. XX w.
władze radzieckie stwierdziły,
że budynek wymaga remontu,
w czym sarkofag Poniatowskiego jest przeszkodą. Poprosiły
więc władze II RP o zabranie
szczątków króla. Prochy przewiezione zostały do Polski i pochowane w kościele parafialnym
w Wołczynie, gdzie Poniatowski
się urodził. W wyniku układów
jałtańskich, tereny II RP na
wschód od Bugu weszły w skład
ZSRR. Wołczyn znalazł się po
sowieckiej stronie rzeki. Dopiero
w latach 80. XX w., dzięki staraniom przede wszystkim prof.
Marka Kwiatkowskiego, doszło
do przewiezienia resztek zdewastowanej i rozgrabionej trumny
do Polski i pochowania symbolicznych prochów w podziemiach katedry św. Jana Chrzciciela w Warszawie.
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Piórem Derkacza

W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Czy jaja są droższe z winy Herkulesa?
ak wiadomo, wielokrotne powtarzanie jakiejś tezy sprawia, że staje się ona
obecna w naszej świadomości. Nie musimy koniecznie w nią wierzyć, a i
tak przenika do naszego umysłu, staje się częścią życia i to w wielu jego
aspektach. Przez lata powtarzano nam, że programy prospołeczne to koszt nie do
udźwignięcia dla polskiego budżetu. Obecny rząd wprowadził je z powodzeniem, pokazując niedowiarkom i sceptykom, że wystarczy chcieć i mieć silną determinację oraz odpowiednich ludzi, którzy potrafią wprowadzić pomysł w życie, aby osiągnąć zaplanowany cel.
Na naszych oczach dzieją się „cuda”. To, co wcześniej było niemożliwe, teraz staje się faktem. Rozwój gospodarczy Polski wynosi 4,7 procent. Strzałem w dziesiątkę okazał się program 500+. Do budżetu wpływają miliardy złotych z podatku VAT, które dotąd znikały w niewyjaśnionych okolicznościach. Bezrobocie utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie. Wdrażane są kolejne prorozwojowe programy. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy już na końcu drogi prowadzącej do modernizacji kraju. Przeciwnie, to dopiero początek dobrych zmian. Przed nami kolejne reformy i zadania wymagające dalszej, tytanicznej pracy. Nie ma co ukrywać, że konieczna jest również wielka determinacja poszczególnych ministrów i rządzącego zespołu. Stojące przed nimi wyzwania wydają się być
na miarę dwunastu prac Herkulesa. Wciąż trwa usuwanie skutków zaniedbań i patologii po poprzednikach. Na myśl przychodzi czyszczenie stajni Augiasza, które Herkules doprowadził do porządku.
Wydaje się, że było to łatwiejszym zadaniem niż wyjaśnienie afer, które miały miejsce za poprzednich rządów i ich rozliczenie, o czym świadczą przeciągające się próby wyświetlenia ich przez powołane do tego komisje sejmowe.
Jak widzimy, praca to iście syzyfowa, a postępy są powolne. Mimo to dowiadujemy się coraz to
nowych rzeczy w wielu kwestiach m. in. dotyczących tzw. reprywatyzacji w stolicy i innych miastach.
Należy uzbroić się w cierpliwość, bo oczyszczanie z toksycznych „złogów” trwa. Nie wszystko idzie
jednak tak gładko. Drogie są jaja i masło. Wprawdzie wydaje się, że to przejściowe skutki różnych
okoliczności, ale jednak. Może też zdrożeć energia. Zwykle u źródeł legendy leży ziarno prawdy.
Być może wspomniany wcześniej mężny heros, zwany przez starożytnych greków Heraklesem
(syn Zeusa i śmiertelniczki Alkmeny), miał swój pierwowzór w rzeczywistości? Herkules – to jego
rzymski odpowiednik. Nie chodzi tu o Herkulesa Poirota, znanego z powieści Agaty Christie, ale o
postać znaną i opisaną znacznie wcześniej.
Herkules znany był z wielkiej siły, waleczności, męstwa, znajomości zapasów, umiejętności z dziedziny sztuk wojennych, zwłaszcza celnego strzelania z łuku, co niestety okazało się dla niego i jego rodziny fatalne w skutkach. Nawet jeśli był jedynie wytworem mitu, to i tak dzięki swej sile i męstwu wpisał się w naszą świadomość na tyle mocno, że chętnie się z nim utożsamiamy niezależnie
od tego, czy w niego wierzymy, czy nie. Siła mitu jest wielka. Herkules – symbolizujący i uosabiający cenne wartości – towarzyszy naszej cywilizacji przez całe wieki, a nawet tysiąclecia. Co więcej,
jego znaczenie społeczne i kulturowe pozo„Nie wszystko idzie jednak staje wciąż aktualne. Nie brak wyzwań na
dziesięciu zadań, które postawił przed
tak gładko. Drogie są jaja i miarę
Herkulesem mykeński król Eurysteusz. Zadamasło. Wprawdzie wydaje nia miały przekraczać możliwości herosa.
Mimo to wykonał wszystkie.
się, że to przejściowe
Oczywiście, zawsze znajdą się malkontenci
skutki różnych okoliczno- twierdzący, że Herkules mógł wykonać swoje
prace lepiej albo inaczej. Jeśli spojrzeć na to z
ści, ale jednak”
dzisiejszej perspektywy popartej doświadczeniem i wiedzą naukową – dzik erymantejski, którego Herkules schwytał i na własnych plecach dostarczył Eurysteusowi – mógł okazać się jeszcze bardziej groźny niż był. I to nie za sprawą kłów i złych nawyków, jakim hołdował, ale z powodu zarażenia wirusem afrykańskiego pomoru świń. Nie należało więc
zwierzęcia w ogóle dotykać, a tym bardziej łapać, czy przynosić komukolwiek. Może właśnie dlatego kosmata bestia uganiała się za ludźmi aż nieszczęśni padali z wyczerpania. Lepiej i bezpieczniej dla wszystkich byłoby go uśpić (na odległość) lub jakoś inaczej otumanić i poddać kwarantannie w jakimś obozie
przejściowym dla dzików. Wśród obrońców przyrody i zagrożonych wyginięciem gatunków nie przysparza Herkulesowi zwolenników mordowanie ptaków, lwów, węży wodnych czy innych zwierząt. Mordowanie nie cieszy się przychylnością opinii publicznej w wielu krajach, o czym przekonali się niedawno
niektórzy nasi decydenci, chcąc zezwolić na odstrzał chronionych dotąd gatunków. Herkules, jako Europejczyk, powinien był stosować się do europejskich zasad, jeśli za takowe uznać ochronę zwierząt.
Są sprawy, które lubią toczyć się swym własnym torem. Nie ma więc sensu pisać historii alternatywnej i zastanawiać się co by było, gdyby było inaczej. Warto przypomnieć, co było powodem podjęcia się przez bohatera mitu niebezpiecznych zadań. Heros wymordował swoją rodzinę strzelając
do synów i żony z łuku, rozbijając głowę kijem. Takie traktowanie bliskich nie mieści się w dzisiejszych standardach. Niebywała przemoc w rodzinie nie spotkała się też z aprobatą ówczesnych. Spowodowało to konieczność odkupienia win herosa w karkołomnych zadaniach. Poniekąd usprawiedliwia Herkulesa to, że dokonał strasznej zbrodni w stanie niepełnej poczytalności. Stało się to za
sprawą Hery, która zesłała na niego obłęd. W rezultacie jej perfidnego zabiegu heros uznał swoją
żonę Megarę oraz dzieci za wrogów i ich wymordował. Zrehabilitował się się za ów postępek dopiero dokonując bohaterskich czynów. Stał się nawet patronem podróżujących oraz handlujących,
bogiem zwycięstwa. Nadano mu przydomek Victor (Zwycięzca) i Invictus (Niezwyciężony).
Ktoś może zapytać – jaki jest związek między nieustraszonym Herkulesem z jajami wymienionymi w tytule? Otóż zarówno ceny jaj, jak też efekty prac wykonanych przez niezłomnego herosa, są
wynikiem splotu okoliczności. Jednak na ostateczny wynik wpływają podejmowane wcześniej decyzje. To one decydują o powodzeniu lub porażce.
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Krystyna Wysocka-Kochan
wieloletnia solistka Teatru Wielkiego-O
Opery Narodowej w Warszawie
Ursynów ma szczęście, że właśnie tu swoim głosem, talentem pedagogicznym i reżyserskim
dzieli się z innymi Krystyna Wysocka-Kochan. Piętnaście lat temu założyła zespół „DEREŃ”, który ku uciesze mieszkańców Ursynowa /i nie tylko!/ śpiewa to, co w muzyce operowej i operetkowej najpiękniejsze. Wartość zespołu polega na tym, że jest nasz – sąsiedzki, a tym samym dostępny. Twórczyni zespołu DEREŃ jest klasycznym przykładem, ile radości może dać jedna kobieta o soJerzy Derkacz
pranowym głosie. Dziękujemy za te 15 lat i czekamy na dalsze sukcesy.

