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Dekomunizować czy nie?Demokracja górą w PKWK Młodzik mistrzem snookera
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Dzielnica Ursynów: stara
koalicja w nowej wersji,
Katarzyna Polak triumfuje
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Echa niedawnych wyborów
samorządowych jeszcze nie
do końca umilkły. W skali

miasta stołecznego Warszawa
mieliśmy w wielu wypadkach pa-
sjonującą rywalizację tak zwa-
nych ugrupowań miejskich z ogól-
nopolskimi partiami polityczny-
mi. Do największej sensacji doszło
na Bemowie, gdzie całkiem nie-
spodziewanie najwięcej manda-
tów w wyborach dzielnicowych
zdobył komitet wyborczy wyrzut-
ka Platformy Obywatelskiej, nie-
dawnego wiceprezydenta stolicy
Jarosława Dąbrowskiego. Nie
mniej sensacyjny finał przyniosły
wybory w dzielnicy Ursynów. PO
już świętowała powrót do władzy,
mając 11 mandatów wobec sied-
miu Naszego Ursynowa, pięciu
Prawa i Sprawiedliwości oraz
dwóch lokalnej Inicjatywy Miesz-
kańców (IMU), którą wtajemni-
czeni określali po prostu mianem
„koncesjonowanej przez stołeczny
ratusz niby-opozycji”, a faktycz-
nie sojusznika Platformy. 

Ja akurat takiej łatki bym Ini-
cjatywie nie przyszywał, jak-
kolwiek jeden z dwu jej man-

datariuszy – Kamil Orzeł – nie ukry-
wa teraz w powyborczych wypowie-
dziach, że z Platformą najbardziej
byłoby mu po drodze. Sojusz z par-
tią pani prezydent Hanny Gronkie-
wicz-Waltz wydawał mu się od po-
czątku najkorzystniejszym politycz-
nie przełożeniem, ponieważ skoń-

czyłyby się konflikty minionego czte-
rolecia, jakie wynikały pomiędzy
poprzednią koalicją NU – PiS z jed-
nej i HGW – z drugiej strony. Takie
zapatrywanie Kamila Orła zdało
się na nic w sytuacji, gdy drugi rad-
ny z poręki IMU – Michał Radziwiłł
– wybrał jednak alians z Naszym
Ursynowem i PiS-em. Lider ursy-
nowskich platformersów Tomasz
Sieradz musiał wobec tego pogo-
dzić się z brutalnym wynikiem gło-
sowania, ustawiającego proporcje w
25-osobowej Radzie Dzielnicy, a wy-
nik ten, dosyć dziwny, to 11:13 na
niekorzyść PO, bo to zapewne Kamil
Orzeł – manifestując splendid isola-
tion – oddał głos nieważny, nie po-
pierając nikogo. 

Jak można się łatwo zorien-
tować, studiując fora inter-
netowe, zakulisowe rozgryw-

ki w walce o władzę na Ursyno-
wie pasjonują li tylko malutką
grupę bezpośrednio zainteresowa-
nych, którzy mają osobiste upodo-
banie do jednych radnych, żywiąc
do innych obrzydzenie. Z punktu
widzenia większości ursynowian
wszelako istotna powinna  być wy-
łącznie jak najskuteczniejsza re-
alizacja dzielnicowych  zadań, a
nie polityczne lub ideologiczne afi-
liacje mandatariuszy. Pamiętam
jak burmistrzem Ursynowa pozo-
stawał Tomasz Mencina z PO, któ-
ry słusznie się chwalił, że życzli-
wa mu pani prezydent zapewnia
dzielnicy rekordowy budżet inwe-
stycyjny. Dla odmiany – wywo-
dzący się z Naszego Ursynowa
Piotr Guział wciąż narzekał, iż
HGW robi ursynowianom na
złość, mszcząc się za odebranie
władzy jej partii. Obaj burmistrzo-
wie mówili prawdę i powstaje py-
tanie, czy w pracy samorządu na-
leży preferować partyjnych towa-
rzyszy, a kopać przedstawicieli in-
nych opcji, nie oglądając się na in-

teres mieszkańców, którym samo-
rządowcy – do k.....y nędzy – po-
winni jak najlepiej służyć? 

Gdy za prezydentury śp. Le-
cha Kaczyńskiego (PiS) Ur-
synowowi burmistrzował

Andrzej Machowski z PO, mając
pisowskiego zastępcę Artura Ja-
gnieżę, jakoś udawało się pogo-
dzić polityczne cele z potrzebami
mieszkańców i pozostały przy-
najmniej dwa ślady tej dobrej
współpracy: bardzo ładny i funk-
cjonalny ratusz oraz niezwykle po-
trzebny stadionik piłkarsko-lek-
koatletyczny przy Koncertowej.
Reprezentanci dwu najsilniejszych

partii, które wkrótce zaczęły się
żreć na poziomie krajowym, po-
trafili bez trudu nawiązać wspól-
ny język, nie przenosząc politycz-
nych sporów na teren samorządu
lokalnego. 

Dlatego wydaje mi się rze-
czą naturalną i zrozumia-
łą, że Michał Radziwiłł

zdecydował się akurat na inną
opcję w radzie dzielnicy niż drugi
mandatariusz IMU, chcąc jak naj-
uczciwiej reprezentować swój elek-
torat,a chodzi przede wszystkim o
teren Zielonego Ursynowa, szcze-
gólnie Pyr, których jest mieszkań-
cem. Tym sposobem wywikłał się

z politycznej gry niektórych swo-
ich kolegów i będzie mógł z czy-
stym sumieniem zając się proza-
icznymi sprawami sąsiadów. Tym
bardziej, że – jak deklaruje – by-
najmniej nie zamierza się upar-
tyjniać, pozostając w radzie wol-
nym strzelcem, jedynie w lokal-
nym programie sprzymierzonym
z dwoma koalicjantami. Ten stu-
dent Politechniki Warszawskiej i
lektor parafii w Pyrach, legitymu-
jący się wieloletnią działalnością
w Związku Harcerstwa Rzeczy-
pospolitej, podtrzymuje społecz-
nikowskie tradycje rodzinne – bo
przecież jego ojciec, nasz sąsiad z

Kabat dr Konstanty Radziwiłł,
stał się postacią szeroko znaną nie
tylko jako świetny lekarz, lecz tak-
że jako prezes (2001-2010) Na-
czelnej Izby Lekarskiej.

M am nadzieje, że w lekko
odmienionym układzie
sił przy alei KEN 61

członkowie PO nie obrażą się zno-
wu na cały świat. Tym bardziej,
że już nie będą mieli do czynie-
nia z zachodzącym im wiecznie
za skórę Piotrem Guziałem, obec-
nie radnym miasta. Nominalne
pozostawanie w opozycji nie po-
winno oznaczać, że znakomici
samorządowcy – wspomniany
Tomasz Sieradz, Tomasz Menci-
na, Michał Matejka, Elżbieta
Igras – mają blokować wszelkie
inicjatywy koalicjantów. Wznie-
sienie się przez członków ursy-
nowskiej Platformy ponad par-
tyjne i personalne interesy, a tak-
że odsunięcie na bok urażonych
ambicji na pewno wyszłoby dziel-
nicy na dobre. W końcu PO to po-
lityczna preferencja większości
ursynowian, więc poczynania jej
przedstawicieli będą obserwowa-
ne ze szczególną uwagą. Również
w dzielnicy Wilanów, gdzie Plat-
forma ma bezwzględną więk-
szość, a co za tym idzie – łatwość
rządzenia. A trzeba przypomnieć,
że skoro obecne przepisy pozosta-
wiają władzom dzielnicowym
bardzo niewielkie możliwości de-
cyzyjne w kwestiach kluczowych,
umiejętność dogadywania się i z
Radą Warszawy, i z panią prezy-
dent będzie stanowiła klucz do
inwestycyjnego sukcesu. Miesz-
kańcy czekają więc na pozytyw-
ne działanie wszystkich radnych,
a jakiekolwiek destrukcyjne po-
czynania przyjmą na pewno z
niechęcią.
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Pierwsze posiedzenie Rady Dzielnicy

W poniedziałek odbyła się inauguracyjna sesja Rady Dzielnicy Ursynów kadencji 2014-2018. Po zło-
żeniu ślubowania przez wszystkich 25 radnych odbyły się wybory Prezydium Rady. Przewodniczącą Ra-
dy Dzielnicy Ursynów została Katarzyna Polak, wieloletnia ursynowska radna, a wiceprzewodniczący-
mi Ewa Cygańska oraz Michał Matejka. 

Rada Dzielnicy 2014-2018: Paweł Jan Bogdan, Ewa Halina Cygańska, Elżbieta Jadwiga Igras, Teresa Jur-
czyńska-Owczarek, Piotr Karczewski, Sylwia Krajewska, Tomasz Wojciech Krasowski, Leszek Lenarczyk, Pa-
weł Lenarczyk, Michał Patryk Matejka, Tomasz Witold Mencina, Karolina Anna Mioduszewska, Katarzyna
Małgorzata Niemyjska, Kamil Orzeł, Katarzyna Maria Polak, Anna Wiesława Polarczyk, Michał Kazimierz
Radziwiłł, Barbara Rylska, Tomasz Sieradz, Piotr Paweł Skubiszewski, Marcin Stefan Szadowiak, Michał Szpą-
drowski, Goretta Agnieszka Szymańska, Małgorzata Ewa Szymańska, Ryszard Wawrzyniec Zięciak.

III Ursynowski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej
Już po raz trzeci Urząd Dzielnicy Ursynów we współpracy z ursynowskimi parafiami zorganizował  Ur-

synowski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej. Koncerty odbyły się w kościołach p.w. Edmunda Bo-
janowskiego, p.w. bł. Władysława z Gielniowa, p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego oraz p.w. Ofiarowania
Pańskiego. Festiwal uświetnili znakomici polscy muzycy. Wśród wirtuozów organów znaleźli się Andrzej
Chorosiński – odznaczony prestiżowymi nagrodami profesor sztuk muzycznych, Jan Bokszczanin – wy-
kładowca akademicki i kierownik artystyczny festiwalu, Sebastian Adamczyk – rekonstruktor i historyk
budownictwa organowego oraz Jakub Garbacz – kameralista i reżyser dźwięku. Wśród zaproszonych na
Festiwal artystów znalazły się także wybitne wokalistki Agnieszka Wilczyńska i Elżbieta Adamczyk oraz
czołowi polscy instrumentaliści –  trębacze Krzysztof Bednarczyk i Robert Majewski a także jeden z naj-
popularniejszych polskich oboistów Tytus Wojnowicz.

Zróżnicowany repertuar tegorocznego festiwalu obejmujący muzykę klasyczną, filmową a nawet jazzową
został  doceniony przez ursynowska publiczność, która już tradycyjnie, licznie uczestniczyła w festiwalowych
przedsięwzięciach przyciągających zarówno wymagających melomanów jak i  mniej wyrobionych słuchaczy.

Mikołajkowy Mokotowski Turniej Minikoszykówki 2014
Rekordowa liczba dziewiętnastu zespołów dziewcząt i chłopców wystartowała w Mikołajkowym Mo-

kotowskim Turnieju Minikoszykówki 2014 dla dzieci z mokotowskich szkół podstawowych. Zawody od-
były się w hali Szkoły Podstawowej nr 202 przy ulicy Janka Bytnara „Rudego”.

W turnieju dziewcząt wystartowało 9 zespołów. Podobnie, jak w turnieju wiosennym poza zasięgiem
rywalek znalazły się gospodynie turnieju – drużyna SP 202.  Podopieczne Łukasza Domańskiego wygra-
ły wszystkie pięć spotkań, zdobywając łącznie prawie 90 punktów. W turnieju chłopców wystartowało
10 zespołów. Po raz pierwszy w historii puchar za zdobycie pierwszego miejsca trafił w ręce reprezenta-
cji Szkoły Podstawowej nr 33. Podopieczni Krzysztofa Zięby w finale pokonali 13:8 gospodarzy imprezy
– uczniów z SP 202.

Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów
Odbyła się kolejna sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów. Podczas sesji uzupełniono skład Prezy-

dium oraz wszystkich komisji działających w ramach Młodzieżowej Rady Dzielnicy – Komisji Informacyj-
nej, Komisji Sportu oraz Komisji Kultury. W związku z zakończeniem kadencji radnych uzupełniono skład
Prezydium Młodzieżowej Rady Dzielnicy  Ursynów – nową wiceprzewodniczącą została Marta Peret.

Podczas sesji młodzi radni omówili projekty wydarzeń kulturalnych oraz sportowych, a także omówi-
li planowane obszary aktywności na najbliższe miesiące. – W 2015 roku planujemy realizację kilku cie-
kawych projektów, dzisiejsza sesja to intensywne uszczegóławianie tych planów – podkreślił podczas spo-
tkania przewodniczący Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów Szymon Radziuk.

Groził i uszkodził

Mundurowi z Ursynowa zostali wezwani na
jedno z osiedli, gdzie doszło do zniszczenia sa-
mochodu. Z relacji jego właściciela wynikało,
że chwilę wcześniej usłyszał hałas dobiegają-
cy z podwórka, a potem zauważył, że w kie-
runku jego pojazdu został rzucony jakiś przed-
miot. W hondzie uszkodzono karoserię, a
wartość strat oszacowano na kwotę 1.000
złotych.

Policjanci ustalili, że w tym czasie, w jed-
nym z mieszkań odbywała się impreza. Kiedy
goście opuścili lokal i znaleźli się na parkingu,
gdzie stała honda, jedna z osób miała grozić
właścicielowi pojazdu i jego współlokatorowi
pozbawieniem życia. Z informacji funkcjo-
nariuszy wynikało, że to ten sam mężczyzna,
który prawdopodobnie zniszczył samochód,
rzucając w niego dekoderem.

Następnego dnia policjanci zatrzymali po-
dejrzewanego o te przestępstwa. Okazał się
nim 26-letni Łukasz D. Funkcjonariusze
przedstawili mu już trzy zarzuty, a prokura-
tor objął go policyjnym dozorem. Mężczyzna
jest podejrzany o uszkodzenie samochodu i
kierowanie gróźb karalnych. Może mu grozić
kara do 5 lat więzienia.

Kradł najczęściej toyoty
Kryminalni uzyskali informację, że związek

z kradzieżą samochodu z ulicy Grzegorzew-
skiej może mieć Adam P. i wszystko wskazy-
wało na to, że to nie jedyne przestępstwo na
jego koncie. 25-latek był już karany za tego ty-
pu czyny i prawdopodobnie licząc się z odpo-
wiedzialnością karną za kolejne, ukrywał się
przed organami ścigania. Kiedy policjanci

ustalili, że mężczyzna może przebywać na
terenie jednej z podwarszawskich miejsco-
wości pojechali tam i tym razem trafił on w ich
ręce. 25-latek, zaskoczony wizytą funkcjona-
riuszy próbował uciec przez balkon.

W trakcie czynności procesowych wskazał
on miejsca, z których w ostatnim czasie ukradł
samochody lub próbował dokonać takiego
przestępstwa. Adam P. działał na terenie Mo-
kotowa, Ursynowa i Wilanowa, a jego łupem
padały toyoty. 25-latek tłumaczył funkcjona-
riuszom, że rozbierał pojazdy na części, któ-
re potem sprzedawał.

Policjanci przedstawili Adamowi P. pięć za-
rzutów. Mężczyzna jest podejrzany o dwie
kradzieże z włamanie samochodów oraz trzy
usiłowania takiego przestępstwa. Może mu
grozić kara do 10 lat więzienia.

Metodą „na policjanta”
Mokotowscy kryminalni pracowali nad ko-

lejną sprawą oszustwa metodą „na policjanta”.
Z ich informacji wynikało, że na terenie War-
szawy działa grupa przestępcza, która w ten
sposób wyłudza pieniądze od starszych osób.
Dzięki pracy operacyjnej funkcjonariuszy zo-
stały ustalone osoby wchodzące w jej skład.
Kiedy tylko policjanci uzyskali informację, że
sprawcy prawdopodobnie będą próbowali w
ten sposób oszukać kolejną osobę, postanowi-
li zatrzymać ich na gorącym uczynku. Wszyst-
ko wskazywało na to, że ich ofiara, przekona-
na, że pomaga w policyjnej akcji, pobrała pie-
niądze w banku. Kryminalni zatrzymali spraw-
ców chwilę po tym, jak pokrzywdzona kobie-
ta przekazała im gotówkę. Do policyjnego
aresztu trafiło trzech mężczyzn. Funkcjonariu-
sze zabezpieczyli przy jednym z nich 15 tys.
złotych należące do 89-latki.

Czynności procesowe przeprowadzone w
tej sprawie przez policjantów z wydziału do-
chodzeniowo-śledczego pozwoliły na przed-
stawienie dwóm zatrzymanym zarzutów za
jeszcze jedno oszustwo dokonane w ten sam
sposób. Okazało się, że a 23-letni Rafał M.
oraz 18-letni Adrian Z. w połowie listopada
brali udział w przestępstwie , gdzie łupem
sprawców padło 56 tys. złotych. Sąd przy-
chylił się do wniosku prokuratury i aresztował
mężczyzn na okres trzech miesięcy. Może im
grozić kara do 8 lat więzienia.

Kronika stróżów prawa
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PPAASSSSAA:: SSkkąądd ssiięę wwzziięęłłoo zzaaiinn-
tteerreessoowwaanniiee ssnnooookkeerreemm??

Pierwszy raz spotkałem się ze
snookerem, gdy dziadek John
Penfold przyjechał z Angli i za-
prosił mnie do tej gry w Klinice
Snookera na Ursynowie przy
KEN 49. Od razu mi się to
spodobało. I okazało się, że
mam dryg do tej gry. Trener
Adam Polak, były mistrz Polski
+40 zapoznał mnie z zasada-
mi. I tak zacząłem grywać w
snookera.

CCoo jjeesstt nnaajjbbaarrddzziieejj ffaassccyynnuujjąą-
cceeggoo ww tteejj ggrrzzee??

Ten sport wymaga koncen-
tracji, co mi odpowiada. Trener
szczególnie mnie chwali za de-
cyzje strategiczne. Bo trzeba
grać mądrze. Snooker jest trud-
niejsze niż bilard, wymaga
większej technicznej precyzji,
tym bardziej, że stół jest dużo
większy. W dodatku niezbędna
jest odpowiednia sekwencja
wbijania bil. 

