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Taki dziś podział nastąpił, że
młodzież koncentruje się na
życiu wirtualnym, działa-

nia realne pozostawiając staru-
chom. I może dlatego Polska jest
teraz jaka jest, skoro dla pokole-
nia XXI wieku ważniejsze są posty,
lajki i memy zamiast konkretnych
posunięć. Niemniej, warto wsłu-
chiwać się w głosy młodych Pola-
ków w mediach społecznościowych.
Z całą pewnością bowiem trafił
akurat w dziesiątkę autor tego oto
mema, będącego komentarzem do
wysiłków okołobudżetowych wice-
premiera Mateusza Morawieckie-
go: „Podnieść kwotę wolną od po-
datku bezrobotnym, a bezdom-
nych zwolnić z podatku od nieru-
chomości”. To szydercze sformuło-
wanie jest najlepszą ilustracją zja-
wiska zwanego przelewaniem z
pustego w próżne, godnym włoże-
nia w usta analitykom rynków fi-
nansowych. 

A nalitycy zaś lubią powoły-
wać się na wszelkiego ro-
dzaju statystyki i sondaże,

które mają potwierdzać słuszność
określonych rozwiązań. Z sonda-
żami jednak tak bywa, że ich wy-
nik zależy nazbyt często od tego,
kto zamawia ankietę i kto ją prze-
prowadza. W powtarzanej często
na licznych antenach radiowych
reklamie pewnego środka na po-
tencję podaje się, że dwa lata temu
80 procent korzystających z niego

mężczyzn osiągało pełną satysfak-
cję. Na takie dictum zareplikował-
bym od razu prostym pytaniem: a
czy ktoś zapytał o satysfakcję ich
partnerki?

O dnosząc to porównanie do
potencjału gospodarczego
Polski i sytuacji bytowej

Polaków, przypomnę delikatnie,
że przez minionych kilkanaście lat
byliśmy nasładzani wiedzą o tym,
że nasz kraj jest wzorem rozwoju
dla Europy, a już warszawska gieł-
da to po prostu przodownik pracy
na tle wszystkich innych giełd. Słu-
chający takich komentarzy, oby-
watel mimo woli prężył się z dumy
i dopiero po chwili przychodziło
mu do głowy: tylko co ja z tego
wszystkiego mam, skoro do końca
życia muszę jechać na kredycie,
który spłacą, być może, dopiero
moje wnuki?

N o cóż, nie dziwota, że każ-
dy rząd obiecuje społeczeń-
stwu złote góry, a każdy

bank albo fundusz komercyjny roz-
toczy przed nami wizję naszej „pro-
sperity”, jeśli tylko powierzymy mu
ciężko zarobione pieniądze, tak jak
lekkomyślnie powierzyliśmy ryn-
kowym hienom znaczną część za-
sobów emerytalnych, jeszcze im za
to płacąc sowite prowizje. Przez 27
lat transformacji politycznej i go-
spodarczej mieliśmy lepsze i gor-
sze doświadczenia, przekonawszy
się między innymi, że nawet naj-
większe autorytety finansowe i
prawnicze nie uchronią społeczeń-
stwa przed pijawkami, czyli taki-
mi, co hołdują zasadzie: jak naj-
mniej robić, jak najwięcej zarobić.
Obecnie dobrym przykładem ta-
kiej pijawki jest uchodząca już po-
woli za celebrytkę niedawna
gwiazda Ministerstwa Sprawiedli-
wości Marzena K., twardo żąda-
jąca od miasta stołecznego War-

szawy kolejnych milionowych od-
szkodowań za utracone za komu-
ny lub bezprawnie użytkowane nie-
ruchomości, których w momencie
zagarniania przez władzę ludową
wcale nie była właścicielem. Ma-
my tu do czynienia z absolutnym
wynaturzeniem, dopuszczonym
wszelako w majestacie prawa, któ-
re ktoś sprytnie wymyślił, a ktoś
inny przyklepał w parlamencie. 

P rzepływ pieniądza w społe-
czeństwie – choćby przy
największym wysiłku pięk-

noduchów – nigdy nie będzie spra-

wiedliwy. Zawsze będzie tak, że
jedni tracą, a drudzy zyskują, a
pieniądz wciąż pozostaje głów-
nym przedmiotem pożądania. Za
pieniądze ksiądz się modli, za pie-
niądze lud się podli – tę prawdę
odkryli już dosyć dawno jacyś mę-
drcy na Kujawach. Ale w dzisiej-
szej Warszawie daje się ludowi po-
niekąd równorzędne szanse, że-
by sam sobie zagospodarował
miasto poprzez tak zwany Budżet
Partycypacyjny, którego czwarta
edycja rusza 1 grudnia. Warsza-
wiacy zgłaszają własne projekty

wykorzystania pieniędzy z budże-
tu miejskiego i niby najciekawsze
pomysły są w ciągu roku realizo-
wane. Czy z tego przedsięwzięcia
bierze się dużo dobrych rzeczy,
czy to tylko zawracanie głowy?

O dpowiedzieć na to pyta-
nie niełatwo. Bo z jednej
strony nie da się zaprze-

czyć, że od 2014 roku powstało w
Warszawie niemało obiektów we-
dle projektu społecznego, z czego
może najbardziej rzucają się w
oczy siłownie plenerowe i ścieżki
rowerowe; z drugiej jednak – ro-

dzi się pytanie, czy w każdym wy-
padku zaakceptowany przez
urzędników projekt wart jest reali-
zacji. Na Ursynowie zgłaszali do-
tychczas swoje pomysły niezgorsi
jajcarze, proponujący między in-
nymi, żeby pieniędzmi z Budżetu
Partycypacyjnego opłacić kurs ob-
sługi karabinu maszynowego.
Może autor tego pomysłu chciał
przy okazji wszystkich konkuren-
tów powystrzelać? W każdym ra-
zie i tego rodzaju szalone postula-
ty trafiają pod osąd samorządo-
wego jury. Pomysł z karabinem
maszynowym pewnie nie był wzię-
ty z Księżyca, lecz zrodził się w
głowie kogoś, kto ma ochotę zacią-
gnąć się w szeregi patriotów, któ-
rzy za pięćset złotych miesięcznie
na głowę mają stworzyć Obronę
Terytorialną Kraju. Bo przecież
same widły, kosy i siekiery nie wy-
starczą, żeby ewentualnie obro-
nić się przed atakującym iskan-
derami Putinem. Tym bardziej,
że szable już nam gdzieś wcięło. 

P rzez najbliższy rok mają
warszawiacy 61 milionów
złotych do wykorzystania

w obrębie Budżetu Partycypacyj-
nego. Z analizy dotychczasowych
projektów wynika, iż ich autora-
mi są głównie emeryci i lobby ro-
werowe. Ja natomiast opowie-
działbym się za odrzuconym po-
przednio bardzo mądrym pomy-
słem urządzenia na Ursynowie
miasteczka ruchu drogowego, w
którym młodzież uczyłaby się po-
ruszania z wykorzystaniem bez-
piecznych mikro-pojazdów. Takie
miasteczko ma zostać zbudowane
w podwarszawskim Konstanci-
nie. A czy Ursynów nie potrzebu-
je go jeszcze bardziej?

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

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l

CC oo  mm aa mm yy  zz  ss aa mm oo pp oo mm oo cc yy  bb uu dd żż ee tt oo ww ee jj ??CC oo  mm aa mm yy  zz  ss aa mm oo pp oo mm oo cc yy  bb uu dd żż ee tt oo ww ee jj ??

RYS. PETRO/AUGUST
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Polskie święta w stylu włoskim…

W Warszawie aż roi się
od włoskich i włosko-
podobnych restaura-

cji, ale znaleźć taką, która pełna jest
iście włoskiej pasji, serca i przede
wszystkim smaku  - łatwo nie jest.
Żeby pomóc Wam w poszukiwa-
niach (bo pewnie już samo polo-
wanie na prezenty niejednego wy-
kończyło) proponujemy świąteczną
wizytę w ursynowskiej restauracji
Pasta Fresca. I choć brzmi to jak ba-
nał zakrapiany trywialnością, to na
powierzchni 100 metrów kwadrato-
wych szef kuchni – rodowity  Włoch
– Nello Esposito połączył wszystko
to, co w Italii najlepsze – pasty, piz-
ze, insalaty… I niby to, co wszę-
dzie, ale ci, którzy Pastę Frescę zna-
ją wiedzą, że jest pysznie, jak nig-
dzie indziej… Ale do rzeczy, bo mia-
ło być odświętnie. 

A zatem - od początku
grudnia restauracja za-
prasza na ‘Menu Świą-

teczne’, które składa się z dań poda-
wanych w Święta Bożego Narodze-
nia w różnych regionach Włoch, a
że we Włoszech jest regionów dwa-
dzieścia, Nello ma spore pole do
popisu. Ci, którzy byli we Włoszech
lub Włochami się interesują wie-
dzą, że każdy z regionów ma swo-

ją tradycyjną kuchnię, a co za tym
idzie - bogactwo kuchni regional-
nych i regionalnych receptur jest
niezwykłe! Większość z nas kojarzy
Włochy z pizzą, spaghetti, owoca-
mi morza…ale już flaczki, kurze
wątróbki, panierowane kotleciki
czy ragu z duszonych nóżek wie-
przowych niekoniecznie przywo-
dzą na myśl włoskie jedzenie. A
jednak. 

T o co nietradycyjne i nie-
powszechne, stało się w
restauracji inspirujące i po

prostu przepyszne! Szef kuchni po-
chodzi z Neapolu, więc kuchnia po-
łudnia jest -  rzecz jasna - najbliższa
jego sercu. To kuchnia jego mamy -
przepraszam – mammy - i babci,
czyli nonny, do której każdy Włoch
jest niezwykle przywiązany. Nello
jednak z przyjemnością zaskakuje
Gości i odkrywa tajemnice kultury
jedzenia z różnych części Włoch. I
tak na przykład latem, kulinarny
kompas szefa kuchni odchyla się w
stronę południa, zimą zaś - skłania
się nieco ku północy. 

A co znajdziemy w świą-
tecznej karcie restauracji
Pasta Fresca? Jak sama

nazwa wskazuje, menu oczywiście
pełne jest ze świeżego makaronu i

pizzy, ale prawdziwą miłością ku-
charzy są także owoce morza. Nie-
bawem, ku uciesze Gości restaura-
cji pojawi się w karcie jako danie
główne – to deska lub inaczej – mix
- najlepszych, najświeższych, naj-
smaczniejszych, najzdrowszych,
najbardziej wyszukanych i wyszuki-
wanych w każdy czwartek na tar-
gach rybnych - owoców morza. Od
czwartku - przez cały weekend! Bę-
dą też niespodzianki… pająki mor-
skie, jaja mątw, langustynki, czyli

wszystko to, czym zajadają się Wło-
si i smakosze włoskiej kuchni. Wra-
cając jednak do Świąt, to w związ-
ku z tym, że we Włoszech nie ma
jednolitej tradycji menu świąteczne-
go, a w różnych częściach kraju ja-
da się różne potrawy, w karcie re-
stauracji znajdziecie sporo Toska-
nii, duuuużo Nepolu i  trochę wspo-
mnianej północy… 

N o i oczywiście klimat!
Bez klimatu, nawet naj-
lepsza włoska kuchnia

smakuje jakby mniej… My gwa-
rantujemy, że włoską atmosferą Pa-
sta Fresca jest przepełniona! No
więc co Wy na to? Buon Natale e fe-
lice anno nuovo con Pasta Fresca?
Jeśli tak, to koniecznie zróbcie re-
zerwację pod numerem telefonu
+48 575 498 849, Pasta Fresca, al.
KEN 57…lub po prostu kierujcie
się zapachem tradycyjnej, pysznej,
włoskiej kuchni... 

Do zobaczenia!

Najpiękniejsze święta Bożego Narodzenia to oczywiście te polskie,
tradycyjne - z barszczem, uszkami i karpiem. Pełna zgoda i nawet
nie będziemy próbowali się z tym spierać! Ale ponieważ Polak po-
trafi i, co najważniejsze, lubi świętować, to się ten bożonarodze-
niowy czas na kilka ładnych tygodni rozciąga. Może zatem warto
zrobić sobie przerwę od śledzi, makówek i pierogów i sprawdzić,
jak smakują święta w śródziemnomorskim stylu…? 
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PPAASSSSAA:: PPaanniiee bbuurrmmiissttrrzzuu,, pprroossiimmyy oo
kkrróóttkkiiee ppooddssuummoowwaanniiee ddoottyycchhcczzaassoowwyycchh
eeddyyccjjii BBPP......

ŁŁUUKKAASSZZ CCIIOOŁŁKKOO:: Przygoda z Budżetem
Partycypacyjnym trwa niemal bez przerwy.
Aktualnie realizujemy projekty wybrane w
dwóch pierwszych edycjach. Jednocześnie
trwają przygotowania do wdrożenia pomy-
słów zgłoszonych w 43 projektach tegorocz-
nej edycji.  Bogatsi o dotychczasowe do-
świadczenia planujemy wprowadzić zmia-
ny usprawniające proces realizacji w przy-
szłym roku. Warto pamiętać, że sam budżet
to ogromne wyzwanie, ponieważ realiza-
cja propozycji mieszkańców wymaga zaan-
gażowania pracowników większości wy-
działów w urzędzie.  

CCoo ww ttaakkiimm rraazziiee nnaalleeżżyy uuzznnaaćć zzaa nnaajjwwiięękk-
sszzyy ssuukkcceess,, aa ccoo zzaa nnaajjwwiięękksszząą ppoorraażżkkęę ?? 

Zapytajmy najpierw, co rozumiemy pod
pojęciem „sukces”. Niewątpliwie możemy
mówić o zwiększeniu popularności samej
idei Budżetu Partycypacyjnego, co wiąże
się z finalizowaniem kolejnych projektów.
Doskonałym przykładem jest sześć murali na
Ursynowie, które są powszechnie komen-
towane, budzą pozytywne emocje i udo-
wadniają, że Budżet Partycypacyjny po pro-
stu działa i zmienia naszą dzielnicę. Mam na-
dzieję, że także dzięki temu, więcej osób
weźmie udział w przyszłorocznym głoso-
waniu. Są też projekty i pomysły, które wy-
wołują kontrowersje, np. zwężenia ulic w
celu wydzielenia pasów dla rowerzystów.
Na Ursynowie ścierają się różne wizje dalsze-
go rozwoju dzielnicy, szczególnie w obsza-

rze transportu i komunikacji, co budzi wiel-
kie emocje. Choć niektórzy doszukują się w
tym porażki, uważam, że takie sporne sytu-
acje dają szansę na prowadzenie konstruk-
tywnej dyskusji. 

KKoolleejjnnaa eeddyyccjjaa BBPP ssttaarrttuujjee 11 ggrruuddnniiaa.. CCzzyy
bbęęddąą jjaakkiieeśś iissttoottnnee zzmmiiaannyy ??

Tak, będzie kilka zmian i sądzę, że będą
to zmiany korzystne. Są to modyfikacje
wypracowane wspólnie z mieszkańcami i
miejskim Centrum Komunikacji Społecz-
nej. W mojej ocenie najważniejsze jest wy-

dłużenie czasu na głosowanie, które w
przyszłym roku potrwa dwa tygodnie. Wię-
cej uwagi poświęcimy ocenie projektów –
pracownicy urzędu wstępnie zweryfikują
projekty przed spotkaniami dyskusyjnymi.
Umożliwi to wczesne wykluczenie projek-
tu niemożliwego do realizacji lub jego nie-
zbędną modyfikację.  Zmiany to także
wprowadzenie minimum 10% otrzyma-
nych głosów. Oznacza to, że  realizowane

będą tylko te projekty, które w trakcie gło-
sowania uzyskają przynajmniej 10%  gło-
sów oddanych w danym obszarze. Dopre-
cyzowana została także kwestia składania
odwołań od weryfikacji projektów doko-
nywanej przez urzędników. Na poziomie
dzielnicy wprowadziliśmy ograniczenie
kwotowe, tzn. wartość jednego projektu
nie może być wyższa niż 630 tys. zł, co sta-
nowi 10 % całej puli środków finansowych
przeznaczonych na całą dzielnicę, czyli 6,3
mln zł. Odstąpiliśmy od obszaru ogólno-
dzielnicowego –  pozostał bardzo natural-
ny podział terytorialny na Ursynów Wyso-
ki Północny, Ursynów Wysoki Południowy
oraz Zielony Ursynów.  

DDllaacczzeeggoo wwaarrttoo sskkłłaaddaaćć pprroojjeekkttyy ii nnaa nniiee
ggłłoossoowwaaćć??

