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Co z zielenią na Ursynowie?Najlepiej szachują w NATO

Czyt. str. 4 Czyt. str. 7 
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Kasprowy Ursynowa,
czyli Kopa Cwila 

służy już  nam 40 lat
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O d czasu, gdy świat dowie-
dział się o dramacie więź-
niów bodaj najstraszliw-

szego z niemieckich obozów kon-
centracyjnych - Auschwitz, tyle się
w skali międzynarodowej nie mó-
wiło o Oświęcimiu. A to nagłośnie-
nie znowu ma kontekst negatywny,
bo chodzi o to, że gdy fachowcy z
Biura Ochrony Rządu wieźli panią
premier Beatę Szydło ulicami tego
miasta, najbezczelniej w świecie
drogę zagrodziło im potężne drze-
wo, które z całą mocą uderzyło w
rządową beemwicę, rozwalając
przód pancernego skądinąd auta i
powodując uszkodzenia ciała szefo-
wej Rady Ministrów, a także jed-
nego z ochraniających ją agentów. 

Z darzenie to potwierdziło w
całej rozciągłości słuszność
polityki ministra środowi-

ska Jana Szyszki, której celem jest
- jak wyjaśniają media - przyspie-
szona wycinka drzew terroryzu-
jących kierowców w całym kraju,
iżby na drodze osób odpowiedzial-
nych za losy Rzeczypospolitej nie
pojawiała się żadna drewniana
przeszkoda. Po dokonaniu wycin-
ki będzie już u nas - na szczęście -
więcej BOR-u niż lasu. Podobno
rolę pomocniczą w zamachu na
panią premier odegrało niewinnie
wyglądające Seicento, co z kolei
rodzi podejrzenia,  że FIAT - na-
wet w sojuszu z General Motors -
nie jest nam bynajmniej życzliwy. 

N o, żarty żartami, tylko że
nie wszystkim jest w tej sy-
tuacji do śmiechu. Borow-

cy rozbijali się służbowymi autami
już w czasach poprzednich ekip
trzymających władzę, a zdarzenia
te były z reguły wyciszane. Ostatnio
jednak o rajdowych wyczynach
rządowych ochroniarzy jakby gło-
śniej, zwłaszcza od momentu, gdy
rajd Toruń - Warszawa pod egidą
komandora Antoniego Macierewi-
cza zakończył się karambolem kil-
ku aut. Jak poetycko stwierdzili
medialni sprawozdawcy - Niebie-
skie Koguty przegrały na Odcinku
Specjalnym z Czerwonymi Świa-
tłami. A skoro trasa Toruń - War-
szawa okazuje się trudniejsza od
trasy symbolizowanej oznacze-
niem Paryż - Dakar, to może do
przewozu ważnych osób angażo-
wać wyczynowców klasy Krzysz-
tofa Hołowczyca albo Kajetana Ka-
jetanowicza?

W różnych stacjach telewi-
zyjnych wypowiadają
się policyjni eksperci, za-

świadczający, że rządowe bryki
mogą w pewnych sytuacjach
mknąć niezgodnie z zasadniczymi
przepisami ruchu drogowego, co
jest równoznaczne z komunika-
tem: ratuj się, kto może! Obawiam
się wszakże, iż zawsze życzliwi rzą-
dowi policjanci mylą wymuszane z
największą ostrożnością pierw-
szeństwo przejazdu przy błyska-
niu kogutem z zupełnie niepotrzeb-
ną, a nawet niedopuszczalną bra-
wurą czy też całkowitą nieodpo-
wiedzialnością za zdrowie i życie -
zarówno transportowanych VIP-
ów, jak i osób postronnych. Tra-
giczny tego przykład mieliśmy aku-
rat w ruchu powietrznym, gdy w
2010  frunący do Smoleńska tu-
polew z prezydentem RP na pokła-
dzie rozwalił się u wrót lotniska, a

pogrzeb trzeba było wyprawić mię-
dzy innymi różnej maści funkcjo-
nariuszom cywilnym i wojskowym,
którzy - nie licząc się z procedura-
mi oraz lotniczym ABC - przyczyni-
li się do katastrofy. 

M ądry Polak po szkodzie -
to jakby za mało powie-
dziane. Pomijając jednak

kolizje drogowe, warto się zasta-
nowić nad potrzebą wspomnianej
wycinki drzew, dopuszczonej od
niedawna mocno zliberalizowany-
mi przepisami. Do tej pory wpraw-
dzie ochrona drzewostanu była po-
sunięta aż do przesady. Wiem o
tym najlepiej, mieszkając w parku

krajobrazowym na zalesionej dział-
ce, gdzie od czasu do czasu zacho-
dzi konieczność wycinania spróch-
niałych albo nadwątlonych przez
wichury sosen. Przy poprzednich
przepisach za samowolne ścięcie
drzewa groziły wprost drakońskie
kary na poziomie kilkudziesięciu
tysięcy złotych i więcej, więc aż
strach było dokonywać tego bez ofi-
cjalnej zgody, natomiast na legalne
usunięcie chylącego się do upadku
drzewa trzeba było czekać niekiedy
zbyt długo. Niemniej, wcześniejsze
uregulowania prawne zmuszały,
by mieć szacunek dla przyrody. Te-
raz zaś - niemal każdego dnia - po-

jawiają się informacje, że drzewa są
wycinane w Warszawie jak leci.
Czyli popadamy z jednej skrajności
w drugą. Na dodatek, nowe przepi-
sy w sposób wprost nieprawdopo-
dobny ingerują w prawa właścicie-
li zalesionych działek, których
ewentualne zbycie w całości uza-
leżnia się bodaj od zgody Lasów
Państwowych - co do części niezabu-
dowanej. Może by więc zrealizo-
wać ideał komunizmu i wszystko w
Polsce upaństwowić, skoro takie są
tendencje, taki “trynd”?

S am marzę o tym, żeby w
moim otoczeniu nie docho-
dziło do kolizji cywilizacji z

naturą. Kiedyś na Ursynowie roz-
bił się niedaleko mojego domu po-
tężny Ił-62, szorujący po koronach
drzew w Lesie Kabackim. Gdy
zmieniłem miejsce zamieszkania,
tuż obok, w Lasach Chojnowskich,
spadł helikopter z premierem Lesz-
kiem Millerem na pokładzie. Dla-
tego jadąc Puławską w kierunku
Piaseczna, baczę, by jakiś scho-
dzący do lądowania aeroplan nie
zahaczył mi o dach samochodu.
Mało kto pamięta zresztą, że w la-
tach dziewięćdziesiątych był tuż
przed Puławską wypadek lotni-
czy: Cessna, w której chyba zabra-
kło paliwa, nie dociągnęła do Okę-
cia, wpadając w inspekty dawne-
go PGR Mysiadło, a pilot i pasażer
się zabili. 

T ymczasem martwmy się
wszelako, co będzie ze śro-
dowiskiem naturalnym

Warszawy Południowej. Z wiel-
kim żalem obserwuję bowiem, jak
krok po kroku niszczy się zabu-
dową urokliwy zielony teren pod
Skarpą Ursynowską, ciągnący się
od alei Wilanowskiej do Powsina.
Rozumiem, że miasto musi się roz-
rastać, ale dzieje się to w sposób
niekontrolowany. Działki pod
Skarpą już dawno władze War-
szawy mogły wykupić od prywat-
nych właścicieli, gdy jeszcze się je
nabywało za bezcen. A przecież
urządzenie tam parku i zbudo-
wanie obiektów sportowych było-
by najwłaściwszym krokiem. No
cóż, zamiast tego mamy Miastecz-
ko Wilanów, świeżo postawioną
stację benzynową, rozrastające
się kolejne osiedla mieszkaniowe,
a wkrótce nad wilanowskimi łęga-
mi zostanie poprowadzona auto-
strada... 

M a c i e j  P e t r u c z e n k o
P A S S M I TA

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

CC zz yy  bb ęę dd zz ii ee  ww ii ęę cc ee jj  BB OO RR - uu  nn ii żż  ll aa ss uu ??CC zz yy  bb ęę dd zz ii ee  ww ii ęę cc ee jj  BB OO RR - uu  nn ii żż  ll aa ss uu ??
RYS. PETRO/AUGUST
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Urząd Dzielnicy Ursynów zatwierdził listę dróg, które zostaną wyremontowane w
2017 roku. Są to drogi zarówno na tzw. Wysokim Ursynowie, jak i na Zielonym Ur-
synowie. Zgodnie z informacją urzędu, „plan remontów dróg na 2017 r. obejmuje
16 lokalizacji na Zielonym Ursynowie oraz 26 lokalizacji na Wysokim Ursynowie.
Plan zawiera także wykaz miejsc, w których zaplanowano wykonanie oświetlenia –
w tym doświetlenie przejść dla pieszych”.

– Cieszę się, że dzięki zaangażowaniu zarządu dzielnicy oraz dostępności środków finansowych
będziemy mogli przeprowadzić tak potrzebne prace remontowe. Bezpieczeństwo jest naszym prio-
rytetem – zaplanowano wiele remontów chodników i przejść dla pieszych. Szczególną uwagę przy-
wiązujemy do bezpieczeństwa dzieci – dlatego w planie znalazły się doświetlenia przejść dla pieszych
w okolicach kilku placówek oświatowych – m. in. przy ul. Lanciego oraz ul. Bartoka. Część zaplano-
wanych prac dotyczy uruchomienia linii autobusowej, której tak oczekują mieszkańcy Krasnowoli. Wy-
konanie zaplanowanych inwestycji wpłynie zarówno na komfort i bezpieczeństwo, jak i na jakość ży-
cia naszych mieszkańców – mówi burmistrz Dzielnicy Robert Kempa.

Dokładny spis remontowanych ulic można znaleźć na stronie dzielnicy Ursynów www.ursynow.pl.

Dynamicznie startuje realizacja zwycięskich projektów III edycji Budżetu Partycy-
pacyjnego.  Już 23 lutego Urząd Dzielnicy Ursynów organizuje pierwszy z dwudzie-
stu pokazów realizowanych w ramach projektu „Bezpłatne seanse filmowe dla dzie-
ci”, który to projekt otrzymał poparcie 1511 mieszkańców. 

– Budżet Partycypacyjny daje wiele możliwości. Realizacja zwycięskich projektów sprawia, że Ur-
synów staje się jeszcze lepszym miejscem do życia. Powstają nie tylko trwałe inwestycje, takie jak np.
place zabaw czy siłownie plenerowe, lecz także projekty upiększające nasze otoczenie takie jak mu-
rale czy nasadzenia zieleni. Bardzo cenne są także projekty dedykowane są rodzinom. Cykl bezpłat-
nych seansów filmowych dla dzieci, to okazja do świetnej zabawy zarówno dla dzieci jak i rodziców
– mówi Łukasz Ciołko, zastępca burmistrza Dzielnicy Ursynów.

Wśród dwudziestu zaplanowanych pokazów są propozycje zarówno dla starszych, jak i młod-
szych dzieci. Najmłodsi mieszkańcy Ursynowa zobaczą zarówno nowości filmowe, takie jak film „Był
sobie pies” który inauguruje cykl, jak i  klasykę polskiej animacji, np. przygody Bolka i Lolka czy Rek-
sia. Informacje o terminach seansów są dostępne na stronie internetowej www.ursynow.pl.

JAK ZDOBYĆ BEZPŁATNĄ KARTĘ WSTĘPU?
WWsszzyyssttkkiiee ffiillmmyy mmoożżnnaa oogglląąddaaćć nniieeooddppłłaattnniiee ww MMuullttiikkiinniiee,, aallee oobboowwiiąązzuujjąą kkaarrttyy wwssttęęppuu,, kkttóórree bbęęddzziiee

mmoożżnnaa ooddeebbrraaćć ww PPuunnkkcciiee IInnffoorrmmaaccjjii ww UUrrzzęęddzziiee DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww,, aall.. KKEENN 6611,, ww kkaażżddyy ppoonniieeddzziiaałłeekk
ppoopprrzzeeddzzaajjąąccyy sseeaannss,, ww ggooddzziinnaacchh 1188..0000 –– 2200..0000.. KKaarrttyy wwssttęęppuu pprrzzyyssłłuugguujjąą wwyyłłąącczznniiee ddzziieecckkuu wwrraazz zz ooppiiee-
kkuunneemm,, kkttóórryy jjeeddnnoorraazzoowwoo mmoożżee ppoobbrraaćć ddwwiiee jjeeddnnoooossoobboowwee wweejjśścciióówwkkii.. 

PPAASSSSAA:: BBęęddąącc mmiieesszzkkaańńcceemm UUrrssyynnoowwaa,, rreepprree-
zzeennttuujjee ppaann PPoollsskkęę ww ccoorroocczznnyycchh zzaawwooddaacchh NNAA-
TTOO CChheessss.. PPrroosszzęę pprrzzyybblliiżżyyćć cczzyytteellnniikkoomm ““PPaassssyy””
ccoo ttoo zzaa zzaawwooddyy ii jjaakkaa jjeesstt iicchh hhiissttoorriiaa??

SSŁŁAAWWOOMMIIRR KKĘĘDDZZIIEERRSSKKII:: Oficjalne Mistrzo-
stwa NATO w Szachach trwają od 1989 r., wcze-
śniej były organizowane tzw. Turnieje NATO. Pol-
ska uczestniczy w rozgrywkach nieprzerwanie
od 2002 r., najczęściej zajmując drużynowo miej-
sce na podium. Ja natomiast biorę udział w tych
zawodach od 2009 r. jako grający kapitan druży-
ny Wojska Polskiego, przy czym od 2012 jestem se-
kretarzem Międzynarodowego Wojskowego Komi-
tetu Szachowego, który jest odpowiedzialny za
rozwój tej dyscypliny sportu w ramach Sojuszu
Północnoatlantyckiego. Dodam, że przewodni-
czącym Komitetu jest płk Tomasz Malinowski.

JJaakkii jjeesstt cceell ttyycchh zzaawwooddóóww ??
Celem sportowym rywalizacji jest wyłonienie

Drużynowego i Indywidualnego Mistrza NATO
w Szachach. Poprzez królewską grę promujemy
nasze siły zbrojne na arenie sojuszniczej, integru-
jemy się z innymi armiami, poznajemy ich kultu-
rę oraz obyczaje.

JJaakkiiee eemmooccjjee ttoowwaarrzzyysszząą rroozzggrryywwkkoomm??

Zawodnicy walczą zaciekle o punkty przy sza-
chownicy, ale są jednocześnie bardzo przyjaźnie
nastawieni do siebie. Jednym z przykładów takiej
postawy jest wymiana drobnych upominków
przed partią. Zwykle symbolizują one region, z
którego pochodzi dany gracz. Dlatego cieszę się,
że Urząd Dzielnicy Ursynów wyposaża mnie w
materiały, którymi mogę promować naszą małą
ojczyznę

JJaakkii wwyynniikk uuddaałłoo ssiięę oossiiąąggnnąąćć ww zzeesszzłłyymm rroo-
kkuu??

W Akademii Obrony w Shrivenham w Wielkiej
Brytanii zostaliśmy po zaciętej rywalizacji Dru-
żynowymi Mistrzami NATO. Jest to historyczne
zwycięstwo, gdyż po raz pierwszy stanęliśmy na
najwyższym podium tych zawodów.

JJaakkiiee ssąą ppllaannyy ppoollsskkiieejj rreepprreezzeennttaaccjjii nnaa tteenn rrookk??
Oczywiście obrona tytułu – już w marcu br. w

Budapeszcie na Węgrzech. Będziemy grać złotym
składem z Anglii, przy czym naszymi najgroźniej-
szymi konkurentami będą zespoły z Niemiec i Da-
nii.

DDzziięękkuujjeemmyy zzaa rroozzmmoowwęę ii żżyycczzyymmyy ppoowwooddzzee-
nniiaa ppooddcczzaass mmaarrccoowwyycchh zzaawwooddóóww!!

W ubiegły  weekend w hali „HAWAJSKA”
przy ul. Dereniowej 48 odbyły się Półfi-
nały Mistrzostw Polski Juniorów Star-
szych w koszykówce. Gospodarzem roz-
grywek był działający przy Gimnazjum
nr 92 na Koncertowej (Warszawa-Urs-
ynów) – UKS GIM 92. Dzięki dobrym wy-
nikom ursynowska młodzież weźmie
udział w rozgrywkach finałowych. 

Organizatorem Turnieju Finałowego Juniorów
Starszych U20M będzie Gdyński Klub Koszyków-
ki Arka Gdynia SA. Turniej finałowy odbędzie się
w dniach 22 - 26 lutego.

– Przed sezonem marzyłem, żeby był finał Mi-
strzostw Polski i jest. Świetnie. Co dalej, to zoba-
czymy. Zespół z Kutna znamy, ich zawodnicy też
grają w II lidze z nami w grupie. Z wrocławskimi
zespołami – oni muszą zagrać nieco gorzej, my dać
z siebie wszystko i możemy namieszać. Po zespo-
le widzę, że nie przegramy żadnego meczu w
szatni, a to najistotniejsze. Jesteśmy jedynym ze-
społem ze stawki, który ma aż ośmiu zawodników
z trzynastu, którzy nigdy nie grali na poziomie
centralnym rozgrywek. Chłopaki są głodni gry i
sukcesów. Chcę bardzo podziękować za wsparcie
ze strony Dzielnicy i fachowość pracowników
UCSiR-u. To była trudna operacja, bo w weekend
przy Dereniowej był nasz turniej i mecze seniorów
KS Metro oraz KK Warszawa. Wszystko przebie-
gło bardzo sprawnie, bez żadnych zakłóceń. Jeste-
śmy za to bardzo wdzięczni. Cieszy też, że Dziel-
nica cały czas nas wspierała. Bez tego organizacja
przez nas zawodów nie byłaby możliwa” – po-
wiedział trener UKS Gim 92 Ursynów Warszawa
Marek Popiołek.