CCzzyy ttrraannssmmiissjjee ww EEuurroossppoorrcciiee
ttoo ddooddaattkkoowwyy bbooddzziieecc ddoo zzaajjmmoo-
wwaanniiaa ssiięę ssnnooookkeerreemm??

Oczywiście, u nas w domu
snooker leci na okrągło, zwłasz-
cza transmisje z ważnych turnie-
jów, gdy grają największe tuzy:
Mark Selby, Judd Trump, John
Higgins lub Ronnie O’Sullivan.
Podpatruję technikę mistrzów i
słucham fachowych uwag ko-
mentatorów. 

CCzzyy kkoolleeddzzyy ww sszzkkoollee zzaa-
zzddrroosszzcczząą ccii ssuukkcceessóóww ww ssnnoo-
ookkeerrzzee??

Koledzy za wiele na ten temat
nie wiedzą, snooker nie jest tak
bardzo znany wśród młodzieży.
Ale kolegom imponuje, gdy ich
zapoznaję ze snookerem. 

CCoo cciięę sszzcczzeeggóóllnniiee pprreeddyyssppoo-
nnuujjee ddoo ssnnooookkeerraa??

Introwertyczny charakter bar-
dzo mi pomaga w tym sporcie.
Umiem się dobrze skupić.

TToo ppeewwnniiee zz cchhęęcciiąą ggrryywwaałłeeśś
tteeżż ww sszzaacchhyy??

W szachach szło mi całkiem
nieźle. Ale zmieniłem szkołę,
przechodząc z SP 81 przy ul.
Puszczyka do liceum przy szol-
c-Rogozińskiego i zamiast w
szachy zacząłem grać w piłkę,
choć i ten sport w zasadzie za-
rzuciłem. 

NNiiee żżaall bbyyłłoo ppoorrzzuuccaaćć ffuuttbbooll
ddllaa ssnnooookkeerraa??

Nie, piłkę porzuciłem, bo to
dyscyplina wymagająca odpo-

wiednich warunków fizycznych,
jakich akurat nie mam. Chociaż
muszę przyznać, że trener mnie
chwalił za mądrość w grze. 

FFuuttbbooll bbyywwaa kkoonnttuuzzjjooggeennnnyy,, aa
ssnnooookkeerr??

Po wielogodzinnym wystawa-
niu przy stole bolą nogi. Zwłasz-
cza kolana i stopy. 

CCoo ppllaannuujjeesszz ww ddaallsszzeejj ppeerr-
ssppeekkttyywwiiee?? CCzzyy cchhcceesszz zzoossttaaćć zzaa-
wwooddoowwyymm ggrraacczzeemm ssnnooookkeerraa??

Na pewno chciałbym zostać
zawodowcem, ale to jeszcze
daleka droga. Nie ma nic za
darmo, za treningi i sprzęt
trzeba płacić. Na gwiazdkę

mam dostać nowy kij. Bo jak
dotychczas, gram kijem za 70
złotych. To mój pierwszy
sprzęt. A czas już na jakiś lep-
szy. Profesjonalny kij kosztuje
od 1000 złotych wzwyż. Do
pięciu tysięcy. Przeciętnie oko-
ło 220 funtów, operując walu-
tą brytyjską. Drogie są rów-
nież same futerały na kije.
Koszty uprawiania snookera
przez naszego syna stają się
coraz większe.

Myślimy więc o przejściu do
klubu, który mu da nielimito-
waną liczbę godzin treningo-
wych. 

AA sskkąądd ssiięę wwzziiąąłł oossttaattnnii,, wwpprroosstt
nniieebbyywwaałłyy ssuukkcceess,, ppiiąąttee mmiieejjssccee
ww mmiissttrrzzoossttwwaacchh PPoollsskkii,, rroozzeeggrraa-
nnyycchh pprrzzeecciieeżż ww ttoowwaarrzzyyssttwwiiee
ddoorroossłłyycchh ww kklluubbiiee 114477 BBrreeaakk ww
WWaarrsszzaawwiiee?? TToo pprrzzyyppaaddeekk??

To raczej efekt dwóch lat in-
tensywnego treningu. Co ty-
dzień grałem w turniejach, któ-
re nierzadko kończyły się o pół-
nocy, a nawet później, bo
oprócz mnie grali sami dorośli.
Jestem na pewno jednym z naj-
młodszych zawodników w klu-
bach warszawskich, a w mi-
strzostwach Polski byłem z całą
pewnością najmłodszy.

JJaakk cciięę ttrraakkttuujjąą ddoorroośśllii ggrraacczzee??
Bardzo sympatycznie, poma-

gają mi, doradzają. 
CCzzyy ttrreenniinnggii nniiee pprrzzeesszzkkaaddzzaa-

jjąą ww sszzkkoollnneejj nnaauuccee??
Raczej nie. w gimnazjum na

Szolc-Rogozińskiego wciąż
mam dobre stopnie. Mama kie-
dyś była zdumiona, gdy o
pierwszej w nocy wróciłem z
trofeum w ręku. W 93. Gimna-
zjum przy Szolc-Rogozińskiego
na Ursynowie nie mam taryfy
ulgowej, ale daję sobie radę bez
problemu. 

AA jjeeśśllii nniiee zzoossttaanniieesszz zzaawwooddoo-
wwyymm ssnnooookkeerrzzyyssttąą,, ttoo kkiimm??

Nie mam pojęcia. 
TTwwoojjee nnaajjwwiięękksszzee oobbeeccnnee mmaa-

rrzzeenniiee??
To wyjazd do Sheffield, gdzie

odbywają się zgrupowania mło-
dych snookerzystów z całego
świata. To może pomóc w po-
prawieniu techniki. 

JJaakkiiee ttuurrnniieejjee cciięę cczzeekkaajjąą ww
nnaajjbblliiżżsszzyymm cczzaassiiee??

W tym tygodniu zagram w
prestiżowym turnieju cztero-
gwiazdkowym w klubie 147
Break. A potem w Gdynia Open
w lutym 2015. Tam przyjedzie
już czołówka światowa, więc
trzeba będzie przejść elimina-
cje. Czeka mnie nowe doświad-
czenie. 

IIllee mmaasszz wwzzrroossttuu??
Teraz 175 centymetrów. Ale

gdy zaczynałem grać w snooke-
ra, stół był dla mnie trochę za
wysoki. 

CCoo cciięę jjeesszzcczzee iinntteerreessuujjee ppoozzaa
ssnnooookkeerreemm??

Lubię wszystkie sporty,
zwłaszcza pływanie, piłkę noż-
ną, tenis stołowy i siatkówkę. I
wszystkie te dyscypliny upra-
wiam.

R o z m a w i a ł  R a f a ł  K o s

Na stanowisko przewodniczącego Rady Dzielnicy Mokotów został wybrany Miłosz Górecki (PO). 
Jego zastępcami będą Witold Wasilewski (PiS) oraz Hanna Brózda (SLD). 
We wtorek 9 grudnia w Centrum Kultury „Łowicka” odbyła się I Sesja Rady Dzielnicy Mokotów m.st.

Warszawy. Wszystkim Radnym gratulujemy i oczekujemy owocnej pracy w nowej kadencji na rzecz
mieszkańców Mokotowa. M M

Czy muzykę można zoba-
czyć? Czy obraz lub rzeźbę
można usłyszeć? To pyta-
nia, na które zdaje się nie
ma prostej odpowiedzi: tak
lub nie. Wciąż podejmowa-
ne są próby tworzenia ob-
razów inspirowanych mu-
zyką, a artyści próbują po-
kazać ją w malarstwie,
rzeźbie, grafice etc. 

Ciekawym przykładem takich
prób są prace Grupy Twórczej
Symfonia prezentowane na wy-
stawie “Wokół Kolberga” w Ga-
lerii U Domu Kultury Stokłosy .
Obrazy prezentowane na wysta-
wie są inspirowane życiem i
twórczością polskiego etnografa,
znawcy i badacza folkloru, kom-
pozytora.

Henryk Oskar Kolberg - uro-
dził się 22 lutego 1814 r. w Przy-
susze. Zmarł 3 czerwca 1890 r. w
Krakowie. W tym roku przypada
dwusetna rocznica jego urodzin.
O ile działalność naukowa Kol-

berga jest dobrze znana i udoku-
mentowana, o tyle jego twór-
czość kompozytorska pozostaje
wciąż w cieniu. To ona właśnie
zainspirowała artystów z Grupy
Symfonia. 

Dziś trudno sobie wyobrazić
muzykę bez obrazu i odwrotnie.
Zależności te widać podczas .
koncertów z rodzaju światło i
dźwięk, czy w popularnych kli-
pach muzycznych. Również wy-
stawy plastyczne często mają
oprawę muzyczną. Nic dziwne-
go, że również wystawa Wokół
Kolberga uświetniona została
występem chóru Ars Chori pod
kierownictwem Zbigniewa Tup-
czyńskiego. 

Bogactwo form, różnorodność
instrumentów muzycznych, a
także sama muzyka zachwycają
wielu artystów plastyków, co
znajduje wyraz na wystawie
“Wokół Kolberga”. Są tu obrazy
odnoszące się do jego działalno-
ści etnograficznej i folklorystycz-

nej oraz inspirowane muzyką te-
go wybitnego Polaka. Do tych
pierwszych należą obrazy: “Pło-
ty” Marka Ałaszewskiego, “Ma-
zowsze” Jana Krusche, “Oto je-
stem” Janusza Lewandowskie-
go. 

Inspiracje muzyką Kolberga
możemy dostrzec w obrazach:
“W rytmie” Wandy Badowskiej-
-Twarowskiej, “Podróże i obe-
rek” Barbary Bieleckiej-Woźnicz-
ko, bez tytułu Jana Brodziaka,
“Nadzieja” Edyty Dzierż, “Ale
tańcować mogę”, “Oj dana, da-
na” Anny Foryckiej-Putiatyckiej,
“Pejzaż dla Oskara” Magdaleny
Hajnosz, - “Painting Music” Bog-
dana Lustyka, “Znajomi Oska-
ra” Jacka Maślankiewicza,
“Oskar Kolberg - Kujawiak” Mi-
rosława Mirońskiego, “Muzyka
Kolberga” Małgorzaty Roszkow-
skiej. 

Przykładem odniesienia się do
muzyki jako materii uporządko-
wanej są obrazy “Gusła, rojenia
wiosenne” i “Pałuki” Bożeny Ko-
rulskiej.

Swoistą, kontrolowaną eks-
presję mają komputerowe kom-
pozycje: “Dwa Mazury”, “Scho-
wek Dźwięków” Aliny Dorady-
-Krawczyk i obraz “Kolberg I”
Bożeny Leszczyńskiej.

Kuratorkami wystawy są: An-
na Forycka-Putiatycka i Barbara
Bielecka-Woźniczko. Patronat
nad nią objął Okręg Warszaw-
ski Związku Polskich Artystów
Plastyków. 

Wystawę i towarzyszący jej ka-
talog współfinansowano ze środ-
ków Dzielnicy Ursynów m.st.
Warszawy. Można ją oglądać do
końca grudnia w Galerii U DK
SMB Stokłosy, ul. Lachmana 5. 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Felix Vidler – czternastolatek rewelacją polskiego snookera

Wszystko za sprawą dziadka...

FOT ZUZIA CYBURT

Wokół Kolberga na Stokłosach Na Mokotowie bez wielkich zmian

Gwiazdka Dla Każdego Dziecka
W tym roku już po raz szósty, jest organizowana akcja pod nazwą „Gwiazdka dla Każdego

Dziecka” – skierowaną dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących. Celem „Gwiazdki” jest
wspólne świętowanie urodzin Jezusa w atmosferze wspólnego kolędowania - z całymi rodzinami
i gośćmi - oglądamy przedstawienie przygotowane przez naszych wolontariuszy, a potem rozda-
jemy dzieciom paczki z atrakcyjnymi i praktycznymi prezentami. Dzięki dobroczyńcom „Gwiazd-
ki” w ciągu poprzednich lat rozdaliśmy ok. 970 paczek. Każda o wartości około 100 PLN!

ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY::
2200..ggrruuddnniiaa 22001144 ((ssoobboottaa)),, Spotkanie „Gwiazdkowe” trwa od 10:00 do 12:00
MMiieejjssccee „„GGwwiiaazzddkkii””:: Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann przy ul. ZWM 10 na Ursynowie

(niedaleko metra Stokłosy)
ZZaarryyss pprrooggrraammuu „„GGwwiiaazzddkkoowweeggoo””::
1100::0000 - powitanie, rozpoczęcie
1100::1155-1100::4455  - przedstawienie teatralne -przygotowane przez dzieci z Chrześcijańskiego Przed-

szkola i Szkoły „Daniel” oraz dzieci ze Wspólnoty Chefsiba
1100::4455 –– 1111::1155 - wspólne kolędowanie
1111::1155-`̀1122::0000 - rozdanie prezentów dzieciom (ok. 100 dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących) 
1122::0000 – podziękowania i zakończenie
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W warszawskim hotelu
GROMADA pod koniec li-
stopada br. odbyła się
WIELKA GALA - “25 lat
Wolności dla Polskiej
Przedsiębiorczości”.

Podczas uroczystośći przed-
stawiono Laureatów VIII edycji
konkursu “Orły Polskiego Bu-
downictwa”, VIII edycji konkur-
su “Perły Medycyny” oraz Ple-
biscytu Orły Polskiej Przedsię-
biorczości i Orły Polskiego Sa-
morządu. 

Projekty realizowane są w ra-
mach Narodowego Programu
Promocji Polska Przedsiębior-
czość 2020, którego organizato-
rem jest Mazowieckie Zrzesze-
nie Handlu Przemysłu i Usług.

Przedsięwzięcia mają charak-
ter cykliczny i rokrocznie adreso-
wane są do wszystkich firm i
przedsiębiorców z sektora bu-
downictwa, zakładów opieki
medycznej i firm działających na
rynku medycznym, samorządów
oraz innych firm.

W tym roku po raz kolejny ka-
pituły konkursów doceniły pro-
dukty, usługi, technologie, meto-
dy organizacji i zarządzania, li-
derów w swoich dziedzinach.
Laureaci każdej z inicjatyw to
podmioty, które nie tylko kreują
polską przedsiębiorczość, ale są
również wizytówką polskiej go-
spodarki. 

Działania promocyjne zwią-
zane z konkursami oraz zdoby-
te wyróżnienia od lat pomagają
Laureatom w jeszcze lepszym

rozwoju, umacniają pozytywny
wizerunek marek, podnoszą ich
konkurencyjność na rynkach
krajowych i zagranicznych. 

Tegoroczna Gala była wyjąt-
kowa również z uwagi na wrę-
czone nagrody specjalne. Wy-
różnienia “Firmy 25-lecia”,
“Przedsiębiorcy 25-lecia”, “Gmi-
ny 25-lecia”, “Polityk 25-lecia”,
“Polityk Samorządowy 25-lecia”
oraz “Osobowość 25-lecia”, zo-
stały przyznane podmiotom, któ-
re na przestrzeni ostatnich 25
lat stały się symbolem zachodzą-
cych przemian.

Uroczystość z udziałem prze-
szło 900 gości, tym razem pro-
wadzona przez Dorotę Gardias
oraz Krzysztofa Ibisza, zgroma-
dziła przedstawicieli zwycięskich
podmiotów, świata polityki i krę-
gów biznesu. 

Swoją obecnością zaszczycili
m.in. prof. Jerzy Buzek, sekre-
tarz Stanu w Kancelarii Prezy-
denta RP, Olgierd Dziekoński
oraz sekretarz stanu w Minister-
stwie Pracy i Polityki Społecz-
nej, Jacek Męcina. Po części ofi-
cjalnej nadszedł czas na zaba-
wę, a goście bawili się przy mu-
zyce gwiazd wieczoru: Anny
Wyszkoni, Zespołu BENE, Hot
Sun, wieczór uświetniła też
wspaniałym występem Tetiana
Galistyna - gwiazda ubiegłorocz-
nej edycji “Mam Talent”.

Więcej informacji na temat
inicjatyw organizowanych przez
MZHPiU dostępnych na stro-
nach: www.polskaprzedsiebior-
czosc.pl, www.perlymedycy-
ny.pl, www.orlybudownic-
twa.pl, www.firmaroku.pl,
www.gminaroku.pl oraz
www.powiatroku.pl y b y

Pierwsza sesja Rady Dzielnicy Wilanów odbyła się 9
grudnia w sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy
Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2. 

Sesję otworzył przedstawiciel prezydenta m.st. Warszawy, a
prowadził ją najstarszy z radnych - radny senior Adam Bieniek.
Przewodniczący Dzielnicowej Komisji Wyborczej przedstawił wyniki
wyborów do Rady Dzielnicy Wilanów i wręczył radnym
zaświadczenia o wyborze, po czym złożyli oni ślubowanie.

Kolejnym, ważnym punktem obrad był wybór Prezydium Rady
Dzielnicy Wilanów. Na stanowisko przewodniczącego Rady
Dzielnicy Wilanów wybrany został radny Hubert Królak.
Wiceprzewodniczącymi zostały radne: Bożena Laskowska i Danuta
Zygańska.

Skład Rady Dzielnicy Wilanów kadencja 2014-2018:
Adam Bieniek, Joanna Cyrul, Anna Drewniak, Jarosław Kiljanek,

Joanna Kinastowska, Hubert Królak - przewodniczący Rady,
Krzepkowska, Rafał Krzyżanowski, Tomasz Kuszłejk, Bożena
Laskowska - wiceprzewodnicząca Rady, Piotr Mikucki, Stanisław
Orzeł, Marcin Puchalski, Katarzyna Radzikowska, Olga
Skolimowska, Dominik Szeląg, Joanna Szubińska-Piszczek,
Aleksander Świętochowski, Anna Świderska, Sylwia Wachowska,
Danuta Zygańska - wiceprzewodnicząca Rady y b y

Rekordowy listopad na Lotnisku Chopina

„25 lat Wolności dla Polskiej Przedsiębiorczości”

Tegoroczna Wielka Gala – wyjątkowa

NNaaggrrooddęę ““PPrrzzeeddssiięębbiioorrccaa 2255-lleecciiaa WWoollnnoośśccii RRPP”” RRoommaannaa KKaarrkkoossiikkaa ((GGrruuppaa KKaappiittaałłoowwaa BBoorryysszzeeww))
wwrręęcczzyyłł pprreezzeess MMaazzoowwiieecckkiieeggoo ZZrrzzeesszzeenniiaa HHaannddlluu PPrrzzeemmyyssłłuu ii UUssłłuugg,, RRoobbeerrtt SSkkłłaaddoowwsskkii,, ooddeebbrraałłaa EEwwaa
BBaałłddyyggaa,, rrzzeecczznniikk pprraassoowwyy..