Angażując się w IV edycję BP, ursynowia-
nie mogą realnie wpłynąć na swoje najbliż-
sze otoczenie i zdecydować o tym, na co
wydawane są pieniądze. W 100 projektach
wybranych w dotychczasowych edycjach
BP ogniskują się potrzeby i oczekiwania
mieszkańców Ursynowa.  Samo składanie
wniosków jest dość łatwe, a dodatkowo moż-
na liczyć na pomoc ze strony urzędników
dzielnicy. Analiza dotychczas składanych
projektów wskazuje, że pomysły niemal z
każdej dziedziny można poddać pod głoso-
wanie mieszkańców.  Wobec powyższego,
zarówno do składania wniosków jak i do
głosowania gorąco zachęcam. 

DDzziięękkuujjęę zzaa rroozzmmoowwęę..

R o z m a w i a ł  R A F A Ł  K O S

WW śśrrooddęę,, 3300 lliissttooppaaddaa,, ooddbbyyłłoo ssiięę II ppoossiieeddzzeenniiee RRaaddyy SSeenniioorróóww DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww.. WW cczzaassiiee ssppoottkkaanniiaa
ddookkoonnaannoo wwyybboorruu wwłłaaddzz .. FFuunnkkccjjęę pprrzzeewwooddnniicczząącceejj rraaddyy bbęęddzziiee sspprraawwoowwaałłaa IIrreennaa WWuuttttkkee-MMiisszzcczzaakk..
CCeelleemm ppoowwoołłaanniiaa rraaddyy jjeesstt rreepprreezzeennttoowwaanniiee sseenniioorróóww zzaammiieesszzkkaałłyycchh nnaa tteerreenniiee DDzziieellnniiccyy,,
ppooddeejjmmoowwaanniiee ddzziiaałłaańń iinntteeggrruujjąąccyycchh śśrrooddoowwiisskkoo oossóóbb ssttaarrsszzyycchh oorraazz wwzzmmaaccnniiaanniiee uuddzziiaałłuu sseenniioorróóww
ww żżyycciiuu ssppoołłeecczznnoośśccii llookkaallnneejj DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww.. 

Urząd Dzielnicy Ursynów
kończy II etap konsultacji
społecznych dot. terenu
zieleni pomiędzy ulicami
Rosoła, Gandhi, Szolc-R-
ogozińskiego i Grzego-
rzewskiej. 

Podczas dwóch spotkań, któ-
re odbyły się w namiocie kon-
sultacyjnym, swoje zdanie wy-
raziło blisko 300 mieszkańców.
Ostatnią okazją na bezpośred-
nie spotkanie z ekspertami oraz
autorką dwóch koncepcji przy-
gotowanych dla tego terenu jest
otwarty warsztat konsultacyjny,
który odbędzie się w Szkole Pod-
stawowej z Oddziałami Integra-
cyjnymi nr 318 przy ul. Teligi 3 w
dniu 2 grudnia br. w godz.
18.00-20.00. W ich trakcie
uczestnicy będą mogli zgłosić po
raz ostatni uwagi na temat pro-
jektów. 

– Uczestnicząc w naszych kon-
sultacjach, szczególnie warszta-
tach, na których jest przyjazna
atmosfera, mieszkańcy mogą
wypowiadać się, zgłaszać swoje
opinie, poruszać nurtujące ich
problemy.  Zapraszam 2 grud-
nia, bo tylko obecni mogą mieć
wpływ na swoją okolicę i decyzje
urzędu” – zachęca zastępca bur-
mistrza Łukasz Ciołko.

Do 2 grudnia br. w Urzędzie
Dzielnicy Ursynów (al. KEN 61)
można obejrzeć plansze z kon-
cepcjami zagospodarowania te-

renu oraz wrzucić do specjalnie
przygotowanej skrzynki pocz-
tówkę ze swoją opinią dotyczącą
projektów oraz z propozycją na-
zwy parku. Natomiast do 4 grud-
nia br. ursynowscy urzędnicy

zbierają głosy za pośrednictwem
skrzynki mailowej konsultacje-
spoleczne@ursynow.pl. Koncep-
cje architektoniczne są także do-
stępne na stronie internetowej
urzędu. 

UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy wwyy-
ddaałł kkoolleejjnnyy UUrrssyy-
nnoowwsskkii IInnffoorrmmaattoorr
KKuullttuurraallnnyy,, ttyymm rraa-
zzeemm oobbeejjmmuujjąąccyy wwyy-
ddaarrzzeenniiaa zzaappllaannoo-
wwaannee nnaa ggrruuddzziieeńń..
WW ppuubblliikkaaccjjii mmoożżnnaa
zznnaalleeźźćć sszzcczzeeggóółłoowwyy
pprrooggrraamm wwyyddaarrzzeeńń
nnaa UUrrssyynnoowwiiee oorraazz
iinnffoorrmmaaccjjee oo ddyyssttrryy-
bbuuccjjii bbeezzppłłaattnnyycchh
kkaarrtt wwssttęęppuu..
WWeerrssjjęę eelleekkttrroonniicczznnąą
ppuubblliikkaaccjjii mmoożżnnaa ppoo-
bbrraaćć zzee ssttrroonnyy iinntteerr-
nneettoowweejj wwwwww..uurrssyy-
nnooww..ppll.. PPaappiieerroowwąą
wweerrssjjęę iinnffoorrmmaattoorraa
mmoożżnnaa oottrrzzyymmaaćć oodd
ppiiąąttkkuu ((22 ggrruuddnniiaa)) ww
UUrrzzęęddzziiee DDzziieellnniiccyy
UUrrssyynnóóww,, ssppóółłddzziieell-
cczzyycchh ddoommaacchh kkuullttuu-
rryy,, ooddddzziiaałłaacchh bbiibblliioo-
tteekkii ppuubblliicczznneejj oorraazz
ppooddcczzaass ppoosszzcczzeeggóóll-
nnyycchh wwyyddaarrzzeeńń.. 

Łukasz Ciołko, zastępca burmistrza Ursynowa

Rusza nowa edycja Budżetu Partycypacyjnego

Informator kulturalny na grudzień

Głos seniorów w ważnych sprawach

Urząd konsultuje

Jaki będzie nowy park na Ursynowie?

1 630 000 zł na ursynowskie projekty
Ruszyła kolejna edycja konkursów dotacyjnych dla organizacji pozarządowych, na realizację za-

dań publicznych w 2017 roku. Łączna kwota przewidziana na realizację projektów w obszarze spraw
społecznych i zdrowia to 1 630 000 zł, organizacje mogą składać wnioski w ramach sześciu kon-
kursów. 

Dwa konkursy dotyczą przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kolejne dwa
obejmują obszar szeroko pojętej pomocy społecznej – dotyczą przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie oraz programów na rzecz aktywizacji społecznej osób i rodzin z terenu Ursynowa. Przewidzia-
no także pieniądze na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz na rzecz mieszkań-
ców Ursynowa w wieku emerytalnym.

– Sądzę, że w wyniku ogłoszonego właśnie konkursu, na Ursynowie możliwa będzie realizacja
wielu wartościowych projektów z obszaru spraw społecznych i zdrowia. W obecnej edycji do dys-
pozycji organizacji pozarządowych przewidziano kwotę ponad 1,6 mln zł, z której, co warto pod-
kreślić, na działania na rzecz mieszkańców w wieku emerytalnym przeznaczy się aż 500 000. Wie-
rzę, że dzięki zaangażowaniu organizacji pozarządowych te pieniądze zostaną dobrze wydane” –
mówi zastępca burmistrza Piotr Zalewski.

Więcej informacji na stronie internetowej urzędu www.ursynow.pl.
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Choć ostatnio znakomita piosenkarka
lubi kończyć koncerty utworem „Wspo-
mnij mnie”, na Ursynowie udowodniła
w pełni, że jej kariera to nie tylko wspo-
mnienie. 

Ta wiecznie młoda artystka o figurze i tempe-
ramencie nastolatki śpiewała i tańczyła na scenie
Domu Kultury Imielin z takim  wigorem, że wi-
downia była po prostu oczarowana. Akompaniu-
jący Sławie profesor fortepianu Janusz Tylman
zaprezentował również swój nowy, młodzieńczy
wizerunek a la Kojak, więc nic dziwnego, że wy-
pełniona po brzegi sala nie kryła zachwytu. Tym
bardziej, że wspaniały głos Sławy nie tylko nic
nie stracił z dawnych walorów, lecz nawet zyskał
na pogłębionej barwie, a precyzja wykonania każ-
dego utworu w połączeniu z dopracowanym do
najdrobniejszego szczegółu iście aktorskim warsz-
tatem artystycznym – to było coś, czego się u dzi-
siejszych wykonawców już nie spotyka. 

Przybylska zaczynała kiedyś karierę artystyczną
w Warszawie, występując w Studenckim Teatrze
Satyryków i w Centralnym Klubie Studentów „Sto-
doła”, nim w konkursie z udziałem 1000 konkuren-
tów z całej Polski talent przyszłej wykonawczyni ty-
tułowej piosenki w filmie „Pożegnania” wypatrzył
sam Władysław Szpilman. Niedawno Sława posta-

wiła widownię na równe nogi, śpiewając podczas
gali 60-lecia Stodoły w auli Politechniki Warszaw-
skiej. No i to samo mieliśmy w DK Imielin, gdzie nie-
mal każdą z wykonywanych przez artystkę piose-
nek kwitowano brawami na stojąco, nie szczędząc
także oklasków mężowi Przybylskiej – Janowi Krzy-
żanowskiemu, który z wielką kulturą prowadził
dowcipnie konferansjerkę.

Publiczność usłyszała w wykonaniu Sławy wy-
borne teksty, napisane chociażby przez Agniesz-
kę Osiecką i Bułata Okudżawę, z równie wyborną
muzyką, między innymi autorstwa Lucjana Ka-
szyckiego i... Janusza Tylmana, który sporządził
wspaniałą aranżację do najświeższych pozycji re-
pertuaru Przybylskiej. W koncercie nie zabrakło
oczywiście piosenek najbardziej lubianych w wy-
konaniu artystki (Słodkie fijołki, Taka jestem za-
kochana, Miłość w Portofino, To wszystko z nu-
dów, no i oczywiście „Pamiętasz, była jesień”).
Ponieważ kariera artystyczna drobnej brunetki z
Międzyrzeca Podlaskiego jest równie długa jak
żywot Stodoły, trudno nie powtórzyć refrenu śpie-
wanego przez Andrzeja Rosiewicza z okazji stodo-
lanego jubileuszu: 60 lat minęło jak jeden dzień.
Bo choć to już kopa lat, Przybylska rzeczywiście w
niczym się nie zmieniła.

M a c i e j  P e t r u c z e n k o

W ubiegłą niedzielę, podczas koncertu w
wykonaniu Orkiestry Kameralnej Filhar-
monii Narodowej, mieszkańcy Ursyno-
wa, podziwiali “muzyczne krajobrazy”
Ennio Morricone i Antonio Vivaldiego.
Wielbiciele muzyki klasycznej wypełnili
całą dostępną przestrzeń dolnego ko-
ścioła Wniebowstąpienia Pańskiego przy
al. KEN 101- zajmując wszystkie miejsca
siedzące i stojące. 

Organizatorem wydarzenia był Urząd Dzielni-
cy Ursynów. 

Założona i prowadzona przez Jana Lewtaka
Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej w
Warszawie zaprezentowała słuchaczom legen-
darne  „Cztery pory roku” Antonio Vivaldiego.
„Wiosna” i „Lato” zostały zaprezentowane w nie-
ortodoksyjnym wydaniu –wiodącą rolę skrzypiec
powierzono fletowi.  Odegranie „Jesieni” i „Zi-
my” udoskonalił talent Marii Machowskiej, skrzy-
paczki i koncertmistrza. Zaprezentowane przez
wirtuozów kompozycje-arcydzieła zachwyciły pu-
bliczność. 

Drugą część koncertu stanowiła suita złożona
z muzycznych tematów filmowych kompozytora
Ennio Morricone opracowanych przez Jana Lew-
taka. Jak zaznaczył Tomasz Sztompke, otwierając
cykl utworów skomponowanych przez wielkiego

muzyka, ma on na swoim koncie nie tylko osią-
gnięcia w zakresie muzyki filmowej – o jego kunsz-
cie i wszechstronności świadczy choćby fakt, że za-
grał niegdyś koncert dla papieża Jana Pawła II. 

Orkiestra Jana Lewtaka zaprezentowała między
innymi temat ze znanego filmu „Misja”. W tej czę-
ści występu nadszedł czas na zapierający w pier-
siach śpiew w wykonaniu sopranistki Magdaleny
Schabowskiej i grę na oboju Joanny Monacho-
wicz. Tym razem muzyka nie była tłem dla filmo-
wej akcji, lecz dziełem samym w sobie i jako taka
wzbudziła wielki zachwyt słuchaczy. 

Ten wyjątkowy koncert nie mógł naturalnie
obyć się bez bisu, co jasno zasygnalizowała pu-
bliczność, reagując owacjami na stojąco. Dzięki te-
mu na scenie zabrzmiała także kompozycja polska
– utwór Wojciecha Kilara z filmu „Dziewiąte wro-
ta”. Występ zakończył jeszcze jeden temat Ennio
Morricone, tym razem pochodzący z „Dawno te-
mu w Ameryce”. – Obiecałem wielkie święto i
mam nadzieję, że dotrzymałem słowa, prawda? –
zapytał retorycznie wiceburmistrz Łukasz Ciołko
na zakończenie koncertu. Publiczność na te słowa
zareagowała entuzjastycznie. – Wspaniała mu-
zyka, wspaniali muzycy Orkiestry Kameralnej Fil-
harmonii Narodowej oraz wspaniała wymagają-
ca ursynowska publiczność. To był niezapomnia-
ny wieczór. k s

Wzruszająca Sława Przybylska

Owacje na stojąco w DK Imielin

Ennio Morricone i Antonio Vivaldi

Tłumy na koncercie muzyki klasycznej
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W najbliższą niedzielę 4 grudnia w godzinach 11:00-16:00 w Hali Arena Ursynów
przy ul. Pileckiego 122 odbędą się Ursynowskie Mikołajki 2016. Organizatorem
świątecznej imprezy dla dzieci jest Urząd Dzielnicy Ursynów. 

– Końcówka roku to wyjątkowy czas prezentów i Świętego Mikołaja. Jak co roku prezentem urzędu
dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy jest impreza mikołajkowa.  Zapewnimy mnóstwo atrakcji,
więc w najbliższą niedzielę warto odwiedzić Arenę Ursynów” – zapewnia zastępca burmistrza Łukasz
Ciołko.

Zgodnie z informacją urzędu, na dzieci czeka moc atrakcji, m. in.:
- Spotkanie ze Św. Mikołajem
- Występ iluzjonisty, pokaz klauna
- Teatrzyk dla Dzieci
- Pokazy i warsztaty breakdance oraz football freestyle
- Koncert kolęd i kolędowe karaoke
- Punkty malowania twarzy, gry, konkursy, dmuchańce oraz warsztaty plastyczne
- Strefa sportowa
- Słodki poczęstunek i drobny prezent dla każdego dziecka (Uwaga! Liczba prezentów i poczęstunków

dla dzieci ograniczona. Decyduje kolejność przybycia na Mikołajki) oraz wiele wiele innych.