WWyynniikkii rroozzeeggrraannyycchh nnaa UUrrssyynnoowwiiee mmeecczzóóww::
Biofarm Basket Junior Pozna – STK Czarni Per-

la Słupsk  104:60
MKS Dąbrowa Górnicza – UKS Gim 92 Ursynów

Warszawa  37:72
Biofarm Basket Junior Poznań – MKS Dąbrowa

Górnicza  83:48

STK Czarni Perla Słupsk – UKS Gim 92 Ursynów
Warszawa  63:84

MKS Dąbrowa Górnicza – STK Czarni Perła
Słupsk 77:81

UKS Gim 92 Ursynów Warszawa – Biofarm Ba-
sket Junior Poznań 72:77

Skwer imienia 
Grzegorza Nawrockiego coraz bliżej

Czy powstanie skwer imienia Grzegorza Nawrockiego? Wniosek w tej sprawie skierowało do Za-
rządu Dzielnicy Ursynów Stowarzyszenie Mieszkańców SMB “Jary”. „Grzegorz Nawrocki miesz-
kał w budynku przy Cybisa 3, obok skweru. Skwer został w ubiegłym roku przebudowany w ra-
mach Budżetu Partycypacyjnego Ursynowa, może stanowić wizytówkę tej części Ursynowa i nada-
nie mu nazwy od nazwiska mieszkającego obok Grzegorza Nawrockiego – reportera, fotografa, dra-
maturga i wydawcy (14 stycznia przypadała 19. rocznica jego śmierci) przyczyni się do identyfi-
kacji kulturowej Ursynowa” – czytamy w złożonym 14 stycznia br. wniosku.

Rada Dzielnicy Ursynów pozytywnie odniosła się do  propozycji mieszkańców uczczenia pamię-
ci Grzegorza Nawrockiego poprzez nadanie nazwy „Skwer im. Grzegorza Nawrockiego”. Przyję-
ta przez ursynowskich radnych uchwała nr XXXV/197/2017  z 7 lutego 2017 r. została już przeka-
zana dyrektorowi Biura Geodezji i Katastru. W uchwale radni wnioskują o  nadania nazwy skwe-
rowi położonemu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 313 przy Cybisa 1, budynkami przy Cybisa 3,
5 i 7 oraz Arctowskiego 28.

Urząd Dzielnicy Ursynów informuje 

Wielkie remonty dróg

Wywiad z podpułkownikiem Sławomirem  Kędzierskim

Drużynowi Mistrzowie NATO

UKS Gim 92 Ursynów Warszawa w turnieju finałowym

20 seansów filmowych dla najmłodszych 

Dzieci bezpłatnie do Multikina!

FFoottoo - CCaarrll PPoorrttmmaann.. ZZwwyycciięęsskkaa ddrruużżyynnaa zz ggłłóówwnnyymm ttrrooffeeuumm - ssttaattuueettkkąą kkrróóllaa dduuńńsskkiieeggoo KKaannuuttaa II.. OOdd
lleewweejj ddoo pprraawweejj ppoorr.. MMaatteeuusszz SSyyppiieeńń,, kkpprr.. ppcchhoorr.. KKaammiill CCiicchhyy,, ppppłłkk SSłłaawwoommiirr KKęęddzziieerrsskkii,, ppppoorr.. DDaa-
rriiuusszz SSyycczz,, kkpprr.. ppcchhoorr.. MMaarrcciinn PPiieettrruusszzeewwsskkii,, ssiieerrżż.. ppcchhoorr.. DDaammiiaann GGrraacczzyykk,, RRaaffaałł PPrrzzeeddmmoojjsskkii..

Celnie rzucali do kosza
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Stowarzyszenie Nasz Ursynów zwraca się do Was z propozycją stworzenia wspólne-
go albumu z okazji 40 lat istnienia naszej Dzielnicy.

W związku z tym prosimy Was o przesyłanie swoich wspomnień dotyczących wydarzeń, które mia-
ły miejsce na Ursynowie.

Wydarzeń, o których wiedziała cała Warszawa, Polska, Europa ale również o tych, którymi żył wasz
blok czy ulica.

Chodzi o wydarzenia miłe, tragiczne, spektakularne, niepowtarzalne; takie jak np. kręcenie kul-
towego serialu komediowego TVP w reżyserii Stanisława Barei – “Alternatywy 4”, jak koncerty Geo-
rge’a Michaela, U2, Rolling Stones, Depeche Mode na Wyścigach; jak budowa metra czy przerażają-
ca katastrofa samolotu Ił-62M w Lesie Kabackim.

Prosimy o kilka zdań, opisujących Wasze wspomnienia, a jeśli posiadacie w swoich zasobach do-
kumentujące zdjęcia i możecie je nam udostępnić, będziemy przeszczęśliwi. (Wspomnienia wraz ze
zdjęciami będą traktowane priorytetowo w naszym albumie)

Wspomnienia i zdjęcia, którymi chcielibyście się podzielić, prosimy o przesłanie pod adres: kon-
takt@naszursynow.org

Wszystkie historie, opisy, zdjęcia opublikujemy w specjalnym, unikatowym albumie, który wy-
damy w limitowanej liczbie 100 egzemplarzy.

Planujemy stworzyć album składający sie z 40 osobnych wspomnień na 40-lecie Ursynowa.
Oczywiście, osoby, które prześlą nam swoje reminiscencje, będą w nim wspomniane i otrzymają

ten pamiątkowy album.
Poza tym tę niepowtarzalną pamiątkę będzie można wygrać w specjalnie organizowanych konkur-

sach i akcjach, z których przychód zostanie przeznaczony na cele charytatywne dla mieszkańców Ur-
synowa.

Premierę albumu o Naszym Ursynowie planujemy podczas Dni Ursynowa (9 czerwcu 2017 roku).
Pytajcie swoich rodziców, dziadków, wujków i ciocie o różne wspomnienia związane z naszą

Dzielnicą.
Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie: www naszursynow.org/album
OORRGGAANNIIZZAATTOORREEMM AAKKCCJJII JJEESSTT SSTTOOWWAARRZZYYSSZZEENNIIEE NNAASSZZ UURRSSYYNNÓÓWW

Drodzy mieszkańcy Ursynowa!
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Wielu już by zmiękła rura, gdyby nie prokuratura...

Kogo bronili dotychczas stróże prawa?
Już 4 marca wejdzie w życie no-
wa ustawa o prokuraturze. Pod
koniec stycznia uchwalił ją Sejm
i bez poprawek przyjął Senat.
Opinie są krańcowo różne – od
negatywnych, artykułowanych
m. in. przez Krajową Radę Są-
downictwa, do pozytywnych –
wyrażanych przez wielu Pola-
ków i dziennikarzy uprawiają-
cych dziennikarstwo śledcze.

Jest to poważna zmiana ustrojo-
wa w funkcjonowaniu prokura-
tur, dotyczy bowiem 6 tys. pro-

kuratorów, 11 prokuratur apelacyjnych,
45 okręgowych i 357 rejonowych. Naj-
ważniejsza ze zmian to połączenie funk-
cji ministra sprawiedliwości i prokurato-
ra generalnego. Zniknie kadencyjność
stanowisk szefów jednostek prokuratu-
ry, a w miejsce prokuratur apelacyjnych
powstaną regionalne. Miejsce Prokura-
tury Generalnej zajmie Prokuratura Kra-
jowa. W łonie tej instytucji powstanie
wydział spraw wewnętrznych ds. prze-
stępstw popełnianych przez sędziów,
prokuratorów i asesorów. Prokuratury
apelacyjne zostaną przekształcone w
regionalne. Prokurator Generalny bę-
dzie miał przywilej przejmowania i pro-
wadzenia na poziomie Prokuratury Kra-
jowej spraw zawiłych i o dużym zna-
czeniu dla państwa oraz społeczeń-
stwa. Zniknie również prokuratura
wojskowa, która stanie się częścią
prokuratury powszechnej Zmia-
ny w prokuraturze wydają się
niezbędne. Praca prokuratorów
jest od lat coraz ostrzej krytyko-
wana przez media (m. in. afera
Amber Gold), w tym także przez
„Passę” (m. in. niechlujstwo i opie-
szałość w sprawie reprywatyzacji
nieruchomości przy ul. Narbutta 60
na Mokotowie). Rozdzielenie funkcji
ministra sprawiedliwości i prokuratora
generalnego nie sprawdziło się. Prze-
słuchania prowadzone w sprawie afery
Amber Gold przez sejmową komisję
śledczą obnażają nicość instytucji o na-
zwie prokuratura. Wiceprzewodniczą-
cy komisji trafnie określił stan gdańskiej
prokuratury, odpowiedzialnej za umoż-
liwienie szefowi Amber Gold Marcino-
wi P. okradzenie kilkunastu tysięcy osób
na ponad 800 milionów złotych, jako
obraz nędzy i rozpaczy. 

Wtej bulwersującej sprawie
powinno spaść wiele pro-
kuratorskich głów, bowiem

komisja ma coraz więcej dowodów po-
zwalających na postawienie tezy, że kil-
koro gdańskich prokuratorów osłaniało
oszusta, a to poraża świadomość zwy-
kłego zjadacza chleba. Dlatego bardzo
dobrym pomysłem jest powołanie w
strukturach Prokuratury  Krajowej wy-
działu wewnętrznego, samodzielnej ko-
mórki do prowadzenia postępowań
przygotowawczych w sprawach prze-
stępstw popełnianych przez prokurato-
rów, sędziów i asesorów.  Tymczasem
Krajowej Radzie Sądownictwa nie podo-
ba się, że wydział wewnętrzny będzie
mógł oskarżać kolegów z branży przed
sądem. Na przykład prokurator Mateusz
Wolny uważa, że nowa ustawa to po-
wrót do ciemnej komuny. – Prokuratu-
rze grozi paraliż – złowrogo wieszczą
w KRS. Poseł – sprawozdawca Marek
Ast wyjaśnia, że obawy są nieuzasad-
nione, ponieważ prokuratorzy, którzy
odejdą, zostaną zastąpieni nowymi, po-
zyskanymi z innych zawodów prawni-
czych.  Jego zdaniem, prokuraturze nie
grozi paraliż. Przy zmianach ustrojo-
wych zawsze obserwuje się większą licz-
bę rezygnacji ze służby. To stwarza jed-
nakowoż szansę dla młodych, którzy
chcieliby trafić do zawodu. Dla starszych
i doświadczonych stwarza zaś możli-
wość awansu. Ministerstwo Sprawiedli-
wości szacuje, że ze służby odejdzie oko-
ło 300 prokuratorów, w zdecydowanej
większości z prokuratur okręgowych.
W ministerstwie uważają, że jest to efekt
nie tylko niezadowolenia z wejścia w
życie nowej ustawy, ale również owoc re-
formy emerytalnej sprzed lat.

WEuropie przeważają dwa
modele prokuratur.  W
pierwszym, instytucja ta

znajduje się w obrębie władzy wyko-

nawczej, gdzie rola główna przypada
ministrowi sprawiedliwości, który jed-
nocześnie jest prokuratorem general-
nym. Tak jest na przykład we Francji. W
drugim, prokuratura pozostaje poza wła-
dzą wykonawczą, jak m. in. w Niem-
czech, a w Szwecji stanowi wyodrębnio-
ny z organów państwowych pion, zaś
prokurator generalny powoływany jest
przez parlament. Tak jest też w Słowacji,
Słowenii i na Węgrzech.  Natomiast pro-
kuratura amerykańska, będąca dla resz-
ty świata niedościgłym wzorcem, to mo-
del unikatowy. Prokuratorzy USA nie
mają odpowiedników na świecie, cechu-
je ich bowiem wyjątkowa niezależność.
Jest to jednak model sprawdzany i
sprawdzony przez ponad 100 lat. To są
również odpowiednio dobierani i wy-
bierani ludzie, skrupulatnie przestrze-
gający kodeksu etyki i nadzorowani
przez stanowe komisje dyscyplinarne,
działające w oparciu o zapisy tego kodek-
su. W USA znakomicie działa system
dyscyplinowania prokuratorów
popełniających błędy.
Mogą być ści-
gani w są-

dach, bądź
poddawani ocenie
inspektora zawodowej od-
powiedzialności działającego w de-
partamencie sprawiedliwości. Amery-
kańskie kodeksy etyki prokuratorów i
sędziów są wzorem dla innych krajów. 

WPolsce, niestety, nie może-
my pozwolić sędziom i pro-
kuratorom na pełną nieza-

leżność. W przypadku sędziów pełna
niezależność powinna przysługiwać im
wyłącznie w orzekaniu, bo jest to pod-
walina i fundament sądownictwa w de-
mokratycznym państwie prawa. Ale z tą
niezależnością w orzekaniu różnie
ostatnio bywa, czego najlepszym do-
wodem jest przypadek międzynarodo-
wego oszusta o pseudonimie “Hoss”.
Ścigany w kilku krajach Europy za mi-
lionowe wyłudzenia metodą “na
wnuczka” wpadł wreszcie w ręce poli-
cji i został doprowadzony przed obli-
cze sądu. Tymczasem Wysoki Sąd –
miast zastosować areszt tymczasowy –
wypuścił groźnego przestępcę na wol-
ność za kilkusettysięcznym poręcze-
niem majątkowym i zarządził dozór po-
licyjny. “Hoss” bez mrugnięcia okiem
wpłacił kaucję i zapadł się pod ziemię.
Rzekomo ciężko choruje. Tak ciężko,
że nie jest w stanie codziennie meldo-
wać się na posterunku policji. Trudno w
parlamentarnych słowach ocenić decy-
zję sędzi Katarzyny Zaczek – Czech z Są-
du Rejonowego Warszawa – Mokotów,
na usta cisną się bowiem wyrazy moc-
no niecenzuralne. 

Pojawia się okazja, by w sposób
płynny przenieść się na nasze
mokotowsko-ursynowskie po-

dwórko, które podlega jurysdykcji Pro-
kuratury Rejonowej Warszawa – Mo-
kotów i mokotowskiemu Sądowi Rejo-
nowemu. Tamtejsza prokuratura to był
w naszej ocenie kolejny, po prokuratu-
rze gdańskiej, obraz nędzy i rozpaczy.
Przynajmniej do niedawna, za rządów
rejonowej prokuratorki Małgorzaty Sze-
roczyńskiej. W sprawie naszych donie-
sień o ewidentnych nieprawidłowo-
ściach przy reprywatyzacji nierucho-
mości przy ul. Narbutta 60 popełniono
tyle błędów, dopuszczono się tylu nie-
chlujstw, że można by nimi obdzielić

kilka prokuratur. I nie jest to wyłącz-
nie nasza subiektywna ocena, lecz rów-
nież Prokuratury Okręgowej w Warsza-
wie, która w sierpniu ubiegłego roku
wzięła się za tę sprawę. 

Zdokonanej przez okręgówkę
analizy akt prokuratury na
Mokotowie wynika, że usiło-

wano rozwodnić sprawę Narbutta 60,
odmawiając wszczynania śledztw, uma-
rzając te wszczęte bez przeprowadzenia
jakichkolwiek czynności, odmawiano
przyjęcia ustnych zawiadomień o prze-
stępstwie i uznawania za stronę w po-
stępowaniu osób będących stroną. Po-
dejmowano decyzje nie przedstawia-
jąc uzasadnienia, zaś umarzając kolej-
ne postępowania, powoływano się na
to, że były już one rzekomo prowadzo-
ne i kończyły się umorzeniami. Jednym
słowem – spychologia na całym froncie.
W marcu 2015 r. sierżant z wydziału do-
chodzeniowo-śledczego mokotowskiej

komendy policji odmówił wszczęcia
śledztwa w sprawie przekroczenia
uprawnień przez urzędników miasta
stołecznego Warszawy przy prywaty-
zacji nieruchomości Narbutta 60. Po-
stanowienie wydane przez policjanta
zatwierdziła mokotowska prokurator
Marzena Łubik-Ogłozińska. Ponad rok
później Prokuratura Okręgowa uzna-
ła, że w trakcie prowadzonych czynno-
ści sprawdzających przystąpiono do
przesłuchania urzędnika Biura Gospo-
darki Nieruchomościami Jerzego M.
bez pozyskania i analizy akt postępowa-
nia reprywatyzacyjnego, co przesłu-
chanie to czyniło mało przydatnym.    

Wlipcu 2015 r. policjantka z
tego samego wydziału umo-
rzyła śledztwo w sprawie

przekroczenia uprawnień przez urzęd-
ników BGN. Postanowienie o umorzeniu
zatwierdziła prokurator Katarzyna Ka-
linowska-Rinas z Prokuratury Rejono-
wej Warszawa – Mokotów, prywatnie
żona urzędującego wiceburmistrza Mo-
kotowa. Postanowienie uzasadniła tym,
że “w niniejszej sprawie jest już prowa-
dzone postępowanie przygotowawcze
(6 Ds. 193/15/I), a wydane w postępo-
waniu postanowienie o odmowie wsz-
częcia śledztwa nie posiada waloru pra-
womocności”. Czyli, klasyczny prawni-
czy ping-pong. Prokuratura Okręgowa
ustaliła, że Rinas popełniła błąd i uzna-
ła decyzję o umorzenia śledztwa 6 Ds.
193/15/I za niezasadną, zwłaszcza że w
sprawie tej nie podjęto właściwych czyn-
ności procesowych. Ta sama policjant-
ka w marcu 2016 r. odmówiła wszczęcia
śledztwa w sprawie przekroczenia
uprawnień przez Jerzego M. poprzez
wydanie w maju 2014 r. decyzji admini-
stracyjnej umożliwiającej sprzedaż nie-
ruchomości przy ul. Narbutta 60 spad-
kobiercom Jerzego Radoszewskiego.
Postanowienie o odmowie wszczęcia
śledztwa zatwierdziła mokotowska pro-
kurator Agnieszka Surmaczyńska-Kali-
nowska. Ewidentne wątpliwości związa-
ne z reprywatyzacją Narbutta 60, któ-
rych nie dostrzegła Surmaczyńska – Ka-

linowska, zostały dostrzeżone przez sę-
dzię Martę Bujko z Sądu Rejonowego
dla Warszawy-Mokotowa. Sędzia uzna-
ła postanowienie za przedwczesne, wy-
tknęła prokuraturze błąd polegający na
nieprzesłuchaniu Jerzego M.(sic!) na
tzw. okoliczność i nakazała kontynu-
owanie postępowania. 