Posiedzenie Rady 
Dzielnicy Wilanów

HHuubbeerrtt KKrróóllaakk,, pprrzzeewwooddnniicczząąccyy RRaaddyy DDzziieellnniiccyy WWiillaannóóww

Ponad 746 tys. osób zostało odprawio-
nych na Lotnisku Chopina w listopa-
dzie 2014 r. To o 7,1 proc. więcej niż w
tym samym miesiącu 2013 r. 

Listopadowy wynik jest kolejnym miesięcz-
nym rekordem w historii warszawskiego portu.
W ruchu krajowym z/do Warszawy przewiezio-
nych zostało 93 tys. pasażerów (wzrost o 0,7
proc.), zaś w ruchu międzynarodowym 653
tys. osób (+8 proc.).

- Zarówno rekordowy wynik października,
jak i rekord w listopadzie wskazują na  wzrost ru-
chu na Lotnisku Chopina na poziomie około 8
procent w porównaniu rok do roku. Warto do-
dać, że te rekordowe liczby pasażerów obsłu-
żone zostały przy zmniejszonym o około 30 pro-
cent zatrudnieniu personelu lotniskowego. Mi-
mo tej znaczącej zmiany jakość obsługi pasaże-
rów pozostała nadal na niezmienionym, wyso-
kim poziomie - komentuje dyrektor lotniska,
Michał Kaczmarzyk. 

Warto przypomnieć, że do końca września
2013 r. z Lotniska Chopina latał niskokosztowy

przewoźnik Ryanair, który generował około 11
procent całego ruchu. Odjęcie tego ruchu ze
statystyk w październiku i listopadzie nie wy-
kazało spadków, 

a wręcz przeciwnie. Zestawienie wyników
października i listopada 2013 r., kiedy tania li-
nia nie latała już z Warszawy, z tymi samymi
miesiącami br. pokazuje, że mimo nieobecno-
ści Ryanaira, ruch na Lotnisku Chopina dyna-
micznie rośnie. 

- Świadczy to o poszerzeniu oferty przez po-
zostałych przewoźników i dużym potencjale
wzrostu naszego portu - wyjaśnia Michał Kacz-
marzyk.

Łącznie w ciągu 11 miesięcy br. na Lotnisku
Chopina obsłużonych zostało ponad 9,8 mln
osób, z czego prawie 8,1 mln w ruchu między-
narodowym (spadek o 3,4 proc.) oraz ponad
milion w ruchu krajowym (wzrost o 8,3 proc).
Liczba operacji lotniczych ogółem zwiększyła się
w październiku o 3 proc. i wyniosła łącznie
12,5 tys.

y b y

Mappingi w Wilanowie...

Fasada pałacu zmienia się, porusza... Znikają elementy architektoniczne, a w ich miejsce pojawiają
się kolorowe obrazy. Towarzyszy temu feeria barw i świateł oraz nastrojowa, barokowa muzyka.

Mapping to trójwymiarowy pokaz łączący światło, obraz i dźwięk. Jest wyświetlany na fasadzie pałacu
wilanowskiego, stwarzając iluzję ruchu i ożywionych scen. Sprawia to wrażenie, jakby pałac poruszał się,
chwiał i rozsypywał na kawałki. W czasie spektaklu w pałacowych oknach pojawiają się historyczne postaci
- król Jan III i królowa Marysieńka, dworzanie. Widzowie mogą zobaczyć wjazd orszaku królewskiego oraz
pokaz tańców dworskich.Do marca 2015 r. mappingi będą wyświetlane w każdą sobotę o godz.: 17:30, 18:30,
19:30, 20:30. Jeden pokaz trwa 10-15 minut. W okresie świąt Bożego Narodzenia Królewski Ogród
Światła jest nieczynny 24 i 31 grudnia. Więcej informacji można znaleźć www.wilanow-palac.pl M M
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W okresie przedwybor-
czym, w rozległych obiet-
nicach kandydatów do
rad dzielnicy, miasta i w
końcu na stanowisko pre-
zydenta Warszawy wielo-
krotnie pojawiał się po-
mysł dokończenia procesu
dekomunizacji ulic stolicy. 

Mimo że dekomuniza-
cja została przepro-
wadzona już w du-

żym stopniu to do dziś na ursy-
nowskich i mokotowskich ta-
bliczkach widnieją nazwiska mo-
gące budzić kontrowersje. Obec-
nie do ulic, które swoją nazwę
otrzymały w okresie PRL i któ-
rych patroni byli działaczami ak-
tywnie wspierającymi władze
komunistyczne, należą m. in. Ci-
szewskiego, Raabego, Związku
Walki Młodych, Rzymowskiego,
Modzelewskiego oraz Świąt-
kowskiego. To, co łączy wyżej
wymienione postacie, to ich pra-
ca na rzecz Polski Ludowej, któ-
ra w pamięci większości miesz-
kańców, z którymi miałem oka-
zję rozmawiać, zapisała się jed-
noznacznie negatywnie. 

Wincenty Rzymowski,
Henryk Raabe i inni
nie cieszą się zbyt

dużą popularnością wśród tych,
którzy mają wiedzę na temat ich
przeszłości, chociaż ze względu
na różnice w charakterze działal-
ności każdego z nich możemy te
osoby rozpatrywać oddzielnie.
Rzymowski, który za swoje wy-
bitne osiągnięcia, głównie z dzie-
dziny polityki nazwany został
przez ówczesne władze współ-
twórcą osiągnięć Polski Ludowej
(mimo, że należał do SD, a nie
PZPR) może niekoniecznie po-
winien być oceniany tak jak Ra-
abe, który oprócz pracy na rzecz
partii, był również naukowcem,
pierwszym rektorem jednego z
polskich uniwersytetów? W ten
sam sposób można podejść do
kwestii nadania imienia ulicy
Związku Walki Młodych, organi-

zacji komunistycznej, która w
pierwszych latach działalności
skupiła się na walce z okupan-
tem w czasie II wojny światowej.
Czy tak samo traktować powin-
niśmy młodzieżówkę PPR zwal-
czającą nazistów w Warszawie
jak Zygmunta Modzelewskiego,
którego kariera polegała głównie
na wieloletnim członkostwie w
Komitecie Centralnym PPR i
PZPR, pełnieniu funkcji amba-
sadora RP w ZSRR, ministra
spraw zagranicznych PRL i
członkostwie w Radzie Państwa?
A może powinniśmy ograniczyć
się do samego faktu, że byli dzia-
łaczami pracującymi w imię ide-
ologii komunistycznej i to wy-

starczy do wysnucia jednoznacz-
nego wniosku?  

Stanowczym argumen-
tem przeciw honorowa-
niu tych postaci poprzez

nadawanie nazw ulic ich imie-
niem jest to, że pracowali na rzecz
totalitarnego i zbrodniczego
ustroju, jakim niewątpliwe był
komunizm. Ustrój który według
wielu mieszkańców powinien zo-
stać raz na zawsze skazany na po-
tępienie, aby ‘’nasze dzieci wie-
działy, czym była ta czerwona za-
raza’’. Według zwolenników cał-
kowitej dekomunizacji Warsza-
wy, jest wiele innych osobistości,
którym należą się ulice, a do ta-
kich należy np. Zbigniew Religa.

Z drugiej jednak strony niekiedy
pojawiała sie lakonicznie sformu-
łowana opinia, że ‘’za komuny by-
ło lepiej’’, a w porównaniu z dzi-
siejszymi czasami ‘’zachodniego
kapitalizmu’’ kojarzonego przez
niektórych z korupcją, aferami i
biedą, był to złoty okres dla nasze-
go kraju. Duży odsetek moich roz-
mówców twierdził też, że historii
nie możemy rozpatrywać jedno-
stronnie, a o nazewnictwie ulic
decydować powinno wiele skła-
dowych. 

Wcelu zobrazowania
opinii społeczności
lokalnej postanowi-

łem przeprowadzić wśród 100
mieszkańców wyżej wspomnia-

nych miejsc krótką ankietę, w
której to sprawdziłem stan wie-
dzy na temat patronów ich ulic
oraz zapytałem o stosunek do
istnienia tego typu pamiątek po
okresie PRL. Znajomością ich ży-
ciorysów pochwalić się mogło
tylko 35% zapytanych. Przeciw
istnieniu ‘’komunistycznych’’
nazw opowiedziało się 51%, za
19%, a 30% nie miało zdania.
Warto dodać, że prawie każda z
osób poświęciła mi więcej niż
‘’sekundę’’ i podzieliła się szero-
ką opinią w tej sprawie, co
świadczy o zainteresowaniu te-
matem i stanowi dysproporcje
względem świadomości kim by-
li owi komuniści. 

Wiadomo też, że w
przypadku niektó-
rych nazw były już

podejmowane próby zmian. Tak
było z ulicą Związku Walki Mło-
dych, której mieszkańcy okazali
się najbardziej podzieleni, a gło-
sy ‘’za’’ i ‘’przeciw’’ rozkładały się
po równo. To tam usłyszałem
opinię, że nazwanie ulicy imie-
niem działacza pracującego dla
przeszłego systemu politycznego
jest pamiątką historyczną, a nie
komunistyczną. Z kolei miesz-
kaniec ul. Modzelewskiego,
gdzie też swego czasu odbyła się
dyskusja na temat postaci byłe-
go ministra spraw zagranicz-
nych, zwrócił uwagę, że smut-
nym paradoksem jest fakt istnie-
nia nazwy ulicy w stolicy Polski
imieniem człowieka, który na-
wet nie czuł się Polakiem. Roz-
mawiając z lokatorami zamiesz-
kującymi ul. Rzymowskiego,
usłyszałem też pogląd, że na po-
tępienie zasłużyli sobie ludzie
pokroju Bolesława Bieruta czy
Feliksa Dzierżyńskiego, a nie
Rzymowski, Modzelewski czy
Ciszewski. Mimo że zdecydowa-
na większość opowiedziała się
przeciw istnieniu ‘’komunistycz-
nych nazw’’, niemal wszyscy
zwracali uwagę na wysokie kosz-
ty ewentualnej zmiany, które ob-
ciążyć mogą podatników. Poja-
wiały się również głosy, że de-
komunizacja oznacza radykali-
zację nastrojów, a dzisiaj Polska
ma poważniejsze problemy. 

Nastroje jednak są kla-
rowne. Mieszkańcy
Ursynowa i Mokotowa

z niechęcią podchodzą do istnie-
nia tego typu pozostałości po la-
tach PRL, mimo że tylko nielicz-
ni uważają za słuszne usunięcie
nazwisk komunistycznych dzia-
łaczy z tabliczek. W czasach, w
których bycie radykałem nie jest
mile widziane, mieszkańcy
przyjmują postawę: raczej “nie”
dla ‘’komunistycznych ulic’’. 

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

Już wkrótce na Mokotowie mogą pojawić się ulice
Gustawa Holoubka, Adama Hanuszkiewicza,
Ireneusza Gugulskiego oraz Stefanii Światłowskiej,
których losy były nierozerwalnie związane z tą
dzielnicą. 

Zarząd dzielnicy podjął starania, aby upamiętnić tych wybitnych
Polaków poprzez nazwanie ich imieniem czterech ulic: Bagażowej,
Garażowej, Magazynowej i Samochodowej usytuowanych na
zapleczu gmachów Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza po linię ul.
Domaniewskiej. Okolice te od lat 50. XX wieku są praktycznie
niezamieszkałe. Znajdują się tu głównie obiekty magazynowe i
przemysłowe, stąd nazwy ulic: Bagażowa, Garażowa, Magazynowa
i Samochodowa. W ostatnich latach jednak powstały tu nowoczesne
biurowce, a niedługo ma zostać utworzone także osiedle
mieszkaniowe. Stąd inicjatywa, aby zmienić również nazwy ulic,
które zupełnie nie przystają swym charakterem do przyszłego
krajobrazu tej okolicy. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie
jednak nowo wybrana Rada m.st. Warszawy. M M

Ursynowskie ulice mają nie najszczęśliwsze nazwy, co o tym sądzą mieszkańcy?

Komunistycznym patronom raczej nie...

Nowe nazwy ulic

W ursynowskim Ośrodku
Pomocy Społecznej przy ul.
Jana Cybisa 7, w ramach
projektu „Wolontariat w
Ośrodku Pomocy Społecz-
nej Dzielnicy Ursynów m.st.
Warszawy” odbyło się uro-
czyste spotkanie z okazji
Dnia Wolontariusza. 

Z kronikarskiego obowiązku
informujemy naszych czytelni-
ków, że gośćmi na spotkaniu z
wolontariuszami byli: reprezen-
tujący Urząd Dzielnicy Arkadiusz
Tkaczyk – naczelnik Wydziału
Spraw Społecznych i Zdrowia,
oraz przedstawiciel Warszaw-
skiego Centrum Wolontariatu

–Karol Krzeczkowski, z ramie-
nia Ośrodka: Dyrektor Marek
Pawlęga, Dyrektor Stefania
Wódka, Kierownik Beata Oliwa
oraz  współpracujący na co dzień
z wolontariuszami koordynato-
rzy projektu Agnieszka Masłow-
ska i Beata Smoleń.

Organizowana corocznie
przez Ośrodek uroczystość była
okazją do spotkania wolontariu-
szy współpracujących z Ośrod-
kiem oraz zaprezentowania róż-
nych form działalności wykony-
wanej przez nich na rzecz miesz-
kańców Ursynowa oraz klientów
Ośrodka. To również wyjątkowa
okazja do złożenia podziękowań

oraz wręczenia wyróżnień naj-
bardziej zaangażowanym wolon-
tariuszom. W tym roku specjalne
wyróżnienia otrzymali: Katarzy-
na Bućko, Paulina Chabin, Beata
Charchan, Salvatore De Bello,
Renata Guba, Ewa Nienałtow-
ska, Danuta Polańska, Iwona
Rutkowska, Paulina Węgrzynek,
Anastazja Wiśniewska. Do po-
dziękowania za bezinteresowną
pomoc na rzecz osób potrzebują-
cych wsparcia, dla wszystkich
obecnych wolontariuszy dołą-
czono drobne, słodkie upominki.

Uroczystość uświetnił występ
muzyczny uczniów ze Społecz-
nego Gimnazjum nr 1 im. Jana

Nowaka – Jeziorańskiego STO
przy ul. Polinezyjskiej 10a – Mi-
chała Olechniewicza oraz Bartka
Brejfusa. Dla  wolontariuszy za-
śpiewał i zagrał na gitarze rów-
nież Janusz Kulesza (Jamanta).
Część oficjalna zakończyła się
zrobieniem wspólnego zdjęcia. 

Wszystkim wolontariuszom
serdecznie dziękujemy za aktyw-
ny udział w przygotowaniu uro-
czystości (min. za udekorowanie
pracami plastycznymi sali w któ-
rej odbywało się spotkanie) a tak-
że bezinteresowna wsparcie osób
potrzebujących i czas  poświęca-
ny dla drugiego człowieka.

P U B

Dzień wolontariusza w OPS

FOTO LECH KOWALSKI
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Pierwsza po listopadowych wyborach
sesja rady dzielnicy Ursynów miała
niespodziewany przebieg. Tuż przed
rozpoczęciem obrad okazało się, że
nie będzie spodziewanej koalicji Plat-
forma Obywatelska - Inicjatywa
Mieszkańców Ursynowa.

Porządek pierwszej sesji ustalała pre-
zydent Warszawy i ograniczał się on je-
dynie do wyboru przewodniczącego

dzielnicowej rady oraz jego zastępców. Obra-
dy prowadził radny - senior Leszek Lenarczyk
pod nadzorem świeżo upieczonego wiceprezy-
denta stolicy Jarosława Jóźwiaka. Spodziewa-
no się, że przez kolejne cztery lata ursynowskiej
radzie będzie przewodniczył Michał Matejka
(PO), którego ugrupowanie wygrało wybory
wprowadzając do rady 11 przedstawicieli. Rzą-
dząca w poprzedniej kadencji koalicja Nasz
Ursynów - PiS dysponuje łącznie 12 radnymi i
do utrzymania władzy brakuje jej jednej “sza-
bli”. W tej sytuacji rolę języczka u wagi odgry-
wało dwóch radnych z lokalnej Inicjatywy
Mieszkańców Ursynowa - Kamil Orzeł oraz Mi-
chał Radziwiłł. Ursynowskie ptactwo od kilku
dni ćwierkało, że koalicja PO-IMU jest pewna. 

Dlatego dużym zaskoczeniem dla ob-
serwatorów był wynik głosowania na
przewodniczącego rady dzielnicy.

Przedstawicielka PiS Katarzyna Polak pokona-
ła murowanego, zdawałoby się, kandydata na
ten fotel Michała Matejkę z PO, który musiał
zadowolić się funkcją wiceprzewodniczącego ra-
dy. Drugą wiceprzewodniczącą została Ewa Cy-
gańska z Naszego Ursynowa. Stało się jasne, że
Nasz Ursynów i PiS pozyskały przynajmniej jed-
nego radnego IMU. Okazało się, że jest nim
młody Michał Radziwiłł, syn szanowanego le-
karza z Kabat Konstantego Radziwiłła, sekreta-
rza Naczelnej Rady Lekarskiej. Radziwiłł - junior
jest studentem prestiżowego wydziału mecha-
nicznego, energetyki i lotnictwa (MEiL) na Po-
litechnice Warszawskiej. Jego głos przesądził
o tym, że ursynowska PO kolejną kadencję sa-
morządu spędzi w ławach opozycji.  Wydaje
się bowiem mało możliwe, aby radny Radzi-
wiłł nagle zmienił zdanie i odmówił poparcia PiS
oraz Naszemu Ursynowowi. Taka wolta z pew-
nością wpłynęłaby negatywnie na wizerunek i
wiarygodność zaczynającego dopiero karierę
młodego samorządowca.