PPrraawwiiee kkaażżddyy zz nnaass cchhcciiaałłbbyy ccooffnnąąćć ssiięę
ww cczzaassiiee.. 33-44 ggrruuddnniiaa pprrzzyy uull.. CCyybbiissaa
11 ((SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa nnrr 331133 iimm..
PPoollsskkiicchh OOddkkrryywwccóóww)) ww ggooddzz..1100..0000-
2200..0000 bbęęddzziiee mmoożżnnaa pprrzzeeżżyyćć ppoowwrróótt
ddoo pprrzzeesszzłłoośśccii.. KKiillkkaaddzziieessiiąątt ssttaannoo-
wwiisskk „„żżyywwyycchh sskkaammiieenniiaałłoośśccii”” eelleekkttrroo-
nniikkii zzaabbiieerrzzee nnaass ww  sszzaalloonnee llaattaa 7700-
ttee,, 8800-ttee ii 9900-ttee.. PPoonngg,, AAppppllee IIII,, ZZXX
SSppeeccttrruumm cczzyy AAmmiiggaa ttoo nnaazzwwyy,, kkttóórree
ssttaałłyy ssiięę ssyynnoonniimmeemm mmiilloowwyycchh kkrroo-
kkóóww iinnffoorrmmaattyykkii.. IInntteerraakkttyywwnnaa wwyy-
ssttaawwaa ppoozzwwoollii nnaamm nnaa wwłłaassnnee oocczzyy
pprrzzeekkoonnaaćć ssiięę,, jjaakk wwyygglląąddaałłaa pprraaccaa ii
zzaabbaawwaa zz kkoommppuutteerreemm ww oossttaattnniicchh 4400
llaattaacchh.. DDllaa ssttaarrsszzyycchh bbęęddzziiee ttoo nnoossttaall-
ggiicczznnaa ppooddrróóżż,, aa ddllaa ddzziieeccii ii nnaassttoollaatt-
kkóóww śśwwiieettnnyy ssppoossóóbb  nnaa ttoo,, aabbyy pprrzzeezz
zzaabbaawwęę oottrrzzyymmaaćć ssoolliiddnnąą ddaawwkkęę wwiiee-
ddzzyy zz hhiissttoorriiii iinnffoorrmmaattyykkii ii eelleekkttrroonnii-
kkii.. PPrrzzeedd ssmmaarrttffoonneemm ii łłaappaanniieemm PPoo-
kkeemmoonnóóww bbyyłłoo ccoośś jjeesszzcczzee……

W dniach 25-27 listopada
w kabackim  Tesco odbyła
się 20. Świąteczna Zbiór-
ka Żywności.  Coroczną
akcję Banków Żywności
koordynowało na Ursyno-
wie Stowarzyszenie Spo-
łeczników “Ariadna”. W
akcję zaangażowało się
kilkudziesięciu wolonta-
riuszy. Do robienia symbo-
licznych zakupów,  dla po-
trzebujących mieszkań-
ców naszej dzielnicy, na-
mawiali klientów Tesco lo-
kalni społecznicy, harce-
rze, młodzież ursynow-
skich szkół i radni.  Zebra-
no rekordową ilość da-
rów, które po spakowaniu
w paczki trafią do ponad
600 osób. 

– Nasza pomoc nie jest jednora-
zowa, Ariadna dba o najbiedniej-
szych cały rok, zebrane podczas
zbiórki produkty wydajemy cy-
klicznie 2 razy w tygodniu. Jako
pierwsze zostaną wydane produk-
ty o krótkim terminie przydatno-
ści. Dzięki tej akcji wiele osób bę-
dzie miało lepsze Święta - mówi
Roma  Łojewska z “Ariadny”. 

Zbiórka została bardzo dobrze
przygotowana, w wejściu do su-
permarketu witali klientów har-
cerze rozdający ulotki, informu-
jące o akcji. Przed wejściem na
halę stali wolontariusze, którzy
wskazywali klientom co w da-
nej chwili jest najbardziej po-
trzebne. 

– Reakcja ludzi jest bardzo po-
zytywna. Ta praca ma sens. Na
bieżąco sprawdzam, co jest naj-
bardziej potrzebne i proszę o ku-
powanie konkretnych produk-
tów. Efekt jest niesamowity, wy-
starczy wskazać, że potrzebuje-
my najbardziej np margaryny do
ciasta i w koszach lądują kostki
margaryny. Jedna z pań przy-
szła tylko po to, aby zrobić dla

nas zakupy i kupiła cały koszyk
margaryny. To wzruszające –
opowiada Goretta Szymańska,
ursynowska radna, zaangażo-
wana od lat w świąteczne zbiór-
ki.

Te trzy dni czynienia dobra
można podsumować tak: mamy
cudowną młodzież, zaangażo-
wanych społeczników i hojnych
sąsiadów. Warto pomagać. 

We wtorek 6 grudnia o godzinie 20:00 odbędzie się Mikołajkowy Nocny Bieg
Chomika – darmowy bieg na dystansie 10 km z pomiarem czasu, otwarty dla
wszystkich zainteresowanych. To już druga edycja biegu pod patronem sympa-
tycznego gryzonia – pierwsza, która odbyła się lipcu, przyciągnęła blisko 100
biegaczy. 

Organizatorem wydarzenia jest działające na Ursynowie Stowarzyszenie Entuzjastów Aktywności
Fizycznej. Organizacja ta to zrzeszenie biegaczy-amatorów w bardzo różnym wieku, których celem
jest wspólne bieganie i promocja uprawiania różnego rodzaju sportów. Wśród założycieli jest m.in.
mieszkający na Ursynowie Sebastian Wojciechowski, który w ostatnim maratonie w Nowym Jorku
(5 listopada 2016) zajął 3. miejsce wśród startujących tam Polaków. Całość zostanie zorganizowana
siłami wolontariuszy i przy pomocy sponsorów, darczyńców.

Biegacze ruszą  trasą, która jest wykorzystywana przez Parkrun-Ursynów, a więc wokół Parku przy
Bażantarni – będzie to 6 pętli. Start i meta zlokalizowane będą przy skateparku przy skrzyżowaniu
ulic KEN i Przy Bażantarni, 5 minut od stacji Metro Kabaty w stronę Natolina.

Ze względu na szczególny termin zawodów, wraz z wydarzeniem organizowana będzie mikołaj-
kowa zbiórka darów, z których skorzystają psy i koty pozostające pod opieką Fundacji Azylu pod Psim
Aniołem w Falenicy. Wśród potrzeb tej organizacji wymienić można: karmę suchą i mokrą, smycze,
obroże i szelki w różnych rozmiarach, żwirek dla kotów, zabawki gumowe i sznurkowe, piłki teniso-
we, środki na odrobaczaenie i odpchlenie, płyny do mycia naczyń i podłóg, środki odkażające z chlo-
rem, koce, kołdry i poduszki z wypełnieniem syntetycznym, słoma w kostkach, ryż, kasza, makaron
i warzywa świeże lub suszone.

Informacje jak się zapisać oraz szczegółowy regulamin znaleźć można na stronie biegchomika.pl.
Obowiązuje limit 200 miejsc. Zapisy do 3 grudnia przez internet lub jeżeli nie zostanie wyczerpany
limit miejsc - w dniu zawodów od godziny 19.00. Bieg odbędzie się na pewno, bez względu na wa-
runki atmosferyczne.

Serdecznie zapraszamy.
F o t o  J a r e k  I ł ż y c k i

Trwa realizacja projektów
wybranych w ubiegłorocz-
nej edycji Budżetu Party-
cypacyjnego. W tym nume-
rze przedstawiamy krótką
informację o kolejnych re-
alizowanych projektach.  

W ramach projektu „STOP
narkotykom w szkole na Ursy-
nowie”, który poparło 2 097
mieszkańców, w gimnazjach od-
bywają się zajęcia profilaktycz-
ne. Projekt dociera do przyczyn
problemów, uświadamia prawdę
o narkotykach, że konsekwencje
ich zażywania rzadko bywają
małe, a często prowadzą do tra-
gedii. Projekt promuje wartości,
które pozwalają koncentrować
się na innych stylach życia, na
rozwijaniu swoich talentów. W
najbliższy wtorek 6 grudnia br.,
w Gimnazjum nr 93 przy ul. Szol-
c-Rogozińskiego 2 odbędzie się
koncert hip-hopowy podsumo-
wujący warsztaty.

W ramach projektu „Zumba
integruje, Zumba ciało kształ-
tuje - bezpłatne zajęcia dla
wszystkich z równoczesnymi
zajęciami dla dzieci” w każdą
sobotę (tylko do 17 grudnia)

odbywają się zajęcia w dwóch
blokach w godz. 13.00-13.45 i
14.00-14.45. Na spotkania w
Szkole Tańca Riviera przy ul.
Dembowskiego 1 (metro Sto-
kłosy) obowiązują zapisy tel.
607 955 995 lub wypełnienie
formularz azgłoszeniowego na
stronie www.taniec.net

W ramach projektu „Wybieg
dla psów z torem do agility “Da-
kota”, który poparło 479 miesz-
kańców, do połowy grudnia po-

wstanie ogrodzony wybieg dla
psów, w którym znajdą się m.
in.: tunel sztywny i miękki, sla-
lom, stół, kładka, koło, stacjo-
nata i palisada, czyli cały tor do
agility. Będą także latarnie i ław-
ki oraz kilka nowych drzew i
krzewów. Tor znajduje się w Par-
ku im. Cichociemnych Spado-
chroniarzy AK przy ul. Rolnej.
Prace budowlane są na finiszu. 

F o t o  F u n d a c j a  S t u d i o  P s y c h o -
l o g i i  Z d r o w i a

Ursynowskie Mikołajki

Mikołajkowy Nocny Bieg Chomika

Wedle życzenia mieszkańców

Ariadna – dla potrzebujących

Retro bity, bajty i elektrony
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D o końca trzymała w napięciu
rywalizacja o czempionat dżo-
kejski, w którym Michal Abik

ścigał Szczepana Mazura. By wyprzedzić
przebywającego od ponad miesiąca w
Dubaju polskiego dżokeja, młody Sło-
wak musiał wygrać dwie z siedmiu go-
nitw, do których został w niedzielę zapi-
sany. Udało mu się wygrać tylko raz na
arabskiej klaczce Wielka Dalena. Równa
liczba wygranych wyścigów preferowa-
ła Mazura, ponieważ miał na koncie wię-
cej drugich miejsc. Jak na kiepską pogo-
dę i liczne uciążliwości związane z gene-
ralnym remontem Trybuny Honorowej
frekwencję na torze, jak również obroty
w totalizatorze, należy uznać za zado-
walające. Wszystko wskazuje na to, że od

kwietnia przyszłego roku gracze oraz ki-
bice królewskiej dyscypliny sportu, jaką
są wyścigi konne, będą mogli emocjo-
nować się końską rywalizacją w godnych
warunkach.   

Sezon wyścigowy 2016 to przede
wszystkim dwa konie – niepo-
konany w tym sezonie na Słu-

żewcu trzyletni ogier Caccini i niepoko-
nana w sześciu występach trzyletnia
arabska klaczka Shannon Queen (Ainhoa
St. Faust  – Sasanka Fata po Sam Tiki),
która dokonała nie lada sztuki bijąc w
pierwszym sezonie startów, w Nagro-
dzie Porównawczej, koalicję starszych
mocno utytułowanych arabów. Jest to
talent czystej wody, a prawdziwe możli-
wości Shannon Queen zostaną zweryfi-

kowane w przyszłorocznym wyścigu Der-
by oraz w sierpniowej Nagrodzie Europy,
w rywalizacji z doświadczonymi i legity-
mującymi się bogatymi perfomances
końmi czystej krwi z zachodniej Europy.
Klaczka jest podopieczną Janusza Ko-
złowskiego, drugiego w tegorocznym
czempionacie trenerów, niegdyś znako-
mitego dżokeja (ponad 1000 wygranych
gonitw), dziś trenera z wysokiej służe-
wieckiej półki. 

Caccini (American Post – Couran-
ces po Simon du Desert) został
wyhodowany we Francji i za-

kupiony przez trenera Adama Wyrzyka
na aukcji w Deauville dla jednego z pol-
skich hodowców. Ten nie dostrzegł w
ogierze potencjału i sprzedał go za 9,5
tys. euro braciom Andrzejowi i Ryszardo-
wi Zielińskim. Prawdopodobnie był to
jego największy błąd w karierze końskie-
go hodowcy – właściciela. Caccini okazał
się bowiem koniem klasowym, wszech-
stronnym, niezwykle walecznym i dyspo-
nującym znakomitym przyspieszeniem.
Swoją wyjątkową “przerzutkę” zapre-
zentował w gonitwie Derby, kiedy bez
wysiłku oddalił się w połowie końcowej
prostej od rywali. Wolę walki najlepiej
udowodnił w Wielkiej Warszawskiej,
gdzie prowadząc w dystansie zdołał
obronić się przed atakiem biegającego
dotychczas bez porażki ubiegłorocznego
derbisty ogiera Va Bank. 

C accini nie przyniósł nam rów-
nież wstydu za granicą. W star-
ciu z końmi z najwyższej euro-

pejskiej półki w gonitwie kategorii G1
126. Longines Großer Preis von Berlin z
pulą nagród 175 tys. euro, rozegranej
w sierpniu na berlińskim torze Hoppe-
garten, wywalczył piąte miejsce w to-
warzystwie takich tuzów toru jak ogier
Protectionist (GAG 100, m. in. wygrana
w prestiżowym Melbourne Cup, 2,7 mln
euro na koncie), czy irlandzka Nightflo-
wer (GAG 96,5, dwa razy z rzędu Preis
von Europa, ponad pół miliona euro na
koncie). Podaję wysokość GAG (niemiec-
ki handicap) oraz wygrane kwoty, by
zróżnicować piąte miejsce Cacciniego
w Berlinie i zwycięstwo Va Banka w tym
samym czasie w Baden – Baden w wyści-
gu 61. Preis der Sparkassen – Finan-
zgruppe. Berlin to kategoria G1, więc z
definicji lepsze konie niż w G3 w Baden
– Baden, dużo wyższa pula nagród
(175.000/55.000 euro) oraz wyższe
GAG. Na Służewcu trwa niekończąca się
dyskusja, który z tych dwóch koni jest
lepszy. Moim zdaniem, zresztą nie tylko
moim, obecnie lepszy jest Caccini, ponie-

waż wygrał bezpośredni pojedynek i
mierzył się za granicą z silniejszymi ry-
walami niż Va Bank. W przyszłym roku
sytuacja może się odwrócić, o ile Va Bank
zdoła zrewanżować się Cacciniemu, a
będzie po temu kilka okazji. Mam na-
dzieję, że żaden z trenerów i właścicieli
nie będzie unikał konfrontacji. 

W odniesieniu do sezonu wy-
ścigowego trudno nie wspo-
mnieć o spektakularnym

zwycięstwie trenowanego na Służew-
cu przez Małgorzatę Łojek ogiera Tefki-
ra w prestiżowej międzynarodowej Na-
grodzie Europy, rozgrywanej w ramach
światowego festiwalu konia arabskie-
go Sheik Zayed bin Sultan Al Nahyan
Cup. Była to pierwsza wygrana treno-
wanego w Polsce araba od momentu
włączenia w 2010 r. Służewca do świa-
towego festiwalu konia arabskiego imie-
nia założyciela Zjednoczonych Emira-
tów Arabskich. Ogiera dosiadał zwią-
zany z warszawskim torem czeski in-
ternacjonał Tomaš Lukašek, który wie-
lokrotnie dawał przykłady znakomitej
technicznie i wyjątkowo skutecznej tak-
tycznie jazdy, a jego triumf na Cacci-
nim w Wielkiej Warszawskiej to pokaz
taktyki i jeździeckiej techniki na naj-
wyższym europejskim poziomie. Sezon
wyścigowy 2016 to także godne naj-
wyższego uznania osiągnięcia dwulet-
nich folblutów ze stajni trenera Wojcie-
cha Olkowskiego. Ogierki Bush Brave,
Jule`s Dream i Invincible Gunner oraz
klaczka Jagienka to pretendenci do wy-
grywania w przyszłym sezonie gonitw
najwyższej kategorii. 

W podsumowaniu nie sposób
nie wspomnieć o trenowa-
nej przez Krzysztofa Zie-

miańskiego trzyletniej Iron Belle, która w
sposób bezapelacyjny udowodniła, że
jest najlepszą klaczą rocznika derbowe-
go, jak również o czteroletnim francu-
skim arabie Cakouet de Bozouls ze staj-
ni Macieja Jodłowskiego. W trzeciej edy-
cji rozgrywanej na Służewcu w ramach
Dnia Arabskiego gonitwy Al Khalediah
Poland Cup arabski czterolatek ustanowił
fantastyczny rekord toru na dystansie
1600 m osiągając czas 1:46.6 sek, lepszy
aż o 1.9 sekundy od poprzedniego re-
kordu, ustanowionego w 2013 r. przez
ogiera Vly Kossacka.    

Sezon 2016 na Służewcu to poza
końską rywalizacją także zakro-
jona na dużą skalę modernizacja

zabytkowego hipodromu, który został w
2008 r. przejęty przez państwową spół-
kę Totalizator Sportowy w stanie kom-

pletnej ruiny. Po częściowym wyremon-
towaniu trybuny środkowej TS przystą-
pił do generalnego remontu Trybuny Ho-
norowej. Zakres prowadzonych robót
jest imponujący, aktualnie prace prze-
biegają zgodnie z harmonogramem. Je-
dyny poślizg wystąpił latem 2016 r. z po-
wodu przedłużającej się procedury uzy-
skania zgód od Stołecznego Konserwato-
ra Zabytków, między innymi na rodzaj
szkła niezbędnego do oszklenia Trybuny
Honorowej. Poślizg został uwzględniony
w harmonogramie i zdaniem Wojciecha
Bartoszka – dyrektora Departamentu
Wyścigów Konnych i Rozwoju w TS –
nie będzie miał wpływu na planowany
termin ukończenia robót. 