Wo j t e k D ą b r o w s k i

MY CHCEMY BOGA
My chcemy Boga! Wzniosłe słowa,
Mogłyby świadczyć o jedności,
Lecz Polska nie jest dziś gotowa
Czcić razem Dzień Niepodległości.
Bóg za pobożność chciał Polakom,
Dziękować, schodząc z piedestału,
Nagle usłyszał: Śmierć lewakom!
Jebać uchodźców! Bić pedałów!
My chcemy Boga, panno święta.
O, usłysz naszych wołań głos…
A byle ćpun po kilku skrętach,
Wyzywa, lży, zadaje cios.
My chcemy Boga w rodzin kole,
W troskach rodziców, dziatek snach…
Ty siadaj, Kulson, bo wpier…
Polska für Polen! Reszta w piach!
My chcemy Boga w naszym kraju…
Rozmowa w marszu będzie trudna.
Wrzeszczą pijani lub na haju:
Europa biała lub bezludna!
Cena za wolność jest wysoka.
Zobaczcie tylko, ilu z nas
O nowy modli się holocaust!
Sieg Heil! – znów głosząc czystość ras.

Matka i córka w Domu Sztuki

My chcemy Boga! Milcz, bluźnierco!
Bóg nie wytrzymał, zmarszczył brew.
Patriotyzm obcy waszym sercom!
Dziwnie fałszywie brzmi wasz śpiew.
Skąd nagle macie tylu wrogów?
Muszę milczenie w końcu przerwać.
Zamiast mnie słuchać, służyć Bogu,
Rząd dusz sprawują różne ścierwa.
Hańba! Dziś rasizm budzi sprzeciw!
Na faszyzm nie ma przyzwolenia!
Czy są w was jeszcze Boże dzieci?
Miłość bliźniego bez znaczenia?
Tak was uczyłem? Wszystko na nic!
Śpiewacie, żyjąc ponad stan:
My chcemy Boga, my poddani…
On naszym królem, on nasz Pan!
Co za obłuda! Zwykłe żule!
Czy mój dekalog jest wam znany?
Nie chcę być dłużej waszym królem.
I nie chcę takich mieć poddanych!
Quo vadis, Polsko? Byłaś wzorem,
Teraz się stajesz byle jaka.
Nie idź tą drogą. Zawróć w porę.
Bóg się zasmucił. I zapłakał.