Urzędnik ten został ostatnio za-
trzymany przez agentów CBA
i przewieziony na przesłucha-

nie do Prokuratury Regionalnej we Wro-
cławiu. Chodziło o jego udział w prze-
stępczej reprywatyzacji słynnej, wartej
160 mln zł działki budowlanej przy Pl.
Defilad 1 (d. Chmielna 70). Jerzego M.
zwolniono za kaucją i zastosowano wo-
bec niego dozór policyjny. W dniu 23
stycznia br. wrocławska prokuratura po-
informowała nas, że materiały postępo-
wania dotyczące niedopełnienia obo-
wiązków przez pracowników Urzędu
m. st. Warszawy (w tym Jerzego M.) w
sprawie reprywatyzacji nieruchomości

przy ul. Narbutta 60 zostały dołą-
czone do akt śledztwa pro-

wadzonego przez
Wydział I ds.

Przestępczości
Gospodarczej PR we

Wrocławiu o sygnaturze RP I
Ds. 42.2016 celem wspólnego prowa-
dzenia. Wszystko wskazuje na to, że Je-
rzy M. jeszcze nie raz będzie musiał bro-
nić się przed prokuratorskimi zarzutami.
Koronnym przykładem niechlujstwa
prokuratorów z Mokotowa było zaak-
ceptowanie umorzenia przez policjant-
kę z KRP Warszawa II dochodzenia w
sprawie poświadczenia nieprawdy w
dokumencie urzędowym przez urzędni-
ka BGN delegatury w dzielnicy Moko-
tów. Sprawa z punktu widzenia orga-
nów ścigania nie powinna podlegać żad-
nej dyskusji. Osobiście dostarczyłem bo-
wiem do prokuratury zawiadomienie o
uzasadnionym podejrzeniu popełnie-
nia przestępstwa urzędniczego wraz z
fałszywym dokumentem, w którym
urzędnik poświadczył własnym podpi-
sem, że budynek przy ul. Narbutta po-
wstał przed 1945 r. Tymczasem powstał
on w 1955 r., co jest uwidocznione do-
słownie w każdym dokumencie znaj-
dującym się w archiwum urzędu dziel-
nicy Mokotów. 

R óżnica w datach miała dla
sprawy reprywatyzacji tej nie-
ruchomości kluczowe znacze-

nie. Gdyby udało się “przepchnąć” fał-
szywkę, spadkobiercy byłego właścicie-
la działki przy Narbutta 60 nie musieli-
by wykupować od miasta 10 mieszkań
komunalnych. Otrzymaliby je gratis
wraz z przekazanym w wieczyste użyt-
kowanie gruntem. Mimo posiadania
ewidentnego dowodu w postaci sfałszo-
wanego dokumentu, śledcza Elwira
Chodkiewicz umorzyła dochodzenie
“wobec braku danych dostatecznie uza-
sadniających popełnienie czynu zabro-
nionego”. Nadzorująca dochodzenie
prokurator z Mokotowa nie zareagowa-
ła. Kolejnym przykładem potwierdzają-
cym niechlujstwo, nieróbstwo i wręcz
bezczelność mokotowskich prokurato-
rów jest przypadek mieszkańca Moko-
towa Sławomira J. W lipcu ubiegłego
roku mężczyzna wylicytował na interne-
towej aukcji zegarek marki “Atlantic”.
Mimo że wpłacił na konto sprzedające-
go stosowną kwotę, zegarka nie otrzy-
mał. Postanowił ścigać nieuczciwego

sprzedawcę, tym bardziej, że w sierpniu
liczba wyświetleń oszukańczej oferty, z
tym samym zegarkiem, przekroczyła
trzy tysiące. Istniało więc uzasadnione
podejrzenie, że oszust mógł narazić na
straty nawet kilka tysięcy osób. Sławo-
mir J. złożył w mokotowskiej prokuratu-
rze zawiadomienie o podejrzeniu po-
pełnienia przestępstwa. 

W e wrześniu wspomniana
wyżej prokurator Agniesz-
ka Surmaczyńska-Kali-

nowska wydała postanowienie o od-
mowie wszczęcia dochodzenia. W mą-
drych słowach poinformowała, że “zda-
rzenie stanowi delikt cywilnoprawny i
winno być w pierwszej kolejności do-
chodzone na drodze powództwa cywil-
nego przed właściwym sądem po-
wszechnym”. Pouczyła również natrę-
ta, iż “prawo karne stanowi swoiste ul-
tima ratio i winno być wykorzystywane
w ostateczności”. Łacińskie ultima ratio
oznacza ostateczny środek.  Taka posta-
wa na dobre rozsierdziła Sławomira J.
Jak miałby wytoczyć sprawę cywilną
komuś, o kim nic nie wie i nie posiada
żadnych narzędzi prawnych, by móc
ustalić jego nazwisko i adres? Przecież
nie sposób sądzić się z anonimem. To
akurat prokuratorka z wykształceniem
prawniczym powinna wiedzieć, zatem
odesłanie obywatela do sądu cywilne-
go bez wcześniejszego ustalenia per-

sonaliów oszusta (co dla prokuratury
nie jest żadnym problemem) i prze-
kazania ich poszkodowanej osobie
można odebrać jako wyjątkowo
kiepskiej jakości żart, by nie powie-
dzieć – bezczelność. Sławomir J. po-

skarżył się na Surmaczyńską-Kali-
nowską do sądu. Na początku grudnia

otrzymał od niej urzędową korespon-
dencję w postaci kolejnego postano-
wienia. Pani prokuratorka doniosła mu,
że po zapoznaniu się z aktami sprawy
numer taki i taki oraz z jego zażaleniem
postanawia je uwzględnić i podjąć na
nowo postępowanie. Zastanawiają sło-
wa “po zapoznaniu się z aktami spra-
wy”. Czyżby prokuratorka odmówiła
w sierpniu wszczęcia dochodzenia w
ogóle nie czytając akt? Na to wycho-
dzi. Nadal jednak na Mokotowie nic nie
robiono w sprawie, o czym Sławomir J.
dowiedział się z listu, który w styczniu
skierował do niego naczelnik wydziału
kryminalnego KRP w Olkuszu. 

Okazuje się, że jednostka ta
prowadzi dochodzenie prze-
ciwko Ewelinie G. w sprawie

szeregu oszustw internetowych. W dniu
13 lutego prowadzący dochodzenie po-
licjant z Olkusza zwrócił się do KRP II na
Mokotowie o przekazanie do swojej ma-
cierzystej jednostki policji akt postępo-
wania w sprawie oszustwa na szkodę
Sławomira J. Co w tej sytuacji ma do po-
wiedzenia pani prokurator Agnieszka
Surmaczyńska-Kalinowska, która mając
przed sobą doniesienie o bardzo, bardzo
uzasadnionym popełnieniu przestęp-
stwa internetowego, odesłała poszkodo-
wanego obywatela na drogę cywilną
bezczelnie pouczając go, iż “prawo kar-
ne stanowi swoiste ultima ratio i winno
być wykorzystywane w ostateczności”?
Wszak Sławomir J. doniósł jej, że oszu-
kańcza oferta ma już ponad 3 tys. wy-
świetleń, więc istnieje uzasadnione po-
dejrzenie, iż oszuści nadal prowadzą
przestępczą działalność. I to na dużą
skalę. No i włos im z głowy nie spadnie
przy takich działaniach prokuratorów.

Opisane wyżej przypadki w
pełni obrazują stan i efektyw-
ność polskiej prokuratury. To

bardzo poważny argument na rzecz
przegłosowanej w Sejmie nowej ustawy.
Prokuraturę należy zreorganizować tak,
by pewne osoby z Mokotowa, z Gdań-
ska i im podobne z terenu całej Polski,
odziane w togi z czerwonymi wyłoga-
mi, pożegnały się ze służbą. Nasze smut-
ne doświadczenia, wynikające z kon-
taktów i wieloletniej obserwacji pracy
mokotowskiej prokuratury, uzasadnia-
ją postawienie tezy, że jej siedziba po-
winna zostać zrównana z ziemią, ni-
czym Kartagina za sprawą Scypiona
Emiliana, wybudowana na nowo i ob-
sadzona nowym personelem.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  
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Ustanowienie użytkowania wieczystego

Grunt to grunt...
–– ......ii nnaarroozzrraabbiiaalliiśścciiee......
– ?
–– LLuuddzziiee ssąą ppooddeenneerrwwoowwaannii ppooddwwyyżż-

kkaammii cczzyynnsszzuu ii ttoo ccaałłkkiieemm ssppoorryymmii
– To prawda, średnio podwyżka czyn-

szu wyniosła 20% na mieszkanie w IV
enklawie, bo o niej mówimy (ul. Grze-
gorzewskiej, Szolc-Rogozińskiego nie
dotyczy budynków z numerami 15, 17,
19, 21). A skąd się wzięła? To skutek
ustanowienia użytkowania wieczyste-
go, a konkretnie umowy pomiędzy na-
szą spółdzielnią a Miastem Stołecznym
Warszawą, co zresztą domagano się na
grupach członkowskich i zebraniach
przedstawicieli. To był najważniejszy
problem spółdzielców poruszany na ze-
braniach.

–– CCoo ttoo ddaajjee ssppóółłddzziieellccyy??
– Uregulowanie stanu własnościo-

wego gruntu pod budynkami wraz z
gruntami niezbędnymi do obsługi bu-
dynków: dróg, parkingów i śmietników.
Z tym wiąże się możliwość już od dziś
zakładania nowych ksiąg wieczystych,
(spółdzielcy którzy je założyli wcze-
śniej, nie muszą ich aktualizować), mo-
gą już zaciągać kredyty hipoteczne, a
wtedy cena ich mieszkań wzrośnie i bę-
dzie ułatwiona droga sprzedaży. Wła-
sność, niestety kosztuje!

–– AA jjeeśśllii kkttoośś nniiee cchhccee pprrzzyyjjąąćć uużżyyttkkoo-
wwaanniiaa wwiieecczzyysstteeggoo??

– To niemożliwe. Przecież nie można
w nieskończoność mieszkać na grun-
cie, którego nie jest się właścicielem.
Czy Pan redaktor postawiłby swój dom
na działce nie swojej? Miasto Stołeczne
Warszawa obciążyło spółdzielnię kwo-
tą 5,7 mln zł za bezumowne korzysta-

nie z gruntu, więc staramy się jak naj-
szybciej regulować sytuację prawną
gruntów. Przystąpiliśmy do aktu nota-
rialnego, 23 i 28 grudnia 2016 roku.
Konsekwencją uregulowania spraw
gruntowych w IV enklawie, była decy-
zja Burmistrza Ursynowa o opłatach za
użytkowanie wieczyste na 2017 rok.
Opłata wnoszona jest przez spółdzielnię
do końca marca, a spółdzielcy opłacają
ją w czynszu miesięcznie, rozłożoną na
raty do końca roku.

–– DDllaacczzeeggoo ssppóółłddzziieellnniiaa nniiee ooddwwoołłaa-
łłaa ssiięę oodd wwyycceennyy ggrruunnttuu??

– Odwołujemy się do Samorządo-
wego Kolegium Odwoławczego w
sprawie wysokości naliczonej opłaty.
Jestem rzeczoznawcą majątkowym
więc zakwestionowałam tą wycenę.
Pismem z dnia 31 października 2016
roku. Urząd Miasta Stołecznego War-
szawy odpowiedział mi, cytuję: „Staw-
ki i wysokość opłaty za prawo użytko-
wania wieczystego w enklawie ulic M.
Grzegorzewskiej i S. Szolc-Rogoziński-
ego są ostateczne i nie mogą być nego-
cjowane ani obniżone”. Na odwołanie
mamy czas do 27 lutego br. i z tej moż-
liwości skorzystamy. Zasoby mieszka-
niowe naszej spółdzielni mają ponad
30 lat.

–– AAllee ddllaacczzeeggoo nnaa IIIIII eennkkllaawwiiee ooppłłaa-
ttyy ssąą nniiżżsszzee??

– Naliczane były zdecydowanie wcze-
śniej, już od 2007 roku, ceny gruntów
były wtedy niższe. Zresztą w różnych
miejscach Warszawy kształtują się one
inaczej, np. na Mokotowie cena jedne-
go m kw. to 4000 zł, w spółdzielni „
Służew nad Dolinką” waha między

3000 a 3700 zł. Natomiast u nas wyce-
na biegłego sądowego pod tzw. „forte-
pianem” wyniosła 2900 za m kw. Na
IV enklawie wyniosła 1474,71 zł netto.
Pocieszyć się możemy, że z każdym ro-
kiem ceny będą wyższe. Gdy przyjdzie
do przyjmowania użytkowania wieczy-
stego na pozostałych enklawach, a my-
ślę że będzie to za półtora roku, do
dwóch lat, niestety ceny nie spadną, a
wręcz przeciwnie.

–– AA ccoo zzee wwssppoommnniiaannyymm pprrzzeezz PPaanniiąą
„„ffoorrtteeppiiaanneemm””??

– Po 19 latach procesowania się z
Miastem, w październiku ub.r. po wy-
roku kasacyjnym Sądu Najwyższego
teren został przyznany Spółdzielni.
Sąd Apelacyjny nakazał wybudowa-
nia na tym terenie budynku mieszkal-
no-usługowego. Jeśli w ciągu 10 lat,
nie zainwestujemy – teren zostanie
nam zabrany.

–– CCzzyy bbuuddyynneekk sskklleeppuu „„TTeessccoo”” bbęęddzziiee
wwyybbuurrzzoonnyy ii ppoowwssttaanniiee nnoowwaa iinnwweessttyy-
ccjjaa,, oo kkttóórreejj ssiięę jjuużż wwssppoommiinnaałłoo??

– Sprawa jest skomplikowana ponieważ
jest czterech właścicieli budynku. Miasto i
spółdzielnia jest właścicielem 98% po-
wierzchni budynku. Aby powstała inwesty-
cja, trzeba spłacić tych właścicieli, ale to
nie koniec kłopotów, bowiem w projekcie
planu zagospodarowania przestrzennego,
teren przeznaczony jest pod usługi. Nie
wiadomo kiedy ten plan wejdzie w życie.

–– CCzzyy SSppóółłddzziieellnniiaa kkoorrzzyyssttaa zz ffuunndduu-
sszzyy uunniijjnnyycchh??

– Nie korzystamy przy ociepleniach
budynków, bowiem nie spełniamy kry-
teriów do ich uzyskania (wszystkie bu-
dynki są ocieplone, część warstwą 5-6
cm). Stwierdziliśmy to na podstawie
opracowanego przez eksperta audytu
energetycznego. Za to wystąpiliśmy
do Instytutu Gospodarki Nieruchomo-
ściami o tzw. „biały certyfikat”, z czym
wiążą się dodatkowe środki na remon-
ty. Sprawa rozstrzygnie się w maju,
mamy szansę na kilkaset tysięcy zło-
tych, które przeznaczymy na fundusz
remontowy. y b y

Dr Ewa Krawczyk, ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, dłu-
goletni pracownik naukowo-dydaktyczny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego. Rzeczoznawca majątkowy, ekspert Banku Światowego ds. systemów infor-
macji o nieruchomościach. Od 2001 roku członek rad nadzorczych, od 2011 prze-
wodnicząca rady nadzorczej SM „Na Skraju”, od 2015 r. prezes zarządu.

Rozmowa z dr EWĄ KRAWCZYK, prezesem Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Na Skraju”

Komentarz do zmian w ustawie o ochronie przyrody

Zielony Ursynów już nie taki zielony?
Z dniem 1 stycznia 2017
roku weszła w życie nowe-
lizacja ustawy o ochronie
przyrody potocznie zwana
„Ustawą Szyszki” (prof.
Jan Szyszko jest obecnie
ministrem środowiska).
Ustawa ta budzi wiele
kontrowersji, niektórzy
wręcz przewidują praw-
dziwy kataklizm. Czy jest
się czego bać? 

Z punktu widzenia miasta naj-
ważniejszym zapisem, umożli-
wiającym ochronę i kontrolę
drzewostanu na jego terenie, jest
art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody. Ar-
tykuł ten mówi o konieczności
uzyskiwania zezwoleń na wy-
cinkę drzew i krzewów. 

Dużą zmianą w ustawie
Szyszki jest zwolnienie z ko-
nieczności uzyskiwania zezwo-
leń na wycinkę drzew i krzewów,
które rosną na nieruchomo-
ściach stanowiących własność
osób fizycznych i są usuwane na
cele niezwiązane z prowadze-
niem działalności gospodarczej
(art. 83f ust. 1 pkt. 3a ustawy z
dnia 16 grudnia 2016 r. o zmia-
nie ustawy o ochronie przyrody
oraz ustawy o lasach Dz. U. z
2016 r. poz. 2134). 