Natomiast trybuna środkowa ma
być dopuszczona do użytko-
wania na rozpoczęcie przyszło-

rocznego sezonu wyścigowego. Nie bę-
dzie jednak zmodernizowana w całości,
a decyzja o przystąpieniu do dalszych
prac oraz ich zakresie, na przykład mon-
tażu systemu ogrzewania, podjęta zosta-
nie najprawdopodobniej w 2017 roku.
Są to dodatkowe koszty, które muszą zo-
stać ujęte w przyszłorocznym budżecie.
Gracze, bywalcy toru i kibice liczą, że za-
rząd TS nie dopuści w przyszłym sezonie
do tak zwanej powtórki z rozrywki i nie
pozwoli ludziom późną jesienią spędzać
podczas  kolejnych wyścigowych dwud-
niówek 6 – 7 godzin w nieogrzewanym
pomieszczeniu. W tym sezonie – ze
względu na kompleksowe remonty –
trzeba było pogodzić się z takim stanem
rzeczy. Po zakończeniu prac nie będzie
uzasadnienia, by zmuszać kibiców do aż
tak dużych wyrzeczeń. 

S kwitowanie sezonu to także sło-
wa uznania dla organizatora
gonitw, a konkretnie dla osób

realizujących na co dzień ogrom zadań
związanych z organizowaniem sobot-
nio – niedzielnych mityngów, a szcze-
gólnie wielkich gal w rodzaju Derby,
Wielka Warszawska czy Dzień Arabski.
Ci ludzie są anonimowi, więc na koniec
sezonu należą się im publiczne podzię-
kowania. To Urszula Zawadzka, Karoli-
na Perzyna, Robert Sołkowicz i Maciej
Piłat z Działu Organizacji Wyścigów
Konnych O/TS Wyścigi Konne Służe-
wiec oraz zajmująca się księgowością
Anna Miller. Odziałem kierują dyrekto-
rzy Włodzimierz Bąkowski i jego za-
stępca Marek Magdziak. O zabezpie-
czenie obiektu i bezpieczeństwo bywal-
ców toru zadbali panowie Grzegorz Gra-
bowski i Rafał Motyl. 

Po zakończeniu ostatniego dnia
wyścigowego sezonu 2016 w ro-
tundzie trybuny środkowej od-

była się uroczystość wręczenia nagród i
wyróżnień ustanowionych przez Tor Słu-
żewiec w poszczególnych czempiona-
tach i rankingach. Imprezę poprowadzi-
li Andrzej Szydlik i Jarosław Idzi, a na-
grody wręczali Grzegorz Sołtysiński –
członek zarządu spółki Totalizator Spor-
towy, Tomasz Chalimoniuk –  prezes Pol-
skiego Klubu Wyścigów Konnych, Wło-
dzimierz Bąkowski – dyrektor Toru Słu-
żewiec, Wojciech Bartoszek –  dyrektor
Departamentu Wyścigów Konnych i
Rozwoju w TS, Rafał Miastowski – za-
stępca burmistrza Ursynowa oraz rzecz-
nik prasowy TS Sylwester Puczen.  

T ytuł Hodowcy Roku przyznano
pani Joannie Trace za zwycię-
stwa trenowanej przez Krzysz-

tofa Ziemiańskiego klaczy Iron Belle w
nagrodach Soliny, Oaks i SK Krasne.

Właścicielami Roku zostali bracia An-
drzej i Ryszard Zielińscy oraz Adam Wy-
rzyk, współwłaściciele ogiera Caccini.

Najlepszy koń polskiej hodowli to tre-
nowana przez Janusza Kozłowskiego
Shannon Queen, niepokonana trzyletnia
klacz arabska mająca na koncie 6 zwy-
cięstw, w tym trzy w wyścigach katego-
rii A: Białki, Sambora i Porównawcza.
Hodowcą klaczy jest pani Magdalena
Gromala. Koniem Sezonu 2016, wybra-
nym przez internautów, został Caccini.

Przyznano dwa wyróżnienie spe-
cjalne. Pierwsze dla trenowane-
go przez Macieja Janikowskie-

go ogiera Va Bank za historyczne zwycię-
stwo w wyścigu G3 w Baden – Baden

oraz triumf w nagrodach Golejewka (re-
kord służewieckiego toru na 2000 m –
2’01,6), Prezesa Totalizatora Sportowe-
go i Kozienic. Drugim wyróżnieniem spe-
cjalnym uhonorowano trenowanego
przez Małgorzatę Łojek arabskiego ogie-
ra Tefkir, pierwszego konia czystej krwi
w polskim treningu, który wygrał Na-
grodę Europy zaliczaną od 2010 r. do
światowego festiwalu konia arabskiego
Sheik Zayed bin Sultan Al Nahyan Cup.

TTrreenneerr RRookkuu – Adam Wyrzyk. 
CCzzeemmppiioonnaatt TTrreenneerróóww – Adam Wy-

rzyk (52 wygrane gonitwy), II miejsce
Janusz Kozłowski (36), III Maciej Jo-
dłowski (35).

DDżżookkeejj RRookkuu – Tomaš Lukašek(m.in.
za spektakularne zwycięstwa na Cacci-
nim i Tefkirze).

CCzzeemmppiioonnaatt JJeeźźddźźccóóww – Szczepan Ma-
zur (53 wygrane, 48 drugich miejsc).
Drugie miejsce Michal Abik (53/38).

CCzzeemmppiioonnaatt MMłłooddyycchh JJeeźźddźźccóóww –
amazonka Joanna Balcerska.

JJeeźźddzziieecckkaa RReewweellaaccjjaa SSeezzoonnuu – Mi-
chal Abik (w 2014 r. – 2 zwycięstwa; w
2015 – 4; w 2016 – 53 (m.in w Rulera na
ogierze Bronislav i w St. Leger na Dusi-
groszu).

Wręczono również nagrody
dla polskich hodowców fol-
blutów i arabów, których ko-

nie wygrały przynajmniej jedną nagrodę
poza grupami.

JJooaannnnaa TTrraakkaa – klacz Iron Belle, SSKK
MMoosszznnaa – ogier Dacosse (Pink Pearla),
KKiisshhoorree MMiirrppuurrii – ogier Neo (Sac-a-
Papier), JJaannuusszz RRoommaannoowwsskkii – ogier Ke-
ep Smiling (Strzegomia), RRoobbeerrtt GGoorr-
cczzyyccaa – klacz Pianoforte (Wiosenna),
WWłłaaddyyssłłaaww JJeerrzzyy EEnnggeell – klacz Tebira
(Skarba), WWiittoolldd KKrrzzeemmiińńsskkii – klaczka
Jagienka (Cardei, Efforty), JJooaannnnaa ZZaa-
lleewwsskkaa – klacz Uczitelka Tanca (Jaro-
szówki), TTaaddeeuusszz SSoobbiieerraajjsskkii – ogier Suo
(Korabia), AArrttuurr NNiiccppoońń – ogier Fahad
(Amuratha), BBooggddaann MMaarreekk TToommaasszzeeww-
sskkii – ogier Alladyn (Figaro, Michałowa),
MMaaggddaalleennaa GGrroommaallaa – klaczka Shannon
Queen, SSKK JJaannóóww PPooddllaasskkii – ogierek
Bandolero (Baska), JJaannuusszz RRyyżżkkoowwsskkii –
ogier Mogadiusz (Janowa, Derby, Pier-
rota), LLoonnggiinn BBłłaacchhuutt – klacz Muhfuza
Fata (Oaks), ZZbbiiggnniieeww GGóórrsskkii – ogier
Arash (Ofira), klacz Arwa (PZHKA).

Tygodnik „Passa”, nieprzerwanie
od 2000 roku, relacjonuje prze-
bieg służewieckich mityngów.

Corocznie publikujemy też własne skwi-
towanie sezonu. Nie jest to jednak czem-
pionat, w którym zwyciężają posiadacze

największej liczby zwycięstw. Kwitując
sezon, nie kierujemy się wyłącznie liczba-
mi, nasze kryteria to także jeździecka
rzetelność, talent i skuteczność, a w przy-
padku trenerów również jakość udzie-
lanych graczom w internecie informacji
o własnych koniach. 

Trenerem Roku zostaje według
„Passy” Adam Wyrzyk, którego
podopieczni wygrali w sezonie

2016 aż 52 gonitwy, w tym dwie najważ-
niejsze – Derby i Wielką Warszawską. Koń
Roku to trenowany przez Adama Wyrzy-
ka ogier Caccini, który w tym sezonie nie
posmakował na Służewcu goryczy poraż-
ki (nagrody Irandy, Iwna, Derby, Wielka
Warszawska). Jedyna porażka tego wspa-
niałego wyścigowca to piąte miejsce w
sierpniowej gonitwie kategorii G1 na ber-
lińskim torze Hoppegarten. W Wielkiej
Warszawskiej Caccini po pasjonującej wal-
ce wygrał z niepokonanym wcześniej w 12
startach ogierem Va Bank, który wcze-
śniej triumfował w gonitwie kategorii G3
w niemieckim Baden – Baden. Fachowcy
wyżej ocenili piąte miejsce Cacciniego w
G1 niż pierwsze Va Banka w G3 przyzna-
jąc, podobnie jak „Passa”, tytuł Konia Ro-
ku temu pierwszemu. Jeźdźcem Roku zo-
staje po raz drugi z rzędu czeski interna-
cjonał Tomaš Lukašek, który posiadł arka-
na tego trudnego fachu dostępne wyłącz-
nie najlepszym z najlepszych i może słu-
żyć innym jeźdźcom ścigającym się na
polskich torach za wzór. 

Wtegorocznym podsumowa-
niu dodaliśmy nową katego-
rię – Wyścigową Osobowość

Roku. Osoba ta będzie wybierana z gro-
na tysięcy pasjonatów ściśle związanych
z polskimi wyścigami konnymi. Ma to być
ktoś, kto swoją postawą, dorobkiem, za-
angażowaniem i wiedzą dobrze przysłu-
żył się rozwojowi oraz promocji tej wspa-
niałej, niebywale widowiskowej dyscy-
pliny sportu. W sezonie 2016 splendor
ten pada na Andrzeja Szydlika, bo czas
najwyższy po temu. Nie widzimy dzisiaj
wśród osób żyjących postaci bardziej za-
sługującej na to wyróżnienie niż związa-
ny z wyścigami konnymi niemalże od
dziecka Andrzej Szydlik. Jak idzie o wy-
ścigową wiedzę, to poza nestorami Słu-
żewca, wybitnymi trenerami Andrzejem
Walickim i Maciejem Janikowskim, nikt
nie może się z panem Andrzejem rów-
nać. Wieloletni sprawozdawca wyścigo-
wy, komentujący na żywo przebieg naj-
ważniejszych gonitw, stał się naszym zda-
niem służewiecką legendą już za życia.

O p r a c o w a ł  Ta d e u s z  P o r ę b s k i  
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Po trwającym kilka miesięcy re-
moncie słynna, warszawska ga-
leria uliczna znowu zapełnia się
pracami artystów. W najbliższą
sobotę zachęcamy do wycieczki
wzdłuż muru Toru Wyścigów
Konnych na Służewcu, gdzie
grafficiarze i streetartowcy będą
nadawać koloryt temu odcinko-
wi przy ul. Puławskiej.

Ponad kilometrowy odcinek muru w
ostatnich miesiącach stracił wszystkie
swoje barwy i stał się szarobury. Było to
spowodowane koniecznością naprawy
mocno zniszczonego już ogrodzenia od-
dzielającego zielone tereny stołeczne-
go toru od hałaśliwej głównej arterii
miasta. Totalizator Sportowy, będący od
2008 roku dzierżawcą Toru Wyścigów
Konnych na warszawskim Służewcu, w
ramach prowadzanych prac rewitaliza-
cyjnych tego pięknego kompleksu rozpo-
czął w grudniu zeszłego roku prace na-
prawcze i remontowe zabytkowego
ogrodzenia. W ubiegłą sobotę prace bu-
dowlane zostały zakończone i zaczęły
pojawiać się pierwsze nowe graffiti. 

Stołeczny hipodrom to prawie 140 ha
terenu, na którym oprócz toru głównego
wraz z trybunami znajduje się też mia-
steczko wyścigowe wraz ze stajniami,
torem treningowym i budynkami miesz-
kalnymi. Prace budowlane związane z re-
montem ogrodzenia dotyczyły nie tylko
fragmentu od ul. Puławskiej, ale całego
muru  okalającego Tor Wyścigów Kon-
nych na Służewcu. – Dzięki bliskiej współ-

pracy ze środowiskiem grafficiarzy uda-
ło nam się przeprowadzić sprawnie i bez
większych utrudnień zaplanowany re-
mont – podsumowuje Sylwester Puczen,
rzecznik prasowy Toru Służewiec. – Je-
stem przekonany, że nowe prace, które
wkrótce pojawią się na murze, będą pro-
mowały to miejsce. Jako organizator wy-
ścigów konnych z radością zobaczyliby-
śmy graffiti nawiązujące do tematyki
miejsca, na którym znajduje się mur.

Mur przy ul. Puławskiej to najdłuż-
sza galeria graffiti w Europie. Pierwsze
prace pojawiły się na nim w latach
90–tych XX wieku. Od tej pory kolorowy
mur był jednym z charakterystycznych
miejsc w Warszawie i na stałe wpisał się
w krajobraz miasta stając się jego wizy-
tówką wśród awangardowych artystów.
– Nie ma chyba warszawskiego mala-
rza graffiti, który nie pozostawił po so-
bie kiedyś śladu na murze wyścigów.
Mur był i jest naszą mekką, ważnym
miejscem do samorealizacji i nawiązy-
wania znajomości wśród malarzy, jak
również miejscem wielu ważnych im-
prez. Z tych powodów środowisko graf-
fiti nie wyobraża sobie, by ta ściana po-
została szara, dziękuje i gratuluje za ko-
nieczny remont oraz za pozwolenie na
dalsze malowanie – powiedział przed-
stawiciel malarzy Cable z grupy USB.

Oficjalne przekazanie artystom sym-
bolicznej puszki farby przez przedsta-
wicieli Totalizatora Sportowego odbę-
dzie się w sobotę 3 grudnia o godz.
11.00. T S

Wyścigowy mur znowu nabierze barw

PODSUMOWANIE SEZONU WYŚCIGÓW KONNYCH 2016 NA SŁUŻEWCU 

Ogier Caccini i klaczka Shannon Queen w rolach głównych

RANKING 
TYGODNIKA

PASSA
TTrreenneerr RRookkuu:: Adam Wyrzyk
WWyyrróóżżnniieenniiee:: Emil Zahariew za wy-

jątkową trafność (umiejętność) me-
nażu koni z własnej stajni.  

KKoońń RRookkuu:: Caccini
WWyyrróóżżnniieenniiee:: Shannon Queen
JJeeźźddzziieecc RRookkuu:: Tomaš Lukašek
AAmmaazzoonnkkaa RRookkuu:: Karolina Kamiń-

ska za m.in. spektakularne wygrane w
gonitwach sprinterskich na ogierze
Party Animal. 

RReewweellaaccjjaa JJeeźźddzziieecckkaa RRookkuu:: Michal
Abik za wygranie 53 gonitw.

HHooddoowwccaa RRookkuu:: Magdalena Groma-
la za wyhodowanie fantastycznej nie-
pokonanej arabskiej klaczki Shannon
Queen oraz równie utalentowanych
klaczek Gusa, Naspartina  i Twilight.

WWłłaaśścciicciieellee RRookkuu:: Andrzej i Ryszard
Zielińscy, Adam Wyrzyk

WWyyśścciiggoowwaa OOssoobboowwoośśćć RRookkuu:: An-
drzej Szydlik 

W ostatnią niedzielę wyścigową na Służewcu ścigały się w
dziewięciu gonitwach aż 103 konie. Tylko w wyścigu VII dla
koni czystej krwi arabskiej rywalizowało 19 uczestników. Na-
grodę Zamknięcia sezonu wywalczył trzyletni ogier Nikus ze
stajni Emila Zahariewa.

CCaacccciinnii - KKoońń RRookkuu 22001166

TTrryybbuunnaa ssrrooddkkoowwaa - wwyyrreemmoonnttoowwaannaa RRoottuunnddaa

TTeeffkkiirr - ttrriiuummffaattoorr ggoonniittwwyy oo NNaaggrrooddęę EEuurrooppyy
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Uniwersytet Warszawski kojarzony
jest głównie z kampusem na Krakow-
skim Przedmieściu. To jednak uprosz-
czenie, bo kilka tysięcy studentów uczy
się na terenie Służewca, gdzie dobrze
widoczny jest gmach Wydziału Zarzą-
dzania i gdzie mieści się też kilka mniej-
szych uniwersyteckich instytutów. W
przyszłości ma tu powstać osiedle aka-
demickie. Jest tajemnicą poliszynela,
że na Ursynowie mieszka wielu profe-
sorów uniwersyteckich, walnie przy-
czyniając się do tego, iż dzielnica od lat
uważana jest za inteligencką.