Łóżko szpitalne, przy nim
taboret, lampka w suficie,
kilka krzeseł – niby na
szpitalnym korytarzu. Ot,
cała dekoracja. Dwie aktorki. Wszystko trwa zaledwie godzinę.
Wystarczy, by widzowie opuszczali teatr głęboko poruszeni,
wzruszeni, troszeczkę też rozbawieni. Bo tę godzinę wypełnia gęste spięcie na linii matka (bynajmniej nie staruszka) – dorosła cór-

ka. Matka trafiła do szpitala po
wypadku, z urazem głowy. Po
przebudzeniu prawie nic nie pamięta. Pamięć ma powrócić, jeśli
córka – zgodnie z zaleceniem lekarzy – będzie rozmawiać z chorą. Więc rozmawia… i zaczyna
się rodzinne piekiełko, zrazu
śmieszne, z czasem ponure. Piekiełko „wyeksportowane” poza
dom, do szpitalnej sali, zahaczające o PRL, pierwszą „Solidarność”, stan wojenny, emigrację.

Sztukę „Córka”, napisaną i
wyreżyserowaną przez Natalię
Fijewską-Zdanowską, obejrzeliśmy w Teatrze Za Dalekim w Domu Sztuki SMB „Jary” na Ursynowie. Błyskotliwe dialogi krok
po kroku zamieniają komedię w
dramat, prowadząc do zaskakującej puenty. Trafnie wydobywają przy tym różnice w mentalności matki o usposobieniu lekkoducha (artystki, byłej hipiski)
i córki żyjącej w nerwowym rytmie naszych czasów.
Joanny Żółkowskiej (matka)
nie trzeba komplementować: balansowanie na cienkiej granicy
komedii i tragedii, ironii i powagi, zawsze było mocną stroną jej
aktorstwa. Jest nią i tutaj.
Specjalnej pochwały domaga
się natomiast występ Zuzanny Fijewskiej-Maleszy, aktorki może
mniej znanej, a w przejmująco
zagranej roli córki wprost znakomitej. Przedstawienie w Teatrze
Za Dalekim zostało sfinansowane
ze środków Dzielnicy Ursynów
ABU
m. st. Warszawy.
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Studenci SGGW w Powstaniach Śląskich
Po zakończeniu I Wojny
Światowej na mapie Europy pojawia się Polska, jako nowe państwo. Żadna
jej granica nie była pewna
i musiała być wywalczona
lub wytyczona metodą
faktów dokonanych (Wilno). Jedynie wynik plebiscytu na Warmii i Mazurach nie wywołał działań
militarnych. Już przed wybuchem wojny w zaborze
austriackim tworzone były paramilitarne organizacje, jako zaczątek przyszłej Polskiej Siły Zbrojnej.
zaborze rosyjskim
istniała konspiracja
wojskowa oparta o
Polską Organizację Wojskową
(POW) i polityczną związana z
Polską Partią Socjalistyczną, która stworzyła Oddziały Bojowe
(OB) , Pogotowie Bojowe (PB) i
Milicję Ludową (ML). W roku
1918, w ówczesnej Królewsko –
Polskiej SGGW, istniała grupa
studentów związana z PPS. Do
tej grupy należeli studenci Wydziału Rolniczego: Stanisław
Machnicki ps. Pelo, Roman, Majcher, Kazimierz Kuszell ps. Kazimierz, Tur, student Wydziału Leśnego Henryk Krukowski późniejszy major WP, oraz Tadeusz
de Nissau, brat Bogdana de Nissau ps Zagozda. Stanisław Machnicki w 1918 roku był absolwentem drugiego kursu instruktorskiego PB, na którym uczono zasad konspiracji i dywersji, w tym
wytwarzania bomb i granatów
oraz prowadzenia walk ulicznych. Instruktorami byli starzy

W

bojowcy z okresu rewolucji 1905
roku, żołnierze Oddziałów Bojowych PPS.
1918 r., zgodnie z
zasadami konspiracji, Machnicki stworzył na terenie Królewsko-Polskiej SGGW „szóstkę akademicką” składającą się z 6 studentów
(dowódca + pięciu żołnierzy)
wykorzystywaną do zadań dywersyjnych. Jednym z takich zadań, latem 1918 roku, było wykradzenie ze Szpitala Dzieciątka
Jezus rannego bojowca z Płockiego o nazwisku Nowakowski,
u którego Niemcy w mieszkaniu
wykryli skład broni. W walce został ranny, co nie przeszkodziło
skazaniu go na śmierć. W szpitalu był pilnowany przez niemieckich żandarmów. Akcja się udała, oprócz Machnickiego uczestniczył w niej Kazimierza Kuszell
, przyszły absolwent Wydziału
Rolniczego SGGW.
dniu 31.07 1919 r.
Sejm RP ratyfikował Traktat Wersalski, ustalający warunki plebiscytu górnośląskiego. W ramach
Rady Ministrów ukonstytuował
się Wydział Plebiscytowy B dla
Górnego Śląska, którym kierował kpt. Tadeusz Puszczyński,
ps. Konrad Wawelberg. Referatem I – zajmującym się ewidencją żołnierzy, zaopatrzeniem w
broń, umundurowanie i logistyką, kierował z kolei student
SGGW por. Krukowski. W tym
samym czasie Referat ds. Zadań
Specjalnych w Dowództwie
Głównym POW, dla Górnego
Śląska, objął inny student
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Stanisław Machnicki