Radni PO prezentowali podczas sesji
nietęgie miny, a występujący w trak-
cie sesji w ich imieniu Tomasz Sie-

radz ewidentną porażkę nadrabiał dowcipny-
mi glossami kierowanymi do przewodniczą-
cej Katarzyny Polak. PO ma nad czym myśleć
- po raz drugi wygrywa na Ursynowie wybory
i po raz drugi nie potrafi wziąć władzy w dziel-
nicy. Widać negocjacje nie są najmocniejszą
stroną działaczy ursynowskiej Platformy. Nasze
źródło informuje, że zasadniczym warunkiem
pozyskania Michała Radziwiłła była rezygnacja
Piotra Guziała z fotela burmistrza. Widząc moż-
liwość zawiązania koalicji Nasz Ursynów-PiS-
Michał Radziwiłł, były burmistrz wybrał man-
dat radnego w Radzie Warszawy. Mówi Mi-
chał Zabłocki (PiS): “Byliśmy zaskoczeni tym,
że pomiędzy nami a prezesem IMU Antonim
Pomianowskim, Kamilem Orłem oraz Micha-
łem Radziwiłłem nie ma żadnej komunikacji.
Maile kierowane przez nas do IMU nie były
przekazywane członkom Inicjatywy. Jedynym
odpowiadającym na nasze postulaty był Mi-
chał Radziwiłł. Przedstawił nam swoje propo-
zycje i uwagi do programu i dogadaliśmy się.
Nie widzę w tym żadnej sensacji”. 

Drugi radny IMU Kamil Orzeł wydaje
się być mocno zawiedziony. W wywia-
dzie udzielonym jednemu z ursynow-

skich portali internetowych powiedział m. in.:
“Wydaje mi się, że Michał Radziwiłł dojrzewał do
takiej decyzji już od pewnego czasu. Gdy robili-
śmy analizę możliwych scenariuszy, jednoznacz-
nie nam wyszło, że koalicja z tym ugrupowa-
niem, które wygra wybory prezydenckie, będzie
lepsza dla Ursynowa. Pokazały nam to liczby”.
Orzeł był zwolennikiem koalicji PO-IMU, dlate-
go trudno dziwić się jego rozczarowaniu. Wartość
tego radnego od razu dramatycznie spadła, po-
nieważ Platforma, aby rządzić dzielnicą, potrze-
buje dwóch głosów. W zaistniałej sytuacji sam
Orzeł nie jest dla niej specjalnie atrakcyjny. Co do
przyszłości Ursynowa pod rządami zawiązanej w
ubiegły poniedziałek koalicji Kamil Orzeł nie ma
złudzeń: “Nie będzie żadnych zmian, bo w środo-
wisku osób, które będą rządzić, nie ma nic nowe-
go” - stwierdził autorytatywnie.

Na ostatnie, bardzo ważne pytanie, kto
będzie burmistrzem Ursynowa jeszcze
nie ma odpowiedzi. Krążą różne sce-

nariusze, najbardziej prawdopodobny jest ten,
który przewiduje wybór burmistrza spośród
kandydatów zgłoszonych przez obywatelskie
ugrupowanie Nasz Ursynów. Prawdopodobień-
stwo wynika z faktu, że PiS dostało funkcję prze-
wodniczącego rady dzielnicy. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

PPAASSSSAA:: WWyybboorryy ww ddzziieellnniiccyy pprrzzyynniioossłłyy nniiee-
ccoo zzaasskkaakkuujjąąccee rroozzssttrrzzyyggnniięęcciiee.. DDoo zznnaannyycchh
jjuużż nnaa UUrrssyynnoowwiiee rreepprreezzeennttaaccjjii PPOO,, PPiiSS ii NNaasszzee-
ggoo UUrrssyynnoowwaa ddoołłąącczzyyłłoo cczzwwaarrttee uuggrruuppoowwaa-
nniiee IInniiccjjaattyywwaa MMiieesszzkkaańńccóóww UUrrssyynnoowwaa ((IIMMUU)),,
wwpprroowwaaddzzaajjąącc 22 rraaddnnyycchh.. DDoottyycchhcczzaassoowwaa kkoo-
aalliiccjjaa PPiiSS ii NNaasszz UUrrssyynnóóww mmaa 1122 mmaannddaattóóww,,
PPOO 1111,, aa żżeebbyy mmiieećć wwiięękksszzoośśćć,, ppoottrrzzeebbaa 1133..
CCzzyy ssąąddzzii ppaann,, żżee nniieeoocczzeekkiiwwaannaa kkooaalliiccjjaa zz
ppiieerrwwsszzeejj sseessjjii nnoowweejj rraaddyy NNUU –– PPiiSS –– MMiicchhaałł
RRaaddzziiwwiiłłłł zz IIMMUU mmaa sszzaannssee ssiięę uuttrrzzyymmaaćć??

PPIIOOTTRR GGUUZZIIAAŁŁ:: Przede wszystkim gratu-
luję wszystkim ugrupowaniom, które dostały
się do rady. Najbardziej doceniam debiutan-
tów. Wykonali kawał dobrej roboty, prowa-
dząc bardzo widoczna kampanię, która przy-
niosła efekty. Co prawda Nasz Ursynów w de-
biucie w 2006 r. wprowadził aż 6 radnych, ale
fakt wejścia do rady nawet tylko dwóch to też
sukces. Niestety, IMU pogubiło się w we-
wnętrznych sporach ambicjonalnych. Dość in-
fantylne były ich propozycje, by przedstawiciel
dwójki radnych, bez żadnego doświadczenia
w samorządzie, został burmistrzem. Próby de-
cydowania przez ich lidera, kogo potencjalni
koalicjanci wybiorą do zarządu, były co naj-
mniej zdumiewające, bo tu każdy partner jest
suwerenem. 

AAllee bbeezz rraaddnnyycchh IIMMUU nniiee ddaa ssiięę ssttwwoorrzzyyćć
wwiięękksszzoośśccii??

Oczywiście, że się da. |A w ogóle to najbar-
dziej kuriozalna byłaby koalicja PO-IMU, bo to
by znaczyło, że ci ostatni zaśmiali się wybor-
com w twarz. Przecież ich najgłośniejszym

punktem programu było zablokowanie budo-
wy Galerii Kabaty, a jej budowę umożliwili
radni miasta z PO. To tak, jakby ofiara zawie-
rała koalicję z oprawcą. Swoisty samorządowy
syndrom sztokholmski. Różne warianty ko-
alicji wchodziły w rachubę, bowiem każdy
rozmawiał z każdym, nawet PO z PiS. Osta-
tecznie wyłoniła się większość oparta na rad-
nych Naszego Ursynowa, PiS i niezależnego
radnego Michała Radziwiłła, która na ostatniej
sesji wybrała przewodniczącą rady z PiS. Mo-
im oczekiwaniem, zaakceptowanym już przez
partnerów, jest poparcie kandydata na bur-
mistrza zgłoszonego przez mój klub.

CCzzyy ttoo oozznnaacczzaa,, żżee zzrreezzyyggnnuujjee PPaann zz mmaannddaa-
ttuu rraaddnneeggoo mmiiaassttaa ii wwrróóccii nnaa ffuunnkkccjjęę bbuurrmmii-
ssttrrzzaa UUrrssyynnoowwaa??

Niczego nie wykluczam, choć osobiście
mam nieco inne plany zawodowe i polityczne.
Mam dość intratne finansowo propozycje pra-
cy z rynku, które mnie kuszą, bo przecież mu-
szę też zadbać o komfort życia swojej rodziny.
Chciałbym także swoją działalnością społecz-
ną w skali całej Warszawy, jako radny miasta,
przekonać warszawiaków, że za cztery lata
będę najlepszym kandydatem na prezydenta
stolicy, a nie mogę łączyć mandatu radnego z
funkcją burmistrza. Ale polityka to gra zespo-
łowa. Funkcja burmistrza ma swój prestiż,
więc nie uchylam się od ewentualnego wzię-
cia na siebie ciężaru tej odpowiedzialności.
Wszystko wskazuje na to, że mój klub zareko-
menduje właśnie mnie, jednak ja będę nama-
wiał inne osoby. Mam swojego faworyta.

TToo ppoossppeekkuulluujjmmyy.. JJeeśśllii nniiee PPaann,, ttoo kkttoo?? PPrroo-
ssiimmyy oo nnaazzwwiisskkoo......

Za wcześnie na takie spekulacje. Jeszcze
nie wiem, czy ta osoba się zgodzi. Nasz Ursy-
nów ma długą ławkę kompetentnych osób,
które może rekomendować do zarządu dziel-
nicy, że wymienię tu choćby mojego zastępcę
Piotra Machaja, którego pracę oceniam bardzo
wysoko. Jest niezwykle doświadczony prof.
Lech Królikowski, dotychczasowy przewod-
niczący rady, a kiedyś pierwszy burmistrz Mo-
kotowa. Są także młodsi koledzy – Paweł Le-
narczyk, czy Piotr Skubiszewski, którzy pracu-
ją w sektorze prywatnym jako menedżerowie,
a niezależnie od tego byli najaktywniejszymi
radnymi w poprzedniej kadencji. 

CCzzyy nniiee uuwwaażżaa PPaann,, żżee kkooaalliiccjjaa bbeezz PPOO bbęę-
ddzziiee ttrruuddnnaa ii UUrrssyynnóóww nnaa ttyymm ssttrraaccii??

Uważam, że im liczniejsza koalicja, tym
bardziej stabilne rządy, ale nie wszystko da
się zmierzyć liczbą mandatów. Jest też kwe-
stia zaufania, wspólnego programu, relacji
interpersonalnych. Ursynów w poprzedniej
kadencji nie był traktowany gorzej niż inne
dzielnice, tylko tak samo źle. Od kilku lat
obserwuję centralizację wydatków inwesty-
cyjnych miasta, co odbija się na kondycji
wszystkich dzielnic. Koalicja z PO by tego
nie zmieniła. Uważam, że obecny sojusz w ra-
dzie ma solidne fundamenty. Jednak naj-
ważniejszym sprawdzianem trwałości tej ko-
alicji będzie szybki i skuteczny wybór zarzą-
du dzielnicy. 

R o z m a w i a ł  –  R a f a ł  K o s

PPAASSSSAA:: CCzzyy wwyybbrraanniiee ppaannii nnaa pprrzzeewwooddnniicczząąccąą RRaaddyy UUrrssyynnoowwaa
ttoo kkoolleejjnnaa oozznnaakkaa wwzzrraassttaajjąącceeggoo nnaappoorruu kkoobbiieett wwee wwsszzyyssttkkiicchh
ddzziieeddzziinnaacchh żżyycciiaa,, cczzyy ppoo pprroossttuu wwyyrraazz ddoocceenniieenniiaa aauuttoorryytteettuu ii
uummiieejjęęttnnoośśccii eelleekkttkkii??

To miłe uczucie być pierwszą kobietą na tym stanowisku. Jed-
nak to nie parytety decydowały o rekomendowaniu mojej kan-
dydatury. W pierwszej kadencji Rady Dzielnicy należałam – ra-
zem z Michałem Matejką i Piotrem Skubiszewskim – do grupy naj-
młodszych radnych. Już wówczas koledzy radni, niezależnie od
przynależności politycznej, pozytywnie oceniali moje przewod-
niczenie komisji rewizyjnej. Dobrze odbierane było także prowa-
dzenie przeze mnie obrad Rady w minionej kadencji, gdy zastę-
powałam przewodniczącego Lecha Królikowskiego. Dlatego po-
zwalam sobie wierzyć, że wybór na przewodniczącą jest formą
docenienia mojej kilkunastoletniej działalności samorządowej.
Myślę, że nie bez znaczenia był także mój wynik w ostatnich
wyborach. 15% spośród wszystkich ważnych głosów w okręgu
trzecim, to de facto najlepszy wynik wśród wszystkich obecnych
radnych dzielnicy. A że jestem kobietą, to chyba dobrze dla atmos-
fery obrad. Tym bardziej, że zdecydowanie wolę merytoryczną
i spokojną dyskusję, niż słowne przepychanki i niepotrzebne
awantury. Co nie oznacza, że nie potrafię być stanowcza, gdy sy-
tuacja tego wymaga.

DDllaacczzeeggoo sszzeeff kklluubbuu rraaddnnyycchh PPOO TToommaasszz SSiieerraaddzz mmaa ttaakkii gguusstt,,
żżee bbaarrddzziieejj nniiżż KKaattaarrzzyynnaa PPoollaakk ppooddoobbaa mmuu ssiięę MMiicchhaałł MMaatteejjkkaa?? CCzzyy
ttoo pprrzzyyppaaddkkiieemm nniiee bbrraakk ggaallaanntteerriiii wwoobbeecc kkoobbiieettyy??

[śmiech] Bardzo cenię pana radnego Sieradza, jeszcze z cza-
sów, gdy był burmistrzem Ursynowa i w żadnym wypadku nie po-
sądziłabym go o brak galanterii wobec kobiet. Zresztą nie sądzę, że-
by wybierając przewodniczącego rady kierował się gustem. Żału-
ję tylko, że nie wszyscy radni postąpili zgodnie z pewnym przyję-
tym zwyczajem i nie zagłosowali za wszystkimi kandydatami na wi-
ceprzewodniczących. Michał Matejka otrzymał maksymalną licz-
bę głosów w wyborach wiceprzewodniczących rady, ponieważ klu-
by PiS i Naszego Ursynowa uznały, że dobry obyczaj każe poprzeć
gremialnie tę kandydaturę. Tylko dzięki temu wszystkie kluby mo-
gą być reprezentowane w prezydium Rady.

JJaakkiimmii ddookkoonnaanniiaammii ww nnaaddcchhooddzząącceejj kkaaddeennccjjii zzaacchhwwyyccii ppaannii
eelleekkttoorraatt,, rrzzuuccaajjąącc mmiieesszzkkaańńccóóww UUrrssyynnoowwaa nnaa kkoollaannaa??

Nie zamierzam nikogo rzucać na kolana. Raz jeden człowiek
padł przede mną na kolana i jest obecnie moim mężem. To mi
wystarczy. A poważnie mówiąc, to chciałabym w tej kadencji ini-
cjować działania, które będą zwiększały zaangażowanie miesz-
kańców w życie samorządu. Mam kilka pomysłów, które w naj-
bliższych tygodniach spróbuję omówić z wiceprzewodniczący-
mi rady i przewodniczącymi poszczególnych klubów, a także z
nowym burmistrzem. Mam nadzieję, że uzyskam ich poparcie
i wówczas zaprezentuję je publicznie. Na pewno duży nacisk bę-
dę chciała położyć na współpracę z instytucjami miejskimi i
rządowymi odpowiedzialnymi za realizację takich zadań jak
budowa Szpitala Południowego czy Południowej Obwodnicy
Warszawy. Moim “konikiem” nadal będą także sprawy oświaty
i wychowania – w szczególności kwestie zwiększenia liczby
miejsc w żłobkach, przedszkolach i szkołach podstawowych na
Ursynowie.

NNaa ppiieerrwwsszzeejj sseessjjii RRaaddyy DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww nnaa ffuunnkkccjjęę pprrzzeewwoodd-
nniicczząącceejj zzoossttaałłaa ppoowwoołłaannaa rraaddnnaa KKaattaarrzzyynnaa PPoollaakk zz PPiiSS.. CCzzyy ttoo
oozznnaacczzaa zzaawwaarrcciiee kkooaalliiccjjii PPiiSS-NNUU ii ooddssuunniięęcciiee PPOO oodd wwłłaaddzzyy nnaa kkoo-
lleejjnnee cczztteerryy llaattaa?? 

Prawo i Sprawiedliwość zawarło z Naszym Ursynowem porozu-
mienie koalicyjne, do którego dołączył radny niezależny Michał Ra-
dziwiłł. Razem, mając 13 głosów, wybraliśmy Katarzynę Polak na
przewodniczącą Rady Dzielnicy. Teraz rozmawiamy o powołaniu
Zarządu Dzielnicy Ursynów. 

KKttoo mmaa ssiięę zznnaalleeźźćć ww nnoowwyymm ZZaarrzząąddzziiee?? CCzzyy wwsszzyyssttkkoo jjeesstt jjuużż ppoo-
ssttaannoowwiioonnee?? 

Rozmowy trwają. Naszym kandydatem na burmistrza jest Witold Ko-
łodziejski, a na wiceburmistrza Lech Skowron. Rozmawiamy jednak z
NU, które z racji tego, że ma większy klub radnych, rekomenduje wy-
łonienie burmistrza ze swoich szeregów. Wiem, że radni Naszego Ur-
synowa namawiają do kandydowania Piotra Guziała, jednak z tego co
wiem, Piotr Guział raczej woli pozostać w Radzie Warszawy, gdzie
będzie cenzurował działania prezydent Hanny Gronikiewicz-Waltz. In-
nymi kandydatami NU są dotychczasowy wiceburmistrz Piotr Ma-
chaj, a także prof. Lech Królikowski i radny Paweł Lenarczyk. 

AA jjaakk wwyygglląąddaajjąą rroozzmmoowwyy zz rraaddnnyymm MMiicchhaałłeemm RRaaddzziiwwiiłłłłeemm??
Pan radny Michał Radziwiłł oczekuje przede wszystkim działań

na rzecz Zielonego Ursynowa, skąd został wybrany do Rady Dziel-
nicy oraz aktywności Zarządu ukierunkowanej na młodzież, a
szczególnie harcerstwo. Spędziliśmy wiele godzin rozmawiając o
naszym wspólnym programie i doszliśmy do bardzo rozbudowane-
go porozumienia programowego. Teraz musimy ustalić szczegóły
techniczne, zastanowić się wspólnie nad kształtem Zarządu – tak,
aby ludzie do niego powołani gwarantowali stabilną realizację na-
szego programu dla Ursynowa. 

CCzzyy oobbaawwiiaacciiee ssiięę,, żżee wwłłaaddzzee WWaarrsszzaawwyy ppoonnoowwnniiee bbęęddąą ooddggrryy-
wwaaćć ssiięę nnaa UUrrssyynnoowwiiee,, ggddzziiee PPllaattffoorrmmiiee OObbyywwaatteellsskkiieejj zznnoowwuu nniiee
uuddaałłoo ssiięę zzbbuuddoowwaaćć kkooaalliiccjjii??

Poprzednia kadencja pokazała prezydent Warszawy, że mszcze-
nie się na dzielnicy nie przynosi dobrych skutków. Ograniczenia ze
strony miejskiego ratusza motywowały nas do zdwojonej walki o
sprawy Ursynowa, nagłaśnianie ich i pokazywania patologicznych
mechanizmów władzy. To na Ursynowie zaczęło się referendum,
które omal nie doprowadziło do odwołania prezydent Gronkiewi-
cz-Waltz. Myślę, że Platforma Obywatelska, która samodzielnie
rządzi w Warszawie powinna to przemyśleć i przestać przeszkadzać
nam w rozwoju Ursynowa.