Dwa wieki – to liczne sukcesy nauko-
we i oświatowe, tysiące odkryć i badań
w różnych dziedzinach nauki. Przez
mury uczelni przeszło około pół milio-
na studentów, w tym 5 noblistów, 3
prezydentów RP, kilkunastu premie-
rów. Trudno o tym wszystkim opowie-
dzieć w krótkim artykule. Wybierzmy
więc kilka scen z historii warszawskiej
Alma Mater.

Szpada od munduru, 1831 r.
To był 15. rok istnienia uczelni. Nie

był to rok zwyczajny, bo w Królestwie
Polskim trwało Powstanie Listopado-
we. Na terenie kampusu uniwersytec-
kiego przez pewien czas stacjonowały
nawet wojska powstańcze, a wśród żoł-
nierzy było wielu studentów. Podob-
nie rzecz się miała z kadrą dowódczą,
która często wywodziła się z Uniwersy-
tetu. Profesor filozofii Krystyn Lach
Szyrma był dowódcą Gwardii Akade-
mickiej, profesor prawa Romuald Hu-

be służył w artylerii miejskiej, adiunkt
fizyki Andrzej Radwański organizował
produkcję prochu strzelniczego, a pro-
fesor matematyki Adrian Krzyżanowski
zarządzał policją powstańczą. Medyk –
prof. Karol Kaczkowski – był naczel-
nym lekarzem armii powstańczej i do
dziś Wojskowy Instytut Higieny i Epide-
miologii nosi jego imię. Takich przy-
kładów patriotycznych postaw było
znacznie więcej. 

Jednak to, co dziś jest powodem do
chwały, w tamtych czasach było gwoź-
dziem do trumny niepokornej uczelni.
Nic zatem dziwnego, że po upadku Po-
wstania Listopadowego, zwycięski car
Mikołaj I postanowił zamknąć uniwer-
sytet. W związku z tą decyzją, późną
jesienią 1831 r. na kampus uniwersytec-
ki weszła rosyjska żandarmeria. Zde-
cydowanym krokiem żandarmi podąża-
li do Gmachu Porektorskiego, w któ-
rym znajdowały się mieszkania profe-
sorskie. Tam, zrobili rewizję. W wielu
mieszkaniach nie było głównych loka-
torów, którzy przewidując, jakie będą

konsekwencje upadku powstania, uda-
li się na emigrację. Rosjanie przeszu-
kali służbowe pokoje należycie i zna-
leźli … szpady! Dowód to jasny, że pro-
fesorowie to spiskowcy. Nowa rosyjska
władza podjęła śledztwo w tej sprawie,
tym pilniej, że szpady należały do kilku
starszych profesorów, którzy nie zde-
cydowali się na emigrację. Miano wiec
podejrzanych na miejscu. Być może w
szafach profesorskich odkryto też mun-
dury i trójgraniaste kapelusze w stylu
napoleońskim. To tylko potwierdzało
podejrzenie, że na Uniwersytecie musia-
no knuć intrygi przeciw carowi.

Gdy już carskim śledczym wszystko
układało się w logiczną całość, polski
zarządca Gmachu Porektorskiego za-
czął nerwowo tłumaczyć, że mundury
to oficjalny strój profesora uniwersyte-
tu, a szpady są tylko paradne. Taki był
wówczas uniwersytecki zwyczaj, że
profesorowie nosili szpadę do biało-
-niebieskiego munduru z trójgrania-
stym pirogiem. 

Rosyjscy śledczy musieli dokładnie
podejrzaną broń obejrzeć, ale gdy oka-
zało się, że faktycznie tą szpadą zrobić
krzywdy nie można, odpuścili. Starsi
profesorowie mogli wrócić do swych
mieszkań w spokoju, choć mundurów
uniwersyteckich nie założyli już nigdy.
Uniwersytet został zamknięty na po-
nad ćwierć wieku.

Balonem do Małkini…, 1872 r.
Było to w trzecim roku istnienia Ce-

sarskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Carski zaborca trzy lata wcześniej wy-
musił na uczelni z Krakowskiego Przed-
mieścia edukację tylko po rosyjsku. O
polityce mało kto z Polaków mówił, bo
kraj pogrążony był w dusznej atmosfe-
rze popowstaniowych represji. Tylko
po cichu wspominało się bohaterskiego
brata czy ojca, który poległ w kolejnym
powstaniu – Styczniowym, albo został
zesłany hen, hen na wschód.

W myśl pozytywistycznych myśli Po-
lak musiał się uczyć, budować niepod-
ległość na tym polu, na którym można:
w gospodarce czy kulturze. Na rosyj-
skim Uniwersytecie Warszawskim stu-
denci-Polacy stanowili wyraźną więk-
szość. Nawet wśród wykładowców wie-
lu było Polaków, a uczyć się przecież
trzeba było.

Dlatego też pewien eksperyment,
który zaplanowano na Dziedzińcu
Głównym uczelni w niedzielę 11 sierp-
nia 1872 r., wywołał niemałe zaintere-
sowanie. Ogromny balon miał wystar-
tować z Dziedzińca i polecieć z cztere-
ma aeronautami w koszu. Jednym z

nich był kapitan – Francuz Burnelle,
który pewnie dowodził swym potęż-
nym ( 87 stóp wysokości i 78 łokci ob-
wodu w pasie) balonem. Na Krakow-
skim Przedmieściu zebrał się ogromny
tłum i chyba dla każdego był to spory
zawód, gdy start do lotu przesunięto o
cały dzień. Powodem opóźnienia była
niedostateczna ilość gazu, który uzu-
pełniono dopiero rankiem 12 sierpnia.

I w końcu o 11.01 z Dziedzińca UW
balon wystartował. Oprócz kapitana
Burnelle podróżował dziennikarz Ku-
riera Warszawskiego i dzięki jego rela-
cji zamieszczonej w gazecie, wiemy
jakie to było wrażenie: „Wołam przez
tubę „Do widzenia” i zamiast odpo-
wiedzi słyszę jakiś szmer. Wszystko
maleje i stopniowo znika. Zdawało mi
się jednak, że to publiczność wraz z
Pałacem Kazimierzowskim odjeżdża
od nas w głąb ziemi doprawdy bałem
się o ich  los.”

Balon leciał na wschód na wysokości
2500 m, pokonując ponad 150 km. Tro-
chę po godzinie 14.00 zaczął  z wolna
opadać, aż o 14. 30 wylądował w oko-
licach Małkini. Zetknięcie z ziemią nie
było łagodne i z kosza powypadały
wszystkie instrumenty badawcze. Na
szczęście podróżnicy tylko się potłukli.
Większym kłopotem była reakcja miej-
scowych, którzy pierwszy raz w życiu
widzieli fruwający balon z ludźmi.
„Przestrach i rozpacz we wsiach, w po-
bliżu których wylądowaliśmy, był nie
do opisania. Lud biegł pod krzyże i tam
z płaczem się modlił. Kobiety mdlały i
jęcząc biegały.” To, co w Warszawie wy-
woływało naukowe zainteresowanie,
na prowincji budziło strach. 

Uczestnicy balonowej podróży uni-
wersyteckiej zapamiętali ją zapewne
na całe życie. W rocznicę 200-lecia Uni-
wersytetu Warszawskiego wspomniał o
niej w swej piosence Kuba Sienkiewicz.
Utwór „Elektrycznych Gitar” „Uniwe-
rek 200 lat” stał się jubileuszowym hi-
tem na uczelni, a słowa odpowiedniej
zwrotki nie przez przypadek są tytu-
łem niniejszej opowieści.

Uniwersytet razy dwa, 1915-1917
W historii uczelni znajdziemy taki

okres, gdy istniały dwa Uniwersytety
Warszawskie. Oto bowiem czas darzo-
nego przez Polaków powszechną nie-
chęcią rosyjskiego, czyli Cesarskiego
UW, dobiegał końca. Był rok 1915 i
trwała I wojna światowa. Do Warszawy
zbliżali się Niemcy. W obliczu „germań-
skiego” niebezpieczeństwa rektor Sier-
giej Iwanowicz Wiechow zarządził ewa-
kuację uczelni w głąb Rosji. Na począt-
ku lata załadowano dobytek uniwersy-
tecki do kilku pociągów i wysłano na
wschód. Ewakuowano też personel,
głównie rosyjski i studentów-Rosjan.

Na początku sierpnia 1915 r. do War-
szawy wkroczyli Niemcy. Nowy oku-
pant, chcąc pokazać się z dobrej, tole-
rancyjnej strony, udzielił zgody na
utworzenie w starym, uniwersyteckim
kampusie przy Krakowskim Przedmie-
ściu, polskiego UW. Rektorem odrodzo-
nej uczelni został znany pediatra i mąż
stanu Józef Brudziński. W murach Pa-
łacu Kazimierzowskiego znów można
było mówić po polsku, wróciła elemen-
tarna swoboda, a wśród studiujących po
raz pierwszy pojawiły się kobiety. 

Nowy, patriotycznie usposobiony rek-
tor Brudziński kazał zdjąć carskie ozna-
kowania. Problem w tym, że woźni,
którym to zlecono, po prostu bali się.
„Panie rektorze! A co będzie jak Ruskie
wrócą? Toć mnie wywalą z roboty”–
argumentowali niemal wszyscy. Nie-
mal, bo jedynym wyjątkiem, był młody
woźny, na tyle odważny, że zgodził się
zdjąć carskie orły i tablice informacyjne
pisane cyrylicą – pod warunkiem, że
pomoże mu w tym rektor. I tak obaj pa-
nowie: rektor i woźny ruszyli dziarsko
z drabiną, odrywać obce napisy i go-
dła. W 1916 r. nad bramą UW umiesz-
czono stary uniwersytecki znak – Orła
w Koronie, otoczonego 5 gwiazdami.
Na kampusie pojawiły się polskie napi-
sy i na dobre rozpoczęła się era polskie-
go Odrodzonego UW 

Tymczasem ten stary, rosyjski uni-
wersytet ewakuowano do Moskwy.

Stamtąd rosyjscy uczeni rozsyłali de-
legacje w różne strony Rusi, szuka-
jąc dogodnego miejsca na „tymcza-
sową” – jak mniemano – siedzibę.
Najlepszą ofertę miał dla nich Rostów
nad Donem. 

Gdy rosyjscy profesorowie rosyjskie-
go UW przyjechali do Rostowa, czeka-
ła na nich specjalna delegacja, złożona
z najwyższych władz tego 200-tysięcz-
nego miasta. Profesorom ewakuowa-
nym z Warszawy pokazano budynki,
które mogły służyć uczelni i obiecano
pomoc finansową. Propozycja została
przyjęta i tak oto Cesarski Uniwersytet
Warszawski zaczął działać półtora tysią-
ca kilometrów od Warszawy. 

W Warszawie nikt się tym specjalnie
nie przejął i chyba tego w ogóle nie za-
uważono. Cesarski Uniwersytet War-
szawski w Rostowie nad Donem trwał
jeszcze przez dwa lata. Wreszcie w 1917
r. zdano sobie sprawę, że rosyjska wła-
dza do Warszawy już nie wróci i skoń-
czono z fikcją. W lipcu 1917 r. „Cesarski
Uniwersytet Warszawski w Rostowie”
przemianowano na „Państwowy Uni-
wersytet w Rostowie”. Siergiej Iwano-
wicz Wiechow,  ten który przeniósł Uni-
wersytet z Warszawy do Rostowa, został
pierwszym rektorem nowej uczelni.

Obaj rektorzy dwóch różnych Uni-
wersytetów Warszawskich długo wła-
dzą rektorską się nie cieszyli . Józef Bru-
dziński zmarł w grudniu 1917 r., nie
dożywając szczęśliwej chwili, gdy
wskrzeszono niepodległą ojczyznę.
Wiechow zmarł 15 miesięcy później i
nie dane mu było widzieć wolnej Rosji,
o której marzył. Rostów wkrótce zajęli
bolszewicy.

Państwowy Uniwersytet w Rostowie
kilkakrotnie zmieniał swoje oblicze, aż
pod koniec XX w. tamtejsi uczeni uświa-
domili sobie, że ich uczelnia pochodzi
od UW. To właśnie dlatego obecny rek-
tor z Rostowa przyjechał na jubileusz
UW do Warszawy, do miasta, które choć
tego nikt nie planował, dało początek in-
nemu uniwersytetowi.

Przedwczesna wiosna, 1968 r.
Tradycyjnie już 8 marca studentki

UW chciały szczególnie  ładnie wy-
glądać. Wiadomo – Międzynarodowy
Dzień Kobiet i koledzy ze studiów za-
pewne mieli dla koleżanek jakiś miłe
podarunki, tulipan albo goździk był
obowiązkowy. Dziewczyny przyszły
więc na Krakowskie Przedmieście od-
świętnie ubrane i uczesane. Srodze
się jednak zawiodły, bo tego dnia nie
do świętowania im było. O 12.00 na
Dziedzińcu Głównym rozpoczął się

wiec protestacyjny studentów. Doma-
gano się złagodzenia cenzury (patrz:
usunięcie z afisza mickiewiczowskich
„Dziadów”), przywrócenia wolności
akademickich i powrotu na studia
aresztowanych kolegów. Godzinę póź-
niej na teren kampusu weszła milicja
i pałowała tych wszystkich, którzy nie
zdołali umknąć. Sporo studentek zo-
stało wtedy pobitych, bo odświętne
buty na obcasie przeszkadzały w
ucieczce.

Demonstrację spacyfikowano, ale
duch Marca 1968 rozlał się szeroko po
kraju w środowiskach akademickich.
Niemal we wszystkich uczelniach za-
obserwowano bunt młodzieży.

Marzec’68 pełen był młodzieńczego
zapału i żarliwości. Pełen słusznych
protestów wobec skostniałej władzy
Władysława Gomułki. Akademicy by-
li jednak bezbronni, brakowało im na-
wet maszyn do pisania, więc ulotki pro-
dukowali metodą tzw. chińskiego po-
wielacza. Jeden dyktował, a dwudzie-
stu innych pisało przez kalkę. W ten
sposób powstało 40 ulotek – nierzadko
z błędami ortograficznymi. Te błędy
nie miały kosztownych konsekwencji,
gorzej, gdy podczas protestacyjnego
pochodu studenci uśmiechali się do
kamer, zupełnie nieświadomi tego, że
po raz pierwszy w historii PRL-u fil-
muje ich Służba Bezpieczeństwa. 

Opowiadano mi, że gdy 13 marca
odbywał się wielki wiec studencki, zgro-
madzeni przygotowani byli na natych-
miastowy strajk okupacyjny. Starsze
panie, pamiętające jeszcze Powstanie
Warszawskie, przyniosły nawet szarpie
i bandaże. Inni zaczęli znosić jedzenie.
Gorąca atmosfera opanowała wszyst-
kich studentów i gdy już miano przegło-
sować przez aklamację rozpoczęcie
strajku, któryś student nieśmiało pod-
niósł rękę. „Słuchajcie, ale dziś wieczo-
rem jest w telewizji mecz Górnika Za-
brze z Manchesterem United”. Zapadła
cisza, bo prawdą jest, że każdy chciał ten
mecz obejrzeć. I tak rewolucja musiała
trochę poczekać. 

Zapewne niewielu ze 100 tysięcy ki-
biców zgromadzonych na Stadionie Ślą-
skim oraz niewielu z miliona telewi-
dzów i słuchaczy radiowych transmisji
z wielkiego meczu przypuszczało, że
to teren uczelni, a nie boisko, będzie
miejscem naprawdę historycznego wy-
darzenia.

Pamiętnego 1968 r. kalendarzowa
wiosna trochę się spóźniła. Ta politycz-
na okazała się zaś przedwczesna.

D r  R o b e r t  G a w k o w s k i  
( K o m i t e t  d s .  J u b i l e u s z u  2 0 0  l a t  U W )

Uniwersytet Warszawski ma 200 lat

Najpierw trzeba było mówić po rosyjsku
Główne obchody jubileuszu największej krajowej uczelni miały
miejsce w sobotę 19 listopada. Tego dnia licznik pod uniwersytec-
kim zegarem, odmierzający od prawie trzech lat czas do głów-
nych obchodów wskazał cyfrę 0. A to oznaczało rozpoczęcie praw-
dziwie akademickiej fety – były piękne fajerwerki, a ci absolwenci,
którzy urodzili się 19 listopada, mogli otrzymać porcję urodzino-
wego tortu. Imprezy nie zepsuła nawet kiepska pogoda. Potem już
w Filharmonii Narodowej dostojni goście wysłuchali jubileuszo-
wego koncertu.