SGGW ppor. S. Machnicki.
Głównym zadaniem Referatu
było przeciwdziałanie nasilającemu się terrorowi ze strony niemieckiej, czynne wystąpienia
przeciwko niemieckim bojówkom oraz obrona wieców i zebrań.
konomiczne znaczenie
Górnośląskiego obszaru przemysłowego powodowało, że na terenie Śląska
narastało napięcie pomiędzy
Niemcami i Polską. Efektem rywalizacji i często terroru ze strony niemieckiej były dwa Powstania Śląskie, pierwsze w 1919 roku (początek 16.08) i drugie,
rozpoczęte w dniach 19-20 sierpnia 1920. Powstania te nie przyniosły rozstrzygnięcia, chociaż
częściowo skończyły się się polskimi sukcesami, polegającymi
na ogłoszeniu amnestii czy
stworzeniu wspólnej policji porządkowej.
pt Puszczyński, analizując dotychczasowe
działania niemieckie,
założył, że jeżeli powstańcom
uda się opanować prawy brzeg
Odry, mogą nie dopuścić Niemców na obszar Okręgu Przemysłowego. Aby tak się stało, należało wysadzić mosty na Odrze i
jej najważniejszych dopływach
oraz przerwać łączność telegraficzną na terenie Śląska. Tym zadaniem miały się zająć ochotnicze oddziały dywersyjne (tzw.
Grupa Wawelberga), tworzone
w konspiracji na terenie Śląska,
od grudnia 1920 roku.
dniu 20.03.1921 r.
na Śląsku odbył się
Plebiscyt: 40,4%
ludności na terenach plebiscytowych opowiedziało się za Polską (głównie na terenach rolniczych), 59,6% za Niemcami. Po
plebiscycie, na Śląsku wybuchają strajki, w tym strajk generalny.W dowództwie Obrony Plebiscytu zapadła decyzja o wybuchu III Powstania Śląskiego, dnia
3.05.1921 r. W nocy z 2 na 3 maja w kierunku wyznaczonych i
rozpoznanych obiektów komunikacyjnych wyruszyło 5 grup
dywersyjnych liczących 5-7 żołnierzy. W ten sposób zaczęła się
akcja „Mosty”. Ludzie ci uprzednio zostali zakonspirowani w
miejscowościach odległych nie
więcej niż godzinę marszu od
celów ataku. W lokalnych magazynach czekała broń i materiały wybuchowe.
gółem w akcji “Mosty”
wysadzono 7 mostów,
2 odcinki torów i
zniszczono łączność telegraficzną na dużym obszarze Śląska.
Uszkodzono w sumie 9 linii ko-
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lejowych oraz 2 niemieckie pociągi towarowe, paraliżując tym
samym ruch kolejowy na dużym
obszarze Śląska. Akcja, a szczególnie jej skala, stanowiła zaskoczenie dla Niemców. Nagroda
za wydanie winnych uszkodzenia jednego tylko z mostów wynosiła 10 tys. marek. Na wieść o
wybuchu Powstania na Śląsk
wrócili por. Machnicki i Krukowski oraz urlopowany K. Kuszell.
Ppor Machnicki i por. Krukowski
zostali mianowani dowódcami
oddziałów w podgrupach dywersyjnych Południe i Północ.
W końcu maja i w czerwcu, zadaniem grup dywersyjnych stała się dywersja na płytkim zapleczu frontu oraz wysadzanie ważnych militarnie obiektów w razie
cofania się powstańców.
o Powstania napływają ochotnicy z całej Polski w tym nieletni kadeci z dwu szkół we Lwowie i
Modlinie, którzy w liczbie 112
uciekają, aby walczyć na Śląsku.
Do Grupy Wawelberga zostaje
przydzielonych 12 z nich, w tym
Piotr Humnicki, później absolwent Wydziału Rolniczego z
1930 roku. W oddziałach destrukcyjnych walczył również
kadet Henryk Szilagyi, przyszły
dyrektor Instytutu Rolnictwa i
Leśnictwa Krajów Tropikalnych
i Subtropikalnych Akademii Rolniczej w Krakowie.
o zakończeniu III Powstania Śląskiego i demobilizacji studenci
kończą studia i zaczynają działalność zawodową.Kazimierz Kuszell, uczestnik trzech Powstań
Śląskich, współredaktor Gazety
Robotniczej, organu śląskiej
PPS, obejmuje administrowanie
rodzinnym majątkiem w Przytocznie koło Lubartowa. Oddał
wówczas legitymację PPS, uważając, że posiadanie majątku
ziemskiego nie licuje z członkostwem PPS. Od 1939 był w konspiracji ZWZ-AK. W majątku
przechowywał wielu Żydów. Pełnił funkcję kwatermistrza Okręgu Lubelskiego AK. Został zamordowany w grudniu 1942
przez bandę rabunkową, należącą do oddziału GL, dowodzonego przez Mikołaja Paramonowa ps. Dąbrowski.
o zakończeniu III Powstania por. Machnicki
pracował w Społem, ale
prawdopodobnie nadal utrzymywał kontakt z polskim wywiadem. W lipcu i sierpniu 1939
roku dwukrotnie wyjeżdżał do
Czech w celu nawiązania współpracy z tamtejszym ruchem oporu. Na życzenie Czechów zorganizował przerzut materiałów

Tadeusz Puszczyński
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wybuchowych przez granicę ówczesnego Protektoratu. We wrześniu 1939, z grupą pracowników
polskiego wywiadu, ewakuowany został do Brześcia, a stamtąd
do Rumunii. W 1940 roku wrócił r do kraju i działał w konspiracji PPS.
or. Henryk Krukowski,
późniejszy major WP, to
w latach 1915-17 nieletni ułan w I Pułku Ułanów Beliny-Prażmowskiego I Brygady Legionów, następnie w POW i 79
pułku piechoty. Od 1920 roku
na Śląsku, uczestnik II Powstania
, w III Powstaniu dowódca oddziału dywersyjnego, w podgrupie destrukcyjnej Północ. Absolwent Wydziału Leśnego SGGW
w 1925 r. Później pracował w
Brazylii w rejonie Kurytyby. W
latach 1927 – 1939 nadleśniczy
w Puszczy Białowieskiej. W czasie wojny, zagrożony aresztowaniem, uciekł do Austrii, przez rok
walczył w partyzantce w Jugosławii, następnie przedostał się
do Włoch, gdzie walczył jako
dowódca kompanii pod Monte
Cassino. W 1947 wrócił do kraju.
Por. Tadeusz de Nissau, absolwent Wydziału. Rolniczego z
1925 r., walczył w Legionach ,
później w III Powstaniu Śląskim.
Jak wspomina późniejszy profesor Ryszard Manteuffel, w czasie
studiów dał się poznać jako człowiek o lewicujących poglądach.
śród oficerów walczących w oddziałach liniowych udało się zidentyfikować dwóch
związanych z SGGW. Byli to por.
Witold Myśków ps. Wiktor Sze-