� JAKI BĘDZIE URSYNÓW POD RZĄDAMI LEKKO ODMIENIONEJ KOALICJI? �JAKI BĘDZIE URSYNÓW POD RZĄDAMI LEKKO ODMIENIONEJ KOALICJI? �

Trzy pytania do Katarzyny Polak

Oby miasto nie przeszkadzało

Elżbieta Igras
radna PO na Ursynowie,

ursynowska patriotka

– Jest rzeczą chorą, że
Platformę Obywatelską,
która znowu w wyborach
dzielnicowych zdobyła naj-
więcej mandatów, raz jesz-
cze odsuwa się od władzy
na Ursynowie. To tylko
przyniesie szkodę miesz-
kańcom, obdarzających
właśnie nas największym
zaufaniem. A zachowanie
Michała Radziwiłła, mło-
dego radnego z Inicjatywy
Mieszkańców Ursynowa,
przynosi mu ujmę jako har-
cerzowi, który powinien
cenić cechę lojalności.

Rozmowa z Wojciechem Zabłockim, radnym m. st. Warszawy, przewodniczącym PiS Ursynów

Rozmowa z Piotrem Guziałem, odchodzącym burmistrzem Ursynowa, liderem stowarzyszenia Nasz Ursynów i radnym miasta

Koalicja NU-PiS została wzmocniona

Michał Radziwiłł przesądził sprawę

PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa RRaaddyy KKaattaarrzzyynnaa PPoollaakk ((PPiiSS)) WWiieecceepprrzzeewwooddnniicczząąccaa EEwwaa CCyyggaańńsskkaa ((NNaasszz UUrrssyynnóóww)) WWiieecceepprrzzeewwooddnniicczząąccyy MMiicchhaałł MMaatteejjkkaa ((PPOO))
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Niedawno, bo 25 listopa-
da minęła 250. rocznica
koronacji Stanisława An-
toniego Poniatowskiego
(1732-1795) na króla
Rzeczypospolitej, znane-
go pod imieniem Stani-
sława Augusta. Wywo-
dził się z rodziny znanej
w Polsce dopiero od
pierwszej połowy XVII
wieku. 

Według wybitnego
heraldyka Kaspra
Niesieckiego –

pierwszym znanym przodkiem
króla był Jan hrabia Torelli z Po-
niatowa urodzony w 1630 r. w
Krakowie, a później związany
z dworem Marii Ludwiki Gon-
zagi – żony króla Władysława

IV, a następnie Jana Kazimie-
rza. Prawdziwą karierę zrobił
jednak ojciec przyszłego króla –
Stanisław Poniatowski herbu
Ciołek (Torelli = Ciołek), który
był zawodowym oficerem. Słu-
żył najpierw w armii austriac-
kiej, później polskiej, a następ-
nie szwedzkiej. Do Polski po-
wrócił po śmierci swego protek-
tora – króla Szwecji Karola XII,
podejmując służbę u króla Au-
gusta II Sasa. Dochrapał się
m.in. godności wojewody ma-
zowieckiego i kasztelana kra-
kowskiego. Przepustką do przy-
szłej sławy rodu Poniatowskich
było małżeństwo z księżniczką
Konstancją Czartoryską w 1720
r. Z tego małżeństwa przyszło
na świat siedmioro dzieci, dwie
córki i pięciu synów, w tym ja-
ko czwarty syn – Stanisław An-
toni – późniejszy król. Jego star-
szym bratem był Andrzej służą-
cy w austriackiej armii i ożenio-
ny z księżniczką Marią Teresą
Kinsky – przedstawicielką nie-
zwykle wpływowego czesko-a-
ustriackiego rodu, którego je-
den z pałaców znajduje się przy
staromiejskim rynku w czeskiej
Pradze. Synem tej pary był póź-
niejszy bohater narodowy Pol-
ski – książę Józef Poniatowski –
marszałek Francji.

Urodzony 17 stycznia
1732 r. w Wołczynie
Stanisław Antoni

miał wielką szansę kariery, co
w pełni wykorzystał. Jej począt-
kiem była znajomość z angiel-
skim dyplomatą Charlesem
Hunbury Williamsem, którego
poznał w Berlinie w 1750 r.
Spotykał się z nim m.in. w
Dreźnie, ale największe zna-
czenie miał pobyt w Petersbur-
gu, gdzie pełnił funkcję prywat-
nego sekretarza brytyjskiego
ambasadora, którym wówczas
był Williams. W Petersburgu w
grudniu 1755 r. Poniatowski
nawiązał romans z Katarzyną,
żoną wielkiego księcia Piotra
(późniejszego cara Piotra III).
Pochodząca z zubożałego ksią-
żęcego rodu Anhalt-Zerbst,
urodzona w Szczecinie 21
kwietnia 1729 r. Zofia, Augu-
sta, Fryderyka - po wyjściu za
mąż, za rosyjskiego następcę
tronu – przyjęła imię Katarzy-
na, a jej patronką była św. Ka-
tarzyna Aleksandryjska – świę-
ta Kościoła katolickiego i pra-
wosławnego (25 listopada).
Księżniczka Anhalt-Zerbst wy-
dana została za Karola, Piotra

Ulryka księcia holsztyńskiego,
którego matką była Anna – cór-
ka Piotra Wielkiego – cara Ro-
sji. Na rosyjskim tronie zasiada-
ła wówczas cesarzowa Elżbieta
(córka Piotra Wielkiego), która
nie mając własnego potomstwa
wyznaczyła syna swojej siostry
na swego następcę i sprowa-
dziła do Petersburga.

W1757 r. Stanisław
Poniatowski kolej-
ny raz znalazł się

nad Newą, tym razem już jako
poseł elektora saskiego. Kon-
tynuował romans z Katarzyną,
a owocem związku była córka
Anna. Poniatowski z Petersbur-
ga wyjechał w 1758 r., a cztery
lata później (9 lipca 1762 r.)
Katarzyna dokonała politycz-
nego przewrotu i objęła wła-
dzę w Rosji jako Katarzyna II.
Już 2 sierpnia 1762 r. Katarzy-
na II wysłała do Poniatowskie-
go list, w którym poinformo-
wała go, że podjęła działania
celem uczynienia go (Ponia-
towskiego) królem, natych-
miast po śmierci Augusta III Sa-
sa. W 1763 r. o swoich planach
względem Poniatowskiego po-
informowała Fryderyka II, a 11
kwietnia 1764 r. Prusy i Rosja
podpisały porozumienie odno-
śnie wyboru w Polsce wspól-

nego kandydata. Elekcja Ponia-
towskiego na polach warszaw-
skiej Woli miała miejsce 7 wrze-
śnia 1764 r. Nie jest jednak
dziełem przypadku, że korona-
cja Poniatowskiego odbyła się
25 listopada, a więc w dniu
imienin carycy.

Od przeszło dwóch wie-
ków trwa gorący spór
o ocenę działalności

Poniatowskiego (np. Andrzej
Zahorski, Spór o Stanisława Au-
gusta, Warszawa 1988). Wymie-
nia się liczne zasługi króla, m.in.
utworzenie Szkoły Rycerskiej,
czy powołanie Komisji Eduka-
cji Narodowej. Jest jednak fak-
tem bezspornym, iż pod jego
berłem przestała istnieć Rzecz-
pospolita, a abdykacja króla na
rzecz Rosji osłabiła argumenty o
nielegalności rozbiorów Polski i
unicestwieniu państwa polskie-
go. Warto więc przyjrzeć się tre-
ści aktu abdykacji: 

„My, Stanisław August, z Bożej
Łaski Król Polski, Wielki Książę Li-
tewski etc., etc., etc.

Nie szukając w ciągu królowa-
nia Naszego innych korzyści lub
zamiarów, jak stać się użytecz-
nymi ojczyźnie Naszej, byliśmy

także tego zdania, iż opuścić na-
leży tron w okolicznościach, w
których rozumieliśmy, że oddale-
nie Nasze przyłoży się do powięk-
szenia szczęścia współziomków
Naszych lub też przynajmniej
umniejszenia ich nieszczęścia;
przekonani teraz, że pieczołowi-
tość Nasza na nic się ojczyźnie
Naszej nie przyda, kiedy nieszczę-
śliwa zdarzona w niej insurek-
cja pogrążyła ją w teraźniejszy
stan zniszczenia, i rozważywszy,
że środki względem przyszłego
losu Polski koniecznie potrzebne
z powodu nagłych okoliczności, a
od Najjaśniejszej Imperatorowej
Wszech Rosji i innych sąsiedz-
kich mocarstw przedsięwzięte,
jedynymi są do przywrócenia po-
koju u spokojności współobywa-
telom Naszym, których dobro za-
wsze było najmilszym przedmio-
tem starań Naszych – postano-
wiliśmy przeto z przywiązania
do spokojności publicznej
oświadczyć, tak jak też niniej-
szym aktem najuroczyściej ogła-
szamy, że wolnie i z własnej wo-
li wyrzekamy się bez ekscepcji
wszelkich praw Naszych do Koro-
ny Polskiej i Wielkiego Księstwa
Litewskiego i innych należących
do nich krajów, jako też znajdu-
jących się w nich posesji i przyna-
leżności; akt ten uroczysty abdy-

kacji korony i rządu Polski w rę-
ce Najjaśniejszej Imperatorowej
Wszech Rosji składamy dobro-
wolnie i z tą rzetelnością, która
postępowaniem Naszym w ca-
łym życiu kierowała. Zstępując z
tronu, dopełniamy ostatniego
obowiązku królewskiej godności,
zaklinając Najjaśniejszą Impe-
ratorową, ażeby macierzyńską
swą dobroczynność na tych roz-
ciągnęła, których królem byli-
śmy, i to wielkości Jej duszy dzia-
łanie wielkim swym sprzymie-
rzeńcom udzieliła. Akt niniejszy
dla większego waloru podpisali-
śmy i pieczęć nań Naszą wcisnąć
rozkazaliśmy.

Działo się w Grodnie dnia 25 li-
stopada, a roku 32 panowania
Naszego.

Stanisław August, król”.

Wtym miejscu należy
zauważyć, iż nie
tylko koronacja, ale

także abdykacja Stanisława Au-
gusta odbyła się w dniu imienin
jego byłej kochanki – carycy Ka-
tarzyny II. Może zdumiewać
dozgonna miłość Stanisława
Antoniego Poniatowskiego do
rosyjskiej carycy, ale zadziwia

postawa polskiego monarchy,
który po rozwiązaniu polskiej
państwowości traktatem Rosji,
Prus i Austrii podpisanym w
Carskim Siole 24 października
1795 r., za cenę umorzenia je-
go prywatnych długów decy-
duje się na podpisanie hanieb-
nego aktu abdykacji. Tym bar-
dziej, że w akcie tym uczynił
Rosję depozytariuszem polskiej
państwowości.

A utorem aktu abdyka-
cji był Mikołaj Repnin
(1734-1801), który

32 lata wcześniej – jako poseł
nadzwyczajny i minister peł-
nomocny Rosji w Warszawie –
doglądał wyboru Poniatow-
skiego na króla, a ten z
wdzięczności odznaczył go Or-
derem Orła Białego. Później,
tj. w latach 1754-1768 Repnin
był faktycznym władcą Rzeczy-
pospolitej. Pod jego dyktando
działał sejm (1767-1768), na-
zywany często Sejmem Repni-
nowskim. Pod jego naciskiem,
24 lutego 1768 r. Rzeczpospo-
lita podpisała z Rosją Traktat o
wieczystej przyjaźni, na mocy
którego stała się carskim pro-
tektoratem. W tej sytuacji nie
dziwi, że ze Stanisławem Au-
gustem postępował równie
brutalnie. Istnieje relacja z

1807 r., w której przytoczone
są słowa Repnina adresowane
– przed abdykacją - do polskie-
go monarchy: „jako ani długi
jego osobiste spłacone, ani
przyszły los jego, los rodziny i
domowników zabezpieczony
nie będzie, jeśliby wzbraniał
się podpisać abdykacji”. Szan-
taż był jawny i jednoznaczny,
któremu Stanisław August Po-
niatowski jednak się poddał.
Przykre to, ale prawdziwe!

Gdy były król Rzeczypo-
spolitej wypełnił ży-
czenia zaborców, ci 15

stycznia 1797 r. zawarli konwen-
cję, na mocy której Rosja i Au-
stria zobowiązały się spłacić po
40%, a Prusy 20% długu Ponia-
towskiego, który oszacowano
na 40 milionów złp. Państwa te
zdecydowały także o wypłacie
(dożywotnio) byłemu królowi
rocznej pensji w wysokości 200
tys. dukatów, tj. 3 350 tys. ów-
czesnych złotych polskich. Zwa-
żywszy, iż jeden dukat zawierał
3,43 g czystego złota, to król
otrzymywał rocznie od zabor-
ców 686 kilogramów tego
kruszcu. Wielkości te niewiele
mówią, jeżeli nie odniesie się

ich do realiów epoki. W 1768 r.
dochody Rzeczypospolitej wy-
nosiły około 9,5 mln złp, w roku
budżetowym 1775-1776 – 16,4
mln złp, a w roku budżetowym
1791-1792 – ok. 50,1 mln złp. 

Gigantyczne długi mo-
narchy – które jak wi-
dzieliśmy, w istotny

sposób wpłynęły na losy naszej
ojczyzny - wynikały nie tylko z
umiłowania dzieł sztuki, na któ-
re Poniatowski łożył znaczne
kwoty; nie tylko z finansowania
różnego rodzaju ważnych i po-
trzebnych przedsięwzięć pu-
blicznych, np. Szkoła Rycerska,
ale w dużej mierze z dosyć bez-
troskiego szafowania pieniędz-
mi, m.in. na liczne miłości i mi-
łostki. Król formalnie pozosta-
wał w stanie bezżennym, cho-
ciaż od dawna mówi się, że Elż-
bieta Grabowska była jego mor-
ganatyczną żoną, z którą miał
kilkoro dzieci (Aleksandrę, Iza-
belę, Stanisława, Michała i Kazi-
mierza). Dosyć powszechnie
uważa się, że z Izabelą Czartory-
ską z Flemmingów miał córkę
Marię (Wirtemberską), nato-
miast z Izabelą Lubomirską z
Czartoryskich – syna Adama.
Dwójkę kolejnych dzieci: Kon-
stancję (Żwanową) oraz Micha-
ła Cichockiego, miał z Magdale-

ną Agnieszką Lubomirską. A tak-
że – o czym było wcześniej – cór-
kę Annę z Katarzyną Wielką.
Spośród jego dzieci dwaj syno-
wie: Michał Cichocki i Michał
Grabowski dosłużyli się stopni
generalskich, przy czym gen. Mi-
chał Grabowski poległ przy zdo-
bywaniu Smoleńska 17 sierpnia
1812 r. Wymienione wyżej damy
należały do najwyższych sfer, to-
też znane są z nazwiska. Wia-
domo jednak, iż król miał liczne
inne kochanki, których nazwi-
ska nie przeszły do historii.

Stanisław August Ponia-
towski z Nowego Zamku
w Grodnie, gdzie podpi-

sał abdykację, przewieziony zo-
stał do Petersburga. Tam, następ-
ca Katarzyny – car Paweł, oddał
Poniatowskiemu do dyspozycji
Pałac Marmurowy, w którym by-
ły król zmarł 12 lutego 1798 r.
Pochowany został w kościele św.
Katarzyny przy Newskim Pro-
spekcie. W końcu lat 30. XX w.
władze radzieckie stwierdziły, że
budynek wymaga remontu, w
czym przeszkadza sarkofag Po-
niatowskiego. Poprosiły więc
władze II RP o zabranie szcząt-
ków króla. Prochy przewiezione

zostały do Polski i pochowane w
kościele parafialnym w Wołczy-
nie, gdzie Poniatowski się uro-
dził. W wyniku układów jałtań-
skich, tereny II RP na wschód od
Bugu weszły w skład ZSRR. Woł-
czyn znalazł się po sowieckiej
stronie rzeki. Dopiero w latach
osiemdziesiątych, dzięki stara-
niom przede wszystkim prof.
Marka Kwiatkowskiego, doszło
do przewiezienia resztek zdewa-
stowanej i rozgrabionej trumny
Poniatowskiego do Polski  i po-
chowania w podziemiach kate-
dry św. Jana Chrzciciela w War-
szawie. W ten symboliczny spo-
sób, prochy monarchy korono-
wanego w tej świątyni, spoczęły
w jej podziemiach.

Od koronacji Stanisła-
wa Augusta minęło
już 250 lat. Polacy za-

jęci swoimi sprawami, ale także
bieżącą polityką, coraz rzadziej
sięgają do własnej historii. Spór
o Stanisława Augusta zajmuje
coraz węższe grono specjali-
stów. Najprawdopodobniej nig-
dy nie wygaśnie, ale nie jest już
tak namiętny. Warto jednak od
czasu do czasu spojrzeć wstecz.
Podobno historia jest najlepszą
nauczycielką życia.

d r  h a b .  L e c h  K r ó l i k o w s k i ,
p r o f .  W S K F i T

250. rocznica koronacji ostatniego władcy Rzeczypospolitej

Jak dziś oceniać Poniatowskiego
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Chcąc propagować wiedzę
dotyczącą demokracji, roz-
wijać uczucia patriotyczne,
jak również przygotować
dzieci do bycia dobrym i ak-
tywnym obywatelem, Świe-
tlica Szkoły Podstawowej
nr 336 w Warszawie im.
Janka Bytnara „Rudego”
zorganizowała konkurs.

Jest on adresowany do dzieci
ze szkół ursynowskich „Chcę być
dobrym obywatelem”. 

Do realizacji tego tematu zain-
spirowała nas książeczka Alek-
sandry Kaniewskiej, analityka
politycznego z Instytutu Obywa-
telskiego „Demokracja to my”.

Pani Aleksandra Kaniewska
była gościem w naszej szkole w
ubiegłym roku szkolnym w ra-
mach cyklu spotkań z ciekawymi
ludźmi. Opowiadała o demokra-
cji i konstytucji. Zachęcała dzie-

ci do stworzenia Regulaminu
Domowego, który wymieniałby
prawa i obowiązki każdego z do-
mowników.

Konkurs Wiedzy, nad którym
patronat objął burmistrz Dzielni-
cy Ursynów Piotr Guział oraz In-
stytut Obywatelski odbył się w
dniu 25 listopada i wzięło w nim
udział  10 szkół. Gościem hono-
rowym była Naczelnik Wydziału
Oświaty i Wychowania p. Miro-
sława Żurawska. Poza konkur-
sem zadawała uczestnikom pyta-
nia sprawdzające ich gotowość
udziału w konkursie.