RReekkttoorr JJóózzeeff BBrruuddzziińńsskkii ppooddcczzaass uurroocczzyy2222 ssttoośśccii zzaawwiieesszzeenniiaa uunniiwweerrssyytteecckkiieeggoo
oorrłłaa nnaadd BBrraammaa GGłłóówwnnąą UUWW pprrzzyy KKrraakkoowwsskkiimm PPrrzzeeddmmiieeśścciiuu,, 11991166 rr.. 
((MMuuzzeeuumm UUWW))
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Piórem Derkacza

Bogdan Kalus – aktor
W serialu „Ranczo” gra Hadziuka, miłośnika „Mamrota”

Oglądając polskie seriale,  można mieć nader ciekawe spostrzeżenia. Najwięcej przestępstw
popełnia się w Sandomierzu. Tutaj też wykrywalność takich zdarzeń jest największa, bo wyno-
si ponad 100 %!. Najlepszy szpital i najlepsi specjaliści są oczywiście w Leśnej Górze. Wszyst-
ko to jednak przerasta zwykła wieś na Podlasiu – Wilkowyje. To tutaj mieszkają wybitni arty-
ści plastycy, literaci, biskupi, politycy,  ludzie ambitni i zwykli pijaczkowie...  obdarzeni wyjąt-
kowym zmysłem obserwacji. Ta czteroosobowa ławeczka skupiała na sobie największą uwagę
i sympatię. Każdy oglądający serial „Ranczo” mógł znaleźć siebie samego. Śmialiśmy się z in-
nych, nie wiedząc, że śmiejemy się z samych siebie. 

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

Znam Kubę, zwiedziłem wyspę od Pinar del Rio po Santiago de Cuba, mam
tam przyjaciół i znajomych, przeczytałem kilkanaście tomów o historii tej
wyspy i jej bohaterach, dlatego uważam, że po śmierci Fidela Castro

mam prawo, a nawet obowiązek odnieść się do wypowiedzi i publikacji szkalu-
jących tę wyjątkowo barwną, choć kontrowersyjną postać. Castro był przywód-
cą Kuby w latach 1959–2008, ale już w 1953 r. rozpoczął rewolucję, która doprowadziła do obale-
nia krwawej dyktatury Fulgencio Batisty i uwolnienia Kuby od plag, jakimi były wszechobecne nę-
dza, analfabetyzm i korupcja. W lipcu 1953 r. na czele grupki zdeterminowanych bojowników do-
konał straceńczego ataku na wojskowe koszary Moncada w Santiago de Cuba. Skazany na 15 lat
więzienia opuścił je po dwóch latach na mocy amnestii i udał się na emigrację do Meksyku, gdzie
poznał Ernesto Guevarę, zwanego “Che”, z którym w 1959 r. obalił Batistę.  

Kuba przed rewolucją była praktycznie amerykańską kolonią, którą rządzili mafiozi z Florydy.
Meyer Lansky i Santo Trafficante senior podzielili pomiędzy siebie kubański rynek hazardowy, da-
jąc “umoczyć dzioba” także innym mafijnym rodzinom. Prawie wszystkie hotele w Hawanie i naj-
większych miastach wyspy były w rękach amerykańskich przestępców, prezydenta Batistę trak-
towali oni jak chłopca na posyłki, a Kubańczyków jak służących. Po śmierci Santo Trafficante se-
niora schedę po nim odziedziczył i systematycznie powiększał jego syn, Santo junior. Administra-
cja rządowa i samorządowa była totalnie skorumpowana, służba zdrowia nie istniała, szerzyła się
prostytucja. Nic zatem dziwnego, że w Kubańczykach rodził się gniew, który znalazł ujście w syl-
westra 1959 r., kiedy “brodacze” Fidela Castro wkroczyli do Hawany, a znienawidzony Batista chył-
kiem czmychnął do USA zabierając ze sobą miliony dolarów ukradzionych skarbowi państwa. Miesz-
kańcy Hawany entuzjastycznie powitali Fidela i jego oddziały, podobnie było we wszystkich mia-
stach Kuby. – Compa?eros, będziemy jedli mało, ale będziemy jedli wszyscy! – powiedział Castro
ogłaszając program rewolucji. – Nigdy już żaden Kubańczyk nie umrze z powodu braku opieki le-
karskiej – dodał “Che” Guevara ogłaszając powszechny program objęcia każdego obywatela Ku-
by opieką medyczną.

F idel Castro wiedział, że przed rokiem 1959 oficjalny wskaźnik alfabetyzacji dla Kuby wa-
hał się między 60–76 procent. Na żądanie Guevary obwołał rok 1961 „Rokiem Edukacji” i
zmobilizował ponad sto tysięcy wolontariuszy „brygad czytania i pisania”, które były wy-

syłane na wieś do budowy szkół, szkolenia nowych nauczycieli oraz nauczania ubogich chłopów czy-
tania i pisania. W wyniku kampanii podniesiono krajowy wskaźnik alfabetyzacji do 96 proc., co w
tym regionie świata jest ewenementem. Fidel i Guevara dążyli także do ustanowienia powszech-
nego dostępu do szkolnictwa wyższego. Ogłaszając nowe reformy, “Che” oznajmił zgromadzonym
na Uniwersytecie w Las Villas wykładowcom i studentom, że “dni kiedy edukacja była przywilejem
białej klasy średniej właśnie się skończyły”. Dzisiaj Kubańczycy to najlepiej wyedukowani mieszkań-
cy Ameryki Południowej i według WHO, apolitycznej agendy ONZ – jedno z najzdrowszych społe-
czeństw na świecie.  Trudno rzetelnie porównywać systemy opieki zdrowotnej np. w kraju tak gę-
sto zaludnionym jak Chiny do np. liczącej ledwie 15 mln mieszkańców Holandii. I tak w kategorii

szybkości dostępu do leka-
rza wygra małe i bogate
państwo, ale w liczbie leka-
rzy w przeliczeniu na milion
mieszkańców w rankingu
WHO przoduje... Kuba. 

Według Fidela Castro,
wychowanka kolegium je-
zuitów w Hawanie i absol-
wenta Wydziału Prawa na
Uniwersytecie Hawańskim,
rewolucja w 1959 r. miała
mieć charakter “boliwariań-
ski”, czyli prowadzący do
uniezależnienia Kuby od do-
minacji USA i sprawiedliwe-

go podziału dóbr. Po śmierci Castro jego przeciwnicy mieszają go z błotem, nazywając krwawym
dyktatorem, komunistą i bolszewikiem, natomiast sympatycy wynoszą pod niebiosa jego zasługi w
przywróceniu ojczyźnie podmiotowości i oddaniu kraju na powrót Kubańczykom. Dlatego nie spo-
sób ocenić tej postaci jednoznacznie, jak to czynią niektórzy rodzimi, za przeproszeniem, komen-
tatorzy polityczni. Pewien poseł z Krakowa dał w TVN popis bezdennej głupoty, stwierdzając, że “na
Kubie, aby wyjść z domu, trzeba uzyskać zezwolenie posterunkowego”. Kompletny kretyn, który
nigdy nie był na wyspie i wygłasza wymyślone na własny użytek brednie. 

J oaquin Navarro – Valls, były rzecznik prasowy Watykanu, poproszony o ocenę postaci Fi-
dela Castro, oświadczył: – Osąd polityczny jest sporny. I oceniając postać kubańskiego przy-
wódcy, przytoczył słowa Jana Pawła II, który powiedział kiedyś o “Che” Guevarze: – Je-

stem przekonany, że chciał służyć ubogim w dobrej wierze. Podczas wizyty na Kubie w 2015 r.
papież Franciszek po wylądowaniu w Hawanie poprosił prezydenta Raula Castro, by przekazał
swemu bratu wyrazy jego uznania i szacunku. W ostatnim dniu pobytu Franciszek spotkał się z
Fidelem Castro w jego rezydencji, choć tej wizyty nie było w oficjalnym programie. Spotkanie trwa-
ło ponad pół godziny. Na zakończenie papież podarował Fidelowi kilka książek o religii, o co pro-
sił on trzy lata temu Benedykta XVI. Jedną z nich jest zbiór kazań dawnego nauczyciela przywód-
cy kubańskiej rewolucji w czasach, gdy chodził on do szkoły jezuitów. Z szacunkiem odnosiło się
do Fidela Castro trzech kolejnych papieży, więc nie wolno z El Comandante robić zbrodniarza i
krwawego dyktatora. 

Nawet prezydent USA Barack Obama wypowiada się o Fidelu z nieskrywanym szacunkiem.
Podkreślił ostatnio, że Castro na niezliczone sposoby zmienił przebieg życia poszczególnych osób,
rodzin i kubańskiego narodu. – Historia odnotuje i oceni ogromny wpływ tej szczególnej postaci na
ludzi i świat wokół niego – dodał. Zmarły w 1977 r. publicysta wpływowego “New York Timesa” Her-
bert Matthews, który przeprowadził w Sierra Maestra wiele rozmów z Fidelem, ostrzegał swego cza-
su rząd USA przed robieniem z niego “socjalisty lub co gorsza komunisty”. A to właśnie sugerowa-
ły raporty CIA. Zdaniem Matthewsa, Fidela Castro od komunizmu dzieliło wszystko, poczynając od
przepaści kulturowej, jaka istniała między kreolską inteligencją Nowego Świata a mentalnością bol-
szewików. Przypominał, że w 1959 r. między Fidelem a jego bratem Raulem doszło do ostrego kon-
fliktu na tle stosowania “bolszewickich metod”. Po zwycięstwie rewolucji Raul przystąpił do kon-
fiskaty majątków ziemskich we wschodnich prowincjach Kuby i dzielenia ziemi między chłopów.
Fidel nazwał to “awanturnictwem” i pozbawił brata na jakiś czas wszystkich funkcji. Jednocześnie
El Comandante wydał “Che” rozkaz upaństwowienia banków i głównych gałęzi przemysłu oraz zli-
kwidowania wszystkich kasyn gry na Kubie należących do amerykańskiej mafii.

M it Castro w Ameryce Łacińskiej powstał dlatego, że to on jako pierwszy skutecznie prze-
ciwstawił się dominacji Stanów Zjednoczonych w tym regionie i przez ponad pół wie-
ku opierał się największemu mocarstwu świata. Przeżył – jak sam twierdził – ponad 600

prób zamachów na swoje życie i kadencje aż dziesięciu amerykańskich prezydentów. Krytycy Fi-
dela zarzucają mu, że szczególnym umiłowaniem darzył pełne przepychu rezydencje. Doliczyli się
aż 59 posiadłości ziemskich rozsianych po całej wyspie. W ich skład wchodziły wille z klimatyza-
cją, basenami i gabinetami odnowy biologicznej. Te informacje mogą być prawdziwe, z tym że jest
jedno bardzo ważne “ale”: owe 59 nieruchomości nie stanowi własności Fidela Castro ani nikogo
z jego rodziny. Były i nadal są własnością państwa. A że znajdują się w zasobach rządu? Każdy rząd
na świecie dysponuje licznymi reprezentacyjnymi nieruchomościami. Dlaczego więc Fidel miałby
mieszkać w komunalnym budynku drzwi w drzwi z jakimś Perezem lub Sanchezem? 

Fidel Castro umarł goły i wesoły, choć był bogaty z domu.  Jego ojciec Angel Castro gromadził ma-
jątek przez kilkadziesiąt lat. Na rodzinnej farmie hodowano bydło i na wielką skalę uprawiano trzci-
nę cukrową. Poza rodziną Castro i służbą  mieszkało tam około tysiąca robotników. Po zwycięstwie
rewolucji Fidel kazał spalić uprawy należące do jego rodziny. I tym m. in. różni się od innych dyk-
tatorów, którzy rządząc niepodzielnie państwami wyjątkowo dbali o rodzinne interesy oraz proge-
niturę i potrafili “zaoszczędzić” miliardy dolarów lokując je w rajach podatkowych bądź w szwaj-
carskich bankach. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Fidel oparł się potędze USA

„Mit Castro w Ameryce Łacińskiej
powstał dlatego, że to on jako
pierwszy skutecznie przeciwsta-
wił się dominacji Stanów Zjedno-
czonych w tym regionie i przez 
ponad pół wieku opierał się naj-
większemu mocarstwu świata.
Przeżył – jak sam twierdził – 
ponad 600 prób zamachów na
swoje życie”Lotnisko wolne 

od pseudotaksówkarzy
Koniec z mafią taksówkową na Lotnisku Chopina. Warszawski
port lotniczy znalazł skuteczny sposób na walkę z taksówkowymi
oszustami.

– Może taksóweczkę? – pasażerowie wysiadający z samolotu w Warszawie do-
brze znają to pytanie. Przez całe lata tak zwani „pseudotaksówkarze” nagabywa-
li potencjalnych klientów hali przylotów największego polskiego lotniska. Kto dał się namówić,
musiał sobie potem pluć w brodę, bo często okazywało się, że przejazd dziesięciokilometrowej tra-
sy z lotniska do centrum miasta kosztuje kilkaset złotych. 

Zdarzało się, że panowie pytani o cenę kursu odpowiadali, że kosztuje on „złotych dwadzieścia
za kilometr”, ale w taki sposób, że klientom wydawało się, że słyszą „złoty dwadzieścia”.

Problem oferowania nielegalnych i nieuczciwych usług taksówkowych znany jest na lotnisku
od co najmniej 30 lat. Na początku lat 90. na postojach taksówek przed terminalem tworzyły się
nieformalne grupy taksówkarskie (nazywane w prasie „gangami” lub „mafią taksówkarską”), któ-
re próbowały zmonopolizować rynek usług przewozowych z lotniska i na lotnisko. Podobne zja-
wisko obserwowane było na Dworcu Centralnym w Warszawie i w innych atrakcyjnych lokaliza-
cjach, z których korzystali zagraniczni turyści i biznesmeni. 

W tym czasie dostęp do infrastruktury lotniska był całkowicie otwarty dla wszystkich osób pro-
wadzących działalność taksówkową i nie reglamentowały go żadne ograniczenia ze strony por-
tu lotniczego. Na porządku dziennym zdarzały się przypadki pobicia, zastraszania, przemocy słow-
nej i fizycznej, awantury z udziałem pasażerów, kradzieże, uszkadzanie pojazdów itp. Wielokrot-
nie musiała interweniować straż ochrony lotniska i policja. 

W celu ograniczenia działalności „mafii taksówkowej”, po uruchomieniu Terminala 2, w otwar-
tym konkursie wyłonione zostały trzy korporacje taksówkowe, z którymi lotnisko podpisało
umowy na wyłączność w dostępie do postoju taksówek przed terminalem. Pozostałe taksówki mia-
ły (i nadal mają) wolny dostęp do terminala na potrzeby przywiezienia pasażera na lotnisko lub
odbioru pasażera z lotniska. Nie mogą natomiast prowadzić działalności taksówkowej na terenie
zarządzanym przez Porty Lotnicze np. oczekiwać na klienta i tym bardziej oferować klientom moż-
liwości skorzystania ze swoich usług.

Po wprowadzeniu tych zmian pobicia i zastraszanie się skończyło, ale tzw. pseudotaksówka-
rze nadal nagabywali klientów w hali przylotów. Do zarządzającego lotniskiem przedsiębiorstwa
Porty Lotnicze wpływało ponad 100 zgłoszeń rocznie od oszukanych pasażerów. 

Nowy dyrektor lotniska, Mariusz Szpikowski, za punkt honoru postawił sobie wyeliminowanie
tego zjawiska. W styczniu w terminalu pojawiły się wyraźne oznaczenia wskazujące korporacje
taksówkowe rekomendowane przez lotnisko i przestrzegające pasażerów przed korzystaniem z
usług pseudotaksówkarzy. Dodatkowo na wyświetlaczach umieszczonych w hali odbioru baga-
żu podawane są informacje o rekomendowanych taksówkach i cenie przejazdu do centrum mia-
sta. Momentem przełomowym w walce z pseudotaksówkarzami była dokonana w czerwcu zmia-
na przebiegu granic lotniska i wprowadzenie zasady „zero tolerancji”. Osoby zaczepiane przez pseu-
dotaksówkarzy są przestrzegane przez pracowników korporacji taksówkowych oraz straż ochro-
ny lotniska przed korzystaniem z ich usług. Oni sami są przez nas nękani i wypraszani z termina-
la. Porty Lotnicze wynajęły także zewnętrzną firmę, która w ciągu dwóch miesięcy zgromadziła
materiał dowodowy pozwalający na skierowanie do sądów ponad 120 spraw o wykroczenia. Do-
datkowo policja wystawiła oszustom ponad 200 mandatów. 