Ta zmiana pozwala usuwać
bez pozwolenia drzewa i krze-
wy z terenów prywatnych, nie-
objętych ochroną konserwator-
ską lub inną formą ochrony
przyrody. 

Inwestycje deweloperskie są
działalnością gospodarczą i tu-
taj niewiele się zmieni, nadal
przed wycięciem drzew na pry-
watnej działce konieczne bę-

dzie pozwolenie i nadal dewelo-
per będzie musiał za taką wy-
cinkę zapłacić, ale faktycznie
będzie to mniejsza kwota niż
dotychczas, ponieważ zmianie
uległy również stawki opłat. Ry-
zyko degradacji przyrody poja-
wia się, gdy prywatny właści-
ciel według prywatnej wrażli-
wości na piękno uzna, że dane
drzewa nie są mu już potrzebne
i je wytnie. Dlatego ten zapis
może okazać się szkodliwy. Du-

ża część tzw. Zielonego Ursy-
nowa to domy prywatne, z
ogrodami na prywatnych pose-
sjach. Można więc powiedzieć,
że to świetna zmiana, ale – nie-
stety – tak nie jest, ponieważ to
właśnie te prywatne ogrody są
ostatnim bastionem przyrody
w Warszawie. 

Przy całej zawiłości prawnej
związanej z gruntami i kompe-
tencjami poszczególnych jedno-
stek miejskich zajmujących się

zielenią, mamy do czynienia z
faktyczną degradacją zieleni
miejskiej. Brak polityki gospo-
darowania zasobami przyrodni-
czymi doprowadził do stanu, w
którym w Warszawie więcej zie-
leni się wycina niż sadzi. Zresz-
tą jak zastąpić 50-letnie drzewo
5-letnią sadzonką? Dlatego pry-
watne ogrody są bardzo ważne.
Teraz otwiera się furtka i choć
prawo własności wydaje się być
święte, to jednak możemy od-

ciąć gałąź, na której siedzimy.
Dosłownie.

W dzielnicy Wawer na podsta-
wie nowych przepisów wycięto
kilkusetletni dąb rosnący właśnie
na prywatnej posesji. Dąb ten
kwalifikował się na pomnik przy-
rody, mając ponad 300 cm ob-
wodu (sic!). Na Zielonym Ursy-
nowie też nie brakuje fantastycz-
nych okazów, często niespotyka-
nych powszechnie gatunków, jak
miłorzęby, daglezje, sekwoje i

wiele wiele innych. Jednak w no-
welizacji ustawy o ochronie przy-
rody kryje się ogromne niebez-
pieczeństwo. Do prawdziwego
kataklizmu może dojść, gdy rada
gminy na mocy uchwały doko-
na dalszych odstępstw od klu-
czowego art. 83. Chodzi o art.
83 ust 1a, który opiera się na kry-
teriach umożliwiających doko-
nanie odstępstwa.

Przecieram oczy ze zdumie-
nia. Ta ustawa otwiera furtkę dla
rady gminy do wykoszenia do-
słownie wszystkiego nawet na
terenach objętych opieką kon-
serwatora zabytków czy formą
ochrony przyrody. Jedyną barie-
rą jest tutaj udział mieszkańców,
ponieważ istnieje zapis, który
umożliwia udział społeczeństwa
przy konsultacjach projektu ww.
uchwały – art. 83f ust. 1b.

Co to oznacza w praktyce dla
miasta stołecznego i dla Ursy-
nowa? Oznacza to tyle, że
wszystko będzie zależało od
światłości osób prywatnych oraz
przychylności Rady Warszawy.
Jakoś nie chce mi się wierzyć,
że Rada Warszawy, aktualnie
zdominowana przez partię, któ-
rej przedstawicielem na fotelu
prezydenckim jest facet usiłują-
cy przewietrzyć smog z ulic War-
szawy machając kaszmirowym
szalikiem, doprowadzi do prze-
głosowania uchwały w kształ-
cie zapewniającym odpowied-
nią ochronę przyrody. Również
strona społeczna, chociaż w
Warszawie bardzo silna, to jed-
nak nie wszystko wiedząca i czę-
sto strzelająca ślepakami, mo-
że się nie sprawdzić.

J a n  M i e c z y s ł a w  Ł a w r y n o w i c z
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KKooppaa CCwwiillaa ppoowwssttaałłaa jjeeddnnoocczzeeśśnniiee zz ppiieerrwwsszzyymmii bbllookkaammii mmeeggaaoossiieeddllaa UUrrssyynnóóww.. UUrrookklliiwwaa ggóórrkkaa pprrzzyy
uulliiccyy NNuuttkkii bbyyłłaa oodd ppoocczząąttkkuu wwyykkoorrzzyyssttyywwaannaa pprrzzeezz mmiieesszzkkaańńccóóww ddoo zzjjeeżżddżżaanniiaa zziimmąą nnaa ssaannkkaacchh,,
nnaarrttaacchh,, sskkiibboobbaacchh,, aa oossttaattnniioo rróówwnniieeżż nnaa ssnnoowwbbooaarrddzziiee.. WW ppeewwnnyymm mmoommeenncciiee zzaaiinnssttaalloowwaannoo nnaa
KKooppiiee wwyycciiąągg nnaarrcciiaarrsskkii,, kkttóórryy jjeeddnnaakk ddłłuuggoo nniiee bbyyłł wwyykkoorrzzyyssttyywwaannyy zz bbrraakkuu śśnniieegguu ii ww kkoońńccuu zzoossttaałł
zzddeewwaassttoowwaannyy.. SSaammaa KKooppaa ww nniicczzyymm jjeeddnnaakk ssiięę nniiee zzmmiieenniiłłaa ww cciiąągguu 4400 llaatt oodd cchhwwiillii uussyyppaanniiaa nnaa
ppoolleecceenniiee bbuuddoowwnniicczzeeggoo UUrrssyynnoowwaa iinnżżyynniieerraa HHeennrryykkaa CCwwiillaa.. TTeeggoorroocczznnaa śśnniieeżżnnaa zziimmaa zznnoowwuu zzaacchhęęcciiłłaa
ddoo zzjjaazzddóóww zz KKooppyy,, jjaakk rróówwnniieeżż ddoo zziimmoowweeggoo sszzaalleeńńssttwwaa nnaa GGóórrccee TTrrzzeecchh SSzzcczzyyttóóww pprrzzyy KKaazzuurryy..  

Dobrze zaczął się ten rok dla znanego z Domu Sztuki SMB “Jary” na Ursynowie, adreso-
wanego głównie do dzieci, edukacyjnego cyklu koncertowego “Tam gdzie gra muzyka”. 

Pierwsze takie popołudnie muzyczne po przerwie świąteczno-noworocznej - “Muzyka słowiańskich
baśni” - wypadło nader efektownie, nie tylko zresztą ze względu na same melodie i ich piękne wyko-
nanie. Udało się je bowiem spleść z opowiadaną przez jednego z muzyków - Witolda Vargasa - ludo-
wą baśnią o wiejskim chłopcu, który zaprzedał duszę diabłu, by posiąść umiejętność gry na fujarce i
zdobyć dzięki temu serce pięknej dziewczyny, a także z umieszczonymi na scenie i wyświetlanymi z
rzutnika, wielkoformatowymi wizerunkami baśniowych stworów. Autorem tych ilustracji również był
Witold Vargas. Kiedy rozbrzmiewała kolejna melodia, grał na flecie, mandolinie lub bębnach. Wraz
z nim na różnych instrumentach strunowych i perkusyjnych, nie wyłączając zgoła egzotycznych, gra-
li: Bogdan Kupisiewicz, Andrzej Marzęcki i Jacek Żelazek. “Muzyka słowiańskich baśni” przyciągnę-
ła do Domu Sztuki komplet słuchaczy, wśród których było wiele dzieci. Gdy koncert dobiegł końca,
w szatni, gdzie odbierano okrycia wierzchnie, dało się słyszeć o nim pochlebne opinie w rodzaju: “By-
ło super!”.Koncert został sfinansowany ze środków Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. A B U

Miłośnicy oglądania niezwykłych, ciekawych zdjęć powinni ustawiać się w kolejce
do Galerii ursynowskiego Domu Sztuki SMB „Jary”. Właśnie otwarto tam już drugą
wystawę Photophone Art, na której prezentowane są zdjęcia artystyczne z telefo-
nów komórkowych (pierwsza miała tu miejsce jesienią 2015 roku).

Czegóż to nie widzimy na Photophone Art 2! Są krajobrazy miejskie i wiejskie, abstrakcje, impre-
sje świetlne, martwe natury, wizerunki ludzi… A wszystko uchwycone z zaskakujących punktów wi-
dzenia, tak by zwiedzający odkryli niejako na nowo świat wokół nich.

Na bardzo sympatyczny wernisaż przyszło liczne grono osób najwyraźniej zafascynowanych am-
bitną fotografią „komórkową”. Była też większość autorów prac, wśród nich inicjatorzy Photophone
Art – Janusz Kasprzak i Michał Kubiak. Obecną, drugą edycję uświetniają także zdjęcia wykonane przez:
Zuzannę Jaszczuk, Anastasiyę Kozhapenkę, Małgorzatę Majewską, Monikę Małaczewską, Justynę Mę-
zię, Luizę Osam-Gyabin, Aleksandrę Solę, Dominikę Sytnik, Marinę Yegorową, Dariusza Kamińskie-
go, Macieja Kasprzaka, Piotra Kopra, Dariusza Kozickiego, Remigiusza Kozickiego, Andrzeja Misiu-
ka, Andrzeja Piontka, Andrzeja Rajkowskiego, Piotra Rusina, Michaela Scotta, Andrzeja Woźnego, An-
drii Yankovycha i Janusza Zembrzuskiego. Wystawa będzie czynna do końca lutego. A B U

Już po raz 19 Fundacja
„Świat na Tak” przy
współudziale zaprzyjaź-
nionych instytucji i wolon-
tariuszy zorganizowała
imponujący rozmachem
(ponad 500 zaproszonych
gości) Integracyjny Bal
Karnawałowy dla osób
niepełnosprawnych i ich
opiekunów z terenu całej
Warszawy. 

Uroczystą, przede wszystkim
jednak bardzo radosną impre-
zę, zorganizowaną w starannie
udekorowanej hali Ursynowskie-
go Centrum Sportu i Rekreacji
pod hasłem „Bajki i legendy war-
szawskie”, otworzyła – jak co ro-
ku – prezes fundacji – Joanna
Fabisiak. Tradycyjnego poloneza
Ogińskiego, którego pary two-
rzyły osoby z niepełnosprawno-
ściami oraz ich opiekunowie, po-
prowadził Zespół Pieśni i Tańca
Promni (SGGW). Występy ludo-
wej formacji uświetniły wstęp-
ną część programu imprezy. 

Atrakcji nie brakowało, aż do
jej zakończenia. Poza licznymi
zabawami nawiązującymi do le-
gend warszawskich, w progra-
mie znalazł się także pokaz con-
fetti, konkurs na najlepszy strój
karnawałowy, w którym wyło-
niono aż 40 zwycięzców, bo stro-
je były wyjątkowo niebanalne

czy występ Teatru Ruchu „Balo-
nik” Mazowieckiego Instytutu
Kultury. Był także elegancki po-
częstunek, lody, konkurs tańca
na wózkach, quiz na temat war-
szawskich legend, upominki dla
gości i wiele innych atrakcji. Ha-
lę ursynowskiej Areny wypełni-
ły w niedzielne popołudnie, po-
za kolorowymi iluminacjami i
dekoracjami, przede wszystkim
uśmiechy i pozytywna energia
osób niekiedy bardzo ciężko do-
świadczonych przez los. 

Wśród ponad 140 wolontariu-
szy byli uczniowie z gimnazjów

i szkół podstawowych z terenu
całej stolicy. Bez ich pomocy i
wsparcia ze strony opiekunów
Szkolnych Klubów „Ośmiu
Wspaniałych” bal nie mógłby się
odbyć. W organizację balu za-
angażowana była także grupa
uczniów oraz nauczycielka ur-
synowskiego Liceum im. L. Kos-
sutha – pani Hanna Biłowicka-
-Maćkowiak, która od 13 lat po-
maga w organizacji wydarzenia.
Kossuth był jedynym warszaw-
skim liceum wspierającym inte-
gracyjny projekt „Świata na
Tak”. e k

W Galerii Działań otwarto wystawę
WARSTWY, na której swe malarstwo za-
prezentował Sylwester Piędziejewski. W
czerwcu 2016 r. przy wejściu do niej po-
wstały dwie, abstrakcyjne kompozycje
malarstwa ściennego, które stworzyli
wykładowcy warszawskiej ASP, Sylwe-
ster Piędziejewski i Łukasz Majchero-
wicz wraz z grupą studentów. 

Teraz we wnętrzu galerii Piędziejewski pokazał
wybrane prace z ostatnich dwóch lat. Akrylowe i
olejne malarstwo sztalugowe zestawił tu z praca-
mi na papierze, namalowanymi technikami wod-
nymi, tj. gwasz, tempera i akryl. 

Skąd tytuł wystawy? Jak przyznał artysta, szcze-
gólnie interesują go techniki malarstwa ścienne-
go. Sam lub pracować warstwami tynku i farby,
zdzierać je i znów nakładać. “Ściana, płótno, pa-
pier” - tak wymienia swe zainteresowania. Obra-
zy traktuje jako etap przejściowy, ciągle je zmienia
i często sam jest zdumiony efektem końcowym.
Lubi badać działanie materii malarskiej, dlatego na
jego pracach zaobserwujemy przenikające się
warstwy koloru. Piędziejewski zastanawiał się,
jak mógłby nawiązać do malowidła ściennego z
motywem pasm i prostokątów, dlatego wśród po-
kazanych obrazów sztalugowych dominują kom-
pozycje abstrakcyjne. Postawił w nich na wrażli-
we oddanie światła i “dźwięku” barw.  

Na wystawie ważne są też prace na papierze,
które artysta potraktował jako samodzielne dzie-
ła, a nie szkice wstępne. Wyeksponował na gale-
ryjnym stole, w specjalnie przygotowanych tecz-
kach. Można je dowolnie oglądać, przekładać,
odwracać. Tu najlepiej poczujemy wolność tworze-
nia, tak bliską Piędziejewskiemu.

A g n i e s z k a  M a r i a  W a s i e c z k o

Sylwester Piędziejewski. WARSTWY - wystawa
malarstwa. Czynna od 3 lutego do 3 marca 2017, od
pon. do pt. w godz. 14-18.00,  Galeria Działań, ul.
Marco Polo 1; www.galeriadzialan.hg.pl 

W Galerii Ucznia DK SMB
Imielin odbyło się otwar-
cie wystawy prac Pauliny
Krajewskiej-Pielaszkie-
wicz, absolwentki Wydzia-
łu Grafiki  na ASP w War-
szawie. 

Studiowała w Pracowni Pro-
jektowania Grafiki Użytkowej i
Opakowań u prof. Henryka Chy-
lińskiego i malarstwo u prof.
Adama  Styki. Studia ukończyła
w 2003 r oku i zawodowo zaj-
muje się projektowaniem gra-
ficznym (logo, foldery, książki). 

- W malarstwie interesuje
mnie dążenie do syntezy-skrótu
- mówi pani Paulina -sprowadze-
nia wrażenia z natury do formy
znaku, zapisu, szkicu - mówi pa-
ni Paulina. Na obecnej wystawie
pokazuję prace przedstawiające
martwe natury, które są pretek-
stem do malarskich rozważań  o
barwach, świetle i urodzie ży-
cia. Kolor, światło i nieco abs-
trakcyjne ujęcie, niby codzien-
nych widoków owoców, warzyw
daje możliwość zmierzenia się z
zagadnieniami barw. Kolor to,
jak wiadomo, sposób na wyraża-
nie emocji i każdy z nich oznacza

coś innego. Ale jako ludzie ma-
my od dawna zakodowane koja-
rzenie pewnych kolorów z kon-
kretnymi stanami emocji, wraże-
niami. Niektóre barwy odbiera-
my jako ciepłe, sympatyczne in-
ne jako zimne, lub nieprzyjazne.
Tak więc w ten zimowy czas
chciałabym przywrócić słonecz-
ny czas i stąd  tytuł “Apetyt na ko-
lor” - wyjaśnia artystka.

Jest to druga wystawa autor-
ki w Galerii Ucznia, pierwsza pt.

“Miasto” została tam otywarta
w  2002 roku  i była prezentacją
fragmentu jej pracy dyplomo-
wej. W 2003 roku artystka mia-
ła wystawę indywidualną pt
“Plaża 2003” oraz w 2004 roku
- “Zima w mieście” w Galerii “bez
nazwy” w Warszawie. W latach;
2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2014 uczestniczyła  w wy-
stawach zbiorowych artystów
ursynowskich w Galerii Wieża..

M K

Kasprowy Ursynowa

Baśniowo w Domu Sztuki

Photophone Art po raz drugi

Wielki bal osób niepełnosprawnych

Malarstwo Sylwestra Piędziejewskiego

Apetyt na kolor w Galerii Ucznia SMB Imielin
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W związku z 40-leciem megaosiedla Ursynów

O tym nie można zapomnieć
Warto więc chyba w związku z tym

przypomnieć nieco szerzej troskę tego
wybitnego samorządowca o urządze-
nie Warszawy południowej i całej sto-
licy zgodnie z wymogami rozwoju
zrównoważonego. Taki –  ukierunko-
wany na zapewnienie obecnym i przy-
szłym pokoleniom godnej egzystencji –
marzył mu się rozwój, akcentujący kre-
owanie optymalnych warunków dla
zdrowia i życia ludzi, przyrody i kultu-
ry. Metodą jego formowania jest od-
powiednie harmonizowanie relacji we-
wnątrz i pomiędzy wymienionymi seg-
mentami rzeczywistości, chaotyzowa-
nych i dewastowanych przez wciąż
agresywne czynniki rozwoju niezrów-
noważonego.