Jury w składzie: wicedyrek-
tor Małgorzata Ulikowska - prze-
wodnicząca, nauczyciel świetli-
cy Agnieszka Dzierżanowska,
oraz 5 losowo wybranych na-
uczycieli ze szkół ursynowskich
oceniając zadania konkursowe
wyłoniło laureatów:

WW kkaatteeggoorriiii kkllaass IIII
I miejsce – SP 318
II miejsce– SP 336
III miejsce– SP 340
Wyróżnienie– SP 100

WW kkaatteeggoorriiii kkllaass IIIIII
I miejsce – SP 322
II miejsce – SP 319
III miejsce – SP 336
Wyróżnienie – SP 323

Podczas konkursu dzieci mu-
siały wykazać się wiedzą doty-
czącą Polski: jej sąsiedzi, główne
miasta, znani Polacy i potrawy
regionalne. Druga część spraw-
dzała wiedzę z zakresu wycho-
wania obywatelskiego. Uczestni-
cy musieli wskazać obowiązki
prezydenta, premiera i Rzecznika
Praw Dziecka, kto sprawuje wła-
dzę ustawodawczą, wykonawczą
i sądowniczą, wiedzieć co ile lat
odbywają się wybory oraz podać
nazwy świąt państwowych. Po-
nadto wykonywały zadania takie
jak szycie flagi państwowej i kom-
ponowanie kokardy narodowej
czyli kotylionu. Ostatnie zadanie
wymagało wcielenia się w osobę
burmistrza dzielnicy Ursynów i
prezydenta Polski. Trzeba było
odpowiedzieć na pytanie: Co bym
zrobił, co bym zmieniał w swojej
dzielnicy, kraju. Dzieci postulo-

wały budowę basenów i boisk,
sadzenie więcej drzew, lepsze wy-
posażenie policji i wojska, pomoc
biednym.

W ramach przerwy od zma-
gań konkursowych dzieci bawi-
ły się przy piosence „Autostop”,
obejrzały inscenizację legendy
„Złota kaczka” oraz taniec polo-
nez w wykonaniu uczniów na-
szej szkoły. Na koniec każdy z
uczestników wziął udział w lote-
rii fantowej, w której losy ufun-
dował Urząd Dzielnicy Ursynów 

i Instytut Obywatelski . Urząd
Dzielnicy ufundował również
nagrody dla zwycięzców.

Konkurs przygotowały i pro-
wadziły: kierownik świetlicy Te-
resa Smolińska-Łącka oraz wy-
chowawcy: Katarzyna Cichosz,
Agnieszka Ślesicka oraz Magda-
lena Wiśniewska.

Te r e s a  S m o l i ń s k a - Ł ą c k a

Dzisiejsze motto pochodzi
z refrenu piosenki Jaromi-
ra Nohavicy, wykonanej
przez gospodarza  ostat-
niego przedświątecznego
koncertu z cyklu Marek
Majewski i jego goście. 

Ten muzyczny motyw nie-
ustannie powraca teraz do mnie
od poniedziałku, tym bardziej,
że kilka ostatnich produkcji es-
tradowych i telewizyjnych, w
których miałem wątpliwą przy-
jemność uczestniczyć, mógłbym
skwitować krótkim “Pora umie-
rać”, a poniedziałkowa impre-
za w Domu Sztuki poprawiła
moje samopoczucie i nastrój,
przywracając wiarę w kondycję
polskiej rozrywki. A wszystko
za sprawą Czerwonego Tulipa-
na z Olsztyna!

Na widowni Domu Sztuki jak
zwykle był komplet. Prowadzą-
cy koncert Marek Majewski zło-
żył świąteczne życzenia, zaśpie-
wał pastorałkę Grześkowiaka,
ostrzegł przed świątecznym ob-
żarstwem i własną piosenką za-
klinał zimę. Jak zwykle okazał
się niezawodny i zadbał o świą-

teczny prezent dla publiczno-
ści. I to jaki! 

Czerwony Tulipan zagościł w
cyklu po raz drugi.(poprzednio
wystąpił 16 kwietnia 2012 roku,
jako pierwszy gość Marka Ma-
jewskiego, po inauguracyjnym
programie). Nie wiem czy po-
wtórna wizyta na Ursynowie wy-
nika z faktu, że Markowi wyczer-
pała się już lista zespołów z naj-
wyższej półki, które zamierzał
nam zaprezentować, czy też
uznał, że publiczność zasługuje
na wyjątkowy muzyczny prezent
świąteczny, a Czerwony Tulipan
nadaje się do tego jak ulał, dość,
że widzom sprawił tym wybo-
rem ogromną przyjemność. To
jeden z nielicznych zespołów,
który od lat utrzymuje się w czo-
łówce, nie chałturzy i można go
słuchać bez końca. Dwa i pół ro-
ku przerwy to i tak stanowczo
za dużo, zespół mógłby na Ursy-
nowie występować częściej!

Powstał w 1985 roku (w przy-
szłym roku będzie obchodzić ju-
bileusz 30-lecia istnienia) i od te-
go czasu działa w niezmienio-
nym składzie: Stefan Brzozow-

ski, Ewa Cichocka, Krystyna
Świątecka i dwóch znakomitych
muzyków Andrzejów. Był wielo-
krotnie nagradzany na Spotka-
niach Zamkowych. Jest kabare-
tem literackim w najlepszym te-
go słowa znaczeniu, przywodzą-
cym na myśl atmosferę Piwnicy
pod Baranami i kabaretu Dudek.
Ma własną osobowość, rozpo-
znawalny styl muzyczny (ale nie
nuży powielaniem tych samych
motywów), w niebanalnej for-
mie prezentuje refleksyjne, po-
etyckie teksty, przekazując proste
życiowe prawdy, potrafi jedno-
cześnie wzruszyć i rozśmieszyć,
budując dramaturgię na zasadzie
kontrastu (parodie w wykona-
niu Ewy i poezja śpiewana Krysi).
W programie zaprezentowano
kilka starych utworów (które sta-
ły się już klasyką kabaretową),
publiczność zresztą sama upo-
minała się o nie na bis (Lokomo-
tywa po czesku w brawurowym
wykonaniu Ewy).

Jako fan Czesława Niemena
zawsze z obawą słucham jego
utworów w innym wykonaniu.
Muszę jednak przyznać, że za-

równo Wspomnienie jak i Dziw-
ny ten świat w interpretacji Czer-
wonego Tulipana przyjmuję z
aprobatą. Podobało mi również
wykonanie piosenki Nohavicy
(Sarajewo), Sekret kardynała Ri-

chelieu (Od przyjaciół Boże
strzeż, z wrogami sobie pora-
dzę), Czyści jak łza, finałowa Ha-
banera Ewy, Olsztyn, moja ma-
ła Ameryka i wreszcie świątecz-
na Cicha Noc.

Dziękujemy Ursynowskiemu
Wydziałowi Kultury, który pro-
gram sfinansował, za ten bardzo
miły świąteczny upominek.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Już po raz siódmy miesz-
kańcy Zalesia Górnego za-
chwycili festiwalem poezji
śpiewanej „Sztukatorzy”,
który tym razem zagościł
w Domu Parafialnym przy
kościele św. Anny w Pia-
secznie.

Sąsiedzkie śpiewanie wszyst-
kich pokoleń nie odbyło się tra-
dycyjnie w budynku szkolnym
w Zalesiu, ponieważ kompleks
szkół jest w trakcie rozbudowy.
W jednej z sal Domu Parafialne-
go zebrał się nadkomplet pu-
bliczności (ponad 200 osób),
by podziwiać śpiewaków-am-
atorów, których przygotowali
do występu wytrawni profesjo-
naliści: Barbara Szczycińska,
Grażyna Babińska, Katarzyna
Tarkowska, Stanisław Szczyciń-
ski, Fryderyk Babiński i Jacek
Solecki. 

W kategorii dzieci jury przy-
znało jak najsłuszniej pierwszą
nagrodę Izie Jabłońskiej za wy-
konanie przeboju Michała Za-
błockiego (tekst) i Grzegorza
Turnaua (muzyka) – „Cicho-
sza”. A Iza zgarnęła jeszcze
dwie inne nagrody. Brawuro-
wo zaśpiewał „Okularników”
Agnieszki Osieckiej (tekst) i Ja-

rosława Abramowa (muzyka)
Piotruś Ryżak, imponujący nie-
spotykana w tym wieku dojrza-
łością artystyczną. Nadzwyczaj
udanym debiutem popisała się
dotychczas znana głównie z wy-
czynów na korcie tenisowym
Kaja Brunzlow, na zdjęciu („ Na-
stroje” Jarosława Wasika). 

W kategorii młodzieżowej
utwór „Boję się” z musicalu „Ro-
meo i Julia” (tekst Jan Werner,
muzyka Janusz Stokłosa) wzru-
szająco zaśpiewała Ola Lipka, a
w gronie dorosłych nagrodzo-
no Aleksandrę Grzyb, która przy
fortepianowym akompaniamen-
cie syna zaprezentowała stylo-
wo „Rebekę” z tekstem Andrze-
ja Własta i muzyką Zygmunta
Białostockiego. 

Rozśpiewane Zalesie Górne
szybko nie zamilknie, bo już 6
stycznia w Domu Wisłockich
planowane jest wspólne kolę-
dowanie.

k o s  
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ŚŚppiieewwaanneejj ““SSzzttuukkaattoorrzzyy””

OOcceennaa JJuurroorróóww::
DDzziieeccii::
1.Iza Jabłońska – “Cichosza”,

2.Joanna Wawro – “Kiedy mi
wesoło”

3. Dominika Wielgosz i Joasia
Wilczyńska –  “Przeprowadzka”

MMłłooddzziieeżż::
1. Aleksandra Lipka –  “ Boję się”
2. Natalia Napiórkowska –  “

Nasz codzienny psalm”
3. Maria Chmielewska –  “Ale

jestem”

NNaaggrrooddaa PPuubblliicczznnoośśccii::
DDzziieeccii::
1. Iza Jabłońska
MMłłooddzziieeżż::
1. Aleksandra Lipka
DDoorroośśllii::
Aleksandra Grzyb

NNaaggrrooddyy ssppeeccjjaallnnee::
Nagroda Pani Dyrektor Cen-

trum Kultury w Piasecznie za
“osobowość i wrażenia arty-
styczne” - Iza Jabłońska

Nagroda Organizatorów Fe-
stiwalu za determinację i bra-
wurowe wykonanie piosenki
“Okularnicy” - Piotr Ryżak.

CCzzłłoonnkkoowwiiee JJuurryy::
Dorota Komorowska
Andrzej Gozdecki
Jacek Tarkowski

Nową nadzieją polskiego tenisa jest świeżo otwarta w Warszawie
filia hiszpańskiej Akademii tenisowej Juana Carlosa Ferrero, gracza,
który w swoim czasie przewodził na liście ATP. To obok filii w Chi-
nach drugi oddział tej znakomitej szkoły z Vileny w skali świata. War-
szawska filia zagościła przy ulicy Podskarbińskiej pod skrzydłami
Warszawskiego Towarzystwa Sportowego Orzeł, mając do dyspo-
zycji 9 nowiutkich kortów o miękkiej nawierzchni najwyższej jako-
ści, przykrytych zimą supernowoczesnymi, eleganckimi balona-
mi. Juan Carlos Ferrero zdecydował się otworzyć akademickie po-
dwoje w Polsce za pośrednictwem polskiego wychowanka swojej
szkoły – Artura Romanowskiego. 

Akademia przy Podskarbińskiej ma pełne wyposażenia do upra-
wiania tenisa wyczynowo oraz znakomitych trenerów. Dodatkowo
można korzystać z zajęć fitnessu, prowadzonych przez Akademie
PART Anny Bosak.

Obecny na oficjalnym otwarciu Akademii Juan Carlos Ferrero oso-
biście pograł w tenisa z trenującymi tam nastolatkami, w tym z
przedstawicielkami Ursynowa. k o s

Sala widowiskowa Domu Sztuki pękała w szwach

Póki się śpiewa, jeszcze umierać nie czas

Urok sąsiedzkiego śpiewania zalesian

Sztukatorzy olśnili publiczność
Tenisowa akademia

Tylko dla orłów!

Międzyświetlicowy konkurs „Chcę być dobrym obywatelem”



Kiedy Polska przestanie być podnóżkiem i uniżonym sługą światowych he-
gemonów?To chyba dobre pytanie w kontekście opublikowanego ostat-
nio raportu Senatu USA w sprawie tajnych więzień CIA i torturowania

w nich jeńców. Po II wojnie światowej znaleźliśmy się w strefie wpływów ZSRR
i polscy politycy grali tak, jak kazano im na Kremlu. Z kolei po zmianie ustroju w
1989 r. staliśmy się wielkimi przyjaciółmi Amerykanów, z tym że jest to przyjaźń jednostronna.

Dowodów na to jest wiele. Nadal jesteśmy jedynym państwem w strefie Schengen, które nie ma
ruchu bezwizowego z USA, w związku z czym nasi obywatele muszą poddawać się upokarzającym
procedurom wizowym (czy nie jest pan gejem, terrorystą, czy używa pan narkotyków). Nasz zako-
chany w Stanach były minister spraw zagranicznych, przyciśnięty do muru przez dziennikarzy, stwier-
dził bezczelnie, że winni są Polacy, którzy bezprawnie przedłużają swoje pobyty w kraju mlekiem
i miodem płynącym. Zakup samolotów bojowych F-16 to pudło, bo na obiecanym offsecie niewie-
le skorzystaliśmy. Nasz udział w interwencji w Iraku, gdzie mieliśmy uczestniczyć w podziale łupów
(czytaj: ropy naftowej), to kolejne pudło. Wróciliśmy goli i weseli z kilkunastoma trumnami żołnie-
rzy. Tajne więzienie CIA, w którym torturowani byli podejrzani o terroryzm, oczywiście zlokalizo-
wano w Polce, choć walcząca z terroryzmem UE liczy aż 28 państw.

Raport senackiej komisji wywiadu jest wstrząsający. Przesłuchania ciągnęły się nieprzerwanie na-
wet przez tydzień, jeńców zmuszano do stania na metodycznie łamanych wcześniej przez opraw-
ców nogach. W celach było tak zimno, że jeden z  podejrzanych, rozebranych na noc do naga, za-
marzł na śmierć. Agenci CIA prawie utopili kilku przesłuchiwanych. Szejka Mohammeda podtapia-
no 183 razy, wielokrotnie do granicy śmierci. Raport dokładnie nie precyzuje lokalizacji więzień CIA,
ale łatwo domyślić się gdzie się mieściły. Najbardziej ponurą sławą okryła się “czarna dziura” zakon-
spirowana jako Cobalt. Prawdopodobnie zlokalizowano ją w dawnej fabryce cegieł na północ od
Kabulu. Osadzeni tam więźniowie przechodzili prawdziwe katusze - siłą karmiono ich przez tuby
wprowadzane do odbytu, klasyczne dokarmianie stosuje się przez tubowanie żołądka lub zwykłą
kroplówkę. Jeńcy pozbawieni byli naturalnego światła i ogrzewania, byli ciągani nago po betono-
wej podłodze, poniżani i zmuszani do stania przez wiele godzin z rękami nad głową skutymi kaj-
dankami.

Amerykańscy senatorowie ustalili, że służby specjalne w krajach, które udzieliły CIA gościny,
otrzymywały miliony dolarów w gotówce. Polscy wywiadowcy dostali ok. 30 milionów USD w
kartonowych pudłach. Co stało się z taką górą pieniędzy oczywiście nie wiadomo. Od 2002 r. za-

częły działać więzienia „Zielone” (Site
Green) i „Błękitne” (Site Blue), „Szare”
(Site Gray) oraz „Brązowe” (Site
Brown). W Polsce sale tortur mieściły
się w Ośrodku Szkolenia Agencji Wy-
wiadu w Starych Kiejkutach na Mazu-
rach. Obiekt otrzymał kryptonim “Site

Blue” (Błękitny). Początkowo miały być w nim przesłuchiwane tylko dwie osoby, ostatecznie tor-
turom poddano tam pięciu podejrzanych, m.in. Khalida Sheikh Mohammeda, Abu Zubaydaha i
Al-Nashiriego. Tego ostatniego dręczono podczas czterech sesji przesłuchań w dniach 5-8 grud-
nia i 27 grudnia 2002 r. oraz 1 stycznia, 9-10 stycznia i 15-27 stycznia 2003 r. CIA przyznała się
do stosowania „nadzwyczajnych technik śledczych” wobec stu więźniów, lecz senacka komisja
wywiadu doliczyła się 119 poszkodowanych, w tym aż 26 (22 proc.) nie mających żadnych po-
wiązań z terrorystami. 

Według senackiej komisji, wymuszone w ten sposób zeznania były w większości bezwartościo-
we. Jeńcy kłamali, aby położyć kres znęcaniu się nad nimi. Najważniejsze w tej bulwersującej spra-
wie jest to, że CIA nie udaremniła dzięki torturom żadnego zamachu, a oczekiwane informacje - jak
twierdzą senatorowie - „można było uzyskać innymi metodami”. Komisja obaliła mit jakoby „nad-
zwyczajne techniki śledcze” pomogły zlokalizować kryjówkę Osamy bin Ladena. Sam program
„wzmocnionych przesłuchań” był o wiele bardziej brutalny niż twierdzili na kongresowych przesłu-
chaniach szefowie CIA i „daleko wykraczał poza granice prawa”.

Na razie opinia publiczna poznała zaledwie wyciąg z liczącego ponad 6 tys. stron raportu ko-
misji wywiadu, ale całość też ujrzy w końcu światło dzienne. Amerykanie oficjalnie przyznali się
bowiem do winy stosując słuszną zasadę “co nas nie zabije, to nas wzmocni”. Pewnie wkrótce w
waszyngtońskiej administracji i rządowych agencjach polecą głowy. Pytania, co wiedzieli o
ośrodku tortur w Kiejkutach Starych polscy politycy, od kiedy wiedzieli i kto wydał cichą zgodę
na zlokalizowanie współczesnej Inkwizycji na polskiej ziemi pozostaną bez odpowiedzi. Bo zgo-
da polskich władz musiała zostać Amerykanom udzielona, pytanie tylko przez kogo i kiedy. Nie
ma i nie będzie jednak dowodów przeciwko nikomu, bo zastosowano sprawdzoną formułę - żad-
nych papierów, żadnej oficjalnej korespondencji, żadnych świadków. To działa od ukrzyżowania
Chrystusa po pluton egzekucyjny, czyli jeden nabój ślepy. Nikt nic nie wie i nikt nie jest za nic od-
powiedzialny.