P

W

lut. i por Jerzy Lipowski. Por.
Myśków był weteranem Legionu Wschodniego i Legionów
Polskich. Od 1 V 1921 do 10 VII
1921, brał udział w III Powstaniu
Śląskim, będąc tzw. „doradcą
technicznym” czyli zastępcą dowódcy 4. (później 15.) raciborskiego pułku piechoty. Dyplom
inżyniera leśnika uzyskał 21 III
1924. Po studiach pracował w
Lasach Państwowych. Aresztowany przez NKWD, 9 XII 1939
w we Lwowie, zamordowany
w Kijowie-Bykowni. Odznaczony: Krzyżem Walecznych i Krzyżem Obrony Lwowa.Por Jerzy
Lipowski ps. Jur był kawalerzystą, w służbie na Śląsku od
10.05.1921, dowódca szwadronu kawalerii w Grupie Jazdy,
należącej do Podgrupy I Butrym, w grupie Północ. Innych
danych brak.
odsumowując, można
zaryzykować twierdzenie że studenci SGGW z
wyjątkowym zaangażowaniem
walczyli o granice II RP. Świadczy o tym najwyższa liczba poległych w stosunku do ogółu studentów, długa lista odznaczonych Orderem Virtuti Militari
oraz zaangażowanie w walkach
o Kresy Wschodnie i Zachodnie.
Jednocześnie jest charakterystyczne, że w imię Wolności i
Niepodległości walczyli z różnych pozycji ideowych: konserwatywno-ziemiańskich, socjalistycznych (Grupa Wawelberga),
a nawet komunistycznych (Bogdan de Nissau).
Sławomir Podlaski
K a t e d r a F i z j o l o g i i R o ś l i n S G GW
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W Galerii Działań - Człowiek i Kosmos
Relacja między człowiekiem a
Kosmosem jest głównym tematem działań artystycznych Izy
Bryzek. W trakcie naszego życia
wykształcamy umiejętność rozumienia i przetwarzania informacji. Narzędzia, zapisy i rytuały, które tworzymy w tym celu i
które nas otaczają, pozwalają
nam uporządkować to, co obserwujemy i przeżywamy.
Poprzez swoje prace Iza stara się odnaleźć i opisać naszą codzienność w
kontekście procesów naturalnych, które dzieją się od początków Wszechświata. Przez tę działalność autorka stara
się podkreślić, że rzeczywistość, którą
znamy, jest rzeczywistością opisywaną
przez naukę, wypełnioną naszymi emocjami i uczuciami, ukształtowaną i ograniczoną przez zmysły.
Tytuł wystawy - 53.386°N 6.066°W
- jednocześnie będąc tytułem filmu, to

współrzędne geograficzne półwyspu
widocznego na horyzoncie. Jest to
przypadkowe miejsce, opisane w powyższy sposób, które stało się punktem odniesienia. Zbiór statycznych kadrów przedstawia zawsze tę samą lokalizację, o różnych porach dnia i z różnym poziomem wysokości wody. Zapis
przypadkowych momentów, rejestrowanych na przestrzeni dwóch miesięcy, jest dokumentacją życia ludzi i zwierząt zamieszkujących wybrzeże. W tym
kontekście nierozłączny jest element
nieustannej rotacji Ziemi i jej położenia
względem Księżyca i Słońca. Zjawisko
przypływów i odpływów, które jest zależne od tych trzech ciał niebieskich,
jest potężne i konieczne dla przetrwania wielu gatunków, a jednocześnie z
naszej ludzkiej, codziennej perspektywy cykliczne i monotonne; wpisujące
się w krajobraz. Jest to jednocześnie
(obok dnia i nocy) naturalny proces,

który ma znaczący wpływ na życie
Oprócz filmu, na wystawie znajdują cja między człowiekiem a obserwowamieszkańców wybrzeża, a którego się obrazy, rysunki i obiekty autorstwa nym przez niego Kosmosem.
obecność zawdzięczamy odległym Izy Bryzek, które powstały między
Izabella Bryzek urodziła się w Warobiektom astronomicznym.
2013r. a 2017r. Tematem prac jest rela- szawie, jest absolwentką Warszawskiej
Akademii Sztuk Pięknych. W 2013 roku skończyła studia na Wydziale Malarstwa z Wyróżnieniem Rektorskim. W
swoich pracach analizuje relacje między człowiekiem i opisywanym przez
niego Kosmosem i Naturą. Używa różnego rodzaju technik i mediów, takich
jak malarstwo, instalacja, kolaż i inne.
Jej prace i działania można było oglądać na wystawach indywidualnych i
zbiorowych, między innymi w Tate Liverpool, Centrum Sztuki Współczesnej
w Warszawie (Laboratorium Live),
BWA Zielona Góra, Galerii Promocyjnej
i wielu innych.
Wystawa czynna do 10.12.2017.
pon. - pt. od 14:00 do 20:30.
Galeria Działań, SMB Imielin,
ul. Marco Polo 1, Warszawa
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ANGIELSKI, podstawowa,
gimnazjum, doświadczona, tanio,
dojeżdżam, 502 583 141
KOREPETYCJE MATEMATYKA,
FIZYKA, 606 241 001
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
22 649 40 27, 691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
matury, gimnazjalne, 605 783 233

POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948
DZIAŁKA 1260 m2 z domkiem,
25 km od Ursynowa, 602 651 214
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:.
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net
DREWNO opałowe i
kominkowe, 602 77 03 61
DREWNO opałowe i
kominkowe, 791 394 791
SKUP książek, dojazd,
509 548 582