Ze względu na takie potrzeby, Jerzy
Machaj – przy pomocy osób ze znane-
go mu otoczenia – powołał w strukturze
UNTSK Klub Ekologiczny, którego ak-
tywność zwróciła uwagę licznych spo-
łeczników, pracowników nauki, samo-
rządowców, spółdzielców mieszkanio-
wych, osobistości ze szczebla woje-
wódzkiego i centralnego. Było ich wie-
lu; wymienię więc tylko niektórych, jak:

- Zofia Kuratowska, wicemarszałek
Senatu RP

- Ryszard Ochwat, przewodniczą-
cy Komisji Ochrony Środowiska Se-
natu RP,

- Maria Walczyńska-Rechmal, po-
słanka, członkini Komisji Ochrony Śro-
dowiska Sejmu RP,

- prof. Stefan Kozłowski, przewodni-
czący Rady ds. Ekologicznych przy pre-
zydencie RP,

- Stanisław Żelichowski, minister
ochrony środowiska, zasobów natural-
nych, leśnictwa i gospodarki wodnej,

- Halina Skibniewska, architekt, pro-
fesor Politechniki Warszawskiej,

- prof. Jan Górecki, rektor Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,

- prof. Andrzej Radecki, / SGGW /,
- prof. Krystyna Najder-Stefaniak /

SGGW /,
- prof. Jerzy Madej / Instytut Pojaz-

dów Politechniki Warszawskiej /,
- inż. Czesław Łaszek, wojewódzki

konserwator przyrody,
- inż. Bolesław Król, współtwórca sys-

temu ekologicznego Warszawy i jej oto-
czenia,

- mgr Zdzisław Florsch, członek za-
rządu UNTSK.

Działalność tak merytorycznie kom-
petentnego środowiska, związanego z
Klubem Ekologicznym UNTSK lub
sprzyjającego jego zaangażowaniu, za-
owocowała licznymi konferencjami,
wnioskami i publikacjami pożądanymi
z punktu widzenia rozwoju zrównowa-
żonego Warszawy i jej otoczenia. Zna-
lazło to m. in. wyraz na łamach prasy /
“Pasmo”, “Nasza Metropolia”, “Życie
Warszawy”, “Przegląd Techniczny”,
“Aura” i inne tytuły / i publikacjach
książkowych, zawierających materiały
z konferencji naukowych. Ukazały się
więc materiały z konferencji zorgani-
zowanych przez samorząd mokotow-
ski, a potem ursynowski wespół z
SGGW pt.: “Kultura ekologiczna w miej-
scu zamieszkania” / 1993 /, “Proble-
my ekologiczne Dolnego Mokotowa” /
1994 /, “Ekosystem Warszawy połu-
dniowej” / 1994 /, “Trasa A-2 a ekosys-
tem Warszawy południowej” / 1995 /.
Profesor Stefan Kozłowski – protektor i
uczestnik konferencji ursynowskich –
wydał dzieła własnego autorstwa: “Eko-
rozwój w Gminie” / 1993 / i “W drodze
do ekorozwoju” / 1997 /.

Podnoszona w toku tych konferencji
problematyka znalazła poczesny wy-

raz także w materiałach i publikacjach
książkowych z obrad Akademii Obrony
Narodowej / pt. “Sieć autostrad w świe-
tle bezpieczeństwa RP”, 1996 / i Polskiej
Akademii Nauk / pt. “Konflikty wokół
autostrad w Polsce”, 1997 /. Materiały
te wyrażały i urealniały problematykę
rozwoju miasta. Najwięcej uwagi sku-
piono w nich na planach i wdrożeniach
szkodliwych z punktu widzenia rozwo-
ju zrównoważonego i bezpieczeństwa
stolicy i państwa oraz formułowaniu
koncepcji i założeń zaradczych, czyli
postulatów alternatywnych, ukierun-
kowanych na zapewnienie Warszawie
i jej otoczeniu optymalnych warunków
zdrowia i życia ludzi, przyrody i kultu-
ry. Przedmiotem szczególnej troski sta-
ły się więc:

- ochrona i kultywowanie zieleni
miejskiej i okołostołecznej oraz zasilają-
cych ją akwenów i cieków / jak Potok
Służewski i jego dopływy, dopływy rze-
ki Jeziorki, jeziorka – Imielińskie, Wila-
nowskie, Czerniakowskie i inne /;

- ochrona i właściwe urządzenie Skar-
py i Podskarpia w myśl koncepcji i pla-
nów nakreślonych w latach 1934-1939,
czyli w czasie stołecznej prezydentury
Stefana Starzyńskiego / znawcą tej pro-
blematyki była zwłaszcza prof. Halina
Skibniewska, żona prof. Zygmunta
Skibniewskiego, współtwórcy koncep-
cji rozwoju stolicy w ekipie Stefana Sta-
rzyńskiego /;

- niedopuszczalność przecięcia stoli-
cy państwa przez, skojarzoną w zur-
banizowanej strukturze miasta z cen-
tralnym lotniskiem Okęcie, międzyna-
rodową autostradą tranzytową Berlin-
-Moskwa. Taka lokalizacja tego mię-
dzynarodowego szlaku tranzytowego
jest bowiem curiosum na skalę świato-
wą, zagrażającym Warszawie wielora-
ko już w czasie pokoju, a jeszcze bar-
dziej na wypadek konfliktu zbrojnego
/ kiedy w pierwszej kolejności stałaby
się celem zmasowanych ataków prze-
ciwnika /. 

Sformułowano więc – co znalazło sil-
ny wyraz w wymienionych tu materia-
łach konferencyjnych – uzasadnione
propozycje alternatywne warszawskie-

go odcinka Trasy A-2 w układzie poza-
miejskim, które, chroniąc Warszawę
przed zagrożeniami, wskazywały na
możliwość zapewnienia Mazowszu i
Polsce znaczących korzyści gospodar-
czych, cywilizacyjnych i społecznych /
m. in. minimalizacja dotkliwego wciąż
bezrobocia, wymuszającego emigrację
Polaków w wieku najbardziej produk-
tywnym/.

Wnioski w sprawie postulowanych
korzystnych rozwiązań ekorozwojo-
wych przekazywano kompetentnym
czynnikom samorządowym i państwo-
wym. Spotykały się one ze zrozumie-
niem i uznaniem. Na przykład prezy-
dent m. st. Warszawy Lech Kaczyński
zapowiedział, że nigdy nie wyrazi zgo-
dy, by ta autostrada przebiegała przez
miasto. A Klub PiS w Radzie Warszawy
napisał w swojej uchwale: “Z zadowo-
leniem witamy deklarację prezydenta
Lecha Kaczyńskiego o lokalizacji auto-
strady A-2 poza Ursynowem” / “Nasza
Metropolia” /nr 02/2003/. Wicemar-
szałek Senatu RP Zofia Kuratowska
określiła wewnątrzmiejską lokalizację
Trasy A-2 jako szkodliwy absurd. Po-
dobnie negatywne stanowisko znala-
zło wyraz m. in. w wymienionych powy-
żej materiałach konferencyjnych Akade-
mii Obrony Narodowej i Polskiej Aka-
dermii Nauk.

Petr Pospisil, ekspert ONZ do spraw
autostrad europejskich – po dokładnym
zapoznaniu się z tematyką – uznał, że
warszawski odcinek Trasy A-2 powi-
nien być zlokalizowany w odległości
około 30 km od centrum miasta / po-
dobnie, jak ma to miejsce na odcinku
berlińskim /. Negatywne stanowiska w
sprawie wewnątrzmiejskiej lokalizacji
Trasy A-2 zajęły samorządy warszaw-
skie i podstołeczne, obstając jednocze-
śnie za jej usytuowaniem w strefie Stry-
ków-Góra Kalwaria, jako za rozwiąza-
niem zgodnym z wymogami rozwoju
zrównoważonego i obronności, mogą-
cym przyczynić się znacząco do przy-
sporzenia Polsce korzyści gospodar-
czych, cywilizacyjnych i prestiżowych. 

W uchwale Rady m. st. Warszawy z
dnia 25 V 1998 r. znalazła się więc wy-

raźna i obowiązująca wszystkie pod-
mioty dyspozycja w sprawie budowy
autostrady A-2 poza granicami miasta.
Niestety, znaczna liczba osób zaangażo-
wanych tak kompetentnie i korzystnie
na rzecz kreowania optymalnych wa-
runków dla zdrowia i życia ludzi, przy-
rody i kultury w Warszawie i jej oto-
czeniu odeszła już “na wieczną wartę”.
Powstała w znacznej mierze pustka oso-
bowa, w której znaleźli się ludzie, jak-
że często, o niskich lotach, nie potra-
fiący sprostać problemom piętrzącym
się na skutek wciąż agresywnych ele-
mentów hołdujących trendom rozwoju
niezrównoważonego, zanieczyszczają-
cych, zatruwających i dewastujących
warunki zdrowia i życia.

W tej sytuacji – po śmierci Jerzego
Machaja i innych osób z jego otoczenia
– niemożliwa stała się działalność Klu-
bu Ekologicznego UNTSK. Problemy,
w których rozwiązywanie byli oni za-
angażowani zostały zaś w znacznej
mierze zignorowane lub czekają na
podjęcie i kontynuację. Do tych zigno-
rowanych należą, na przykład, poza-
miejska lokalizacja warszawskich od-
cinków Trasy A-2, nazywanych obec-
nie przez ich rzeczników mylnie “ob-
wodnicami Warszawy” – południową
i północną, czy ochrona Jeziorka Imie-
lińskiego, perły przyrody, która dogo-
rywa na skutek zachłannego naporu
inwestycyjnego.

Wypada więc – w ślad za Deklaracją
ONZ w sprawie środowiska i rozwoju /
Rio de Janeiro 1992 / – powtórzyć, iż
“Prawo do rozwoju musi być realizo-
wane tak, aby sprawiedliwie połączyć
rozwojowe i środowiskowe potrzeby
obecnych i przyszłych pokoleń”.

Zasadnym byłoby również, aby sa-
morząd ursynowski zastanowił się nad
uhonorowaniem Jerzego Machaja, na
przykład umieszczając w stosownym
miejscu swojego Ratusza odpowiadają-
cej jego zasługom tablicy pamiątkowej.

d r  S t a n i s ł a w  A b r a m c z y k
b y ł y  p r e z e s  K l u b u  E k o l o g i c z n e g o

U N T S K  
i  w i c e p r e z e s  S t o ł e c z n e g o  O k r ę g u  L i g i

O c h r o n y  P r z y r o d y

Na łamach “Passy” /nr 2/2017 / ukazały się informacje o 40-leciu
Ursynowa jako wielkiej dzielnicy mieszkaniowej. Wymieniono m.
in. “ważne daty w historii blokowiska”, osoby zaangażowane w lo-
kalną działalność urzędową, architektoniczno-budowlaną i spo-
łeczną. Wspomniano także o Jerzym Machaju / 1941-1997 /, jako
samorządowcu i prezesie Ursynowsko-Natolińskiego Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego / UNTSK / i wielkiego promotora tygodni-
ka PASMO. 

JJeerrzzyy MMaacchhaajj –– oobbrroońńccaa
nnaattuurraallnneeggoo śśrrooddoowwiisskkaa
UUrrssyynnoowwaa
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12 lutego w DK Stokłosy odbył się koncert olsztyń-
skiego zespołu Czerwony Tulipan 

Muszę przyznać, że od dawna jestem fanem
I zachwycam się Czerwonym Tulipanem.
Są tak dobrzy, perfekcyjni, że o zgrozo!

Nie wypada mi recenzji pisać prozą.
Bo wystarczy, że piosenki ich usłyszę,

A recenzja już się sama wierszem pisze.

Gdy ich słucham czuję taki przypływ weny,
Że im muszę przyznać tytuł mistrzów sceny.

I nie jestem wcale w tym odosobniony,
Lecz podzielam gust i pogląd mojej żony.

Po raz pierwszy coś takiego mi się zdarza,
Bo na ogół wykonawcom nie pobłażam.

A tymczasem rzecz się stała niesłychana,
Po koncertach Czerwonego Tulipana

Wpadam w zachwyt, albo niemal w stan euforii,
I to wcale nie jest koniec tej historii.

Dzięki nim, tu muszę zgodzić się z sąsiadką,
Kocham Olsztyn, choć w Olsztynie bywam rzadko.

Występują od trzydziestu lat z okładem.
Wciąż na topie. Coraz lepsi! Dają radę! 

Choć słyszałem wiele razy, nie mam dosyć.
Jaka forma, co za vocal, jakie głosy!

Czy śpiewają Dziwny jest ten świat Niemena,
Czy nastrojem nawiązują do Cohena,

Czy z cygańskim nas taborem w świat zaprasza,
Rytm ballady Terlikowskiej i Pałłasza,

Czy śpiewają o dziewczętach z Portofino
Zdradzą sekret kardynała, flirt z dziewczyną.

A do tego jeszcze własne kompozycje!
Coś dla ducha. Wielka uczta. Wprost delicje.

Nic dziwnego, że publiczność zakochana,
Chce Stefana z Czerwonego Tulipana!

Ja też twierdzę: Takich twórców nam potrzeba.
On jest boski. W końcu trafił prosto z Nieba!
Kto go słuchał, ten na pewno przyzna rację

I pochwali za mistrzowskie aranżacje.

Gitarzysta Czerwonego Tulipana 
Wirtuozem jest, wymiata jak Santana.

Te solówki! Ta finezja! Lekkość brzmienia! 
To majstersztyk, wielka klasa bez wątpienia.

Czary mary! Kto posłucha raz Czamary,
Ten zrozumie co to znaczy mistrz gitary.

Ewa śpiewa, czasem bawi. Czar nie znika.
Kunszt aktorski, naturalna vis comica.

Humor z łezką, śmiech z zadumą się przeplata.
Samo życie, różnorodne barwy świata.

Zmienny nastrój, jak to często w życiu bywa, 
Do łez bawi słynna już Lokomotywa…

Za to Krysia refleksyjna, nastrojowa,
Przekazuje nam w piosenkach ważne słowa.
Zwykle ciarki mam na plecach kiedy śpiewa,

O mieszkańcach i o drzewach z Sarajewa,
O kobiecie, jak to plecie się na świecie…

Jakże przy tym fantastycznie gra na flecie.

Dziś show-biznes pozbawiony bywa reguł,
A Tulipan ciągle dba o każdy szczegół.

Ceni widza, nie pozwala mu się nudzić,
Trzyma poziom i szanuje wszystkich ludzi.
Świat się przy nich staje prosty jak zegarek,

Chyba musiał zaczarować ktoś gitarę.

Kończąc, władzom dedykuję takie słowa: 
Niech uświetnią nasze Święto Ursynowa.
Mam nadzieję, że nadejdzie taka chwila,

Że dla wszystkich będą grać pod Kopą Cwila. 
Warci tego. Gwarantuję! To nie ściema.

Ot, marzenia. I to wszystko na ten temat.

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo))

PPss.. Kto się nie załapał na koncert na Stokłosach, ma szansę
usłyszeć Czerwony Tulipanw niedzielę 5 marca o godz. 18 w

Ośrodku Kultury Ochoty (OKO) przy ul. Grójeckiej 75.

PO KONCERCIE 
CZERWONEGO TULIPANA

W o j t e k  D ą b r o w s k i

VVAAGGAABBUUNNDDUUSS
NNiieeddzziieellaa 1199..0022..22001177 

Wycieczka rowerowa na trasie Metro SŁodowiec - Most im.
Grota-Roweckiego - szlak rowerowy wzdłuż Kanału Żerańskie-
go - Lasy Legionowskie - Choszczówka - Jabłonna (pałac) - Wał
Nadwiślański - Metro Młociny (ok. 40 km, głownie po drogach
gruntowych).

ZZbbiióórrkkaa oo ggooddzz.. 1100::0000 przy stacji metra Słodowiec 
(wyjście płd.)

PPrroowwaaddzzii:: Krzysztof Jaroń (e-mail: barni1811@op.pl, tel.
kom. 504 406 184)

Każda uroczystość ma stronę ofi-
cjalna i nieoficjalną. Bywa tak, że ta
nieoficjalna jest bardziej ciekawa
od tej oficjalnej. Otwarcie ursynow-
skiego ratusza w dniu 17 listopada
2006 roku było dla mieszkańców Ur-
synowa wielkim wydarzeniem. Nic
dziwnego, że sama uroczystość mu-
siała być godna tej historycznej
chwili. Ówczesny naczelnik Wydzia-
łu  Kultury Jerzy Chudzyński  zapro-
ponował mi, aby symbolicznego
otwarcia ratusza dokonać na zasa-
dzie działania artystycznego, zwa-
nego performance’m. 