Kiedy torturowano w Polsce więźniów krajem rządzili Leszek Miller i Aleksander Kwaśniewski.
Obaj wymigują się od jakiejkolwiek odpowiedzialności. Miller na każde pytanie ma jedną odpowiedź:
“Oskarżać należy przede wszystkim terrorystów, a nie rządy państw walczących z terroryzmem”.
A ja boję się żyć w państwie, w którym władza zezwala na torturowanie ludzi, nawet jeśli są to ter-
roryści. Bo dzisiaj oni idą pod nóż, a jutro mogą iść do “ciemnej dziury” na przykład fałszywie oskar-
żeni rodzimi opozycjoniści. Też w imię bezpieczeństwa państwa, dla dobra państwa, etc. Szczelnie
dotychczas zaryglowana zapisami konstytucji brama została wszak szeroko otwarta.     
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Cyfryzacja wkracza do naszej administracji. Wielu Czytelników zapew-
ne wzburzy się, czytając poprzednie zdanie i ostro zaprotestuje. Prze-
cież już od wielu lat, w niemal wszystkich urzędach są komputery,

sieci komputerowe, Internet; nawet doszło do tego, że w wielu instytucjach pu-
blicznych zakazano wykorzystywania Internetu do prywatnych celów, admini-
stratorzy blokują adresy popularnych witryn, system zabrania instalacji oprogramowania z ze-
wnątrz, wprowadzane jest podwójne hasłowanie, hasła dostępu zmieniane są raz w miesiącu, i
tak dalej.

W teorii ślicznie to brzmi, ale administrowanie sieciami rozproszonymi nie na tym polega, nie tyl-
ko na tym. Rękę w górę niech podniesie ten, kto zna nazwę choć jednego programu komputerowe-
go, który stosowany jest w administracji rządowej, samorządowej lub w jakiejkolwiek instytucji pań-
stwowej działającej na terenie całej Polski. Nie wymienicie, Szanowni Czytelnicy, bo pod tym
względem informatyzacja naszego wspaniałego kraju leży odłogiem i kwiczy, jak program obsłu-
gi wyborów.

Podpowiem. ZUS ma oprogramowanie dla pacjentów, gdzie można sprawdzić wydane przez pań-
stwo pieniądze na nasze leczenie, na recepty (dopłaty do leków). Jest jeszcze program eWUŚ, ze

zrozumiałych względów (da-
ne osobowe, choroby) niedo-
stępny dla osób i instytucji nie-
upoważnionych. A kto wie jak
“zdobyć” indywidualny pod-
pis cyfrowy? Kto słyszał o ePU-
AP? Nie obiło się o uszy? Nic
dziwnego, bo jest to system
komunikowania się obywate-

li z ukochaną władzą. Instytucje państwowe są zobligowane ustawą do posługiwania się tym sys-
temem w komunikacji z innymi. 

Mój ulubieniec - Radek Sikorski, teraz już Pan Marszałek Sejmu, zamiast zajmować się rozwo-
jem i cyfrowym ujednolicaniem polskich ośrodków, ambasad, konsulatów, biur, i tym podobnych,
pisywał sobie “shorty” na Ćwirku. Ćwierka zresztą nadal, mimo wielu negatywnych opinii na te-
mat swej działalności informacyjnej. 

Aby nie być posądzonym o krytykanctwo i malkontenctwo, spróbuję opisać też pokrótce jeden
z wielu pozytywów, ograniczając się jedynie do Ursynowa. Proszę jednak pamiętać, że nie
wszystkie miasta, miasteczka, gminy, czy nawet dzielnice Warszawy są w  jednakim stopniu
zinformatyzowane.

Bezpośrednim impulsem, który pchnął mnie do tego czynu, było pierwsze posiedzenie nowej
Rady Dzielnicy Ursynów. Bezpośrednia transmisja obrad rady nie jest nowością na Ursynowie,
muszę natomiast przyznać, że same transmisje są coraz doskonalsze. Łatwo “wbić” się w dowol-
nym momencie. Obrady obsługiwane są przez bodaj trzy kamery, prędkość transferu w stosun-
ku do jakości - wyśmienita. Wyświetlana na pełnym ekranie nie “haczy”, czyli nie ma stopklatek.
Brakuje mi tylko żywego człowieka za jedną z kamer - znowu malkontent ze mnie wychodzi.

Dzięki ruchomemu obiektywowi moglibyśmy zobaczyć kilka ciekawych zdarzeń. Dla przykładu,
z galerii dla widzów obradom sesji przyglądał się, ostatnio urlopowany, burmistrz Piotr Guział. Po
raz pierwszy od kilkunastu lat znalazł się na galerii, bowiem ostatnio pełnił funkcję burmistrza, a
wcześniej wielokrotnie był radnym dzielnicy, co uprawniało go do zasiadania w ławach radnych lub
zarządu.

Ursynowska cyfryzacja postępuje, zatem może już przy wyborach nowego burmistrza będzie nam
dane odczuć jeszcze lepiej atmosferę obrad. Tak, czy owak, na Ursynowie mamy luksus porozumie-
wania się przy pomocy Internetu w dużo większym stopniu niż ludność większości gmin naszego
kraju.

Szyfry cyfry Ryszard Kochan

Cyfryzacja administracji leży i kwiczy

„W wielu instytucjach publicz-
nych zakazano wykorzystywania
Internetu do prywatnych celów,
administratorzy blokują adresy
popularnych witryn”

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Rzeczpospolita do usług...

„Pytania, co wiedzieli o
ośrodku tortur w Kiejkutach
Starych polscy politycy, 
pozostaną bez odpowiedzi”

Piórem Derkacza
Anna Grodzka

posłanka
Ideał kobiety w skali wieków

jest tak zmienny, jak zmienną jest
sama kobieta. Wenus z Willendor-
fu prezentuje to, co kiedyś było
najważniejsza cechą kobiety- płod-
ność.  Wenus z Milo, to klasycyzm
piękna. Gdy wydawało się, że osią-
gnięto idealny środek piękna i for-
my, pojawiła się lalka Barbie. Jej
anorektyczna budowa przez wie-
le lat była wzorcem do naślado-
wania. Z wzorcami jest tak, że po
jakimś czasie się nudzą i trzeba za-
stąpić je inną formą. Pojawiła się
więc nowa Barbie, w kształtach
zbliżona do Wenus z Milo. Wysłu-
chano chyba głosu wożnego Tu-
reckiego z kabaretu Olgi Lipinskiej,
który prosił dyrekcję o zamianę
dwu „chudych myszy” na jedną
„cycatą”.

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

W PRL-u walka trwała na całego.
Za poglądy człowiek życiem ryzykował.

Nadszedł grudzień. Stan wojenny. Trzynastego.
A mnie, k…, wtedy nikt nie internował!

Dziś ciut taniej można strugać bohatera,
Pluć wystarczy, a taktyka wciąż ta sama:

Atakować Prezydenta, lżyć Premiera,
To o spisek ich oskarżyć, to o zamach.

Ludzie wierzą. W tym szaleństwie jest metoda! 
Burzyć, niszczyć, potrafiłem już za młodu,
Denerwuje mnie gdy gdzieś panuje zgoda,

Już udało mi się skłócić pół narodu!

Zawłaszczyłem wszystkie daty, symbol krzyża, 
Wygaduję to co zechcę. Wolność słowa!

Lecz choć mącę, choć oskarżam i poniżam,
Nikt mnie, k…, dotąd nie chce internować!

Muszę rządzić! Zbawić Polskę! Stać na czele!
Co mam robić! Wiem! Sprzeciwię się wyborom!

Hej, frustraci, do was zwracam się z apelem:
Chodźcie ze mną! Znów niektórzy się nabiorą.

Dziś podpadli mi sędziowie niezawiśli.
Im nie wierzcie! Tylko mnie oddajcie władzę!

Albo będzie demokracja… (po mej myśli),
Albo ciżbę na ulicę wyprowadzę.

Krzyczmy głośno: sfałszowano nam wybory!
Demokracja zagrożona! Lud to kupi.
Nie udało mi się wygrać do tej pory,
Może poprą mnie kibole i biskupi?

Zamienimy sukces w klęskę. Niech się wali!
Mam nadzieję, że ktoś burdę sprowokuje. 

Może wreszcie mi się uda coś podpalić!
I mnie, k…, ktoś nareszcie internuje!

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo)) 
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Zbliża się koniec roku. Za nami fascynująca wystawa w Essen, to
co roku jedna z ostatnich okazji odwiedzenia wielkiego świata
motoryzacji. Minione dni przyniosły też inne fascynujące wyda-
rzenia, ściśle związane z koniami mechanicznymi na kołach, nie
zawsze czterech. Z rykiem silników przemknęła Karową kolejna
„Barbórka”, zaś ulicami Trójmiasta, już po raz dwunasty przeje-
chali „Mikołaje na Motocyklach”.

Tegoroczna wystawa w Essen, to jak zwykle wielka uczta dla miłośników mo-
toryzacji. Do tego niemieckiego miasta, zjeżdżają corocznie fanatycy tuningu, sportów moto-
rowych oraz najróżniejszych pojazdów służących do ich uprawiania. Nie inaczej było i w tym
roku. Dodatkowo, tegoroczna edycja wystawy pozwoliła wszystkim odwiedzającym nacieszyć
wzrok bogatymi ekspozycjami m.in. bolidów Formuły 1 oraz koncepcyjnych pojazdów z silni-
kami powyżej 1000 KM. Dla pasjonatów marki Jaguar , organizatorzy przygotowali również
specjalne stoisko, na którym prezentowane były sportowe wersje tych wyjątkowych samocho-
dów. Essen Motor Show to też wspaniała okazja do obejrzenie wyjątkowych, nie rzadko uni-
katowych, klasycznych modeli samochodów oraz motocykli.

Ideą przyświecającą corocznie organizatorom niemieckiej wystawy, jest podążanie za spor-
tem w każdej postaci i bycie z nim nierozerwalnym jak przysłowiowe „opony i felgi”. Tegorocz-
ne targi w Essen zgromadziły ponad 550 wystawców z całego świata. Ich stoiska odwiedziło
blisko 360 tysięcy fanów sportowej i klasycznej motoryzacji. To wspaniałe liczby, które coraz
bardziej skłaniają mnie do odwiedzenia przyszłorocznej edycji tej pasjonującej wystawy.

Na naszym warszawskim podwórku, w ostatni weekend, też było całkiem ciekawie. 52. edy-
cja kultowego Kryterium Asów, jak zwykle przyciągnęła na Karową gwiazdy nie tylko ze świa-
ta sportu. Jak co roku, Karowa wabi fascynującą scenerią, nieprzewidywalną pogodą oraz ple-
jadą najlepszych polskich kierowców. Dodatkową „atrakcją” tegorocznego kryterium z pew-
nością był start rekordzisty świata w skoku ze spadochronem, Felixa Baumgartnera.

Dla kibiców, Barbórka to tradycyjnie okazja do podziękowania sportowcom za cały sezon ich
zmagań. Jak zwykle widowiskowa trasa na Powiślu uzupełniona została przez nie mniej wi-
dowiskowy OS na bemowskim lotnisku, gdzie specjalny mostek odrywał rajdówki od ziemi na
kilkanaście metrów. Całkowita nowością w tym roku była druga próba, zlokalizowana na to-
rze w Klaudynie, gdzie na co dzień trenują drifterzy. Tegoroczna trasa była wyjątkowa. Zosta-
ła wydłużona do 22 kilometrów, a wszystkie próby były bardzo szybkie i kręte. Jak zwykle „nie
zawiodła” też pogoda. 

Jeśli nic się nie zmieni, na stronie rajdu wiszą wciąż nieoficjalne wyniki, najszybszym na Ka-
rowej okazał się Tomasz Kuchar w Subaru Imprezie, który minimalnie wyprzedził zwycięzcę
całego rajdu, Kajetana Kajetanowicza w Fordzie Fiesta R5+. Kajetanowicz wygrał w tym ro-
ku pięć z sześciu odcinków specjalnych Rajdu Barbórki. Mistrz skoku ze spadochronu został skla-
syfikowany na dwudziestym miejscu.

„Barbórka” to rajd wyjątkowy. Od samego początku do końca skrojony głównie pod kibiców.
Liberalny regulamin, pozwalający na daleko bardziej idące modyfikacje pojazdów, niż to jest
możliwe w innych zawodach. Otwarte parki serwisowe, jak również sam kalendarz imprezy,
pozwalają wszystkim przybyłym na wyjątkowe doznania.

Podsumowując miniony weekend powrócę do wspaniałej motocyklowej inicjatywy, o któ-
rej wspomniałem we wstępie. Nie jest to impreza ursynowska, ani nawet warszawska. Wszyst-
ko dzieje się od dwunastu lat w Trójmieście. Mam na myśli największą moto-mikołajową pa-
radę w Polsce. Jak piszą sami organizatorzy: trzy miasta, tysiące motocykli, dziesiątki tysięcy
rozdanych uśmiechów i w końcu tysiące kupionych posiłków – bo o to w tym wszystkim m.in.
chodzi! Niezależnie od zbiórki pieniędzy na obiady dla wychowanków ośrodków szkolno-
-wychowawczych na terenie województwa pomorskiego, uczestnicy imprezy docierają wraz
z prezentami bezpośrednio do małych pacjentów trójmiejskich szpitali.

Wszystko zaczęło się w roku 2003, gdy to na trójmiejski szlak wyjechało 9 motomaniaków,
dając początek imprezie, którą znamy dziś. Co roku czerwonych mikołajów na motocyklach przy-
bywało. Dziś na imprezę przyjeżdżają nie tylko motocykliści. Towarzyszą im licznie również
kierowcy skuterów, motorowerów i quadów. Piszę o imprezie w Trójmieście, choć odbywa się
ich w całej Polsce więcej. Ale to właśnie ta trójmiejska była pierwszą, jest największą i praw-
dopodobnie również na całym świecie, paradą mikołajów na motocyklową. To wszystko po-
za sezonem i niezależnie od warunków pogodowych! To nie lada wyczyn zarówno organiza-
torów, jak i samych uczestników. W trójmiejskich szpitalach oraz domach dziecka, po zakoń-
czeniu imprezy odwiedzonych zostało w tym roku blisko 500 dzieci. Wszystkie otrzymały
upominki i słodycze, które udało się zakupić dzięki zorganizowanej zbiórce. W czasie, gdy pi-
sałem ten materiał trwało podliczenie „wyników”, ale organizatorzy podejrzewają, że i tym ra-
zem udało się pobić wynik frekwencji oraz ilość zgromadzonych środków.

Nasi warszawscy moto-mikołajowie spisali się ponoć również na medal.  Oby jak najwięcej
takich inicjatyw!

M O T O W O J
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MOTO-PASSA � MOTO-PASSA
Nasza motoryzacja...

Sport i Mikołaje
Gdzieś na przełomie 1990/1991 roku Tadeusz Kowalik, nasz przyjaciel i wy-

magający polemista (w tym kręgu byli wtedy m. in.: Bronisław Geremek, Jerzy
Jedlicki, Stefan Amsterdamski, Tadeusz Mazowiecki, Ryszard Bugaj, Krzysztof Hag-
majer, Krystyna i Adam Kerstenowie, Wiera i Andrzej Drawiczowie, Teresa i Je-
rzy Holzerowie i całkiem pokaźna grupka prawdziwych uniwersyteckich profe-
sorów) wykrzyczał prawie – nam od niedawna ludziom polityki już całkiem niepodziemnej (Ma-
zowiecki, Geremek, ja, Amsterdamski, Drawicz), że trzeba nam podejmować decyzje co do mode-
lu społeczeństwa, jaki realna polityka Polakom funduje. Mówił, skądinąd banalnie: „Co robicie (al-
bo czego nie robicie) wpływa na kształt społeczeństwa w perspektywie dziesięcioleci”. I jako przy-
kład stawiał zagadnienie polityki w zakresie transportu ludzi. Czyli całkiem partykularnej, odcin-
kowej polityki. Nie tej, która zbawia narody, lecz która służy ludziom.

Mówił, że należy decydować, tam zwłaszcza, gdzie środki ubogie i nie bardzo można dzielić je
„po równo”: na co stawiacie - na transport publiczny, czy nie. A wówczas dominować będzie trans-
port indywidualny. To nie jest obojętne dla przyszłości tego społeczeństwa. 

Kowalik opowiadał się za wspieraniem polityką państwa transportu publicznego. Bardziej on de-
mokratyczny, zapewnia większej ilości ludzi zaspokojenie potrzeb przemieszczania się. Tańszy

dla obywatela i dla budżetu. Za te same pieniądze
uzyskuje się większy efekt.  Przyjaźniejszy środowi-
sku. Racjonalniejszy, jak idzie o efektywność wy-
datków indywidualnych i wydatków państwa. Spra-
wiedliwszy. Kowalik mówił, słusznie jak idzie o dzi-
siejszą wiedzę, że świat  (także Polska) rozwijać się
będzie przede wszystkim w wielkich aglomeracjach.

One koncentrują wiedzę, administrację, kulturę i gospodarkę. I tam płynąć będą ludzie. Jedni z po-
bliża, może poza pracą pozostaną u siebie. Ich trzeba do pracy dowieźć. Przed wojną Warszawa le-
piej była skomunikowana kolejkami dojazdowymi z okolicami podmiejskimi niż dzisiaj. A Warsza-
wa była miastem zwartym. Inni z daleka. Transport i mieszkania. To jest fundament rozwoju przy-
jaznego ludziom. Rozwijać się będą wielkie miasta i miejscowości położone wzdłuż linii łączących
aglomeracje. Rzesze ludzi, młodych zwłaszcza, przemieszczać się będą – za nauką, za pracą, za róż-
nymi usługami do wielkich ośrodków. Tylko transport publiczny, gęsty geograficznie i tani ekono-
micznie pozwoli, by ludzie mieszkający z dala od centrów rozwoju i tych linii, które te centra łączą
ze sobą, dostali szansę. Inaczej ich skreślicie. Może tego wszystkiego tak detalicznie nie mówił. Do-
powiadam. Sens Kowalikowego przesłania był taki.

Nie posłuchaliśmy go. Dopiero nacisk Unii Europejskiej i jej przykład staje się impulsem dla
zmian. Ruchy miejskie to też reakcja z jednej strony na nieludzkość naszych wielkich miast, które
bardziej są dla aut niż ludzi, z drugiej zaś doświadczenia młodych, którzy znają już Europę. I chcą
żyć lepiej. 