BEZPOŚREDNIO sprzedam
mieszkanie 62,3 m2 na ul. Gawota,
02-830 Warszawa. Od wschodu
salon z aneksem kuchennym,
balkon od zachodu, 2 pokoje
z balkonem oraz łazienka i
garderoba, I piętro. Miejsce
garażowe, wejście z klatki
schodowej oraz parking przed
budynkiem. Osiedle strzeżone.
Cena 550 tys. zł. Tel 695 368 544
DO WYNAJĘCIA lokal użytkowy
100 m2, tel.: 501 106 436
Spółdzielnia Budowlano –
Mieszkaniowa STOKŁOSY,
ul. Jastrzębowskiego 22,
02-786 Warszawa, ogłosiła
Konkurs na wynajem nw. lokali
mieszkalnych z przeznaczeniem na
potrzeby mieszkaniowe
pracowników:
- nr 30 przy ul. Bacewiczówny 4
w Warszawie o pow. 42,40 m2
- nr 71 przy ul. Związku Walki
Młodych w Warszawie
o pow. 47,50 m2
Oferty można składać do
30.11.2017 r.
Więcej informacji o konkursie
można uzyskać na stronie
internetowej Spółdzielni
www.stoklosy.com.pl lub w
siedzibie SBM STOKŁOSY.
ZAMIENIĘ mieszkanie Ursynów
dwupokojowe 42 m2, X piętro,
spółdzielcze, własnościowe bez
obciążeń, na kawalerkę parter
Ursynów, tel. 500 291 023

HISZPAŃSKI, 507 087 609

Mieszkania:
! 60 m2, Nowe Miasto, super
standard, cisza, spokój, 601 720
840
! Centrum,75 m2, 3 pok.,
ul. Wilcza, świetny standard,
do wejścia, 601 720 840
! Mokotów, 47 m2,
2 pokoje,wysoki standard, blisko
metra, ochrona, garaż,
601 720 840
! Mokotów, 57 m2, 2 pokoje,
kamienica, ładne, do wejścia,
601 720 840
! Mokotów, 83 m2, 4 pokoje, do
wejścia, Cena 630 tys. zł., 601 720 840
! Mokotów, al. Wilanowska,
118 m2, 4 pok., piękne mieszkanie
z ochroną, cisza, spokój,
601 720 840
! Mokotów Górny, 70 m2,
4 pok., zł 560 tys., do neg.,
601 720 840
! Mokotów Górny, Morskie
Oko, 60 m2, super standard, cisza
i spokój, kamienica, 601 720 840
! Ursynów, 2 pok.,60 m2, ładne
mieszkanie z wielkim balkonem,
blisko metra, nie wymaga
remontu, 601 720 840
! Ursynów, 3 pok.,dobry
standard, do wejścia, ul. Lanciego,
599 tys.zł, 601 720 840
! Ursynów, 5 pok.,127 m2,
piękne mieszkanie do wejścia,
okazja - dobra cena, 601 720 840
! Wilanów, 87 m2, 3 pok., tylko
780 tys. zł, ładne - do wejścia,
601 720 840
! Wilanów, 139 m2, ładne
mieszkanie, ochrona, cisza, spokój,
tylko 1.200 tys. zł - do neg.,
601 720 840
Domy:
! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500
m2, do wejścia, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840
! Dom Sadyba, 125 m2, do
wejścia, 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Konstancin, strefa A,
380/1000 m2 działki, piękny
ogród, OKAZJA c. tylko 1,49 mln.
zł, 601 720 840
! Mokotów, 240 m2, blisko
metra, segment, po remoncie.
Cisza, spokój, 601 720 840

! Mokotów, okolice
Wałbrzyskiej - pół bliźniaka na
działce 450 m2, dobry standard,
do wejścia, blisko metra, dobra
cena, 601 720 840,,
! Pyry, 350 m2, działka 1300
m2, blisko Las Kabacki. Świetny na
firmę, świetny na mieszkanie,
601 720 840
! Sadyba, dom 220 m2, fajny,
dobra cena,601 720 840
! Segment 220 m2/290 m2,
Ursynów ok. Pileckiego, do
wejścia, bardzo ładny. Cena 1 450 tys. zł, 601 720 840
! Segment skrajny Józefosław
317 m2, stan deweloperski. Cena
850 tys. zł do neg. Działka 450 m2,
601 720 840
! Ursynów, 280m2, segment
narożny, świetny standard, dobra
cena, do wejścia, 1.800 tys. zł - do
neg., 601 720 840
! Wilanów, piękny dom 420 m2
w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840
Działki:
! Działka KonstancinBorowina, 2000 m2, wszystkie
media, cisza, spokój, dobra cena
310 tys. zł., tel. 601 720 840
! Działka KonstancinJastrzębie, 2200 m2, wszystkie
media z kanalizacją, cisza, spokój,
las. Okazja! tylko 270 tys. zł,
601 720 840
! Józefosław, działka 1200 m2,
media, blisko lasu,
601 720 840,
! Konstancin, działka 1671 m2,
piękna, wszystkie media, dobra
cena, 601 720 840,
! Powsin, działka usługowoprzem. k.obwodnicy Warszawy,
4 ha, 601 720 840
! Wilanów, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2, usł.przem.-inwestycyjna, z planem,
400 zł/m2, 601 720 840
! Złotokłos, działka 2000 m2,
okazja, 601 720 840
Do wynajęcia:
! Mokotów 125 m2, Pod
Skocznią, piękny apartament z
kominkiem i garażem.
Cena 6500 zł., 601 720 840
Lokale handlowe:
! Ursynów, lokal 43 m2. Dobry
standard. Świetny pod inwestycje.
Cena 430 tys. do negocjacji,
601 720 840,
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie szuka
dla swoich klientów: mieszkań,
apartamentów, domów,
rezydencji, niezabudowanych
działek gruntu w południowej
części Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów, Stegny,
Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych,
trzypokojowych i
czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net

AAA ANTENY. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
ANTENY, 603 375 875
BALKONÓW ZABUDOWY,
drzwi antywłamaniowe,
okna, rolety,
meble na zamówienie,
602 27 17 18
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588
BIURO PRAWNO-P
PODATKOWE
kompleksowa obsługa
księgowo-kadrowa
profesjonalnie i życzliwie,
ul. Baletowa 177 d,
Warszawa-Dawidy,
tel.: 502 088 028,
e-mail: biuro@e-pit.net