Prawidłowością takiego myślenia było to,
że zaangażowano artystę mieszkającego i
tworzącego na Ursynowie. Zadanie moje po-
legało na odsłonięciu dwu herbów: Warsza-
wy i Ursynowa. Wymyśliłem sobie, że za jed-
nym pociągnięciem sznurka z parteru, tkani-
ny zasłaniające herby opadną, odsłaniając
obydwa znaki. Praca nad różnymi  warianta-
mi technicznymi tego przedsięwzięcia trwa-
ły w pracowni kilka dni. Wreszcie na dzień
przed oficjalnym otwarciem, wsparty pomoc-
nymi rękami Ireneusza Jarosińskiego i Sławo-
mira Kudrzyckiego, zacząłem montować
dwie tkaniny. Cała konstrukcja oparta była na
olinowaniu. Na linie rozciągniętej pomiędzy
galeriami na III piętrze zainstalowaliśmy ło-
że,  na którym spoczęły dwie tuleje z tkaniną.
Trudność polegała na precyzyjnym położeniu
każdej 3-metrowej tulei obciążonej tkaniną na
środek 20 centymetrowego łoża. Aby sięgnąć

do tego punktu, potrzeba było na czas mon-
tażu użyć  półtorametrowej przedłużki. Dzień
przed otwarciem wykonaliśmy kilka prób.
Za pociągnięciem linki /zakończonej podko-
wą szczęścia (umieszczonej przy drzwiach
wejściowych od strony al. KEN) dwie zasłony
opadały idealnie.  W poczuciu dobrze wyko-
nanej artystycznej pracy czekaliśmy spokoj-
nie na dzień 17 listopada 2006 roku, a dokład-
nie mówiąc na godzinę 18 00.  O godzinie 16
00 miał przybyć burmistrz Andrzej Machow-
ski, aby osobiście sprawdzić działanie całego
systemu  olinowania i opadania tkaniny. Bur-
mistrz pojawił się dopiero o godzinie 17 10 i
dokonał nieoficjalnego odsłonięcia herbów.
Tkaniny płynnie opadły, ukazując to, co trze-
ba. Do oficjalnego otwarcia zostało nam 50
minut na ponowne zainstalowanie tkanin.
Rozpoczął się wyścig z czasem. Do ratusza za-
częli przybywać zaproszeni goście. O ile
pierwszą z lewej strony tuleję z tkaniną uda-
ło nam się założyć normalnie, to prawa zaczę-
ła stawiać opór. Każde nietrafienie w łoże
kończyło się upadkiem tkaniny na antresole.
Po kilku takich próbach ręce zaczęły być ma-
ło precyzyjne, za to mój język precyzyjnie
miotał przekleństwami. Miałem do siebie
pretensję, że pozwoliłem burmistrzowi zbyt
późno dokonać sprawdzenia tak misternego
w olinowanie systemu. Nie bacząc na czas
otwarcia, zarządziłem przerwę trwającą 5
minut.  Po krótkim odpoczynku ponowili-
śmy próbę położenia tulei na łożu. Gdy byłem
bliski sukcesu, na III piętrze pojawił się zastęp-
ca burmistrza ds. kultury Artur Jagnieża. W

krótkich żołnierskich słowach przekazał nam
informację, że jak się to nie uda, to pozosta-
nie dla niego tylko skok na dół. Bez wątpienia
byłaby to ciekawa forma otwarcia ratusza,
świadcząca o dużym znaczeniu tego, nad
czym pracowaliśmy. Po takich słowach nie
pozostało nam nic innego, jak położyć wresz-
cie oporną  tuleję na miejsce. O godzinie 17 55
dzieło było gotowe. Zaczął się czas na oficjal-
ne otwarcie ratusza. Pociągnięta podkowa
szczęścia – trzymana rękami ks. prymasa  Jó-
zefa Glempa, p. o. prezydenta Warszawy Ka-
zimierza Marcinkiewicza i burmistrza Ursy-
nowa Andrzeja Machowskiego – dokonała
odsłonięcia herbów. A wiceburmistrz Jagnie-
ża mógł odetchnąć z ulgą i zrezygnować z
samobójstwa. 

Te k s t  i  f o t o  J e r z y  D e r k a c z

Jak uratowałem wiceburmistrza przed samobójstwem
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Piórem Derkacza

Mirosław Miroński
aarrttyyssttaa mmaallaarrzz,, ppuubblliiccyyssttaa

Demokrację porównać można do białego koloru. Wbrew pozorom biel ma tyle odcieni, że dla
wrażliwego oka jest nawet bogatsza od tęczy. Co ciekawe, słowem „demokracja” najczęściej żon-
glują barwne postacie. Najłatwiej i najprościej wmówić jest ludziom, jak wygląda kolor biały.

Kazimierz Malewicz, malując „Biały kwadrat na białym tle”, rok po Rewolucji Październiko-
wej, stworzył obraz doskonały. Sądził bowiem, że materializm doprowadzi do duchowej wol-
ności. Wyszła nicość w nicości, lub jak kto woli; demokracja w demokracji.

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

Polskie społeczeństwo jest chore, w dosłownym tego słowa znaczeniu.
Zatrważające jest to, że zdrowie dzieci i młodzieży jest według statystyk
w dużo gorszym stanie niż zdrowie seniorów. Szczególnie jak idzie o zdro-

wie psychiczne. To zupełne odwrócenie statystyk w porównaniu z latami osiem-
dziesiątymi ubiegłego wieku, okresem siermiężnym i mocno dołującym ze wzglę-
du na fatalny stan polskiej gospodarki oraz brak perspektyw. Depresja stała się problemem global-
nym, ponieważ dotyka ponad 500 milionów osób na całym świecie. W USA liczba pacjentów ze zdia-
gnozowaną depresją rośnie co roku aż o 20 procent. 

Ta wyjątkowo destrukcyjna dolegliwość dotarła także do nas. Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO) szacuje, że na depresję cierpi już 1,5 miliona Polaków, w rzeczywistości może być ich na-
wet dwa razy więcej. Nadal istnieje bowiem w naszym kraju liczna grupa pacjentów skrępowanych
własną chorobą. Wizyta u psychiatry, psychologa, czy u terapeuty jest  dla przeciętnego Polaka czymś
bardzo wstydliwym, stygmatyzującym, kojarzonym z “czubkiem”, czyli wariatem. Takie myślenie
zmienia się dzięki różnym akcjom edukacyjnym, ale bardzo wolno. Nadal zbyt wielu pacjentów ma
duże opory przed przyznaniem się do trapiącej ich psychicznej dolegliwości i przekroczeniem pro-
gu gabinetu psychologa. 

Po bólach kręgosłupa, anemii i chorobach układu oddechowego depresja znajduje się na
czwartym miejscu wśród najbardziej rozpowszechnionych chorób. Do roku 2020 wysunie się
na drugą pozycję, a 10 lat później na pierwszą (WHO). Na świecie na depresję choruje dwa ra-
zy więcej kobiet niż mężczyzn. Notuje się znaczne zwiększenie liczby samobójstw spowodowa-
nych depresją. W 2015 r. odebrało sobie życie 5688 Polaków w różnym wieku. Jednak najbar-
dziej martwi zwiększająca się liczba samobójstw wśród dzieci i młodzieży. W 2016 r. roku po-
pełniło samobójstwo aż 177 dzieci. Większość z nich to nastolatki. – W Polsce wyjątkowo duży
odsetek dzieci i młodzieży zmaga się z poważnymi zaburzeniami – mówił dziennikarzom
“Rzeczpospolitej” słynny amerykański psycholog Philip Zimbardo. – Liczba uczniów, którzy
mają lub mieli poważne problemy emocjonalne związane z nauką, stale rośnie. Ta tendencja moc-
no niepokoi.

M amy w Polsce 977 poradni psychiatrycznych i 136 placówek dziennej opieki psychiatrycz-
nej. To stawia nas na szarym końcu statystyk obejmujących państwa zrzeszone w UE.
Największe zapóźnienie strukturalne notuje Polska w rozwoju psychiatrii środowisko-

wej. Zakłada on powstanie takiego rodzaju pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, który
jest dostępny w pobliżu miejsca zamieszkania i jest zorientowany na osoby  z  zaburzeniami, ofe-
rując im  wszechstronne  oddziaływania  terapeutyczne. Brak podejścia interdyscyplinarnego od-
bija się przede wszystkim na prewencji, na przykład na braku programów zapobiegania samobój-
stwom, przede wszystkim wśród dzieci. 

Swoisty paradoks stanowi fakt, że na początku XXI wieku wskaźniki zdrowia fizycznego dzie-
ci prawie w całym świecie uległy poprawie, podczas gdy wskaźniki zdrowia psychicznego wyraź-

nie się pogorszyły. W końcu
2014 roku ludność Polski li-
czyła 38 mln 479 tys. miesz-
kańców, w tym 6 mln 943
tys. to dzieci i młodzież w
wieku 0 – 17 lat. Statystyki
światowe wskazują na to, że
od 10 do 20 proc. tej grupy
wiekowej cierpi na szeroko
pojęte zaburzenia psychicz-
ne. Można zatem przyjąć, iż
w Polsce dotykają one około
15 procent ogólnej liczby
dzieci i młodzieży do 17 roku
życia. Oznacza to, że może-
my mieć w kraju około milio-
na dzieci dotkniętych różny-
mi zaburzeniami, w tym de-
presją. 

A jeszcze do niedawna są-
dzono, że depresja nie może

rozwinąć się u dzieci, ponieważ nie mają one odpowiednio rozwiniętej struktury osobowości. Nic
bardziej błędnego. Praktyka pokazuje, że wiek pojawiania się zaburzeń depresyjnych stale się ob-
niża. Zwykle razem z depresją związane są problemy w rodzinie. Dzieci są zależne od rodziców, dla-
tego złe zachowania dorosłych silnie wpływają na pogorszenie ich samopoczucia. Do innych czyn-
ników ryzyka należą także stresujące wydarzenia życiowe, zaniżone poczucie własnej wartości oraz
pesymistyczne nastawienie do życia. Oprócz typowych objawów, takich jak przygnębienie, utrata
energii, zainteresowań, brak apetytu i bezsenność, mogą pojawić się również agresja i pobudzenie.
Te objawy często są źle diagnozowane lub bagatelizowane. Dlatego tak wielka jest rola rodziców
w diagnozowaniu dziecięcej depresji. 

N astolatkowie, których rodzice często się ze sobą kłócą lub zbyt mocno kontrolują swoje po-
ciechy, są bardziej narażeni na rozwój zaburzeń lękowych i depresji. Tak wynika z anali-
zy 181 badań dotyczących wpływu zachowania rodziców na rozwój zaburzeń zdrowia psy-

chicznego u dzieci podanej przez “Journal of Affective Disorders”, dziennik Międzynarodowego To-
warzystwa Zaburzeń Afektywnych. Pierwsze objawy depresji i lęku występują u dzieci w wieku 12
– 18 lat. Z danych dostarczonych przez MTZA płynie wniosek, że rodzice odgrywają tu ogromną ro-
lę, zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio. Amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób
(CDC) informują, że depresja dotyka od 5 do 10 proc. nastolatków, a zaburzenia lękowe (łącznie z
zespołem lęku napadowego) około 25 proc. 

Brak ciepła ze strony rodziców, ciągłe kłótnie, zbyt silne ingerowanie w życie dzieci, a także nad-
mierne ich krytykowanie, ośmieszanie i karanie zostały przez badaczy uznane za czynniki sprzy-
jające rozwojowi zaburzeń depresyjnych i lękowych. Postawa rodziców pozwalająca dziecku na
autonomię oraz posiadanie własnego zdania, przy jednoczesnym okazywaniu zainteresowania,
była z kolei związana z niższym ryzykiem zaburzeń. Z wielu czynników sprzyjających depresji
styl rodzicielski jest tym, który można zniwelować. Kluczowym przesłaniem dla rodziców jest to,
by próbowali wspierać swoje dzieci, okazywali im ciepło, byli otwarci, wyznaczali jasne granice
zezwalając jednocześnie swoim dzieciom na zachowanie autonomii, by mogły uczyć się na wła-
snych błędach.

N a koniec o pladze, o której w Polsce niewiele się pisze. Chodzi o autoimmunologiczne
przewlekłe limfocytarne zapalenie tarczycy typu Hashimoto. Jej nazwa pochodzi od na-
zwiska mieszkającego w Berlinie japońskiego chirurga Hakaru Hashimoto, który w 1912

roku opisał jej pierwsze cztery przypadki. Praktycznie co czwarta Polka boryka się z tą chorobą,
nie dającą przez długi okres czasu żadnych objawów, dlatego często niezdiagnozowaną. Jej
przyczyną mogą być m. in. predyspozycje genetyczne, stres, czy infekcja. Komórki systemu im-
munologicznego, nadzorowane zazwyczaj przez inne komórki tego systemu, wymykają się spod
kontroli i atakują własną tarczycę. Hashimoto bezpośrednio nie zabija, ale nieleczona lub źle le-
czona prowadzi do poważnych komplikacji. Powoduje m. in. neurologiczne zmiany w mózgu, trud-
ności z zajściem w ciążę, rozwój insulinooporności, który przyczynia się do rozwoju cukrzycy, jak
również rozwinięcie wola tarczycowego, defektu estetycznego stwarzającego także problem z po-
łykaniem i oddychaniem. Gruczoł tarczycowy ulega destrukcji, a niedoczynność tarczycy może
wywołać miażdżycę, zawał, osteoporozę czy depresję. W ciągu ostatnich lat liczba zachorowań
lawinowo rośnie. 

Tej choroby w żadnym razie nie można zlekceważyć. Szacuje się, że mija od 2 do 7 lat od poja-
wienia się przeciwciał powodujących rozwinięcie się Hashimoto. Dlatego wczesne zdiagnozowa-
nie choroby jest niezwykle istotne. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

W opresji depresji

„Depresja stała się problemem
globalnym, ponieważ dotyka po-
nad 500 milionów osób na całym
świecie. W USA liczba pacjentów
ze zdiagnozowaną depresją 
rośnie co roku aż o 20 procent.
Ta wyjątkowo destrukcyjna 
dolegliwość dotarła także do
nas. Światowa Organizacja 
Zdrowia szacuje, że na depresję
cierpi już 1 ,5 miliona Polaków, 
w rzeczywistości może być ich
nawet dwa razy więcej. ”

Budujmy przyszłość! Nie zajmujmy się tym co było. Zapewnijmy mieszka-
nia dla młodych! Twórzmy nowe miejsca pracy... Takie i podobne nawo-
ływania dają się często słyszeć w naszym kraju. Powtarzane są niemal w

każdej kampanii wyborczej. Te przyjemne dla ucha slogany mają wzbudzać po-
zytywne emocje u odbiorców.

W rzeczy samej, nie ma nic złego w tworzeniu miejsc pracy, czy rozwijaniu budownictwa miesz-
kaniowego. Czy można się z tym nie zgadzać? Na pewno nikt przy zdrowych zmysłach, kto dobrze
życzy Polsce i Polakom, nie będzie takich postulatów kwestionował. Chyba każdy z nas potwierdzi,
że konieczne jest podjęcie wszelkich możliwych kroków służących rozwiązaniu ciągnącego się lata-
mi problemu, jakim jest brak mieszkań. Nikt więc nie będzie sprzeciwiał się taniemu budownictwu,
bowiem mieszkanie jest podstawowym dobrem człowieka, bez którego trudno mówić o normalnym
funkcjonowaniu kogokolwiek. Co do tego wszyscy z pewnością się zgodzą (może z wyjątkiem wą-
skiego lobby deweloperów, w interesie którego leży utrzymywanie uprzywilejowanej pozycji w sek-
torze budowlanym). Pozycja monopolisty daje firmom deweloperskim przewagę na rynku. 

Nie zagłębiając się w podobne kwestie, można przyznać rację nawołującym do budowania przyszło-
ści. „Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy” – śpiewał nieodżałowany Marek Grechuta. 

Zapewne wiele w tym racji. Dni, które minęły, już poznaliśmy, a na to na ich podstawie możemy
wyciągać wnioski, które pozwolą nam budować przyszłość, a jednocześnie wyeliminować (albo przy-
najmniej ograniczyć) błędy popełniane wcześniej. 

Niektóre z nich były kosztowne, a nawet bardzo kosztowne, jak fikcyjny podatek VAT leżący u pod-
staw działania mafii podatkowej. Koszt tej niefrasobliwości, a być może przyzwolenia na taki pro-
ceder szacuje się na miliardy złotych. 

Trudno o budowanie przyszłości, kiedy wielkie pieniądze wyciekają przez jakąś dziurę w syste-
mie. Gdzie wtedy były odpowiedzialne za to organy i instytucje ówczesnego państwa? Dlaczego to-
lerowały ten stan rzeczy? Dlaczego nie zadbały o interes społeczny? Gdzie wreszcie podziały się i
do kogo trafiły ukradzione w ten sposób pieniądze?

Miejmy nadzieje, że w budowanej obecnie przyszłości znajdą się odpowiedzi na te pytania. Podob-
nie jak znajdą się odpowiedzi na pytania dotyczące innych, równie dotkliwych dla społeczeństwa spraw,

jak afera związana z piramidą finan-
sową Amber Gold, czy bulwersująca
coraz większą liczbę Polaków afera
reprywatyzacyjna – dotycząca bez-
prawnego zwrotu licznych nierucho-
mości w wielu miastach na terenie
całego kraju, a zwłaszcza w Warsza-
wie. Tu ceny działek (ze względu na
wielkomiejski charakter stolicy) osią-
gały najwyższy poziom. 

W tej ostatniej sprawie zaskaki-
wać może zarówno skala zjawiska,

jak i poczucie bezkarności wśród urzędników, osób powiązanych z ratuszem, a także przedstawi-
cieli środowisk prawniczych. 

Choć jesteśmy już od lat przyzwyczajani do rozmaitych afer, ta miała miejsce pod naszym nosem,
a jej skutki odczuły tysiące ludzi pozbawionych w jej wyniku dachu nad głową. 