To wstęp. Treść dziesięciokrotnie krótsza. Pendolino i TLK. To ilustracja współczesnego bezmó-
zgowia polityki. Elita będzie sobie jeździć albo latać. Inni, specjalnie młodzi na weekend do Kra-
kowa z Warszawy, lub odwrotnie już tak często nie pojadą. Kasa. To jest właśnie polityka neolibe-
ralna w palcem dotykalnym konkrecie. Kasowanie wyboru. Nie masz człowieku kasy, nie załapa-
łeś się do lepszych pieniędzy – siedź w domu i nie gderaj.

A u t o r  j e s t  p r z e w o d n i c z ą c y m  P a r t i i  D e m o k r a t y c z n e j  –  D e m o k r a c i . p l
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RESET Andrzej Celiński

Po co nam kolej?

„Dopiero nacisk Unii
Europejskiej i  jej 
przykład staje się 
impulsem dla zmian”

Turniej odbędzie się w dniach 13-14 grudnia tego roku na odnowionym obiekcie piłkarskim przy
ulicy Koncertowej 4 na Ursynowie. Organizatorem Turnieju jest Stowarzyszenie Edukacji Młodych
Piłkarzy. W tegorocznym Turnieju wezmą udział dwie drużyny zagraniczne FC Mińsk z Białorusi, FC
Żlina ze Słowacji oraz dziesięć najlepszych drużyn polskich rocznika 2002: KS SEMP Warszawa, Legia
Warszawa, Znicz Pruszków, Lech Poznań, Śląsk Wrocław, Lechia Gdańsk, Stadion Śląski Chorzów,
Widok Skierniewice, Korona Kielce i Stomil Olsztyn. Jest to już czternasta edycja Turnieju i jednocześnie
największe wydarzenie tego typu w Warszawie i jeden z ważniejszych turniejów piłkarskich dla
rocznika 2002 w Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące imprezy na stronie internetowej 

h t t p : / / u r s y n o w - c u p . e u /

XIV URSYNÓW CUP
Turniej Piłki Nożnej rocznika 2002

Nowa era w Polskim Klubie Wyścigów Konnych
W dniu 5 grudnia Tadeusz Nalewajk, podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju

wsi, wręczył Agnieszce Marczak akt powołania na stanowisko prezesa Polskiego Klubu Wyścigów
Konnych w Warszawie. Nominacja cieszy, mimo że została została dokonana z dużym, bo pięcio-
miesięcznym opóźnieniem. Brak powołania prezesa przez tak długi okres czasu powodował, że
PKWK nie mógł prawidłowo funkcjonować. Agnieszka Marczak oficjalnie objęła swoje obowiąz-
ki 8 grudnia o godzinie 9.00. 

Nowa prezes stoi przed bardzo trudnym zadaniem. Skostniały PKWK wymaga generalnego
przemeblowania, co nie oznacza przeprowadzenia w klubie rewolucji. Bardziej pożądane są zmia-
ny ewolucyjne niż rewolucyjne. Na klubowych korytarzach krzyżują się interesy kilku środowisk,
m.in. hodowców koni pełnej krwi, koni arabskich i kłusaków. Wszystkim należy wyjść na przeciw,
a to nie będzie łatwe. Swoje interesy mają także trenerzy, właściciele koni oraz jeźdźcy. Kolejna gru-
pa z roszczeniami znajduje się we Wrocławiu na tamtejszym torze Partynice. Do tego wszystkie-
go dochodzi współpraca z Totalizatorem Sportowym, który jest organizatorem gonitw i fundato-
rem nagród. Znaleźć się w tak licznym towarzystwie i każdego zadowolić będzie szalenie trudno.

Passa oczekuje przede wszystkim szybkich zmian w archaicznym, dziurawym jak sito regulami-
nie wyścigów konnych. W pierwszym rzędzie należy uporządkować kwestię “widełek” wag jeźdź-
ców (dozwolone nadwagi i niedowagi), aby za  niechlujstwo jeźdźców nie ponosili odpowiedzial-
ności także gracze. Może wskazane byłoby skorzystanie z rozwiązań niemieckich, angielskich, fran-
cuskich, czy czeskich. Wszak czerpanie dobrych sprawdzonych wzorców od sąsiadów w niczym
nie przynosi nikomu ujmy. Gratulując Agnieszce Marczak nominacji, pozostajemy w przekonaniu,
że w PKWK właśnie zaczęła się nowa era.  Ta d e u s z  P o r ę b s k i

FOTO LECH KOWALSKI
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DOJAZD do klienta !
Pożyczka do 25 000 zł! 

Tel. 660-411-294

EKSPRES gotówkowy !
Pożyczymy do 25 000 zł ! 

Tel. 660-411-294

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

KUPIĘ płyty 
winylowe i CD 

dojazd
609-155-327

KUPIĘ 1-,2-pokojowe, 
724-09-09-58

KUPIĘ mieszkanie: zadłużone, z
lokatorem, komunalne, z
dowolnym problemem prawnym,
796-796-596

AUTO SKUP 
WARSZAWA
501-291-812

AA ANGIELSKI skutecznie, 
503-765-393

ANGIELSKI, dzieci, młodzież,
dojazd, 572-496-723

FIZYKA, MATEMATYKA,
pedagog, 609-41-66-65

HISZPAŃSKI, 507-087-609
MATEMATYKA, 22 641-82-83
MATEMATYKA, FIZYKA, 

22 649-40-27, 691-502-327
MATEMATYKA, FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

MATEMATYKA, nauczycielka,
604-399-221

POLSKI, 780-522-227

GRUNT rolny Prażmów 0,5 i 
2 ha, 602-770-361

WYCENA
nieruchomości
502-282-214

FIRMA produkcyjna z Głoskowa
k.Piaseczna zatrudni kobiety i
mężczyzn na etat. Praca w
systemie zmianowym. 
22 757-84-05

FIRMA zatrudni na 1/2 etatu
gospodarzy domów. 

Mile widziani sprawni
renciści i emeryci

605-613-451

KIEROWCĘ na pół etatu do
piekarni w Piasecznie,
piekarniawzorowa@gmail.com

ROZWIJAJĄCA się firma
poszukuje pracowników na okres
świąteczny. Praca od teraz.
Wypłaty codziennie od 80 zł.
Możliwość zakwaterowania.
Chętnych prosimy o kontakt od 9
do 18 od pn do sb pod nr: 
729- 530-762, 
(Ursus, Opieńskiego 1)

SPRZEDAWCZYNIĘ do sklepu
przy piekarni, cukierni w
Piasecznie,
piekarniawzorowa@gmail.com

ŚLUSARZ — wyroby z blachy,
rur iprofili, Gołków, 602-253-1800

ZATRUDNIĘ elektryka
(konserwatora osiedla), 
601-81-04-71

ZATRUDNIĘ panią z
doświadczeniem

pedagogicznym, jeżdżącą na
nartach, na zimowisku od 19

do 29 stycznia 2015r. 
Tel. 515-231-969

ANTENY, 
603-375-875

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606-234-106

CYKLINA, malarskie, 
501-471-912

DEZYNSEKCJA, 
22 642-96-16

DOCIEPLANIE poddaszy -
solidnie, 501-624-562

DOMOFONY, 
603-375-875

ELEKTROAWARIA, tanio, 
507-153-734

ELEKTRYK - kuchnie, 
507-153-734

ELEKTRYK, tanio, 507-153-734
ELEWACJE, remonty, dachy,

602-238-620
GLAZURA, gładź, malowanie,

panele, inne, 502-029-391
HYDRAULIKA, remonty, 

602-651-211

KOMPUTERY 
pogotowie, 

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

602-301-214

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

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

KRATY, tel. 603-349-374

KRAWCOWA, 
ul. Kulczyńskiego 9, 

tel.: 692-101-784

MALARSKIE, tapetowanie, 
22 644-94-55, 607-775-259

MALOWANIE,tapetowanie,
603-183-405

AAA NAPRAWA pralek,
zmywarek, kuchenek
mikrofalowych i elektrycznych,
płyt, odkurzaczy, 22 641-69-47,
604-660-792

NAPRAWA - lodówki, pralki,
502-562-444

NAPRAWA 
lodówki, pralki, zmywarki 

22 643-16-65
501-156-079

NAPRAWA pralek BOSCH,
SIEMENS, CANDY, WHIRPOOL,
ELECTROLUX, itp., 22 644-52-59,
501-122-888

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

22 641-80-74

NAPRAWA TELEWIZORÓW,
502-288-514

PRANIE dywanów, tapicerki
meblowej. Tanio i solidnie,
SOLPRA, 798-034-056

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie, 
501-535-889

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

RĘBAK do gałęzi, 503-954-603
ROLETY, PLISY, ŻALUZJE,

VERTICALE, MOSKITIERY,
MARKIZY, 602-380-218, 
22 641-18-85

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

STOLARSKIE, naprawy,
przeróbki, szafki kuchenne, szafy
wnękowe na wymiar, 
22 641-34-38, 604-637-018

STOLARSKIE, szafy, pawlacze,
zabudowy i naprawy, 606-126-099

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

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

TAPICERSTWO, 22 618-18-26,
22 842-94-02

TAPICERSTWO, solidnie, 
602-672-828

TYNKI gipsowe, cementowo-
wapienne, 511-529-965,
www.budax,pl

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp.
608-303-530

ŻALUZJE, rolety 602-380-218,
22 641-18-85

WRÓŻKA, 22 648-68-41, 
602-731-299

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

HERBALIFE, gwarancja,
konsultant  Michał Łuczyński
22 644-79-28, 601-313-313

LEKARZ seksuolog, 
22 825-19-51

MASAŻE różne, 
572-650-662

OŚRODEK opiekuńczy dla osób
starszych. 18 lat doświadczenia,
Piaseczno - Zalesie Dolne, lekarz,
tel. 607-081-930

PSYCHIATRA, 22 299-11-22
PSYCHOLOG, 22 299-11-22
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Informacja WOM 5 4 5  7 2  0 0
Cantrala 5 4 5  7 1  0 0
Urząd Skarbowy 5 4 8  6 8  0 0
Paszporty 8 5 8  1 0  0 6
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 5 4 4  1 2  0 0
Pogotowie 
Ratunkowe 5 2 5  1 3  0 7
Policja 6 0 1  6 9  7 8  

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

8 4 3  7 0  3 8

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. SStt.. KKoossttkkii PPoottoocckkiieeggoo 1111

6 4 2  6 0  0 1
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

Raz łatwieRaz łatwie j,  rj,  r az traz tr udnieudnie jj
Nagrodę za rozwiązania otrzymuje SSttaanniissłłaaww GGiieelleecciińńsskkii
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 w
poniedziałek między godz. 12.00 a 12.30 . R y s z a r d  K o c h a n

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – RRyysszzaarrdd KKoocchhaann;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, WWoojjcciieecchh GGooddzziimmiirrsskkii,, LLeecchh KKoowwaallsskkii (foto).. 
Redakcja: 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa,, uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, sekretarz redakcji: tteell.. 664488-4444-3322,,  e-mail: ppaassssaa@@ppaassssaa..wwaaww..ppll,, Internet: wwwwww..ppaassssaa..wwaaww..ppll.. 
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Co i kto

DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 
uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144 

TTeell..//ffaakkss:: 2222 664433 7799 3355

SSoobboottaa,, 1133 ggrruuddnniiaa,, 1188..0000:: Ki-
no Dokumentu w Domu Sztuki
zaprasza na pokaz filmów nagro-
dzonych na XX Festiwalu Form
Dokumentalnych Nurt 2014. W
programie: „Punkt wyjścia”, reż.
Michał Szcześniak; „Mamela”,
reż. Tadeusz Woźniak, Magda
Bryll. Ponadto: pokaz specjalny
filmu Krzysztofa Miklaszewskie-
go „Uwaga! 60 na godzinę” (o
programie radiowym „60 minut
na godzinę”). Po projekcji – spo-
tkanie z realizatorami. Wstęp
wolny. Niedziela, 14 grudnia,
16.00: Popołudnie Muzyczne z
cyklu „Tam, gdzie gra muzyka”.

Koncert „Przedświąteczne
granie – muzyka filmowa, kla-
syczna i kolędy”. Wystąpi trio
„Impresja” w składzie: Anna Mo-
carska (flet), Anna Piechura-Ga-
bryś (harfa), Iwona Rapacz
(wiolonczela). Wstęp wolny.*

NNiieeddzziieellaa,, 1144 ggrruuddnniiaa,, 1188..0000::
„W Starym Kinie ze Stanisławem
Janickim”. W programie: melo-
dramat „Światła wielkiego mia-
sta” (USA 1931, reż. Charles Cha-
plin). Wstęp wolny.*

PPoonniieeddzziiaałłeekk,, 1155 ggrruuddnniiaa,,
1199..0000:: spektakl młodzieżowy
„Piękno aktu”. Reż. Kamil Kwie-
ciński. Nagroda za reżyserię i
scenariusz własny na XX. Festi-
walu Teatralnym w L.O. im. Ja-
na Kochanowskiego w Warsza-
wie. Wstęp wolny.

WWttoorreekk,, 1166 ggrruuddnniiaa,,1188..0000::
„Przedświąteczny wieczór po-
etycko-muzyczny”. Swoje wier-
sze recytują poeci amatorzy:
Aleksandra Iskra, Janina Próch-
niewska, Elżbieta Zalewska, Ka-
zimierz Nowacki. Akompania-
ment muzyczny: Michał Adamo-
wicz. Wstęp wolny.

WWttoorreekk,, 1166 ggrruuddnniiaa,, 1199..0000:: Te-
atr Młodzieżowy Domu Sztuki
„Klucz z Wiolinowej” zaprasza
na premierę spektaklu „Teatrzyk
absurdu”,  wgtekstów Pierre’a
Gripari i Pierre’a Henri Cami.
Scenariusz i reżyseria: Wojciech
Sanejko. Wstęp wolny.*

W Galerii Domu Sztuki czyn-
na jest wystawa malarstwa Bar-
bary Włodarczyk p.n. „Pejzaże”.

Dom Sztuki zaprasza do 23
grudnia na Kiermasz Świątecz-
ny, czynny codziennie w godzi-
nach 10.00-17.00.

*Sfinansowano ze środków Dziel-
nicy Ursynów m.st. Warszawy.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 3355 1177

1144 ggrruuddnniiaa oo ggooddzziinniiee 1144
przedstawienie dla dzieci pt.„O
Judycie, Hologramesie i zaczaro-
wanych twarzach” w insceniza-
cji studenckiego Teatru Wolan-
dejskiego. Scenariusz i reżyse-
ria Piotr Kulczycki. Wstęp wolny
po uprzedniej rezerwacji. 

1144 ggrruuddnniiaa oo ggooddzziinniiee 1199 od-
będzie się świąteczny koncert
chóru Urynovia Cantabile Ursy-
nowskiego Uniwersytetu III Wie-
ku im J.U.Niemcewicz przy
SGGW pt.”W grudniową Cichą
Noc”. W programie kolędy i pa-
storałki a także utwory W.A.Mo-
zarta, G. Cacciniego i G. Verdie-
go. Dyrygent : Krystyna Kowal-
ska – Wojucka . Wstęp wolny po
uprzedniej rezerwacji. 

1188 ggrruuddnniiaa oo ggooddzziinniiee 1177..3300
zapraszamy na świąteczny kon-
cert „Gore gwiazda” młodych
pianistów ze studia edukacji mu-
zycznej „Klawiatura” działające-
go w naszym domu kultury. W
programie kolędy, pastorałki
oraz piosenki świąteczne w ukła-
dach fortepianowych oraz aran-
żacjach wokalnych i instrumen-
talnych. Wstęp wolny po uprzed-
niej rezerwacji. 

Trwają zapisy na zajęcia cy-
kliczne z technik tańca współ-
czesnego oraz metod teatralno-
-ruchowych w grupie Teatr Tań-

ca dla osób powyżej 15 roku ży-
cia. Zajęcia będą odbywać się
piątki w godzinach 19-21. Mie-
sięczny koszt zajęć 150 zł. Spo-
tkania prowadzone przez cho-
reografki Katarzynę Warowną i
Sarę Bocheńską. 

JJęęzzyykk NNiieemmiieecckkii dla początku-
jących. Dwie godziny, grupy 6 oso-
bowe, godzina lekcyjna 15 zł, pro-
wadząca Iwona Jędrych – Szynka.
Zapisy w placówce, tel. 855 35 17.
Zajęcia od 8 stycznia 2015. 

Bezpłatne konwersacje z języka
angielskiego w Domu Kultury Sto-
kłosy, pn i śr 18.30 – 20.30. Zapi-
sy Susan Carson tel. 501 195 313. 

JJęęzzyykk aannggiieellsskkii dla dzieci we
wtorki i środy. Wtorki 15-18, śro-
dy 16-19. Prowadzenie i zapisy
Beata Kałuska tel 604 99 02 68.  

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1111..1122 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim
w cyklu „Wczesnonowożytne im-
peria kolonialne: powstanie, roz-
kwit, upadek” pt.: „Powstanie
hiszpańskiego imperium w Ame-
ryce Środkowej i Południowej –
jego dzieje w XVI–XVIII wieku”.

1166..1122 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Andrzejem Karpińskim pt.:
„Sprawa polska w czasach I woj-
ny światowej (1914–1918)”.

1188..1122 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie w
cyklu Wieczorów Czwartkowych
z drem Piotrem Laskiem pt.: „O
królu neoficie, złym biskupie i ry-
cerzu rabusiu”. Po spotkaniu po-
dzielimy się opłatkiem i złożymy
sobie życzenia świąteczne.

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

AAkkrroobbaattyykkaa zzaaggoośśccii ww uurrssyynnoowwsskkiieejj AArreenniiee
Kibice akrobatyki sportowej będą mieli okazję do obejrzenia

zmagań akrobatów. Do Warszawy przyjeżdżają atleci z Ukrainy
i Białorusi aby zmierzyć swoje siły z czołówką akrobatów z Pol-
ski. Zapowiada się fascynujące widowisko. Teamy Ukrainy i Bia-
łorusi to czołówka światowa. 

Wszystko to już 20-go grudnia o godzinie 14.00 w ursynow-
skiej Arenie.  Zapraszamy wszystkich sympatyków akrobatyki,
tym bardziej, że nie zbyt często możemy obejrzeć akrobatykę na
żywo. Wstęp wolny, więc warto przyjść wcześniej aby zająć wy-
godne miejsca. 

J a n  W i e t e s k a
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