DO SPRZĄTANIA bloków z
terenem, 601 39 84 26;
510 056 006
FIRMA w Tarczynie zatrudni do
pracy w biurze osobę z
doświadczeniem w sprzedazy
i księgowości, kontakt od
poniedziałku do piątku w godz.
9.00-12.00, tel.: 22 715 69 70,
mail: dj@jablonowo.pl
KSIĘGOWĄ do kpir. Biuro
rach.,ul. Baletowa,
tel. 502 088 028, biuro@e-pit.net
LXIII Liceum Ogólnokształcące
zatrudni dozorcę na 0,6 etatu,
tel. 22 643 10 77
MECHANIKA samochodowego
zatrudnię, 501 106 436
PRACA dla kierowcy aut
dostawczych kat. B. Nie kurierka.
Jazda po Warszawie, 535 170 170
Spółdzielnia Budowlano –
Mieszkaniowa STOKŁOSY
ul. Jastrzębowskiego 22,
02-786 Warszawa ogłasza nabór
na nw. stanowiska:
- Inspektora Nadzoru Robót
Budowlanych;
- Operatora Ciągnika
i Konserwatora Zieleni;
Aplikacje można składać do
27.11.2017 r.
Więcej informacji o prowadzonych
rekrutacjach można uzyskać na
stronie internetowej Spółdzielni
www.stoklosy.com.pl lub w
siedzibie SBM STOKŁOSY.
SPRZĄTAJĄCĄ - woźną na 3/4
etatu (chętnie emerytkę)
natychmiast zatrudni Szkoła
Podstawowa nr 81, Warszawa,
ul. Puszczyka 6, tel.: 22 643 61 06
ZATRUDNIĘ fryzjerkę do
salonu w Łazach,
ul. Łączności 19 A, tel: 503 018 891
ZATRUDNIĘ kucharza, praca
w Konstancinie, 600 250 437

DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
DOCIEPLANIE budynków
szybko, tanio, solidnie,
502 053 214
DOMOFONY, 603 375 875
ELEKTROAWARIA,
507 153 734
ELEKTRYK - kuchnie,
507 153 734
HYDRAULIKA, remonty,
602 651 211
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
NAPRAWA pralek BOSCH,
SIEMENS, WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59, 501 122 888

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

PRZEPROWADZKI,
tanio, solidnie,
501 535 889
REMONTY - budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530
KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67,
696 37 37 75
KOMPUTERY serwis,
sprzedaż, FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05,
601 737 777
MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, gipsy, panele,
glazura, 609 394 164
MALOWANIE, gładź,
505 73 58 27

REMONTY kompleksowo,
509 690 395
REMONTY, wykończenia,
malowanie,, 722 292 031
STOLARKA, pełny zakres,
naprawy, 22 641 54 84;
601 751 247
STOLARSTWO, 505 935 627
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202
ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, konserwacje, spawanie
aluminium, 601 36 22 82
TAPICERSTWO, 22 618 18 26;
22 842 94 02
TELEWIZORY, 501 829 771
TRANSPORT
MAGAZYNOWANIE
535 170 170

JEDWABNE warsztaty,
malowanie, utrwalanie. Mokotów
Osrodek Kultury Forma,
tel. 503 860 809

WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530
WYLEWKI agregatem,
styrobeton, 668 327 588

TANI SERWIS
KOMPUTEROWY
504 617 837
24 H/7,
DOJAZD I EKSPERTYZA - 0 zł

WRÓŻKA, 22 648 68 41,
602 731 299

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

Dom Sztuki SMB „Jary”
ul. Wiolinowa 14
tel./faks 22 643 79 35

Michał Szczęsny. Darmowe wejściówki do odbioru w biurze placówki od środy, 15 listopada, od
godziny 18:00.
Niedziela, 19 listopada, 18.00:
Sfinansowano ze środków
„Tydzień Seniora na Ursynowie” – dzielnicy Ursynów.
seans filmowy z cyklu „W Starym
Kinie ze Stanisławem Janickim”.
Dom Kultury SMB „Imielin”
W programie – w 30. rocznicę
ul. Dereniowa 6
śmierci Elżbiety Barszczewskiej –
tel./faks 22 641 19 15
dramat obyczajowy „Trzy serca”
(Polska 1939, reż. Michał Waszyń18 listopada (sobota) godz.
ski, w rolach gł. Elżbieta Barszczew- 18 JUBILEUSZ 15 LECIA - ZEska, Leokadia Pancewiczowa, Je- SPÓŁ DEREŃ. WSTĘP WOLNY
rzy Pichelski, Aleksander Żabczyń19-3
30.11 – „Z dala od censki, 90 min.). Wstęp wolny.*
trum- inna Warszawa” – wystaW Galerii Domu Sztuki czyn- wa rysunku Barbary Włodarna jest wystawa malarstwa i ry- czyk, absolwentki Europejskiej
sunku Rafała Strenta p.n. „Zna- Akademii Sztuk w Warszawie.
czenie”. Wstęp wolny.
Dom Sztuki zaprasza do swoNatoliński Ośrodek Kultury
ich filii – Klubu Seniora (ul. Pięul. Na Uboczu 3
ciolinii 10, tel. 22 643 02 10)i
tel. 22 648 65 81
Modelarni Lotniczej (ul. Służby
20.11., poniedziałek, godz.
Polsce 1, tel. 22 643 12 82), która od poniedziałku do piątku w 15.30 Ruch drogowy – kultura
godz. 15.00-21.00 organizuje za- jazdy. Przypomnienie seniojęcia dla dzieci, młodzieży i do- rom, na spokojnie, przepisów
rosłych (w tym seniorów).
kodeksu drogowego, jak było
*Sfinansowano ze środków dawniej a jest dziś, ciągłe noweDzielnicy Ursynów.
lizacje przepisów etc. Gorące
tematy: ruch okrężny, jazda na
Dom Kultury Stokłosy
suwak, światła dzienne, pierwul. Lachmana 5
szeństwo i inne ciekawe i protel. 022 855 35 17
blemowe sytuacjach na polskich drogach. cz. 1. Wykład
W sobotę 18 listopada o godzi- prowadzi wieloletni instruktor
nie 17:00 zapraszamy na wer- nauki jazdy Andrzej Diakownisaż wystawy prac pani Barba- ski. Wstęp wolny
ry Basiewicz. Wystawa będzie
24.11., piątek, godz. Tragedia
dostępna dla zwiedzających w czy rozkosz? Seks w wieku 60+,
Galerii U. Wstęp wolny.
przełamywanie tabu społeczneW sobotę 18 listopada o godzi- go, konsekwencje rozpusty w sanie 19:00 zapraszamy na występ natorium, szukanie partnera na
w ramach cyklu „Ogrody poezji”. resztę życie i wiele odpowiedzi
Koncert z piosenkami Marka na niewyartykułowane jeszcze
Grechuty w wykonaniu duetu pytania. Spotkanie prowadzi peakustycznego: Paweł Piecuch i dagog, specjalista z zakresu