Oburzające jest też to, że wiele z toczących się spraw dotyczących zwrotu mienia zakończyło się
umorzeniem przez sądy, a poszkodowani stracili w wielu przypadkach dorobek życia. 

Działo się to wszystko z pogwałceniem podstawowych norm społecznych i poczuciem sprawie-
dliwości. Czy odpowiedzialne państwo może zatem przymykać oczy na podobne patologie i zajmo-
wać się wyłącznie przyszłością? Czy rządzący wybrani w demokratycznych przecież wyborach, bę-
dący reprezentantami Polaków, mogą pozwalać na takie traktowanie obywateli? Z pewnością nie. 

Reasumując – hasła o potrzebie budowania przyszłości brzmią ładnie, wpadają jednym uchem
a wylatują drugim, jeśli nie idą za nimi konkretne działania. Mogą jednak zachęcić do oddania gło-
su na tych, którzy takie hasła wygłaszają. Jako wyborcy musimy wywierać presję na rządzących, aby
hasła te były realizowane. Potrzebne jest jednak przyzwolenie społeczne, aby obejrzeć się wstecz i
wyeliminować rzeczy złe i zjawiska, które budowanie przyszłości uniemożliwiają. 

Nikt z nas nie chciałby wypłynąć w daleki rejs dziurawą łodzią. Nawet przystrojoną najpiękniej-
szymi hasłami na maszcie. Na niefrasobliwego śmiałka czekałoby zapewne wielkie rozczarowanie. 

Hasła odwołujące się do przyszłości wciąż się pojawiają. Zazwyczaj jest ona przedstawiana bar-
dzo optymistycznie. Co jest przyczyną, że przez tyle lat futurystyczne wizje pozostawały niespeł-
nione? Jaka jest przyczyna, że nie są realizowane w praktyce? Dlaczego tak się dzieje, zakładając
nawet dobrą wolę osób, które miały zrealizować wyborcze obietnice?

Może odpowiedź znajduje się w przykładzie z dziurawą łodzią. Bez załatania dziur, czyli wyeli-
minowania przeszkód, żadne przedsięwzięcie nie ma szans na powodzenie. 

Zapewne, hasła – „Rozliczmy dziką prywatyzację”, czy „Zróbmy coś z niewydolnym systemem
sądowniczym” brzmią nie tak atrakcyjnie, jak „Budujmy przyszłość”, ale są wstępem do tego, by ową
przyszłość zbudować. By była ona lepsza niż przeszłość. I lepiej służyła nie tylko nielicznym. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Myślmy przyszłością narodu

„Hasła odwołujące się do przy-
szłości wciąż się pojawiają.
Zazwyczaj jest ona przedsta-
wiana bardzo optymistycznie.
Co jest przyczyną, że przez 
tyle lat futurystyczne wizje 
pozostawały niespełnione?”
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Jak studenci uczelni będącej zalążkiem SGGW dzielnie stawali w Powstaniu Styczniowym

Heroiczny okres puławski 1862-1863

Inauguracja  działalności Instytutu
Politechnicznego i Rolniczo-Leśnego w
Puławach miała miejsce 12 paździer-
nika, a uroczyste otwarcie Szkoły Głów-
nej (tak wówczas nazywał się Uniwer-
sytet Warszawski) nastąpiło 25 listopa-
da 1862. Nauczanie w Instytucie Poli-
technicznym i Rolniczo-Leśnym było
prowadzone w   języku polskim. Uczel-
nia składała się z 5 działów (wydzia-
łów?): Rolniczego, Leśnego, Mecha-
nicznego,  Inżynierii Cywilnej i  Che-
miczno-Górniczego.

Wśród wykładowców byli nauczycie-
le z Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego
i Leśnictwa w Marymoncie, jak i osoby
nowo przyjęte. Prof. Stefan Kieniewicz
(2009) – oceniając kadrę nauczyciel-
ską Instytutu, jak i Szkoły Głównej –
wyraził pogląd, że „nie pozyskano zna-
komitości, za to ludzi sumiennych, so-
lidnych i przekonanych o swojej misji”.

Zajęcia dydaktyczne zaczęły się w li-
stopadzie ze wzglądu na długo trwają-
ce egzaminy wstępne, co z kolei było
wywołane dużą liczbą kandydatów na
studia. Przyjmuje się, że w listopadzie
1862 Instytut liczył 385 studentów i 89
słuchaczy kursu przygotowawczego

W sumie Instytut funkcjonował przez
3 miesiące –  od listopada 1862 do stycz-
nia 1863. Od 1863 do 1869  roku w
IPiRL nie było zajęć dydaktycznych cho-
ciaż nie był on formalnie zamknięty.
Pracownicy Instytutu wyjechali za gra-
nicę w celu prowadzenia prac nauko-
wych, pozostali robili to samo na tere-
nie Puław.

Trzy dubeltówki, jeden palasz
Duża część studentów,  szczególnie

pochodząca  IGWiL w Marymoncie,
miała za sobą  doświadczenia konspira-
cyjne wyniesione  z Warszawy. Studen-
ci Karol Świdziński i Władysław Pan-
kowski byli tymi, którzy najbardziej za-
angażowali się w pracę organizacji nie-
podległościowych na terenie Instytutu
w Puławach. Sprzysiężenie niepodle-
głościowe w Instytucie korzystało (chy-
ba jako jedyna organizacja) z bezpo-
średnich kontaktów z  Komitetem Cen-
tralnym Narodowym. Na dwa dni przed
wybuchem Powstania delegaci Insty-
tutu zażądali jego odwołania, ze wzglę-
du na braki w przygotowaniu i niemoż-
liwość opanowania Lublina, co zakłada-
ły wstępne plany.

W dniu 17 stycznia przybył do Lubli-
na 20-letni Leon Frankowski,  który
miał objąć dowództwo nad zmobilizo-
wanymi  powstańcami w wojewódz-
twie lubelskim. Frankowski nie miał
żadnego doświadczenia wojskowego,
ale był dobrym organizatorem, dzięki
czemu do wybuchu powstania zdołał
powołać komendantów oddziałów i wy-
znaczyć cele ataku.

W Puławach do Powstania przyłą-
czyli się wszyscy studenci Instytutu,
którzy wcześniej w Świątyni Sybilli, w
parku,  zaprzysięgli sobie braterstwo i
walkę na śmierć i życie. Oddział  puła-
wiaków został dodatkowo wsparty
przez 100 włościan z „siół okolicznych,
których proboszcz w komży i z krzy-
żem w ręku na plac zborny przyprowa-
dził” (Kieniewicz 2008). Uzbrojenie od-
działu składało się z 3 dubeltówek, 2
pistoletów, 1 pałasza. Reszta powstań-
ców miała kije, kosy i siekiery. Chłopi –
widząc że powstańcy nie mają broni –
na drugi dzień rozeszli się do domów.

W noc styczniową z 22 na 23 stycznia
1863  powstańcy wkroczyli do Kazi-
mierza, gdzie Frankowski ogłosił Mani-
fest Rządu Narodowego i dekret
uwłaszczeniowy. Delegacja profesorów
z Puław udała się tam natomiast, aby
wezwać studentów do powrotu, Część

posłuchała i wróciła do Puław,  część po-
jechała do domów, niektórzy przeszli do
innych oddziałów. Frankowski zebrał
rozproszone luźne grupy powstańcze
w rejonie Kurowa, gdzie udało mu się
przechwycić furgon pocztowy z 48 213
rublami. Prawdopodobnie w Kurowie
wygłosił swoje słynne na całą Europę
przemówienie, w którym zwrócił się
do powstańców z następującym  prze-
słaniem: „Na co wam broń?, z kijami
zdobędziecie na Rosjanach karabiny, z
karabinami armaty a z tymi Modlin i
Warszawę”.

Komendantem oddziału Frankowski
mianował  Zdanowicza,  byłego oficera
armii rosyjskiej, człowieka pozbawione-
go odwagi i umiejętności wojskowych.
Doprowadziło to do nieporozumień we-
wnątrz oddziału i odejścia części stu-
dentów do generała Mariana Langie-
wicza, który działał w Górach Święto-
krzyskich.

W dniu 1 lutego 1863 roku, generał
Chruszczow, dowódca Oddziału (okrę-
gu) Lubelskiego, wysłał z Lublina ko-
lumnę wojska rosyjskiego w sile oko-
ło 700 żołnierzy i 40 Kozaków celem
pobicia powstańców. Frankowski prze-
prawił się przez Wisłę i poszedł z odzia-
łem w sandomierskie. Tam odrzucił
polecenie Delegata Rządu Narodowe-
go, który polecił mu połączenie się z
oddziałami gen. Langiewicza. Chciał
działać, jako samodzielny niezależny
dowódca.

Ósmego lutego kolumna rosyjska do-
ścignęła studentów pod miejscowością
Słupcza koło Sandomierza.  Oddział
powstańczy  liczył w tym okresie około
560 osób. Powstańcy, w momencie ata-
ku wojsk rosyjskich, odpoczywali przy-
gotowując posiłek. Dodatkowo nie zor-
ganizowali elementarnego ubezpiecze-
nia obozowiska. Do tego jeden z miej-
scowych chłopów zdradził Rosjanom
miejsce pobytu oddziału.

Zaskoczony oddział został rozbity.
Zdanowicz uciekł z pola walki na po-
czątku boju. Akademicy, uzbrojeni w
strzelby, do końca osłaniali wycofywa-
nie się oddziału, aż wszyscy polegli.
Frankowski,  ranny w bitwie, przenie-
siony został przez kolegów do Sando-
mierza, gdzie został aresztowały go woj-
ska rosyjskie. 

Jak wynika z miejscowych metryk
kościelnych, pod Słupczą poległo 28
powstańców, dalszych 38, w większości
rannych, zostało dobitych przez Rosjan
w Dwikozach. Straty Rosjan były mini-
malne. Niedobitki oddziału wycofały
się do Galicji lub przeszły do innych od-
działów partyzanckich. Aresztowany
Frankowski odrzucił propozycję współ-
pracy z Rosjanami, jak również nie
chciał napisać do cara prośby o ułaska-
wienie, o co prosiła matka i sugerował
generał Chruszczow. Bohaterski po-
wstaniec wybrał śmierć i honor zamiast
życia. Został stracony w Lublinie, 16
kwietnia 1863 roku.

Zawstydzili warszawiaków...
Biorąc pod uwagę postępowanie pu-

ławiaków, nie można nie skonfronto-
wać ich zachowania z aktywnością  stu-
dentów Szkoły Głównej (Uniwersyte-
tu) przed wybuchem Powstania i w
pierwszych jego dniach. Studenci Szko-
ły Głównej po burzliwych naradach w
Noc Styczniową w  większości opowie-
dzieli się przeciw Powstaniu. Dodatko-
wo podjęli uchwałę sugerująca wyjazd
„w teren” i nakłanianie powstańców do
złożenia broni. Nie chcieli przykładać
ręki do zniszczenia Uniwersytetu. Do
oddziałów powstańczych po cichu wy-
mykali się poszczególni studenci. W
walce wzięło udział około 113 osób

(około 10% studentów), część ten fakt
prawdopodobnie zataiła. W roku 1864
odbyły się kolejne zapisy na zajęcia. 

W tym zestawieniu dwóch różnych
postaw odzwierciedla się jeden z pod-
stawowych dylematów naszej historii,
który na nieszczęście będzie stawał
przed kolejnymi pokoleniami Polaków.
Dylematem tym jest odpowiedź na py-
tanie: bić się czy nie bić?. Postawił je w
swojej wielokrotnie wznawianej książ-
ce Tomasz Łubieński (1978). Z całą

ostrością ten dylemat stanie przed na-
szymi rodakami prawie  100 lat póź-
niej. Znowu odpowiemy twierdząco, a
efekt będzie podobny jak w Powstaniu
Styczniowym.

Od  trzeciego rozbioru Polski wśród
społeczeństwa zaczęła się kształtować
wola walki o niepodległość, podtrzy-
mywana przez liczne publikacje i poezję
romantyczną (mierz siły na zamiary,
nie zamiar według sił). W tym okresie
nie było problemu, czy bić się, czy nie,
istniało jedynie pytanie: kiedy i jak? W
roku 1800 pojawia się  broszura „Czy
Polacy mogą się wybić się na niepodle-
głość”?, w której przedstawiono poglą-
dy Kościuszki na przyszłą wojnę naro-
dową. Publikacja ta, wraz z następnymi,
autorstwa generałów Józefa Bema i
Wojciecha Chrzanowskiego czy szcze-
gólnie byłego majora Powstania Listo-
padowego Karola Stolzmana stają  się
katechizmem powstańców. Kluczowym
przesłaniem tej publikacji było stwier-
dzenie, że tylko powszechna wojna lu-
dowa może przywrócić niepodległość.
Kościuszko twierdził, że Polska może
wystawić co najmniej 1 mln żołnierzy w
stosunku do 450 tys. potencjalnych
wrogów. Jednocześnie gloryfikował ko-
sę jako podstawowy oręż  przyszłych
żołnierzy i samych kosynierów, jako for-
mację zbrojną. Nie ulega wątpliwości,

że na masowym uczestnictwie mas wło-
ściańskich w przyszłym Powstaniu i  po-
wszechnym wykorzystaniu kosynierów
bazowały doktryny i zamysły powstań-
czej wojny ludowej. 

Dzięki takim publikacjom autorstwa
znanych autorytetów narodowych,
szczególnie wśród młodych ludzi (22-23
letni, Stefan Daniłowski, Władysław Bo-
browski, 20 – letni Leon Frankowski)
rodziło się przekonanie o  szansach na
sukces powstania („nakryjemy ich czap-

kami”). Należy podkreślić, że większość
z nich nie miała żadnego przygotowania
wojskowego, nie znała podstawowych
zasad taktyki i strategii, natomiast posia-
dała ogromny zapał i chęć walki.

Ponadto nie dostrzegano, jak postęp
techniczny zmienił pole przyszłych walk.
Na wyposażenie armii rosyjskiej po Po-
wstaniu Listopadowym wchodzi karabin
kapiszonowy wypierając całkowicie
broń skałkową. Karabiny te miały więk-
szą szybkostrzelność i pozwalały pro-
wadzić skuteczny ogień na odległość
600 m. Najtragiczniejszy opis efektów
dysproporcji w uzbrojeniu powstańców
i Rosjan daje Stefan Żeromski w  książ-
ce „Wierna Rzeka”, opisując  bitwę pod
Małogoszczem 24 lutego 1863 roku.

„A tam, pośrodku, gdzie stała pie-
chota — nie ma nic! Z dubeltówkami
bijącymi na sto kroków— u nogi —
stali pod ogniem rotowym nieprzyja-
ciela, co w nich celował jak do tarczy
z karabinów niosących na tysiąc pięć-
set metrów. Czekali cierpliwie z wy-
trwałością Greków— przyjdź i weź!
—aż wróg się zbliży na strzał aż pad-
nie rozkaz: do ataku! Leżeli teraz zwa-
leni na jeden stos”

Zmieniała się również broń artyle-
ryjska. Wychodzą z użycia kule żelazne
wymuszające strzelanie rykoszetem a
pojawiają się  pociski rozpryskowe typu

szrapneli. Zasięg armat dochodził do 2-
3 km. W takiej sytuacji atak w otwartym
terenie na oddziały regularnej armii ro-
syjskiej miał znamiona samobójstwa i
nie dawał pozytywny rezultatów, co już
wykazała bitwa pod Szczekocinami w
okresie Insurekcji Kościuszkowskiej.

Dodatkowo, wybudowanie linii kole-
jowych, których powstańcom nie uda-
ło się przerwać, umożliwiło szybkie
przerzucanie wojsk rosyjskich z Cesar-
stwa  i na terenie Królestwa Polskiego.

Nadzieje na zakup nowoczesnej bro-
ni za granicą i transport jej do Króle-
stwa lub Galicji, w celu wyposażenia
oddziałów powstańczych, również nie
całkowicie się spełniły.

Biorąc pod uwagę dysproporcję sił,
Powstanie było z góry skazane na klę-
skę. Rachuby na pomoc czy interwencję
międzynarodową zawiodły całkowicie.
Nikt w Europie nie był zainteresowany
powstaniem Polski, ponieważ burzyło
to ład międzynarodowy.

Bić się czy nie bić?
Pomimo tego wybuch Powstania był

nieunikniony. Najlepiej o tym świadczą
słowa Romualda Traugutta o Powsta-
niu: „Ja nie wiem, czy jest sens, wiem tyl-
ko, że jest mus”. Powstanie Styczniowe
wpisywało się w cykl zrywów narodo-
wych, pojawiających się regularnie co
16-18 lat, kiedy zaczynało dorastać ko-
lejne pokolenie nieznające traumy upad-
ku poprzedniego Powstania. Takimi zry-
wami były: Powstanie Listopadowe w
1830 roku, powstania krakowskie
(1846) i wielkopolskie (poznańskie) w
1848, no i wreszcie w 1863 – Powstanie
Styczniowe. Regularność tych zrywów
narodowych była tak wielka, że w  do-
bie wojny rosyjsko-tureckiej z lat 1877-
78,  brytyjski premier Disraeli i kanc-
lerz Niemiec Bismarck byli zdziwieni,
że Polacy się  jeszcze nie ruszyli. Disra-
eli próbował nawet sprowokować pol-
skie powstanie.