Obecnie problem pseudotaksówkarzy na lotnisku już praktycznie nie istnieje. Mimo to wspól-
nie z policją nadal prowadzimy monitoring tych zagrożeń. W przypadku, gdyby nieuczciwi prze-
woźnicy ponownie chcieli prowadzić swoją działalność, zostaną usunięci z terenu lotniska z ca-
łą stanowczością, choć oczywiście w granicach prawa. 

P r z e m y s ł a w  P r z y b y l s k i
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Świat się kończy – chciałoby się zawołać słysząc i widząc, co dzieje się do-
koła. W Suwałkach – jak donoszą niektóre media – mężczyźni postano-
wili nie bić kobiet...  Tak, tak. To nie pomyłka. Postanowili... 

Wprawdzie nie wszyscy, ale to i tak doniosłe wydarzenie. Jednak media nie po-
dają dlaczego. Pozostają nam jedynie przypuszczenia i domysły. Może tamtejsi męż-
czyźni znudzili się lub doszli do przekonania, że bicie jest nieskuteczne. Tak czy inaczej, zamiast bić
kobiety, zamierzają teraz paradować z białymi wstążkami w klapie. W ten prosty sposób będą po-
kazywać kobietom, że mają wobec nich niewinne zamiary. 

Każda z pań będzie mogła na widok wstążki łatwo zorientować się, czy stojący przed nią osob-
nik należy do grupy bijących kobiety, czy też do tych, którzy kobiet nie już nie biją. Na dodatek męż-
czyźni będą obdarowywać przedstawicielki płci pięknej białymi różami. I to nie czekając aż do 8 mar-
ca ani na inną okazję. 

Cała rzecz jest niezwykle ważna, choć z pozoru może wydawać się błaha. Dotyczy bowiem naj-
ważniejszych relacji społecznych i międzyludzkich – relacji damsko-męskich. Poza tym dotykamy
tu także subtelnych relacji społeczeństwa z mediami, które powyższy fakt odnotowały. Mężczyźni
w Suwałkach, a być może i gdzie indziej, mogliby przecież bić kobiety, podobnie jak dotąd i pozo-
stałoby to niezauważone przez media, które jak wiadomo poszukują przede wszystkim sensacji. Wi-
docznie jednak znały, że sensacją jest już to, iż kobiet się nie bije. 

Media nie podają też, czym teraz mężczyźni w Suwałkach będą się zajmować. Czym wypełnią
czas przeznaczony dotąd na bicie kobiet? Należy wierzyć, że znajdą sobie jakieś zajęcia zastępcze.
Nowatorska inicjatywa dowodzi, że nie brak im pomysłowości. 

Tak czy inaczej, zostali oni wykreowani na bohaterów.
Miejmy nadzieje, że jednorazowa akcja stanie się nową „świecką tradycją”, powszechnym tren-

dem w naszym kraju, zarówno wśród mieszkańców miast, jak i wsi. 
Truizmem byłoby mówić, że dobre zmiany czynią nasze życie lepszym i łatwiejszym. To one w

dużej mierze są wyznacznikiem postępu. Powszechnie przyjmuje się, że dobre jest wrogiem złego,
a lepsze jest wrogiem dobrego. Inaczej
mówiąc, mamy do czynienia z ciągłym
procesem udoskonalania wszystkiego –
czyli postępem. Bywa jednak na odwrót,
kiedy złe staje się wrogiem dobrego.
Zmiany, które w założeniu miały powo-
dować postęp, nie zawsze oznaczają coś
lepszego niż to, co było dotychczas. 

Przykładem może być strona interne-
towa PKO Banku Polskiego, która po zmianie wydaje się wyraźnie gorsza od poprzedniej. Po pierw-
sze, nowa strona jest nieatrakcyjna pod względem graficznym (ale to nie największa jej wada), a
po drugie jest nieprzejrzysta. Jej zawartość, pojęcia i terminy są niezrozumiałe dla przeciętnego użyt-
kownika. Wymagają fachowej wiedzy z zakresu księgowości, której nie ma większość osób z korzy-
stających z witryny. 

Trudno powiedzieć, czym kierował się Bank wprowadzając takie „ulepszenie” i dlaczego do-
tychczasową stronę zastąpiono bublem? Zostawmy to jednak decydentom wyżej wymienione-
go banku. 

Może jednak – wbrew różnym kasandrycznym przepowiedniom i zmianom, z którymi mamy do
czynienia – świat się nie kończy. Przecież tyle w nim rzeczy dobrych. Kończy się właśnie bieżący rok,
a to skłania do refleksji oraz podsumowań i pytań. Co przyniesie nam następny? To dopiero zoba-
czymy. 

W tym coraz bardziej niepewnym i skonfliktowanym świecie mamy jednak jasne punkty – jeśli
chodzi o to, co nas czeka. 

Najubożsi mogą patrzeć w przyszłość z optymizmem dzięki podwyższonej kwocie wolnej od po-
datku. Matki z pewnością mogą rodzić więcej dzieci dzięki programowi pięćset plus. Oddala się więc
wizja społeczeństwa samych staruszków, na których nie ma komu pracować. A jeśli z jakiegoś po-
wodu popadniemy w nędzę i znajdziemy się na granicy biologicznego i społecznego przetrwania,
będziemy mogli skorzystać z ulgi podatkowej. Prawda, że to pocieszająca wizja? 

Podobnie jak koniec jesieni oznacza koniec pogodnych, ciepłych dni i początek zimy, wkracza-
jącej właśnie do naszego kraju, również mój felieton dobiega końca. 

Zważywszy jednak na rozmaite wesołe i mniej wesołe fakty patrzę w przyszłość z optymizmem.
Nie jest źle. A zawsze można znaleźć coś pozytywnego albo zabawnego. Wystarczy się rozejrzeć.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Nie jest źle...

„Mężczyźni postanowili nie
bić kobiet...   Tak, tak. To nie
pomyłka. Postanowili...
Wprawdzie nie wszyscy, ale
to i tak doniosłe wydarzenie”

Dawno, dawno temu, kie-
dy Ursynów był jeszcze
mieszkaniową pustynią,
ówcześni decydenci i ani-
matorzy kultury z pierw-
szą dyrektorką Domu
Sztuki – Urszulą Janow-
ską – na czele powołali
prawdziwy Teatr o symbo-
licznej, acz wymownej na-
zwie Teatr Za Daleki. I za
to im chwała i dozgonna
wdzięczność!

Był rok 1986. Ursynów istniał
już 10 lat, a Dom Sztuki działał
od dwóch, powstanie Teatru by-
ło sporym sukcesem (choć mu-
szę wytknąć, że w Nowej Hucie
Teatr Ludowy otwierano już w
piątym roku istnienia socjali-
stycznego miasta, a na Ursyno-
wie po 40 latach nadal nie ma
Domu Kultury i teatralnej sceny
z prawdziwego zdarzenia).

Jako mieszkaniec osiedla Jary
(od początku jego istnienia),
miałem przyjemność być na
pierwszej premierze Teatru Za
Dalekiego (trudno uwierzyć, że
minęło już 30 lat) i od tej pory
dane mi było obejrzeć większość
prezentowanych tam spektakli.
Wprawdzie skromne warunki
Domu Sztuki pozwalają wysta-
wiać tylko kameralne pozycje,
ale wszystkie, bez wyjątku, za-
wsze były dobierane starannie i

gwarantowały wysoki poziom
artystyczny. Nie mogło być ina-
czej, skoro pierwsze kierownic-
two Teatru spoczywało w rękach
wybitnego aktora i reżysera, nie-
odżałowanego Zbigniewa Zapa-
siewicza. 

Ursynowska publiczność od
początku była specyficzna i wy-
magająca, nie zadowalała się by-
le czym. Tu poprzeczka musiała
być postawiona wysoko, a roz-
rywka ambitna. Na szczęście ko-
lejnym kierownikom placówki
(wśród nich poprzedniemu dy-
rektorowi Dariuszowi Sitterle,
obecnemu naczelnikowi Wy-
działu Kultury Urzędu Dzielnico-
wego, a także obecnemu dyrek-
torowi Andrzejowi Bukowieckie-
mu) udało się przez cały czas ten
wysoki poziom utrzymać, gościć
zawsze artystów z najwyższej
półki, zapewniając nam Kultu-
rę przez duże K. I za to należą się
im duże brawa i podziękowania.

Jubileusz został uczczony god-
nie. Miłośników Melpomeny
uraczono spektaklem fascynu-
jącym. Poetycki wieczór „Lilka,
cud miłości” – poświęcony Marii
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej,
oparty na jej utworach i frag-
mentach książki „Wojnę szatan
spłodził” Rafała Podrazy – zrobił
wielkie wrażenie i nie pozostawił
widza obojętnym. 

Zawdzięczamy to wszystkim
twórcom tego wspaniałego wi-
dowiska. A przede wszystkim –
reżyserowi Waldemarowi Śmi-
gasiewiczowi (twórcy pamiętnej
wersji Ferdydurke Witolda Gom-
browicza i laureata nagrody w
Milwaukee za Tango Sławomira
Mrożka), który dokonał trafne-
go wyboru prezentowanych
utworów poetyckich i fragmen-
tów książki, znalazł formułę po-
wiązania ich w spójną całość i
umiejętnie rozpisał tekst na czte-
ry głosy, dobierając taki kwartet
aktorek, które potrafiły koncer-
towo zagrać i zrealizować reży-
serską wizję. 

Magdalena Zawadzka, Kry-
styna Tkacz, Joanna Żółkowska
i Paulina Holtz dały popis gry
aktorskiej, uzupełniając się na-
wzajem, dzięki czemu udało im
się stworzyć spójny portret psy-
chologiczny poetki, oddać
zmienność jej nastrojów, wza-
jemne przenikanie się stanów
osobowości, całe bogactwo
burzliwego życia i złożoność ko-
biecej psychiki, od okresu szczę-
śliwości w Kossakówce po po-
nure przeżycia wojenne; od sub-
telnych uniesień lirycznych i na-
miętności po poczucie przemija-
nia i beznadziejności; od fascy-
nacji i marzeń o idealnym męż-
czyźnie po rozczarowanie; od

euforii po stany depresji. Przeko-
nująca była dojrzałość i subtel-
ność Magdy Zawadzkiej, sar-
kazm i złośliwość Joanny Żół-
kowskiej, naiwność podlotka i
spontaniczność w wykonaniu
Pauliny Holtz. Dzięki takiej mi-
strzowskiej interpretacji, poezja
Marii Pawlikowskiej-Jasnor-
zewskiej stała się bardziej zrozu-
miała i bliższa odbiorcy.

Wielkie wrażenie wywarła na
mnie znakomita oprawa mu-
zyczna Urszuli Borkowskiej, two-
rząca właściwy klimat i potęgu-
jąca nastrój. Znam wprawdzie
panią Urszulę z wielu wcześniej-
szych aranżacji (piosenki Osiec-
kiej w wykonaniu Margity Śli-
zowskiej, piosenki retro w wy-
konaniu Anny Sroki-Hryń, czy

ostatnio w widowisku Magdale-
ny Smalary), i zawsze docenia-
łem jej kunszt jako kompozytor-
ki i akompaniatorki, ale przyzna-
ję, kolejny raz zdołała mnie po-
zytywnie zaskoczyć. Zaskocze-
niem była także dla mnie zna-
komita wokaliza i wykonanie
trudnych partii muzycznych
przez Krystynę Tkacz, bardziej
kojarzącą mi się dotąd z rolami
charakterystycznymi i komedio-
wymi.

Ważną rolę odegrała również
scenografia Tatiany Kwiatkow-
skiej, oszczędna, ale podkreśla-
jąca magiczny charakter poetyc-
kiego wieczoru. 

Nie wiem, kto wpadł na po-
mysł, żeby zaprosić na Ursynów
właśnie ten spektakl, jako że pre-

miera odbyła się rok temu w No-
wym Sączu, a potem, choć gościł
w Teatrze Polskim, pozostał ra-
czej nieznany szerszej publicz-
ności, ale organizatorom jubile-
uszu należą się za to słowa szcze-
rego uznania.

Wspaniałym ukoronowaniem
jubileuszowych obchodów stał
się spektakl „Życie – trzy wer-
sje”, refleksyjna komedia Yasmi-
ny Rezy w reżyserii Jerzego
Schejbala (obchodzącego z kolei
swój jubileusz 70 urodzin). Jed-
ną z głównych ról zagrała w niej
Olga Sawicka, która będąc żo-
ną Zbigniewa Zapasiewicza,
współtworzyła Teatr Za Daleki i
tu występowała w pierwszych
jego spektaklach. 

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

W ursynowskiej Galerii
Działań SMB „Imielin” za-
istniała kolejna, bardzo
interesująca wystawa pla-
styczna. Jej autorką jest
Monika Kopczewska. 

W krótkiej notatce biogra-
ficznej napisała o sobie cyt.:
Urodziłam się 17.09. 1991 r. w
Warszawie. W latach 2011-
2016 ukończyłam roczne Stu-
dium Rysunku i Ilustracji „Labi-
rynt” w Warszawie. W latach
2011-2016 studiowałam na Wy-
dziale Malarstwa Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie,
w Pracowni Malarstwa prof.
Stanisława Baja, Pracowni Ry-
sunku prof. Wojciecha Zubali,
w ramach specjalizacji w latach
2012-2014 na Wydziale Grafiki
w Pracowni Ilustracji prof. Zyg-
munta Januszewskiego (póź-
niej prof. Grażyny Lange), w
latach 2014-2016 w Pracowni
Wiedzy o Działaniach i Struktu-
rach prof. Jacka Dyrzyńskiego.
W 2016 roku uzyskałam dy-
plom z Wyróżnieniem Rektor-
skim w Pracowni Malarstwa
prof. Stanisława Baja. Aneks do
dyplomu zrealizowałam w Pra-
cowni (…) prof. Jacka Dyrzyń-
skiego.

To zwięzła relacja z żmudne-
go i długiego procesu zdobywa-
nia wiedzy i doskonalenia
warsztatu. Artystka jest oszczęd-
na w słowach. Wymienia pra-
cownie i znakomitych profeso-
rów. Same renomowane nazwi-
ska. To „raport” sprowadzony
do konkretu, do rzeczy najważ-
niejszych, bezwiednie odpowia-
dający idei jej twórczości cyt.:
… Zainteresowana poszukiwa-
niem pewnej prawdy, ostatecz-
ności czy granicy, redukowałam
formę coraz bardziej i bardziej,
pozbawiając ją początkowych
znaczeń, minimalizowałam
środki wyrazu. 

Jedyny akcent osobisty to da-
ta urodzin. Wskazuje na mło-
dość i towarzyszący jej zapał, cie-
kawość świata, pracowitość, bez
której talent nic nie znaczy. Nie
każdy bowiem kończy uczelnię

dyplomem z Wyróżnieniem Rek-
torskim.

Właśnie tę pracę dyplomową
możemy obejrzeć w Galerii Dzia-
łań na wystawie zatytułowanej
FORMY ZNALEZIONE. Złożyły
się na nią obrazy i rzeźby. W cza-
sie studiów Monika Kopczewska
poszukiwała własnego języka

twórczego. Po wielu próbach
stwierdziła, że najlepiej odpo-
wiada jej abstrakcja geometrycz-
na. To jeden z nurtów abstrakcjo-
nizmu – kierunku w sztuce
współczesnej, którego najwięk-
szy rozkwit przypadł w Europie
na lata 1910-1920.  

Cechą łączącą wszystkie prą-
dy abstrakcjonizmu (powstało
kilka) jest całkowite oderwanie
się sztuki od natury i brak od-
wzorowywania tworzonych
przez nią kształtów. W malar-
stwie temat był przedstawiany
w postaci form i plam a w przy-
padku rzeźby jako przestrzen-
na bryła. 