zdrowia seksualnego – Agnieszka Górecka Wstęp wolny
27.11., poniedziałek, godz.
15.30 Ruch drogowy - kultura
jazdy. cz. 2. Wykład prowadzi
wieloletni instruktor nauki jazdy Andrzej Diakowski. Wstęp
wolny
Niniejsza propozycja może
ulec modyfikacji i wzbogaceniu,
dlatego należy dowiadywać się
o jej stan aktualny w sekretariacie NOK lub na zebraniach klubów seniora, a także, telefonicznie – 22 409 29 31
Czytelnia Naukowa nr XIV
ul. Lachmana 5
tel. 22 855 52 20
16.11 – czwartek – spotkanie
z p. Maciejem Mazurem w cyklu wieczorów czwartkowych pt.
„Czterdziestolatek: historie z Ursynowa”
21.11 – wtorek – spotkanie z
p. Anną Reichert w cyklu Architekci i artyści sztuk pięknych II
RP pt. „Halina i Szymon Syrkusowie: budowniczowie osiedli
warszawskich”
23.11 – czwartek – spotkanie
z p. Bogdanem Bąberskim pt.
„Wyprawa do wnętrza muzyki”
28.11 – wtorek – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewiczem w cyklu Od Giotta do Tycjana: historie malarzy, historie
obrazów pt. „Paolo Uccello w
królestwie geometrii: Bitwa pod
San Romano”
30.11 – czwartek – spotkanie
z dr Izabelą Winiarską w cyklu
Język – historia – kultura pt.
„Onufry Kopczyński: oświeceniowy gramatyk”
Początek spotkań zawsze o
godzinie 19:00. Wstęp wolny!!!

Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Centrala
fax

Wymagające
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Krystyna Ciesielska
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 .

22 443 71 00
22 443 72 91

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

Mokotów
Urząd Dzielnicy
ul. Rakowiecka 25/27
22 443 64 00
Wydział Obsługi Mieszkańców
22 443 65 00
22 443 65 01
Urząd Skarbowy
22 84 86 151
Pogotowie Ratunkowe
999
22 844 04 46
Policja
22 603 11 88
Straż Miejska
986, 22 649 40 90
Straż Pożarna
998, 22 844 00 71

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

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

701 75 00

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

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

DEREŃ MA 15 LAT
W najbliższą sobotę, 18 listopada o 18, zaprasza na
swój jubileuszowy koncert do Domu Kultury Imielin.
Czas mija, a zespół świetnie się trzyma, nieprzerwanie działa przy
Dereniowej (stąd nazwa), nieustająco odnosi sukcesy. Od początku prowadzi go Krystyna Wysocka-Kochan, śpiewaczka operowa,
związana ongiś z warszawskim Teatrem Wielkim, wiedeńską Operą Kameralną i Centralnym Zespołem Wojska Polskiego, ze swoim
mężem Pawłem Kochankiewiczem, artystą estradowym wykształconym w Pradze, związanym z Podwieczorkiem przy Mikrofonie.
Artyści ci potrafili zgromadzić wokół siebie grono utalentowanych
muzyków i wokalistów. Zespół przez cały czas się rozwija, rozrasta,
pojawili się nowy wykonawcy, ale trzon pozostaje wciąż ten sam.
Na pierwszym koncercie Derenia byłem 14 lat temu. Już wtedy raczkujący osesek rokował nadzieję, że wyrośnie z niego dorodny młodzieniec. Zespół po roku działalności, miał już w dorobku dwa spektakle muzyczne Powróćmy jak za dawnych lat i
Każdemu wolno kochać, oparte na przedwojennym repertuarze. Były to spektakle na tak wysokim poziomie, że zaprosiłem
zespół na I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga, który wówczas, w listopadzie 2004 roku, organizowałem w Krakowie. Nie pomyliłem się. Zespół powrócił na Ursynów
z zasłużonymi laurami. Krysia i Paweł zdobyli w duecie I nagrodę w konkursie wokalnym w kategorii profesjonalistów. Jerzy
Sznajder zgarnął I nagrodę w kategorii amatorów, a Ewa Thomas i Tadeusz Pyrkowski przywieźli wyróżnienia.
Na kolejnych Festiwalach świecili triumfy: Maria Górska, Joanna i Kazimiera Smólskie, Czesław Mrozowski (nagroda publiczności 2005), Barbara Kucińska (2011) i nieżyjący już Witold
Nożyński. W tym roku na XIV OFPR wyróżnienie zdobył, bo
jakżeby inaczej, Maciej Buczyński.
Zespół ma w repertuarze poważniejsze utwory operowe, operetkowe i musicalowe, organizuje programy okolicznościowe, sięga po
nowe formy. W zespole muzycznym, obok działającego od początku wypróbowanego pianisty Franka Jasionowskiego, występuje
obecnie Eugeniusz Strociak (klarnet) i Michał Osmycki (skrzypce).
Wo j c i e c h D ą b r o w s k i
Ursynów z Derenia może być dumny.
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