A powstania utrwaliły w Europie syn-
drom Polaka jako niebezpiecznego kon-
spiratora, bitnego żołnierza, nieustają-
cego w walce o wolność swego kraju.
Szwajcarski obserwator powstania
Franz von Erlach napisał książkę pt:
„Prowadzenie wojny przez Polaków w
1863 roku”, która stała się podstawą
doktryny obronnej Konfederacji Szwaj-
carskiej. Opis Powstania i działanie po
raz pierwszy stworzonego Polskiego
Państwa Podziemnego były tak intere-
sujące, że w 1940 r. Heinrich Himmler
polecił przeanalizować doświadczenia
z 1863 roku, aby zwiększyć efektyw-
ność walki z polską partyzantką.

Chwała zwyciężonym!
Powstanie Styczniowe stanowiło mit

założycielski II RP. Naczelnik Państwa
Józef Piłsudski i znakomity pisarz Stefan
Żeromski wyrośli z jego tradycji, podob-
nie jak późniejsze pokolenie „Kolum-
bów”, które zginęło w Powstaniu War-
szawskim. Powstanie Styczniowe w za-
sadniczy sposób przyspieszyło tworzenie
się społeczeństwa polskiego (w tym in-
teligencji)   oraz rozwój przemysłu. W
przypadku Instytutu Politechnicznego i
Rolniczo-Leśnego przekreśliło szanse
na jego rozwój, pomimo posiadania bar-
dzo dobrego zaplecza naukowego, dy-
daktycznego i doświadczalnego. W ten
sposób, zaprzepaszczona została możli-
wość stworzenia na ziemiach polskich
jednego z lepszych europejskich uni-
wersytetów technicznych i rolniczych. 

Ponowne uruchomienie  w roku 1869
Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i
Leśnictwa nie dawało szans jego roz-
woju, ponieważ uczelnia miała charak-
ter półwyższy, rosyjski był językiem ofi-
cjalnym, a Instytut stał się narzędziem
rusyfikacji społeczeństwa polskiego.

Niezależnie jednak od ocen Powsta-
nia, najgłębszy szacunek i pamięć  nale-
żą się jego żołnierzom, popowstaniowym
skazańcom i zesłańcom syberyjskim, księ-
żom i zakonnikom, funkcjonariuszom
stworzonego po raz pierwszy Państwa
Podziemnego oraz ludności cywilnej.
Wszystkim, którzy swoje życie, zdrowie
i dobra materialne  poświęcili Ojczyźnie.

P r o f .  S ł a w o m i r  P o d l a s k i
K a t e d r a  F i z j o l o g i i  R o ś l i n  S G G W

Nim w roku 1918 odrodzone państwo polskie powołało w Warsza-
wie Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, jej zalążkiem był za-
łożony w 1816 w podwarszawskim Marymoncie Instytut Agrono-
miczny, zamykany później w wyniku powstań narodowych, okre-
sowo przeniesiony do Puław, a nawet do Rosji i funkcjonujący w
związku z tym  pod różnymi nazwami. Puławscy studenci odzna-
czyli się niesłychanym męstwem, biorąc udział w Powstaniu Stycz-
niowym. W gronie młodych patriotów znaleźli się między innymi:
późniejsi sławni literaci (Karol Brzozowski, Adam Asnyk), słynny
filantrop (Hipolit Wawelberg), znany w Europie artysta-malarz
Maksymilian Gierymski), niezapomniany patron ubogich Adam
Chmielowski (św. brat Albert). 

11.. AADDAAMM AASSNNYYKK ((11883388 - 11889977)),, studiował w IGWL w Marymoncie, w war-
szawskiej Akademii Medyko-Chirurgicznej, na uniwersytecie we Wrocławiu oraz
w Heidelbergu. Był osadzony w warszawskiej Cytadeli za antyrosyjską konspi-
rację. W Powstaniu Styczniowym był stałym członkiem Rządu Narodowego,
a także zwykłym żołnierzem. Wysoko ceniony poeta i dramaturg. 

22.. KKaarrooll BBrrzzoozzoowwsskkii ((11882211-11990044)),, absolwent IGWiL z roku 1842. W 1848
uczestnik Powstania Wielkopolskiego. W 1853 na emigracji w Turcji buduje 40
tys. kilometrów linii telegraficznych, a po powrocie do kraju walczy w Po-
wstaniu Styczniowym. Uznany poeta i dramaturg. 

33.. AAddaamm CChhmmiieelloowwsskkii ((11884455-11991166)),, w Powstaniu Styczniowym ciężko ran-
ny w bitwie pod Miechowem. Od 1887 w zakonie franciszkanów. W 1888 za-
kłada Zgromadzenie Braci Albertynów i Sióstr Albertynek w celu opieki nad
ubogimi. W 1989 Jan Paweł II ogłasza go świętym. 

44.. MMaakkssyymmiilliiaann GGiieerryymmsskkii ((11884466 - 11887744)),, starszy brat równie sławnego
malarza Aleksandra Gierymskiego, w Powstaniu walczył pod Słupczą. Potem
namalował cykl obrazów powstańczych. Studiował też w warszawskiej Szko-
le Głównej. Uważa się go za współtwórcę realistycznego malarstwa pejzażo-
wego na gruncie polskim. 

Oni walczyli w 1863
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ALE SZYBKA i elastyczna
pożyczka do 25 000 zł. 
Tel.: 668 681 911

KREDYTY gotówkowe,
hipoteczne, ubezpieczenia, 
530 707 180

POŻYCZKA do 25 000 zł, 
663 271 508

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

DREWNO opałowe i
kominkowe, 602 77 03 61

DREWNO opałowe i
kominkowe, 791 394 791

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

NOWĄ wersalkę i dwa fotele
tanio sprzedam, 510 544 669

SKUP książek, każda ilość,
wszystkie dziedziny - dojazd,

606 900 333

SKUP książek, dojazd, 
509 548 582

AUTO SKUP
Warszawa

501-291-812

ANGIELSKI doświadczenie,
dojazd, 601 333 707

ANGLISTA, nauczyciel
akademicki, wszystkie zakresy,
lekcje indywidualne lub komplet,
22 643 81 23

BIOLOGIA, doświadczenie, 
607 153 493

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

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

matury, gimnazjalne, 605 783 233

BEZPOŚREDNIO piękna działka
budowlana w Błoniu, gm.
Prażmów 1500 m2, cena 55 zł/m2.
Tel. 604 823 665

DZIAŁKA budowlano-usługowa
przy trasie 722, tel. 602 77 03 61

PIERWSZE dwa (z siedmiu)
bliźniaki. Segment o pow.użytk.
147 m2, ogród 500 m2. Stan
deweloperski, Stara Iwiczna
(Łaziska). Tel: 606 661 278,
www.osiedleambrozji.pl. Jeszcze
w promocyjnej cenie.

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie i okazyjnie 
sprzeda tematy:.

Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.

Tel.: 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net

Mieszkania:
!Kabaty, 42 m2, 1 pok. 

z oddzielną widną kuchnią, do
remontu, 601 720 840

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

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

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

!Wilanów, 2 pok. 59 m2,
OKAZJA! Wysoki standard, taras,
świetna cena tylko 490 tys. zł, 
601 720 840

Domy:
! 300 m2, do wejścia, Ursynów,

Las Kabacki, 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec

k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las. 
Tel. 601 720 840

!Mokotów, 240 m2, blisko
metra, segment, po remoncie.
Cisza, spokój, 601 720 840, 

! Pół bliźniaka na działce 450
m2, dobry standard, do wejścia,
blisko metra, dobra cena, 
601 720 840, 

! Pyry, 350 m2, działka 1300
m2, blisko Las Kabacki. Świetny na
firmę, świetny na mieszkanie, 
601 720 840

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

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

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

!Zalesie G. 350/3000 m2,
ładny dom na pięknej działce 
w świetnej cenie, 
601 720 840

Działki:
!Działka Konstancin-

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

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

Do wynajęcia:
!Konstancin - do wynajęcia

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

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

Lokale handlowe:
!Ursynów, lokal  43 m2. Dobry

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

AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI 

“Van Der Zal” pilnie szuka dla
swoich klientów: mieszkań,

apartamentów, domów,
rezydencji,

niezabudowanych działek
gruntu w południowej części

Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów, Stegny,

Ursynów, itd.). 
Tel.: 601 720 840,

www.vanderzal.oferty.net 

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” pilnie poszukuje

mieszkań dwupokojowych,
trzypokojowych i

czteropokojowych do kupna
bezpośrednio, 

tel. : 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net

POMOC kuchenna, 
kucharz i kierowca do
przewożenia posiłków

cateringowych 
w Konstancinie, 

600 250 437

PIELĘGNIARKĘ, neurologa, lek.
med.pracy, internistę, 
22 651 70 75; 605 440 831; 
609 373 582

PILNIE POSZUKUJĘ osób do
sprzątania bloków, chodników i
terenów zielonych na Ursynowie,
609 461 953; 724 318 220

PRALNIA na Ursynowie i w
Piasecznie zatrudni 2 kobiety. 
Tel: 575 942 929

Szkoła Podstawowa nr 310
ul. Hawajska 7 zatrudni

od 1 marca 2017r:
- pomoc nauczyciela na 29/40

etatu
- nauczyciela edukacji

wczesnoszkolnej (1 etat w
“zerówce”)
cv na adres:

sp310@edu.um.warszawa . pl
kontakt: 22 641 24 88

ZATRUDNIĘ blacharzy
budowlanych. Praca stała,
zakwaterowanie, wynagrodzenie,
akord, Piaseczno, 22 756 84 89

ZATRUDNIĘ krawcową do
zakładu - Ursynów, 602 842 915

ANTENY, 603 375 875

BALKONÓW ZABUDOWY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, 
meble na zamówienie, 

602 27 17 18

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

BIURO RACHUNKOWE, 
606 234 106

DEZYNSEKCJA, pluskwy, 
606 652 601

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16

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

DOCIEPLANIE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214

DOMOFONY, 
603 375 875

DRZEWA, krzewy, cięcie, 
501 311 371

ELEKTROAWARIA, 
507 153 734

ELEKTRYK - kuchnie, 
507 153 734

FRANSAT 
509 610 850

GLAZURA, remonty, 
796 664 599

GLAZURA, terakota,
malowanie, gipsowanie, 
608 729 233; 22 797 09 82

HYDRAULIKA, remonty, 
602-651-211

HYDRAULIK pełen zakres, 
601 81 85 81

HYDRAULIK, przepychanie rur,
wc, zlew,  660 516 437

HYDRAULIK, przepychanie,
udrażnianie rur, wc, zlewy, 
tel.660 516 437

KOMPUTERY 
pogotowie, 

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

696 37 37 75

KOMPUTERY serwis,
sprzedaż, FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

MALOWANIE, 698 431 913
MALOWANIE, gładź, 

505 73 58 27
MALOWANIE, gładź, remonty,

507 120 438
MALOWANIE, referencje, 

722 920 650
MALOWANIE, szpachlowanie,

ocieplanie poddaszy, 513 137 581
NAPRAWA lodówki, pralki, 

502 562 444

AAA NAPRAWA piekarników,
kuchenek mikrofalowych,
ceramicznych i indukcyjnych,
odkurzaczy, 604 660 792

NAPRAWA pralek BOSCH,
SIEMENS, WHIRPOOL, itp.,

22 644 52 59, 
501 122 888

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW, 

502 288 514

OCIEPLANIE poddaszy pianą
pur, 668 327 588

PIELĘGNACJA zieleni,
krzewów, wycinka, faktura, 
604 401 161

PRZEPROWADZKI, 
tanio

solidnie, 
501 535 889

REMONTY 
- budowlane, ogrodzenia, 

513 137 581

REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608 303 530

ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218

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

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

TAPICERSTWO, 22 618 18 26;
22 842 94 02

TELEWIZORY, 501 829 771

WIERCENIE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WYCINKA, przecinka drzew,
574 981 370

WYLEWKI agregatem, 
668 327 588

WRÓŻBITKA, 506 030 088
tanio

WRÓŻKA, 22 648 68 41, 
602 731 299

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37; 
22 671 15 79
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

WWymagająceymagające
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje GGrraażżyynnaa KKoorrnneett
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

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

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB ““JJaarryy”” 

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

SSoobboottaa,, 1188 lluutteeggoo,, 1188..0000:: Ki-
no Dokumentu w Domu Sztuki
zaprasza na pokaz pn. “Wieczór
Filmowy z Michałem Bukojem-
skim”. W programie: “Dziennik
Sierakowiaka” (Polska 2016, reż.
Michał Bukojemski, 57 min.),
film niespodzianka i spotkanie z
Michałem Bukojemskim.

Pokaz zorganizowany we
współpracy ze Studiem Filmo-
wym Kalejdoskop. Partner po-
kazu: Stowarzyszenie Filmow-
ców Polskich. Wstęp wolny.

NNiieeddzziieellaa,, 1199 lluutteeggoo,, 1166..0000::
Teatr Za Daleki w Domu Sztuki
zaprasza dzieci na bajkę “Kap-
ka podróżniczka z wody księż-
niczka”. UWAGA! Wydawanie
w Domu Sztuki bezpłatnych kart
wstępu na powyższy spektakl
rozpoczęło się w środę, 15 lute-
go, o czym uprzedzaliśmy w po-
przedniej “Passie”.

NNiieeddzziieellaa,, 1199 lluutteeggoo,, 1188..0000::
“W Starym Kinie ze Stanisławem
Janickim” - pokaz filmu “Dziew-
czyna szuka miłości” (Polska
1938, reż. Romuald Gantkow-
ski, w rolach gł. Tamara Wisz-
niewska, Mieczysław Cybulski,
74 min.). Słowo wstępne wygło-
si red. Stanisław Janicki. Wstęp
wolny.

ŚŚrrooddaa,, 2222 lluutteeggoo,, 1188..0000:: po-
czątek rozdawania bezpłatnych
kart wstępu na wieczór w Te-
atrze Za Dalekim w niedzielę,
26 lutego o godz. 17.00 (spek-
takle “Dancing” i “Przypadek”).*

W Galerii Domu Sztuki czyn-
na jest wystawa zdjęć artystycz-
nych z telefonów komórkowych
pn. “Photophone Art 2”. Wstęp
wolny.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

W ferie między 13.02-24.02,
odbędą się bezpłatne warsztaty
dla dzieci, w ramach akcji Zima
w Mieście 2017. Szczegóły pod
nr telefonu (22) 855-35-17.

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

1199 lluutteeggoo ((nniieeddzziieellaa))
godz.17,00 - “Od Lehara do pio-
senki biesiadnej czyli karnawa-
łowy zawrót głowy” w wykona-
niu zespołu DEREŃ oraz zapro-
szonych gości. Scenariusz i reży-
seria - Krystyna Wysocka - Ko-
chan, oprawa muzyczna Franci-
szek Jasionowski. Wstęp - za-
proszenia do odbioru w DK
Imielin.

2266 lluutteeggoo ((nniieeddzziieellaa)) ggooddzz..
1188,,0000 - Koncert “Elwis 40 roczni-

ca śmierci” zespół The King`s
Friends. Wstęp - zaproszenia do
odbioru w DK Imielin od 22.02
od godz. 18,00.

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

2233..0022,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188::0000
- KLUB PODRÓŻNIKA - pt. “Ma-
dagaskar”. Spotkanie poprowa-
dzi  Grażyna Trautsolt. 

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1166..0022 - cczzwwaarrtteekk - spotkanie z
p. Markiem Wołoszyńskim w cy-
klu wieczorów czwartkowych
pt.: “Świat Gór Świętokrzyskich”

2211..0022 - wwttoorreekk - spotkanie z p.
Anną Reichert w cyklu Dwu-
dziestolecie międzywojenne: wi-
zje teatru nowoczesnego pt.:
“Tacjanna Wysocka: tancerka,
choreograf, pedagog, teoretyk
baletu”

2233..0022 - cczzwwaarrtteekk - spotkanie z
dr Izabelą Winiarską w cyklu Ję-
zyk - historia - kultura pt.: “Te-
zaurus Grzegorza Knapskiego
(1621): skarbiec polszczyzny
XVII wieku”

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

1177 lluutteeggoo ((ppiiąątteekk)) 1188,,3300 zzaapprraasszzaammyy nnaa iiMM RRoocckk KKoonncceerrtt ppooddssuummoowwuujjąąccyy 55 ddnnii wwaarrsszzttaattóóww,, ww zzaakkrree-
ssiiee:: ppeerrkkuussjjii,, ggiittaarryy eelleekkttrryycczznneejj,, ggiittaarryy bbaassoowweejj ii wwookkaalluu.. OOpprróócczz ppoollsskkiicchh rroocckkoowwyycchh pprrzzeebboojjóóww nnaa żżyy-
wwoo,, bbęęddzziiee wwyyssttaawwaa,, ppoocczzęęssttuunneekk,, aattrraakkccjjee ii nniieessppooddzziiaannkkiiii jjaakk zzaawwsszzee ssuuppeerr aattmmoossffeerraa..WWssttęępp wwoollnnyy..

FOTO WOLHA

Rockowe iM Granie Zima 2017

Natolińskie Centrum
Seniora zaprasza miło-
śników rozrywki sce-
nicznej do współtworze-
nia Kabaretu Seniorów
każdego, kto ma w so-
bie choć odrobinę talen-
tu aktorskiego, wokal-
nego i tanecznego. 

Panowie seniorzy –
Julian Latos i Michał
Dessoulavy czekają na
przyszłych aktorów ka-
baretowych w Natoliń-
skim Ośrodku Kultury
dwukrotnie we wtorki
tj. 21 lutego i 28 lutego
w godz. 9.00 – 10.30,
aby osobiście przedsta-
wić swój pomysł na
funkcjonowanie tej for-
my realizowania cieka-
wej pasji artystycznej. 

Nie jest wymagane
żadne doświadczenie
sceniczne, jedynie chęć
i  przekonanie kandy-
datów do takiego spo-
sobu integrowania się
seniorów.
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