Prezentowane na ekspozycji
obiekty, wzbogacone indywidu-

alną inwencją artystki, w pełni
odpowiadają tym kryteriom. Po-
nieważ to abstrakcja geome-
tryczna malarka operuje w obra-
zach  różnego rodzaju barwnymi
płaszczyznami znanymi z geo-
metrii np. linie, trójkąty, prosto-
kąty, trapezy itd. w różnych po-
łączeniach i kontrastowych moc-

nych kolorach. Teoretycznie nie
wyobrażają one nic ale są przy-
jemne dla oka. W podobne wra-
żenie sprawiają obiekty trójwy-
miarowe zbudowane z brył ta-
kich jak np. ostrosłupy, kule i blo-
ki specjalnie ukształtowane. To
bardzo kunsztowne i przemyśla-
ne struktury. Wystawa jest bar-
dzo spójna tematycznie i staran-
nie przygotowana. Może być źró-
dłem przemyśleń i inspiracji.
Warto ją zobaczyć gdyż jest jed-
ną z najciekawszych ekspozycji
sztuki współczesnej w tym miej-
scu. Galeria Działań przy ul.
Marco Polo 1 jest czynna od po-
niedziałku do piątku w godz.
14.00 – 20.30, tel. 22 643 65 37. 

Te k s t  i  f o t . :  J e r z y  R .  B o j a r s k i

30 lat Teatru Za Dalekiego

Lilka, cud miłości

W Galerii Działań

Abstrakcje Moniki Kopczewskiej
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PPOOŻŻYYCCZZKKAA do 25 000 zł,
663-271-508

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

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

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

DDRREEWWNNOO opałowe i
kominkowe, 791-394-791

KKUUPPIIĘĘ znaczki, monety, medale,
książki, 601-235-118; 
22 253-38-79

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509-548-582

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

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

KKUUPPIIĘĘ 1-2 pokojowe, 
501-100-059

KKUUPPIIĘĘ 3-4 pokojowe, 
501-100-059

SSPPRRZZEEDDAAMM Volkswagen Polo
1996 r., 505-73-58-27 

AANNGGLLIISSTTAA, nauczyciel
akademicki, wszystkie

zakresy, 
502-280-165; 22 643-81-23

FFRRAANNCCUUSSKKII, rosyjski, 
608-058-494

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

693-329-929
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

22 649-40-27, 691-502-327
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, fizyka, matury,

gimnazjalne, 605-783-233

DDZZIIAAŁŁKKAA budowlana 1000 m2

Prażmów, 602-77-03-61
DDZZIIAAŁŁKKAA narożna 1000 m2

budowlano-handlowa przy trasie
722 Nowy Prażmów, 602-77-03-61

DDZZIIAAŁŁKKAA rolna 2800 m2

Prażmów, 602-77-03-61
DDZZIIAAŁŁKKĘĘ rolną 14 000 m2 pod

Grójcem sprzedam. Okazja! 
608-49-42-44

AAGGEENNCCJJAA
NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII 
““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee 

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

zzddjjęęcciiaammii oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą
mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400,,
wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett

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

z oddzielną widną kuchnią, do
remontu, 601 720 840

!KKaabbaattyy, 105 m2, 4 pok., dobry
standard, dobra cena, 
601 720 840,

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

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

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

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

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

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

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

! SSaaddyybbaa, dom 220 m2, fajny,
dobra cena,601 720 840

! SSeeggmmeenntt 290 m2/290 m2,
Ursynów ok. Pileckiego, do
wejścia, może być na firmę. Cena -
1 450 tys. zł, 601 720 840

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

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa Konstancin-

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

!DDzziiaałłkkaa Konstancin-
Jastrzębie, 2200 m2, wszystkie
media z kanalizacją, cisza, spokój,
las. Okazja! tylko 300 tys. zł, .
601 720 840

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKoonnssttaanncciinn - do wynajęcia

dom przy głównej ulicy, na firmę
lub do zamieszkania. Cena 
10 000 zł., tel. 601 720 840

!MMookkoottóóww 125 m2, Pod
Skocznią, piękny apartament z
kominkiem i garażem. Cena 
6500 zł., 601 720 840

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

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

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee sszzuukkaa ddllaa
sswwooiicchh kklliieennttóóww:: mmiieesszzkkaańń,,

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

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

wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett 

AAGGEENNCCJJAA
NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII 
““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee
ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń

ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,,
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

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

FFIIRRMMAA zatrudni gospodarzy
domów, administratora na

1/2 etatu. Mile widziani
także sprawni 

renciści i emeryci, 
605-613-451

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

LLIICCEEUUMM poszukuje osoby na
stanowisko WWooźźnnaa, cały etat,
umowa na zastępstwo w godz. 6-
14. Osoby zainteresowane
proszone o kontakt: 22 643-10-77

PPIILLNNIIEE PPOOSSZZUUKKUUJJĘĘ osób do
sprzątania bloków,

chodników i terenów
zielonych na Ursynowie, 

609-461-953; 724-318-220

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

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ hydraulika na
konserwację na terenie Ursynowa i
Stegien, 602-32-53-49 godz. 9-14

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ kierowcę kat.B
oraz C, praca w Warszawie, 
530-477-796

AANNTTEENNYY, 603-375-875

BBAALLKKOONNÓÓWW ZZAABBUUDDOOWWYY, 
drzwi antywłamaniowe, okna,
rolety, meble na zamówienie, 

602-27-17-18

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

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

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, pluskwy, 
606-652-601

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642-96-16

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

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

501-311-371
EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 

507-153-734
EELLEEKKTTRRYYKK, 666-890-886
EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 

507-153-734

IIZZOOLLAACCJJEE natryskowe pianą
pur, 668-327-588

KKOOMMPPUUTTEERRYY 
pogotowie, 

ul. Na Uboczu 3, 
tel. 22 894-46-67, 

602-301-214

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

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

MMAALLOOWWAANNIIEE mieszkań, 
724-101-265

MMAALLOOWWAANNIIEE, referencje, 
722-920-650

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

NNAAPPRRAAWWAA - lodówki, pralki,
502-562-444

NNAAPPRRAAWWAA pralek BOSCH,
SIEMENS, WHIRPOOL, itp.,
22 644-52-59, 501-122-888

NNAAPPRRAAWWAA 
TTEELLEEWWIIZZOORRÓÓWW

502-288-514

PPRRAANNIIEE dywanów i tapicerki
meblowej, 794-027-037

PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNEE
czyszczenie i pranie

dywanów i wykładzin, 
501-053-855,

www.fstz.waw.pl

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII
tanio, solidnie, 
501-535-889

RREEMMOONNTTYY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

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

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

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

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

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

TTEELLEESSEERRWWIISS, 501-829-771
UUKKŁŁAADDAANNIIEE kostki brukowej,

517-477-531

UUSSŁŁUUGGII mini koparką-
ładowarką, 517-477-531

WWIIEERRCCEENNIIEE, 
KARNISZE, itp. 
608-303-530

WWYYLLEEWWKKII agregatem, 
668-327-588

ZZŁŁOOTTAA RRĄĄCCZZKKAA, 791-089-784

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

WWRRÓÓŻŻKKAA doświadczona,
TANIO, 501-623-919

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

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

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Ważne telefony

DrDr ugi trugi tr udnieudnie jszyjszy......
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje JJooaannnnaa JJaassiińńsskkaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
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Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

SSoobboottaa,, 33 ggrruuddnniiaa,, 1199..0000:: po-
kaz filmowy z cyklu „KineDok”:
film dokumentalny „Mój tata ban-
kier” (Łotwa 2015, reż. Ieva Ozo-
lina, 68 min.). Historia zaginione-
go ojca i córki, która próbuje go
odnaleźć. Wstęp wolny. Pokaz zor-
ganizowany wspólnie z KineDok,
Krakowską Fundacją Filmową i
Studiem Filmowym Kalejdoskop.

NNiieeddzziieellaa,, 44 ggrruuddnniiaa,, 1166..0000::
30 lat z Teatrem Za Dalekim w
Domu Sztuki. Spektakl dla dzie-
ci „Gdy pierwsza gwiazdka za-
świeci”. Bezpłatne karty wstępu
– w Domu Sztuki, od czwartku,
1 grudnia, od godz. 18.00.*

Niedziela, 4 grudnia, 18.00:
pokaz filmowy z cyklu „W Sta-
rym Kinie ze Stanisławem Janic-
kim”. Film obyczajowy p.t.
„Przez łzy do szczęścia” (Polska
1939, reż. Jan Fethke, w rolach
gł. Irena Malkiewicz-Domańska,
Franciszek Brodniewicz, Mieczy-
sława Ćwiklińska, Józef Orwid;
85 min.). Wstęp wolny.*

PPoonniieeddzziiaałłeekk,, 55 ggrruuddnniiaa,,
1199..0000:: koncert kabaretowy z cy-
klu „Marek Majewski i jego go-
ście”. Wystąpią: Katarzyna Jam-
róz, Tadeusz Drozda, Marek Ma-
jewski. Bezpłatne karty wstępu –
w Domu Sztuki, od czwartku, 1
grudnia, od godz. 18.00.*

WWttoorreekk,, 66 ggrruuddnniiaa,, 1188..0000:: Te-
atr Seniora w Domu Sztuki za-
prasza na premierę spektaklu
poetycko-muzycznego „Opowie-
ści zimowe” w reż. Wojciecha
Sanejki. Wstęp wolny.*

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

WW nniieeddzziieellęę 44 ggrruuddnniiaa oo ggoo-
ddzziinniiee 1188::3300 odbędzie się spek-
takl “Sen nocy letniej”, wysta-
wiany przez naszych najmłod-
szych aktorów z Teatru Stokło-
sów. Wstęp wolny.

WW ssoobboottęę 1100 ggrruuddnniiaa oo ggooddzzii-
nniiee 1199::0000 wystąpi Krzysztof Ty-
niec. Aktor teatralny i telewizyj-
ny. Związany niegdyś z kabare-
tem Olgi Lipińskiej. Od lat wy-
stępuje regularnie na deskach te-

atru Ateneum. Artysta ma na
swoim koniec także dwie płyty
długogrające. Darmowe wej-
ściówki na wydarzenie do odbio-
ru w biurze placówki od czwart-
ku 8 grudnia, od godziny 18:00.

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

tteell..//ffaaxx 2222 664411 1199 1155

22 ii 33 ggrruuddnniiaa ((ppiiąątteekk ii ssoobboottaa))
1177,,0000 - 2211,,0000,, Warsztaty Rocko-
we iM Granie “Jesień 2016”.
Ćwiczenia, konsultacje i granie z
muzykami w grupach i na sce-
nie. Wokal - Norbert “Smoła”
Smoliński, gitara basowa -Zu-
zanna Ossowska, gitara elek-
tryczna - Piotr Bajus, perkusja -
Dariusz Świechowski

info: Małgorzata Wiercińska
504 703 087 www.imrockscena.pl

44 ggrruuddnniiaa((nniieeddzziieellaa)) ggooddzz.. 1188
– Koncert “Najpiękniejsze tan-
ga, walce i czardasze”. Zapro-
szenia w DK Imielin 1 grudnia
(czwartek) od 18,00.

1100 ggrruuddnniiaa ((ssoobboottaa)) 1188,,3300 –
iM Rock Koncert “Mikołajki
2016”. Zagrają zespoły: MO-
TORBREATH, MITH i uczestni-
cy warsztatów Rockowe iM Gra-
nie. Wystawa, poczęstunek, nie-
spodzianki... Imprezę prowadzi
Piotr Zworski. Wstęp - zaprosze-
nia do odbioru w DK Imielin.
info: www.imrockscena.pl

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

0088..1122 cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188::0000 –
“Jedzenie na co dzień i od świę-
ta – rutyna i tradycja w polskim
domu” – spotkanie poprowadzi
prof. dr hab. Marzena Jeżewska-
-Zychowicz  (wolontariat)

UUrrssyynnootteekkaa
uull.. ZZWWMM 55

tteell.. 2222 664488 1111 3322

11..1122 cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1199::0000
– Wypożyczalnia Nr 139, al.
KEN 21 – Prezentacja książki
“Nic nie jest w porządku. Wo-
łyń. Moja rodzinna historia” i
spotkanie z autorem, Krzesimi-
rem Dębskim. 

GGaalleerriiaa DDzziiaałłaańń
uull.. MMaarrccoo PPoolloo 11,, 
tteell.. 2222 664433 6655 3377  

22 ggrruuddnniiaa ww ggooddzziinnaacchh 1155..0000
–– 1199..0000,, w Galerii Działań SMB
„Imielin” odbędzie się kolejne Se-
minarium z cyklu „Wychowanie
przez sztukę”. Wykłady z róż-
nych dziedzin nauki i kultury są
przeznaczone dla pedagogów
szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
uczących przedmiotów: język
polski, wiedza o kulturze, muzy-
ka, plastyka, oraz dla szkolnych
koordynatorów edukacji kultu-
ralnej i animatorów kultury.

MIĘDZY SZTUKĄ A TECH-
NOLOGIĄ – to wątek wiodący
Seminarium. Składają się na nie-
go wykłady tematyczne:

- Estetyka technociał –   dr hab.
prof. Grażyna Gajewska (Uniwer-
sytet A. Mickiewicza w Poznaniu)

- Od liczby do obrazu – grafi-
ka algorytmiczna – prelekcja dr
Lech Nowicki (Narodowe Cen-
trum Badań jądrowych, Cen-
trum Nauki Kopernik)

- Roślina – zwierzę – człowiek
– warsztaty dr hab. prof. Graży-
na Gajewska (Uniwersytet A.
Mickiewicza w Poznaniu)

- Nowa architektura przestrze-
ni teatru. Zjawiska i tendencje
we współczesnej scenografii –
prelekcja dr Elżbieta Pawłowska
(Uniwersytet Warszawski).

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

0011..1122 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie z
dr. Kamilem Kopanią w cyklu „W
trosce o dziedzictwo przeszłości”
pt.: „Ochrona ruin zamkowych i
jej patriotyczny wymiar”

0066..1122 –– wwttoorreekk – spotkanie dr.
Piotrem Laskiem w cyklu „Ina-
czej o sztuce” pt.: „Co ma koń
do malarstwa barokowego”

0088..1122 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim
w cyklu „Miles Polonus, czyli ta-
jemnice, wzloty i upadki staro-
polskiej szkoły wojennej” pt.:
„Uzbrojenie ok. 1380. W stronę
zbroi idealnej”

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

Międzynarodowy  Festiwal JAZZ 2016 
33.. XXIIII Andy McKee /USA/ - przedstawiciel nowej generacji ame-

rykańskich gitarzystów jazzowych - Klub Hybrydy, godz.20.00. 
88.. XXIIII „Jean “Luc Ponty Quartet with guest Adam Bałdych”  
Najwybitniejszy skrzypek jazzowy świata w konfrontacji z

czołowym polskim skrzypkiem  Sala Palladium,  godz. 19.00. 
99.. XXIIII „Janczarski & McCraven Quintet” (PL/USA) w ramach cyklu Po-

lish Jazz International Muzeum Powstania Warszawskiego, godz. 20.00.  
Z Janczarskim grają; Stephen McCraven - amerykański per-

kusista, mający na swoim koncie współpracę z takimi giganta-
mi jazzu, jak obecnie grający w kwartecie legendarnego sakso-
fonisty Archie Sheppa; oraz Rasul Siddik – trębacz o profilu ar-
tystycznym skierowanym  w stronę muzyki eksperymentalnej. 

1100..XXIIII  Krzysztof Kobyliński - recital fortepianowy: „Sagrada
Familia”, Muzeum Powstania Warszawskiego, godz. 20.00.

Skomponowany przez Kobylińskiego zbiór utworów Sagrada
Familia nawiązuje do niezwykłego dzieła Antonio Gaudiego - Ka-
tedry Sagrada Familia w Barcelonie. To fortepianowa trans-
krypcja impresji z pobytu artysty w Barcelonie. 

1111.. XXIIII  Kamil Piotrowicz Sextet - Nowy Świat Muzyki, godz.
20.00. Koncert promujący nowy album CD ‘”Popular Music”
przez słowacką wytwórnie Hevhetia. Program złożony jest z au-
torskich kompozycji, łączących elementy jazzu, muzyki współ-
czesnej, folkloru polskiego i minimalizmu.

88 ggrruuddnniiaa oo ggooddzz.. 99..3300 w C.S.U. ul Polinezyjska 10 (siedziba
Warszawskiego Związku Brydża Sportowego) odbędzie się uro-
czyste zakończenie realizacji Programu „Brydż 60+” – jesień
2016, realizowanego przez Sekcję Brydża Sportowego NOK ,na
które serdecznie zapraszamy! W programie min wręczenie Cer-
tyfikatów Adepta Brydża Sportowego, warsztaty nowoczesne-
go brydża przygotowane przez Sędziego Światowej Federacji Bry-
dża Sławomira S. Latałę ,szampan na cześć Adeptów! Program
zrealizowano pod hasłem „Grasz w brydża żyjesz dłużej bez Al-
zheimera”, a uczestniczyło w nim ,w dwóch grupach, ponad 60
osób! Adepci  nalegają ,aby w 2017 kontynuować zajęcia.
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